ส่วนที่ ๑
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1.ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของตาบล
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ ตั้งอยู่เลขที่ – หมู่ที่ 1 บ้านนาเดื่อ ตาบลนาเดื่อ
อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ระยะทางห่างจากอาเภอศรีสงคราม ประมาณ 10 กิโลเมตร และห่าง
จากจังหวัดนครพนม ประมาณ 60 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที จากที่ทา
การองค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อถึงศาลากลางจังหวัดนครพนม มีเนื้อที่ตาบลนาเดื่อมีเนื้อที่ 98.22
ตารางกิโลเมตร หรือ 61,250 ไร่
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ ได้ยกฐานะจากสภาตาบลนาเดื่อ เป็นองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 เมื่อวันที่ 2 เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2540
อาณาเขตของตาบล
ทิศเหนือ
ติดต่อ ตาบลนาคา
อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ทิศใต้
ติดต่อ ตาบลบ้านค้อ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตาบลนาหัวบ่อ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตาบลบ้านเอื้อง อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของตาบลนาเดื่อ มีลักษณะเป็นที่ราบสลับกับที่ดอน พื้นที่ราบเหมาะ
สาหรับทาการเกษตร เช่น การปลูกข้าวนาปี และเลี้ยงสัตว์หลังฤดูเก็บเกี่ยว พื้นที่ดอนเหมาะสาหรับการ
ปลูกพืชไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและที่ราบลุ่มบางพื้นที่

๑.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนอบอ้าว
และแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บ
ตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” ” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕
– ๓๙.๙ องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม
มีฝนตกบ่อย ปริมาณน้าฝนต่อปี ๒,๓๐๐ มิลลิลิตร
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม
นานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศ
เย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่าสุด ประมาณ ๑๕ องศา

๑.๔ ลักษณะของดิน
ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดิน
ในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้า
- ฝาย
- บ่อน้าตื้น

2 แห่ง
6 แห่ง

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ในเขตตาบลนาเดื่อเป็นป่าประเภทที่ผลัดใบ ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าประเภทนี้เป็นจาพวกผลัด
ใบแทบทั้งสิ้น ในฤดูฝนป่าประเภทนี้จะมองดูเขียวชอุ่ม พอถึงฤดูแล้งต้นไม้ส่วนใหญ่จะพากันผลัดใบทาให้ป่า
มองดูโปร่งขึ้น และมักจะเกิดไฟป่าเผาไหม้ใบไม้และต้นไม้เล็ก ๆ ได้แก่ ป่าเบญจพรรณ

2. ด้านการเมือง การปกครอง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ มีทั้งหมด ๑๒ หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลหมู่บ้านละ 2 คน รวม ๒๔ คน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาเดื่อ ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกต
คือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบล โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน การแก้ไขปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ คือ ขอความร่วมมือ ผู้นา เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง
สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอาเภอทราบ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
/กฎหมาย...
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กฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทาได้และทาไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การ
บริหารส่วนตาบลก็ได้พยายามแก้ไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตตาบล ในการ
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาล จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนตาบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้า
ร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินงานตามความ
ต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล นอกจากนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลได้จัดโครงการอบรมศึกษา ดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล อสม. และกรรมการชุมชน โครงการอื่นๆ สาหรับประชาชน
อีกหลายโครงการ เพื่อนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาตาบลให้เจริญเท่าเทียมกับตาบลอื่นๆ
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ แบ่งเขตการปกครอง ดังนี้

2.1 เขตการปกครอง
เขตการปกครอง ตาบลนาเดื่อ มี หมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน ดังนี้
1. บ้านนาเดื่อ
หมู่ที่ 1
2. บ้านนาชุม
หมู่ที่ 2
3. บ้านอีอูด
หมู่ที่ 3
4. บ้านนาโอ
หมู่ที่ 4
5. บ้านนาอินทร์
หมู่ที 5
6. บ้านนาคอย
หมู่ที่ 6
7. บ้านจอมศรี
หมู่ที่ 7
8. บ้านใหม่นิรมิต
หมู่ที่ 8
9. บ้านนาเดื่อ
หมู่ที่ 9
10. บ้านอีอูด
หมู่ที่ 10
11. บ้านนาชุม
หมู่ที่ 11
12. บ้านนาเดื่อ
หมู่ที่ 12

2.2 การเลือกตั้ง
แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 12 เขตเลือกตั้ง
เขตที่ 1 บ้านนาเดื่อ
หมู่ที่
เขตที่ 2 บ้านนาชุม
หมู่ที่
เขตที่ 3 บ้านอีอูด
หมู่ที่
เขตที่ 4 บ้านนาโอ
หมู่ที่
เขตที่ 5 บ้านนาอินทร์
หมู่ที
เขตที่ 6 บ้านนาคอย
หมู่ที่
เขตที่ 7 บ้านจอมศรี
หมู่ที่
เขตที่ 8บ้านใหม่นิรมิต
หมู่ที่
เขตที่ 9 บ้านนาเดื่อ
หมู่ที่
เขตที่ 10 บ้านอีอูด
หมู่ที่
เขตที่ 11บ้านนาชุม
หมู่ที่
เขตที่ 12บ้านนาเดื่อ
หมู่ที่

ดังนี้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
/3.ประชากร...
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3.ประชากร
3.1 ข้อมูลจานวนประชากร
หมู่ที่

ชื่อบ้าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

บ้านนาเดื่อ
บ้านนาชุม
บ้านอีอูด
บ้านนาโอ
บ้านนาอินทร์
บ้านนาคอย
บ้านจอมศรี
บ้านใหม่นิรมิต
บ้านนาเดื่อ
บ้านอีอูด
บ้านนาชุม
บ้านนาเดื่อ
รวม

จานวนประชากร
ชาย
หญิง รวม
437
434
871
372
365
737
409
420
829
345
341
686
496
469
965
252
239
490
214
204
418
135
129
264
225
228
453
292
281
573
282
304
586
203
226
429
3,661 3,645 7,306

จานวนครัวเรือน

247
216
243
184
278
491
128
68
182
148
152
131
2,113

ชื่อผู้นา
( กานัน / ผู้ใหญ่บ้าน )
นายสุรพล ศิริวงค์
นายศุภเดช โยลัย
นายเวิน มหาวงศ์
นายวาร ไชยการ
นายวันไชย แจ่มสุวรรณ
นายธีรศักดิ์ ภักดี
นายยงยุทธ รัตนะ
นายวันดอน สุพร
นายชาญชัย มัยวงค์
นายทศพล มหาวงค์
นายประหยัด ศิริวงค์
นายทัง สุธรรม

**ข้อมูลเมื่อ 16 ก.พ. 2559

ประชากรทั้งสิ้น 7,262 คน แยกเป็นชาย 3,637 คน หญิง 3,625 คน
3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
รายการ
จานวนประชากรเยาวชน
จานวนประชากร
จานวนประชากรผู้สูงอายุ
รวม

ชาย
905
2,338
420
3,663

หญิง
892
2,308
458
3,658

รวม
1,797
4,646
878
7,321

หมายเหตุ
อายุต่ากว่า 18 ปี
อายุ18- 60 ปี
อายุมากกว่า 60 ปี

*ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2559

4.สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๐ อ่าน เขียน
ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ได้
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะ
แข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัด
กิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน
/การศึกษา...
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การศึกษา ข้อมูล ณ ปัจจุบัน
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 7 แห่ง ดังนี้
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจาปา
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาเดื่อ
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าจอมศรี
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรายศรี
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิชัยการาม
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทร์แปลง
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาชุม
2. โรงเรียนประถมศึกษา จานวน 4 แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านนาเดื่อ
2. โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต
3. โรงเรียนบ้านอีอูด
4. โรงเรียนบ้านจอมศรี
๓. โรงเรียนมัธยมศึกษา จานวน ๒ แห่ง ดังนี้
๑.โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอย พัฒนา (โรงเรียนขยายโอกาส )
๒.โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม
4.2 สาธารณสุข
จากการส ารวจข้อมูล พื้น ฐานพบว่า ประชาชนกรส่ ว นมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรอง
สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน
โรคไข้เลือดออก มือ -ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือ
ประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจาปี การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วน
ตาบลและหน่วยงานสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสาคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผล
ในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุ กปี
สาหรับเด็กแรกเกิด - ๖ ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่
ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพื่อบาบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม การออกกาลังกายยังไม่สม่าเสมอ และ
ประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้ องค์การบริหารส่วนตาบลพยายามอย่างยิ่งที่จะ
แก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
หน่วยงานด้านสาธารณสุข มี จานวน 2 แห่ง ดังนี้
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาเดื่อ
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (อีอูด )
4.3 อาชญากรรม
องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลนาเดื่อ ไม่มีเ หตุอ าชญากรรมเกิดขึ้ น แต่มี เหตุ การณ์ลั ก ขโมย
ทรัพย์สินประชาชน และทาลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตาบลก็ได้ดาเนินการป้องกัน
การเกิดเหตุดังกล่าว จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี
/มีความ...
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มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลที่สามารถดาเนินการได้
ตามอานาจหน้ าที่และงบประมาณที่มีอยู่ อย่างจากัด คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่ส าธารณะ
ติดตั้งสั ญญาณไฟกระพริ บทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่ว งเทศกาลที่มี
วันหยุดหลายวันเพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจาคือการทะเลาะวิวาทของ
กลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก
การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ
ผลเสียหาย และโทษที่ได้รั บจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นา การขอกาลังจาก
ตารวจ ผู้นา อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่
สามารถที่จ ะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่ว มมือกันหลายฝ่ าย เป็นเรื่องที่ทางจะต้องหาวิธีที่ จะแก้ไขปัญหาให้ กับ
ประชาชนต่อไปตามอานาจหน้าที่ที่สามารถดาเนินการได้
4.4 ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในแต่ละหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ การแก้ไขปัญหา
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสามารถท าได้ เ ฉพาะตามอ านาจหน้ า ที่ เ ท่ า นั้ น เช่ น การรณรงค์ การ
ประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอานาจที่ให้อาเภอหรือตารวจ
กากับดูแล และได้ขอความร่วมมือกับทางผู้นา ประชาชน ผู้ปกครอง ให้ช่วยสอดส่องดูแลบุตร หลาน ของ
ตัวเอง
๔.๕ สังคมสงเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตาบลได้ดาเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้
๑ ดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทาบัตรผู้พิการ
๔. ตัง้ โครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
๕. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน
๖. ชมรมคนพิการและผู้สูงอายุ

5. ระบบบริการพื้นฐาน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลมีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้
5.1 การคมนาคมขนส่ง
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลมีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ ตาบลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ร้ อยละ ๗๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้ห รือร้อยละ ๑๐๐ โดยผู้บริห ารมีนโยบายที่จะ
ดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตาบลมีงบประมาณไม่
เพียงพอ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ มีเส้นทางคมนาคม ดังนี้
- ถนนนาเดื่อ – ศรีสงคราม เป็นถนน คสล. ระยะทาง 7 กิโลเมตร เป็นถนนเส้นหลัก
- ถนนสายนาชุม – บ้านคาสะอาด เป็นถนน คสล. ระยะทาง 4 กิโลเมตร
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5.2 การไฟฟ้า
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจ จุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครั วเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือ
ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดาเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากมีงบประมาณ
ไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วนตาบลจึงไม่สามารถดาเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสาน
ความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดาเนินการแก้ไข
อย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับ ประชาชนต่อไป ปัจจุบันในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาเดื่อ มีไฟฟ้าใช้ ดังนี้
(๑) จานวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า ๒,๑๑๓ หลังคาเรือน
(๒) ไฟฟ้าสาธารณะ ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตตาบล
5.3 การประปา
การประปา องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ ไม่ได้บริหารจัดการ ระบบประปาหมู่บ้านให้กับ
หมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านดูแลบริหารจัดการเอง ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้ ๑๒ หมู่บ้าน
5.4 โทรศัพท์
(๑) จานวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่
จานวน - แห่ง
(2) หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ ๑๐๐ ของพืน้ ที่ตาบล
5.5 ไปรษณีย์
ที่ทาการไปรษณีย์ ระดับตาบลนาเดื่อ จานวน 1 แห่ง

6.ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชากรในเขตตาบล ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่
สาคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสาปะหลัง อ้อย
6.2 การประมง
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลไม่มีการประมง
6.3 การปศุสัตว์
เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การ
เลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ
6.4 การบริการ
ร้านค้าขายของชา
ปั้มน้ามันแบบหัวจ่าย

จานวน 40 แห่ง
จานวน 9 แห่ง
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6.5 การท่องเที่ยว
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในแต่ละ
หมู่บ้าน เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ การจัดสร้างสวนสาธารณะสาหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ
6.6 อุตสาหกรรม
โรงสีข้าวขนาดเล็ก จานวน 21 แห่ง
โรงสีข้าวขนาดกลาง จานวน 1 แห่ง
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ จานวน 3 กลุม่ ดังนี้
1. กลุ่มทอผ้า
2. กลุ่มผลิตน้าอ้อยหวาน
3. กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ
6.8 แรงงาน
ประชากรที่มีอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในกาลังแรงงาน แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ากว่าระดับจังหวัด
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทางานนอกพื้นที่
รวมทั้งแรงงานที่ไปทางานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทางานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะ
พื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้

7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ( ด้านการเกษตรและแหล่งน้า )
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน
มีแหล่งน้าธรรมชาติ สระ ห้วย หนอง คลอง บึง
๗.2 ข้อมูลด้านการเกษตร
ประชาชนในตาบลนาเดื่อส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ดังนี้
1. ทานา
จานวน 1,424ครัวเรือน
2. ทาไร่
21. ไร่อ้อย
จานวน 2 ครัวเรือน
22. ไร่มันสาปะหลัง จานวน 38 ครัวเรือน
3.ทาสวน
3.1 สวนยางพารา
จานวน 1,204 ครัวเรือน
3.2 สวนปาล์ม
จานวน
1 ครัวเรือน
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
แหล่งเพื่อการการเกษตร จานวน 18 แห่ง ดังนี้ ( น้าไม่เพียงพอต่อการทาการเกษตร )
1. ห้วยคาไฮ
2. ห้วยกุดกระแด้ง
3. ห้วยบอน
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4. ห้วยทิดคะ
5. ห้วยผักกูด
6. ห้วยปุ่ง
7. สระเคลือเขาปลอก
8. ห้วยโคน
9. หนองแสง
10. หนองหญ้าม้า
11. หนองบ่อเดิน
12. ห้วยปลาผา
13. ห้วยบึง
14. ห้วยทราย
15. ห้วยกระแสน
16. ห้วยกุดกระแด้ง
17. บึงสเลตม
18. ห้วยเดื่อ
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ ( หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค )
1. แหล่งน้าอุปโภค
ประปา จานวน 12 แห่ง
2. แหล่งน้าเพื่อบริโภค -

8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนตาบลนาเดื่อ นับถือศาสนาพุทธ
วัด
๑๐ แห่ง
8.2 ประเพณีและงานประจาปี
ประเพณี ฮีตสิบสองคลองสิบสี่
๑. บุญข้าวกรรม
๒. บุญคูนลาน
๓. บุญข้าวจี่
๔. บุญพระเวส
๕. บุญสรงน้า
๖. บุญบั้งไฟ
๗. บุญซาฮะ
๘. บุญเข้าพรรษา
๙. บุญข้าวประดับดิน
๑๐. บุญข้าวสาก
๑๑. บุญออกพรรษา
๑๒. บุญกฐิน
/งานประจา...
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งานประจาปี เทศกาลงานปลาลุ่มน้าสงคราม
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิน่
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตตาบลได้อนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทา
เครื่องจักสารใช้สาหรับในครัวเรือน วิธีการทอผ้า
ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาญ้อ
8.4 สิ้นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ประชาชนในเขตตาบลได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จาหน่วยบ้าง
ได้แก่ ผ้าที่ทอจากผ้าฝ่ายและผ้าไหม เครื่องจักรสานที่ทาจากไม้ไผ่

9.ทรัพยากรธรรมชาติ
๙.๑ น้า ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค
1. แหล่งน้าธรรมชาติ
จานวน 18 แห่ง
2. แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น จานวน 12 แห่ง
9.2 ป่าไม้
พื้นที่ของตาบลเป็นป่าเบญจพรรณ
๙.๓ ภูเขา
ในเขตตาบลไม่มีภูเขา
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ของตาบลส่วนมากเป็นพื้นที่สาหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่
เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ดิน น้า ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ
น้าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้า
สาหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน ปัญหาด้านขยะ เมื่อประชากรเพิ่มขึ้น
ความแออัด ขยะก็มากขึ้น การแก้ไขปัญหา ตาบลได้จัดทาโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไป
ตามความต้องการของประชาชน เช่น โครงการบริหารขยะโดยชุมชน โครงการปลูกต้นไม้ในวันสาคัญต่างๆ
ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของตาบลให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
๑๐. อื่นๆ
สภาพปัญหาที่พบในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ ได้ดาเนินการสารวจมี ดังนี้
๑) ประชาชนอายุตั้งแต่ ๓๕ ขึ้นไป ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจาปี
๒) ประชาชนสูบบุหรี่
๓) ประชาชนดื่มสุรา
๔) ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีต่ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท
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การแก้ไขปัญหา
๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนสนใจในสุขภาพมากขึ้น โดยการจัดโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ ให้เห็นถึงผลดีของการรักษาสุขภาพ
๒) รณรงค์ ส่งเสริม จัดโครงการ/กิจกรรมงดสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา ลด ละ เลิก เพื่อให้
ประชาชนเกิดความตะหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา
๓) ส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆ ให้กับประชาชน เพื่อเพิ่มรายได้ แก้ไขปัญหาความ
ยากจนในชุมชน
๔) อานวยความสะดวก ประสานงาน ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน

