










 

 

 

 

ด้านกายภาพ  

• ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล  

เทศบาลตำบลนาม่อง ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลนาม่อง เมื ่อวันที่ 6 กันยายน 2556 
สำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 100/2 หมู่ที่ 19 บ้านนาขาม ถนนสาย โพนงาน – กุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัด
สกลนคร  

• ลักษณะภูมิประเทศ  

เทศบาลตำบลนาม่องตั้งอยู่เทือกเขาภูพาน ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงภูเขา
ห่างจาก จังหวัดสกลนครไปทางทิศตะวันตกประมาณ 36 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 170 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ  106,250 ไร่  

ทิศเหนือ จรดตำบลนาใน อำเภอพรรณนานิคม  
ทิศใต้ จรดตำบลโคกภู อำเภอภูพาน  
ทิศตะวันออก จรดตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร  
ทิศตะวันตก จรดตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก  

• ลักษณะภูมิอากาศ   

ลักษณะทางภูมิอากาศแบ่งออกได้ 3 ฤดู คือ   

- ฤดูร ้อน ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เมษายน อุณหภูมิเฉล ี ่ยประมาณ 31 องศาเซลเซียส  
- ฤดูฝน ระหว ่างเด ือนกรกฎาคม ถึง ต ุลาคม อุณหภูมิ เฉล ี ่ยประมาณ 27 องศาเซลเซ ียส 
- ฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 17 องศาเซลเซียส  

  



 

 

• ลักษณะของดิน  

ดินเป็นทรัพยากรตามธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตดินให้ปัจจัยในการ
ดำรงชีวิตเป็น แหล่งผลิตอาหารเป็นพื้นที่ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เป็นที่ตั ้งถิ ่นฐานที่อยู่คุณภาพดินจึงมี
ความสัมพันธ์ต่อความอุดม สมบูรณ์ในแต่ละภูมิภาค ดินในตำบลนาม่อง ก็มีลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถ
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้  

1. ดินเหนียวและดินเหนียวปนทรายลักษณะดินเกิดจากตะกอนลำน้ำต่าง ๆ ที่ถูกพัดพามา
ทับถมกันซึ่งมี ความอุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่ใช้ปลูกข้าวและพืชสวน เช่น มะนาว ชมพู่ มะม่วง กล้วยและพืชผัก
สวนครัว พบ บริเวณท่ีพ้ืนที่ตำบลนาม่อง  

2. ดินร่วนเหนียวปนทรายและดินร่วนปนทรายลักษณะดินมีความอุดมสมบูรณ์ระบายน้ำได้ดี 
จึงใช้ปลูกพืช ไร่ เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย ถั่วเขียวและพืชสวนครัวต่าง  

• ลักษณะของแหล่งน้ำ   

1.1 แหล่งน้ำตามธรรมชาติ  

แหล่งน้ำประเภทลำน้ำ ลำห้วย ๑๕ สาย  

- ห้วยโคน อยู่หมู่ที่ ๒,๑๒   - ห้วยอูน อยู่หมู่ที่ ๑, ๒, ๑๒, ๕, ๗, ๑๑, ๑๓ 

- 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    - ห้วยคำบอน อยู่หมู่ที่ ๑๐  

- ห้วยผักขะ อยู่หมู่ที่ ๑๐    - ห้วยปอพาน อยู่หมู่ที่ ๘  

- ห้วยถึง อยู่หมู่ที่ ๑๒    - ห้วยแสนพัน อยู่หมู่ที่ ๙,๑๕  

- ห้วยปลาก้าง อยู่หมู่ที่ ๒  

   

  



 

 

1.2 แหล่งน้ำประเภท บึง หนอง และอ่ืน ๆ 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  

- หนองลำ อยู่หมู่ที่ ๑๒    - หนองเลี้ยงช้าง อยู่หมู่ที่ ๙  

- หนองกุดน้ำข้าว อยู่หมู่ที่ ๑๓   - หนองกุดน้ำขุ่น 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  

- หนองกุดน้ำใส อยู่หมู่ที่ ๘   - หนองตาโคก อยู่หมู่ที่ ๑  

1.3 แหล่งน้ำประเภทอ่างเก็บน้ำ ๑ แห่ง คือ  

- อ่างเก็บน้ำบ้านเชิงดอย อยู่หมู่ที่ ๖  

  



 

 

1.4 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  

- อ่างเก็บน้ำ ๑ แห่ง  

- ฝาย ๓๐ แห่ง  

- บ่อน้ำตื้น ๑๔๕ แห่ง  

- บ่อบาดาล ๙๖ แห่ง 

 

• ลักษณะของไม้และป่าไม้  

สภาพป่าประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้ง มีพันธุ์ไม้ได้แก่ ตะเคียน 
มะค่าโมง ตะแบก  เต็ง รัง แดง เหียง พลวง กะบก ประดู่ พะยูง ไผ่ และหวายชนิดต่างๆ เป็นต้น  

 

ด้านการเมือง/การปกครอง  

• เขตการปกครอง  

จำนวนหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ มีจำนวน ๑๙ หมู่บ้าน  

หมู่ที่ ๑ บ้านนาม่อง   หมู่ที่ ๒ บ้านหนองค้า   หมู่ที่ ๓ บ้านนาขาม   
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสะไน   หมู่ที่ ๕ บ้านโพนงาม   หมู่ที ่๖ บ้านเชิงดอย  
หมู่ที่ ๗ บ้านดงนิมิต   หมู่ที่ ๘ บ้านกุดน้ำใส   หมู่ที่ ๙ บ้านนาขาม  
หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนทรายคำ  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  

• การเลือกตั้ง  

เทศบาลตำบลตำบลนาม่องแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต  

เขต 1 ประกอบด้วย หมู่ที ่ 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 18  

เขต 2 ประกอบด้วย หมู่ที่ 1, 2, 3, 7, 9, 12, 15, 16 



 

 

ประชากร  

  • ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน จำนวนประชากร 
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 บ้านกุดน้ำใส  195  ๓60  ๓47  707 
๙ บ้านนาขาม  259  ๔39  ๔49  ๘88 
๑๐ บ้านโนนทรายคำ  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 

 

 

  



 

 

• ช่วงอายุและจำนวนประชากร  

 

 

  

หมู่บ้าน ช่วงอายุ ช่วงอายุ ช่วงอายุ รวม รวม
ทั้งสิ้น ต่ำกว่า 18  มากกว่า 18 - 60 มากว่า 60 ขึ้น

ไป 
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. บ้านกุดน้ำใส  96  83  230  218  34  46  ๓60  ๓47  707 
9. บ้านนาขาม  95  88  304  300  40  61  ๔39  ๔49  888 
10.บ้านโนนทรายคำ  95  89  257  247  40  39  ๓92  ๓75  767 
11.บ้านหนองสะไน  57  56  247  239  36  69  ๓40  ๓๖4  674 
12.บ้านหนองค้า  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 



 

 

สภาพทางสังคม  

• การศึกษา  

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง  

- โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 7 แห่ง  

- โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง  

- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง 

• สาธารณสุข  

  เทศบาลตำบลนาม่องมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง ดังนี้  

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงนิมิต  

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนงาม  

• อาชญากรรม  

  เทศบาลตำบลนาม่องในรอบหลายปีที่ผ่านมายังมีอาชญากรรมในพ้ืนที่  

• ยาเสพติด  

  เทศบาลตำบลนาม่อง ยังพบมีผู้ใช้สารเสพติดในประเภท ยาบ้า กัญชา อยู่ในเขตชุมชนคิดเป็นร้อย
ละ 1  ต่อจำนวนประชากร  

• การสังคมสงเคราะห์  

เทศบาลตำบลนาม่องให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนที่ช่วย  
ตนเองไม่ได้ให้สามารถช่วยตนเองได้การให้การสงเคราะห์นี้รวมความถึงการบรรเทาและแก้ไขปัญหาการ
ป้องกัน และขจัดปัญหา การฟื้นฟู และปรับสภาพของบุคคลครอบครัว กลุ่ม และชุมชนทั้งในด้านการแก้ไข
ปัญหาสังคมให้ ลดน้อยหรือหมดไป ปัญหาสังคมที่สำคัญซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานสั งคม
สงเคราะห์แห่งชาติ ระบุไว้ มี ๙ ปัญหาด้วยกัน ได้แก่ ปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหายาเสพติด ปัญหาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงานสตรี ปัญหาคนพิการ ปัญหาการขาด
แคลนบริการและสวัสดิการในสังคม ชนบทปัญหาครอบครัว ปัญหาศีลธรรม วัฒนธรรมและปัญหาสุขภาพจิต  

  



 

 

ระบบบริการพ้ืนฐาน  

• การคมนาคมขนส่ง  

  - เส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน เป็นสภาพถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรัง
บางส่วน  

  - ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรังบางส่วน  

• การไฟฟ้า  

ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีอิทธิพลมากในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต เรา
สามารถนำ ไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านแสงสว่าง ด้านความร้อน ด้านพลังงาน ด้านเสียง เป็น
ต้น และการใช้ ประโยชน์จากไฟฟ้าก็ต้องใช้อย่างระมัดระวัง และในส่วนมากทุก  ๆ ชุมชนในเขตตำบลจะมี
ไฟฟ้าใช้กันทุกครัวเรือน  

• การประปา  

ระบบประปาที่เทศบาลตำบลนาม่อง ได้ดำเนินการจัดสร้างไปแล้ว จะสามารถดำเนินการต่อไปได้
อย่าง ยั่งยืน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างระบบประปาอย่างเดียว สิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
บริหารจัดการ ที่ดี มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบ ที่มคีวามรู้ความเข้าใจในเรื่องของการ
ทำงานของระบบ ผลิตเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ต้องมีการบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปา เข้าใจถึงวิธีการคิด
ค่าน้ำที่เหมาะสม  เพราะต้องคิดจากรายจ่ายที่จ่ายไปในการผลิตน้ำ จำนวนผู้ใช้น้ำ แล้วจึงคิดราคาน้ำประปาที่
เหมาะสม ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือเทศบาลตำบลนาม่องจะต้องจัดเตรียมงบประมาณสนับสนุนให้กับระบบ
ประปา  เพื่อเป็นเงินทุนเบื้องต้นในการบริหารจัดการ โดย เทศบาลตำบลนาม่องต้องจัดเตรียมไว้เพื่อบริหาร
กิจการประปา เพ่ือเป็นทุนสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าสารเคมี , ค่าจ้างผู้เก็บน้ำประปา
หรือค่าซ่อมแซม อุปกรณ ์ 

• โทรศัพท์  

  เทศบาลตำบลนาม่อง มีเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 14 เสา  

๑. เสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัท AIS ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1, 3, 6, 8, 12, 13  

๒. เสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัท TRUE ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3, 4, 7, 8, 13, 16  

3. เสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัท DTAC ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2, 13   

• ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์  

  เทศบาลตำบลนาม่องยังใช้บริการทางด้านไปรษณีย์กับอำเภอกุดบากในการส่งเอกสารและวัสดุ และ 
ครุภัณฑ์ในด้านต่าง ๆ  



 

 

ระบบเศรษฐกิจ  

• การเกษตร  

  ประชากรส่วนมากมีอาชีพทางด้านการเกษตร เช่น   

- ปลูกข้าว ส่วนมากจะทำนาปี ข้าวที่ปลูกส่วนมากเป็นข้าวเหนียว  

- ปลูกมันสำปะหลัง อ้อย เนื่องจากผลผลิตต่อไรต่ำลงทุกป ี 

- ยางพารา ปาล์มน้ำมัน  

- การเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ เป็ด และไก่ เป็นต้น  

• การประมง  

  ประชาชนในเขตตำบลนาม่องส่วนมากจะทำการจับสัตว์น้ำตามลำห้วย  

• การปศุสัตว์  

  การผลิตที่สำคัญของตำบลนาม่อง ได้แก่ การเกษตรกรรม มีการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ พืชที่
ปลูก  ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าว ข้าวโพด ถั่ว และฟักทอง ซึ่งเป็นการปลูกเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือน ส่วนที่
เหลือก็ จะจำหน่ายเป็นผลพลอยได้ มีเพียงส่วนน้อยที่จะเพาะปลูกเพื่อการค้าขาย ส่วนสัตว์ที่เลี้ยง ได้แก่ โค 
กระบือ  สุกร เป็ด ไก่ และปลา เป็นต้น  

• การบริการ  

  ในด้านการบริการในเขตเทศบาลตำบลนาม่อง มีการให้บริการในด้านหน่วยกู้ชีพกู้ภัยตำบลนาม่อง  

• การท่องเที่ยว  

  ในด้านการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลนาม่องมีสถานที่ท่องเที่ยวคือ ชุมชนท่องเที่ยววัฒนธรรม  
ทอผ้า ย้อมคราม บ้านเชิงดอย ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร  

• อุตสาหกรรม  

  เทศบาลตำบลนาม่องมีอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  

- ปั๊มน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ จำนวน 5 แห่ง  

- โรงสีขา้ว จำนวน 23 แห่ง 

- โรงน้ำแข็ง จำนวน 1 แห่ง  

• การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ   

  กลุ่มอาชีพ จำนวน ๑๑ กลุ่ม  



 

 

• แรงงาน  

  ในด้านแรงงานประชาชนยังใช้แรงงานในครัวเรือนในการประกอบอาชีพต่าง ๆ  

 

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  

• การนับถือศาสนา  

  ประชาชนในเขตตำบลนาม่องนับถือศาสนาพุทธ เป็นส่วนใหญ่   

- วัด จำนวน 10 แห่ง  

- สำนักสงฆ์ จำนวน 5 แห่ง  

- ที่พักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง  

• ประเพณีและงานประจำปี  

  ตำบลนาม่องมีขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม ที่สำคัญและจัดขึ้นในโอกาสต่าง ๆ ดังนี้   

- งานบุญเดือนสาม (บุญกองข้าว)   - ประเพณีสรงน้ำ  

- ประเพณีเข้าพรรษา    - ประเพณีบุญข้าวประดับดิน  

- ประเพณีบุญข้าวสาก    - ประเพณีบุญออกพรรษา  

- ประเพณีวันลอยกระทง    - ประเพณีบุญกฐิน   

- งานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่   - หมอเยาพื้นบ้าน (รำผีหมอ)  

• ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  

  พื้นที่เทศบาลตำบลนาม่องมีภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้รู ้ ปราชญ์ชาวบ้าน คือ หมอดู หมอเป่า หมอ
สมุนไพร  หมอจอดกระดูก หมอสูตรสู่ขวัญ หมอเป่าสายเลือด หมอให้พร และมีภาษาที่สำคัญ ๆ คือภาษาย้อ
และกะเลิง  วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านคือมีความสามัคคีของคนในชุมชนดีมาก  

• สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก  

  เทศบาลตำบลนาม่องมีสินค้าพื้นเมืองที่ถือเป็นสินค้าโอท็อปของตำบลคือ จากกลุ่มสตรีทอผ้าย้อม
คราม  และกลุ่มจักรสาน 

  

 



 

 

ทรัพยากรธรรมชาติ   

• น้ำ  

  ประชาชนในเขตตำบลนาม่องใช้น้ำผิวดิน (Surface Water) น้ำผิวดินเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ วัฏ 
จักรของน้ำเกิดจากน้ำฝนที่ตกลงมามีการสะสมตัวกันอยู่บริเวณพ้ืนผิวดิน ซึ่งฝนที่ตกลงมาในระยะแรกน้ำมักจะ
ซึม ลงไปในดินก่อนจนกระทั่งดินอ่ิมตัวแล้วจึงมีน้ำแช่ขังอยู่ตามลุ่มน้ำหรือแหล่งน้ำขนาดเล็ก ลักษณะการไหล
ของน้ำ ผิวดินบนโลกแบ่งเป็นลักษณะการไหลแบบแผ่ซ่าน (Sheet Flow) โดยไหลไปตามความลาดเอียงของ
พื้นผิว และมีระดับความลึกไม่มาก ประเภทที่สอง คือ การไหลตามร่อง (Channel Flow) หรือเป็นลักษณะ
การไหลของน้ำไป ตามลำธาร ซึ่งเป็นน้ำผิวดินที่ได้ศึกษามาแล้ว น้ำผิวดินนับเป็นแหล่งน้ำที่มีประโยชน์มากต่อ
มนุษย์ ในด้าน การ ดำรงชีวิต แหล่งน้ำผิวดิน ออกจากจะเป็นส่วนของน้ำฝนที่ตกลงสู่ผิวดินแล้วยังหมายรวมถึง
ส่วนของน้ำที่ไหลล้น ออกจากใต้ดินเข้ามาสมทบด้วย ปริมาณของน้ำผิวดินจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณ
น้ำฝนที่ตกลงมายังพ้ืนที่ นั้น ๆ ด้วย   

• ป่าไม้   

  สภาพป่าในตำบลนาม่องประกอบด้วยชนิดป่าที่สำคัญ 3 ชนิด คือ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่า
ดิบ แล้ง ป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง แดง กว้าว พยุง ส้าน ช้างน้าว กระโดน มะพอก 
ฯลฯ พืช พื้นล่างประกอบด้วย หญ้าเพ็ก ตะโกหิน ปอหู ปรง พวงประดิษฐ์ รางจืด เป็นต้น  

• ภูเขา  

  ตำบลนาม่อง มีลักษณะโครงสร้างทางธรณีเป็นหินทราย  

• ทรพัยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในเขตตำบลนาม่อง คือ ทรัพยากรป่าไม้ และแหล่งน้ำ  
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