
 

 

ประวัติและข้อมูลสภาพทั่วไป 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเด่ิน จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ต่อมา มีการจัดตั้ง
ตามพระราชบัญญัติจังหวัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 
เป็นต้นไป 

รายชื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเด่ิน ประกอบด้วย 

 1. นายจอม โคตรมี  ปีที่ดำรงตำแหน่ง 2548 – 2551 

 2. นายสมัย หล้ากันยา  ปีที่ดำรงตำแหน่ง 2551 – 2555 

 3. นายมนตรี ถ้ำเล็บมือ ปีที่ดำรงตำแหน่ง 2555 – 2559 

 4. นายบัวไข ประเคนคะชา ปีที่ดำรงตำแหน่ง 2564 - ปัจจุบัน  

ลักษณะที่ตั้ง 

 ที่ตั ้ง ที ่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ ่น ตั ้งอยู ่ที ่ 145 หมู ่ที ่ 1 บ้านหนองเดิ่นท่า  
ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 38000 ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้าระยะทาง  
3 กิโลเมตร 

 ตำบลหนองเดิ่น มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 59 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและ
อำเภอใกล้เคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

 ทิศใต้  ติดต่อกับ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า  

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอบุ่งคล้า  

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา, ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ 

 



 

 

 ตำบลหนองเด่ิน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน ช่ือ - สกุล ผู้นำชุมชน ตำแหน่ง 
1 บ้านหนองเด่ินท่า นายทีระศักดิ์ โคตะมี ผู้ใหญ่บ้าน 
2 บ้านหนองเด่ินเหนือ นายสมัย หล้ากันยา ผู้ใหญ่บ้าน 
3 บ้านหนองเด่ินทุ่ง นางเวียงมอน โมหนองเด่ิน ผู้ใหญ่บ้าน 
4 บ้านหนองคังคา นายประมวล ทองขาว กำนันตำบลหนองเด่ิน 
5 บ้านห้วยเล็บมือ นายสมปอง กิฬาชัย ผู้ใหญ่บ้าน 
6 บ้านภูสวาท นายสุริยันต์ แสนชัย ผู้ใหญ่บ้าน 
7 บ้านเทพมีชัย นายอุเทน ศรีหาบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 

 

ลักษณะภูมปิระเทศ 

ตำบลหนองเด่ิน มีพื้นที่ทั้งหมด 36,876 ไร่ 

➢ พื้นที่ราบ 18,774 ไร่ ร้อยละ 50.91 
➢ ภูเขา  14,888 ไร่ ร้อยละ 40.37 
➢ พื้นน้ำ    3,214 ไร่ ร้อยละ   8.72 
➢ อื่นๆ          -   ไร่ ร้อยละ        - 

 

ลักษณะภูมิอากาศ 

ตำบลหนองเด่ิน มีฤดูกาล 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว โดยฤดูฝน ฝนจะตกหนักในช่วง
เดือรมิถุนายน - เดือนกันยายน โดยมีเกณฑ์เฉล่ีย ดังนี้ 

➢ ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 30 องศา ปริมาณ
น้ำฝน 456.05 ม.ม. 

➢ ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน อุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศา ปริมาณ
น้ำฝน 698.35 ม.ม. 

➢ ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 25 องศา ปริมาณ
น้ำฝน 37 ม.ม. 

 

 

 



 

 

ประชากร 

ประชากร ณ เดือนมีนาคม 2564 ตำบลหนองเด่ินมีประชากรรวมทั้งส้ิน 3,791 คน 

ตารางแสดงจำนวนหมู่บ้าน ประชากร และครัวเรือน ปี 2564 (ข้อมูล ณ มีนาคม 2564) 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน 
จำนวนประชากร จำนวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 บ้านหนองเด่ินท่า 343 368 711 202 
2 บ้านหนองเด่ินเหนือ 304 340 644 187 
3 บ้านหนองเด่ินทุ่ง 281 231 512 196 
4 บ้านหนองคังคา 513 488 1,001 274 
5 บ้านห้วยเล็บมือ 177 167 344 110 
6 บ้านภูสวาท 153 150 303 93 
7 บ้านเทพมีชัย 145 131 276 86 

รวม 1,916 1,875 3,791 1,149 
 

ลักษณะทางสังคม 

ประวัติความเป็นมา 

บรรพบุรุษชาวตำบลหนองเด่ิน ได้อพยพมาจากเมืองมหาชัย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เมื่อปี พ.ศ. 2350 นำโดยนายโต๊ะ และนางสี ไม่ทราบนามสกุล โดยตั้งบ้านเรือนที่ริมหนองเดิ่น ซึ่งเป็น
หนองน้ำที่มีขนาดกว้าง จึงตั้งชื่อว่าบ้านหนองเดิ่น ต่อมาเกิดน้ำท่วมหมู่บ้าน ทำให้เกิดการแยกเป็น 2 กลุ่ม 
กลุ่มแรก คือ กลุ่มหนองเด่ินท่า กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มหนองเด่ินทุ่งเดิมขึ้นกับอำเภอไชยบุรี มณฑลหมากแข้ง 
จังหวัดนครพนม ต่อมา ปี พ.ศ. 2433 ได้ยกฐานะเป็น “ตำบลหนองเดิ่น” ขึ้นกับอำเภอบึงกาฬ จังหวัด
หนองคาย 

ลักษณะการตั ้งถิ่นฐานของชุมชน มีลักษณะเกาะกลุ่มไปตามแนวถนนที่ตัดผ่าน ใกล้แหล่งน้ำ  
และรวมตัวกันเป็นกลุ่มหนาแน่นใกล้บริเวณวัดและโรงเรียน กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ตำบล มีทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 212 (ถนนสายหนองคาย - นครพนม) ตัดผ่านหมู ่บ้าน หมู ่ที ่ 2, 3 4 และ 6 ชุมชนที ่มี 
ขนาดเล็กที่สุดคือ หมู่ที่ 7 บ้านเทพมีชัย 

 

 

 



 

 

การศึกษา 

➢ โรงเรียนประถม   3 แห่ง 

➢ ก.ศ.น.     -  แห่ง 

➢ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   4 แห่ง 

➢ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด  -  แห่ง 

➢ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน -  แห่ง 

สาธารณสุข 

➢ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง 

➢ ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  -  แห่ง 

➢ อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 

จำนวนบุคลากรด้านสาธารณสุข 

➢ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข   จำนวน 3 คน 

➢ เจ้าหน้าที่อื่น ๆ    จำนวน 2 คน 

➢ อาสาสมัครสาธารณสุข   จำนวน 109 คน 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

➢ สถานีตำรวจ    1 แห่ง 

➢ ที่พักสายตรวจประจำตำบล  1  แห่ง 

➢ รถดับเพลิง    1 คัน 

 

ระบบบริการพื้นฐาน 

การคมนาคม 

ปัจจุบันการคมนาคมและการขนส่งทั้งภายในและระหว่างชุมชนได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 
การติดต่อภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นถนนลาดยางเป็นบางส่วน ถนนเชื่อม
หมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลาดยาง โดยทั่วไปการคมนาคมระหว่างหมู ่บ้าน 
ระหว่างตำบล หรือติดต่อราชการมีความสะดวก ที่ยังเป็นถนนลูกรังจะเป็นถนนเพื่อการเกษตร และถนน
ระหว่างตำบลบางเส้นทางและอยู ่ระหว่างการดำเนินการ ทั ้งดำเนินการเองและขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง การเดินทางระหว่างตำบล การติดต่อกับอำเภอใช้ถนนสายหลัก  
คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (หนองคาย – นครพนม) 



 

 

การโทรคมนาคม 

➢ ที่ทำการไปรษณีย์    1 แห่ง 
➢ โทรศัพท์สาธารณะ    1 แห่ง 

การไฟฟ้า 

➢ ที่มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง 7 หมู่บ้าน 

แหล่งน้ำธรรมชาติ 

➢ ลำน้ำ ลำห้วย     13 สาย 
➢ บึง หนองและอื่นๆ    16 แห่ง 

แหล่งน้ำท่ีสร้างขึ้น 

➢ ฝาย      4 แห่ง 
➢ บ่อน้ำตื่น     11 แห่ง 
➢ บ่อบาดาลสาธารณะ    18 แห่ง 
➢ ประปาหมู่บ้าน     13 แห่ง 

 

ระบบเศรษฐกิจ 

อาชีพ 

ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ และรับจ้างทั่วไป ผลผลิตที่สำคัญ
คือ ข้าว ถั่วเหลือง ยางพารา ราษฎรที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำจะมีอาชีพเสริมทางด้านการประมงน้ำจืด  
เช่น ราษฎรหมู่ที ่ 1 มีอาชีพทำการประมงตามลำน้ำโขง และประชาชนในพื้นที่จะประกอบอาชี พด้าน
หัตถกรรม การจักสานกระติบข้าวจากต้นคล้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากไม้ไผ่ สภาพทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่  
ความเจริญทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1, 2 และ 3 เพราะมีร้านค้าต่างๆ 
มากกว่าหมู่บ้านอื่น นอกจากนั้นก็จะประกอบอาชีพข้าราชการ รับจ้างทั่วไป ค้าขาย บริการ แหล่งขายแรงงาน 
คือ กรุงเทพ และต่างจังหวัด   

 

 

 

 



 

 

หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 

➢ รีสอร ์      3 แห่ง 
➢ โฮมสเตย์     1 แห่ง 
➢ ร้านค้า      41 แห่ง 
➢ ปั๊มน้ำมันหัวจ่าย    1 แห่ง 
➢ โรงสีขนาดเล็ก     5 แห่ง 
➢ โรงงานอุตสาหกรรม    -  แห่ง 
➢ ปั๊มน้ำมัน (ปั๊มหลอด)    5 แห่ง 
➢ ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง   -  แห่ง 
➢ ตลาดนัดชุมชน     2 แห่ง 
➢ ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์   5 แห่ง 

ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี (การรวมกลุ่มของประชาชน) 

➢ จำนวนกลุ่มทุกประเภท   19 กลุ่ม แบ่งเป็น 
- กลุ่มอาชีพ     12 กลุ่ม 
- กลุ่มออมทรัพย์    7 กลุ่ม 
- กลุ่มอื่นๆ     -  กลุ่ม 

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

ประชาชนภานในตำบลหนองเดิ ่น ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และปฏิบ ัติตามวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม โดยยึดถือขนบธรรมเนียมทั่วไป
เหมือนคนไทยภาคอีสาน คือ ฮีตสิบสองครองสิบสี่ เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต นอกจากนั้นยังมีงาน
ประเพณีต่างๆ เช่น บุญกองข้าว บุญประจำปี บุญข้าวจี่ และประเพณีเกี่ยวกับศาสนาและความเชื ่อของ
ราษฎรในตำบล 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

➢ วัด      6 แห่ง 
➢ โบสถ์      2 แห่ง 
➢ สำนักสงฆ์     6 แห่ง 
➢ ศาลเจ้า      3 แห่ง 

 

 


