
1 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.256๖-25๗๐)                             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพาน 
 

 

ส่วนที่ 1 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 
 

1.ด้านกายภาพ 
 

          1.1 ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือต าบล 
ต าบลเมืองพานเป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  ห่างจากอ าเภอบ้านผือ  

รวมระยะทางท้ังส้ิน   15  กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นท่ีต าบลต่าง ๆดังนี้ 
ทิศเหนือ  จดเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
ทิศใต้   จดเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 
ทิศตะวันออก  จดเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผือ 
ทิศตะวันตก  จดเขตอ าเภอน้ าโสม   อ าเภอสุวรรณคูหา 

 

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบตะวันออก  ซึ่งเป็นท่ีราบลุ่มน้ า  ตอนกลางเป็นพื้นท่ีลูกล่ืนลาดชัน 

ประมาณร้อยละ  2 – 6  ส่วนทางด้านตะวันตกเป็นเทือกเขาภูพานลักษณะพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีเชิงเขา 
 

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

 

          1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินในพื้นท่ีเป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว 

 

          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ ล าน้ าฟาา ล าน้ าพาน ล าน้ าจ าปาโมง 

 

          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ในพื้นท่ีอยู่ในเขตป่าไม้เส่ือมโทรมบางส่วน 
 

2.ด้านการเมืองการปกครอง 
 

          2.1 เขตการปกครอง 
ต าบลศรีค้ าประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน  16  หมู่บ้าน  

          2.2 การเลือกต้ัง 
การเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน 16 หมู่บ้าน หากมีการ
เลือกต้ังในครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 1 คน จะมีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ ๑ คน 16 หมู่บ้าน รวมเป็น ๑๖ คน 
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3.ประชากร 
 

          3.1 ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร 
ประชากรท้ังส้ิน  จ านวน  8,6๘๔ คน แยกเป็นชาย  4,3๓๖ คน หญิง  4,๓๔๘ คน มีความหนาแน่น

เฉล่ีย  129.13  คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 25๖๔) 

หมู่ท่ี หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 บ้านจอมศรี ๒๘๕ ๒๘๓ ๕๖๘ 1๖๙ 
2 บ้านใหม่ ๓๔๔ 36๖ 7๔๐ ๒๑๐ 
3 บ้านโก่ม ๓๐๖ ๒๙๘ ๖๐๔ ๑๕๙ 
4 บ้านหนองกบ ๒๐๒ ๑๗๘ ๓๘๐ ๑๑๕ 
5 บ้านกาลึม ๔๓๑ 4๒๙ 8๖๐ ๒๑๑ 
6 บ้านต้ิว ๓๑๘ ๓๐๕ ๖๒๓ 2๓๔ 
7 บ้านเมืองพาน ๑๘๕ ๒๑๗ ๔๐๒ ๑๒๒ 
8 บ้านนาแมน ๑๐๖ ๑๐๓ ๒๐๙ 5๖ 
9 บ้านหนองกาลึม ๑๙๑ ๑๘๐ ๓๗๑ ๑๑๙ 

10 บ้านไผ่ล้อม ๔๐๑ ๔๐๔ ๘๐๕ 2๒๙ 
11 บ้านโคกก่อง ๑๔๙ ๑๖๕ ๓๐๕ 7๘ 
12 บ้านดอนขี้เหล็ก ๒๓๓ 22๗ 4๖๐ 1๒๕ 

13 บ้านใหม่ 26๔ 2๓๗ ๕๐๑ 1๒๕ 

14 บ้านใหม่ ๒๘๑ ๓๘๑ ๗๖๒ ๑๙๒ 

15 บ้านเมืองพาน ๒๘๘ ๓๐๗ ๕๙๕ 1๖๔ 

16 บ้านต้ิว ๒๕๒ 247 ๔๙๙ 1๓๕ 

รวมทั้งสิ้น 4,3๓๖ 4,๓๔๘ 8,6๘๔ 2,๔๔3 

 
 
 
          3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน 35 – 55 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.256๖-25๗๐)                             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพาน 
 

 

 
 
 

4.สภาพทางสังคม 
 

          4.1 การศึกษา 
-   โรงเรียนประถมศึกษา  6 แห่ง (รวม ขยายโอกาส  2 แห่ง) 

  -   โรงเรียนมัธยมศึกษา  1 แห่ง 
  -   โรงเรียนอาชีวศึกษา  - แห่ง 
  -   โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง - แห่ง 
  -   ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน   16    แห่ง 
 

 4.2 สาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองพาน   2 แห่ง 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน    16 แห่ง 

 

 4.3 อาชญากรรม 
 - 
 4.3 ยาเสพติด 
 ปัญหายาเสพติด มีพื้นท่ีเฝาาระวัง คือ บ้านไผ่ล้อม หมู่ 10 และ บ้านหนองกาลึม หมู่ 9 
 

 4.4 การสังคมสงเคราะห ์
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพานได้รับคัดเลือกจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ให้เป็น “ต าบลต้นแบบด้านการพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์” 
 

5.ระบบบริการพืน้ฐาน 
 

          5.1 การคมนาคมขนส่ง 
จ านวนและสภาพการคมนาคมทางบกภายในต าบลเมืองพาน  มีจ านวนถนนสายหลัก  บ้าน

ต้ิว – เท่อเล่อ   1  เส้นทาง   ได้รับการลาดยางแล้ว   จากบ้านต้ิว  ถึงท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
พาน  7  กิโลเมตร     ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ  กรมทางหลวง  ส่วนถนนภายในหมู่บ้าน ภายในต าบลจะ
เป็นถนนลูกรังและถนน คสล. ทุกหมู่บ้าน 
          5.2 การไฟฟ้า 

จ านวน  16  หมู่บ้าน  ประชากรท่ีมีไฟฟ้าใช้     100  % 

 
 

5.3 แหล่งน ้า 
1) แหล่งน ้าธรรมชาติ 

จ านวนแหล่งน้ าธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติในต าบลเมืองพาน 
-   ล าน้ า,  ล าห้วย     12 แห่ง 
-   บึง,  หนอง,  คลอง,  และอื่น ๆ  12 แห่ง 
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2) แหล่งน ้าที่สร้างขึ น 
   -   ฝาย     7 แห่ง 
   -   บ่อน้ าต้ืน    546 แห่ง 
   -   สระน้ า    5 แห่ง 
   -   บ่อบาดาล    120 แห่ง 
          5.4 โทรศัพท์ 

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีเป็นส่วนใหญ่ 
 

          5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ท่ีท าการไปรษณีย์ท่ีใกล้ท่ีสุด ได้แก่ ไปรษณีย์บ้านผือ 
 

6.  ข้อมูลอ่ืน ๆ  
6.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื นที ่

  -  ป่าไม้     พื้นท่ีป่าไม้ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกและทางทิศใต้ของต าบล ซี่งเป็นพื้นท่ีของ
เทือกเขาภูพาน  และอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท   และวัดพระพุทธบาทบัวบานปกคลุมด้วย
พันธุ์ไม้เล็กและใหญ่จ านวนมาก  ซึ่งชาวบ้านได้อาศัยไม้จากแหล่งน้ าในการใช้สอย 

-  น ้า    แหล่งน้ าท่ีมีในพื้นท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพาน  ส่วนใหญ่จะเป็นล าห้วย
และล าน้ า  เช่น  ห้วยน้ าฟ้า, ล าน้ าพาน, ล าห้วยนาดาว, ห้วยป่าชี, หนองกุดแอก,หนองอ้อ ฯลฯ   ซึ่งราษฎร
ส่วนใหญ่อาศัยแหล่งน้ าเหล่านี้  ส าหรับการเพาะปลูกท้ังทางด้านการเกษตรนอกฤดูและในฤดู 

-  ดิน    พื้นท่ีท้ังหมด  77,045   ไร่  เป็นพื้นท่ีเกษตร  51.119  ไร่   ปัญหาใหญ่  คือ ดิน
ขาดความอุดมสมบูรณ์  บางแห่งมีลักษณะเป็นดินเค็ม  หรือบางแห่งเป็นดินผสมหินลูกรังไม่เหมาะส าหรับการ
เพาะปลูก 
         6.2  แหล่งท่องเที่ยว   
  -  อุทยานประวิติศาสตร์ภูพระบาท 
  -  วัดพระพุทธบาทบัวบก   ต้ังอยู่หมู่  6,16  บ้านต้ิว 
  -  วัดพระพุทธบาทบัวบาน  ต้ังอยู่หมู่  10   บ้านไผ่ล้อม 
  -  วัดภูหินอานม้า   ต้ังอยู่หมู่  2 บ้านใหม ่
  -  วัดโนนศิลาอาสน์  ต้ังอยู่หมู่  9 บ้านหนองกาลึม   
 
 

7.  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองพาน 
7.1  อัตราก้าลัง 

   

ประเภท การศึกษา รวม 
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ประถมศึกษา มัธยม/อาชีวะ ปริญญาตรี 
สูงกว่า 

ปริญญาตรี 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

พนักงานส่วนต าบล - - 1  2 1 4 5 13 
ลูกจ้างประจ า - - 1  - - -  2 
พนักงานจ้าง - - 14 7 5 25 -  51 

รวม - - 16 7 7 26 4 5 67 
 
 
 

7.2  ด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต้าบล 
 รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณ   2560    

จ านวน  28,000,000.00 บาท  รายละเอียดดังนี้ 
 - รายได้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง      68,000.00 บาท 
 - รายได้ท่ีส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้  12,079,200.00 บาท 

   - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล    15,000,000.00 บาท 


