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 ส่วนที่ 1   
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

1.ด้านกายภาพ 
 

          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 
ต าบลหนองหลวง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอ าเภอเมืองหนองคายไปทางถนน อ าเภอโพนพิสัย

ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมือง 69 กิโลเมตร ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวงตั้งอยู่ห่างที่ว่าการ
อ าเภอเฝ้าไร่ 10 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 58 ตารางกิโลเมตร หรือ 36,250 ไร่  โดยมีอาณาเขตติดกับ
พ้ืนที่ต าบลต่าง ๆดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อต าบลวังหลวง อ าเภอเฝ้าไร่   จังหวัดหนองคาย 
 ทิศตะวันออก ติดต่อต าบลเฝ้าไร่  อ าเภอเฝ้าไร่   จังหวัดหนองคาย 
 ทิศตะวันตก ติดต่อต าบลจุมพล  อ าเภอโพนพิสัย   จังหวัดหนองคาย 
 ทิศใต ้  ติดต่อต าบลบ้านผือ   อ าเภอโพนพิสัย   จังหวัดหนองคาย 
 

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มมีความลาดเอียงเล็กน้อย มีหน้าดินตื้นเขินมีดินลูกรังปะปนเป็นบางส่วน 

ลักษณะหมู่บ้านตั้งอยู่เป็นกลุ่มๆ ระยะห่างกันโดยเฉลี่ย 2 กิโลเมตร  
 

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

 

          1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว 

 

          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
มีแหล่งน้ าธรรมชาติทีประชาชนใช้ท าการเกษตร ได้แก่ หนองฮี  

 

          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ในพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าไม้เสื่อมโทรมบางส่วน 
 

2.ด้านการเมืองการปกครอง 
 

          2.1 เขตการปกครอง 
ต าบลหนองหลวงประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน  20  หมู่บ้าน   

          2.2 การเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน 20 หมู่บ้าน หากมีการ
เลือกตั้งในครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 1 คน จะมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 2 คน 20 หมู่บ้าน รวมเป็น 40 คน 
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3.ประชากร 
 

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น  จ านวน 14,908 คน แยกเป็นชาย 7,512 คน หญิง7,424 คน มีความหนาแน่น

เฉลี่ย  245.74  คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2559) 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 หนองหลวง 281 277 558 166 
2 แบง 317 291 608 162 
3 กุดแคน 318 459 840 245 
4 โนนสมบูรณ ์ 372 409 781 199 
5 หนองจอก 463 431 894 254 
6 หนองบัวเงิน 417 424 841 255 
7 โนนมันปลา 491 530 1,021 300 
8 โนนห้วยทราย 436 408 844 222 
9 เลิศไมตรี 302 311 613 182 

10 วังไฮ 301 287 588 175 
11 โนนมีชัย 315 329 644 196 
12 ศรีวิไล 540 526 1,066 274 
13 ใหม่วังไฮ 256 257 513 130 
14 หนองสวรรค์ 612 580 1,192 278 
15 รุ่งอรุณ 294 297 591 147 
16 สุขส าราญ 373 363 736 166 
17 หนองหลวงใหม่ 354 319 673 171 
18 หนองบัวเงินเหนือ 420 355 775 203 
19 หนองหลวงเก่า 314 263 577 141 
20 แบงใหม่ 277 276 553 170 

 รวม 7,512 7,424 14,908 4,036 

 
          3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน 35 – 55 ปี 
 

4.สภาพทางสังคม 
 

          4.1 การศึกษา 
โรงเรียนประถมศึกษา      5    แห่ง ได้แก่ 
1.โรงเรียนบ้านหนองหลวง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 
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2.โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 
3.โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 8  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 
4.โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 16 
5.โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3  
โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) 1  แห่ง ได้แก่ 
1.โรงเรียนบ้านแบง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 20 
  (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) 

         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  4  แห่ง ได้แก่ 
          1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้วดวงตา ตั้งอยู่หมู่ที่ 7   จ านวนนักเรียนประมาณ       70   คน 
          2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบง    ตั้งอยู่หมู่ที่ 10   จ านวนนักเรียนประมาณ       80   คน 
          3. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านหนองบัวเงิน ตั้งอยู่หมู่ที่ 16 จ านวนนักเรียนประมาณ       61   คน 
          4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 14  จ านวนนักเรียนประมาณ   65   คน 
 

          ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ(กศน.ต าบลหนองหลวง)  1  แห่ง 
 

 4.2 สาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหลวง   จ านวน  2  แห่ง 
-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  
-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านวังไฮ    ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ 100  
มีการจัดตั้ง อสม. ทุกหมู่บ้าน 
อาสาสมัครดูผู้สูงอายุที่บ้าน จ านวน 43 คน 

 

 4.3 อาชญากรรม 
 - 
 4.3 ยาเสพติด 
 ปัญหายาเสพติด ไมม่ีพ้ืนที่เฝ้าระวัง  
 

 4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง  ได้ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้พิการ และประชาชนทั่วไป 
 

5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 

          5.1 การคมนาคมขนส่ง 
มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง  
มีถนนลาดยาง 3 สาย  ยาว 17 กิโลเมตร 
มีถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน  จ านวน  15  สาย  ยาว  74  กิโลเมตร 

         
  5.2 การไฟฟ้า 

มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  จ านวน  4,036   ครัวเรือน    
 

          5.3 การประปา 
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มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จ านวน 20 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-20 
 

          5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 

          5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์โพนพิสัย ตั้งอยู่ ต าบลโพนพิสัย อ าเภอโพนพิสัย จังหวัด

หนองคาย ห่างจากต าบลหนองหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 15 
กิโลเมตร 
6.ระบบเศรษฐกิจ 
 

          6.1 การเกษตร 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว ไร่มัน

ส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน ยาพารา ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
 

          6.2 การปศุสัตว์ 
ต าบลหนองหลวง มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค เลี้ยงแพะ และการเลี้ยงสุกร ในทุกหมู่บ้านของ ต าบล

หนองหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย  
 

          6.3 การท่องเที่ยว 
มีสวนสาธารณะต าบลหนองหลวง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของประชาชน 
 

          6.4 อุตสาหกรรม 
ต าบลหนองหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ประกอบด้วย 

   1. ร้านเกมส์ – อินเตอร์เน็ต  จ านวน  11 แห่ง 
  2. โรงแรม/รีสอร์ท             จ านวน  1       แห่ง 
  3. ปั๊มน้ ามันและก๊าซ   จ านวน  1        แห่ง 
  4. ปั๊มน้ ามันหลอด   จ านวน  7        แห่ง 

5. ปั๊มน้ ามันหยอดเหรียญ   จ านวน  1        แห่ง 
  6. แปรสภาพถุงพลาสติก   จ านวน  3 แห่ง 

7. โรงส ี     จ านวน  5 แห่ง 
  8. ร้านขายของช า   จ านวน  61 แห่ง 
  9.  หน่วยป่าไม้    จ านวน  1 แห่ง 
  10.  ร้านเหล็กดัด   จ านวน  2 แห่ง 
  11. ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์  จ านวน  2 แห่ง 
  12. อู่ซ่อมรถยนต์   จ านวน  2 แห่ง 
  13. ร้านจ าหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์ จ านวน  1 แห่ง 
  14. ร้านรับซื้อของเก่า   จ านวน  1 แห่ง 
  15. ร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ด  จ านวน  39      แห่ง 
  16. ร้านท าเบาะ    จ านวน  1      แห่ง 
  17. ร้านขายปุ๋ย    จ านวน  1      แห่ง 
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  18. ร้านผลิตและจ าหน่ายน้ าดื่ม  จ านวน  3      แห่ง 
  19. ร้านเช่าเครื่องเสียง   จ านวน  1      แห่ง 
  20. ร้านจ าหน่ายพันธ์ยางพารา  จ านวน  1      แห่ง 
  21. ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า   จ านวน  2      แห่ง 
  22. ร้านตัดผม    จ านวน  1      แห่ง 
  23. ร้านเสริมสวย   จ านวน  4      แห่ง 
  24. ร้านมินิมาร์ท    จ านวน  1      แห่ง 
  25. ร้านขายอาหาร   จ านวน  4      แห่ง 
  26. ตู้คอนเทนเนอร์แช่แข็ง  จ านวน  1      แห่ง 
  27. ตลาดนัดโค – กระบือ   จ านวน  1      แห่ง 
(ส ารวจข้อมูลจากการเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบล) 

          6.5 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
- กลุ่มเลี้ยงแพะหมู่ที่ 13    1 กลุ่ม 
- กลุ่มอาชีพต าบลหนองหลวง   20 กลุ่ม 
 

          6.6 แรงงาน 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว       

ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
 

7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 

          7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
มีจ านวน 20 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้ 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 หนองหลวง 281 277 558 166 
2 แบง 317 291 608 162 
3 กุดแคน 318 459 840 245 
4 โนนสมบูรณ ์ 372 409 781 199 
5 หนองจอก 463 431 894 254 
6 หนองบัวเงิน 417 424 841 255 
7 โนนมันปลา 491 530 1,021 300 
8 โนนห้วยทราย 436 408 844 222 
9 เลิศไมตรี 302 311 613 182 

10 วังไฮ 301 287 588 175 
11 โนนมีชัย 315 329 644 196 
12 ศรีวิไล 540 526 1,066 274 
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13 ใหม่วังไฮ 256 257 513 130 
14 หนองสวรรค์ 612 580 1,192 278 
15 รุ่งอรุณ 294 297 591 147 
16 สุขส าราญ 373 363 736 166 
17 หนองหลวงใหม่ 354 319 673 171 
18 หนองบัวเงินเหนือ 420 355 775 203 
19 หนองหลวงเก่า 314 263 577 141 
20 แบงใหม่ 277 276 553 170 

 รวม 7,512 7,424 14,908 4,036 

 
          7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว         
มันสัมปะหลัง  ปาล์มน้ ามัน ยางพารา 
          7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 
          แหล่งน้ าธรรมชาติล าห้วยสาขาต่างๆ เช่น หนองฮี           
          7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จ านวน 20 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-20 
 

8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

          8.1 การนับถือศาสนา 
           ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 

วัด   มีจ านวน   7   แห่ง  ส านักสงฆ์ จ านวน 13 แห่ง  
รายช่ือวัดในต าบลหนองหลวง 

หมู่ที่ 1 บ้านหนองหลวง   วัดป่าหนองหลวง 
หมู่ที่ 2 บ้านแบง   วัดจันทรังษี 
หมู่ที่ 3 บ้านกุดแคน   วัดกุดแคน 
หมู่ที่ 4 บ้านโนนสมบูรณ ์  วัดบ้านโนนสมบูรณ์ 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก   วัดค าดีศรีบูชากลุ 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวเงิน   วัดศรีมงคล 
หมู่ที่ 7 บ้านโนนมันปลา   วัดอุดมเจริญสุข 
หมู่ที่ 8 บ้านโนนห้วยทราย  วัดสระปทุมวัน 
หมู่ที่ 9 บ้านเลิศไมตรี   วัดโพธิ์ศรี 

บ้านเลิศไมตรี   วัดไตรรัตน์ 
บ้านเลิศไมตรี   วัดป่าโพธิ์ทองสามัคคีธรรม 

หมู่ที่ 11 บ้านโนนมีชัย   วัดพุทธวงศ์วราราม 
บ้านโนนมีชัย   วัดกาเขียว 
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หมู่ที่ 12 บ้านศรีวิไล   วัดป่าธรรมวราราม 
หมู่ที่ 13 บ้านใหม่วังไฮ   วัดป่าใหม่วังไฮ  
หมู่ที่ 14 บ้านหนองสวรรค์   วัดพรมวราราม 
หมู่ที่ 16 บ้านสุขส าราญ   วัดป่าสุขส าราญ 
หมู่ที่ 17 บ้านหนองหลวงใหม่  วัดป่าสมหมายวราราม 
หมู่ที่ 18 บ้านหนองบัวเงินเหนือ  วัดป่าบ่อน้ าใสวนาราม 

       หมู่ที ่ 19 บ้านหนองหลวงเก่า  วัดสมศรีสะอาดวราราม 

8.2 ขนบธรรมเนียม   ประเพณี   และความเชื่อ 
   ชาวต าบลหนองหลวงทั่วไปได้รักษาขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรมโบราณ
ของตนไว้หลายอย่าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  ซึ่งตนเลื่อมใสศรัทธาโดยจ าแนก
ได้ดังนี ้
  1. บุญพระเวสน์  หรือบุญที่มีการเทศน์พระเวสน์หรือมหาชาติ  เรียกบุญพระเวสน์หนังสือ
มหาชาติหรือเวสสันดรชาดก  เป็นหนังสือชาดกที่แสดงจริยาวัตรของพระพุทธเจ้า  คราวพระองค์เสวยพระชาติ 
เป็นพระเวสสันดร  เป็นหนังสือเรื่องยาว  มี  14  ผูก  บุญพระเวสน์สันดรก าหนดท าในเดือนสี่ 
  2. ตรุษสงกรานต์  ก าหนดเอาวันที่  13 เมษายนเป็นวันตรุษสงกรานต์ของทุกปี  จะมีการรด
น้ าพระพุทธรูปพระสงฆ์  และผู้หลักผู้ใหญ่  เรียกว่า  สรงน้ า  การท าบุญมีให้ทาน  เป็นต้น  เกี่ยวแก่การสรงน้ า
เรียกบุญสงน้ าอีกอย่างหนึ่งว่าตรุษสงกรานต์  “ตรุษ” คือสิ้น สงกรานต์  คือการเคลื่อนย้าย  ได้แก่ วันที่พระ
อาทิตย์เคลื่อนย้ายจากฤดูหนาว  ก้าวขึ้นสู่ฤดูร้อน  ในระยะนี้  เรียก  ตรุษสงกรานต์ 
  3. บุญบั้งไฟ  หรือเรียกว่า  บุญเดือนหก  การน าเอาดินประสิว  (ขี้เจีย) มาคั่วผสมกับถ่าน  
เรียกว่า  หมื่อ  เอาหมื่อใส่กระบอกไม้ไผ่  (ปัจจุบันพัฒนาเป็นท่อพลาสติกหรือท่อพีวีซี) ต าให้แน่นแล้วเจาะรู  
เรียกว่า  บั้งไฟ 
  4. บุญเข้าพรรษา  การอยู่ประจ าในอาวาสแห่งเดียวตลอด  3  เดือน  ในฤดูฝน  เรียกว่า  
เข้าพรรษาโดยปกติก าหนดเอาวันแรม 1 ค่ า  เดือน 8 เป็นวันเข้าพรรษา ซึ่งชาวบ้านจะมีการถวายผ้าอาบน้ าฝน
ถวายเทียนพรรษา  และมีการท าบุญ  เป็นต้น 
  5. บุญออกพรรษา  การออกจากเขตจ ากัด  ไปพักแรมที่อ่ืนได้  เรียกว่า  ออกพรรษาพรรษา  
หมายถึง  ฤดูฝน  ปีหนึ่งมี  4  เดือน  คือ  ตั้งแต่แรม 1 ค่ า เดือน 8 ถึง ขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 ในระยะ 4 เดือน  
3  เดือนแรกให้เข้าพรรษาก่อน  เข้าครบก าหนด  3 เดือน  แล้วให้ออกอีก  1  เดือน  ให้หาผ้าจีวรมา
ผลัดเปลี่ยนการท าบุญมีให้ทาน  เป็นต้น 
  นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเดิมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ  คือ  ฮีตสิบสองคองสิบสี่   
ฮีตสิบสอง  มาจากค า 2 ค า คือ ฮีต กับ สิบสอง  ฮีตมาจากค าว่า  จารีต หมายถึงสิ่งที่ปฏิบัติ สืบต่อกันมาจน
กลายเป็นประเพณีที่ดีงาม  ชาวอีสาน  เรียกว่า  จารีต  หรือ ฮีต สิบสองหมายถึง  เดือนทั้ง 12 เดือน ในหนึ่ง
ปีฮีตสิบสอง  จึงหมายถึง  ประเพณีท่ีประชาชนชาวอีสานได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาในโอกาสต่างๆ ทั้งสิบสองเดือน
ในแต่ละปี  ประเพณีทั้งสิบสองเดือนที่ชาวอีสานถือปฏิบัติกันมานั้นล้วนเป็นประเพณีที่ส่งเสริมให้คนในชุมชน  
ได้ออกมาร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์กัน  เพ่ือความสนุกสนานรื่นเริงและเพ่ือความสมานสามัคคีความรักใคร่
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กันของคนในท้องถิ่น  ซึ่งเป็นการสืบทอดสิ่งที่ดีงามมาจวบจนปัจจุบัน  ประเพณีอีสานส่วนใหญ่จะมีเอกลักษณ์
แตกต่างจากประเพณีภาคอ่ืนๆ  (อาจคล้ายคลึงกับประเพณีของทางภาคเหนือบ้างเพราะมีที่มาค่อนข้างใกล้ชิด
กัน) ประเพณีอีสาน  ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมล้านช้าง  (แถบหลวงพระบางประเทศลาว) จึงจะเห็นได้ว่า
ประเพณีของชาวอีสาน  และชาวลาวมีความคล้ายกันเพราะมีที่มาเดียวกันและชาวอีสานและชาวลาวก็ไปมาหา
สู่กันเป็นประจ าเยี่ยงญาติพ่ีน้องท าให้มีการถ่ายเทวัฒนธรรมระหว่างกันด้วย 
  ครองสิบสี่ หมายถึง  ครองธรรม  14  อย่าง  เป็นกรอบหรือแนวทางที่ใช้ปฏิบัติระหว่างกัน  
ของผู้ปกครองกับผู้ได้ปกครอง  พระสงฆ์  และระหว่างบุคคลทั่วไป  เพ่ือความสงบสุขร่มเย็นของบ้านเมือง   
ครองสิบสี่มีหลายแบบหลายประเภท  พอจะยกตัวอย่างได้ดังนี้ 
  ครองสิบสี่แบบที่ 1 กล่าวถึงผู้ เกี่ยวข้องกับครอบครัวในสังคมตลอดจนผู้มีหน้าที่ปกครอง
บ้านเมือง 
  ครองสิบสี่แบบที่ 2 กล่าวถึงหลักการที่พระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติในการปกครองบ้านเมือง  
และข้อที่ประชาชนควรปฏิบัติต่อพระมหากษัตริย์  และจารีตประเพณีท่ีพึงปฏิบัติให้บ้านเมืองสงบสุข 
  ครองสิบสี่แบบที่ 3 กล่าวถึงธรรมที่พระราชาพึงยึดถือปฏิบัติ  และเน้นหนักให้ประชาชน
ปฏิบัติตามจารีตประเพณีและข้อที่คนในครอบครัวพึงปฏิบัติต่อกัน 
  ครองสิบสี่แบบที่ 4 กล่าวถึงไปแนวทางฮีตบ้านครองเมือง  คือการด าเนินการปกครอง
บ้านเมืองเพ่ือให้บ้านเมืองอยู่เป็นสุขและปฏิบัติตามประเพณี 
 

9.ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

          9.1 น้ า 
          แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 ล าห้วย , ล าน้ า  17  สาย 
 บึง ,  หนองน้ า  6  แห่ง 

แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
 ฝาย   13  แห่ง 
 บ่อน้ าตื้น  150  แห่ง 
 บ่อโยก   30  แห่ง 
 ระบบประปาหมูบ้าน 20  แห่ง  
          9.2 ป่าไม้ 

ในพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าไม้ธรรมชาติ เช่น ป่าไม้เต็งรัง เบญจพรรณ มีจ านวนไม่แน่นอน 
 
 
 
 
 


