
ส่วนท่ี  1 
สภาพท่ัวไป  และข้อมลูพ้ืนฐานส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 
1. สภาพท่ัวไป 

1.ด้านกายภาพ 
1.1 ท่ีตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชน 
 

แผนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์  อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
 

 
อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับเทศบาลต าบลโคกก่อง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

 ทิศใต ้            ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 
 ทิศตะวันออก         ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเทศบาลต าบลศรีวิไล อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 
เน้ือท่ี 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ มีเนื้อที่โดยประมาณ 59,011 ไร่ หรือ ประมาณ  36.88  ตาราง
กิโลเมตร 
1.2   ลักษณะภูมิประเทศ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและดอน  เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ เช่น
ยางพารา ไม้ผล มีภูเขาล าห้วยไหลผ่าน สามารถกักเก็บน้ าได้ดี มีหน้าดินตื้นเขิน มีลูกรังปะปนเป็นบางส่วน 
ลักษณะหมู่บ้านตั้งอยู่เป็น 2 กลุ่ม ระยะห่างประมาณ 7 กิโลเมตร 
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1.3   ลักษณะภูมิอากาศ 

   ลักษณะอากาศจัดอยู่ ในจ าพวกฝนแถบร้อนและแห้งแล้ง  (ธันวาคม  – มกราคม ) ในฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะเริ่มลดในเดือนพฤศจิกายนและต่ าสุดในเดือนช่วงธันวาคมถึงเดือน
มกราคม  ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเป็นฤดูเปลี่ยนมรสุมเหนือ  อุณหภูมิจะสูงข้ึนอย่างรวดเร็วใน
เดือนมีนาคมและร้อนจัดในเดือนเมษายน ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มิถุนายน – กรกฎาคม)อุณหภูมิ
โดยทั่วไปจะลดลงในเดือนตุลาคมเป็นฤดูเปลี่ยนมรสุมใต้ อุณหภูมิจะเริ่มลดลงจนอากาศหนาวเย็น 

1.4  ลักษณะของดิน 
       สภาพพื้นที่ทั่วไปของต าบลนาสิงห์ เป็นพื้นที่ราบมีลักษณะที่ดินเป็นดินร่วนปนทราย  พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้
เป็นพื้นที่ส าหรับท าการเกษตรและใช้เป็นที่ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย   
1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  ลักษณะของแหล่งน้ าในต าบลนาสิงห์ จะเป็นแหล่งน้ าขนาดเล็กที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น ห้วย หนอง 
คลองบึง และที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น สระน้ า บ่อน้ า 
1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ลักษณะของป่าไม้ในต าบลนาสิงห์ เป็นระบบนิเวศน์ป่าชนิดที่ประกอบด้วยพันธ์ุไม้ชนิดผลัดใบหรือทิ้งใบ
ก่อนฤดูแล้ง เพื่อจะแตกใบใหม่เมื่อเข้าฤดูฝน ยกเว้นพืชช้ันล่างจะไม่พลัดใบ 
2.   ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1  เขตการปกครอง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ มีจ านวนหมู่บ้าน ทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน คือ 
  หมู่ที่    1    บ้านนาสิงห์สาคร 
  หมู่ที่    2    บ้านนาทราย 
  หมู่ที่    3    บ้านนาสิงห์ 
  หมู่ที่    4    บ้านนาทรายสามัคคี 
  หมู่ที่    5    บ้านทรายทอง 
  หมู่ที่    6    บ้านนาทรายเจริญสุข 
  หมู่ที่    7    บ้านนาสิงห์บุรี 
          หมู่ที่    8    บ้านนาสิงห์รุ่งเรือง 
2.2  การเลือกตั้ง 
 การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาท้องถ่ิน  
 เลือกนายกองค์การส่วนต าบล 1 คน สมาชิกสภาท้องถ่ิน จ านวน  16  คน 
3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 
ประชากร ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 คาดการณ์จ านวนประชากรในอนาคต 
ชาย 3,331 3,314 3,319 จะลดลงเล็กน้อย 
หญิง 3,275 3,275 3,267 จะลดลงเล็กน้อย 
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ประชากรแยกรายหมู่บ้าน (ข้อมูลจากส านักงานทะเบียนราษฎรอ าเภอศรีวิไล เดือนเมษายน 2562) 
ล าดับที ่ หมู่บ้าน หมู่ที ่ จ านวน 

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านนาสิงหส์าคร 1 172 314 308 622 
2 บ้านนาทราย 2 253 471 463 937 
3 บ้านนาสิงห ์ 3 287 477 471 948 
4 บ้านนาทรายสามัคคี 4 259 417 439 856 
5 บ้านทรายทอง 5 344 545 510 1,055 
6 บ้านนาทรายเจริญสุข 6 416 521 502 1,023 
7 บ้านนาสิงห์บรุ ี 7 128 267 246 513 
8 บ้านนาสิงห์รุง่เรือง 8 198 307 328 635 
  รวม 2,057 3,319 3,267 6,586 

3.2 ช่วงอายแุละจ านวนประชากร 
ตารางแสดงโครงสร้างอายุและเพศ(เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)ของประชากรต าบลนาสิงห์    
ข้อมูล เดือนเมษายน 2562                
ประชากร ชาย หญิง รวม 
แรกเกิด – อายุ 17 ปี 776 739 1,515 
อายุ 18 – 60 ป ี 2,136 2,106 4,242 
อายุ 61 ปี ข้ึนไป 406 421 827 
 3,318 3,266 6,584 
 
4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 
 โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง  ได้แก่  
  -  โรงเรียนบ้านนาสิงห์    
  -  โรงเรียนบ้านบ้านนาทราย  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง  ได้แก่ 
 -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสอนเจริญราษฎร์ 
 -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข 
จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
สถานศึกษา นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม 
โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 192 157 349 
โรงเรียนบ้านบ้านนาทราย  150 156 306 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสอนเจริญราษฎร์ 37 26 63 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข 29 31 60 
รวม 408 370 778 
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จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 แยกตามช่วงชั้น  
โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 
ระดับชั้น นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม 
อนุบาล 1 22 17 39 
อนุบาล 2 22 17 39 
ป.1 25 22 47 
ป.2 26 23 49 
ป.3 21 17 38 
ป.4 23 15 38 
ป.5 33 24 57 
ป.6 20 22 42 
รวม 192 157 349 
 
โรงเรียนบ้านนาทราย 
ระดับชั้น นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม 
อนุบาล 1 8 12 20 
อนุบาล 2 7 13 20 
ป.1 15 16 31 
ป.2 19 16 35 
ป.3 15 10 25 
ป.4 11 13 24 
ป.5 16 14 30 
ป.6 22 19 41 
ม.1 13 18 31 
ม.2 11 16 27 
ม.3 13 9 22 
รวม 150 156 306 
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4.2 การสังคมสงเคราะห์ 
จ านวนผู้ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาสิงห์ ข้อมูลปี 2562 
หมู่บ้าน ผู้สูงอายุ 

60 ปี
(คน) 

ผู้สูงอายุ 
70 ปี 
(คน) 

ผู้สูงอายุ 
80 ปี 
(คน) 

ผู้สงูอายุ 
90 ปีข้ึนไป 
(คน) 

ผู้พิการ 
 
(คน) 

ผู้ป่วย
เอดส ์
(คน) 

รวม 
 
(คน) 

หมู่ที่ 1 70 20 5 - 10 - 105 
หมู่ที่ 2 61 22 15 1 8 1 108 
หมู่ที่ 3 72 42 19 1 23 - 157 
หมู่ที่ 4 64 20 12 1 20 3 120 
หมู่ที่ 5 84 31 4 2 28 1 150 
หมู่ที่ 6 72 39 16 4 27 1 155 
หมู่ที่ 7 43 22 6 0 14 - 85 
หมู่ที่ 8 64 27 8 2 17 - 118 
รวม 530 223 81 11 147 6 998 
 
4.3 ด้านสาธารณสุข 
ต าบลนาสิงห์ มีสถานพยาบาลของรัฐ 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาสิงห์ 
ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ในรอบปี 2556 แยกรายหมู่บ้าน 
ล าดับท่ี หมู่บ้าน หมู่ท่ี จ านวน 

(คน) 
นับถึง  

18 ก.พ. 57 

1 บ้านนาสิงหส์าคร 1 6 4 
2 บ้านนาทราย 2 12 4 
3 บ้านนาสิงห ์ 3 11 6 
4 บ้านนาทรายสามัคคี 4 11 9 
5 บ้านทรายทอง 5 13 8 
6 บ้านนาทรายเจริญสุข 6 20 6 
7 บ้านนาสิงห์บรุ ี 7 6 6 
8 บ้านนาสิงห์รุง่เรือง 8 4 7 
  รวม 83 50 

  
 
 

 
-5- 

 



 
ข้อมูลผู้ป่วยเรื้อรังต าบลนาสิงห์แยกรายหมู่บ้าน 
ล าดับท่ี หมู่บ้าน หมู่ท่ี จ านวน 

ผู้ป่วยDM 
จ านวน 

ผู้ป่วยHT 
รวม 

1 บ้านนาสิงหส์าคร 1 29 11 40 
2 บ้านนาทราย 2 42 14 53 
3 บ้านนาสิงห ์ 3 47 26 73 
4 บ้านนาทรายสามัคคี 4 22 16 38 
5 บ้านทรายทอง 5 31 10 41 
6 บ้านนาทรายเจริญสุข 6 39 27 66 
7 บ้านนาสิงห์บรุ ี 7 31 10 41 
8 บ้านนาสิงห์รุง่เรือง 8 33 12 45 
  รวม 274 126 400 

 
ข้อมูลจากโปรแกรม Hosxp Pcu  มกราคม 2557 
สถิติชีพที่ส าคัญ 
1. นโยบายเร่งด่วนกระทรวงสาธารณสุข 
   1. การแก้ไขปัญหาโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 
   2. การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด 
   3. ระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและการส่งต่อ 
   4. การอนามัยแม่และเด็ก 
   5. การป้องกันมะเร็งถุงน้ าดี 
2. อัตราการป่วย 5 อันดับแรกที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
   1. โรคระบบทางเดินหายใจ (หวัด) 1,411 ครั้ง 
   2. โรคระบบช่องปาก 1,033 บาท 
   3. โรคความดันโลหิต  903 ครั้ง 
   4. โรคระบบทางเดินอาหาร 541 ครั้ง 
   5. โรคทอนซิลอักเสบ 379 ครั้ง 
3. ปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ 
   1. เบาหวาน/ความดันโลหิตและโรคเรื้อรัง 
   2. มะเร็งรวม 
   3. ไข้เลือดออก 
   4. ยาเสพติด 
   5. วัณโรคและโรคติดต่อ 
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5 ระบบบริการพ้ืนฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 
การคมนาคมทางบก 
ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหมายเลข ๑ ผ่านจังหวัดสระบุรี แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข ๒ ผ่าน
จังหวัดนครราชสีมา – จังหวัดขอนแก่น – จังหวัดอุดรธานี จนถึงจังหวัดหนองคาย และจากจังหวัดหนองคายสู่
จังหวัดบึงกาฬ  อ าเภอศรีวิไล ต าบลนาสิงห์ ห่างจากอ าเภอศรีวิไล ประมาณ 7 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น
ประมาณ ๗๕๑ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ ๑๑ ช่ัวโมง 
ถนนสายหลักในต าบลนาสิงห์ มีดังน้ี 
ทางหลวงท้องถ่ิน หมายเลข บก.3007 นาทราย – โคกก่อง 
ทางหลวงท้องถ่ิน หมายเลข บก.3020 ศรีวิไล – ภูทอก 
5.2  การไฟฟ้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์มีไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้าน  คิดเป็นจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า 99.5 %  ครัวเรือน 
5.3  การประปา 
ประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ มี 6 แห่ง  ดังนี้ 
ประปาบาดาล   จ านวน  3  แห่ง  ได้แก่ 
-ประปาบาดาลวัดสอนเจริญราษฎร์ 
-ประปาบาดาล หมู่ที่ 4 
-ประปาผิวดิน ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ 
ประปาผิวดิน  จ านวน 3 แห่ง  ได้แก่ 
-ประปาผิวดินหนองแอ-ดงค า 
-ประปาผิวดินหนองบุ่งคล้า  
-ประปาผิวดินหนองแฮ่ 
จ านวนผู้ใช้น้ าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ 
ล าดับท่ี หมู่บ้าน หมู่ท่ี จ านวน 

ครัวเรือน 
จ านวน 

ครัวเรือนที่ใช้
น้ าประปา 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 บ้านนาสิงหส์าคร 1 172 100 58.13 
2 บ้านนาทราย 2 253 101 39.92 
3 บ้านนาสิงห ์ 3 287 204 71.08 
4 บ้านนาทรายสามัคคี 4 259 140 54.05 
5 บ้านทรายทอง 5 344 122 35.46 
6 บ้านนาทรายเจริญสุข 6 416 133 31.97 
7 บ้านนาสิงห์บรุ ี 7 128 79 61.71 
8 บ้านนาสิงห์รุง่เรือง 8 198 128 64.64 
  รวม 2,057 1,007 48.95 
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5.4 โทรศัพท์ 
ตู้โทรศัพทส์าธารณะ  9  แห่ง 
เครื่องโทรศัพท์สาธารณะ 2  เครื่อง 
เครื่องโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์ติดตั้งของแตล่ะหมู่บ้าน 1 เครื่อง 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
รายได้หลกัของต าบลนาสงิหเ์กี่ยวกบัด้านการเกษตรกรรม เช่น การท าสวนยางพารา นาข้าว ปาล์ม อื่นๆ 
 

รายได้เฉลี่ย ต่อคน/ปี(บาท) ของต าบลนาสิงห์ รายหมู่บ้าน 
(ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ปี 2559 จากส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอศรีวิไล) 

ล าดับท่ี หมู่บ้าน หมู่ท่ี รายได้เฉลี่ย 
ต่อ/คน/ปี 

(บาท) 

1 บ้านนาสิงหส์าคร 1 72,184 
2 บ้านนาทราย 2 90,404 
3 บ้านนาสิงห ์ 3 86,026 
4 บ้านนาทรายสามัคคี 4 61,421 
5 บ้านทรายทอง 5 60,920 
6 บ้านนาทรายเจริญสุข 6 76,302 
7 บ้านนาสิงห์บรุ ี 7 75,652 
8 บ้านนาสิงห์รุง่เรือง 8 83,895 

  
ผลิตภัณฑ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ 

(ข้อมูลจากส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอศรีวิไล) 
ล าดับท่ี ชื่อกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ 

OTOP 
ยอดจ าหน่าย 

ในประเทศ 
(บาท) 

ต่างประเทศ 
(บาท) 

รวมท้ังสิ้น 
(บาท) 

1 กลุ่มทอผ้าขาวม้า หมูท่ี่ 4 101,950 - 101,950 
2 กลุ่มท าขนมดอกจอก หมู่ที่ 3 61,400 - 61,400 
3 กลุ่มท าขนมทองม้วน หมู่ที่ 3 40,800 - 40,800 
4 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก หมูท่ี่ 1 110,800 - 110,800 
5 กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ หมู่ที่ 1 85,800 - 85,800 
6 กลุ่มท าขนมทองพับ – ทองม้วน 

หมู่ที่ 3 
1,438 - 1,438 

 รวม 402,188 - 402,188 
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ข้อมูลทางดา้นการเกษตร (ท านา) 
หมู่บ้าน/ชุมชน นอกเขตชลประทาน 

จ านวนครัวเรือน ต้นทุนเฉลี่ย ราคาขายเฉลี่ย 
ทรายทอง 290 2,000 4,000 
นาทราย 205 1500 4000 
นาทรายสามัคคี 200 1,300 4,000 
นาทรายเจรญิสุข 280 1,500 4,000 
นาสิงห ์ 260 600 4,950 
นาสิงหบ์ุร ี 104 1,500 4,000 
นาสิงหร์ุ่งเรอืง 130 1,500 4,000 
นาสิงหส์าคร 130 1,550 350 
7 .ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา  
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
เดือนอ้าย มีการประกอบพิธีบุญเข้ากรรม ซึง่เป็นเดือนทีพ่ระสงฆ์เข้ากรรม (ปริวาสกรรม) 
เดือนยี่ ในฤดูหลังการเก็บเกี่ยว ชาวบ้านจะท าบญุคูณข้าวหรือบญุคูณลาน โดยนิมนต์พระสวดมนต์เย็น เพื่อ
เป็นมงคลแก่ข้าวเปลือก รุ่งเช้าเมื่อพระฉันเช้าแล้วจะมกีารท าพิธีสู่ขวัญข้าว  
เดือนสาม ในมื้อเพ็ง หรือวันเพ็ญเดอืนสาม จะมีการท าบุญข้าวจี่และบญุมาฆบูชา การท าบุญข้าวจีจ่ะเริ่มตอน
เช้า โดยใช้ข้าวเหนียวปั้นใส่น้ าอ้อยน าไปจีบ่นไฟอ่อนแล้วชุบด้วยไข่ เมื่อสุกแล้วน าไป ถวายพระ     
เดือนสี่ ท าบุญพระเวสฟังเทศน์มหาชาติ ในงานบุญนี้มกัจะมีผู้น าของมาถวายพระ ซึ่งเรียกว่า "กัณฑ์หลอน" 
เดือนห้า ประเพณีตรุษสงกรานต์ หรือบุญสรงน้ า หรือบุญเดือนห้า ซึ่งมีขึ้นในวันข้ึน 15 ค่ า เดือนห้า และถือ
เป็นเดือนส าคัญ เพราะเป็นเดือนเริ่มต้นปีใหม่ไทย การสรงน้ าจะมีทั้งการรดน้ าพระพุทธรูป พระสงฆ์ และผู้
หลักผู้ใหญ่ ด้วยน้ าอบน้ าหอมเพื่อขอขมาและขอพร ตลอดจนมีการท าบุญถวายทาน 
เดือนหก ประเพณีบุญบัง้ไฟและบุญวันวิสาขบูชา การท าบญุบั้งไฟเป็นการขอฝน พร้อมกับงานบวชนาค ซึ่ง
การท าบญุเดอืนหกถือเป็นงานส าคัญก่อนการท านา หมูบ่้านใกล้เคียงจะน าเอาบัง้ไฟมาจุดประชันขันแข่งกัน 
หมู่บ้านที่รบัเป็นเจ้าภาพจะจัดอาหาร เหล้ายามาเลี้ยง เมื่อถึงเวลากจ็ะตั้งขบวนแห่บัง้ไฟและร าเซิ้งออกไป ณ 
ลานที่จุดบั้งไฟ ด้วยความสนุกสนาน  
เดือนแปด ท าบุญเข้าพรรษาซึง่เป็นประเพณีทางพทุธศาสนาโดยตรง ลักษณะการจัดงานจงึคล้ายกบัทางภาค
อื่นๆ ของประเทศไทย เช่น มีการท าบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร 
เดือนเก้า ประเพณีท าบุญข้าวประดับดิน เป็นการท าบุญเพื่ออุทิศแก่ญาติผู้ล่วงลับ เพื่อบูชาผีบรรพบุรุษและผี
ไร้ญาติ โดยชาวบ้านจะท าการจัดอาหาร ประกอบด้วยข้าว ของหวาน หมากพลู บุหรี่ ห่อด้วยใบตองกล้วย 
ร้อยเป็นพวง เตรียมไว้ถวายพระช่วงเลี้ยงเพล บางพื้นที่อาจจะน าห่อข้าวน้อย เหล้า บุหรี่ แล้วน าไปวางหรื อ
แขวนไว้ตามต้นไม้ และกล่าว เชิญวิญญาณของบรรพบุรุษและญาติมิตรที่ล่วงลับไปมารับส่วนกุศลในครั้งนี้ 
ต่อมาใช้วิธีการกรวดน้ าหลังการถวายภัตตาหารพระสงฆ์แทน การท าบุญข้าวประดับดิน นิยมท ากันในวันแรม 
14 ค่ า เดือนเก้า หรือที่เรียกว่า บุญเดือนเก้า 
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เดือนสิบ ประเพณีท าบุญข้าวสากหรือข้าวสลาก (สลากภัตร) ตรงกับวันเพ็ญ เดือนสิบ ผู้ถวายจะเขียนช่ือของ
ตนลงในภาชนะที่ใส่ของทาน และเขียนช่ือลงในบาตร ภิกษุสามเณรรูปใดจับได้ สลากของใคร ผู้นั้นจะเข้าไป
ถวายของ เมื่อพระฉันเสร็จแล้วจะมีการฟังเทศน์ เพื่อเป็นการอุทิศให้แก่ผู้ตาย  
 เดือนสิบเอ็ด ประเพณีท าบุญออกพรรษา ในวันข้ึน 15 ค่ า เดือนสิบเอ็ด พระสงฆ์จะแสดงอาบัติ ท าการ
ปวารณา คือ การเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ 
และเดือนสิบสอง เป็นเดือนส่งท้ายปีเก่า ซึ่งจะมีการท าบุญกองกฐิน โดยเริ่มตั้งแต่วันแรม หนึ่งค่ า เดือนสิบ
เอ็ดถึงกลางเดือนสิบสอง 
8.ทรัพยากรธรรมชาต ิ
8.1 น้ า 
ต าบลนาสงิหม์ีแหล่งน้ าขนาดเล็ก เช่น หนองบุง่คล้า หนองแฮ่  หนองสระหลวง 
8.2 ป่าไม ้
ป่าไม้ในต าบลนาสิงห์ เป็นระบบนเิวศน์ป่าชนิดที่ประกอบด้วยพันธ์ุไม้ชนิดผลัดใบหรือทิง้ใบกอ่นฤดูแล้ง เพือ่จะ
แตกใบใหมเ่มื่อเข้าฤดูฝน ยกเว้นพืชช้ันล่างจะไม่พลัดใบ 
8.3 ภูเขา 
ต าบลนาสงิหม์ีอาณาเขตติดกับภูสิงห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-10- 



 



 


