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ส่วนที่ 1 
 
 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1.ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
 ต ำบลเมืองเดช เป็นต ำบลที่ตั้งอยู่เป็นศูนย์กลำงของอ ำเภอเดชอุดมและเป็นที่ตั้งของส่วนรำชกำร
ต่ำงๆ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดช เป็นเขตกำรปกครองส่วนหนึ่งของอ ำเภอเดชอุดม ยกฐำนะจำกสภำ
ต ำบลเมืองเดช เป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดช เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2539 และได้ยกฐำนะเป็นองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลขนำดกลำง เมื่อปี พ.ศ. 2540  ปัจจุบันองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดช ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้ำน
โคกเถื่อนช้ำง ระยะทำงห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอเดชอุดมไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมำณ 2 กิโลเมตร และ
มีระยะทำงห่ำงจำกจังหวัดอุบลรำชธำนี 45 กิโลเมตร  มีอำณำเขตติดต่อกับต ำบลต่ำงๆ ดังนี้ 
    ทิศเหนือ   ติดเขต  ต ำบลนำเรือง กิ่งอ ำเภอนำเยีย 
  ทิศตะวันออก  ติดเขต  ต ำบลโพนงำม และต ำบลกุดประทำย  อ ำเภอเดชอุดม 
  ทิศใต้    ติดเขต  ต ำบลท่ำโพธิ์ศรี และ ต ำบลกลำง อ ำเภอเดชอุดม 
  ทิศตะวันตก  ติดเขต  ต ำบลนำเจริญ อ ำเภอเดชอุดม 
 

 พื้นที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดช มีเนื้อที่ทั้งหมด  81 ตำรำงกิโลเมตร หรือ  
43,125 ไร่ แยกออกเป็นเนื้อที่ได้ดังนี้ 

  เนื้อท่ีส ำหรับใช้ท ำกำรเกษตรกรรม  34,068,75   ไร่ 
  เนื้อท่ีส ำหรับใช้เป็นที่อยู่อำศัย     8,840.62  ไร่ 
  เนื้อท่ีสำธำรณะประโยชน์และอ่ืนๆ  215.63        ไร่ 

 

 
        

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  พ้ืนที่โดยทั่วไปของต ำบลเมืองเดช ตั้งอยู่สูงกว่ำระดับน้ ำทะเลประมำณ 130-140 เมตร มีควำม
ลำดเทจำกด้ำนทิศตะวันตกและทิศใต้สู่พ้ืนที่ตอนกลำงของต ำบลและลำดเอียงไปทำงทิศเหนือ เป็นลักษณะพ้ืนที่
ลูกคลื่นลอนรำบ  มีอำกำศร้อนเป็นส่วนใหญ่ มีอำกำศหนำวในฤดูหนำวจัดในช่วงเดือนธันวำคมและมีฝนตกชุกใน
ฤดูฝน 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ฤดูหนำว    เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลำคม    ถึงเดือนมกรำคม 
  ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภำพันธ์   ถึงเดือนพฤษภำคม  
  ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนำยน  ถึงเดือนกันยำยน 
        1.4 ลักษณะของดิน 
    ดินที่พบในต ำบลเมืองเดช (ข้อมูลจำกศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบล
เมืองเดช)  ได้แก่ 
   1. ดินร้อยเอ็ด พบในบริเวณที่รำบต่ ำ เกิดจำกตะกอนที่น้ ำพัดทับถมเป็นเวลำนำน ดินมีสีน้ ำตำลปน
เทำหรือน้ ำตำลอ่อนเป็นดินร่วนปนทรำย ดินชนิดนี้มีควำมสมบูรณ์ปำนกลำงถึงต่ ำเหมำะส ำหรับกำรท ำนำ 
   2. ดินโครำช พบในบริเวณท่ีรำบต่ ำและที่รำบสูงปำนกลำงเป็นดินร่วนปนทรำย สีเทำแก่หรือน้ ำตำล
ปนเทำดินชั้นล่ำงเหนียวเป็นดินร่วมปนทรำย มีจุดสีด ำอยู่บ้ำงระบำน้ ำดีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำใช้ท ำไร่ เช่น ปลูกปอ
แก้ว มันส ำปะหลัง ถ้ำไม่มีกำรบ ำรุงรักษำจะเสื่อมอย่ำงรวดเร็ว ต้องท ำกำรอนุรักษ์ดินล ำน้ ำปลูกพืชหมุนเวียนปลูก
พืชคลุมดินและใส่ปุ๋ยเพื่อเพ่ิมผลผลิต 
   3. ดินโพนพิสัย เป็นลักษณะดินทรำยระบำยน้ ำค่อนข้ำงเร็วถึงปำนกลำงมีหินลูกรังอยู่ใต้พ้ืนดินเป็น
ดินลูกคลื่นดินชั้นบนหนำ 15-20 ซม.มีสีน้ ำตำลหรือสีน้ ำตำลเทำ ชั้นล่ำงสีเหลืองแดงน้ ำตำลแดง 
   4. ดินหลำยชนิดรวมกันเกิดจำกน้ ำพัดพำ เป็นดินหลำยอย่ำงปะปนกันอยู่ไม่สำมำรถแยกขอบเขตได้
ชัดเจน ดินชนิดนี้อำใช้ท ำนำ ท ำสวนผักต่ำงๆได้ในฤดูแล้ง ถ้ำป้องกันน้ ำท่วมได้อำจเป็นทุ่งหญ้ำเลี้ยงสัตว์ได้ดี ปลูก
พืชไร่ได้ดี   
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
หมู่บ้ำน ทั้งหมด 29 หมู่บ้ำน แยกเป็นหมู่บ้ำนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เต็มส่วน 23 หมู่บ้ำน  

รับผิดชอบบำงส่วน  6  หมู่บ้ำน 
2.2 การเลือกตั้ง 

  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน  55  คน และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เลือกสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เป็นประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  1  คน และรอง
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  1  คน เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   1  คน 

ล ำดับที ่ ชื่อ – นำสกลุ บ้ำน ต ำแหน่ง 
1 นำยอมรเทพ   ริปันโน 

นำงสมจิตร     บัวเขียว 
บ้ำนเมืองเก่ำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดช หมู่ที่ 1 

2 นำยแสวง       อุ่นใจ 
นำงวนิดำ      จันที 

บ้ำนตลำด สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดช หมู่ที่ 2 

3 นำยชัยณรงค์  ทองสิงห ์
นำงหนูพลู     ศรีสุระ 

บ้ำนแขม สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดช หมู่ที่ 3  

4 นำยจนัทร์     บัวดก 
นำยหนนุ      จันมณยี ์

บ้ำนสมสะอำด สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดช หมู่ที่ 4 
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ล ำดับที ่ ชื่อ – นำสกลุ บ้ำน ต ำแหน่ง 

5 นำยวชิัย       คชพนัธ ์
นำยบุญผ่อง   โพธิ์ทอง 

บ้ำนโคกเถ่ือน
ช้ำง 

สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดช หมู่ที่ 6 

6 นำยสมชำย   บุษบิน 
นำยสมพร    วงศ์ใหญ่ 

บ้ำนกุดหวำย สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดช หมู่ที่ 9 

7 นำงสุดใจ     ขันธวฒัน ์
- 

บ้ำนหนอง
ส ำรำญ 

สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดช หมู่ที่ 10 

8 นำยสวัสดิ์    จิตรเสนำะ 
นำยไพทูรย์   ตำสี 

บ้ำนเวียงเกษม สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดช หมู่ที่ 11 

9 นำยมนูญ     สำยมณ ี
นำยทวี        เรืองรอง 

บ้ำนหนองหัวลิง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดช หมู่ที่ 13 

10 นำยสุรสิทธิ์   ทำโคตร 
นำยค ำผำ     นงนุช 

บ้ำนดอนเสำโฮง ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดช  
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดช หมู่ที่ 14 

11 นำยประยูร  แก้ววงศ์ษำ 
นำยสมจิตร  วงค์สิงห ์

บ้ำนแจง้สวำ่ง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดช หมู่ที่ 15 

12 นำยสุรพงษ์  เพิ่มสมบตั ิ
นำยสถิตย์     บุญจนัทร ์

บ้ำนแขมเจริญ รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดช 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดช หมู่ที่ 16 

13 นำงอ ำไพ    สำยงำม 
นำงผ่องศรี  ผลวิสทุธิ ์

บ้ำนเมืองใหม่ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดช หมู่ที่ 17 

14 นำยสพุจน์ คู่สกลุนิรันดร ์
นำยสมหมำย  พรมล ี

บ้ำนชัยมงคล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดช หมู่ที่ 18 

15 นำยวิทูรย์   งำมพนัธ ์
นำยวนัชัย   มำลำพันธ์ 

บ้ำนชัยอุดม สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดช หมู่ที่ 19 

16 นำยสมคิด   เชื้อชัย 
นำยวิเศษ   ไขแสง 

บ้ำนโนนโพธิ ์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดช หมู่ที่ 20 

17 นำยเชวงศักดิ์  ขอร่ม 
นำยส ำรอง    บุญทอง 

บ้ำนเหลำ่เจริญ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดช หมู่ที่ 22 

18 นำยเพ็ง      จรล ี
            - 

บ้ำนศรีอุดม สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดช หมู่ที่ 23 

19 นำงสว่ำง      เจริญ 
นำงไพวรรณ  กำละศรี 

บ้ำนโนนทรัพย ์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดช หมู่ที่ 25 

20 นำยเฉลิมพล  สมเสำร ์
นำยกันดิศ    ค ำมรรค 

บ้ำนเทพเกษม สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดช หมู่ที่ 26 

21 นำยถำวร    บุญงำม 
นำงปรำณี   บุญรักษ์ 

บ้ำนสมสะอำด สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดช หมู่ที่ 27 

22 นำยมนตรี   สิงหำ 
นำยสมคิด   สำยสินธิ ์

บ้ำนโนนโพธิ์ใต ้ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดช หมู่ที่ 28 

23 นำยบัวดี    แก้วโรจน ์
นำงตุ๊        น ำศก 

บ้ำนโนนสุขสนัต ์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดช หมู่ที่ 29 
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ล ำดับที ่ ชื่อ – นำสกลุ บ้ำน ต ำแหน่ง 

24 นำยสมบูรณ์     บัวทอง 
นำยปัญญำ      ทัดเทียม 

บ้ำนดอนเสำโฮง
พัฒนำ 

สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดช หมู่ที่ 30 

25 นำยสีกลุ         ภิญโญ 
นำยอมร         ดวงค ำด ี

บ้ำนโคกเจริญ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดช หมู่ที่ 31 

26 นำยทองใบ      กนัยุตะ 
นำยเพ็ง          พลูเพิ่ม 

บ้ำนร่องรวมวฒุ ิ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดช หมู่ที่ 32 

27 นำยสญัญำ      สมสัตย์ 
นำยทองแดง    วงศ์ษำ 

บ้ำนชัยเจริญ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดช หมู่ที่ 33 

28 นำยบุญจันทร์  ไชยบัวรินทร์ 
- 

บ้ำนห้วยคุ้ม สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดช หมู่ที่ 34 

29 นำยอังกุล        เพ็งธรรม 
นำงสมบูรณ์     จนัท ี

บ้ำนทุ่งไทรงำม สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดช หมู่ที่ 35 

 
3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 
 ครัวเรือนและประชำกร ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดช มีจ ำนวน 
ครัวเรือนทั้งหมด 7,770 ครัวเรือน  มีจ ำนวนประชำกรทั้งหมด 19,760 คน แยกเป็น  ชำย 9,933 คน 
หญิง  9,827 คน    
 

หมู่ที่ 
ชื่อหมู่บ้าน 

จ านวน 
ครัวเรือน 

จ านวนประชากร 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 
1 เมืองเก่ำ 337 490 479 969 เต็มส่วน 
2 ตลำด 82 124 107 231 บำงส่วน 
3 แขม 254 344 386 730 เต็มส่วน 
4 สมสะอำด 289 529 502 1,031 เต็มส่วน 
6 โคกเถื่อนช้ำง 367 512 499 1,011 เต็มส่วน 
9 กุดหวำย 238 378 363 741 เต็มส่วน 

10 หนองส ำรำญ 608 539 626 1,165 เต็มส่วน 
11 เวียงเกษม 178 183 208 391 บำงส่วน 
13 หนองหัวลิง 80 159 145 304 เต็มส่วน 
14 ดอนเสำโฮง 337 338 368 706 บำงส่วน 
15 แจ้งสว่ำง 267 349 350 699 เต็มส่วน 
16 แขมเจริญ 393 539 546 1,085 เต็มส่วน 
17 เมืองใหม่ 462 462 472 934 เต็มส่วน 
18 ชัยมงคล 386 394 399 793 เต็มส่วน 
19 ชัยอุดม 213 127 102 229 บำงส่วน 
20 โนนโพธิ ์ 277 265 284 549 เต็มส่วน 
22 เหล่ำเจริญ 280 400 372 772 เต็มส่วน 
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หมู่ที่ 
ชื่อหมู่บ้าน 

จ านวน 
ครัวเรือน 

จ านวนประชากร หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

23 ศรีอุดม 91 67 61 128 บำงส่วน 
25 โนนทรัพย์ 454 479 472 951 เต็มส่วน 
26 เทพเกษม 144 198 191 389 เต็มส่วน 
27 สมสะอำด 376 600 565 1,165 เต็มส่วน 
28 โนนโพธิ์ใต้ 164 261 212 473 เต็มส่วน 
29 โนนสุขสันต์ 231 266 273 539 เต็มส่วน 
30 ดอนเสำโฮงพัฒนำ 353 489 509 998 เต็มส่วน 
31 โคกเจริญ 185 265 246 511 เต็มส่วน 
32 ร่องรวมวุฒิ 224 353 342 695 เต็มส่วน 
33 ชัยเจริญ 173 283 242 525 เต็มส่วน 
34 ห้วยคุ้ม 163 278 270 548 เต็มส่วน 
35 ทุ่งไทรงำม 185 262 236 498 เต็มส่วน 
ข้อมูล จำกส ำนักงำนทะเบียนอ ำเภอเดชอุดม (ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภำคม 2562) 
 
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

กลุ่มอายุ 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่ำ 1 ปี 106 94 200 
1 – 10 ป ี 1,330 1,211 2,541 

11 – 20 ป ี 1,384 1,294 2,678 
21 – 30 ป ี 1,502 1,533 3,035 
31 – 40 ป ี 1,653 1,549 3,202 
41 – 50 ป ี 1,709 1,664 3,373 
51 – 60 ป ี 1,344 1,395 2,739 
61 – 70 ป ี 810 914 1,724 
71 – 80 ป ี 341 390 731 
81 – 90 ป ี 116 141 257 

91 – 100 ป ี 22 35 57 
มำกกว่ำ 100 ปี 2 3 5 

ข้อมูล จำกส ำนักงำนทะเบียนอ ำเภอเดชอุดม (ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภำคม 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
4. สภาพทางสังคม 
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4.1 การศึกษา 
 โรงเรียนระดับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ จ ำนวน  5   แห่ง 

  1.  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนเกณฑ์บ้ำนหนองส ำรำญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้ำนหนองส ำรำญ มีเด็กที่อยู่
ในควำมดูแล จ ำนวน   25 คน 
  2.   ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดบ้ำนแขมเจริญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 16 บ้ำนแขมเจริญ มีเด็กที่อยู่ใน
ควำมดูแล จ ำนวน  76 คน 
  3.   ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนเกณฑ์บ้ำนสมสะอำด ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้ำนสมสะอำด มีเด็กที่อยู่ใน
ควำมดูแล จ ำนวน 40 คน 
  4.  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนเกณฑ์บ้ำนดอนเสำโฮง ตั้งอยู่หมู่ที่  14  บ้ำนดอนเสำโฮง  มีเด็กท่ี
อยู่ในควำมดูแล  จ ำนวน  25 คน 
  5.  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนเกณฑ์บ้ำนชัยมงคล  ตั้งอยู่หมู่ที่ 18 บ้ำนชัยมงคล มีเด็กที่อยู่ใน
ควำมดูแล  จ ำนวน  21 คน 
  โรงเรียนระดับประถมศึกษำขยำยโอกำส  จ ำนวน  4  แห่ง 

1. โรงเรียนบ้ำนสมสะอำด ตั้งอยู่หมู่ที่  4 บ้ำนสมสะอำด มีเด็กอยู่ในควำมดูแล 
จ ำนวน 143 คน 

2. โรงเรียนบ้ำนหนองส ำรำญ  ตั้งอยู่หมู่ที่  10 บ้ำนหนองส ำรำญ มีเด็กอยู่ในควำมดูแล 
จ ำนวน 26 คน 

3. โรงเรียนบ้ำนแขมเจริญ ตั้งอยู่หมู่ที่  16 บ้ำนแขมเจริญ มีเด็กอยู่ในควำมดูแล 
จ ำนวน 267 คน 

4. โรงเรียนประชำสำมัคคี ตั้งอยู่หมู่ที่  34 บ้ำนห้วยคุ้ม มีเด็กอยู่ในควำมดูแล จ ำนวน 
90 คน 

  โรงเรียนระดับอำชีวศึกษำ จ ำนวน  2  แห่ง   
1.   วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม ตั้งอยู่หมู่ที่ 30 บ้ำนดอนเสำโฮงพัฒนำ 

  2.  วิทยำลัยเทคโนโลยีรำชพฤกษ์   ตั้งอยู่หมู่ที่  10 บ้ำนหนองส ำรำญ 
ที่มำ : กองกำรศึกษำฯ อบต.เมืองเดช ณ วันที่ 24 เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 

 4.2 สาธารณสุข 
 ศูนย์สุขภำพชุมชนต ำบลเมืองเดช   จ ำนวน 2   แห่ง 

  1.  ศูนย์สุขภำพชุมชนต ำบลเมืองเดช แห่งที่ 1 บ้ำนแขมเจริญ   ตั้งอยู่หมู่ที่  16     จ ำนวน
บุคลำกร 9 คน 

2.  ศูนย์สุขภำพชุมชนต ำบลเมืองเดช แห่งที่ 2 บ้ำนโคกเถื่อนช้ำง ตั้งอยู่หมู่ที่  6      จ ำนวน
บุคลำกร 9 คน 

3. อำสำสมัครสำธำรณสุข จ ำนวน 460 คน 
4. เครื่องพ่นหมอกควันก ำจัดยุงลำย  จ ำนวน 13 เครื่อง 
** สถำนกำรณ์/ปัญหำสุขภำพ โรคที่ต้องเฝ้ำระวังทำงด้ำนระบำดวิทยำ 

   1. โรคไข้เลือดออก 
   2. โรคพิษสุนัขบ้ำ 
   3. โรคมือเท้ำปำกเปื่อย 

ที่มำ : กองสำธำรณสุข สังกัด อบต.เมืองเดช 
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 4.3 อาชญากรรม 
  มีอำสำสมัครป้องกันฝ่ำยผลเรือนทุกหมู่บ้ำนและชุดรักษำควำมสงบหมู่บ้ำน คอยเป็นก ำลังส ำคัญใน
กำรแจ้งเบำะแสและข้อมูลข่ำวสำรให้กับรำชกำรทรำบอยู่ตลอดเวลำท ำให้ปัญหำอำชญำกรรมในพ้ืนที่อยู่ในระดับ
น้อย 
 
 4.4 ยาเสพติด 
  สถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติดในพื้นที่ยังคงต้องเฝ้ำระวังเนื่องจำกยังพบกลุ่มผู้เสพส่วนใหญ่จะเป็นเด็ก
เยำวชน 
 
 4.5 การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดชได้ด ำเนินกำรด้ำนสังคมสงเครำะห์ ด ำเนินกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วยเอดส์ รับลงทะเบียนและประสำนโครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็ก            แรก
เกิด ประสำนกำรรับบัตรผู้พิกำร อีกท้ังยังมีอำสำสมัครดูแลผู้สูงอำยุที่บ้ำน จ ำนวน 5 คน 
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง  
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดช อ ำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลรำชธำนี มีกำรคมนำคมติดต่อกับ
อ ำเภอต่ำงๆ ดังนี้ 
 1.1 ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 24 ถนนลำดยำง ติดต่อระหว่ำงอ ำเภอวำรินช ำรำบ อ ำเภอเมือง 
และอ ำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 1.2 ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 2128 ติดต่อกับอ ำเภอบุณฑริก 
 1.3 ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 2171 และ 2214 ติดตอ่กับอ ำเภอน้ ำยืน 
 1.4 ถนน รพช.ลูกรังติดต่อกับอ ำเภอนำจะหลวย 
 กำรคมนำคมของต ำบลเมืองเดช ถือว่ำสะดวกสบำย ส่วนใหญ่มีถนนสำยหลักที่เป็นถนนระดับ
มำตรฐำน มีปริมำณรถยนต์โดยสำร รถประจ ำทำง เดินทำงระหว่ำงจังหวัดอยู่ตลอดเวลำ มีสถำนีขนส่งระดับ
อ ำ เ ภ อขนำด ใหญ่  ส ำม ำ ร ถ ใ ช้ บ ริ ก ำ ร ไ ด้ อ ย่ ำ ง ครบว งจ ร  เ ดิ นท ำ ง ไปยั ง ภ ำคตะวั น  ภ ำคกล ำ ง                                          
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหำนคร 
 
 5.2 การไฟฟ้า 
  ประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดช มีไฟฟ้ำใช้ทุกหมู่บ้ำน แต่ยังไม่ครบทุก
ครัวเรือนเพรำะมีกำรขยำยตัวของชุมชนเพ่ิมขึ้น ไฟฟ้ำส่องสว่ำงตำมถนนสำธำรณะบำงหมู่บ้ำนช ำรุด ส่วนไฟฟ้ำ
เพ่ือกำรเกษตรยังมีไม่เพียงพอ 
  

5.3 การประปา 
  ประปำหมู่บ้ำนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดช มีประปำใช้เกือบทุกหมู่บ้ำนส่วน
ใหญ่เป็นประปำบำดำล  
 5.4 โทรศัพท์ 
  ต ำบลเมืองเดช มีตู้โทรศัพท์สำธำรณะ จ ำนวน 20 ตู้ กระจำยไปตำมหมู่บ้ำนต่ำงๆ เครือข่ำย
โทรศัพท์สำธำรณะส่วนใหญ่ใช้กำรไม่ได้ เพรำะถูกลักขโมยสำย 
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 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 เครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำงๆ 
รถ 
 รถยนต์กระบะ       4 คัน 
 รถจักรยำนยนต์       2 คัน 
 รถบรรทุกน้ ำเอนกประสงค์      2 คัน 
 รถตกหน้ำขุดหลัง       1 คัน 
 รถไฟฟ้ำ        1  คัน 
 
เรือ 
 เรือไฟเบอร์        1 คัน 
 เรืออลูมิเนียมท้องแบน      2  คัน 
เครื่องพ่นหมอกควัน         13  เครื่อง 
เครื่องสูบน้ ำ          4 เครื่อง 
เครือ่งคอมพิวเตอร์            
  แบบตั้งโต๊ะ        46 เครื่อง 
  แบบโน๊คบุ๊ค        7  เครื่อง 
เครื่อง Cpu          1  เครื่อง 
เครื่องถ่ำยเอกสำร         4 เครื่อง 
เครื่องปรับอำกำศ         53 เครื่อง 
โทรศัพท ์
  โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ       7 เครื่อง 
  โทรศัพท์มือถือ       2 เครื่อง 
โทรสำรสำร          1 เครื่อง 
พัดลม           10 เครื่อง 
กล้องถ่ำยรูป          2 เครื่อง 
โทรทัศน์          4 เครื่อง 
เครื่องตัดหญ้ำ         7 เครื่อง 
เครื่องปริ้น          13 เครื่อง 
เครื่องพิมพ์เลเซอร ์        14 เครื่อง 
เครื่องส ำรองไฟคอมพิวเตอร์       22 เครื่อง 
เครื่องท ำน้ ำร้อน น้ ำเย็น        4 เครื่อง 
เลื่อยโซ่ยนต์          2 เครื่อง 
วิทยุ           4 เครื่อง 
เครื่องขยำยเสียง         2 เครื่อง 
 
ที่มำ : กองคลัง อบต.เมืองเดช 
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6.ระบบเศรษฐกิจ 
  กำรประกอบอำชีพ ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม โดยมีกิจกรรมกำรเกษตรที่ส ำคัญ 
ได้แก่ ท ำนำ 2,156 ครัวเรือน รองลงมำ คือ รับจ้ำง 1,872 ครัวเรือน เลี้ยงสัตว์ 338 ครัวเรือน                ท ำ
สวนยำง 154 ครัวเรือน นอกจำกนี้ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ซึ่งไม่สำมำรถจ ำแนกเป็นรำยหมู่บ้ำนได้ คือ ท ำสวนผัก 75 
ครัวเรือน และท ำสวนผลไม้ 12 ครัวเรือน 
 6.1 การเกษตร  

ข้อมูลด้านการเกษตร 
1) กำรเพำะปลูก จำกกำรจัดเวทีชุมชน พบว่ำ จ ำนวนครัวเรือนที่ท ำกำรเกษตรและพ้ืนที่ปลูกพืชมีกำร

เปลี่ยนแปลงจำกข้อมูลปี 2558 พ้ืนที่กำรเกษตรของต ำบลเมืองเดชเป็นพ้ืนที่ปลูกข้ำวมำกท่ีสุดคือจ ำนวน
31,589 ไร่ รองลงมำ คือ ยำงพำรำมีพ้ืนที่ปลูกจ ำนวน 2,207 ไร่ และมันส ำปะหลังมีพ้ืนที่ปลูกจ ำนวน 804 ไร่ 
ตำมล ำดับ 

จ ำนวนพื้นที่และเกษตรกร และปริมำณผลผลิตในกำรเพำะปลูกในต ำบล 
ชนิดพืช จ ำนวนพื้นที่ 

(ไร่) 
จ ำนวนเกษตรกร 

(ครัวเรือน) 
ปริมำณผลผลิต 
(กิโลกรัม/ไร่) 

  ข้ำว 31,589.00 2,584.00 450 
  มันส ำปะหลัง 804.00 79.00 3,000 
  ยำงพำรำ 2,207.00 896.00 60 
  อ้อย 918.00 27 28,000 
  พืชผัก 85 15 50 
  ปำล์ม 135 11 5,500 
  ไผ่ 16 4 700 
  ข้ำวโพด 77 13 1,200 

6.2 การประมง 
  สถำนที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเอกชน    3 แห่ง  พ้ืนที่  12  ไร่ 

6.3 การปศุสัตว์ 
  กำรเลี้ยงสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพ่ือเป็นอำหำร  ในต ำบลเมืองเดช ส่วนใหญ่เลี้ยงโคมำกที่สุด รองลงมำ คือ 
สุกร กระบือ ไก่และ เป็ด ตำมล ำดับ 

จ ำนวนกำรเลี้ยงสัตว์ในต ำบลเมืองเดช 
ชนิดสัตว ์ จ ำนวนครัวเรือน จ ำนวนตัว 

 โค 930 2,174 
 กระบือ 395 508 
 สุกร 254 1,785 
 ไก่ 152 5,142 
 เป็ด 102 3,400 

 ที่มำ : งำนวิชำกำรเกษตร ส ำนักงำนปลัด ณ เดือนเมษำยน 2562 
  
 
 
 6.4 การท่องเที่ยว 



10 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดช  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 

6.4.1. ฝำยยำง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้ำนเมืองเก่ำ ต ำบลเมืองเดช เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำง 
ธรรมชำติ มีร้ำนค้ำจ ำหน่ำยอำหำรประเภทปลำ รสชำติพ้ืนบ้ำน เป็นฝำยยำงที่กั้นน้ ำล ำน้ ำโดมใหญ่ เป็นแหล่งกัก
เก็บน้ ำไว้ใช้ประโยชน์ที่มีน้ ำไหลอยู่ตลอดเวลำ มีประชำชนจำกต ำบล อ ำเภอ ใกล้เคียง เข้ำมำเที่ยวเป็นจ ำนวนมำก 
โดยเฉพำะช่วงวันหยุดสงกรำนต์ 

6.4.2. วัดป่ำไทรงำม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 35 บ้ำนทุ่งไทรงำม ต ำบลเมืองเดช เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำง
ธรรมชำติ เป็นศิลปวัฒนธรรมทำงพระพุทธศำสนำ เป็นที่ปฏิบัติธรรมของผู้ที่ศรัทธำเลื่อมใสในพระพุทธศำสนำ มี
ศิลปวัฒนธรรมที่ก่อสร้ำงขึ้น อย่ำงสวยงำม มีต้นไม้ มำกมำย ร่มรื่น มีประวัติศำสตร์ทำงพระพุทธศำสนำที่หน้ำ
ค้นหำ สนทนำธรรมกับเจ้ำอำวำส 

6.4.3. อ่ำงเก็บน้ ำหนองแป้น ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้ำนแขม ต ำบลเมืองเดช 
6.4.4. เกำะกุดหวำย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 บ้ำนกุดหวำย ต ำบลเมืองเดช 
6.4.5. ร่องมหำดไทย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้ำนสมสะอำด ต ำบลเมืองเดช 
6.4.6. ศูนย์กำรเรียนรู้กำรปลูกพืชไฮรโดรพอนิค  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  22  บ้ำนเหล่ำเจริญ 
6.4.7. โครงกระดูกคนโบรำณ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 30 บ้ำนดอนเสำโฮงพัฒนำ 

 6.5 อุตสาหกรรม 
โรงงานอุตสาหกรรม จ ำนวน 17 แห่ง ได้แก่ 
- โรงน้ ำแข็ง จ ำนวน 2 แห่ง 
- โรงงำนผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ จ ำนวน 2 แห่ง 
- โรงงำนหล่อเหล็ก จ ำนวน 1 แห่ง 
- โรงงำนผลิตอิฐแดง จ ำนวน 3 แห่ง 
- โรงงำนผลิตยำงมะตอยผสมเสร็จ จ ำนวน - แห่ง 
- โรงงำนผลิตน้ ำดื่ม จ ำนวน 9 แห่ง 
- โรงงำนผลิตไม้แปรรูป จ ำนวน 5 แห่ง 
- โรงงำนผลิตสิ้นส่วนอุปกรณ์ทำงกำรเกษตร จ ำนวน 2 แห่ง 
- โรงงำนผลิตโครงลังคำสังกะสี จ ำนวน 2 แห่ง 

 6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  6.6.1 การพาณิชย์      จ ำนวน  159 แห่ง แยกได้ดังนี้ 
  1.  ธนำคำร (ธ.ก.ส.)     จ ำนวน   1 แห่ง 
  2.  สถำนีบริกำรน้ ำมัน               จ ำนวน     3 แห่ง 
  3.  บริษัท     จ ำนวน     2 แห่ง 
  4.  โรงฆ่ำสัตว ์        จ ำนวน     6 แห่ง 
  5.  ร้ำนค้ำต่ำงๆ     จ ำนวน  147  แห่ง 
       6.6.2 สถานบริการ        จ ำนวน   55  แห่ง   แยกได้ดังนี้ 
  1.  รีสอร์ท      จ ำนวน       11 แห่ง 
  2.  บ้ำนเช่ำ      จ ำนวน  16 แห่ง 
  3.  หอพัก      จ ำนวน  28 แห่ง 

      6.6.3 องค์กร/กลุ่มอาชีพ   
   จำกกำรจัดเวทีชุมชนและกำรสัมภำษณ์ตัวแทนกลุ่มองค์กรในต ำบล พบว่ำ มีกลุ่มต่ำงๆ ได้แก่ กลุ่ม

ทอเสื่อ กลุ่มทอผ้ำ กลุ่มเห็ดนำงฟ้ำ และกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น 
 

  1.กลุ่มทอเสื่อบ้ำนโนนโพธิ์ใต้ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 28  จ ำนวนสมำชิก 40 คน 
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  2.กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 30  จ ำนวนสมำชิก 80 คน 
  3.กลุ่มจักรสำน   ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4  จ ำนวนสมำชิก 30 คน 
  4.กลุ่มเห็ดนำงฟ้ำ   ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9  จ ำนวนสมำชิก 30 คน 
  5.กลุ่มท ำดอกไม้จันทน์  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10  จ ำนวนสมำชิก 20 คน 
  6.กลุ่มปลูกผักปลอดสำรพิษ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 14  จ ำนวนสมำชิก 20 คน 
  7.เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่   ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 17  จ ำนวนสมำชิก 20 คน 
  8.กลุ่มแม่บ้ำนโนนโพธิ์  ตั้งอยู่ที ่หมู่ที่ 20  จ ำนวนสมำชิก 35 คน 
  9.กลุ่มเกษตรกรท ำนำ  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 25  จ ำนวนสมำชิก 50 คน 
     ที่มำ : กองสวัสดิกำรฯ อบต.เมืองเดช 
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
 ประชำกรส่วนใหญ่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดช ประมำณร้อยละ 99 นับ ถือศำสนำพุทธ และ
ร้อยละ 1 นับถือศำสนำอ่ืนๆ ประชำชนส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ โดยมีศำสนสถำนในเขตพ้ืนที่ดังนี้ 

องค์กรทำงศำสนำ 
-วัด  จ านวน 18 แห่ง  

   1. วัดหลวงเมืองเก่ำ  หมู่ที่ 1 
  2. วัดบ้ำนสมสะอำด หมู่ที่ 2 
  3. วัดโคกเถื่อนช้ำง  หมู่ที่ 6 
  4. วัดกุดหวำย  หมู่ที่ 9 
  5. วัดหนองส ำรำญ  หมู่ที่ 10 
  6. วัดดอนเสำโฮง  หมู่ที่ 14 
  7. วัดแจ้งสว่ำง  หมู่ที่ 15 
  8. วัดแขมเจริญ  หมู่ที่ 16 
  9. วัดชัยมงคล  หมู่ที่ 18 
  10. วัดชัยอุดม  หมู่ที่ 19 
  11. วัดภูกระแต  หมู่ที่ 20 
  12. วัดเหล่ำเจริญ  หมู่ที่ 22 

13. วัดโนนทรัพย ์ หมู่ที่ 25 
  14. วัดเทพเกษม  หมู่ที่ 26 
  15. วัดโนนโพธิ์ใต้  หมู่ที่ 28 
  16. วัดโคกเจริญ  หมู่ที่ 31 
  17. วัดห้วยไผ่เจริญธรรม หมู่ที่ 32 
  18. วัดป่ำไทรงำม  หมู่ที่ 35 

-ส านักสงฆ์  จ านวน  5  แห่ง 
1. ส ำนักสงฆ์หนองหัวลิงวนำรำม หมู่ที่ 13 
2. ส ำนักสงฆ์เหล่ำเจริญ    หมู่ที่ 22 
3. ส ำนักสงฆ์อุดมบุญมำรัตนรำม (ธ)  หมู่ที่ 27 
4. ส ำนักสงฆ์โนนสุขสันต์   หมู่ที่ 29 
5. ส ำนักสงฆ์ห้วยไผ่เจริญธรรม   หมู่ที่ 32 
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-โบสถ์คริสต์  จ านวน  1  แห่ง 
  คริสตจักรวันเสำร์     หมู่ที่ 26 
 ที่มำ : กองกำรศึกษำฯ อบต.เมืองเดช 
 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 ต ำบลเมืองเดชมีงำนประเพณีส ำคัญ ประกอบด้วย งำนท ำบุญประจ ำปีของแต่ละหมู่บ้ำน บุญข้ำวจี่และกำร
จัดงำนประเพณีในวันส ำคัญต่ำงๆ ได้แก่ วันลอยกระทง วันเข้ำพรรษำ  วันสงกรำนต์ 
 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่ส ำคัญในต ำบลเมืองเดช ดังนี้  
ภำษำถ่ิน คือ ภำษำลำว 
 

 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  1. แคบหมู     หมู่ที ่25 บ้ำนโนนทรัพย์ 
  2. ขนมชั้นเห็ดนำงฟ้ำ   หมู่ที่ 9 บ้ำนกุดหวำย 
  3. กลุ่มเฟอร์นิเจอร์จำกไม้ไผ่  หมู่ที่ 17 บ้ำนเมืองใหม่ 
  4. กลุ่มตีมีด     หมูที่ 27 บ้ำนสมสะอำด 
  5. กลุ่มทอเสื่อบ้ำนโนนโพธิ์ใต้   หมู่ที่ 28 บ้ำนโนนโพธิ์ใต้ 
  6. ผลิตปุ๋ยอินทรีย์    หมู่ที่ 30 บ้ำนดอนเสำโฮง หมู่ที่ 25 บ้ำนโนนทรัพย์ 
        และหมู่ท่ี 29 บ้ำนโนนสุขสันต์ 
  7. ผ้ำพื้นบ้ำน    หมู่ที่ 4 บ้ำนสมสะอำด และหมู่ที่ 27 บ้ำนสมสะอำด 
  8. ข้ำวกล้องงอก    หมู่ที่ 25 บ้ำนโนนทรัพย์ 
  9. พันธุ์ปลำ     หมู่ที่ 34 บ้ำนห้วยคุ้ม 
  10. ผลิตเทียนหอม    หมู่ที่ 33 บ้ำนชัยเจริญ 
  11. หมูยอเห็ดนำงฟ้ำ   หมู่ที่ 25 บ้ำนโนนทรัพย์ 
  12. ลวดดัดรูปสัตว ์   หมู่ที่ 31 บ้ำนโคกเจริญ 
  13. นำฬิกำโบรำณ    หมู่ที่ 14 บ้ำนดอนเสำโฮง 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ า 
1. ล ำโดมใหญ่ หมู่ที่ 1,3,4,6,9,13,18,20,26 และหมู่ท่ี 27 พ้ืนที่ติดกับล ำโดมเริ่มต้นจำกหมู่ 3 จนถึง
หมู่ที่ 13 เป็นระยะทำง  23  กิโลเมตร 
2. ห้วยไผ่ หมู่ที่ 3,16,22,26 และหมู่ท่ี 32 
3. ห้วยลิ้นฟ้ำ หมู่ที่ 10,29 
4. ห้วยนำงตุ้ม หมู่ที่ 10,29 
5. ห้วยต ำแย หมู่ที่ 16,22 
6. ห้วยขำม  หมู่ที่ 10,17,19, 27, 29,33 
7. ล ำห้วยโบม  หมู่ที่  22,35 
8. ล ำห้วยจ่ำ  หมู่ที่ 16,22 
9. ล ำห้วยโดน  หมู่ที่ 6 
10. ล ำห้วยตลำด หมู่ที่ 1,6,14,17 และหมู่ท่ี 31 
11. ล ำห้วยคุ้ม หมู่ที่ 15,20,28 และหมู่ท่ี 34 
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12. ล ำห้วยพำนทอง  หมู่ที่ 32,30 
13. หนองขำม หมู่ที่ 10,17,25,29 และหมู่ที่ 33 
14. หนองตำแพ่ง  หมู่ที่ 1 
15. หนองขอนแก่น  หมู่ที่ 1 
16.หนองกลำงบ้ำน  หมู่ที่ 1 
17. หนองเต่ำน้อย หมู่ที่ 3 
18. หนองเต่ำใหญ่  หมู่ที่ 3 
19. หนองปู่ตำ  หมู่ที่ 3 
20. หนองแป้น  หมู่ที่ 3 
21. หนองปลำกะเดิด  หมู่ที่ 3 
22. หนองค ำผักกูด  หมู่ที่ 3 
23. หนองฟ้ำผ่ำ  หมู่ที่ 4 
24. หนองขำม  หมู่ที่ 4 
25. หนองไผ่  หมู่ที่ 4 
26. หนองน้อย  หมู่ที่ 4 
27. ร่องมหำดไทย หมู่ที่ 4 
28. ร่องหินลำด หมู่ที่ 4 
29. ร่องเดือนห้ำ  หมู่ที่ 14,19 
30. หนองใหญ่สิม  หมู่ที่ 6 
31. หนองบัวกก  หมู่ที่ 6 
32. หนองกุดหำญ  หมู่ที่ 6 
33. ร่องโดน  หมู่ที่ 6 
34. หนองบัว  หมู่ที่ 9 
35. หนองกระโดน  หมู่ที่ 9 
36. หนองกุดหวำย  หมู่ที่ 9 
37. หนองซี หมู่ที่ 10 
38. หนองข่ำ หมู่ที่ 10 
39. หนองปู่ตำ  หมู่ที่ 10 
40. หนองคู  หมู่ที่ 10 
41. หนองสิม หมู่ที่ 11 
42. หนองควำยเวียน  หมู่ที่ 11 
43. หนองหญ้ำปล้อง  หมู่ที่ 11 
44. หนองบักแซว  หมู่ที่ 11 
45. หนองตลุง  หมู่ที่ 11  
46. หนองสิม  หมู่ที่ 13 
47. หนองน้อย  หมู่ที่ 13 
48. หนองยำง  หมู่ที่ 13 
49. หนองคู  หมู่ที่ 14 
50. หนองสองห้อง  หมู่ที่ 14 
51. หนองบก หมู่ที่ 16 
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52. หนองจ่ำ  หมู่ที่ 16 
53. หนองบัว  หมู่ที่ 16 
54. หนองไผ่  หมู่ที่ 17 
55. หนองเซียงแมว  หมู่ที่ 17 
56. หนองพะยอมตอนบน  หมู่ที่ 18 
57. หนองพะยอมตอนกลำง  หมู่ที่ 18 
58. หนองพะยอมตอนล่ำง  หมู่ที่ 18 
59. หนองหวำย  หมู่ที่ 18 
60. ร่องไทร  หมู่ที่ 18 
61. หนองหญ้ำม้ำ  หมู่ที่ 19 
62. หนองแสง  หมู่ที่ 19 
63. หนองผือ  หมู่ที่ 20 
64. หนองแวง หมู่ที่ 23 
65. หนองเสี่ยนเอี่ยน  หมู่ที่ 25 
66. หนองสระพัง  หมู่ที่ 25 
67. หนองจงอำง  หมู่ที่ 25 
68. หนองโน  หมู่ที่ 25 
69. หนองตำเลอะ  หมู่ที่  25 
70. หนองข้ีเหล็ก  หมู่ที่ 25 
71. หนองแก  หมู่ที่ 25 
72. หนองหมำนัย  หมู่ที่ 25   
73. หนองอุ่ม  หมู่ที่ 25 
74. หนองควำย  หมู่ที่ 25 
75. หนองอ้อ หมู่ที่ 26 
76. หนองค้ำ  หมู่ที่ 26 
77. หนองชี  หมู่ที่ 26 
78. หนองสิม  หมู่ที่ 27 
79. หนองผือ  หมู่ที่ 27 
80. หนองคู  หมู่ที่ 27 
81. หนองแปน  หมู่ที่ 27 
82. หนองชี  หมู่ที่ 27 
83. หนองหินลำด  หมู่ที่ 27 
84. หนองสิม  หมู่ที่ 28 
85. หนองผือ  หมู่ที่ 28 
86. หนองนกเป้ำ  หมู่ที่ 29 
87. หนองกลำงบ้ำน หมู่ที่ 29 
88. หนองไฮ  หมู่ที่ 30 
 
 
89. หนองแวง  หมู่ที่ 30 
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90. หนองโน  หมู่ที่ 30 
91. หนองใหญ่  หมู่ที่ 30 
92. หนองบุ่ง  หมู่ที่  30 
93. หนองใหญ่  หมู่ที่ 32 
94. หนองแคน  หมู่ที่ 32 
95. หนองแสง  หมู่ที่ 32 
96. หนองแสงน้อย  หมู่ที่ 32 
97. หนองอุ่มเหนือ  หมู่ที่ 32 
98. หนองแวง  หมู่ที่ 32 
99. หนองหิน  หมู่ที่ 32 
100. หนองผือ  หมู่ที่ 32 
101. หนองอุ่มใต้  หมู่ที่ 32 
102. หนองเก่ำ  หมู่ที่ 34 
103. หนองโน  หมู่ที่  35  
104. สระสำธำรณะ หมู่ที่ 1  

 
แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
1. ฝำยยำง ขนำด 1,000 ไร่  หมู่ที่ 1 บ้ำนเมืองเก่ำ 
2. ฝำยแม้ว  หมู่ที่ 10 บ้ำนหนองส ำรำญ และ หมู่ที่ 6 บ้ำนโคกเถื่อนช้ำง 
3. ฝำยน้ ำล้นห้วยขำม  หมู่ที่ 4,33 บ้ำนสมสะอำด 
4. ประปำหมู่บ้ำน หมู่ที ่ 1,3,4,6,9,10,13,14,15,16,18,20,22,25,26,27,28,29,31,32,34 
5. อ่ำงสูบน้ ำ  ขนำด 1,000 ไร่  หมู่ที่ 4 บ้ำนสมสะอำด 
6. โครงกำรชลประทำน สูบน้ ำด้วยเครื่องสูบน้ ำไฟฟ้ำ คลองที่ใช้ล ำโดมใหญ่ หมู่ที่ 4, 16  
   บ้ำนสมสะอำดและแขมเจริญ ใช้ท ำกำรเกษตร 1,500 ไร่ 

 
8.2 ป่าไม้ 

 ป่ำดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest) มีอยู่ทั่วไปตำมภำคต่ำงๆ ของประเทศ  ตำมที่รำบหรือตำมหุบเขำ  
 มีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลประมำณ  500 เมตร และมีปริมำณน้ ำฝนระหว่ำง 1,000 – 1,500 ม.ม.  
 พันธุ์ไม้ที่ส ำคัญเช่น  ยำงแดง  มะค่ำโมง  เป็นต้น  พ้ืนที่ป่ำชั้นล่ำงจะไม่หนำแน่นและค่อนข้ำงโล่งเตียน  
 พ้ืนที่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเดชมีพ้ืนที่ป่ำไม้ที่ยังคงสภำพผืนป่ำอยู่ที่ประมำณ  680 ไร่  
 ดังนี้ 
 1. ป่ำช้ำ  หมู่ที่ 1   บ้ำนเมืองเก่ำ   เนื้อท่ี  37  ไร่ 
 2. ป่ำปู่ตำ  หมู่ที่ 3   บ้ำนแขม  เนื้อท่ี  73  ไร่ 
 3. ป่ำหนองหวำย  หมู่ที่ 9 บ้ำนกุดหวำย  เนื้อท่ี  22  ไร่ 
 4. ป่ำหนองยำง  หมู่ที่ 13  บ้ำนหนองหัวลิง เนื้อท่ี  13  ไร่ 
 5. ป่ำข้ำงห้วยจ่ำ หมู่ที่ 16  บ้ำนแขมเจริญ เนื้อท่ี  16  ไร่ 
 6. ป่ำหนองค้ำ หมู่ที่ 26  บ้ำนเทพเกษม เนื้อท่ี  16  ไร่ 
 7. ป่ำสมเด็จย่ำ หมู่ที่ 27  บ้ำนสมสะอำด เนื้อท่ี  39  ไร่ 
 8. ป่ำช้ำ  หมู่ที่ 27  บ้ำนสมสะอำด เนื้อท่ี  8    ไร่ 
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 8.3 ภูเขา 

- 
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติในต ำบลเมืองเดช ค่อนข้ำงจะสมบูรณ์ ทั้ง ดิน น้ ำ ป่ำไม้ จำกเกษตรกรใน

พ้ืนที่สำมำรถท ำกำรเกษตรได้ตลอดทั้งปี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


