องค์การบริหารส่ วนตาบลหนองสังข์
ตำบลหนองสังข์ อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม
ได้ยกฐำนะเป็ นองค์กำรบริ หำรส่วนตำบลหนองสังข์
เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2539 โดยประกำศ
กระทรวงมหำดไทย มีหมู่บำ้ น จำนวน 12 หมู่บำ้ น
ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองสังข์
หมู่ที่ 2 บ้ำนหนองสังข์
หมู่ที่ 3 บ้ำนคำเม็ก
หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองห้ำง
หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองกุง
หมู่ที่ 6 บ้ำนส้มป่ อย
หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองสังข์
หมู่ที่ 8 บ้ำนหนองสังข์
หมู่ที่ 9 บ้ำนคำเม็ก
หมู่ที่ 10 บ้ำนหนองสังข์
หมู่ที่ 11 บ้ำนหนองไผ่พฒั นำ
หมู่ที่ 12 บ้ำนดอนสักทอง
มีเนื้อที่ท้ งั หมด 24,807 ไร่ (39 ตำรำงกิโลเมตร)
เป็ นพื้นที่เกษตรกรรม 20,891 ไร่

ครัวเรื อนและประชากร
- จำนวนครัวเรื อนทั้งหมด 2,014 ครัวเรื อน
- จำนวนประชำกร 7,317 คน
ชำย 3,610 คน
หญิง 3,707 คน
มีควำมหนำแน่นเฉลี่ย 188 คน / ตร.กม.
ข้ อมูลด้ านการเมืองการบริหาร
1.ผูบ้ ริ หำรท้องถิ่น - นำยก อบต. 1 คน
- รองนำยก อบต. 2 คน
- เลขำนุกำรนำยก อบต. 1 คน
2.สมำชิกสภำท้องถิ่น จำนวน 24 คน
3.หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง จำนวน 12 หน่วย
ศักยภาพขององค์การบริหารส่ วนตาบลหนองสังข์
1.อัตรำกำลังบุคลำกร 49 คน
- พนักงำนส่วนตำบล 13 คน
- พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 14 คน
- ลูกจ้ำงประจำ 1 คน
- พนักงำนจ้ำงทัว่ ไป 1 คน
- ครู 4 คน
- ครู ผดู ้ ูแลเด็ก 8 คน
- ผูด้ ูแลเด็ก 8 คน

งำนป้องกันภัยฝ่ ำยพลเรื อนและระงับอัคคีภยั

งำนส่งเสริ มและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน
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