
ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 1. สภาพทั่วไป  
1.1 ที่ตั้ง 
 ตำบลนาสะเม็ง เป็นหนึ่งในเจ็ดของอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารห่างจากตัวอำเภอดอน

ตาลมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 5 กิโลเมตรมีขนาดพ้ืนที่จำนวน 103 ตารางกิโลเมตรหรือ 64,746 ไร่ 
สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับเนินดินเหมาะแก่เพาะปลูก ทำไร่และปศุสัตว์มีลำห้วยใหญ่ไหลผ่าน
สองสายคือห้วยบังอีและห้วยเชิงชาญ บริเวณท่ีตั้งของชุมชนจะเป็นเนินดินที่สูงกว่าพื้นที่โดยรอบ 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
สภาพภูมิประเทศของตำบลนาสะเม็ง ส่วนใหญ่เป็นที่ดอนสลับกับที่ราบลุ่มทางทิศใต้มีภูเขา 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
ตำบลนาสะเม็งมีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ 

   1. ฤดูร้อน  อากาศจะร้อนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมอากาศจะร้อนมากที่สุด
ในเดือนเมษาบน 
   2. ฤดูฝนได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ผนวกกับร่องความกดอากาศต่ำจึง
ก่อให้เกิดพายุฝนในช่วงปลายพฤษภาคมฝนตกชุกมากในเดือนสิงหาคมและกันยายน 
   3. ฤดูหนาวอากาศจะหนาวในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์และจะหนาวจัดในช่วง
เดือนธันวาคมและมกราคม 
  1.4 ลักษณะของดิน 
  สภาพดินโดยทั่วไปของตำบลนานาสะเม็งเป็นดินร่วนปนทรายดินทรายปนดินร่วนและพวก
ดินปนกรวดหินมีบางบริเวณเท่านั้นที่เป็นที่ราบลุ่ม 
  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 
  ประกอบด้วยแหล่งน้ำธรรมชาติได้แก่ห้วยคลองและหนองบึงและแหล่งน้ำจัดสร้างเช่นอ่าง
เก็บน้ำเป็นต้น 
  1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ลักษณะส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณสมบูรณ์ป่าเต็งรังป่าดิบแล้งนอกนั้นจะเป็นป่าละเมาะ
ต่าง 
 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
 ตำบลนาสะเม็งแบ่งเขตปกครองเป็น 9 หมู่บ้าน ดั้งนั้น 
  หมู่ที ่1 บ้านนาสะเม็ง ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายประภัสสร อุประ 
  หมู่ที ่2 บ้านนาสะเม็ง ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายไพศาล คนไว 
  หมู่ที ่3 บ้านนาสะโน ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายอ่อนสี บุทธิจักร 
  หมู่ที ่4 บ้านนาหว้า ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายธีรพงษ์ อ่อนภู่ 



  หมู่ที ่5 บ้านโคกพัฒนา ผู้ใหญ่ชื่อ นายสำเนียง ใจทัด 
  หมู่ที ่6 บ้านหนองกะยัง ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายปรีชา ปริปุรณะ 
  หมู่ที ่7 บ้านโนนสะอาด ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสมจิตร คนไว 
  หมู่ที ่8 บ้านภูผาหอม ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายเสมียน ศรีเฉลียว 
  หมู่ที ่9 บ้านนาหว้า ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสมนึก บุทธิจักร 

2.2 การเลือกตั้ง 
  ตำบลนาสะเม็งแบ่งเขตการเลือกตั้งทั้งหมด 9 หน่วย มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นาสะเม็งท้ังสิ้น 18 คน 
 
3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
  ตำบลนาสะเม็งมีจำนวนประชากรทั้งหมด 7,335 คนแยกเป็นชาย 3,664 คนหญิง 3671 คน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 71 คนต่อตารางกิโลเมตร 

แยกรายหมู่บ้านดังนี้ 
  บ้าน                จำนวนครัวเรือน         ชาย         หญิง         รวม 
1.นาสะเม็ง         165                328          349        677 
2.นาสะเม็ง    255                536          577        1,113 
3.นาสะโน     321                540          537        1,077 
4.นาหว้า     230                357          347        704 
5.โคกพัฒนา     232                518          511        1,029 
6.หนองกระยัง     121                226          233        459 
7.โนนสะอาด     152                326          320        646 
8.ภูผาหอม     165                316          305        621 
9.นาหว้า     285                517          492        1,009 

รวม     1,926              3,664       3,671      7,335 
ทีม่า ที่ทำการปกครองอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
 
4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     6 แห่ง 
- โรงเรียนระดับประถมศึกษา     4 แห่ง 
- โรงเรียนระดับประถมศึกษาและขยายโอกาสแห่ง  2 แห่ง 

4.2 สาธารณสุข 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    2 แห่ง 

4.3 อาชญากรรม 



- สถานีตำรวจภูธร     - แห่ง 
4.4 ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดในตำบลนาสะเม็งส่วนใหญ่เป็นผู้เสพ และตำบลนาสะเม็งอยู่ใกล้ชายแดน จึง
เป็นทางผ่านของยาเสพติดจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้และสงเคราะห์เบี้ยยังชีพช่วยเหลือ 
- ผู้สูงอายุ 931 คน 
- ผู้พิการ 275 คน 
- ผู้ติดเชื้อ : 8 คน 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 

มีถนนลาดยางสายทางโคกพัฒนา-นาตาล เป็นถนนสายหลักเข้าสู่จังหวัดมุกดาหาร 
มีถนนลูกรังสายทางนาสะเม็ง-วัดป่าฤทธิ์ธานุสรณ์ เป็นถนนสายหลักเข้าสู่อำเภอดอนตาล 

5.2 การไฟฟ้า 
- มีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน 

5.3 การประปา 
ประปาครบทุกหมู่บ้าน 

5.4 โทรศัพท์ 
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะและเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 2 แห่ง 

5.5 ไปรษณีย์ 
ที่ทำการไปรษณีย์สาขาย่อยดอนตาลในตำบลนาสะเม็ง 1 แห่ง 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 

พืชเศรษฐกิจของตำบลนาสะเม็ง ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา ฯลฯ 
พ้ืนที่ทั้งหมด 

(ไร่) 
พ้ืนที่

การเกษตร 

(ไร่) 

ข้าว 

(ไร่) 
ยางพารา 

(ไร่) 
อ้อย 

(ไร่) 
มัน

สำปะหลัง
(ไร่) 

อ่ืนๆ 

(ไร่) 

64.746 31.858 19.858 7.641 6.500 2.364 747 

 
6.2 การประมง 

มีการเลี้ยงปลาและจับสัตว์น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติ 
6.3 การปศุสัตว์ 

มีการเลี้ยงสัตว์ เช่น โคเนื้อ สุกร เป็นต้น 
6.4 การบริการ 

- ธนาคาร  - แห่ง 
- ตู้รับจ่ายเงินอัตโนมัติ - แห่ง 



- สถานีบริการน้ำมัน - แห่ง 
6.5 การท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลนาสะเม็ง ได้แก่ ภูถ้ำพระ 
6.6 อุตสาหกรรม 

- เนื้อท่ีตำบลนาสะเม็งส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรม จึงยังไม่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

มีกลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองและกลุ่มอาชีพด้านการเกษตร เช่น กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น 
6.8 แรงงาน 

มีการประกอบอาชีพรับจ้างตามฤดูกาล เช่น เกี่ยวข้าว และรับจ้างทั่วไป 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้ำ) 

7.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยปลูกข้าวเป็นหลัก รองลงมาคืออ้อย มันสำปะหลัง 
ยางพารา มะละกอ และเลี้ยงสัตว์ 
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำการเกษตรและอุปโภคบริโภค 

- ฝ่าย  8 แห่ง 
- บ่อน้ำตื้น 2 แห่ง 
- บ่อบาดาล 15 แห่ง 
- สระน้ำ  19 แห่ง 
- อ่างเก็บน้ำ 3 แห่ง 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
8.1 การนับถือศาสนา 

ประชาชนในตำบลนาสะเม็งส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
8.2 ประเพณีและงานประจำปี 

มีงานประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่ตา 
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่น 

มีหมอยา หมอสูตร และมีภาษาอีสานผู้ไทยเป็นภาษาถิ่นwõ ü Nooแห่ง 
8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 

มีผ้าทอมือเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลนาสะเม็ง 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.1 น้ำ 
แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ห้วยเชิงชาญ ห้วยบังอ ห้วยกะลืมห้วยจิ้งหิ้ง ห้วยขี้เหล็ก 

หนองฝ่า หนองลิงกวาง หนองเรือซาว หนองจาน 
9.2 ป่าไม้ 



มีไม้มีค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น ประดู่ มะค่าโมง แดง พะยูง ชิงชันนนทรี สาธร 
ตะแบก พะยอม เป็นต้น 
9.3 ภูเขา 

ภูเขาไม่สูงชันมาก ลักษณะเป็นที่ลาดชันสูง ที่สำคัญ เช่น ภูสระดอกบัวภูถ้ำพระ เป็นต้น 
9.4 คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ 

มีป่าไม้ไม่สมบูรณ์มากนัก เนื่องจากถูกประชาชนบุกรุกแผ้วถางทำไร่ 


