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ส่วนที่ ๑ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1 ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 

เทศบาลต าบลนาม่อง  ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลนาม่อง  เมื่อวันที่   6  กันยายน  2556  
ส านักงานตั้งอยู่เลขที่  100/2  หมู่ที่  19  บ้านนาขาม  ถนนสาย  โพนงาน – กุดบาก  อ าเภอกุดบาก  
จังหวัดสกลนคร 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
เทศบาลต าบลนาม่องตั้งอยู่เทือกเขาภูพาน  ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงภูเขาห่างจาก

จังหวัดสกลนครไปทางทิศตะวันตกประมาณ  36  กิโลเมตร  มีเนื้อที่  170  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  
106,250  ไร่ 

ทิศเหนือ  จรดต าบลนาใน  อ าเภอพรรณนานิคม 
ทิศใต ้  จรดต าบลโคกภู  อ าเภอภูพาน 
ทิศตะวันออก จรดต าบลห้วยยาง อ าเภอเมืองสกลนคร 
ทิศตะวันตก  จรดต าบลกุดบาก อ าเภอกุดบาก 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ   
 ลักษณะทางภูมิอากาศแบ่งออกได้ 3 ฤดู คือ  
 - ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 31 องศาเซลเซียส  
 - ฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส  
 - ฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 17 องศาเซลเซียส 
 1.4 ลักษณะของดิน 

  ดินเป็นทรัพยากรตามธรรมชาติที่มีความส าคัญต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตดินให้ปัจจัยในการด ารงชีวิตเป็น
แหล่งผลิตอาหารเป็นพื้นที่ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เป็นที่ตั้งถิ่นฐานที่อยู่คุณภาพดินจึงมีความสัมพันธ์ต่อความ
อุดมสมบูรณ์ในแต่ละภูมิภาค ดินในต าบลนาม่อง ก็มีลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
ดังนี้ 
 1. ดินเหนียวและดินเหนียวปนทรายลักษณะดินเกิดจากตะกอนล าน้ าต่างๆ ที่ถูกพัดพามาทับถมกันซึ่งมี
ความอุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่ใช้ปลูกข้าวและพืชสวน เช่น มะนาว ชมพู่ มะม่วง กล้วยและพืชผักสวนครัว พบ
บริเวณท่ีพ้ืนที่ต าบลนาม่อง 
 2. ดินร่วนเหนียวปนทรายและดินร่วนปนทรายลักษณะดินมีความอุดมสมบูรณ์ระบายน้ าได้ดี จึงใช้ปลูก
พืชไร่ เช่น ข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อย ถั่วเขียวและพืชสวนครัวต่าง 
  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า               
 1.5.1 แหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
 แหล่งน้ าประเภทล าน้ า  ล าห้วย ๑๕ สาย 
 -  ห้วยโคน  อยู่หมู่ที่  ๒,๑๒  -  ห้วยอูน อยู่หมู่ที่  ๑,๒,๑๒,๕,๗,๑๑,๑๓ 
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 -  ห้วยอีโดก  อยู่หมู่ที่  1๒  -  ห้วยเวียนไพร อยู่หมู่ที่  ๑๑,๑๔ 
 -  ห้วยอีเก้ิง  อยู่หมู่ที่  ๑๐  -  ห้วยขี้นาค อยู่หมู่ที่  ๖,๑๑ 
 -  ห้วยสองเมือง  อยู่หมู่ที่  ๑,๗  -  ห้วยยาง อยู่หมู่ที่  ๑๐,๕,๑๑,๑๓,๑๗ 
 -  ห้วยก้ามปู  อยู่หมู่ที่  ๑  -  ห้วยค าบอน อยู่หมู่ที่  ๑๐ 
 -  ห้วยผักขะ  อยู่หมู่ที่  ๑๐  -  ห้วยปอพาน อยู่หมู่ที่  ๘ 
 -  ห้วยถึง  อยู่หมู่ที่  ๑๒  -  ห้วยแสนพัน อยู่หมู่ที่  ๙,๑๕ 
 -  ห้วยปลาก้าง  อยู่หมู่ที่  ๒ 

  1.5.2 แหล่งน้ าประเภท  บึง  หนอง  และอ่ืนๆ          ๓๘ แห่ง 
 -  หนองแบน  อยู่หมู่ที่    ๙  -  หนองเห็นตาย  อยู่หมู่ที่    ๑ 
 -  หนองกวาง  อยู่หมู่ที่  ๑๒  -  หนองสะไน  อยู่หมู่ที่    ๔        
 -  หนองผักบุ้ง  อยู่หมู่ที่    ๗  -  หนองพง  อยู่หมู่ที่    5  

-  หนองปลิง  อยู่หมู่ที่  ๑๗  -  หนองวัว  อยู่หมู่ที่    ๒  
-  บึงตึ   อยู่หมู่ที่  ๑๓  -  หนองเหลา  อยู่หมู่ที่    ๑ 

 -  หนองล า  อยู่หมู่ที่  ๑๒  -  หนองเลี้ยงช้าง  อยู่หมู่ที่    ๙ 
-  หนองกุดน้ าข้าว อยู่หมู่ที่  ๑๓  -  หนองกุดน้ าขุ่น  อยู่หมู่ที่  ๑๓ 
-  หนองขาม  อยู่หมู่ที่    ๙  -  หนองบัว  อยู่หมู่ที่    ๙ 
-  บึงเสียว  อยู่หมู่ที่  ๑๓  -  บึงไหล  อยู่หมู่ที่    ๓ 
-  หนองปลิง  อยู่หมู่ที่  ๑๔  -  หนองกระเดา  อยู่หมู่ที่  ๑๑ 
-  หนองวัว  อยู่หมู่ที่    ๒  -  กุดหนองยาง  อยู่หมู่ที่    ๒  
-  หนองแสง  อยู่หมู่ที่    ๒  -  หนองนาม่อง  อยู่หมู่ที่    ๓ 
-  หนองจาน  อยู่หมู่ที่    ๓  -  หนองสมโฮง  อยู่หมู่ที่    ๗ 
-  หนองผักกุ่ม  อยู่หมู่ที่    ๒  -  หนองบัวมั่ง  อยู่หมู่ที่    ๗  
-  หนองขอนแก่น อยู่หมู่ที่    ๒  -  หนองฝักฝา  อยู่หมู่ที่    ๒ 
-  หนองท่ม  อยู่หมู่ที่    ๘  -  หนองไผ่  อยู่หมู่ที่    ๒ 
-  หนองกุดยาว  อยู่หมู่ที่    ๘  -  หนองเต่า  อยู่หมู่ที่    ๑ 
-  หนองกุดบัว  อยู่หมู่ที่    ๘  -  หนองเม็ก  อยู่หมู่ที่    ๑ 
-  หนองกุดน้ าใส  อยู่หมู่ที่    ๘  -  หนองตาโคก  อยู่หมู่ที่    ๑ 

 1.5.3 แหล่งน้ าประเภทอ่างเก็บน้ า ๑ แห่ง  คือ 

 -  อ่างเก็บน้ าบ้านเชิงดอย  อยู่หมู่ที่  ๖ 

 1.5.4 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

 -  อ่างเก็บน้ า  ๑  แห่ง 
 -  ฝาย           ๓๐  แห่ง 
 -  บ่อน้ าตื้น        ๑๔๕  แห่ง 
 -  บ่อบาดาล          ๙๖  แห่ง 
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1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
สภาพป่าประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้ง มีพันธุ์ไม้ได้แก่ ตะเคียน มะค่าโมง 

ตะแบก เต็ง รัง แดง เหียง พลวง กะบก ประดู่ พะยูง ไผ่ และหวายชนิดต่างๆ เป็นต้น 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
 จ านวนหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ มีจ านวน  ๑๙  หมู่บ้าน 

 หมู่ที่ ๑  บ้านนาม่อง    
 หมู่ที่ ๒ บ้านหนองค้า    
 หมู่ที่ ๓ บ้านนาขาม    
 หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสะไน    
 หมู่ที่ ๕ บ้านโพนงาม    
 หมู่ที่ ๖ บ้านเชิงดอย    
 หมู่ที่ ๗ บ้านดงนิมิต    
 หมู่ที่ ๘ บ้านกุดน้ าใส    
 หมู่ที่ ๙ บ้านนาขาม    
 หมู่ที่ ๑๐  บ้านโนนทรายค า 
 หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองสะไน 
 หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองค้าพัฒนา 
 หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพนงาม 
 หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองสะไน 
 หมู่ที่ ๑๕ บ้านนาขาม 
 หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองค้า 
 หมู่ที่ ๑๗ บ้านโพนงาม 
 หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองสะไน 
 หมู่ที่ ๑๙ บ้านนาขาม 

2.2 การเลือกตั้ง 
เทศบาลต าบลต าบลนาม่องแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต  เขต  1  ประกอบด้วย  หมู่ที ่ 

4,5,6,8,10,11,13,14,17,18  เขต 2  ประกอบด้วย  หมู่ที ่1,2,3,7,9,12,15,16 
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3.ประชากร 
       3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนหลังคาเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
๑ บ้านนาม่อง 310 541 508 ๑,๐49 
๒ บ้านหนองค้า 210 ๓๓5 ๓35 ๖70 
๓ บ้านนาขาม 135 195 ๑99 ๓94 
๔ บ้านหนองสะไน 175 ๒๕8 ๒๔2 500 
๕ บ้านโพนงาม 256 396 399 795 
๖ บ้านเชิงดอย 93 ๑๕3 ๑45 ๒98 
๗ บ้านดงนิมิต 195 ๓29 ๓30 ๖๕9 
๘ บ้านกุดน้ าใส 195 ๓60 ๓47 707 
๙ บ้านนาขาม 259 ๔39 ๔49 ๘88 

๑๐ บ้านโนนทรายค า 229 ๓92 ๓75 767 
๑๑ บ้านหนองสะไน 239 ๓40 ๓๖4 ๗04 
๑๒ บ้านหนองค้าพัฒนา 213 ๓๖3 ๓52 ๗15 
๑๓ บ้านโพนงาม 219 ๓40 ๓75 ๗15 
๑๔ บ้านหนองสะไน 210 340 342 682 
๑๕ บ้านนาขาม 145 ๒๖1 ๒72 ๕33 
๑๖ บ้านหนองค้า 133 ๒72 ๒43 515 
๑๗ บ้านโพนงาม 125 ๒00 201 401 
๑๘ บ้านหนองสะไน 146 ๒40 ๒34 ๔74 
๑๙ บ้านนาขาม 228 ๓91 ๓58 749 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 5 - 
 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

หมู่บ้าน 
ช่วงอายุ ช่วงอายุ ช่วงอายุ  

รวม 
 

รวมทั้งสิ้น ต่ ากว่า 18 มากกว่า 18 - 60 มากว่า 60 ขึ้นไป 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1. บ้านนาม่อง 113 111 386 342 42 55 541 508 1,049 
2. บ้านหนองค้า 55 54 253 248 27 33 ๓๓5 ๓35 670 
3. บ้านนาขาม 37 42 127 122 31 35 195 ๑99 394 
4. บ้านหนองสะไน 52 46 175 162 31 34 ๒๕8 ๒๔2 500 
5. บ้านโพนงาม 69 75 261 252 66 72 396 399 795 
6. บ้านเชิงดอย 34 38 101 95 18 12 ๑๕3 ๑45 298 
7. บ้านดงนิมิต 55 64 233 214 41 52 ๓29 ๓30 659 
8. บ้านกุดน้ าใส 96 83 230 218 34 46 ๓60 ๓47 707 
9. บ้านนาขาม 95 88 304 300 40 61 ๔39 ๔49 888 
10.บ้านโนนทรายค า 95 89 257 247 40 39 ๓92 ๓75 767 
11.บ้านหนองสะไน 57 56 247 239 36 69 ๓40 ๓๖4 674 
12.บ้านหนองค้า
พัฒนา 

65 77 267 233 31 42 ๓๖3 ๓52 715 

13.บ้านโพนงาม 72 76 227 245 41 54 ๓40 ๓75 715 
14.บ้านหนองสะไน 80 70 226 234 34 38 340 342 682 
15.บ้านนาขาม 56 41 175 181 30 50 ๒๖1 ๒72 533 
16.บ้านหนองค้า 65 56 181 160 26 27 ๒72 ๒43 515 
17.บ้านโพนงาม 34 44 143 131 23 26 ๒00 201 401 
18.บ้านหนองสะไน 51 47 167 162 22 25 ๒40 ๒34 474 
19.บ้านนาขาม 79 84 278 239 34 35 ๓91 ๓58 749 

รวม 1,260 1,241 4,238 4,024 647 805 6,145 6,070 12,215 
 

4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน      5    แห่ง 
 -  โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน  7  แห่ง 
 -  โรงเรียนมัธยมศึกษา   จ านวน  1 แห่ง 
 -  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  จ านวน  1 แห่ง 
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4.2 สาธารณสุข 
เทศบาลต าบลนาม่องมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  2  แห่ง  ดังนี้ 
1  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดงนิมิต 
2  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโพนงาม 
4.3 อาชญากรรม 

 เทศบาลต าบลนาม่องในรอบหลายปีที่ผ่านมายังมีอาชญากรรมในพื้นท่ี 
 4.4 ยาเสพติด 
 เทศบาลต าบลนาม่อง ยังพบมีผู้ใช้สารเสพติดในประเภท ยาบ้า กัญชา อยู่ในเขตชุมชนคิดเป็นร้อยละ 

1 ต่อจ านวนประชากร 
4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

 เทศบาลต าบลนาม่องให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนที่ช่วย
ตนเองไม่ได้ให้สามารถช่วยตนเองได้  การให้การสงเคราะห์นี้รวมความถึงการบรรเทาและแก้ไขปัญหาการ
ป้องกันและขจัดปัญหา การฟ้ืนฟู และปรับสภาพของบุคคลครอบครัว กลุ่ม และชุมชนทั้งในด้านการแก้ไข
ปัญหาสังคมให้ลดน้อยหรือหมดไป  ปัญหาสังคมที่ส าคัญซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานสังคม
สงเคราะห์แห่งชาติ ระบุไว้มี  ๙ ปัญหาด้วยกัน ไดแ้ก่ ปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหายาเสพติด ปัญหาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงานสตรี   ปัญหาคนพิการ  ปัญหาการ ขาด
แคลนบริการและสวัสดิการในสังคมชนบทปัญหาครอบครัว  ปัญหาศีลธรรม วัฒนธรรมและปัญหาสุขภาพจิต 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 - เส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  เป็นสภาพถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  และถนนลูกรัง
บางส่วน 
 - ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรังบางส่วน 
 5.2 การไฟฟ้า 
 ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่จ าเป็นและมีอิทธิพลมากในชีวิตประจ าวันของเราตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต เราสามารถ
น าไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเช่น ด้านแสงสว่าง ด้านความร้อน ด้านพลังงาน ด้านเสียง เป็นต้น และ
การใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าก็ต้องใช้อย่างระมัดระวัง และในส่วนมากทุกๆ ชุมชนในเขตต าบลจะมีไฟฟ้าใช้กันทุก
ครัวเรือน 
 ๕.๓ การประปา 
 ระบบประปาที่เทศบาลต าบลนาม่อง ได้ด าเนินการจัดสร้างไปแล้ว จะสามารถด าเนินการต่อไปได้อย่าง
ยั่งยืน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างระบบประปาอย่างเดียว สิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหาร
จัดการที่ดี มีผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ และบ ารุงรักษาระบบ ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการท างาน
ของระบบผลิตเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ต้องมีการบริหารจัดการระบบผลิตน้ าประปา เข้าใจถึงวิธีการคิดค่าน้ าที่
เหมาะสม เพราะต้องคิดจากรายจ่ายที่จ่ายไปในการผลิตน้ า จ านวนผู้ใช้น้ า แล้วจึงคิดราคาน้ าประปาที่
เหมาะสม 
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            ที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง คือเทศบาลต าบลนาม่องจะต้องจัดเตรียมงบประมาณสนับสนุนให้กับระบบ
ประปา เพ่ือเป็นเงินทุนเบื้องต้นในการบริหารจัดการ โดย เทศบาลต าบลนาม่องต้องจัดเตรียมไว้เพ่ือบริหาร
กิจการประปาเพ่ือเป็นทุนส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าสารเคมี , ค่าจ้างผู้เก็บน้ าประปา
หรอืค่าซ่อมแซมอุปกรณ ์
 ๕.๔ โทรศัพท์ 
  เทศบาลต าบลนาม่อง มีเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ านวน 6 เสา 
 ๑. เสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัท AIS ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3,13 
 ๒. เสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัท TRUE ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1,3,13 
 3. เสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัท DTAC ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2  
 ๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 เทศบาลต าบลนาม่องยังใช้บริการทางด้านไปรษณีย์กับอ าเภอกุดบากในการส่งเอกสารและวัสดุ และ
ครุภัณฑ์ในด้านต่าง ๆ 
๖.  ระบบเศรษฐกิจ 
 ๖.๑ การเกษตร 
 ประชากรส่วนมากมีอาชีพทางด้านการเกษตร   เช่น   

-  ปลูกข้าว  ส่วนมากจะท านาปี  ข้าวที่ปลูกส่วนมากเป็นข้าวเหนียว 
-  ปลูกมันส าปะหลัง  อ้อย เนื่องจากผลผลิตต่อไร่     ต่ าลงทุกปี 
-  ยางพารา  ปาล์มน้ ามัน 
-  การเลี้ยงสัตว์  เช่น  โค  กระบือ  เป็นต้น 

 ๖.๒ การประมง 
 ประชาชนในเขตต าบลนาม่องส่วนมากจะท าการจับสัตว์น้ าตามล าห้วย 
 ๖.๓ การปศุสัตว์ 
 การผลิตที่ส าคัญของต าบลนาม่อง  ได้แก่  การเกษตรกรรม  มีการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์  พืชที่ปลูก  
ได้แก่ มันส าปะหลัง ข้าว  ข้าวโพด  ถั่ว  และฟักทอง  ซึ่งเป็นการปลูกเพ่ือบริโภคภายในครัวเรื อน  ส่วนที่
เหลือก็จะจ าหน่ายเป็นผลพลอยได้  มีเพียงส่วนน้อยที่จะเพาะปลูกเพ่ือการค้าขาย  ส่วนสัตว์ที่เลี้ยง  ได้แก่  โค  
กระบือ สุกร  เป็ด  ไก่  และปลา  เป็นต้น 
 ๖.๔ การบริการ 
 ในด้านการบริการในเขตเทศบาลต าบลนาม่อง มีการให้บริการในด้านหน่วยกูช้ีพกู้ภัยต าบลนาม่อง 
 ๖.๕ การท่องเที่ยว 
 ในด้านการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต าบลนาม่องมีสถานที่ท่องเที่ยวคือภูถ้ าพระ 

๖.๖ อุตสาหกรรม 
เทศบาลต าบลนาม่องมีอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
-  ปั๊มน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ จ านวน  5 แห่ง 

 -  โรงสีข้าว   จ านวน  23 แห่ง 
 -  โรงน้ าแข็ง   จ านวน  1 แห่ง 
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๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  
 กลุ่มอาชีพ จ านวน  ๑๑ กลุ่ม 
๖.๘ แรงงาน 
 ในด้านแรงงานประชาชนยังใช้แรงงานในครัวเรือนในการประกอบอาชีพต่าง ๆ 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 ๗.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
 เทศบาลต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร จ านวนประชากรทั้งหมด 12,215 คน ชาย 
6,145 คน หญิง 6,070 คน ครัวเรือนทั้งหมด 1,338 ครัวเรือน มีเนื้อที่  170  ตารางกิโลเมตร  หรือ
ประมาณ  106,250  ไร่ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนหลังคาเรือน 
จ านวนประชากร 
ชาย หญิง รวม 

๑ บ้านนาม่อง 310 541 508 ๑,๐49 
๒ บ้านหนองค้า 210 ๓๓5 ๓35 ๖70 
๓ บ้านนาขาม 135 195 ๑99 ๓94 
๔ บ้านหนองสะไน 175 ๒๕8 ๒๔2 500 
๕ บ้านโพนงาม 256 396 399 795 
๖ บ้านเชิงดอย 93 ๑๕3 ๑45 ๒98 
๗ บ้านดงนิมิต 195 ๓29 ๓30 ๖๕9 
๘ บ้านกุดน้ าใส 195 ๓60 ๓47 707 
๙ บ้านนาขาม 259 ๔39 ๔49 ๘88 

๑๐ บ้านโนนทรายค า 229 ๓92 ๓75 767 
๑๑ บ้านหนองสะไน 239 ๓40 ๓๖4 ๗04 
๑๒ บ้านหนองค้าพัฒนา 213 ๓๖3 ๓52 ๗15 
๑๓ บ้านโพนงาม 219 ๓40 ๓75 ๗15 
๑๔ บ้านหนองสะไน 210 340 342 682 
๑๕ บ้านนาขาม 145 ๒๖1 ๒72 ๕33 
๑๖ บ้านหนองค้า 133 ๒72 ๒43 515 
๑๗ บ้านโพนงาม 125 ๒00 201 401 
๑๘ บ้านหนองสะไน 146 ๒40 ๒34 ๔74 
๑๙ บ้านนาขาม 228 ๓91 ๓58 749 
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๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พื้นที่หมู่บ้าน (ไร่) พื้นที่การเกษตร (ไร่) 
1 บ้านนาม่อง 3,654 1,720 
2 บ้านหนองค้า 3,500 3,500 
3 บ้านนาขาม 2,150 1,075 
4 บ้านหนองสะไน 1,100 1,100 
5 บ้านโพนงาม 1,600 1,600 
6 บ้านเชิงดอย 1,350 350 
7 บ้านดงนิมิต 7,042 1,042 
8 บ้านกุดน้ าใส 2,100 1,600 
9 บ้านนาขาม 1,020 1,020 

10 บ้านโนนทรายค า 5,511 5,511 
11 บ้านหนองสะไน 850 850 
12 บ้านหนองค้าพัฒนา 3,899 3,000 
13 บ้านโพนงาม 1,400 1,400 
14 บ้านหนองสะไน 1,540 1,540 
15 บ้านนาขาม 1,978 500 
16 บ้านหนองค้า 3,500 1,655 
17 บ้านโพนงาม 500 300 
18 บ้านหนองสะไน 1,650 1,650 
19 บ้านนาขาม 1,350 1,125 

รวม 45,694 30,538 
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๗.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
แหล่งน้ าทางการเกษตร ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า

การเกษตร 
ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่

ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรด

ระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน    
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

 
ล าดับความส าคัญ 

ความพอเพียงพอของน้ า
เพ่ือการเกษตร ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่
ทั่วถึง 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1.แม่น้ า       

 2.ห้วย/ล าธาร       

 3.คลอง       

 4.หนองน้ า/บึง       

 5.น้ าตก       

 6.อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
6.1)............................ 
6.2)........................... 
6.3).......................... 

      

3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1.แก้มลิง       

 2. อ่างเก็บน้ า       

 3.ฝาย       

 4.สระ       

 5.คลองชลประทาน       

 6.อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
6.1)............................ 
6.2)........................... 
6.3).......................... 
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๓.๔ ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
 

แหล่งน้ า 
 

ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่
เพียงพอ 

ทั่วถึง ไม่
ทั่วถึง 

ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถึง 

4.1 บ่อน้ าบาดาลสาธารณะ       

4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       

4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       

4.6.อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)............................ 
4.6.2)........................... 
4.6.3).......................... 

      

 
๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 ๘.๑ การนับถือศาสนา 
 ประชาชนในเขตต าบลนาม่องนับถือศาสนาพุทธ เป็นส่วนใหญ่     

 -  วัด       จ านวน          10 แห่ง 
 -  ส านักสงฆ์    จ านวน  5 แห่ง 
 -  ที่พักสงฆ์    จ านวน  3 แห่ง 

๘.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
  ต าบลนาม่องมีขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม  ที่ส าคัญและจัดขึ้นในโอกาสต่างๆ 
ดังนี้  

- งานบุญเดือนสาม (บุญกองข้าว) 
- ประเพณีสรงน้ า 
- ประเพณีเข้าพรรษา 
- ประเพณีบุญข้าวประดับดิน 
- ประเพณีบุญข้าวสาก 
- ประเพณีบุญออกพรรษา 
- ประเพณีวันลอยกระทง 
- ประเพณีบุญกฐิน                                       
- งานท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 
- หมอเยาพื้นบ้าน  (ร าผีหมอ) 
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๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 พ้ืนที่เทศบาลต าบลนาม่องมีภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน  คือ  หมอดู  หมอเป่า  หมอ
สมุนไพร  หมอจอดกระดูก หมอสูตรสู่ขวัญ  หมอเป่าสายเลือด  หมอให้พร และมีภาษาที่ส าคัญ ๆ คือ
ภาษาย้อและกะเลิง  วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านคือมีความสามัคคีของคนในชุมชนดีมาก  

๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 เทศบาลต าบลนาม่องมีสินค้าพ้ืนเมืองที่ถือเป็นสินค้าโอท็อปของต าบลคือ จากกลุ่มสตรีทอผ้าย้อม
คราม  และกลุ่มจักรสาน 
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ  
 ๙.๑ น้ า 
 ประชาชนในเขตต าบลนาม่องใช้น้ าผิวดิน (Surface Water) น้ าผิวดินเป็นองค์ประกอบหนึ่งของวัฏ
จักรของน้ าเกิดจากน้ าฝนที่ตกลงมามีการสะสมตัวกันอยู่บริเวณพ้ืนผิวดิน ซึ่งฝนที่ตกลงมาในระยะแรกน้ า
มักจะซึมลงไปในดินก่อนจนกระท่ังดินอ่ิมตัวแล้วจึงมีน้ าแช่ขังอยู่ตามลุ่มน้ าหรือแหล่งน้ าขนาดเล็ก ลักษณะการ
ไหลของน้ าผิวดินบนโลกแบ่งเป็นลักษณะการไหลแบบแผ่ซ่าน (Sheet Flow) โดยไหลไปตามความลาดเอียง
ของพ้ืนผิว และมีระดับความลึกไม่มาก ประเภทที่สอง คือ การไหลตามร่อง (Channel Flow) หรือเป็น
ลักษณะการไหลของน้ าไปตามล าธาร ซึ่งเป็นน้ าผิวดินที่ดังที่ได้ศึกษามาแล้ว น้ าผิวดินนับเป็นแหล่งน้ าที่มี
ประโยชน์มากต่อมนุษย์ ในด้านการด ารงชีวิต แหล่งน้ าผิวดิน ออกจากจะเป็นส่วนของน้ าฝนที่ตกลงสู่ผิวดิน
แล้วยังหมายรวมถึงส่วนของน้ าที่ไหลล้นออกจากใต้ดินเข้ามาสมทบด้วย ปริมาณของน้ าผิวดินจะมากหรือน้อย
ก็ข้ึนอยู่กับปริมาณน้ าฝนที่ตกลงมายังพ้ืนที่นั้น ๆ ด้วย  
 ๙.๒ ป่าไม้ 
 สภาพป่าในต าบลนาม่องประกอบด้วยชนิดป่าที่ส าคัญ 3 ชนิด คือ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่า
ดิบแล้ง ป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่ส าคัญ ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง แดง กว้าว พยุง ส้าน ช้างน้าว กระโดน มะพอก 
ฯลฯ พืชพ้ืนล่างประกอบด้วย หญ้าเพ็ก ตะโกหิน ปอหู ปรง พวงประดิษฐ์ รางจืด เป็นต้น 
 ๙.๓ ภูเขา 
 ต าบลนาม่อง มีลักษณะโครงสร้างทางธรณีเป็นหินทราย 

๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในเขตต าบลนาม่อง ยังคุณภาพท่ีดี วัดได้จากปริมาณต้นไม้และ
อากาศ 
   
 


