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ค าน า 
ตามระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น          

พ.ศ. ๒๕๔๘  และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด         
ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่  15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ด าเนินการทบทวนแผนฯ ดังกล่าว ให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผน นั้น   

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  เทศบาลต าบลนาเรือง จึงได้
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขึ้น โดยไดด้ าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้  
 

๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็น
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนด
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมาพิจารณา ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูล
น ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคระกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.  คระกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
๔.  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
   

  บัดนี้  เทศบาลต าบลนาเรือง ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ของเทศบาลต าบลนาเรือง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารพัฒนาต าบลนาเรือง 
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลนาเรือง ครอบคลุมทุกด้านทุกปัญหา โดยการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่
ต าบล   นาเรืองต่อไป   
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลนาเรือง 
มิถุนายน  2562 

 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 

 
เร่ือง                   หน้า 
                      
ส่วนที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน                ๑ – 11 
 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น          12 – 39 
  
ส่วนที่  ๓  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ารปฏิบตัิ     40 - 409
           
ส่วนที่  ๔  การติดตามและประเมินผล               410 – 423 
  
ภาคผนวก   
 
 
 
 

*********************************** 

 
 

 



 

 

ส่วนที่  ๑ 
สภาทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

 1. ด้านกายภาพ 

 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรอืชุมชนหรือต าบล 

  ที่ตั้ง ต าบลนาเรืองเป็น  1  ใน  3  ต าบลในเขตอ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี  มีอาณา
เขตพ้ืนที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง  คือ ต าบลนาเยีย  ต าบลนาส่วง  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ จรด  ต าบลนาเยีย  อ าเภอนาเยีย 
  ทิศตะวันออก  จรด  ต าบลนาเยีย  อ าเภอนาเยีย 
  ทิศตะวันตก จรด  ต าบลนาส่วง  อ าเภอเดชอุดม 
  ทิศใต้  จรด  ต าบลเมืองเดช  อ าเภอเดชอุดม 

 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงสลับที่ดอน  อยู่ทิศใต้ของอ าเภอนาเยียห่างประมาณ  
6  กิโลเมตร  มีแม่น้ าสายหลักคือ  ล าโดมใหญ่  และมีห้วย  หนอง  อยู่เป็นจ านวนมาก  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ราษฎรใช้
ท าการเกษตร  เช่น   การท านา  ท าไร่  และเลี้ยงสัตว์  เป็นต้น  และในห้วงฤดูแล้งได้ประกอบอาชีพเสริม  คือ  
ทอผ้า  รับจ้างทั่วไป  ราษฎรส่วนใหญ่ที่อาศัยในเขตต าบลนาเรือง  เดิม  เป็นราษฎรที่อาศัยอยู่ที่  ต าบลนาส่วง  
และต าบลนาเยีย  ซึ่งต่อมาได้มาประกอบอาชีพท านาและได้โยกย้ายมาอาศัยอยู่ที่นา  และได้ก่อตั้งเป็นชุมชน
ใหม่ข้ึน  จนกระทั่งได้ยกฐานะเป็นต าบลนาเรือง 

 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

มีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้นสลับร้อนแห้งแล้งหรือฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู ฤดูกาล มี 3 ฤดู 
คือ  

ฤดูฝน เริ่มปลายฝนประมาณเดือนพฤษภาคม หรือต้นเดือนมิถุนายน และไปสิ้นสุดในเดือนตุลาคม  
ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นระยะเปลี่ยนฤดูฝนมาเป็นฤดู

หนาว 
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม  

 

1.4 ลักษณะของดิน 

  ลักษณะดินในเขตต าบลนาเรือง เป็นที่ราบสูงสลับดอน พ้ืนที่ดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่
การท านาและท าไร่ 
 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
ประชากรในเขตต าบลนาเรืองส่วนใหญ่อาศัยน้ าฝนตามฤดูกาลและบางส่วนขุดสระ ขุดบ่อ

บาดาลใช้เอง และแหล่งน้ าตามธรรมชาติ ดังนี้ 
   ๑ แม่น้ า  ๑   สาย ได้แก่ 
    - ล าโดมใหญ ่  ไหลผ่าน หมู่ ๖ , ๕ , ๓ , ๘ และ หมู่ ๒ 
   ๒ ห้วย 
    2.1  ห้วยนางตุ้ม  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๙ บ้านทุ่งศรีเมือง 
    2.2  ห้วยยาง  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๖ บ้านแก้งยาง 

 



    2.3  ห้วยแก้งก้อม ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒ บ้านม่วงค า 
    2.4  ห้วยหินลาด ตั้งอยู่หมู่ที่  ๓,๘  บ้านหินลาด 
    2.5  ห้วยตาด  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๕  บ้านหนองกระบือ 
    2.6  ห้วยจาน  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๘  บ้านหินลาดน้อย 
    2.7  ห้วยไข่นุ่น  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๘  บ้านหินลาดน้อย 
    2.8  ห้วยบักโครก ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒  บ้านม่วงค า 
    2.9  ห้วยเม็ก  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๖  บ้านแก้งยาง 
   3 หนอง 
    3.1  หนองผือ  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒ บ้านม่วงค า 
    3.2  หนองใหญ่ (กุดน้ าใส) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ บ้านมว่งค า 
    3.3  หนองใหญ่  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๘ บ้านหินลาดน้อย 
    3.4  หนองสิม  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๘ บ้านหินลาดน้อย 
    3.5  หนองควาย  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๕ บ้านหนองกระบือ 
    3.6  หนองฮาง  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๓ บ้านหินลาด 





 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ต าบลนาเรืองมีพ้ืนที่ป่าไม้ป่าเบญจพรรณ หรือป่าโปร่ง เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศค่อนข้าง

แห้งแล้งมีฝนน้อยกว่า 1,250 มิลิเมตรต่อป ีฤดูแล้งแล้งนานหลายเดือนไม้ยืนต้นที่มีได้แก่ไม้เต็ง, รัง ,ไผ่  
พ้ืนที่สาธารณะ ที่สาธารณะโนนบก พ้ืนที่ 99 ไร่ และพ้ืนที่สาธารณะ หมู่ 2 , 5 และ หมู่ 6   

 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง  
เทศบาลต าบลนาเรือง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๙ หมู่บ้าน ดังนี้ 
 

 

 

2.2 เขตการเลือกตั้ง 

เทศบาลต าบลนาเรือง มี 2 เขตการเลือกตั้ง 
เขต 1  มีจ านวน  4 หมู่บ้าน ได้แก่ 

1. หมู่ที่ 1 บ้านนาเรือง 
2. หมู่ที่ 4 บ้านโนนงาม 
3. หมู่ที่ 7 บ้านนาเรืองน้อย 
4. หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งศรีเมือง 

เขต 2  มีจ านวน  5 หมู่บ้าน ได้แก่ 
1. หมู่ที่ 2 บ้านม่วงค า 
2. หมู่ที่ 3 บ้านหินลาด 
3. หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระบือ 
4. หมู่ที่ 6 บ้านแก้งยาง 
5. หมู่ที่ 8 บ้านหินลาดน้อย 

จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต าบลนาเรือง ทั้งสิ้น 5,157 คน เป็นชาย 2,567 คน เป็นหญิง 2,590 คน 
ข้อมูลการออกเสียงเพ่ือเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 24  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2562 

 

 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้น าหมู่บ้าน 

1 บ้านนาเรือง นายบุญชู  บุญธรรม (ผู้ใหญ่บ้าน) 
2 บ้านม่วงค า นายอ านวย อุดมพันธุ์ (ผู้ใหญ่บ้าน) 
3 บ้านหินลาด นายแปลง  ลาภา (ผู้ใหญ่บ้าน) 
4 บ้านโนนงาม นายมนตรี  โกมาลย์ (ผู้ใหญ่บ้าน) 
5 บ้านหนองกระบือ นายภูวนาถ  อินทรัพย์ (ผู้ใหญ่บ้าน)   
6 บ้านแก้งยาง นายโทน  สายค า (ผู้ใหญ่บ้าน) 
7 บ้านนาเรืองน้อย นายจันทา  วรรณสุข (ผู้ใหญ่บ้าน) 
8 บ้านหินลาดน้อย นายสมศักดิ์  จันทร์พา (ผู้ใหญ่บ้าน) 
9 บ้านทุ่งศรีเมือง นายทองหล่อ บุราไกร (ก านัน) 



 
3. ประชากร 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกบัจ านวนประชากร  
มีประชากรทั้งสิ้น 6,772 คน แยกเป็นชาย 3,428 คน เป็นหญิง 3,344 คน และมีจ านวนครัวเรือน 2,8 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร 135 

คนต่อตารางกิโลเมตร นับถือศาสนาพุทธ 100 % (ข้อมูล เดือน เมษายน 2562 พิมพ์วันที่ 22 พฤษภาคม 2562) ดังนี้ 
 

หมู่
ที ่

ชื่อหมู่บ้าน/
จ านวนประชากร 

ปี พ.ศ. 2559 จ านวน
ครัวเรือน 

ปี พ.ศ. 2560 จ านวน
ครัวเรือน 

ปี พ.ศ. 2561 จ านวน
ครัวเรือน 

ปี พ.ศ. 2562 จ านวน
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 บ้านนาเรือง 346 342 688 179 346 349 695 184 348 346 694 185 343 351 694 186 
2 บ้านม่วงค า 219 178 397 118 209 181 390 124 209 179 388 125 209 177 386 125 
3 บ้านหินลาด 386 376 762 219 378 376 754 222 382 380 762 225 384 381 765 227 
4 บ้านโนนงาม 412 425 837 307 422 441 863 312 431 451 882 323 435 452 887 324 
5 บ้านหนองกระบือ 404 384 788 205 408 390 798 205 414 390 804 208 413 387 800 209 
6 บ้านแก้งยาง 241 239 480 180 233 237 470 185 240 245 485 189 236 250 486 191 
7 บ้านนาเรืองน้อย 494 491 985 297 495 486 981 299 503 488 991 304 504 489 993 308 
8 บ้านหินลาดน้อย 373 348 721 225 379 351 730 227 391 360 751 231 392 362 754 231 
9 บ้านทุ่งศรีเมือง 503 489 992 273  513 483 996 288 509 495 1,004 295 512 495 1,007 297 

รวม 3,378 3,272 6,650 2,003 3,383 3,294 6,677 2,046 3,427 3,334 6,761 2,085 3,428 3,344 6,772 2,098 
 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 

รายการ หญิง ชาย รวม หมายเหตุ 
จ านวนประชากร อายุต่ ากว่า 18 ปี 846 746 1,592  
จ านวนประชากร อายุ 18 – 60 ปี 2,221 2,165 4,386  
จ านวนประชากร อายุ 60 ปีขึ้นไป 360 433 793  

รวม 3,427 3,344 6,771  
 

 ที่มา : งานทะเบียนราษฎร์ ที่ท าการปกครองอ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล เดือน เมษายน 2562 พิมพ์วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 



4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 
ต าบลนาเรืองมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จ านวน 6 แห่ง และระดับอนุบาล 5 

แห่ง ตามรายละเอียดดังนี้ 
ตาราง  แสดงจ านวนโรงเรียนและนักเรียน 

 

ระดับการศึกษา ชื่อหน่วยงาน 
สถาน
ที่ตั้ง 

สังกัด
หน่วยงาน 

จ านวนครู/
ผู้ดูแลเด็ก (คน) 

จ านวน
นักเรียน 

ก่อนวัยเรียน 

ศพด.นาเรือง หมู่ 7 ทต.นาเรือง 5 62 
ศพด.หินลาด หมู่ 3 ทต.นาเรือง 5 54 
ศพด.โนนงาม หมู่ 4 ทต.นาเรือง 3 34 
ศพด.แก้งยาง หมู่ 6 ทต.นาเรือง 2 10 

ระดับอนุบาล – ประถมศึกษา 

ร.ร.บ้านหินลาด หมู่ 3 สพฐ.อบ. เขต 4 9 113 
ร.ร.บ้านหนองกระบือ หมู่ 5 สพฐ.อบ. เขต 4 7 43 
ร.ร.บ้านโนนงาม หมู่ 4 สพฐ.อบ. เขต 4 11 125 
ร.ร.บ้านแก้งยาง หมู่ 6 สพฐ.อบ. เขต 4 7 59 
ร.ร.บ้านม่วงค า หมู่ 2 สพฐ.อบ. เขต 4 6 24 

ระดับประถมศึกษา – 
มัธยมศึกษา 

ร.ร.บ้านนาเรือง หมู่ 7 สพฐ.อบ. เขต 4 19 149 

ข้อมูลจาก สถานศึกษา ณ เดือน มิถุนายน  2562 
 

4.2 สาธารณสุข 
ต าบลนาเรืองมีสถานที่ให้บริการด้านสาธารณสุข ดังต่อไปนี้ 

  - มีสถานบริการสาธารณสุขในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1 แห่ง คือ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลนาเรือง (รพ.สต. ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านนาเรืองน้อย ต าบลนาเรือง) อัตราการมีและใช้ส้วมราด
ร้อยละ 100 
  - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จ านวน 9 แห่ง  

- ร้ายขายยา 2 แห่ง 

 

4.3 อาชญากรรม 
อาชญากรรม  มีตู้ต ารวจชุมชนประจ าต าบล  1 แห่ง ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 

แห่ง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 158 ราย ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  แต่ปัญหาที่
พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่
ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบผลเสียหายและโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความ
ร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ ผู้น า อปพร. เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดข้ึนเลย
ยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่จะต้องหาวิธีที่จะแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้ 

4.4 ยาเสพติด  
ปัญหายาเสพติดในเขตต าบลนาเรือง ยังมีทัง้ผู้ค้าและผู้เสพ การแก้ไขปัญหาของเทศบาลต าบลนา

เรืองสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การ



ฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาล
ต าบลนาเรือง ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 

   

4.5 การสังคมสงเคราะห์   
เทศบาลต าบลนาเรือง ได้ด าเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
  ๒. รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  

๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔. ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ สตรี ผู้พิการ 

 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 
เทศบาลต าบลนาเรือง มีเส้นทางการคมนาคมที่ส าคัญ คือ 

  (๑) มีถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ๒๐๑๓  สายอ าเภอนาเยีย – บ้านหนองส าราญ ตัดผ่าน
ความยาว 5 กิโลเมตร 
  (๒) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     รวม   ๕5 สาย
     
  (๓) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ลูกรัง     รวม    23    สาย
      
  (4) ถนนลูกรัง/ดิน      รวม   70 สาย 

รวม 148 สาย 
  (๔) ถนนลาดยาง       รวม     ๑ สาย 
     ที่มา : กองช่างเทศบาลต าบลนาเรือง พฤษภาคม 2562 

 

5.2 การไฟฟ้า 
ในเขตเทศบาลต าบลนาเรือง มีไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้านทั้ง ๙ หมู่บ้าน โดยประชากรใช้ไฟฟ้าคิดเป็น

ร้อยละ ๑๐๐ แต่ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรยังไม่เพียงพอ 
 

ตารางแสดงจ านวนไฟฟ้าสาธารณะภายในต าบล 
 

ที ่ สถานที ่ จ านวน (จุด) หมายเหตุ 
1 หมู่ ๑ บ้านนาเรือง 27  
2 หมู่ ๒ บ้านม่วงค า 8  
3 สายหมู่ ๒ บ้านม่วงค า – หมู่ 7 บ้านนาเรืองน้อย 8  
4 หมู่ 3 บ้านหินลาด  32  
5 หมู่ 3 บ้านหินลาด – หมู่ 7 บ้านนาเรืองน้อย -  
6 หมู่ 3 บ้านหินลาด – คุ้มนวลแสงจันทร์ -  
7 หมู่ 4 บ้านโนนงาม 36  
8 หมู่ 5 บ้านหนองกระบือ 44  
9 หมู่ 5 บ้านหนองกระบือ – หมู่ 3 บ้านหินลาด -  

10 หมู่ 5 บ้านหนองกระบือ – หมู่ 4 บ้านสมสะอาด -  
11 หมู่ 6 บ้านแก้งยาง 28  
12 หมู่ 7 บ้านนาเรืองน้อย 38  
13 หมู่ 7 บ้านนาเรืองน้อย – บ้านหนองส าราญ -  



ที ่ สถานที ่ จ านวน (จุด) หมายเหตุ 
14 หมู่ 8 บ้านหินลาดน้อย 36  
15 หมู่ 9 บ้านทุ่งศรีเมือง 20  

 

ที่มา : กองช่างเทศบาลต าบลนาเรือง ส ารวจเมื่อ เดือน มีนาคม  2558 
5.3 การประปา 

เทศบาลต าบลนาเรืองมีน้ าประปาใช้ครบทั้ง 9 หมู่บ้าน แต่ยังขยายเขตไม่ทั่วถึงทุกหลังคาเรือน 
และมีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ 

 

5.4 โทรศัพท์ 
ต าบลนาเรือง มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จ านวน 2 ตู้  มีโทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ  และมีเสา

สัญญาณโทรศัพท์ จ านวน 2 เครือข่าย 

 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
เทศบาลต าบลนาเรืองมีหอกระจายข่าวครบทั้ง 9 หมู่บ้าน มีตู้ไปรษณีย์ 1 ตู้ ตั้งอยู่หมู่ 7 บ้านนา

เรืองน้อย ต าบลนาเรือง บริการไปรษณีย์(บุรุษไปรษณีย์)จากไปรษณีย์อ าเภอเดชอุดม บริการส่งจดหมายอาทิตย์ละ  
3 วัน  มีโทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต  สถานีวิทยุชุมชน จ านวน 1 สถานี และมีรถดับเพลิง 1 คัน 

 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร 
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรม  และได้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น มะนาว พุทราสามรส 

มะนาว พริก ข้าวโพด ถั่วฝักยาว แตง ฯลฯ มีอาชีพท าการเกษตรเป็นอาชีพหลัก ได้แก่ ท านา ท าไร่ยางพารา ท าไร่
มันส าปะหลัง ข้อมูลการใช้ที่ดินของประชาชนต าบลนาเรือง แบ่งได้ดังนี้ 

ตาราง  แสดงการใช้ที่ดินของประชาชนต าบลนาเรือง 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
พื้นที่การเกษตร  

(ไร่) 
พื้นที่อยู่อาศัย/ที่

สาธารณะ/อ่ืนๆ (ไร่) 
รวม 

1 บ้านนาเรือง 2,294 96 2,390 
2 บ้านม่วงค า 2,656 230 2,886 
3 บ้านหินลาด 3,843 218 4,061 
4 บ้านโนนงาม 3,015 220 3,235 
5 บ้านหนองกระบือ 3,213 250 3,463 
6 บ้านแก้งยาง 3,559 190 3,749 
7 บ้านนาเรืองน้อย 2,726 363 4,089 
8 บ้านหินลาดน้อย 2,869 176 3,045 
9 บ้านทุ่งศรีเมือง 3,477 230 3,707 

รวม 28,652 1,973 30,625 
 

ข้อมูลจาก : ส านักงานเกษตรอ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี 
กลุ่มอาชีพด้านการเกษตร  มีดังนี้ 

  1. กลุ่มเกษตรอินทรีย์    ๕  กลุ่ม  จ านวน    ๘๓  คน 
  2. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์    ๗  กลุ่ม  จ านวน    ๙๐  คน 
  3. กลุ่มเลี้ยงเป็ด     ๒  กลุ่ม  จ านวน    ๓๗  คน 
  4. กลุ่มเลี้ยงสุกร     ๑  กลุ่ม  จ านวน    ๑๒  คน 



  5. กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน    ๑  กลุ่ม  จ านวน    ๖๐  คน 
  6. กลุ่มเลี้ยงโค     ๑  กลุ่ม  จ านวน    ๑๙  คน 
  7. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงสัตว์   ๑  กลุ่ม  จ านวน      8  คน 
  8. กลุ่มผู้ปลูกยางพารา    ๑  กลุ่ม  จ านวน  ๑๖๐  คน 

 

6.2 การปศุสัตว์  
ต าบลนาเรือง มีปศุสัตว์ประจ าต าบลนาเรือง 1 คน มีแพทย์อาสาประจ าต าบล 1 คน แลมีกลุ่ม

เลี้ยงสัตว์ ดังนี้ 
1. กลุ่มเลี้ยงเป็ด    ๒  กลุ่ม  จ านวน    ๓๗  คน 

  2. กลุ่มเลี้ยงสุกร    ๑  กลุ่ม  จ านวน    ๑๒  คน 
  3. กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน   ๑  กลุ่ม  จ านวน    ๖๐  คน 
  4. กลุ่มเลี้ยงโค    ๑  กลุ่ม  จ านวน    ๑๙  คน 
  5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงสัตว์  ๑  กลุ่ม  จ านวน      8  คน 

 

 6.3 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
ต าบลนาเรืองมีร้านค้า โรงผลิตน้ าดื่ม ขายวัสดุก่อสร้าง/ประปา ปั้มน้ ามัน อู่ซ่อมรถ ฯลฯ มีกลุ่ม

อาชีพ ดังนี้ 
  1. กลุ่มแม่บ้าน     ๙  กลุ่ม  จ านวน  ๓๐๔  คน 
  2. กลุ่มเกษตรอินทรีย์    ๕  กลุ่ม  จ านวน    ๘๓  คน 
  3. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์    ๗  กลุ่ม  จ านวน    ๙๐  คน 
  4. กลุม่ทอผ้ากี่กระตุก    ๔  กลุ่ม  จ านวน  ๑๐๖  คน 
  5. กลุ่มเลี้ยงเป็ด     ๒  กลุ่ม  จ านวน    ๓๗  คน 
  6. กลุ่มเลี้ยงสุกร     ๑  กลุ่ม  จ านวน    ๑๒  คน 
  7. กลุ่มสานตะกร้า    ๑  กลุ่ม  จ านวน    ๓๐  คน 
  8. กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน    ๑  กลุ่ม  จ านวน    ๖๐  คน 
  9. กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก   ๑  กลุ่ม  จ านวน    ๓๐  คน 
  10. กลุ่มเลี้ยงโค     ๑  กลุ่ม  จ านวน    ๑๙  คน 
  11. กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ    ๑  กลุ่ม  จ านวน    ๑๙  คน 
  12. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน  ๙  กลุ่ม  จ านวน  ๑๔๐  คน 
  13. กลุ่มผู้ปลูกยางพารา    ๑  กลุม่  จ านวน  ๑๖๐  คน 

6.4 แรงงาน 

ต าบลนาเรืองส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม แรงงานส่วนมากจะจ้างกันเองในพ้ืนที่  
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  

7.1 การนับถือศาสนา 

ประชากรในเขตต าบลนาเรือง นับถือศาสนาพุทธ 100 % มีวัด 6 แห่ง ส านักสงฆ์ 3 แห่ง  

 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
ต าบลนาเรือง มีการสืบทอดประเพณีมาตาสมัยโบราณ สืบทอดกันรุ่นสู่รุ่น ซึ่งประเพณีและงาน

ประจ าปี ในเขตต าบลนาเรือง มีดังนี้  
1. บุญผะเหวด   เดือน  เมษายน 
2. บุญบั้งไฟ   เดือน  พฤษภาคม    
3. บุญเข้าพรรษา  เดือน  กรกฎาคม   



4. ประเพณีสงกรานต์      เดือน  เมษายน     
5. บุญออกพรรษา   เดือน  ตุลาคม 
6. ประเพณีบุญบั้งไฟ  จัดขึ้นทุกๆ 4 ปี 
7. งานบุญกฐิน   เดือน  ตุลาคม 
8. งานบุญผ้าป่า 
9. งานบุญข้าวประดับดิน (วันแรม 14-15 ค่ า เดือน 9) 
10. งานบุญข้าวสาก (หรือบุญสลากภัตร) ขั้น 15 ค่ า เดือน 10 

11. บุญมหาชาติ 
 

7.3 ภูมิปญัญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ประชาชนต าบลนาเรือง ใช้ภาษาอิสานในการสื่อสาร  ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ มีช่างหัตถกรรม  
    (เครื่องจักสาน),การทอผ้าด้วยกี่กระตุก,หมอพิณ,หมอพราหมณ์ ,การท าพานบายศรี เป็นต้น 

 

7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
สินค้าพ้ืนเมือง และของที่ระลึก ต าบลนาเรือง มี สินค้าพ้ืนเมือง และของที่ระลึก ดังนี้ 

   1. กระติบข้าวที่ท าจากคล้า 
   2. ผ้าฝ้ายแปรรูป (เสื้อ,กางเกง,ชุดแซก,ชุดท างาน ฯลฯ) 

 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ า 

ประชากรในเขตต าบลนาเรืองส่วนใหญ่อาศัยน้ าฝนตามฤดูกาลและบางส่วนขุดสระ ขุดบ่อบาดาล
ใช้เองน้ า  และระบบประปา ใช้ในการอุปโภค-บริโภค   และแหล่งน้ าตามธรรมชาติ ดังนี้ 
   ๑ แม่น้ า  ๑   สาย ได้แก่ 
    - ล าโดมใหญ ่  ไหลผ่าน หมู่ ๖ , ๕ , ๓ , ๘ และ หมู่ ๒ 
   ๒ ห้วย 
    2.1  ห้วยนางตุ้ม  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๙ บ้านทุ่งศรีเมือง 
    2.2  ห้วยยาง  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๖ บ้านแก้งยาง 
    2.3  ห้วยแก้งก้อม ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒ บ้านม่วงค า 
    2.4  ห้วยหินลาด ตั้งอยู่หมู่ที่  ๓,๘  บ้านหินลาด 
    2.5  ห้วยตาด  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๕  บ้านหนองกระบือ 
    2.6  ห้วยจาน  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๘  บ้านหินลาดน้อย 
    2.7  ห้วยไข่นุ่น  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๘  บ้านหินลาดน้อย 
    2.8  ห้วยบักโครก ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒  บ้านม่วงค า 
    2.9  ห้วยเม็ก  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๖  บ้านแก้งยาง 
   3.๓ หนอง 
    3.1  หนองผือ  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒ บ้านม่วงค า 
    3.2  หนองใหญ่ (กุดน้ าใส) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ บ้านม่วงค า 
    3.3  หนองใหญ่  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๘ บ้านหินลาดน้อย 
    3.4  หนองสิม  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๘ บ้านหินลาดน้อย 
    3.5  หนองควาย  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๕ บ้านหนองกระบือ 
    3.6  หนองฮาง  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๓ บ้านหินลาด 

 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 



ประชากรในเขตต าบลนาเรือง มีน้ าประปาใช้ครบทั้ง 9 หมู่บ้าน แต่ยังขยายเขตไม่ทั่วถึงทุกหลังคาเรือน 
และอาศัยน้ าฝนตามฤดูกาลและบางส่วนขุดสระ ขุดบ่อบาดาลใช้เอง และแหล่งน้ าตามธรรมชาติ  

 

8.2 ป่าไม้ 
ต าบลนาเรืองมีพ้ืนที่ป่าไม้ป่าเบญจพรรณ หรือป่าโปร่ง เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศค่อนข้างแห้ง

แล้งมีฝนน้อยกว่า 1,250 มิลิเมตรต่อป ีฤดูแล้งแล้งนานหลายเดือนไม้ยืนต้นที่มีได้แก่ไม้เต็ง, รัง ,ไผ่ พ้ืนที่
สาธารณะ ทีส่าธารณะโนนบก พื้นที่ 99 ไร่ และพ้ืนที่สาธารณะ หมู่ 2 , 5 และ หมู่ 6 

 

8.3 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของเทศบาลต าบลนาเรือง 
โดยทั่วไปแล้วการตั้งบ้านเรือนของประชาชนในเขตต าบลนาเรือง จะตั้งบ้านเรือนแยกเป็นหมู่บ้าน 

บ้านเรือนส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้เคียงกัน มีถนนตัดผ่านภายในหมู่บ้านเป็นซอยและทางแยกในหมู่บ้าน จึงเป็นชุมชน
ชนบท ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตเรียบง่าย และถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านจะเป็นถนนลูกรัง เนื้อที่จากเอกสารการ
ประกอบการจัดตั้งกิ่งอ าเภอนาเยียเมื่อปี พ.ศ. 2536 ปรากฏว่าได้มีการประมาณการก าหนดพ้ืนที่ของกิ่งอ าเภอ
นาเยียไว้ 228 ตารางกิโลเมตร และเป็นพ้ืนที่ต าบลนาเรืองประมาณ 49 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,625 
ไร่ ความหนาแน่นของประชากร  138  คนต่อตารางกิโลเมตร นับถือศาสนาพุทธ 100 % พ้ืนที่สาธารณะ ที่
สาธารณะโนนบก พ้ืนที่ 99 ไร่ และพ้ืนที่สาธารณะ หมู่ 2 , 5 และ หมู่ 6 เป็นที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
ของชาวบ้านในการหาอาหารป่า สัตว์ป่า และมีแหล่งน้ าสาธารณะ เช่น ล าโดมใหญ ่  ไหลผ่าน หมู่ ๖ , ๕ , ๓ , 
๘ และ หมู่ ๒ มีล าห้วย จ านวน 9 แห่ง และมีหนองน้ า จ านวน 6 แห่ง เป็นแหล่งน้ าที่ใช้ในการเกษตรและเป็น
แหล่งอาหารของชาวต าบลนาเรืองตลอดจนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง  

 

 
 

 

 
 


