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พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   พระหัตถซายทรงพระแสงดาบ  
ออกแบบใหประทับยืนหนาศาล  เพื่อเนนใหเห็นเดนชัดเปนประธานของดวงตรา 
หนองบัว  แสดงใหเห็นวาศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตัง้อยูริมฝงหนองบัว 

ภูเขา  แสดงวาเปนจังหวัดท่ีมีภูเขาและปาไม  อันไดแก เทือกเขาภูพาน 
ชื่อจังหวัดบนพื้นผา หมายถงึ เปนจังหวดัท่ีมีหัตถกรรมทอผาพื้นเมืองเปนหลัก 

ชายท้ังสองขางที่ผูกเปนปม หมายถึง  ความสามัคคีท่ีผูกพันแนนแฟนของชาวหนองบัวลําภู      
ใชอักษรยอวา “นภ” 

 

 

 
 
 
 

ลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผาสีขาว 
มีดวงตราสัญลักษณประทับอยูตรงกลาง 
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สีขาว   หมายถึง  แผนดินธรรมและความบริสุทธ์ิของธรรมชาต ิ
สีชมพู  หมายถึง  ดินแดนดอกบัว 

 
 
 
 

 
ดอกบัวหลวงสีชมพู 

   ดอกไมประจําจังหวัด 

พะยูง   ตนไมประจําจังหวัด 
ชื่อวิทยาศาสตร Dalbergia cochinchinensis Pierre ex Laness. ในวงศ Leguminosae  

เนื้อไมสีแดงคลํ้า ใชทําเครื่องเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 ตนพะยูง (ตนไมประจําจังหวัดหนองบัวลําภู) 



                                                  บรรยายสรุปจังหวัดหนองบัวลําภ ู

 
3 

คําขวัญของจังหวัดหนองบัวลําภู 
“ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช       อุทยานแหงชาตภิูเกา-ภูพานคํา 

แผนดนิธรรมหลวงปูขาว       เดนสกาวถ้ําเอราวัณ        นครเขื่อนขันธกาบแกวบัวบาน ” 
 

ประวัติความเปนมา 
ยุคกอนประวัติศาสตร 
 จังหวัดหนองบัวลําภูเปนดินแดนที่อยูอาศัยของมนุษยมาตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร ปรากฏ
หลักฐานตามโครงกระดูกมนุษยและสัตว เศษภาชนะดินเผา   ทั้งแบบผิวเรียบและแบบตกแตงผิวดวย
การเขียนสีและลวดลายตางๆ เชน หินดินเผา หินบดเผา เครื่องมือเหล็ก เครื่องประดับสําริด อายุ
ประมาณ 2,500 ปมาแลว  มีหลักฐานที่ปรากฏเดนชัด ไดแก  
 - แหลงโบราณคดี โนนพราว บานกุดคอเมย ต.กุดดู อ.โนนสัง 
 - แหลงโบราณคดีโนนดอนกลาง บานกุดกวางสรอย ต.บานถิ่น อ.โนนสัง เปนตน 
 

ยุคประวัติศาสตร 
 - สมัยทราวด ี
  มนุษยเร่ิมมีการประดิษฐตัวอักษรขึ้น มีหลักฐานที่เห็นไดชัด คือ ใบเสมาหินทราย                
ที่วัดพระธาตุเมืองพิณ  อ.นากลาง  และวัดปาโนนคําวิเวก  อ.สุวรรณคูหา  เปนตน 
 - สมัยพระไชยเชษฐาธิราช 
  ประมาณป พ.ศ. 2106 พระไชยเชษฐาธิราช แหงกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทร)   
ไดอพยพผูคนมาอยูอาศัย ณ ที่แหงนี้ ไดสรางพระพุทธรูปและศิลาจารึกไวที่ถํ้าสุวรรณคูหา  อ.สุวรรณ
คูหา  และนําไพรพลมาบูรณะสรางบานแปงเมืองหนองบัวลุมภูขึ้นใหมที่ริมหนองบัว  ซ่ึงเปนเมืองเกา
มาแตสมัยขอมเรืองอํานาจ  ไดสรางพระพุทธรูปวิหาร  ขุดบอน้ําในบริเวณวัดในหรือวัดศรีคูณเมือง
และยกฐานะขึ้นเปนเมือง “จําปานครกาบแกวบัวบาน” หรือเมือง “หนองบัวลุมภู” 

 - สมัยกรุงศรีอยุธยา  
  ประมาณป พ.ศ. 2117 ชวงสียกรุงศรีอยุธยาใหพมาครั้งที่ 1 สมเด็จพระนเรศวรได
ตามเสด็จพระมหาธรรมราชาพระราชบิดายกทัพเขารบกับกรุงศรีสัตตนาคนหุต(เวียงจันทร)   และได
นํากองทัพเสด็จประทับพักแรมที่ริมหนองบัวแตทรงพระประชวรดวยไขทรพิษเสียกอน จําตองเลิก
ทัพเสด็จกลับกรุงศรีอยุธยา 
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ตอมาประมาณป พ.ศ. 2302 สมัยพระเจาเอกทัศน  กษัตริยองคสุดทายแหงกรุงศรีอยุธยา พระวอ     
พระตา  ซ่ึงเปนเสนาบดีของเจากรุงเวียงจันทรไดอพยพหนีขามลําน้ําโขง  มาตั้งภูมิลําเนาบูรณะสราง
บานแปงเมือง “จําปานครกาบแกวบัวบาน” ขึ้นใหมและตั้งชื่อวา “ นครเขื่อนขันธกาบแกวบัวบาน”  
แตภายหลังประมาณป  พ.ศ. 2310  ถูกกองทัพของพระเจาสิริบุญสาร โอรสเจาเมืองเวียงจันทรตีแตก
ในเวลาตอมา 
 - สมัยกรุงธนบุรี-กรุงรัตนโกสินทร 
  ประมาณป พ.ศ. 2321 พระเจากรุงธนบุรีไดโปรดใหพระยาจักรียกกองทัพมาปราบ         
พระเจาสิริบุญสารจนไดรับชัยชนะในที่สุด และนําพระแกวมรกตและพระพุทธรูปปางตางๆ กลับมา
ถวายพระเจาตากสินแหงกรุงธนบุรีและไดรับการปูนบําเหน็จเปน “เจาพระยามหากษัตริยศึก”        
เมืองนครเขื่อนขันธกาบแกว  บัวบาน  จึงไดขึ้นกับราชอาณาจักรไทยตั้งแตนั้นมา 
 - สมยักรุงรัตนโกสินทร  
  พ.ศ. 2369-2406 ในรัชกาลที่ 3 เจาอนุวงษแหงเวียงจันทรเปนกบฏยกทัพมายึดเมือง
นครราชสีมา จึงสงกองทัพไทยมาปราบ เจาอนุวงษไดถอยทัพกลับมาตั้งรับอยูที่หนองบัวลุมภู ฝาย
ไทยติดตามขับไลตามจับเจาอนุวงษไดที่เวียงจันทร แลวนําตัวกลับไปพิจารณาโทษที่กรุงเทพฯ 
  พ.ศ. 2433  สมัยรัชกาลที่ 4 ไดจัดระเบียบการปกครองบานเมืองทางลุมน้ําโขงใหม          
โดยใหขาหลวงเมืองหนองคายบังคับบัญชาเมืองหนองบัวลุมภูขึ้นกับเมืองหนองคาย ตอมาสังกัดอยู
กับ       หัวเมืองลาวพวน พระปทุมเทวาภิบาล เจาเมืองหนองคายไดแตงตั้งพระวิชโยดมกมุทเขต มา
ครองนคร      เขื่อนขันธกาบแกวบัวบาน และเปลี่ยนชื่อเมืองใหมวา “กมุทธาสัย” 
  พ.ศ. 2449 ไดโปรดเกลาฯใหเปลี่ยนชื่อเมืองกมุทธาสัยเปน “ เมืองหนองบัวลุมภู”          
ขึ้นอยูบริเวณหมากแขง 
  พ.ศ. 2450 ไดโปรดเกลาฯใหกระทรวงมหาดไทยรวมเมืองตางๆ ในบริเวณ         
บานหมากแขง    ตั้งเปนเมืองจัตวา เรียกวา เมืองอุดรธานี  สวนเมืองในสังกัดบริเวณใหมีฐานะเปน
อําเภอ    เมืองหนองบัวลําภู     จึงกลายเปน   “อําเภอหนองบัวลําภู”   ขึ้นกับจังหวัดอุดรธานี โดยมี
พระวิจารณกมุทธกิจเปนนายอําเภอคนแรก 
   
 
 

 
 
 
 
 

พ.ศ. 2536  รัฐบาลมีการกระจายอํานาจมายังสวนภูมิภาค เพื่อประโยชนดานการปกครอง   
การใหบริการของรัฐ  การอํานวยความสะดวกแกประชาชน การสงเสริมใหทองถ่ินเจริญยิ่งขึ้น   
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  จึงไดอนุมัติรางพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลําภูตามรางเสนอ
ของนายเฉลิมพล    สนิทวงศชัยและคณะ   และไดรับการประกาศจัดตั้งเปนจังหวัดหนองบัวลําภู 
ตั้งแตวันที่  1  ธันวาคม  2536   โดยประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา   ฉบับพิเศษ   เลมที่ 110 
ตอนที่ 125  ลงวันที่  2  กันยายน  พ.ศ. 2536    เปนตนมาถึงปจจุบัน 
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ทําเนียบผูวาราชการจังหวัด 
 

 

 
1. นายประภา   ยุวานนท 
ดํารงตําแหนงตั้งแตวนัที่ 1 ธันวาคม 2536 - วันที่ 30 กันยายน 2537 

 

 
2. นายขวัญชยั  วศวงศ  
ดํารงตําแหนงตั้งแตวนัที่ 1 ตุลาคม 2537 - วันที่ 30 เมษายน 2540 

 

 
3. นายนคิม  บูรณพันธุศรี 
ดํารงตําแหนงตั้งแตวนัที่ 1 พฤษภาคม 2540 - วันที่ 15 เมษายน 2541 

 

 

4. นายนิรัช  วัจนะภูมิ 
ดํารงตําแหนงตั้งแตวนัที่ 16 เมษายน 2541 - วันที่ 30 กันยายน 2542 

 

 

5. นายปญญารัตน  ปานทอง 
ดํารงตําแหนงตั้งแตวนัที ่1 ตุลาคม 2542 - วันที่ 30 กันยายน 2544  

 

 

6. นายสุขุมรัฎฐ  สาริบุตร 
ดํารงตําแหนงตั้งแตวนัที ่1 ตุลาคม 2544 - วันที่ 30 กันยายน 2546 
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7. นายจารึก  ปริญญาพล 
ดํารงตําแหนงตั้งแตวนัที่ 1 ตุลาคม 2546 - วันที่ 30 กันยายน 2547  

 

 

8. นายตอพงษ  อํ่าพันธุ 
ดํารงตําแหนงตั้งแตวนัที ่1 ตุลาคม 2547 - วันที่ 4 มิถุนายน 2549 

 

 

9. นายไพรัตน  สกลพันธุ 
ดํารงตําแหนงตั้งแตวนัที ่5 มิถุนายน 2549 - วันที ่30 กันยายน 2550 

 10. นายเดชา ตันตยิวรงค  
ดํารงตําแหนงตั้งแตวนัที ่1 ตุลาคม 2550 - 5 พฤษภาคม 2551  

 11. นายอธิคม สุพรรณพงศ 
ดํารงตําแหนงตั้งแตวนัที่ 6 พฤษภาคม 2551 – 30  กันยายน  2552 

 

12. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต                                                                         
ดํารงตําแหนงตั้งแตวนัที่  1 ตุลาคม  2552 – 30 กันยายน 2553 

 

13. นายวินยั  บัวประดิษฐ 
ดํารงตําแหนงตั้งแตวนัที่ 1 ตลุาคม 2553 – ปปจจุบัน 
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ทําเนียบรองผูวาราชการจังหวัด 
 

1. นายมนัส  แดงสุภา  1 ธ.ค.36 -  5 ต.ค.38 
2. นายทวีสิน  สระสม  6 ต.ค.38 - 20 ต.ค.40 
3. นายสุพจน  เลาวัณยศิริ     1 ต.ค.39 - 20 ต.ค.40 
4. นายสุนาย  ลาดคํากรุง 21 ต.ค.40 -  1 ต.ค.41 
5. นายเจริญ    พรหมพนิต 21 ต.ค.40 - 21 เม.ย.41 
6. นายวิลาศ    สัตยายุทธ 22 เม.ย.41 - 30 ก.ย.42 
7. นายกิตติพงษ    สุนานันท  2 ต.ค.41 -  3 ต.ค.42 
8. นายวรงค    ศิริพานิช  4 ต.ค.42  -  1 ต.ค.44 
9. นายวนิช   ฤทธิเดช  4 ต.ค.42 -  1 ต.ค.43 
10. นายกวี    กิตติสถาพร  2 ต.ค.43  - 24 ธ.ค.44 
11. นายสุเทพ    ปนประเสริฐ  1 ต.ค.44 - 20 ม.ค.46 
12. นายเจด็จ    มุสิกวงศ 25  ธ.ค.44 - 15 ก.ย.46 
13. นายอารยะ    จิตรบรรจง 23 มิ.ย.46 -  30 ก.ย.53 
14. นายเฉลิมชัย    รัตนจันทะ 16 ก.ย.46 - 30 ก.ย.47 
15. นายสุเมธ    แสงนิ่มนวล  1 ต.ค. 47 -  3 ธ.ค.49 
16. นายเยี่ยมสุริยา    พาลุสุข  14  ธ.ค.49 -  16 ต.ค. 51 
17. นายชัช กิตตินภดล 17 ต.ค. 51 - 21 มิ.ย. 52 
18. นายธานี ปลูกเจริญ 22 มิ.ย. 52 - 8 พ.ย. 52 
19. นายสมาน วงศวรายุทธ 23 พ.ย. 52 - ปจจุบัน 
20. นายกอบเกียรติ  กาญจนะ 29 พ.ย. 53 - ปจจุบัน 

 

ทําเนียบหัวหนาสํานักงานจังหวัด 
 

1. นายไพรัช      บุญทองออน จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 8    (1 ธ.ค.36 – 9 ต.ค.38) 
2. นายดํารง    อารีกิจ              จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 8    (10 ต.ค.38 -19 ต.ค.40) 
3. นายชาญวิทย   วสยางกูร      จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 8    (20 ต.ค.40 –  2 ต.ค.41) 
4. นางปราณี    อารมณเสรี      จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 8 /รกท.    (3 ต.ค.41-15 ธ.ค.45)   
5. นายไพรัช    บุญทองออน    จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 8    (16 ธ.ค.45 -1 เม.ย.47) 
6. วาที่ ร.ต.กาศพล    แกวประพาฬ   จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 8    (1 พ.ย.47 -18 ก.พ. 50) 
7. นายณรงค    พลละเอียด    จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 8    (19 ก.พ.50 -  23 ต.ค. 50) 
8. นายวินัย   วิทยานุกูล      จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 9    (24 ต.ค. 50 - 24 ต.ค. 51) 
9. นายวินัย ตรงจิตพิทักษ จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 8ว /รกท.    (3 พ.ย. 51- 13 พ.ย. 51) 

10. นายภัคพงศ ทวิพัฒน นักวิเคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ 
(ชวยราชการ  กระทรวงมหาดไทย) 

(21 มิ.ย. 53 – 21 ก.พ.53) 

11. วาที่ร.ต.สุรศักดิ์ วงศาโรจน ผูอํานวยการระดับสูง (9 พ.ค.54 - ปจจุบัน) 
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ขอมูลทั่วไป 
ขนาดและที่ต้ัง 

จังหวัดหนองบัวลําภู ตั้งอยูระหวางเสนรุงที่ 17 องศาเหนือ และเสนแวงที่ 102 องศา
ตะวันออก   อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  หางจากกรุงเทพมหานคร  ตามทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 210  (กรุงเทพฯ – นครราชสีมา – ขอนแกน – อุดรธานี - หนองบัวลําภู)     
เปนระยะทางประมาณ 608 กิโลเมตร   โดยหางจากจังหวัดอุดรธานี – หนองบัวลําภู   ตามเสนทาง
หลวงหมายเลข  210  (อุดรธานี - เลย)  ประมาณ 46 กิโลเมตร   
 หรือตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 228   (กรุงเทพ – สีคิ้ว – ชัยภูมิ – ชุมแพ – ศรีบุญเรือง - 
หนองบัวลําภู) ประมาณ 518 กิโลเมตร 

มีขนาดพื้นที่ รวมทั้งจังหวัด  3,859.1  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  2,411,937.5 ไร         
คิดเปนรอยละ  2.27 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และรอยละ  0.75  ของประเทศ  (พื้นที่ประเทศ 
513,029  ตารางกิโลเมตร  หรือ  320,696,898,125  ไร)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 2 : แผนที่ประเทศไทย 
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อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดตอกับ  อ. น้ําโสม   อ. บานผือ   จ.อุดรธานี 
ทิศใต  ติดตอกับ  อ. สีชมพู   อ.หนองนาคํา    จ.ขอนแกน 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ  อ. ภูกระดึง  อ. วังสะพุง  อ. ผาขาว  และ อ.เอราวัณ  จ.เลย 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ  อ. บานผือ  อ. กุดจับ  อ. หนองวัวซอ   จ.อุดรธานี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปท่ี 3 : แผนที่แสดงอาณาเขตจังหวัดหนองบัวลําภู 
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การแบงเขตการปกครอง 
 จังหวัดหนองบัวลําภู แบงการปกครองออกเปน 6 อําเภอ 59 ตําบล 687 หมูบาน 33 ชุมชน                 
1  เทศบาลเมือง , 23 เทศบาลตําบล, 1  อบจ. ,  และ 43  อบต.  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 3 คน สมาชิก
วุฒิสภา  1  คน 
 
ตารางที่ 1 : ตารางการแบงเขตการปกครอง 
 

อําเภอ จํานวนตําบล 
(แหง) 

จํานวนหมูบาน/ชุมชน 
(แหง) 

จํานวนเทศบาล 
(แหง) 

จํานวน อบต. 
(แหง) 

อ.เมืองฯ 14 153 / 33 4 13 
อ.ศรีบุญเรือง 12 158 5 9 
อ.นากลาง 9 127 5 5 
อ.โนนสัง 10 107 4 7 
อ.นาวัง 5 51 1 5 
อ.สุวรรณคูหา 8 91 5 4 

รวม 58 687 / 33 24 43 
ที่มา :  ที่ทําการปกครองจังหวัด (สิงหาคม  2553) 

 
ระยะทางจากจังหวัดถึงอําเภอ 

 
ตารางที่ 2 : ตารางระยะทางจากจังหวัดถึงอําเภอ 
 

อําเภอ ระยะทาง (กม.) 
เมืองหนองบัวลําภู 3 
ศรีบุญเรือง 33 
นากลาง 30 
โนนสัง 42 
นาวัง 43 
สุวรรณคูหา 65 

 
 
 รูปท่ี 4 : แผนที่จังหวัดหนองบัวลําภู 



                                                  บรรยายสรุปจังหวัดหนองบัวลําภ ู

 
11 

ประชากร 
 จังหวัดหนองบัวลําภู ป 2553  (มิถุนายน 2553) มีประชากรทั้งสิ้น 501,581 คน เปนชาย 
252,496 คน  คิดเปนรอยละ  50.34  ของประชากรทั้งหมด    หญิง 249,085 คน คิดเปนรอยละ  49.66 
จํานวนครัวเรือน  218,214   ครัวเรือน  
 
ตารางที่ 3 : ตารางแสดงจํานวนประชากรในจังหวัดหนองบัวลําภู 

พ้ืนท่ี ความ

ชาย หญิง รวม ตร.กม. หนาแนน

เมอืงหนองบัวลําภู 66,491       66,146       132,637     907.562      146.15       37,228       

ศรีบุญเรือง 50,897       49,534       100,431     830.643      120.91       24,874       

นากลาง 45,858       45,008       90,866       570.837      159.18       22,676       

โนนสัง 32,250       32,158       64,408       577.736      111.48       14,820       

นาวัง 23,063       23,040       46,103       333.162      138.38       11,737       

สุวรรณคูหา 33,937       33,199       67,136       646.081      103.91       16,879       

รวมท้ังสิ้น 252,496     249,085     501,581     3,866.021   129.74       128,214     

อําเภอ
ประชากร (คน)

ครัวเรือน

 
 

ที่มา  :  ที่ทําการปกครองจังหวัดหนองบัวลําภู ณ  เดือน มิถุนายน 2553  
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การแบงสวนราชการ 
จังหวัดหนองบัวลําภูมีสวนราชการบริหารสวนภูมิภาค  จํานวน  32  แหง  และสวนราชการที่

สังกัดสวนกลางและสังกัดอิสระ  จํานวน  40  แหง  รวมสวนราชการทั้งสิ้น  72  แหง 

ตารางที่ 4 : ตารางการแบงสวนราชการ 
 

ลําดับ รหัส
หนวยงาน 

สวนราชการ ชื่อตําแหนงหัวหนาสวนราชการ 

1 01002 สนง.ประชาสัมพันธจังหวัดหนองบัวลําภู ประชาสัมพันธจังหวัดหนองบัวลําภู 
2 02004 ที่ทําการสัสดีจังหวัดหนองบัวลําภู สัสดีจังหวัดหนองบัวลําภู 
3 03004 สนง.คลังจังหวัดหนองบัวลําภู คลังจังหวัดหนองบัวลําภู 
4 06002 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดหนองบัวลําภู 
5 07002 สนง.เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู 
6 07005 สนง.ประมงจังหวัดหนองบัวลําภู ประมงจังหวัดหนองบัวลําภู 
7 07006 สนง.ปศุสัตวจังหวัดหนองบัวลําภู ปศุสัตวจังหวัดหนองบัวลําภู 
8 07011 สนง.เกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู เกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู 
9 07012 สนง.สหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู สหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู 
10 07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลําภู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลําภู 
11 08004 สนง.ขนสงจังหวัดหนองบัวลําภู ขนสงจังหวัดหนองบัวลําภู 
12 09002 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดหนองบัวลําภู 

13 11005 สนง.สถิติจังหวัดหนองบัวลําภู สถิติจังหวัดหนองบัวลําภู 
14 13002 สนง.พาณิชยจังหวัดหนองบัวลําภู พาณิชยจังหวัดหนองบัวลําภู 
15 15002 สนง.จังหวัดหนองหนองบัวลําภู หัวหนา สนง.จังหวัดหนองหนองบัวลําภู 
16 15003 ที่ทําการปกครองจังหวัดหนองบัวลําภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลําภู 
17 15004 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลําภู พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลําภู 
18 15005 สนง.ที่ดินจังหวัดหนองบัวลําภู เจาพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลําภู 
19 15006 สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดัหนองบัวลาํภ ู ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลําภู 
20 15007 สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู 
21 15008 สนง.ทองถิ่นจังหวัดหนองบัวลําภู ทองถิ่นจังหวัดหนองบัวลําภู 
22  16003 สนง.คุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลําภู ผูอํานวยการสนง.คุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลําภู 
23  16005 สนง.บังคับคดีจังหวัดหนองบัวลําภู ผูอํานวยการสนง.บังคับคดีจังหวัดหนองบัวลําภู 
24  16007 เรือนจําจังหวัดหนองบัวลําภู ผูบัญชาการเรือนจําตังหวัดหนองบัวลําภู 
25  17002 สนง.แรงงานจังหวัดหนองบัวลําภู แรงงานจังหวัดหนองบัวลําภู 
26  17003 สนง.จัดหางานจังหวัดหนองบัวลําภู จัดหางานจังหวัดหนองบัวลําภู 
27  17005 สนง.สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลําภู สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลําภู 
28  17006 สนง.ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลําภู ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลําภู 
29  18002 สนง.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลําภู วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลําภู 
30  21002 สนง.สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู 
31  22002 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู 
32  25003 สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลําภู ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลําภู 
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ลํา 
ดับ 

รหัส 
หนวยงาน 

สวนราชการ  ชื่อตําแหนงหัวหนาสวนราชการ 

1 03003 สนง.ธนารักษพื้นที่หนองบัวลําภู ธนารักษพื้นที่หนองบัวลําภู 
2 03006 สนง.สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลําภู สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลําภู 
3 03007 สนง.สรรพากรพื้นที่หนองบัวลําภู สรรพากรพื้นที่หนองบัวลําภู 
4 05002 สนง.ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลําภู 
5 06003 นิคมสรางตนเองโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภู ผูปกครองนิคมสรางตนเองโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภ ู

6 07003 โครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลําภู ผูอํานวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลําภู 
7 07004 สนง.ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู หัวหนาสนง.ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู 
8 07008 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลําภู หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลําภู 
9 08006 สนง.บํารุงทางหนองบัวลําภู ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางจังหวัดหนองบัวลําภู 

10 08007 สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลําภู ทางหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลําภู 
11 13004 สนง.การคาภายในจังหวัดหนองบัวลําภู การคาภายในจังหวัดหนองบัวลําภู 
12 13008 สนง.พัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดหนองบัวลําภู หัวหนาสนง.พัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดหนองบัวลําภู 
13 16006 สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ผอ.สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด 
14 17004 ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลําภู ผอ.ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลําภู 
15  20002 สนง.สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ผอ.สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 
16 20004 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1  ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู  เขต 1 
17 20005 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู  เขต 2 
18  สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองบัวลําภู  เขต 19 
19 20006 ศูนยการศึกษาพิเศษจังหวัดหนองบัวลําภู ผอ.ศูนยการศึกษาพิเศษจังหวัดหนองบัวลําภู 
20 20007 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลําภู ผอ.วิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลําภู 
21 20008 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภ ู ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู 
22 20009 วิทยาลัยการชีพศรีบุญเรือง ผอ.วิทยาลัยการชีพศรีบุญเรือง 
23 21003 โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลําภู ผอ.โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลําภู 
24 25007 ตํารวจภูธรจังหวัดหนองบัวลําภู ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดหนองบัวลําภู 
25 25009 สนง.อัยการจังหวัดหนองบัวลําภู อัยการจังหวัดหนองบัวลําภู 
  สนง.อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด 

26 26008 ศาลจังหวัดหนองบัวลําภู ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดหนองบัวลําภู 
27  26008 ศาลจังหวัดหนองบัวลําภูแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดหนองบัวลําภู 
ผูพิพากษาหน.ศาลจังหวัดหนองบัวลําภูแผนกคดีเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดหนองบัวลําภู 

28  สนง.พลังงานจังหวัดหนองบัวลําภู พลังงานจังหวัดหนองบัวลําภู 
29  สถานีอุตุนิยมวิทยา ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยา 
30  สนง.คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองบัวลําภู  
ผอ.สนง.คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองบัวลําภู 

31  สนง .คณะกรรมกา รก าร เ ลื อ กตั้ ง ปร ะจํ า จั ง หวั ด
หนองบัวลําภู 

ประธานกคณะกรรมการการ เลื อกตั้ งประจํ า จั งหวั ด
หนองบัวลําภู 

32  ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลําภู ผอ.ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลําภู 
33  สถานีไฟฟาแรงสูงหนองบัวลําภู หัวหนาสถานีไฟฟาแรงสูงหนองบัวลําภู 
34  สนง .กองทุ นสง เ คร า ะห ก า รทํ าสวนย า งจั งหวั ด

หนองบัวลําภู 
ผอ .สนง .กองทุนสง เ คร าะห ก า รทํ าสวนยางจั งหวั ด
หนองบัวลําภู 
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ลํา 
ดับ 

รหัส 
หนวยงาน 

สวนราชการ ชื่อตําแหนงหัวหนาสวนราชการ 

35  สนง.กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
หนองบัวลําภู (กอ.รมน.) 

ผอ .กองอํ านวยการรั กษาความมั่ นคงภายในจั งหวั ด
หนองบัวลําภู (ผอ.กอ.รมน.) 

36  ดานกักกันสัตวหนองบัวลําภู หัวหนาดานกักกันสัตวหนองบัวลําภู 
37  ศู น ย ป ร ะส าน ง าน จั ด ก า รท รั พ ย า ก รป า ไ ม พื้ น ที่

หนองบัวลําภู 
หัวหนาศูนยประสานงานจัดการทรัพยากรปาไมพื้นที่
หนองบัวลําภู 

38  อุทยานแหงชาติภูเกา-ภูพานคํา หัวหนาอุทยานแหงชาติภูเกา-ภูพานคํา 
39  หนวยปลูกปาผาเวียง หัวหนาหนวยปลูกปาผาเวียง 
40  หนวยจัดการตนน้ําลําพะเนียง หัวหนาหนวยจัดการตนน้ําลําพะเนียง 

 
 
 
ที่มา :  สํานักงานคลังจังหวัดหนองบัวลําภู 
ความหมายสัญลักษณ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  =  สวนภูมิภาค =  สวนกลาง 
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สินทรัพยทางธรรมชาต ิ
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพื้นที่สวนใหญของจังหวัดหนองบัวลําภู  เปนที่ราบสูง  บางสวนเปนพื้นที่ลูกคลื่น  

ลอนตื้นถึงลอนลึก  มีความสูงเฉล่ียจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ  200  เมตร  ทางดานทิศ
เหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเปนภูเขาติดตอกับอําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี  อําเภอ
นาดวง  และอําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  พื้นที่มีลักษณะลาดลงไปทางทิศใตและตะวันออกของ
จังหวัด  ซ่ึงเปนที่ราบลุมน้ําลําพะเนียง  ดินสวนใหญเปนดินปนทรายและลูกรังไมสามารถเก็บน้ําหรือ
อุมน้ํา  ทางดานตะวันออกของจังหวัดเปนแนวเทือกเขาภูพานกั้นเขตแดน  กับจังหวัดอุดรธานีตลอด
แนวจากเหนือลงใต  และติดตอกับภูเขาในอําเภอโนนสัง  สวนตอนใตของจังหวัดติดกับอางเก็บน้ํา
เขื่อนอุบลรัตน 

 
ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศ แบงออกเปน 3  ฤดู  เชนเดียวกับจังหวัดอื่นๆ  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ไดแก  ฤดูรอน  ฤดูฝน  ฤดูหนาว  สภาพอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยูกับมรสุมที่พัดผานประจําป  จัดอยูใน
ประเภทภูมิอากาศแบบพื้นเมืองรอนเฉพาะฤดู  กลาวคือ  จะมีฝนตกเฉพาะฤดูฝน  สลับกับชวง       
แหงแลงในฤดูหนาวและรอน 

 
ทรัพยากรปาไม 
                     จากการแปลภาพถายดาวเทียม Landsat-5 ป พ.ศ. 2546 - 2547  มาตราสวน  1:50,000 
พบวาจังหวัดหนองบัวลําภู มีเนื้อที่รวมทั้งจังหวัด 3,859.1 ตารางกิโลเมตร  หรือ  2,411,937.5  ไร ซ่ึง
เมื่อมีการจําแนกการใชประโยชนที่ดินเปนรายตําบล  พบวา 

• มีพื้นที่ปาไมคงเหลือ 566.51 ตารางกิโลเมตร หรือ 354,063  ไร  

คิดเปนรอยละ 14.68 ของพื้นที่จังหวัด 

• มีพื้นที่แหลงน้ํา 133.70 ตารางกิโลเมตร หรือ 83,562.5 ไร   

คิดเปนรอยละ  3.46  ของพื้นที่จังหวัด 

• พื้นที่อ่ืนๆ  3,394.91 ตารางกิโลเมตร  หรือ  2,121,818.7  ไร  

คิดเปนรอยละ  87.97  ของพื้นที่จังหวัด 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (20 ก.พ. 49) 
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 จังหวัดหนองบัวลําภู มีพื้นที่ปาไม  จํานวน  7  ปา  รวมเนื้อที่ 2,756.4  ตารางกิโลเมตร  หรือ  
1,722,750  ไร  ดังนี้   
ตารางที่ 5 : ตารางแสดงพื้นที่ปาไมในจังหวัดหนองบัวลําภู 

 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อปาสงวน/อุทยาน ทองท่ี เนื้อท่ี(ไร) 

1 ปาสงวนแหงชาติปาภูเกา อ.เมือง   ,  อ.โนนสัง 120,125 
2 ปาสงวนแหงชาติภูพาน อ.โนนสัง 24,525 
3 ปาสงวนแหงชาติปาหนองบัว อ.เมือง 2,775 
4 ปาสงวนแหงชาติปาหวยสมและปา 

ภูผาแดง 
อ.ศรีบุญเรือง 15,625 

5 ปาสงวนแหงชาติปาเกากลอยและ 
ปานากลาง 

อ.นากลาง , อ.สุวรรณคูหา 
อ.เมือง  , นาวัง 

846,075 

6 ปาสงวนแหงชาติปาหนองเรือ อ.ศรีบุญเรือง , อ.เมือง 512,375 
  อ.นากลาง  
7 อุทยานแหงชาติภูเกาภูพานคํา อ.โนนสัง 201,250 

  รวม 1,722,750 
 

         หมายเหตุ : พ.ท.ปาสงวน/อุทยาน  จํานวน  1.722 ลานไร  สวนใหญถูกบุรุกทําลาย  คงเหลือ พ.ท.ที่คงสภาพปา           
(มีตนไม)  จากการแปลภาพถายดาวเทียม  0.354 ลานไร (566.51 ตร.กม.) 
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แหลงน้ําธรรมชาติ 
  จังหวัดหนองบัวลําภูขาดแคลนแหลงน้ําธรรมชาติขนาดใหญและขนาดกลาง  เนื่องจากมี
สภาพพื้นที่เปนที่ราบสูง  มีแหลงน้ําในพื้นที่ตนน้ําที่สําคัญในเขตอําเภอนาดวง  จังหวัดเลย  ไดแก   
  -  ลําพะเนียง  ตนน้ําเกดิจากภูเขาในเขต อ.นาดวง  จ.เลย  ความยาวประมาณ 314 
กม. เปนลุมน้ําที่มีความสําคัญตอการดํารงชีพของราษฎรทองถ่ินที่ อ.นาวัง  อ.ศรีบุญเรือง  อ.เมืองฯ  
อ.นากลาง  และ อ.โนนสัง  ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรมรวมเนื้อที่  1,195,000  ไร  ไหลผานพื้นที่
ชุมชน  29  ตําบล  195  หมูบาน  31,443  ครัวเรือน  ประชาชนในพืน้ทีลุ่มน้ํา  จํานวน  249,888  คน 
  -  ลําน้ําโมง  ตนน้ําเกิดจากภูเขาเขต อ.นาดวง  จ.เลย  บริเวณภูซางใหญและภูเขาเขต        
อ.สุวรรณคูหา และอ.นากลาง  ความยาวประมาณ  113  กม.  เปนลุมน้ําที่มีความสําคัญตอการดํารงชีพ
ของราษฎรทองถ่ิน  อ.นากลาง  อ.สุวรรณคูหา  อ.นาวัง และ อ.เมืองหนองบัวลําภู   ครอบคลุมพื้นที่
เกษตรกรรม  รวมเนื้อที่  1,685,789  ไร  ไหลผานพื้นที่ชุมชน  51 ตําบล  ประชาชนในพื้นที่ลุมน้ํา  
59,937  ครัวเรือน  270,303  คน 
 นอกจากนี้ยังมีแหลงน้ําขนาดเล็กที่สําคัญ  ไดแก  ลําหวยมอ  ยาวประมาณ 22  กม.  ลําน้ําพวย  
ยาวประมาณ 30 กม.  ลําหวยโซม  ยาวประมาณ  21  กม.  ลําหวยโคโล  ยาวประมาณ  30  กม. เปนตน  
โดยสภาพแหลงน้ําจะมีลักษณะเปนแหลงน้ําขนาดเล็ก  หวยตื้น  น้ําไมขังตลอดทั้งป  กอใหเกิดภัยแลง
ซํ้าซากเปนประจําทุกป    
ที่มา  :  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดหนองบัวลําภู  อางถึงในรายงานผลการปฏิบัติราชการ   
            ประจําป  2548  จังหวัดหนองบัวลําภู  
 
ทรัพยากรแร 
 แหลงแรที่พบ  คือ 
 *  แรแกรนิต  แรถานหิน  พบที่อําเภอนากลางและอําเภอสุวรณคูหา 
 *  แรแบไรต  พบที่อําเภอสุวรรณคูหา 
 *  ภูเขาหินปูน  ซ่ึงเหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรมระเบิดยอยหิน  พบที่อําเภอนากลาง  อําเภอ 
นาวัง  อําเภอสุวรรณคูหาและอําเภอศรีบุญเรือง 
ที่มา  :  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู 
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ทรัพยากรดิน   
 จังหวัดหนองบัวลําภู  ประกอบดวยชุดดินโคราช / โพนพิสัย  รอยเอ็ด / โคราช  ทายาง        
ศรีเชียงใหม   พิมาย   ราชบุรี   ศรีสงคราม   บรบือ   เพ็ญ  เ ลย   นครพนม   เขายอย   สันปาตอง   เพีย  
ปากชอง  และทาล่ี   
 ดินสวนใหญในจังหวัดหนองบัวลําภู  ดินชั้นบนเปนดินรวนปนทรายหนาดินคอนขางตื้น  
ช้ันลางยังคงเปนดินเหนียว  ดินลูกรัง  มีการระบายน้ําคอนขางเร็วสวนใหญอยูในเขตอําเภอ               
ศรีบุญเรือง  อําเภอโนนสังและอําเภอเมือง  สวนดินเหนียวปนทรายชั้นลางเปนดินลูกรังอยูในเขต
อําเภอสุวรรณคูหา 
 

อากาศ 
 จังหวัดหนองบัวลําภู  จัดเปนจังหวัดที่มีอากาศบริสุทธิ์อยูทั่วไป  เนื่องจากไมมีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่กอมลพิษ  และไมมีปญหาการจราจร  บรรยากาศเหมาะสําหรับการพักผอนทั้งระยะสั้น
และระยะยาว   
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สินทรัพยทางเศรษฐกิจ   
พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ   ไดแก  ขาวเหนียว  ขาวจาว   ออยโรงงาน   มันสําปะหลัง  ขาวโพด-

เล้ียงสัตว    ถ่ัวเหลือง  ผลไม  โดยมียางพาราเปนพืชเศรษฐกิจตัวใหม 
สัตวเศรษฐกิจท่ีสําคัญ  คือ  โคเนื้อ  สุกร  และไกเนื้อ     
ประมงน้ําจืด  พื้นที่ทําการประมงที่สําคัญอยูบริเวณอําเภอโนนสัง   ซ่ึงมีอาณาเขตติดตอกับ

เขื่อนอุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน  สัตวน้ําจืดที่จับได  ไดแก  ปลา  และกุงกามกราม   
 

ดานอุตสาหกรรม 
 โดยสวนใหญเปนอุตสาหกรรมการเกษตร (แปรรูปผลผลิตดานการเกษตร)  รอยละ  88.94 
รองลงมาเปนอุตสาหกรรมอโลหะ  สัดสวนรอยละ  3.66  ไดแก  ผลิตภัณฑคอนกรีต  ผลิตอิฐมอญ  
อุตสาหกรรมขนสง  รอยละ  1.14  และอุตสาหกรรมอื่นๆ รอยละ 6.26  และแสดงเปรียบเทียบให
ชัดเจนโดย  ตารางที่ 6  และแผนภูมิที่ 4 
 

ตารางท่ี 6 : ตารางแสดงจํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม  จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
ตั้งแตป  2549-2551  

2549 2550 2551

การเกษตร 19 20 22

อโลหะ 46 48 50

ขนสง 15 15 10

อ่ืนๆ 17 19 16

รวม 97 102 98

จํานวนสถานประกอบการ (แหง) 

จําแนกตาม ป พ.ศ.ประเภทอุตสาหกรรม

 
ที่มา :  สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู อางถึงใน รายงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู พ.ศ. 2552 
 

การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเหมืองแรและการยอยหิน  จังหวัดหนองบัวลําภู  เปนจังหวัดหนึ่งที่มี
ศักยภาพในดานการอุตสาหกรรมเหมืองแร  และการยอยหิน  โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจโรงโมหินใน
พื้นที่อําเภอนากลางและอําเภอนาวัง    มีตลาดรองรับสวนใหญอยูในพื้นที่จังหวัดใกลเคียง  ไดแก  
จังหวัดอุดรธานี  จังหวัดขอนแกน  จังหวัดหนองคาย  และจังหวัดเลย   
ที่มา:  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู 
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ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดหนองบัวลําภู  (Gross  Provincial  Product  : GPP) 
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดหนองบัวลําภู ป พ.ศ.2551  มูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจําป มีมูลคา 

16,369  ลานบาท  ขยายตัวจากป พ.ศ.2550  รอยละ 6.48  สาขาการผลิตที่มีมูลคาการผลิตสูงที่สุดคือ  
สาขาการเกษตรฯ  มีสวนแบงรอยละ  29.04  ของมูลคาการผลิตทั้งจังหวัด   อันดับที่สอง  คือ สาขา
การศึกษา รอยละ  14.84  อันดับที่สาม  คือ  สาขาอุตสาหกรรม  มีสวนแบง  รอยละ  13.89   
            

รายไดเฉลี่ยตอหัวประชากร   
  ในป พ.ศ. 2551  จังหวัดหนองบัวลําภู มีมูลคาผลิตภัณฑเฉลี่ยตอหัวตอป (ขอมูลเบื้องตน) 
(Gpp Per cappita)  30,918 บาท   และลําดับที่ 75  ของประเทศ  และเมื่อพิจารณาจากขอมูลยอนหลัง  
พบวา  มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
 

 แผนภูมิท่ี 1 :  แสดงการเปรยีบเทียบรายไดเฉลี่ยตอหวัตอป  ประจําป พ.ศ.2547 – 2551 
(ณ  ราคาประจําป)  
     
  

 
 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  อางถึงใน รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2552 
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สินทรัพยทางสังคม 
1.  การศึกษา         

จังหวัดหนองบัวลําภู  มีสถาบันการศึกษาในระบบการศึกษาภาคบังคับสายสามัญและ                   
สายอาชีพ 351 แหง  จํานวนครู 4,182 คน  มีวิทยาลัยชุมชนจํานวน 1 แหง  วิทยาลัยการอาชีพ 1 แหง 
(อยูที่อําเภอศรีบุญเรือง) และศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จํานวนทั้งสิ้น 6 แหง   

 
ตารางที่ 7 : ตารางแสดงจํานวนสถาบันการศึกษาและจํานวนครูของภาครัฐและเอกชน  

จําแนกรายอําเภอ  ป พ.ศ. 2551 
 
 

ภาครัฐ เอกชน รวม ภาครัฐ เอกชน รวม

1. เมืองหนองบวัลําภู 80              8                88              1,027         170            1,197         

2. นากลาง 47              2                49              680            34              714            

3. โนนสัง 62              - 62              610            - 610            

4. ศรีบญุเรือง 85              1                86              838            13              851            

5. สุวรรณคหูา 40              - 40              509            - 509            

6. นาวงั 26              - 26              301            - 301            

340            11              351            3,965         217            4,182         

ลําดับท่ี อําเภอ
จํานวนสถาบันการศึกษา (แหง) จํานวนครู (คน)

รวม  
 

                   ที่มา :  ศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด 
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มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  1  แหง  คือ มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการ-        
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวลําภู  ตั้งอยู  ต.นาคําไฮ  อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู  หางจากศาลากลาง
จังหวัด  ประมาณ  10  กิโลเมตร    ตามเสนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 210  ไปทาง จ.เลย   เปดสอน
ระดับปริญญาตรี  4  สาขา  และระดับปริญญาโท  3  สาขา  ตั้งแตป พ.ศ. 2545 – ปจจุบัน  มีจํานวน
นักศึกษาทั้งสิ้น  2,102  คน 

 
ตารางที่ 8 : ตารางแสดงจํานวนนกัศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

2545 2546 2547 2548 2549

นิตศิาสตร 136                 43                   107                 106                 72                   464                 

บรหิารธุรกิจ 38                   28                   27                   15                   32                   140                 

มนุษยศาสตร 14                   47                   12                   5                     5                     83                   

รฐัศาสตร 84                   48                   54                   59                   77                   322                 

Pre-Degree 13                   74                   31                   47                   54                   219                 

รวม 285                 240                 231                 232                 240                 1,228              

คณะ รวมจํานวน
ปการศึกษา

 
 

ตารางที่ 9 : ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท 
 

2545 2546 2547 2548 2549 2550

รัฐศาสตร 88 47 38 64 70 80 387

ศึกษาศาสตร 44 36 38 45 40 54 257

บริหารธุรกจิ 56 46 25 35 30 38 230

รวม 188 129 101 144 140 172 874

รวม
ปการศึกษา

คณะ

 
ที่มา : http://www.nongbua.ru.ac.th/information/jp.htm 
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2.  สาธารณสุข   
ตารางที่ 10 : จาํนวนสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย                                                           
 ปงบประมาณ 
 2548 2549 2550 2551 
โรงพยาบาล 6 6 6 6 
รัฐบาล 5 5 5 5 
ในการกํากับของรัฐ - - - - 
เอกชน 1 1 1 1 
สถานีอนามัย 83 83 83 83 
คลินิกทุกประเภท 54 54 54 54 
แพทย 45 45 45 45 
ทันตแพทย 19 19 19 18 
พยาบาล 407 407 407 407 
จํานวนเตียง 438 438 438 438 

                            ที่มา  : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู 
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 ตารางที่ 11 : ตารางสรุปผลการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน พ.ศ.2551                 

จํานวนสํารวจ

ทั้งหมด จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ เปา(%) ผล

หมวดที่ 1  สุภาพดี

1. หญิงตั้งครรภไดรับการดูแลกอนคลอด 1,455 คน 2           0.14      1,453    99.86    100    

2. แมที่คลอดลูกไดรับทําคลอด/ ดูแลหลังคลอด 1,493 คน 1           0.07      1,492    99.93    100    

3. เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไมต่ํากวา 2,500 กรัม 2,406 คน -        -       2,406    100.00  100    

4. เด็กอายุต่ํากวา 1 ป ไดรับวัคซีนครบ 2,406 คน -        -       2,406    100.00  100    

5. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางนอย 4 เดือนแรก 1,463 คน -        -       1,463    100.00  95      

6. เด็กแรกเกิด-5 ป เจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน 15,018 คน -        -       15,018  100.00  100    

7. เด็ก 6-15 ป เจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน 30,133 คน -        -       30,133  100.00  100    

8.  เด็ก 6-12 ป รับวัคซีนปองกันโรคครบ 23,138 คน -        -       23,138  100.00  100    

9.  ครัวเรือนไดอาหารถูกสุขลักษณะ  ปลอดภัย 59,558  คร. 3,792 6.37 55,766 93.63 95

10. ครัวเรือนมีความรูการใชยาถูกตองเหมาะสม 59,558  คร. 1,742 2.92 57,816 97.08 100

11. คนอายุ 35 ป  ขึ้นไปไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 53,854  คน -        - 53,854 100.00 50

12. คนอายุ 6 ปขึ้นไปออกกําลังกายสัปดาหละ 3 วัน 238,265  คน 84 0.04 238,181 99.96 60

13. ทุกคนในครัวเรือนไดรับสิทธ์ิอยางทั่วถึง 213,860  คน 238 0.11 213,622 99.89 98

หมวดที่ 2  มีบานอาศัย

14. ครัวเรือนมีความม่ันคงในที่อยูอาศัย 59,558  คร. 1,486 2.5 58,072 97.5 100

15. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดดื่มและบริโภคพอตลอดป 59,558  คร. 1,478 2.48 58,080 97.52 95

16. ครัวเรือนมีน้ําใชตลอดป 59,558  คร. 1,672 2.81 57,886 97.19 95

17. ครัวเรือนจัดบานเรือน/บริเวณถูกสุขลักษณะ 59,558  คร. 2,238 3.76 57,320 96.24 95

18. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ 59,558  คร. 2,098 3.52 57,460 96.48 100

19. ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี 59,558  คร. 2,004 3.36 57,554 96.64 100

20. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 59,558  คร. 1,666 2.8 57,892 97.2 100

21. ครัวเรือนมีความอบอุน 59,558  คร. 2,513 4.22 57,045 95.78 100

ผลการสํารวจระดับครัวเรือน (จปฐ.1)

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ เทียบเปาหมายตัวชี้วัดความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.)

 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขตชนบท 
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จํานวนสํารวจ

ทั้งหมด จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ เปา(%) ผล

 หมวดที่ 3  ฝกใฝการศึกษา

22. เดก็อายุต่ํากวา 3 ป ไดรบัการกระตุนการเรยีนรู 6,955  คน 4 0.06 6,951 99.94 80

23. เดก็อายุ 3-5 ป  ไดรบับรกิารเตรยีมความพรอม 8,805  คน - - 8,805 100 80

24. เดก็อายุ 6-15 ป รบัการศึกษาภาคบงัคบั 9 ป 30,133  คน 11 0.04 30,122 99.96 100

25. เดก็จบภาคบงัคบั 9 ป ไดเรยีนตอมัธยมปลาย 2,616  คน 94 3.59 2,522 96.41 95

26. เดก็จบภาคบงัคบั 9 ป ไดฝกอบรมดานอาชพี 94  คน 31 32.98 63 67.02 80

27. คนอายุ 15-60 ปเตม็ อานเขียนไทยได 6,411  คน - - 6,411 100 100

28. คนในครวัเรอืนไดรบัรูขาวสารทีเ่ปนประโยชน 59,558  คน 7,414 12.45 52,144 87.55 100

 หมวดที่ 4  รายไดกาวหนา

29. คนอายุ 15-60 ป มีอาชพีและมีรายได 55,357  คน 57 0.1 55,300 99.9 95

30. รายไดเฉลีย่ไมต่ํากวา 23,000 บาทตอป/คน 59,558  คน 3,412 5.73 56,146 94.27 70

31. ครวัเรอืนมีการเกบ็ออมเงิน 59,558  คน 13,289 22.31 46,269 77.69 80

 หมวดที่ 5  ปลูกฝงคานิยมไทย

32. คนในครวัเรอืนไมตดิสุรา 253,867  คน 1,694 0.67 252,173 99.33 100

33. คนในครวัเรอืนไมสูบบหุรี่ 253,867  คน 19,913 7.84 233,954 92.16 90

34. คนในครวัเรอืนไดปฏิบตัติามขนบธรรมเนียม 59,558  คร. 3,229 5.42 56,329 94.58 95

35. คนตัง้แต 6 ปขึ้นไปปฏิบตักิจิกรรมศาสนา 59,558  คร. 3,902 6.55 55,656 93.45 100

36. คนสูงอายุไดรบัการดแูลเอาใจใส 17,406  คน - - 17,406 100 100

37. คนพิการไดรบัการดแูลเอาใจใส 1,541  คน 8 0.55 1,443 99.45 100

 หมวดที่ 6  รวมใจพัฒนา

38. ครวัเรอืนมีคนเปนสมาชกิกลุมในหมูบาน/ตําบล 59,558  คร. 2,280 3.83 57,278 96.17 95

39. ครวัเรอืนมีสวนรวมแสดงความคดิเห็น 59,558  คร. 1,604 2.69 57,954 97.31 95

40. ครวัเรอืนรวมในการทํากจิกรรมของชมุชน 59,558  คร. 3,479 5.84 56,079 94.16 90

41. ครวัเรอืนเขารวมทํากจิกรรม 59,558  คร. 4,724 7.93 54,834 92.07 100

42. คนทีม่ีสิทธ์ิไดไปใชสิทธ์ิเลอืกตัง้ 173,853  คน 1,318 0.76 172,535 99.24 90

ผลการสํารวจระดับครัวเรือน (จปฐ.1)

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ เทียบเปาหมายตัวชี้วัดความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.)

 
สรุปตัวชี้วัด จปฐ. บรรลุเปาหมาย             24 ขอ   คือ  ตัวชี้วัดที่  3 4 5 6 7 8 11 12 13 15 16 17 22 23 25 27 29 30 33 36 38 39 40 42 
            ไมบรรลุเปาหมาย        18 ขอ    คือ  ตัวชี้วัดที่  1 2 9 10 14 18 19 20 21 24 26 28 31 32 34 35 37 41  
            ไมมีขอมูล                    0 ขอ     คือ  ตัวชี้วัดที่  
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3.  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีที่สําคัญ   
       ขนบธรรมเนียม   
        จังหวัดหนองบัวลําภูมีขนบธรรมเนียมความเปนอยูอยางชาวอีสานทั่วๆ ไป แบบเรียบงาย
สวนมากนับถือศาสนาพุทธ  รอยละ  99  ของประชากรทั้งหมด  สวนที่นับถือศาสนาอื่นมีบางเล็กนอย   
ไดแก  ศาสนาคริสต  รอยละ  0.09  และ  อิสลามรอยละ  0.03   
 
ตารางที่ 12 : ตารางแสดงการนับถือศาสนาของประชากรในจังหวดัหนองบัวลําภ ู
 

อําเภอ 
จํานวนวัด   โบสถ

คริสต 
มัสยิด 

ธรรมยุต มหานิกาย รวม พระ เณร 
เมืองหนองบัวลําภู 13 75 88 636 307 3 1 
ศรีบุญเรือง 2 29 31 457 49 1 1 
โนนสัง 4 15 19 397 52 - - 
นากลาง 1 45 46 357 49 - - 
สุวรรณคูหา 2 40 42 331 67 - - 
นาวัง - 27 27 222 23 - - 
รวม 22 231 253 2,400 547 4 2 

 

ที่มา : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลําภู 

 
ศิลปวัฒนธรรม 

        จังหวัดหนองบัวลําภูมีศิลปหัตถกรรมและวัฒนธรรมการละเลนพื้นเมือง  เชน   
  -  การทอผาไหม  ผาฝาย หมี่ขิด ซ่ึงทอกันมาตั้งแตโบราณ โดยทอเปนผาขิด หมอน   
ผาตัดเสื้อ  ตัดกระโปรง  กลองทิชชู  และของใชอ่ืนๆ 
  -  การทําเครื่องปนดินเผา   ปนรูปแบบตางๆ   และทําลวดลายเปนเครื่องใช  
เครื่องประดับตกแตงอาคารสถานที่  โองน้ํากาน้ํา  หมอดิน  เตาไฟ  กระถางดอกไม  แจกัน  เปนตน 
  -  เครื่องจักรสาน โดยใชวัตถุดิบจากไมไผและเอาไปยอมสี  ทําเปนกระติบขาว  พัด  
ตะกราของใชประจําครัวเรือน  เปนตน   
  -  วัฒนธรรมการละเลนพื้นเมืองตางๆ  เชน  โปงลาง  ประกอบดวยเครื่องดนตรี
ประเภท  แคน  ซอ  พิณ  โปงลาง  ฉิ่ง  ฉาบ  กลอง  โหวด  และการรําคองกา  ซ่ึงเปนการรายรําตาม
จังหวะเสียงกลองและเสียงเพลง  เครื่องดนตรีที่เลนมีกลอง  2  หนา  จะนิยมเลนในเวลากลางคืน 
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ประเพณีท่ีสําคัญ 

จังหวัดหนองบัวลําภูมีประเพณีท่ีสําคัญตางๆ  เชน 

       1.  งานนเรศวรมหาราช - กาชาดหนองบัวลําภู   
เปนงานประจําปของจังหวัดหนองบัวลําภู  จัดข้ึนระหวางวันที่  18-27  มกราคมของทุกป  

มีระยะเวลา 10 วัน กิจกรรมที่สําคัญ  พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ในวันที่  18  มกราคม  
มีขบวนแหทางศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น  การฟอนรํา  แสดงการละเลนแบบสมัยกอน  การออกรานคาของ
อําเภอตางๆ  และกิจกรรมงานกาชาดตางๆ  และการประกวดธิดากาชาดประจําป   

2.  งานขึ้นเขาไหวพระถํ้าเอราวัณ   
 เปนงานประจําปของชาวอําเภอนาวัง  จัดข้ึนระหวางวันที่ 12 -14  เมษายนของทุกป  กิจกรรมที่

สําคัญ  ไดแก  การทําบุญตักบาตร  พิธีรดน้ําดําหัว  การประกวดรองเพลง  การประกวดนางสงกรานต  (เทพี
นางผมหอม)  และการประกวดผลิตผลทางการเกษตร 

3.  งานประเพณีสงกรานต   
เปนงานประเพณีทองถิ่นของจังหวัด  จัดข้ึนในวันที่  13  เมษายนของทุกป  กิจกรรมที่สําคัญ  

ไดแก  การทําบุญตักบาตร  การประกวดความสวยงามของรถขบวนแหและนางสงกรานต  การฟอนรําตาม
จังหวะดนตรีแบบอีสาน  การสรงน้ําพระ  การรดน้ําขอพรผูใหญผูสูงอายุ  และการเลนสาดน้ําผูคนทั่วไป 

4.  งานบุญบ้ังไฟ 
เปนงานประเพณีทองถิ่นของจังหวัด  มีการประกวดรถขบวนแหบ้ังไฟซึ่งประดับตกแตงอยาง

สวยงาม  การแขงข้ันจุดบ้ังไฟจะจัดข้ึนภายในเดือน  6  หรือเดือนพฤษภาคมของทุกป 
5.  งานประเพณีลอยกระทง 

เปนงานประจําปทองถิ่นที่ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องมาแตโบราณ  จัดข้ึนในวันขึ้น  15  คํ่า  หรือวันเพ็ญ
เดือนสิบสองของทุกป  มีกิจกรรมที่สําคัญ  เชน  การประกวดขบวนแหกระทงและนางนพมาศ   การจัดทํา
กระทงตกแตงดวยวัสดุสีตางๆ  และประดับดวยไฟแสงสีโชวกลางน้ํา  มีการเปดเพลงลอยกระทงเพิ่ม
บรรยากาศในชวงงาน  การจุดพุดอกไมไฟ  และการจุดโคมไฟลอยขึ้นสูทองฟา  การลอยกระทงและ
อธิษฐานขอสิ่งท่ีตนปรารถนา  ลอยเพื่อการสะเดาะเคราะห  หรือลอยเพื่อขอขมาน้ําท่ีมนุษยไดท้ิงสิ่งปฏิกูล
ลงในน้ําตามความเชื่อของแตละคน 

6.  งานสัปดาหเที่ยวพิพิธภัณฑฟอสซิลไดโนเสารและหอยหิน  150   ลานป    หรืองานเที่ยวหอยหิน - 
กินลําไย   

จัดเปนประจําทุกปเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและกระจายรายไดมาสูทองถิ่น  จัดข้ึนที่บริเวณลานคา
ชุมชนบานหวยเดื่อ  และพิพิธภัณฑฟอสซิลและหอยหิน 150  ลานป  ตําบลโนนทัน  อําเภอเมือง  จังหวัด
หนองบัวลําภู  มีกิจกรรมที่นาสนใจคือ  การแขงขันกีฬาพื้นบาน  กิจกรรมทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรม  และการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศน  ตลาดนัดจําหนายผลไม  เชน  ลําไย  ขนุน  การจัดจําหนายสินคาของที่ระลึก การเที่ยว
ชมอุทยานหอยหิน  150  ลานป  และการประกวดอาหาร 
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แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด  
 จังหวัดหนองบัวลําภู มีสถานที่ทองเที่ยว ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ  ประวัติศาสตร 
โบราณคดี ศาสนสถานและศิลปหัตถกรรม ที่สําคัญของจังหวัด คือ  

 
 
 
 
 
 

1. ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

 สรางเปนอนุสรณคร้ังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประชวรและประทับอยูบริเวณ
ที่เปนที่ตั้งอําเภอเมืองหนองบัวลําภู ระหวางยกทัพไปตีกรุงศรีสัตตนาหุต เมื่อป  พ .ศ.   2117  เปนศาลรูป
เรือนไทยมี   พระรูปปนของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งประดิษฐานอยูในทาประทับยืนพระหัตถ
ซายถือ       พระแสงดาบ ตั้งอยูบริเวณสวนสาธารณะหนองบัว  หนาที่วาการอําเภอเมืองหนองบัวลําภู 
มีช่ือเรียกอยางเปนทางการวา    “สนามนเรศวร”  

 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา  พ.ศ.2112   สมเด็จพระนเรศวร   ไดรวมเสด็จไปในกองทัพ
พระราชบิดา  สมเด็จพระมหาธรรมราชา  สมทบกับกองทัพพมาไปตีเมืองเวียงจันทร   ไดยกทัพมาถึง
หนองบัวลําภู  เมืองหนาดานทางใตของเวียงจันทร  นํากองทัพพักแรมที่หนองบัวลําภู   เนื่องจากมี
ทัศนียภาพที่สวยงาม   มีดอกบัวหลวงขึ้นเต็มที่หนองน้ําสวยงามมาก   และหนองน้ํามีความอุดม
สมบูรณเหมาะแกการตั้งพักแรม  
  การที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไดเคยเสด็จมาประทับแรมที่เมืองหนองบัวลําภู
นั้นใหช่ือเมืองหนองบัวลําภู  ไดจารึกไวในประวัติศาสตรไทย  เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ    วีรกษัตริย
ไทย  พระยาอุดรธานี   ศรีโขมสาครเขต (จิต   จิตตยโสธร) อดีตเจาเมืองอุดรธานีไดรวมใจกับชาว
หนองบัวลําภู   สรางศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไว   ณ   ดานตะวันออกริมฝงหนองบัวลําภู   และ
สรางรูปเหมือนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับยืน   พระหัตถซายทรงพระแสงดาบ  ออกแบบโดย
ชางกรมศิลปากร  
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช   ไดเสด็จพระราชดําเนินทรงเปด    
พระบรมราชานุสาวรียแหงนี้   เมื่อวันที่   25   มกราคม  2511   หลังจากนั้นทุกๆ   ป    ชาวจังหวัด
หนองบัวลําภู   จะจัดงานพระราชพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   เพื่อนอม
รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทาน  เรียกวา  “งานบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”  
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2. วัดถ้ํากลองเพล  

 วัดถํ้ากลองเพลอยูในเขต   อําเภอเมืองหนองบัวลําภู   บนทางหลวงหมายเลข   210 
เสนทางหนองบัวลําภู-อุดรธานี   และจัดเปนแหลงทองเที่ยวประเภทศาสนสถาน    เปนวัดปาที่มี
ช่ือเสียงของจังหวัด    มีถํ้าซึ่งมีกลองโบราณสองหนา ซ่ึงเปนพระพุทธรูปปางลีลาจําหลักในกอนหิน  
เคยเปนสถานที่วิปสสนากรรมฐาน   ของพระ-อาจารยหลวงปูขาว      อนาลโย    พระวิปสสนาสาย    
พระอาจารยหลวงปูมั่น   ภูริทัตตะเถระ    หลวงปูขาวไดมาจําพรรษา      เมื่อป พ.ศ. 2501     จนกระทั่ง
มรณภาพในปพ.ศ. 2526 

 ปจจุบันไดสรางพิพิธภัณฑรวบรวมเครื่องอัฐบริขาร   และรูปปนหุนขี้ ผ้ึงของ     
หลวงปูขาว  ไวเปนที่ระลึกและสักการบูชาของศาสนิกชน       บริเวณวัดมีความสวยงามสอดคลองกับ
ธรรมชาติ  แมหลวงปูขาว  อนาลโย  ไดมรณภาพไปแลวนับสิบป  ยังมีผูเดินทางไปกราบไหวบูชาวัตถุ
มงคลและอนุสรณสถานแทนหลวงปูขาวมิไดขาด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  ถํ้าเอราวัณ 
  เปนแหลงทองเที่ยวธรรมชาติที่โดดเดนของพื้นที่อําเภอนาวัง   หางจากเขตที่วาการ
อําเภอ   2    กิโลเมตร   ตามเสนทางหนองบัวลําภู-เลย  หรือเสนทางหลวงหมายเลข   210  เปนจุดดึงดูด
นักทองเที่ยว    ตัวถํ้าตั้งอยูบนภูเขา   มีบันไดปูนซีเมนต วกวนไปตามความชันของเขาอยางมีศิลปะ
จํานวน  619   ขั้น ปากถ้ํามีพระพุทธรูปองคใหญมีนามวา   “พระพุทธชัยศรีมหามุณีตรีโลกนาถ” 

ลักษณะทั่วไปภายในถ้ํามีความสวยงาม  โดยเฉพาะบริเวณถํ้า    มีขนาดใหญโต
เหมือนทองพระโรงใหญ   มีหินงอกหินยอยรูปรางแปลกๆ    สวยงาม   ทางดานหลังของถ้ํามีชองทะลุ
เพดานกวางประมาณ    3 เมตรเศษ  
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4.   อุทยานแหงชาติภูเกาภูพานคํา 

             เปนแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ ตั้งอยูในเขตอําเภอโนนสัง  เหนืออางเก็บน้ําเขื่อน   
อุบลรัตนติดกับจังหวัดขอนแกน   การเดินทางไปอุทยานฯ   จากอําเภอเมืองหนองบัวลําภู   ใชเสนทาง
หมายเลข   2146 ไปทางอําเภอโนนสัง    แตแทนที่จะเขาตัวอําเภอใหเล้ียวซายแยกไปตามทางแยกบาน
โสกจานอีก  14  กิโลเมตร   ก็จะถึงที่ทําการอุทยาน    มีบานพักทางกรมอุทยานใหบริการแก
นักทองเที่ยวศึกษาธรรมชาติและประวัติศาสตร  

  จัดเปนแหลงศึกษาโบราณคดีที่ยิ่งใหญแหงหนึ่งของประเทศ   โดยเฉพาะที่ภูเกานั้นมี
รองรอยของภาพแกะสลัก  และลายเขียนสีบนผนังที่มีอายุเกา    นับพันปสมัยกอนประวัติศาสตรอยู
บริเวณถํ้ามิ้ม     ถํ้าอาจารยสิม     ถํ้าพาลาไฮ     และถํ้าเสือตก   สวนความงามทางธรรมชาตินั้นคือความ
งดงามของแผนฟาบริเวณอางเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัตน      ซ่ึงอุดมสมบูรณไปดวยปลามากมายหลายพันธุ 
สําหรับภูเกานั้นจะมีภูเขาซอนกันถึง   9   ลูก   คือ  ภูฝาง ภูขุมปูน  ภูหัน  ภูเมย  ภูคอมอ   ภูชัน  ภูเปราะ 
 ภูลวก  และภูวัด 
 

 

 

 

 

5. ภูหินลาดชอฟา 

  เปนอาณาบริเวณของปาดิบและลานหนิกวางใหญที่ยังอดุมสมบูรณ  ตั้งอยูที่เทือกเขา 
ภูพานคํา บานภูพานคําในเขตตําบลโนนทัน อําเภอเมือง  มีความงดงาม  ของพันธุไมปาชนิดตางๆ     
กอนหินขนาดใหญรูปลักษณะแปลกตาเปนรองคลายถูกน้ําเซาะกดักรอนมาเปนเวลานานจนกอใหเกิด
โขดหินรูปรางคลายชอฟา และโพรงถ้ํา สามารถเดินชมดอกไมปาที่เกาะเกี่ยวกบัผนังของหินได 
สามารถมองเห็นทัศนยีภาพของตัวจังหวัดหนองบัวลําภ ู และเขื่อนหวยหลวง จังหวดัอุดรธานีได   
อยางชัดเจน 

เคยเปนสถานที่พํานักและศนูยบัญชาการของนิสิตนักศกึษา ในการตอสูทางการเมือง
เมื่อป พ.ศ.2519 และมีประวัติเกี่ยวกบัทับตางๆ ประกอบดวยทับบันเทิง ทับสามสิบสองอาง            
ทับถํ้าใหญ  ทบักกบก  ทับสงูทับโรงแรม  ทับวิวัฒน  ทบัพยาบาล  ทบัซําบก  ฯลฯ  และยังมีสถานที่
นาสนใจอกีหลายแหงคือ  ลานตาหมากฮ็อต  ซํานกยูง  ลานกลางภหูินลาดชอฟา  ถํ้าเวที  และถํ้าวิทยุ  
เอกสาร  
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6. สุสานหอย 150 ลานป (แหลงหอยหินโบราณ)  

  ตั้งอยูที่บานหวยเดื่อ ต.โนนทัน อ.เมือง จังหวัดหนองบัวลําภู  การเดินทางใชเสนทาง
หลวงหมายเลข  210 หางจากตัวจังหวัดหนองบัวลําภู ประมาณ  10 กิโลเมตร 

บริเวณดังกลาวสันนิษฐานวา    อาจเคยเปนทะเล    แต เมื่อสภาวะโลกมีการ
เปลี่ยนแปลงยุบหดตัวทําใหกลายเปนพื้นที่สูง    ไดมีการขุดพบ    ซากฟอสซิลของไดโนเสารประเภท
ไซโรพอด (Sauropod)  เชน   กระดูกแผนอก   กระดูกสะโพก   และอ่ืนๆ สภาพเปนภูเขามีหนาผาสูง
ประมาณ   50  เมตร  พบซากฟอสซิลไดโนเสาร  และหอยหินดึกดําบรรพยุค  “จูลาสิกตอนปลาย” อายุ
ประมาณ   145  –   15 7  ลานป  ลักษณะเปนรูปหอยเดนชัด  อยูในสภาพที่สมบูรณจํานวนมาก  มีทั้งตัวเล็ก 
ตัวใหญ   บางตัวมีน้ําหนักประมาณครึ่งกิโลกรัม นับวามีคุณคาทางธรณีวิทยาอยางมาก  
 

                    
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 

                 สุสานหอยทั่วโลกมีอยู 3 แหง  คือ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และประเทศไทย สําหรับประเทศไทย
นั้น พบสุสานหอยที่ชายฝงทะเลคือ สุสานหอยแหลมโพธิ์ จังหวัดกระบี่ ซ่ึงเปนที่เดียวในโลกที่พบ
บริเวณชายฝง สวนที่พบบนแผนดินคือ สุสานหอยแมเมาะจังหวัดลําปาง และสุสานหอย 150 ลานป 
จังหวัดหนองบัวลําภู ซ่ึงปจจุบันไดรับการดูแลโดยองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) โนนทัน   
อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู 
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 7.   แหลงโบราณคดีบานกุดกวางสรอยและกุดคอเมย  

   ตั้งอยูที่ ต.กดุดู  อ.โนนสัง เดินทางตามทางหลวงหมายเลข  2146  ระยะทางประมาณ 
36 กิโลเมตร ถึงบานหนองแวงแลวเล้ียวซายมือประมาณ  5 กิโลเมตร และจากบานหนองแวง        

เล้ียวขวามือไปประมาณ  7    กิโลเมตร     ตามลําดับ  

เปนแหลงโบราณคดี คนพบสิ่งของเครื่องใชโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซ่ึงคลายคลึงกับ
หลักฐานโบราณคดีในยุควัฒนธรรมบานเชียง หลักฐานขุดพบไดแก โครงกระดูกมนษุยและเศษ
ภาชนะดินเผาที่มีลักษณะสมบูรณเต็มใบ  ขนาดเล็ก-กลาง  คอนขางเล็ก  สีดํา  หรือน้ําตาลเขม-ดํา       
สีสม    หรือน้าํตาล  - แดง    มีการตกแตงผิวภายนอกดวยเทคนิคการทาบเชือก  และเทคนิคการขูดขีด    
เปนลายริ้วทาบในแนวทแยง  มีอายุประมาณ  2,500  ป  

 

 

 

 
 

8. วัดถ้ําสุวรรณคูหา 

 ตั้งอยูที่วัดถํ้าสุวรรณคูหา   บานคูหาพัฒนา   หมูที่   7 ต.นาดี   อ.สุวรรณคูหา  สามารถ
เดินทางโดยรถยนตตามถนนสายหนองบัวลําภู-เลย ถึงแยกบานนาคําไฮ  ใหเล้ียวขวาไปยังที่วาการ    
อ.สุวรรณคูหา  แลวเดินทางตอไปอีกประมาณ  5  กิโลเมตร  จึงถึงวัดถํ้าสุวรรณคูหา 

 ภายในถ้ํามีโบราณวัตถุ และพระพุทธรูปปางนั่งสมาธิปูนปน สรางในสมัยพระเจา            
ไชยเชษฐาธิราชแหงเมืองเวียงจันทร  ประดิษฐานอยูภายในถ้ํา  และมีถํ้าซึ่งยังไมไดสํารวจอีกมากมาย            
มีโบราณสถานวัตถุที่ลํ้าคา  เชน  หลักศิลาจารึก  ทําจากหินทรายคลายในเสมา     พระนามพระไชย-
เชษฐาธิราช    และหลักศิลาจารึก    พระนามพระยาสรเทพเจา 
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9. สิมไม (โบสถไม) วัดเจริญทรงธรรม 

 ตั้งอยูที่วดัเจรญิทรงธรรม บานดอนปอ ต.หนองบัวใต   อ.ศรีบุญเรือง เปนสิมที่สราง
ดวยไม ผนังตฝีาไมกระดาน ฐานของอุโบสถกอดวยอิฐ   ฉาบปูน  มีเสาไมแกนจํานวน 12 ตน  หลังคา
ทรงสูงโปรง  ใชศิลปะการแกะสลักไมทั้งบนหลังคา   สิมไมแหงนี้สรางเมื่อป พ.ศ. 2490-2492 โบสถ
มีขนาดกวาง  10  เมตร ยาว 20  เมตร ปจจุบนัขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานแลว   ซ่ึงกรมศิลปากร    
เขามาดูแลเมื่อป พ.ศ. 2548  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10.  หมูบานหัตถกรรมเครื่องปนดินเผาบานโคงสวรรค  

  บานโคงสวรรคขึ้นอยูกับ  ต.โนนทัน อ .เมืองหนองบัวลําภู   ริมทางหลวงหมายเลข
210   หางจาก จ.อุดรธานี  30   กิโลเมตร และอยูหางจาก จ.หนองบัวลําภู 18  กิโลเมตร   

 เกิดจากการยายถ่ินฐานของชาวโคราช  ไดนําพาวัฒนธรรมการปนหมอมาเผยแพร 
เดิมทีเปนพื้นที่ปาสภาพที่อยูอาศัยเปนพื้นที่ของกรมทางหลวง    และมีหนองน้ําสาธารณะที่มีดิน
เหนียวเหมาะแกการปนหมอ   บานโคงสวรรคมีพื้นที่ประมาณ   2,170  ไร     การปนหมอของชาวบาน
จะเปนงานหัตถกรรมที่ใชมือและความชํานาญในการทํา  เปนเอกลักษณที่โดดเดนเฉพาะในทองที่ 
เครื่องปนดินเผาที่สําคัญ   คือ   แจกัน   แองน้ํา  หมอดินหรือหมอแกงออม  ฯลฯ    ปจจุบันชาวบาน    
โคงสวรรค ยังวางจําหนายผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา ตามริมทางหลวงหมายเลข 210   
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11. ปโมหิตะเจดีย พิพิธภัณฑหลวงปูหลอด ปโมหิโต 

 ตั้งอยูที่วัดปาศรีสวาง  ต .บานขาม    อ . เมือง   หนองบัวลําภู    เปนเจดีย   3  ช้ัน 
ประกอบดวย  ช้ันที่ 1 ศาลาปฏิบัติธรรม   ช้ันที่ 2 อาคารพิพิธภัณฑ  หลวงปูหลอด   ปโมทิโต    ช้ันที่  3  
ประดิษฐาน   พระบรมสาริกธาตุ   ปจจุบันมีการสอนวิปสสนาปละ 1 คร้ัง  และเปดใหผูสนใจเขาชม
ทุกวัน   เวลา   09.00-16.00 น. สําหรับพระบรมสาริกธาตุ   เปดใหสาธุชนเขาสักการะเฉพาะวันสําคัญ
ทางพุทธศาสนา   

 

 

 

 
 
 

  

12.  ภูพานนอย 

  เทือกเขาภูพานนอย ตั้งอยูที่ ต.หนองบัวลําภู บริเวณบานภูพานทอง  อ.เมือง
หนองบัวลําภู  เปนเทือกเขาที่ทอดตัวจากทิศเหนือไปทางทิศใต  มีอาณาเขตติดตอกับภูฝอยลม  เปนปา
ธรรมชาติที่มีสภาพสมบูรณ   เนื้อที่ประมาณ  20,000  ไร  

ประกอบดวยเสนทางศึกษาธรรมชาติ 2 เสนทาง   เสนทางจักรยานเสือภูเขา               
1   เสนทาง   ลานชมวิว 1 แหง ลานแคมปไฟ 2 แหง ศาลาเอนกประสงค 1 แหง  รองรับผูเยี่ยมเยือนได
ประมาณ 100 คน    
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13. หาดโนนยาว 

 ตั้งอยูที่บานโนนยาว ต.โคกใหญ อ.โนนสัง     พื้นที่เปนเกาะขนาดใหญ  มีเขื่อน  
อุบลรัตนฯ  ลอมรอบทั้งสามดาน    และเทือกเขาภูพานคําทอดแนวยาว ทัศนียภาพโดยทั่วไปสวยงาม   

 ในเดือนเมษายน อบต.โคกใหญไดจัดทํากิจกรรมเทศกาลกินปลาและแขงเรือพายขึ้น 
และมีการแขงขันวอลเลยบอลชายหาดที่เกาะโนนยาว นอกจากนี้ยังมีแพ เรือทองเที่ยวเทศบาลตําบล
โนนสัง ซ่ึงเปนแพยนตที่มีความยาว 14.99  เมตรความกวาง 8   เมตร  จุผูโดยสารไดประมาณ  150  คน 
 แพทองเที่ยวนี้เปดบริการทุกวัน 
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บรรณานุกรม 
 

- สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู  รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2552 
 
- สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลําภู 

 
- คณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  “รายงานคุณภาพชีวิตของ

คนไทย  ป 2551” 
 
- บริษัท อัลฟา อินโฟ จํากัด  รายงานฉบับยอ”โครงการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนา

จังหวัดหนองบัวลําภู  ใหเปนแหลงพํานักระยะยาว (Long Stay)” 
 

- มหาวิทยาลัยศิลปากร  “รายงานฉบับสุดทาย โครงการรักษาเอกลักษณของสถาปตยกรรม
ทองถ่ินและสิงแวดลอม  เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว จังหวัดหนองบัวลําภู” 

 
- “วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดหนองบัวลําภู”  

พิมพคร้ังที่ 2 พ.ศ.2549    เดิมเปนหนังสือจากโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 
5 ธันวาคม 2542 

 
- สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู  “รายงานผลการปฏิบัติราชการประจําป 2548 จังหวัด

หนองบัวลําภู พ.ศ.2548 ” 
 

- หนังสือที่ระลึก    ในพิธีเปดศูนยราชการจังหวัดหนองบัวลําภู    วันที่ 14 กันยายน 
พุทธศักราช   2541 

 

 


