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สวนท่ี 1 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 

 

 1. ดานกายภาพ 

     1.1 ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 

  ที่ต้ัง ตําบลนาเรืองเปน  1  ใน  3  ตําบลในเขตอําเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี  มีอาณา
เขตพื้นที่อยูติดกบัทองถ่ินใกลเคียง  คือ ตําบลนาเยีย  ตําบลนาสวง  ดังน้ี 
  ทิศเหนือ จรด  ตําบลนาเยีย  อําเภอนาเยีย 
  ทิศตะวันออก  จรด  ตําบลนาเยีย  อําเภอนาเยีย 
  ทิศตะวันตก จรด  ตําบลนาสวง  อําเภอเดชอุดม 
  ทิศใต  จรด  ตําบลเมืองเดช  อําเภอเดชอุดม 

 

     1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนที่ราบสูงสลับที่ดอน  อยูทิศใตของอําเภอนาเยียหางประมาณ  
6  กิโลเมตร  มีแมนํ้าสายหลักคือ  ลําโดมใหญ  และมีหวย  หนอง  อยูเปนจํานวนมาก  พื้นที่สวนใหญราษฎรใช
ทําการเกษตร  เชน   การทํานา  ทําไร  และเลี้ยงสัตว  เปนตน  และในหวงฤดูแลงไดประกอบอาชีพเสริม  คือ  
ทอผา  รับจางทั่วไป  ราษฎรสวนใหญที่อาศัยในเขตตําบลนาเรือง  เดิม  เปนราษฎรที่อาศัยอยูที่  ตําบลนาสวง  
และตําบลนาเยีย  ซึ่งตอมาไดมาประกอบอาชีพทํานาและไดโยกยายมาอาศัยอยูที่นา  และไดกอต้ังเปนชุมชน
ใหมข้ึน  จนกระทั่งไดยกฐานะเปนตําบลนาเรือง 

 

     1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

มีลักษณะภูมิอากาศแบบรอนช้ืนสลับรอนแหงแลงหรือฝนเมอืงรอนเฉพาะฤดู ฤดูกาล มี 3 ฤดู 
คือ  

ฤดูฝน เริ่มปลายฝนประมาณเดือนพฤษภาคม หรือตนเดือนมิถุนายน และไปสิ้นสุดในเดือนตุลาคม  
ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธเปนระยะเปลี่ยนฤดูฝนมาเปนฤดู

หนาว 
ฤดูรอน เริ่มต้ังแตเดือนกมุภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม  

 

    1.4 ลักษณะของดิน 

  ลักษณะดินในเขตตําบลนาเรือง เปนทีร่าบสูงสลบัดอน พื้นทีดิ่นเปนดินรวนปนทราย เหมาะแก
การทํานาและทําไร 
 

    1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา 
ประชากรในเขตตําบลนาเรืองสวนใหญอาศัยนํ้าฝนตามฤดูกาลและบางสวนขุดสระ ขุดบอ

บาดาลใชเอง และแหลงนํ้าตามธรรมชาติ ดังน้ี 
   ๑ แมนํ้า  ๑   สาย ไดแก 
    - ลําโดมใหญ  ไหลผาน หมู ๖ , ๕ , ๓ , ๘ และ หมู ๒ 
   ๒ หวย 
    2.1  หวยนางตุม  ต้ังอยูหมูที่  ๙ บานทุงศรเีมือง 
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    2.2  หวยยาง  ต้ังอยูหมูที่  ๖ บานแกงยาง 
    2.3  หวยแกงกอม ต้ังอยูหมูที่  ๒ บานมวงคํา 
    2.4  หวยหินลาด ต้ังอยูหมูที่  ๓,๘  บานหินลาด 
    2.5  หวยตาด  ต้ังอยูหมูที่  ๕  บานหนองกระบอื 
    2.6  หวยจาน  ต้ังอยูหมูที่  ๘  บานหินลาดนอย 
    2.7  หวยไขนุน  ต้ังอยูหมูที่  ๘  บานหินลาดนอย 
    2.8  หวยบักโกก  ต้ังอยูหมูที่  ๒  บานมวงคํา 
    2.9  หวยเม็ก  ต้ังอยูหมูที่  ๖  บานแกงยาง 
   3 หนอง 
    3.1  หนองผอื  ต้ังอยูหมูที่  ๒ บานมวงคํา 
    3.2  หนองใหญ (กุดนํ้าใส) ต้ังอยูหมูที่ ๒ บานมวงคํา 
    3.3  หนองใหญ  ต้ังอยูหมูที่  ๘ บานหินลาดนอย 
    3.4  หนองสมิ  ต้ังอยูหมูที่  ๘ บานหินลาดนอย 
    3.5  หนองควาย  ต้ังอยูหมูที่  ๕ บานหนองกระบือ 
    3.6  หนองฮาง  ต้ังอยูหมูที่  ๓ บานหินลาด 
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     1.6 ลักษณะของไมและปาไม 
ตําบลนาเรืองมีพื้นที่ปาไมปาเบญจพรรณ หรือปาโปรง เน่ืองจากลักษณะภูมิประเทศคอนขาง

แหงแลงมีฝนนอยกวา 1,250 มิลิเมตรตอป ฤดูแลงแลงนานหลายเดือนไมยืนตนทีม่ีไดแกไมเต็ง, รัง ,ไผ  
พื้นที่สาธารณะ ในเขตตําบลนาเรือง ประกอบดวย 
 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน ชื่อ นสล. เน้ือท่ี วัน/เดือน/ป ท่ีออก นสล. 
2 บานมวงคํา 1. ศาลากลางบาน 0-0-21 ไร 11 กันยายน  2552 

  2. ปาชาบานมวงคํา 10-0-15 ไร 17 สิงหาคม  2548 
3. หวยดินแดง 13-3-90 ไร 11 กันยายน  2552 
4.  เพื่ อประโยชนการประถม 
ศึกษาโรงเรียนบานมวงคํา 

10-3-89 ไร 2 มีนาคม  2548 

5. สระนํ้าถนอมพงษ สาธารณะ
ประโยชน 

0-3-66 ไร 28 พฤษภาคม  2540 

6. ที่สาธารณะประโยชนปามวง 3-0-56 ไร 11  กันยายน  2552 
3 บานหินลาด 1. สระรองคําสาธารณะประโยชน 0-3-30 ไร 14 เมษายน  2539 

2. หนองหางสาธารณะประโยชน 1-0-36 ไร 14 เมษายน  2539 
4 บานโนนงาม 1. หนองแคนสาธารณะประโยชน 4-2-48 ไร 28 พฤษภาคม  2540 

2. หนองปลาเกาสาธารณะ
ประโยชน 

0-3-27 ไร 16 เมษายน  2536 

3. ศาลาประชาคมสาธารณะ 
ประโยชน 

0-0-22 ไร 16 เมษายน  2536 

4. หนองขวางสาธารณประโยชน 0-3-33 ไร 22 ตุลาคม  2525 
5. สระหนองสามแยก 1-2-16 ไร 11 กันยายน  2552 
6. สระรองขวาง 0-3-30 ไร 11 กันยายน  2552 
7. สระยางสาธารณะประโยชน 3-1-93 ไร 28 พฤษภาคม  2540 

5 บานหนองกระบือ 1. หนองหินสาธารณะประโยชน 1-1-51 ไร 28 พฤษภาคม  2540 
2. หนองยาง 10-1-18 ไร 16 พฤษภาคม  2549 
3. หนองสา 19-3-15 ไร 17 สิงหาคม  2548 
4. หนองกระบือ 1-0-70 ไร 11  ตุลาคม  2552 
5. ทํานบหวยตาดสาธารณะ
ประโยชน 

61-0-77 ไร 28 พฤษภาคม  2540 

6. หนองแก 0-2-33 ไร 11  กันยายน  2552 
7. โคกปาชาสาธารณะประโยชน 110-2-25 ไร 5 พฤศจิกายน  2524 

6 บานแกงยาง 1. ศาลาประชาคม 0-2-09 ไร 28 เมษายน  2552 
2. สระสําคํา 1-0-20 ไร 28 เมษายน  2552 
3. ปาชาสาธารณะประโยชน 12-1-62 ไร 28 พฤษภาคม  2540 
4. สระนํ้า ก.ส.ช. 1-0-71 ไร 11 กันยายน  2552 
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หมูท่ี ชื่อหมูบาน ชื่อ นสล. เน้ือท่ี วัน/เดือน/ป ท่ีออก นสล. 
7 บานนาเรืองนอย 1. ศาลเจาสาธารณะประโยชน 0-1-03 ไร 14 พฤษภาคม  2540 

  2. ปาชาสาธารณะประโยชน 40-0-35 ไร 28 พฤษภาคม  2540 
3. โนนบกสาธารณะประโยชน 99-2-23 ไร 24 ตุลาคม  2525 
4. สระนํ้า ก.ส.ช. 10-0-27 ไร 11 กันยายน  2552 

8 บานหินลาดนอย 1. สระนํ้า ก.ส.ช 1-0-61 ไร 18  มิถุนายน  2552 
2. หนองใหญ 19-2-15 ไร 3  กรกฎาคม  2552 
3. หนองหิน 1-0-33 ไร 18  มิถุนายน  2552 
4. ปาชาสาธารณะประโยชน 15-3-26 ไร 14  ตุลาคม  2542 

 
 

2. ดานการเมือง/การปกครอง 

    2.1 เขตการปกครอง  
เทศบาลตําบลนาเรือง แบงเขตการปกครองออกเปน ๙ หมูบาน ดังน้ี 

 

 
 

2.2 เขตการเลือกตั้ง 

เทศบาลตําบลนาเรือง มี 2 เขตการเลอืกต้ัง 
เขต 1  มีจํานวน  4 หมูบาน ไดแก 

1. หมูที่ 1 บานนาเรือง 
2. หมูที่ 3 บานหินลาด 
3. หมูที่ 7 บานนาเรืองนอย 
4. หมูที่ 9 บานทุงศรีเมือง 

เขต 2  มีจํานวน  5 หมูบาน ไดแก 
1. หมูที่ 2 บานมวงคํา 
2. หมูที่ 4 บานโนนงาม 
3. หมูที่ 5 บานหนองกระบอื 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน ผูนําหมูบาน 

1 บานนาเรอืง นายปรีชา  ศรีสุวรรณ (ผูใหญบาน) 
2 บานมวงคํา นายอํานวย อุดมพันธุ (ผูใหญบาน) 
3 บานหินลาด นายประสิทธ์ิ  วรรณทวี (ผูใหญบาน) 
4 บานโนนงาม นายมนตรี  โกมาลย (ผูใหญบาน) 
5 บานหนองกระบือ นายภูวนาถ  อินทรัพย (ผูใหญบาน)   
6 บานแกงยาง นายเกษม  บุญครอง (ผูใหญบาน) 
7 บานนาเรอืงนอย นายจันทา  วรรณสุข (ผูใหญบาน) 
8 บานหินลาดนอย นายสมศักด์ิ  จันทรพา (ผูใหญบาน) 
9 บานทุงศรเีมอืง นายทองหลอ บรุาไกร (กํานัน) 
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4. หมูที่ 6 บานแกงยาง 
5. หมูที่ 8 บานหินลาดนอย 

จํานวนผูมีสิทธ์ิเลือกต้ังตําบลนาเรือง ทั้งสิ้น 5,192 คน  เปนชาย 2,582 คน เปนหญิง 2,610 คน 
ขอมูลการออกเสียงเพือ่เลอืกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาเรืองและนายกเทศมนตรีตําบลนาเรือง  เมื่อวันที่  28  
เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2564  มีผูมาใชสิทธิทั้งสิ้น จํานวน  3,702  คน  เปนชาย  1,808  คน  เปนหญิง  
1,894  คน 
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3. ประชากร 

    3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร  
มีประชากรทัง้สิ้น 6,795 คน แยกเปนชาย 3,438 คน เปนหญิง 3,357 คน และมจีํานวนครัวเรือน 2,185 ครัวเรือน ความหนาแนนของประชากร 

139 คนตอตารางกิโลเมตร นับถือศาสนาพทุธ 100 % (ขอมูล เดือน กันยายน  2564)  ดังน้ี 
 

หมู
ที่ 

ช่ือหมูบาน/
จํานวนประชากร 

ป พ.ศ. 2561 จํานวน
ครัวเรือน 

ป พ.ศ. 2562 จํานวน
ครัวเรือน 

ป พ.ศ. 2563 จํานวน
ครัวเรือน 

ป พ.ศ. 2564 จํานวน
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 บานนาเรือง 348 346 694 185 343 351 694 186 335 347 682 191 335 343 678 194 
2 บานมวงคํา 209 179 388 125 209 177 386 125 212 170 382 128 213 169 382 128 
3 บานหินลาด 382 380 762 225 384 381 765 227 391 389 780 229 387 386 773 230 
4 บานโนนงาม 431 451 882 323 435 452 887 324 443 468 911 348 442 468 910 357 
5 บานหนองกระบือ 414 390 804 208 413 387 800 209 416 384 800 210 419 385 804 212 
6 บานแกงยาง 240 245 485 189 236 250 486 191 235 253 488 196 237 249 486 199 
7 บานนาเรืองนอย 503 488 991 304 504 489 993 308 509 493 1,002 316 507 493 1,000 320 
8 บานหินลาดนอย 391 360 751 231 392 362 754 231 389 358 747 234 390 364 754 236 
9 บานทุงศรีเมือง 509 495 1,004 295 512 495 1,007 297 512 503 1,015 303 508 500 1,008 309 

รวม 3,427 3,334 6,761 2,085 3,428 3,344 6,772 2,098  3,442 3,365 6,807 2,155 3,438 3,357 6,795 2,185 
 

3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 

 

รายการ หญิง ชาย รวม หมายเหตุ 
จํานวนประชากร อายุตํ่ากวา 18 ป 721 793 1,514  
จํานวนประชากร อายุ 18 – 60 ป 2,129 2,211 4,340  
จํานวนประชากร อายุ 60 ปข้ึนไป 507 435 941  

รวม 3,357 3,438 6,795  
 

 ที่มา : งานทะเบียนราษฎร ทีท่ําการปกครองอําเภอนาเยีย จังหวัดอบุลราชธานี ขอมูล เดือน กันยายน  2564  
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4. สภาพทางสังคม 

    4.1 การศึกษา 
ตําบลนาเรืองมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จํานวน 6 แหง และระดับอนุบาล 4 

แหง ตามรายละเอียดดังน้ี 
ตาราง  แสดงจํานวนโรงเรียนและนักเรียน 

 

ระดับการศึกษา ชื่อหนวยงาน 
สถาน
ท่ีต้ัง 

สังกัด
หนวยงาน 

จํานวนครู/
ผูดูแลเด็ก (คน) 

จํานวน
นักเรียน 

กอนวัยเรียน 

ศพด.นาเรือง หมู 7 ทต.นาเรอืง 4  
ศพด.หินลาด หมู 3 ทต.นาเรอืง 4  
ศพด.โนนงาม หมู 4 ทต.นาเรอืง 3  
ศพด.แกงยาง หมู 6 ทต.นาเรอืง 2  

ระดับอนุบาล – ประถมศึกษา 

ร.ร.บานหินลาด หมู 3 สพฐ.อบ. เขต 4 5  
ร.ร.บานหนองกระบือ หมู 5 สพฐ.อบ. เขต 4 4  
ร.ร.บานโนนงาม หมู 4 สพฐ.อบ. เขต 4 6  
ร.ร.บานแกงยาง หมู 6 สพฐ.อบ. เขต 4 4  
ร.ร.บานมวงคํา หมู 2 สพฐ.อบ. เขต 4 3  

ระดับประถมศึกษา – 
มัธยมศึกษา 

ร.ร.บานนาเรือง หมู 7 สพฐ.อบ. เขต 4 16  

ขอมูลจาก สถานศึกษา ณ เดือน ตุลาคม  2564 
 

4.2 สาธารณสุข 
ตําบลนาเรืองมีสถานที่ใหบริการดานสาธารณสุข ดังตอไปน้ี 

  - มีสถานบริการสาธารณสุขในโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 1 แหง คือ โรงพยาบาล
สงเสริมสขุภาพตําบลนาเรือง (รพ.สต. ต้ังอยูหมูที่ 7 บานนาเรืองนอย ตําบลนาเรือง) อัตราการมีและใชสวมราด
รอยละ 100 
  - ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน 9 แหง  

- รายขายยา 2 แหง 

 

4.3 อาชญากรรม 
อาชญากรรม  มีตูตํารวจชุมชนประจําตําบล  1 แหง ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 1 

แหง อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 158 ราย ไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แตมีเหตุการณลักขโมย
ทรัพยสินประชาชน  สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
แตปญหาที่พบเปนประจาํคือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เปน
ปญหาที่ชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  การแกไขปญหา คือการแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของ
ตน  ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบผลเสยีหายและโทษที่ไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความ
รวมมือไปยังผูนํา การขอกําลังจาก ตํารวจ ผูนํา อปพร. เพื่อระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรง  แตจะไมใหเกิดข้ึน
เลยยังเปนปญหาที่ปจจุบันไมสามารถที่จะแกไขไดทั้งที่มีการรวมมือกันหลายฝาย เปนเรื่องที่จะตองหาวิธีที่จะ
แกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจหนาที่ที่สามารถดําเนินการได 
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4.4 ยาเสพติด  
ปญหายาเสพติดในเขตตําบลนาเรือง ยังมทีั้งผูคาและผูเสพ การแกไขปญหาของเทศบาลตําบล

นาเรืองสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาที่เทาน้ัน เชน การณรงค  การประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การ
ฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาที่  ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ทั้งน้ีเทศบาล
ตําบลนาเรือง ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด 

   

4.5 การสังคมสงเคราะห   
เทศบาลตําบลนาเรือง ไดดําเนินการดานสงัคมสงัเคราะห ดังน้ี 

๑. ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกบัผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
  ๒. รับลงทะเบียนผูสูงอายุ  ผูพกิาร  และผูปวยเอดส  

๓. ประสานการทําบัตรผูพกิาร 
๔. สงเสรมิอาชีพใหกับผูสงูอายุ สตรี ผูพิการ 

 

5. ระบบบรกิารพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนสง 
เทศบาลตําบลนาเรือง มเีสนทางการคมนาคมทีส่ําคัญ คือ 

  (๑) มีถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ๒๐๑๓  สายอําเภอนาเยีย – บานหนองสําราญ ตัดผาน
ความยาว 5 กิโลเมตร 
  (๒) ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็     รวม   ๕8 สาย
     
  (๓) ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็/ลกูรงั     รวม    23    สาย
      
  (4) ถนนลูกรัง/ดิน      รวม   66 สาย 

รวม 147 สาย 
  (๔) ถนนลาดยาง       รวม     ๑ สาย 
     ที่มา : กองชางเทศบาลตําบลนาเรอืง เดือนตุลาคม  2564 

 

5.2 การไฟฟา 
ในเขตเทศบาลตําบลนาเรือง มีไฟฟาเขาถึงหมูบานทัง้ ๙ หมูบาน โดยประชากรใชไฟฟาคิดเปน

รอยละ ๑๐๐ แตไฟฟาเพื่อการเกษตรยังไมเพียงพอ 
 

ตารางแสดงจํานวนไฟฟาสาธารณะภายในตําบล 
 

ท่ี สถานท่ี จํานวน (จุด) หมายเหตุ 
1 หมู ๑ บานนาเรือง 38  
2 หมู ๒ บานมวงคํา 31  
3 หมู 3 บานหินลาด 48  
4 หมู 4 บานโนนงาม 73  
5 หมู 5 บานหนองกระบือ 74  
6 หมู 6 บานแกงยาง 44  
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ท่ี สถานท่ี จํานวน (จุด) หมายเหตุ 
7 หมู 7 บานนาเรืองนอย 110  
8 หมู 8 บานหินลาดนอย 51  
9 หมู 9 บานทุงศรีเมอืง 49  

รวม 518  
ที่มา : กองชางเทศบาลตําบลนาเรอืง เดือน ตุลาคม  2564 
 

5.3 การประปา 
เทศบาลตําบลนาเรืองมีนํ้าประปาใชครบทั้ง 9 หมูบาน แตยังขยายเขตไมทั่วถึงทุกหลงัคาเรือน 

และมีแหลงนํ้าธรรมชาติทีป่ระชาชนไดใชประโยชน 
 

5.4 โทรศพัท 
ตําบลนาเรือง ในปจจุบันเปนระบบเทคโนโลยีแบบไรสาย ทกุหลงัคาเรือนมีโทรศัพทใหในการ

ติดตอสื่อสาร และมีเสาสญัญาณโทรศัพท จํานวน 2 เครือขาย ไดแก  ทรูมูฟ และ เอไอเอส 

 

5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรอืการขนสง และวัสดุ ครุภณัฑ 
เทศบาลตําบลนาเรืองมีหอกระจายขาวครบทั้ง 9 หมูบาน มีตูไปรษณีย 1 ตู ต้ังอยูหมู 7 บาน

นาเรืองนอย ตําบลนาเรือง บริการไปรษณีย(บุรุษไปรษณีย) จากไปรษณียอําเภอเดชอุดม บริการสงจดหมาย
อาทิตยละ  3 วัน  มีโทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต  สถานีวิทยุชุมชน จํานวน 1 สถานี และมีรถดับเพลิง 1 คัน 

 

6. ระบบเศรษฐกจิ 

6.1 การเกษตร 
ประชาชนสวนใหญเปนเกษตรกรรม  การทํานาเปนอาชีพหลัก ทําไรยางพารา ปลูกมัน

สําปะหลังและไดมีการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อเปนอาชีพเสริม เชน พริก ขาวโพด มะนาว พุทราสามรส มะนาว 
ถ่ัวฝกยาว  แตง ฯลฯ การใชที่ดินของประชาชนตําบลนาเรือง แบงไดดังน้ี 

ตาราง  แสดงการใชที่ดินของประชาชนตําบลนาเรอืง 
 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน 
พ้ืนท่ีการเกษตร  

(ไร) 
พ้ืนท่ีอยูอาศัย/ท่ี

สาธารณะ/อ่ืนๆ (ไร) 
รวม 

1 บานนาเรอืง 2,294 96 2,390 
2 บานมวงคํา 2,656 230 2,886 
3 บานหินลาด 3,843 218 4,061 
4 บานโนนงาม 3,015 220 3,235 
5 บานหนองกระบือ 3,213 250 3,463 
6 บานแกงยาง 3,559 190 3,749 
7 บานนาเรอืงนอย 2,726 363 4,089 
8 บานหินลาดนอย 2,869 176 3,045 
9 บานทุงศรเีมอืง 3,477 230 3,707 

รวม 28,652 1,973 30,625 
 

ขอมูลจาก : สํานักงานเกษตรอําเภอนาเยีย  จงัหวัดอุบลราชธานี 
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กลุมอาชีพดานการเกษตร  มีดังน้ี 
  1. กลุมเกษตรอินทรีย    ๕  กลุม  จํานวน    ๘๓  คน 
  2. กลุมปุยอินทรีย    ๗  กลุม  จํานวน    ๙๐  คน 
  3. กลุมเลี้ยงเปด     ๒  กลุม  จํานวน    ๓๗  คน 
  4. กลุมเลี้ยงสุกร     ๑  กลุม  จํานวน    ๑๒  คน 
  5. กลุมเลี้ยงไกพื้นบาน    ๑  กลุม  จํานวน    ๖๐  คน 
  6. กลุมเลี้ยงโค     ๑  กลุม  จํานวน    ๑๙  คน 
  7. กลุมวิสาหกจิชุมชนเลี้ยงสัตว   ๑  กลุม  จํานวน      8  คน 
  8. กลุมผูปลูกยางพารา    ๑  กลุม  จํานวน  ๑๖๐  คน 

 

6.2 การปศุสตัว  
ตําบลนาเรือง มีปศุสัตวประจําตําบลนาเรือง 1 คน มีแพทยอาสาประจําตําบล 1 คน แลมีกลุม

เลี้ยงสัตว ดังน้ี 
1. กลุมเลี้ยงเปด    ๒  กลุม  จํานวน    ๓๗  คน 

  2. กลุมเลี้ยงสุกร    ๑  กลุม  จํานวน    ๑๒  คน 
  3. กลุมเลี้ยงไกพื้นบาน   ๑  กลุม  จํานวน    ๖๐  คน 
  4. กลุมเลี้ยงโค    ๑  กลุม  จํานวน    ๑๙  คน 
  5. กลุมวิสาหกจิชุมชนเลี้ยงสัตว  ๑  กลุม  จํานวน      8  คน 

 

 6.3 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
ตําบลนาเรืองมีรานคา โรงผลิตนํ้าด่ืม ขายวัสดุกอสราง/ประปา ปมนํ้ามัน อูซอมรถ ฯลฯ มีกลุม

อาชีพ ดังน้ี 
  1. กลุมแมบาน     ๙  กลุม  จํานวน  ๓๐๔  คน 
  2. กลุมเกษตรอินทรีย    ๕  กลุม  จํานวน    ๘๓  คน 
  3. กลุมปุยอินทรีย    ๗  กลุม  จํานวน    ๙๐  คน 
  4. กลุมทอผากีก่ระตุก    ๔  กลุม  จํานวน  ๑๐๖  คน 
  5. กลุมเลี้ยงเปด     ๒  กลุม  จํานวน    ๓๗  คน 
  6. กลุมเลี้ยงสุกร     ๑  กลุม  จํานวน    ๑๒  คน 
  7. กลุมสานตะกรา    ๑  กลุม  จํานวน    ๓๐  คน 
  8. กลุมเลี้ยงไกพื้นบาน    ๑  กลุม  จํานวน    ๖๐  คน 
  9. กลุมสานตะกราพลาสติก   ๑  กลุม  จํานวน    ๓๐  คน 
  10. กลุมเลี้ยงโค     ๑  กลุม  จํานวน    ๑๙  คน 
  11. กลุมอาชีพผูสงูอายุ    ๑  กลุม  จํานวน    ๑๙  คน 
  12. กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขมลูฐาน  ๙  กลุม  จํานวน  ๑๔๐  คน 
  13. กลุมผูปลูกยางพารา    ๑  กลุม  จํานวน  ๑๖๐  คน 

6.4 แรงงาน 

ตําบลนาเรืองสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม แรงงานสวนมากจะจางกันเองในพื้นที ่
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  

    7.1 การนบัถือศาสนา 

ประชากรในเขตตําบลนาเรือง นับถือศาสนาพุทธ 100 % มีวัด 6 แหง สํานักสงฆ 3 แหง 
ประกอบดวย 
  1. วัดบานนาเรือง  ต้ังอยู หมูที่ 7 บานนาเรืองนอย 
  2. วัดโนนมวง  ต้ังอยู หมูที่ 2 บานมวงคํา 
  3. วัดบานหินลาด ต้ังอยู หมูที่ 3,8 บานหินลาด,บานหินลาดนอย 
  4. วัดบานโนนงาม  ต้ังอยู หมูที่ 4 บานโนนงาม 
  5. วัดบานหนองกระบือ  ต้ังอยู หมูที่ 5 บานหนองกระบือ 
  6. วัดบานแกงยาง  ต้ังอยู หมูที่ 6 บานแกงยาง 
  7. สํานักสงฆเฉลิมพระเกียรติ (วัดปาบานหนองกระบือ)  ต้ังอยู หมูที่ 5 บานหนองกระบือ 
  8. สํานักสงฆบานแกงยาง  ต้ังอยู หมูที่ 6 บานแกงยาง 
  9. สํานักสงฆไตรลักษณ (วัดปาบานนาเรือง)  หมูที่ 7  บานนาเรืองนอย 

  
 

   7.2 ประเพณแีละงานประจําป 
ตําบลนาเรือง มีการสืบทอดประเพณีมาตาสมัยโบราณ สืบทอดกันรุนสูรุน ซึ่งประเพณีและงาน

ประจําป ในเขตตําบลนาเรือง มีดังน้ี  
1. บุญผะเหวด   เดือน  เมษายน 
2. บุญบัง้ไฟ   เดือน  พฤษภาคม    
3. บุญเขาพรรษา  เดือน  กรกฎาคม   
4. ประเพณีสงกรานต      เดือน  เมษายน     
5. บุญออกพรรษา   เดือน  ตุลาคม 
6. ประเพณีบุญบั้งไฟ  จัดข้ึนทุกๆ 4 ป 
7. งานบุญกฐิน   ระยะเวลา 1 เดือน หลงัออกพรรษา 
8. งานบุญผาปา 
9. งานบุญขาวประดับดิน (วันแรม 14-15 คํ่า เดือน 9) 
10. งานบุญขาวสาก (หรอืบุญสลากภัตร) ข้ัน 15 คํ่า เดือน 10 

11. บุญมหาชาติ 

 

   7.3 ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน 

  ประชาชนตําบลนาเรอืง ใชภาษาอิสานในการสือ่สาร  ภูมิปญญาทองถ่ิน คือ มีชางหัตถกรรม  
    (เครื่องจักสาน),การทอผาดวยกี่กระตุก,หมอพิณ,หมอพราหมณ ,การทําพานบายศรี เปนตน 
 

 

   7.4 สินคาพืน้เมืองและของที่ระลึก 
สินคาพื้นเมอืง และของทีร่ะลกึ ตําบลนาเรือง มี สินคาพื้นเมือง และของทีร่ะลกึ ดังน้ี 

   1. กระติบขาวที่ทําจากคลา 
   2. ผาฝายแปรรปู (เสื้อ,กางเกง,ชุดแซก,ชุดทํางาน ฯลฯ) 
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8. ทรัพยากรธรรมชาต ิ

   8.1 น้ํา 
ประชากรในเขตตําบลนาเรืองสวนใหญอาศัยนํ้าฝนตามฤดูกาลและบางสวนขุดสระ ขุดบอ

บาดาลใชเองนํ้า  และระบบประปา ใชในการอุปโภค-บริโภค   และแหลงนํ้าตามธรรมชาติ ดังน้ี 
   ๑ แมนํ้า  ๑   สาย ไดแก 
    - ลําโดมใหญ  ไหลผาน หมู ๖ , ๕ , ๓ , ๘ และ หมู ๒ 
   ๒ หวย 
    2.1  หวยนางตุม  ต้ังอยูหมูที่  ๙ บานทุงศรเีมือง 
    2.2  หวยยาง  ต้ังอยูหมูที่  ๖ บานแกงยาง 
    2.3  หวยแกงกอม ต้ังอยูหมูที่  ๒ บานมวงคํา 
    2.4  หวยหินลาด ต้ังอยูหมูที่  ๓,๘  บานหินลาด 
    2.5  หวยตาด  ต้ังอยูหมูที่  ๕  บานหนองกระบอื 
    2.6  หวยจาน  ต้ังอยูหมูที่  ๘  บานหินลาดนอย 
    2.7  หวยไขนุน  ต้ังอยูหมูที่  ๘  บานหินลาดนอย 
    2.8  หวยบักโกก  ต้ังอยูหมูที่  ๒  บานมวงคํา 
    2.9  หวยเม็ก  ต้ังอยูหมูที่  ๖  บานแกงยาง 
   3.๓ หนอง 
    3.1  หนองผอื  ต้ังอยูหมูที่  ๒ บานมวงคํา 
    3.2  หนองใหญ (กุดนํ้าใส) ต้ังอยูหมูที่ ๒ บานมวงคํา 
    3.3  หนองใหญ  ต้ังอยูหมูที่  ๘ บานหินลาดนอย 
    3.4  หนองสมิ  ต้ังอยูหมูที่  ๘ บานหินลาดนอย 
    3.5  หนองควาย  ต้ังอยูหมูที่  ๕ บานหนองกระบือ 
    3.6  หนองฮาง  ต้ังอยูหมูที่  ๓ บานหินลาด 

 

ขอมูลดานแหลงนํ้ากิน นํ้าใช (หรือนํ้าเพือ่การอุปโภค บรโิภค) 
ประชากรในเขตตําบลนาเรือง มีนํ้าประปาใชครบทั้ง 9 หมูบาน แตยังขยายเขตไมทั่วถึงทุกหลังคาเรือน 

และอาศัยนํ้าฝนตามฤดูกาลและบางสวนขุดสระ ขุดบอบาดาลใชเอง และแหลงนํ้าตามธรรมชาติ  
 

   8.2 ปาไม 
ตําบลนาเรืองมีพื้นที่ปาไมปาเบญจพรรณ หรือปาโปรง เน่ืองจากลักษณะภูมิประเทศคอนขาง

แหงแลงมีฝนนอยกวา 1,250 มิลิเมตรตอป ฤดูแลงแลงนานหลายเดือนไมยืนตนทีม่ีไดแกไมเต็ง, รัง ,ไผ  
 

   8.3 ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ 
โดยทั่วไปแลวการต้ังบานเรือนของประชาชนในเขตตําบลนาเรือง จะต้ังบานเรือนแยกเปน

หมูบาน บานเรือนสวนใหญจะอยูใกลเคียงกัน มีถนนตัดผานภายในหมูบานเปนซอยและทางแยกในหมูบาน จึง
เปนชุมชนชนบท ประชาชนสวนใหญใชชีวิตเรียบงาย และถนนเช่ือมระหวางหมูบานจะเปนถนนลูกรัง เน้ือที่จาก
เอกสารการประกอบการจัดต้ังกิ่งอําเภอนาเยียเมื่อป พ.ศ. 2536 ปรากฏวาไดมีการประมาณการกําหนดพื้นที่
ของกิ่งอําเภอนาเยียไว 228 ตารางกิโลเมตร และเปนพื้นที่ตําบลนาเรืองประมาณ 49 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 30,625 ไร ความหนาแนนของประชากร  139  คนตอตารางกิโลเมตร นับถือศาสนาพุทธ 100 % 
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พื้นที่สาธารณะ ที่สาธารณะโนนบก พื้นที่ 99 ไร และพื้นที่สาธารณะ หมู 2 , 5 และ หมู 6 เปนที่สาธารณะที่ใช
ประโยชนรวมกัน ของชาวบานในการหาอาหารปา สัตวปา และมีแหลงนํ้าสาธารณะ เชน ลําโดมใหญ  ไ ห ล
ผาน หมู ๖ , ๕ , ๓ , ๘ และ หมู ๒ มีลําหวย จํานวน 9 แหง และมีหนองนํ้า จํานวน 6 แหง เปนแหลงนํ้าที่ใช
ในการเกษตรและเปนแหลงอาหารของชาวตําบลนาเรืองตลอดจนที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียง  

 

 


	อาชญากรรม  มีตู้ตำรวจชุมชนประจำตำบล	 1 แห่ง ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 แห่ง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 158 ราย ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบผลเสียหายและโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ ผู้นำ อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่จะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้



