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ส่วนที่  ๑  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลนาด่าน 

           ที่ตั้งตำบลนาด่านตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าเก่ากลอย – นากลาง)      ห่างจาก
อำเภอสุวรรณคูหา  ระยะทางยาว  ๑๕  กิโลเมตร   แยกออกจากตำบลนาดีและได้รับอนุมัติตั้งเป็นตำบลเมื่อ
วันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๒๑  นายถาวร   ภู่เจริญ  เป็นนายอำเภอสุวรรณคูหาในขณะนั้น  นายเลื่อน   แดงนา  
เป็นกำนันคนแรก  ปัจจุบัน  มีนายสง่า   ไสยสัตย์  เป็นกำนัน  มีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่  
๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐  และยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลนาด่านเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  มีนาย
ชัยวัฒน์   สังกุลา เป็นนายกเทศมนตรีคนปัจจุบัน  สำนักงานตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัวน้อย  ตำบลนา
ด่าน  อำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู          

1. ด้านกายภาพ 
  1.1  ที่ตั้งของชุมชนและอาณาเขตเทศบาลตำบลนาด่านติดต่อกับพื้นท่ีใกล้เคียงดังนี้ 

          ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดกับ ต. กุดผึ้ง        อ.สวุรรณคูหา  จ.หนองบัวลำภ ู
          ทิศใต้ มีอาณาเขตติดกับ ต.เก่ากลอย   อ.นากลาง        จ.หนองบัวลำภู 
          ทิศตะวันออก   มีอาณาเขตติดกับ เทือกเขาภูพาน ต.หนองแวง อ.บ้านผือ  
                                                                         และตำบลตาลเลียน อ.กุดจัด  จ.อุดรธานี 
           ทิศตะวันตก    มีอาณาเขตติดกับ ต.นาดี  อ.สุวรรณคูหา   จ.หนองบัวลำภู 

  ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
         เป็นที่ราบสูงสลับเนินเขาเล็กๆ  มีลำน้ำบนไหลผ่านทางทิศตะวันตกของตำบล    มีลำ

ห้วยส้มป่อยไหลผ่านทางทิศใต้   และยังมีลำห้วยที่สำคัญหลายสาย  เช่น  ลำห้วยแคน  ลำห้วยไร่  ลำห้วยหิน
ลาด 

  ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
        สภาพโดยทั่วไปจัดอยู่ในภูมิอากาศเย็นสบายเนื่องจากพ้ืนที่มีภูเขาล้อมรอบ  

คือเทือกเขาภูพาน ในฤดูหนาวประมาณ ๑๔-๑๘ องศาเซลเซียส ฤดูร้อนอุณหภูมิสูงสุดประมาณ ๓๗-๔๒ 
องศาเซลเซียส  อากาศจะร้อนจัดประมาณ  ๓  เดือน  (มีนาคม – พฤษภาคม)   

  ๑.๔ ลักษณะของดิน 
                  สภาพโดยทั่วไปของดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายเหมาะสำหรับการทำนา ส่วน
พ้ืนที่ตามที่ลาดเชิงเขาชั้นบนเป็นดินทรายชั้นล่างเป็นเศษหิน เหมาะกับการปลูกพืชไร่ 

 ๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ 
             แหล่งน้ำธรรมชาติ 

        ๑. ลำห้วยบน ไหลผ่าน ม. ๙, ๔, ๖, และ ๕ 
        ๒. ลำหว้ยส้มป่อย ไหลผ่าน ม. ๒, ๗, ๘, ๙, ๔ และ ๖ 
        ๓. ลำหว้ยยาง ไหลผ่าน ม. ๓ และ ๑๐ 
        ๔. ลำหว้ยแคน ไหลผ่าน ม. ๑, ๘, ๙, และ ๔  
         ๕. บึง หนอง  และอ่ืนๆ จำนวน  ๕  แห่ง 
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            แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน 
       ๑. อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก จำนวน   ๑  แห่ง 

                            ๒. ฝาย   จำนวน   ๘  แห่ง 
                            ๓. บอ่น้ำตื้น  จำนวน           ๒๐  แห่ง 

         ๔. ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน           ๑๘  แห่ง 
๑.๕ ลักษณะของป่าไม้ 
      ตำบลนาด่านตั้งอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าเก่ากลอย – นากลาง)  พ้ืนที่ทั้งหมด 

๔๖,๘๗๕  ไร่  พ้ืนที่ป่าไม้และภูเขาประมาณ  ๑๔,๒๕๐  ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๔๐ ของพ้ืนที่ และไม้ยืนต้นที่
ประชาชนปลูกและอ่ืนๆ อีกประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖๗ ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

 ๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
     ๒.๑ เขตการปกครอง  

          การปกครองแบ่งออกเป็น ๑๑ หมู่บ้าน การดำเนินงานต่างๆ และการแก้ไขปัญหาของ
เทศบาลคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้นำ  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้
รายงานอำเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายให้ประชาชนได้รับ
ทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเทศบาลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนใน
เขตเทศบาล  ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  จากผลการประชุมทุกครั้งที่เทศบาลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจ
เข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้เทศบาลดำเนินงานตามความต้องการของ
ประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล นอกจากนี้  เทศบาลได้จัดโครงการอบรม
ศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ผู้นำชุมชน  และกลุ่มองค์กรต่างๆ 
โครงการอ่ืนๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาเทศบาล
ให้เจริญเท่าเทียมกับเทศบาลอ่ืนๆ และเทศบาลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ   มีอัตรากำลัง
พนักงานเทศบาลจำกัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ   โดยเทศบาล
แบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้ 
 

ตำบลนาด่านแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๑๑  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 
  -  หมู่ที่  ๑  บ้านนาด่าน  นายเสงี่ยม   นาหัวนิล เป็นผู้ใหญ่บ้าน   
  -  หมู่ที่  ๒  บ้านส้มป่อย  นายบุญถม    เหลาคม      เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  -  หมู่ที่  ๓  บ้านกุดฮู  นายนิราช     บรรยง  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  -  หมู่ที่  ๔  บ้านหนองบัวน้อย นายคำมวล     นามมี  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  -  หมู่ที่  ๕  บ้านโนนชาต ิ นายสง่า    ไสยสัตย์  กำนันตำบลนาด่าน 
  -  หมู่ที่  ๖  บ้านหนองเห็น นายมานิต    พิมคิรี  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  -  หมู่ที่  ๗  บ้านสุขสำราญ นายพันธ์พงษ ์   พรมแดง  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  -  หมู่ที่  ๘  บ้านทุ่งสว่าง  นายถาวร     นวลสว่าง เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  -  หมู่ที่  ๙  บ้านหนองบัวงาม นายกันหา    แดงนา    เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  -  หมู่ที่  ๑๐  บ้านชมภูทอง  นายกฎ      กองผาพา เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  -  หมู่ที่  ๑๑  บ้านค่ายเมืองแสน นายวิเชียร     แสงสิมมา เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
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              ๒.๒ การเลือกตั้ง 
          พ้ืนที่เทศบาลตำบลนาด่านมีทั้งหมด ๑๑ หมู่บ้าน แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น ๒ เขต ดังนี้ 
 เขต ๑ มีจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ 

  -  หมู่ที่  ๑  บ้านนาด่าน    
 -  หมู่ที่  ๒  บ้านส้มป่อย 
 -  หมู่ที่  ๗  บ้านสุขสำราญ 
 -  หมู่ที่  ๘  บ้านทุ่งสว่าง 
 -  หมู่ที่  ๑๑  บ้านค่ายเมืองแสน 
 มีจำนวนสมาชิกสภา ๖ คน ได้แก่ 

๑. นายมนูญ    สุ่มมาตย์  ตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล 
๒. นางสะหวา  พิมพิศาล  ตำแหน่ง สมาชิกสภาฯ 
๓. นายเฉลย   กลิ่นจันทร์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาฯ 
๔. นางลำดวน  กงเพชร  ตำแหน่ง สมาชิกสภาฯ 
๕. นายวิชัย   น้อยสุวรรณ ตำแหน่ง สมาชิกสภาฯ 
๖. นายถวิล   หนวกเนา  ตำแหน่ง สมาชิกสภาฯ 
เขต ๒ มีจำนวน ๖ หมู่บ้าน ได้แก่ 

  -  หมู่ที่  ๓  บ้านกุดฮู    
 -  หมู่ที่  ๔  บ้านหนองบัวน้อย 
 -  หมู่ที่  ๕  บ้านโนนชาติ 
 -  หมู่ที่  ๖  บ้านหนองเห็น 
 -  หมู่ที่  ๙  บ้านหนองบัวงาม 

-  หมู่ที่  ๑๐  บ้านชมภูทอง 
 มีจำนวนสมาชิกสภา ๖ คน ได้แก่ 

๑. นายสมพัฒน์   ธิปโชติ ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายควร   สิมมะลี      ตำแหน่ง เลขานุการสภาฯ 
๓. นายธงชัย   สาริมา              ตำแหน่ง สมาชิกสภาฯ 
๔. นายบุญเส็ง  พรหมบุตร ตำแหน่ง สมาชิกสภาฯ 
๕. นายสุบิน   ดีจันทร์  ตำแหน่ง สมาชิกสภาฯ 
๖. นายพนมพร  จวงโส  ตำแหน่ง สมาชิกสภาฯ 

๓. ประชากร 
    ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

 
     ที่ 

 
ชื่อหมู่บ้าน 

 

วัน / เดือน / ปีที่
จัดต้ังหมู่บ้าน 

 

จำนวน
ครัวเรือน 

จำนวนประชากร 
 

ชาย 
 

หญิง 
 

รวม 

๑ หมู่ที่ ๑ บ.นาด่าน -/-/๒๔๗๒ 216 437 436 873 
๒ หมู่ที่ ๒ บ.ส้มป่อย -/-/๒๕๐๓ 167 329 345 674 
๓ หมู่ที่ ๓ บ.กุดฮู ๑๕/๔/๒๔๕๐ 184 402 373 775 
๔ หมู่ที่ ๔ บ.หนองบัวน้อย ๑/๖/๒๔41 206 344 339 683 
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๕ หมูที่ ๕ บ.โนนชาต ิ ๒๔/๖/๒๔๑๒ 211    458 418 876 
๖ หมู่ที่ ๖ บ.หนองเห็น -/-/๒๕๑๒ 157 355 359 714 
๗ หมู่ที่ ๗ บ.สุขสำราญ ๒๗/๙/๒๕๒๗ 283  559 547 1,106 
๘ หมู่ที่ ๘ บ.ทุ่งสว่าง -/-/๒๕๒๙ 261 535 521 1,056 
๙ หมู่ที ่๙ บ.หนองบัวงาม ๒๐/๗/๒๕๓๒ 253 461 450 911 

๑๐ หมู่ที่ ๑๐ บ.ชมภูทอง ๑๓/๘/๒๕๓๘ 187 381 395 776 
๑๑ หมู่ที่ ๑๑ บ.ค่ายเมืองแสน - 192 392 363 755 

รวม ๒,317 4,653 4,546 9,199 
  
 
     ๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร      

 หญิง ชาย หมายเหตุ 
จำนวนประชากรเยาวชน   อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี 
จำนวนประชากร   อายุ ๑๘ – ๖๐ ปี 
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ   อายุมากกว่า ๖๐ ปี 

รวม 4,546 4,653  
 
 ๔. สภาพสังคม 
     ๔.๑ การศึกษา 

- โรงเรียน อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๖                จำนวน  ๑ แห่ง   
- โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ ๓  จำนวน  ๓ แห่ง 

                    - ศูนย์พัฒนาเด็ก                     จำนวน  4  แห่ง 
     ๔.๒ สาธารณสุข 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล                จำนวน   ๒ แห่ง 

๑. ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านนาด่าน  
๒. ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัวน้อย 

จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรอง
สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  
โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือ
ประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงาน
สาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับ
หนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  สำหรับ
เด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐาน บาง
ครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกกำลังกาย
ยังไม่สม่ำเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะ
แก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา  
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     ๔.๓ อาชญากรรม 
  เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือน
มีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   วิธีการป้องกันปัญหาของเทศบาลที่
สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่
เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ติดตั้งกระจกนูนตามทางโค้งหรือจุดอับ รวมทั้ง
ได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  
แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ 
เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตร
หลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะ
วิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่น
แรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย 
เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถ
ดำเนินการได้    

    ๔.๔ ยาเสพติด 
          ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรสุวรรณคูหาได้แจ้ง

ให้กับเทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดและผู้ค้าแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย  
เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแล
อยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  
การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของ
อำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด  

     ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  เทศบาลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
๔. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน   

 ๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
     ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 

เส้นทางคมนาคมผ่านหลายสาย เนื่องจากเป็นตำบลทางเข้าของอำเภอและเป็นเส้นทางผ่าน
ของรถโดยสารสายสุวรรณคูหา-หนองบัวลำภู สายสุวรรณคูหา-อุดรธานี และสายหนองบัวลำภู-หนองคาย 
เส้นทางคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้านที่เป็นทางหลักเป็นถนนลาดยางเชื่อมต่อ ๕ ชุมชนที่เป็นเส้นทางรอง
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลูกรัง 

     ๕.๒ การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือ

ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน 
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การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และ
วิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้ งนี้   เทศบาลก็ได้ตั้ งงบประมาณในส่วนนี้ ไว้แล้ว และได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขต
เทศบาลมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้ 

(๑)  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  ๒,309  หลังคาเรือน 
  (๒)  ไฟฟ้าสาธารณะ   จำนวน   36๐  จุด   ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตเทศบาล 
 

     ๕.๓ การประปา 
การประปา  ปัจจุบันเทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลจำนวน ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้าน

หนองบัวน้อย หมู่ที่ ๔, บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ ๙, บ้านโนนชาติ หมู่ที่ ๕ และบ้านหนองเห็น หมู่ที่ ๖ สามารถ
ให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อ
ร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และสามารถ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วด้วยการปรับปรุงระบบประปาใหม่ทั้งระบบ ปัจจุบันเทศบาลยังไม่ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำสามารถท่ีจะจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ดำเนินการ
แก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  การพิจารณาโครงการต่างๆ  ที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น  เช่น  โครงการ
ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา ฯลฯ  เทศบาลก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาสามปีเพ่ือที่จะพิจารณาดำเนินการในปี
ต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง   เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนต่อไป  ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้ครบทุกหลังคาเรือน  แหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิต
ประปาคือแหล่งน้ำใต้ดินทั้งหมด 

 
    ๕.๔ โทรศัพท์ 

(๑)  จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่    จำนวน     0     หมายเลข 
(๒)  จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล             จำนวน      0 หมายเลข 
(๓)  จำนวนชุมสายโทรศัพท์(เครือข่าย)จำนวน จำนวน     ๓  เครือข่าย 
(๔)  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข(เอกชน)  จำนวน      ๑     แห่ง 
(๕)  หอกระจายข่าวในพ้ืนที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ  ๑๐๐  ของพ้ืนที่เทศ บาล 

    ๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  (๑)  มีไปรษณีย์ (เอกชน) จำนวน  ๑  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวัน
จันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์ 
    

    ๕.๖  เส้นทางคมนาคม 
ในเขตเทศบาลมีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ  

๗๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะ  จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  
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๖. ระบบเศรษฐกิจ 
    ๖.๑ การเกษตร  

ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่
สำคัญ  ได้แก ่ ข้าว  มันสำปะหลัง  อ้อย  ดังนี้ 

-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ      ๗๐ ของจำนวนประชากรทั้งหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ      ๑๓ ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ       ๘ ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ       ๙ ของจำนวนประชากรทั้งหมด       

    ๖.๒ การประมง 
  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การ
เลี้ยงปลา  เลี้ยงกบ  จำนวนสตัว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ 

    ๖.๓ การปศุสัตว์ 
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การ

เลี้ยงไก ่ เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จำนวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ  ดังนี้ 
โค  ๑,๔๗๕  ตัว   กระบือ  ๓๗๒   ตัว 
สุกร ๕๒๑    ตัว    เป็ด,ไก่  ๑,๓๔๙ ตัว   

    ๖.๔ การบริการ 
โรงแรม   - แห่ง 
ร้านอาหาร  ๔ แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
สถานีขนส่ง  - แห่ง (ท่ารถ ๑  แห่ง) 
ร้านเกมส์  1        แห่ง 

    ๖.๕ การท่องเที่ยว 
  ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดข้ึนในชุมชน  เช่น  การ
จัดงานประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ   

    ๖.๖ อุตสาหกรรม 
-  จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จำนวน   ๑๓   แห่ง 

                  (มีคนงานต่ำกว่า  ๑๐  คน  หรือมีทรัพย์สินถาวรที่เกิน  ๑  ล้านบาท) 
    ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 
ธนาคาร (ตู้ เอทีเอ็ม)  ๒ แห่ง สถานีบริการน้ำมัน 2     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  - แห่ง ตลาดสด  - แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ          55 แห่ง โรงฆ่าสัตว์  - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -          แห่ง 
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กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  ๒  กลุ่ม 

   ๑. กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๖ 
   ๒. กลุ่มแปรรูปทางการเกษตร หมู่ที่ ๗ 
   3. กลุ่มทอผ้า  หมู่ที่ 3 

    ๖.๘ แรงงาน 
  จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน 
ร้อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ำกว่า
ระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้าง
ทำงานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพ้ืนที่ใน
เมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้าง
แรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
 

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
     ๗.๑ การนับถือศาสนา 
                     ภายในเขตเทศบาลตำบลนาด่าน  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ ๑๐๐ 

วัด       จำนวน   ๗  แห่ง 
สำนักสงฆ์                   จำนวน   ๕  แห่ง 
 

      ๗.๒ ประเพณีและงานประจำปี 
- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่  (มกราคม) 
- ประเพณีบุญข้าวจี่ (กุมภาพันธ์) 
- ประเพณีบุญเดือนสาม (กุมภาพันธ์) 
- ประเพณีบุญมหาชาติ (มีนาคม) 
- ประเพณีสงกรานต์ (เมษายน) 
- ประเพณีบุญบั้งไฟ (พฤษภาคม) 
- ประเพณีวันเข้าพรรษา (กรกฎาคม) 
- ประเพณีวันออกพรรษา(ตุลาคม) 
- ประเพณีลอยกระทง (พฤศจิกายน) 

              ๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
                  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทำ
เครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และวิธีการ
จับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๙ % พูดภาษาอีสาน    

    ๗.๔ สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้   พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่วย
บ้าง ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก  ผ้าที่ทอจากผ้าฝ่ายและผ้าไหม  เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่  
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          ๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 

    ๘.๑ น้ำ  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่
เป็นน้ำใต้ดินซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา  

    ๘.๒ ป่าไม้  ในเขตเทศบาลมีป่าไม้โดยรอบเนื่องจากตำบลนาด่านตั้งอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
(ป่าเก่ากลอย – นากลาง)  พ้ืนที่ทั้งหมด ๔๖,๘๗๕  ไร่  พ้ืนที่ป่าไม้และภูเขาประมาณ  ๑๔,๒๕๐  ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ ๓๐.๔๐ ของพ้ืนที่ และไม้ยืนต้นที่ประชาชนปลูกและอ่ืนๆ อีกประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
๑๐.๖๗ ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

    ๘.๓ ภูเขา  ในเขตเทศบาลตั้งอยู่ตามแนวเทือกเขาภูพานซึ่งเป็นแนวเขตติดต่อระหว่างจังหวัด
หนองบัวลำภูและจังหวัดอุดรธานี 

    ๘.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน

ประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  
ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  
ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  
เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดทำโครงการเพ่ือ
แก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะ
ให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้ง
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  
ฯลฯ   
         ๙. อื่นๆ  

      ๙.๑  สรุปผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   
       ตามท่ีเทศบาลตำบลนาด่าน ได้ดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานในเขตเทศบาลตำบล
บ้านนาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  เพื่อนำผลการสำรวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่
ชุมชน ผลการสำรวจพบว่าประชาชนในเขตเทศบาลนั้น ไม่ผ่านเกณฑ์การสำรวจ  ดังนี้ 
      ๑)  ประชาชนกรอายุตั้งแต่  ๓๕  ขึ้นไป  ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปี  จำนวน  ๒๙๑  คน 
      ๒)  ประชากรที่สูบบุหรี่  จำนวน  ๓๐๐  คน 
      ๓)  ประชากรที่ดื่มสุรา  จำนวน  ๑๗๑  คน 
      ๔)  ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีต่ำกว่า  ๓๐,๐๐๐  บาท   จำนวน  ๙  ครัวเรือน    
  ผลการสำรวจดังกล่าว  ถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข  
  การแก้ไขปัญหา  
     ๑)  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนสนใจในสุขภาพมากข้ึน โดยการจัดโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ ให้เห็นถึงผลดีของการรักษาสุขภาพ 
     ๒)  รณรงค์ ส่งเสริม จัดโครงการ/กิจกรรมงดสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา ลด ละ เลิก เพ่ือให้
ประชาชนเกิดความตะหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา   
     ๓)  ส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆ ให้กับประชาชน เพ่ือเพ่ิมรายได้ แก้ไขปัญหาความ
ยากจนในชุมชน  
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   ๙.๒  การแก้ไขปัญหา 
๑)  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็น  อำเภอ  

ตำรวจ โรงพยาบาล สาธารณสุข ผู้นำชุมชน  ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน  ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจ
และได้รับความคุ้มครองทางสังคม  มีความเป็นกลาง  รับทราบปัญหาและเร่งแก้ไข 

๒)  อำนวยความสะดวก ประสานงาน ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
  ๓)  ร่วมมือกับอำเภอ  เกษตรอำเภอ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ประโยชน์จาก
ดินและน้ำให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของชุมชน เพ่ือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส  
  ๔)  ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  โรงเรียน  ส่งเสริม  รณรงค์ ป้องกัน  
สุขภาพและอนามัยของประชาชน  ส่งเสริม  จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน   
  ๕)  ส่งเสริม  สนับสนุน  ด้านการศึกษา  จัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ      
    
    ************************************ 

 


