
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสี  อ าเภอสุวรรณคุหา  จังหวัดหนองบัวล าภู 
 

----------------------------------- 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 1. ด้านกายภาพ  
  1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  
ที่ตั้ง  ต้าบลนาสีตั้งอยู่ในพ้ืนที่ระหว่างแนวรอยต่อระหว่างอ้าเภอบ้านผือ อ้าเภอน้้าโสม และอ้าเภอสุวรรณคูหา 
ต้าบลนาสี   อยู่ห่างจากอ้าเภอสุวรรณคูหาสุวรรณคูหา ประมาณ  7  กิโลเมตร  ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่
ใกล้เคียงดังนี้ 
 

 
  ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดกับ ต้าบลสามัคคี  อ้าเภอน้้าโสม  จังหวัดอุดรธานี 
  ทิศใต้  มีอาณาเขตติดกับ เขตเทศบาลต้าบลสุวรรณคูหา อ้าเภอสุวรรณ
คูหา    

จังหวัดหนองบัวล้าภู 
ทิศตะวันออก     มีอาณาเขตติดกับ ต้าบลจ้าปาโมง  อ้าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี    

และต้าบลกุดผึ้ง อ้าเภอสุวรรณคูหา จังหวัด
หนองบัวล้าภู   

ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดกับ ต้าบลดงมะไฟ  อ้าเภอสุวรรณคูหา  จังหวัด     
หนองบัวล้าภู 



เนื้อที ่  ต้าบลนาสีมีพ้ืนที่ ประมาณ  81  ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ  44,435  ไร่ และสามารถแยกเป็น
รายละเอียดได้ดังนี้  พ้ืนที่ท้าการเกษตร  35,199  ไร่ แบ่งเป็น 

  -  พ้ืนที่ท้านา  18,726 ไร ่
  -  พ้ืนที่ไร่  7,425   ไร่ 
  -  พ้ืนที่สวน  7,427   ไร่ 
  -  พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์  1,401   ไร่ 

   พ้ืนที่ประมง  400   ไร่ 

  1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  
1 ความลาดชัน โดยส่วนใหญจ่ะเป็นที่ราบสูง พ้ืนที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาด มีภูเขาสูงสลับเนิน

เขาเตี้ย ๆ และบางส่วนมีความลาดชันอยู่ทางทิศเหนือ บริเวณบ้านพิทักษ์พัฒนา บ้านสุรินทร์พัฒนา 5 – 10 
เปอร์เซ็น 

2  ที่ราบส่วนใหญ่จะอยู่ทางทิศตะวันออกของต้าบลนาสี  ได้แก่ บ้านนาสี หมู่ 1 บ้านขาม หมู่ 2  
บ้านศรีวิไล หมู่ 8 บ้านนานิคม หมู่ 10 

3  ลูกคลื่นลอนตื้น ลอนลึก พื้นที่บางส่วนของต้าบลนาสี  เป็นลูกคลื่นลอนตื้นสลับกับพ้ืนที่สูงชันพบ
มากในพ้ืนที่ บ้านหินฮาว หมู่ 4  บ้านซ้าภูทอง หมู่ 9 บ้านน้้ากง หมู่ 11 บ้านสุรินทร์พัฒนา หมู่ 13 บ้านห้วย
หันพัฒนา หมู่ 14  
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  

-  อุณภูมิต่้าสุดในฤดูหนาว (ตุลาคม – กุมภาพันธ์ )  อยู่ระหว่าง 15 – 18 องศาเชลเชียส  
-  อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน (มีนาคม – พฤษภาคม)  อยู่ระหว่าง 37 – 42 องศาเชลเชียส 
-  ปริมาณน้้าฝนในฤดูฝน    (มิถุนายน – กันยายน ) อยู่ระหว่าง 1,500 – 1,800  

มิลลิเมตร   
 

เดือน 
อุณหภูมิ(องศาเซลเซียส) ปริมาณน ้าฝน 

รวม สูงสุด ต ้าสุด 
มกราคม  2558 33.0 12.0 13.9 

กุมภาพันธ์  2558 39.0 16.0 47.9 

มีนาคม  2558 39.0 22.0 32.5 

เมษายน  2558 41.0 17.0 75.9 

พฤษภาคม  2558 39.0 21.0 62.1 

มิถุนายน  2558 39.0 24.0 75.1 

กรกฎาคม  2558 39.0 23.0 399.8 

สิงหาคม  2558 36.0 23.0 284.7 

กันยายน  2558 35.0 24.0 325.8 



ตุลาคม  2558 34.0 21.0 86.2 

พฤศจิกายน  2558 35.0 20.0 45.1 

ธันวาคม  2558 34.0 15.0 14.5 

  1.4 ลักษณะของดิน  
   ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พ้ืนราบเหมาะแก่การท้าการเกษตรและ
เพาะปลูกข้าว ปลูกอ้อย  มันส้าปะหลัง   

ดิน  ลักษณะของดินในเขตอบต.นาสี  ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย  การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ส่วนใหญ่ใช้เพ่ือการเกษตร  พ้ืนที่ที่เหลือเป็นพ้ืนที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ  พ้ืนที่สวนสาธารณะ /
นันทนาการ  พื้นที่พาณิชกรรม  พื้นที่พักอาศัย  พื้นที่ตั้งสถาบันทางศาสนา  และพ้ืนที่อ่ืนๆ 

  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า  
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 

ล้าน้้า, ล้าห้วย    3   สาย 
บึง หนอง  คลองและอ่ืนๆ   4   แห่ง 

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
อ่างเก็บน้้า    1 แห่ง 
ฝาย     7 แห่ง 
ระบบประปาหมู่บ้าน           14 แห่ง 

  1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้  
   พ้ืนที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าไม้ 

 2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
  2.1 เขตการปกครอง  

 ต้าบลนาสีแบ่งออกเป็น  14  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วน
ต้าบลนาสี 12 หมู่บ้าน  นอกเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลนาสี (เขตเทศบาลต้าบลสุวรรณคูหา) จ้านวน  2 
หมู่บ้าน คือ บ้านนาตาแหลว หมู่ 3   บานโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 / หมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบล
นาสีบางส่วน คือ บ้านดงยาง หมู่ 6 บ้านคูหาพัฒนา หมู่ 7 หมู่บ้าน   จ้านวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต้าบลนาสี  มี 12 หมู่บ้านดังต่อไปนี้ 
 -  หมู่ที่  1  บ้านนาสี  จ้านวน  138  ครัวเรือน     นายวีระพงษ์  จันทร์แห่ว เป็น
ผู้ใหญ่บ้าน 
 -  หมู่ที่  2  บ้านขาม  จ้านวน    72  ครัวเรือน     นายจีรพงษ์  มาลี เป็น
ผู้ใหญ่บ้าน 
 -  หมู่ที่  4  บ้านหินฮาว  จ้านวน  198  ครัวเรือน     นายประจวบ รุ้งแสง เป็น
ผู้ใหญ่บ้าน 



 -  หมู่ที่  6  บ้านดงยาง  จ้านวน    38  ครัวเรือน     นายจรัญ  เสียวสุข เป็น
ผู้ใหญ่บ้าน 
 -  หมู่ที่  7  บ้านคูหาพัฒนา จ้านวน  121  ครัวเรือน     นายธีรพล  พลดงนอก เป็น
ผู้ใหญ่บ้าน 
 -  หมู่ที่  8  บ้านศรีวิไล  จ้านวน  106  ครัวเรือน     นายมนตรี  โสภา เป็น
ผู้ใหญ่บ้าน 
 -  หมู่ที่  9  บ้านซ้าภูทอง  จ้านวน  149  ครัวเรือน     นายประสิทธิ์  ไชยศรี เป็นก้านันต.
นาสี 
 -  หมู่ที่  10  บ้านนานิคม จ้านวน  110  ครัวเรือน     นายแปง บุญประกอบ เป็น
ผู้ใหญ่บ้าน 
 -  หมู่ที่  11  บ้านน้้ากง  จ้านวน  234  ครัวเรือน     นายจันดา นักเทศก์ เป็น
ผู้ใหญ่บ้าน 
 -  หมู่ที่  12  บ้านพิทักษ์พัฒนา จ้านวน  131  ครัวเรือน     นายพงษ์ศักดิ์  บุญรักษา เป็น
ผู้ใหญ่บ้าน 
 -  หมู่ที่  13  บ้านสุรินทร์พัฒนา จ้านวน    81  ครัวเรือน     นายธงชัย  ค้าภูกุล เป็น
ผู้ใหญ่บ้าน 
          -  หมู่ที่  14  บ้านห้วยหันพัฒนา จ้านวน  130  ครัวเรือน     นายสุริยันต์ พูดเพราะ เป็น
ผู้ใหญ่บ้าน       

  2.2 การเลือกตั้ง  
     การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล  ตามพระราชบัญญัติ
สภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  มีจ้านวน  12  หมู่บ้าน  
หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า  จะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล)  จ้านวน  1  คน  จะมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล  หมุ่บ้านละ  2  คน  12  หมู่บ้าน  รวมเป็น  24  คน  
แบ่งเป็น 1 เขตเลือกตั้ง  12  หน่วย 

คณะผู้บริหาร 
นายวิเชียร  พูดเพราะ  ต้าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลนาสี 
นายดวงสี ทิพย์สุวรรณ  ต้าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลนาสี 
นายสัญญา  ดวงแก้ว  ต้าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลนาสี 
นางอุมาพร  วรรณวงศ์  ต้าแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลนาสี 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสี 

 หมู่ที่  1  บ้านนาสี  นายญาณวัฒน์ รักษาภักดี  
นายสมควร  รัตนประเสริฐ 

 หมู่ที่  2  บ้านขาม  นายรังสันต์ อ้ามาตย์หิน 



 หมู่ที่  4  บ้านหินฮาว  นางสงกรานต์  พินิจมนตรี  
นายสมพร  กุลโคตร 

 หมู่ที่  6  บ้านดงยาง  นายประสิทธิ์ นามโคตร   
นายจันทร์เทียม  บุญฮวด 

 หมู่ที่  7  บ้านคูหาพัฒนา  นางเฉลิม  วรรณประเสริฐ   
นางกองจันทร์ จันทร์ชา 

 หมู่ที่  8  บ้านศรีวิไล  นายสถิตรัตน์  พาไสย์  
นางสมหวัง  จันทมณี 

 หมู่ที่  9  บ้านซ้าภูทอง  นายอ้น  บุตรกุล  
นางปริชาติ  ลาดสีสม 

 หมู่ที่  10  บ้านนานิคม  นายสุวรรณ แพงวงษ์ 
 หมู่ที่  11  บ้านน้้ากง  นายจิตติพัฒน์  กองกะมุด  

นายสมชาย  ศรีพุทธา 
 หมู่ที่  12  บ้านพิทักษ์พัฒนา นายสุวิต  ศรีหอม  

นายบุญเพ็ง  วงษ์ดินด้า 
 หมู่ที่  13  บ้านสุรินทร์พัฒนา นางพัชราพร กิ่งมาลา  
 หมู่ที่  14  บ้านห้วยหันพัฒนา นายสุพิศ กุลโคตร  

นายบุญหลอง โยธาวงษ์ 
 
 

 โครงสร้างการแบ่งส่วนการบริหารงาน  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนการบริหารงานของ อบต.นาสี 

อบต.นาส ี

คณะผู้บริหาร สภาอบต. 

นายสมชาย  ศรีพุทธา 
ประธานสภาฯ 

นายวิเชียร  พูดเพราะ 
นายก อบต.นาส ี

นายจันทร์เทียม  บุญฮวด 
รองประธานสภาฯ 

นายสัญญา  ดวงแก้ว 
รองนายก อบต.นาส ี

นางอุมาพร  วรรณวงศ ์
เลขานุการนายกฯ 

นายดวงศรี  ทพิย์สุวรรณ 
รองนายก อบต.นาส ี



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  

มีจ้านวนครัวเรือน    1,506  ครัวเรือน   
     มีจ้านวนประชากรทั้งหมด   5,709  คน  แยกเปน็    
     ประชากรชาย   จ้านวน  2,913  คน 
     ประชากรหญิง  จ้านวน  2,796  คน  
     มีความหนาแน่น เฉลี่ย   70.07  คน  ต่อตารางกิโลเมตร   
     แยกเป็นรายหมู่บ้านดังต่อไปนี้  เฉพาะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาสี 

   จ านวนประชากร  

- งานธุรการ 
- งานวิศวกรรม 
- งานสถาปัตยกรรม 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานสวนสาธารณะ 
- งานสถานที และไฟฟ้า
สาธารณะ 
- งานเคหะและชุมชน 
- งานแผนที ภาษ ี
- งานประปา 

- งานธุรการ 
- งานธุรการ,งานแผนที ภาษ ี
- งานพัฒนารายได้ 
- งานพัสดุและทรัพย์สิน 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุและทรัพย์สิน 
- งานผลประโยชน ์
 
 

นายสิทธิพล  สงนอก 
รักษาราชการ ผอ.กองช่าง 

นางวภาภรณ์ ชาติค้าด ี
รักษาราชการ ผอ.กอง

คลัง 

นางสาวปริดา มณีนภัสสร 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

- งานบริการสาธารณะ 
- งานวางแผนสถิติด้านสงเคราะห์ 
- งานพัฒนาสังคม 
- งานสวัสดิการสังคม 
- งานสงเคราะห์ผู้สูงอาย ุ
- งานแผนงานสาธารณสุข 
งานส่งเสริมสุขภาพ  
- งานป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 
- งานสัตวแพทย ์
งานสุขาภิบาลและอนามัย 
สิ งแวดล้อม 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานเผยแพรแ่ละฝึกอบรม 
 

นายศักดิ์ดา  ภาชู 
หน.ส้านักปลัดฯ 

- งานธุรการ 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมั นคง 
- งานการเจ้าหน้าที  
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานนิติการ 
- งานประชาสัมพันธ ์
- งานจัดท้างบประมาณ 
- งานบริหารงานทั วไป 
- งานการเกษตร 
-งานการศึกษา 
 

นายนิติพัฒน์  จันทร์ค้า 
ปลัด อบต. สมาชิกสภาฯ 

จ้านวน  22  คน 
นางนิยดา  จวงโส 
รองปลัด อบต. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 
 
 
 
 
 
               ***ข้อมูลจาก ส านักทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา ณ เดือน ตุลาคม 2559 
 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 บ้านนาสี 138 276 264 540 
2 บ้านขาม 72 141 156 297 
4 บ้านหินฮาว 198 381 361 742 
6 บ้านดงยาง 38 54 41 95 
7 บ้านคูหาพัฒนา 121 200 174 374 
8 บ้านศรีวิไล 106 220 207 427 
9 บ้านซ้าภูทอง 149 287 262 549 

10 บ้านนานิคม 110 194 181 375 
11 บ้านน้้ากง 234 471 486 957 
12 บ้านพิทักษ์พัฒนา 131 218 222 44170 
13 บ้านสุรินทร์พัฒนา 81 141 134 275 
14 บ้านห้วยหันพัฒนา 130 330 308 638 
รวม 12  หมู่บ้าน 1,478 2,898 2,778 5,709 



 
หญิง ชาย หมายเหตุ 

จ้านวนประชากรเยาวชน 735 คน  719 คน  อายุต่้ากว่า 18 ปี 

จ้านวนประชากร  1,776 คน  1,936 คน  อายุ 18-60 ปี 

จ้านวนประชากรผู้สูงอายุ 285 คน  258 คน  อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 2,796 คน  2,913 คน  ทั้งสิ้น 5,709 คน  
 

 
 
 
 
 
 4. สภาพทางสังคม   
  4.1 การศึกษา  

โรงเรียนประถมศึกษา             2 แห่ง ได้แก่ 
- โรงเรียนบ้านนาสี  จ้านวนนักเรียน    96  คน 
- โรงเรียนหินฮาวน้้ากงวิทยา จ้านวนนักเรียน  344  คน 
โรงเรียนมัธยมศึกษา             1 แห่ง  (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
- โรงเรียนหินฮาวน้้ากงวิทยา จ้านวนนักเรียน  126  คน 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนต้าบลนาสี           1    แห่ง 
- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนต้าบลนาสี บ้านซ้าภูทอง 
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ (ศพด.)              1  แห่ง  แยกเป็น  3  สาขา 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต้าบลนาสี  สาขาบ้านซ้าภูทอง  จ้านวน  66  คน 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต้าบลนาสี สาขาบ้านนาสี        จ้านวน  39  คน 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต้าบลนาสี สาขาบ้านหินฮาว     จ้านวน  54  คน 

   
  4.2 สาธารณสุข 
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล  จ้านวน  2  แห่ง  ได้แก่ 
    -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านโนนสมบูรณ์  
    -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลหินฮาว 
    อัตราการมีและใช้ส้วมสาธารณะ  100% 

       ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- จุดตรวจประจ้าต้าบล              5  แห่ง 
- สถานีดับเพลิง/รถดับเพลิง    1   แห่ง 

       พนักงานดับเพลิง  จ้านวน  2  คน 



อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ้านวน   90  คน 

การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย  ปีที ผ่านมา   จ้านวน    1  ครั ง 

-   หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)1      แห่ง  คือหน่วยอ่างเก็บน้้าบ้านหินฮาว 

  4.3 การสังคมสงเคราะห์  
   1) ผู้สูงอายุ (อายุ 60ปี ขึ้นไป)    จ้านวน  532   คน 

2) ผู้พิการ  ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560   จ้านวน  156   คน 
3) ผู้ป่วยเอดส์  ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  จ้านวน  17   คน 
4) เด็ก (อายุต่้ากว่า 18 ปี)    จ้านวน 1,454  คน 

 5. ระบบบริการพื้นฐาน  
  5.1 การคมนาคมขนส่ง  

การคมนาคม 
ทางหลวงแผ่นดิน/ ทางลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน    3      สาย 
ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน              45   สาย 
ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้านต้าบล   44   สาย 

หมู่บ้าน ลาดยาง 
(สาย) 

ระยะทาง 
(เมตร) 

คอนกรีต 
(สาย) 

ระยะทาง 
(เมตร) 

ลูกรัง 
(สาย) 

ระยะทาง 
(เมตร) 

บ้านนาสี 1 3,000 3 800 2 3,200 
บ้านขาม -   - 5 860 2 5,350 
บ้านหินฮาว -   - 3 1,268 6 8,700 
บ้านดงยาง -   - - - 1 1,500 
บ้านคูหาพัฒนา 1 6,000 5 660 4 1,930 
บ้านศรีวิไล -   - 3 800 5 10,000 
บ้านซ้าภูทอง -   - 6 1,600 4 5,900 
บ้านนานิคม -   - 1 500 3 4,800 
บ้านน้้ากง 1 1,000 7 1,940 4 7,950 
บ้านพิทักษ์พัฒนา -   - 7 2,750 7 11,400 
บ้านสุรินทร์พัฒนา -   - 4 1,400 5 7,100 
บ้านห้วยหันพัฒนา -   - 1 300 - - 

รวม 3 10,000 45 12,878 44 73,830 
 
 
 



 
 
 

 
  5.2 การไฟฟ้า    

-  จ้านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าในเขตอบต.นาสี   จ้านวน  1,506 ครัวเรือน 
-  ร้อยละพ้ืนที่  ที่มีไฟฟ้าใช้  ใช้แล้วครบทุกหมู่บ้านในเขตอบต.  100  % 
-  จุดจ่ายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ ครบทุกหมู่บ้านในเขตอบต.   

  5.3 การประปา 
       มีระบบประปา  ครบทุกหมู่บ้าน       จ านวน    12   
หมู่บ้าน   -  ระบบประปาท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.นาส ี 
 จ้านวน       7   หมู่บ้าน 

  จ้านวนครัวเรือนที่ใช้น้้าประปา        จ้านวน  815  
ครัวเรือน 

-  ระบบประปาที่หมู่บ้านดูแลเอง    จ้านวน       5  
หมู่บ้าน 

  5.4 โทรศัพท์  
    -  ปัจจุบันประชาชนทุกหมู่บ้านใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
 
 

  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   ที่ท้าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด  ได้แก่  ไปรษณีย์สุวรรณคูหา  ตั้งอยู่ อ้าเภอสุวรรณคูหา  
ห่างจากต้าบลนาสี  ประมาณ  7  กิโลเมตร 
                หอกระจายข่าวในพ้ืนที่  ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ 100  เช่น  ประชาสัมพันธ์หอ
กระจายข่าวที่ท้าการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  ส้าหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ 

 6. ระบบเศรษฐกิจ  
  6.1  การเกษตร  
    ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ  80  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ปลูกพืช ได้แก่ 
การท้านา ปลูกมันส้าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ถั่วเหลือง ยางพารา ปาล์ม และพืชไร่อ่ืน ๆ เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การ
เลี้ยงโค กระบือ การเลี้ยงสุกร เลี้ยงไก่เป็ด การเลี้ยงสัตว์น้้าในสระน้้าขนาดเล็ก  ฯลฯ  อาชีพรับจ้างและค้าขาย
เป็นอาชีพรองลงมา  

  6.2 การประมง  
    ต้าบลนาสี  มีการประมง คือ เลี้ยงปลา  เลี้ยงกบ  ในทุกหมู่บ้านของต้าบล 



  6.3 การปศุสัตว์  
    ต้าบลนาสี  มีการปศุสัตว์  คือการเลี้ยงโค  กระบือ  เลี้ยงสุกร  ในทุกหมู่บ้านของต้าบล 
 
  6.4 การบริการ  
  โรงแรม/ที่พัก    1   แห่ง 
  ปั้มน้้ามัน    2   แห่ง 
  ถังบนดิน(แบบหลอด)   4   แห่ง 
  โรงสีขนาดเล็ก    14   แห่ง  

สถานบริการเก่ียวกับ  Internet     10        แห่ง 

  6.5 การท่องเที่ยว   
- แหล่งท่องเที่ยวมีโบราณสถาน ได้แก่ วัดถ้้าสุวรรณคูหา  หลวงพ่อพระไชยเชษฐาธิราช  

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอ้าเภอสุวรรณคูหา ตั้งอยู่ที่บ้านคูหาพัฒนา  หมู่
ที่ 7  ต้าบลนาสี  อ้าเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวล้าภู  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และ
เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวอ้าเภอสุวรรณคูหามากราบไหว้บูชา  และเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวในต้าบลที่สวยงาม  มีงานประเพณีท้องถิ่น คือบุญข้าวจี่ใหญ่ บรวงสรวงหลวง
พ่อพระไชยเชษฐาธิราช  จัดขึ้นเป็นประจ้าในวันขึ้น  13  ค่้า  เดือน 3  ของทุกปี  และ
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ 

- มีอ่างเก็บน้้าบ้านหินฮาว  เป็นอ่างเก็บน้้าขนาดกลาง  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ควรมี
การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

  6.6 อุตสาหกรรม  
    ต้าบลนาสี  ไม่มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  จ้านวนกลุ่ม  จ้านวน 22    กลุ่ม   แยกประเภทกลุ่ม 

-  กลุ่มอาชีพ  จ้านวน  10     กลุ่ม 
-  กลุ่มออมทรัพย์ จ้านวน  12    กลุ่ม 

 
  6.8 แรงงาน  
    แรงงานในพ้ืนที่ส่วนใหญ่รับจ้างทั่วไป แรงงานบางส่วนไปท้างานต่างถ่ิน 
 
 7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
  7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
  
 .................................................................................................................................................... 
  7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 



  
 .................................................................................................................................................... 
  7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้้าทางการเกษตร 
  
 .................................................................................................................................................... 
  7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้้ากิน น้้าใช้ (หรือน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  
  
 .................................................................................................................................................... 
 8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
  8.1  การนับถือศาสนา  
    วัด/ส้านักสงฆ ์ จ้านวน   17 แห่ง  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

  8.2  ประเพณีและงานประจ าปี  
       ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่  (ธันวาคม – มกราคม) 
- ประเพณีบุญข้าวจี่ (กุมภาพันธ์ )  
- ประเพณีสงกรานต์ (เมษายน)  
- ประเพณีบุญบั้งไฟ (พฤษภาคม)  
- ประเพณีเข้าพรรษา ( กรกฎาคม ) 
- ประเพณีออกพรรษา ( ตุลาคม-พฤศจิกายน ) 
- ประเพณีลอยกระทง (พฤศจิกายน) 
- ประเพณีบุญกฐิน ( พฤศจิกายน – ธันวาคม) 

 
  8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
    ภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชนการใช้สีธรรมชาติมาย้อมผ้า ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสี
ธรรมชาติ  ภาษาถ่ินที่ใช้คือภาษาอีสาน 

  8.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
    ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มแม่บ้านคูหาพัฒนา  หมู่ที่ 7   
     ผ้าไหมแพรวา  ของกลุ่มแม่บ้านซ้าภูทอง  หมู่ที่ 9 
     ผ้าฝ้ายทอมือ ของกลุ่มบ้านนานิคม  หมู่ที่ 10 
     ข้าวเกรียบสมุนไพร บ้านศรีวิไล  หมู่ที่ 8 
     กล้วยฉาบ  บ้านนาสี  หมู่ที่ 1 
     ขนมทองม้วน  บ้านขาม  หมู่ที่ 2 
     ประดิษรถไม้ จากเศษไม้ที่เหลือใช้  บ้านพิทักษ์พัฒนา  หมู่ที่ 12 
    ผ้าห่มจากเศษผ้า  บ้านห้วยหันพัฒนา  หมู่ที่ 14 

 9. ทรัพยากรธรรมชาติ  
  9.1  น้ า 



ต้าบลนาสีมีล้าห้วยไหลผ่านจ้านวนหลายล้าห้วยจึงเหมาะแก่การท้าการเกษตรกรรม 
มีอ่างเก็บน้้าขนาดกลาง อ่างเก็บน้้าบ้านหินฮาว ควรมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 

ขยะ 
  1)  ปริมาณขยะท่ีด้าเนินการก้าจัด    2   ตัน/วัน  
  2)  รถยนต์ที่ใช้ในการจัดการมูลฝอยแยกเป็นชนิดต่างๆ  จ้านวน  1  คัน  ดังนี้  

รถเก็บขยะมูลฝอย ชนิดเปิดข้างเทท้าย  ขนาดความจุ  14  ลบ.หลาหรือ (10.71ลบ.
ม.)    จ้านวน  1  คัน 

3)  ที่ดินส้าหรับก้าจัดขยะที่ก้าลังใช้   จ้านวน   5  ไร่   ตั้งอยู่ที่บ้านน้้ากง   หมู่ที่ 11  
ต้าบล 

     นาสี  อ้าเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวล้าภู  
 

การคลังท้องถิ่น  -  การบริหารรายรับ-รายจ่าย  ในปีงบประมาณที่ผ่านมา  เปรียบเทียบย้อนหลัง  พ.ศ.  
2555 - 2559 
รายการ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
รายรับ 18,649,978.17 22,854,247.25 22,154,318.04 22,532,422.25 22,479,935.64 
รายจ่าย 16,030,000.95 19,066,544.05 21,514,296.94 22,527,936.40 22,331,553.78 
   
บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร  อบต.นาสี  ได้ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารงานอบต.เช่น  

         1.  การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเก่ียวกับการจัดท้าแผนพัฒนาอบต. 
           2.  การอบรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นท่ี 

 3.  ประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ 
                              4.  ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็น  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง   ตลอดจนรายงานความเคลื่อนไหว / ภารกิจ
ของอบต. 

 5.  การจัดท้าวารสารและแผ่นพับ  เผยแพร่กิจการอบต. 
 6.  การจัดงานประเพณี  และงานกีฬา/นันทนาการ  โดยส่งเสริมและสนับสนุน

งบประมาณให้ประชาชน  ชุมชน / หมู่บ้าน  เข้าร่วมกิจกรรม 
 7.   เปิดเวทีประชาคมให้ประชาชนแสดงข้อคิดเห็น และกิจกรรมด้านอื่นๆ 
 8.   การจัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดท้าแผนพัฒนาสามปี 
 9.   การรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนที่ส่งเรื่องในตู้รับความคิดเห็น 
10.  จัดตั้งคณะกรรมการชุมชน  ฯลฯ 



  การอ้านวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสวัสดิการของประชาชน : 
อบต.นาสี ได้ด้าเนินการจัดการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยแก่ประชาชนไว้อย่างต่อเนื่อง  
เมื่อมีเหตุเกิดขึ้น ทางอบต.นาสี  ก็มีความพร้อมในการอ้านวยการ  เพราะอบต.มีอุปกรณ์ในการดับเพลิง เช่น  
มีรถยนต์ดับเพลิง  จ้านวน  1  คัน  รถกู้ภัย จ้านวน 1 คัน  นอกจากนี้ยังมีการเตรียมการในส่วนของเจ้าหน้าที่
ที่ให้การช่วยเหลือ จ้านวน  6  คน เช่น จัดซ้อมแผนดับเพลิงของเจ้าหน้าที่   
 
 
 
 


