
ข้อมูลสภาพทั่วไป อบต.หนองผือ

ด้านกายภาพ
ท่ีตั้ง

ทิศเหนือ ตดิต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศใต้ ตดิต่อกับ ตำาบลบลท่าลี่ อำาเภอท่าลี่ จังหวัด
เลย ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำาบลบลนำ้าำคม อำาเภอท่าลี่ จังหวดัเลย ทิศตะวันตก ตดิต่อกับ ตำาบลบลอาฮี อำาเภอท่าลี่
จังหวัดเลย

ภูมิประเทศ
ประกอบดว้ยที่ราบลุ่ม ภูเขา ำละเนินเขา ตำาบลบลหนองผือ มีที่ราบลุ่มประมาณ ๑๐% ของพื้นที่ ทั งหมดซึ่ง

จะมีบริเวณริมเหือง ำละบริเวณนำ้าคาน พื้นทีต่ำาบลบลหนองผือที่สูงสุดอยู่บริเวณเขตตดิต่อกับตำาบลบล โคกใหญ่ เขตภูชา้ง
เป็นพื้นที่ของบ้านเมี่ยง หมู่ที่ ๘

ลักษณะภูมิอากาศ
เน่ืองจากภูมิประเทศสว่นใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ทำาให้อากาศำปรปรวนตลอดปี
- เดือน มีนาคม – มิถุนายน อากาศร้อน ำต่ก็มีฝนเป็นบางครั ง
- เดือน มิถุนายน – ตุลาคม มีฝนตกชกุ
- เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ เป็นช่วงอากาศหนาวเย็นำละมีหมอกลงค่อนข้างจัด
- ฤดรู้อนอากาศร้อนจดั อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๓๕ องศา
- ฤดูฝนมีฝนตกชุกปริมาณนำ้าฝนเฉลี่ย ๖๐ มิลลิเมตรต่อปี
- ฤดูหนาวอากาศเย็น อุณหภูมิเฉลี่ย ๖ – ๑๒ องศา

ลักษณะของดิน
สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำาบลบลหนองผือ ประกอบไปด้วยดินร่วน ำละดินเหนียวมีสีเทาเข้มมีค่า PH ระหวา่ง ๖

– ๗.๕ ที่ส่วนใหญ่เป็นทีร่าบสลับกับภูเขามีป่าเบญจพรรณำละป่าดิบำล้งปกคลุม

ลักษณะของแหล่งน้้า 
แหล่งน้้าตามธรรมชาติ 
➢ ลำานำ้า ,ลำาห้วย ๒ สาย
➢ บึง ,หนอง ำละอื่น ๒ ำห่ง
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แหล่งน้้าท่ีสร้างข้ึน
➢ ฝาย ๗ ำห่ง
➢ บ่อนำ้าตื้น ๘๕  ำห่ง
➢ บ่อนำ้าบาดาลขนาดเล็ก ๓๓ ำห่ง
➢ บ่อนำ้าบาดาลขนาดใหญ่ ๓๓ ำห่ง
➢ ถังเก็บนำ้าฝน ๑๑๐ ำห่ง
➢ สระนำ้า ๑๖๘ ำห่ง
➢ คลอง ๕ ำห่ง

ลักษณะของไม้และป่าไม้
ตำาบลบลหนองผือมีเนื อที่ทั งหมด ๕๕,๑๙๖.๗๖ไร่หรือ ๘๘.๓๒ ตารางกิโลเมตรำยกเป็น พื้นที่ทำาการเกษตร

จำานวน ๒๖,๓๖๘ ไร่ำยกเป็น

➢ พ้ืนที่ทำานา จำานวน ๑๑,๗๖๒ ไร่
➢ พ้ืนที่ทำาไร่ จำานวน ๘,๘๒๓ ไร่
➢ พ้ืนที่ไม้ผล จำานวน ๓,๖๖๐ ไร่
➢ พ้ืนที่ไม้ยืนต้น จำานวน ๒,๑๐๔ ไร่
➢ พ้ืนที่ปลูกยางพารา จำานวน ๓๘๓ ไร่
➢ พ้ืนที่ปลูกไม้ดอก จำานวน ๑๗ ไร่
➢ พ้ืนที่อยู่อาศัย จำานวน ๑๘,๔๙๐ ไร่
➢ พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ จำานวน ๔๔๘.๑๔ ไร่
➢ พ้ืนที่ป่าสงวน จำานวน ๑๘,๐๕๐.๖๒ ไร่ 
➢ พ้ืนที่ ำม่นำ้า ลำาคลอง หนอง บึงำละอื่น  จำานวน ๒๙๐.๗๖ ไร่ 
➢ พ้ืนที่ป่าไม้อื่น  จำานวน ๑๐,๐๔๙.๗๖ ไร่ 

➢ ำหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน

ด้านการเมือง/การปกครอง
เขตการปกครอง

ำบ่งเขตการปกครอง เป็น ๑๐ หมู่บ้าน
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สภาพทางสังคม
การศึกษา

ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำาบลบลหนองผือ มีสถานศึกษาที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำาบลบล หนองผือ
๕ ำห่ง สถานศึกษาที่สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ๕ ำห่ง สถานศึกษานอกระบบโรงเรียน ๑ ำห่ง รวม ๑๑ ำห่ง

ช่ือสถานศึกษา สังกัด ระดับท่ีเปิดสอน
๑. ศพด. วัดโพธิ์ชัย อบต. หนองผือ ปฐมวัย
๒. ศพด. วัดใหม่เจริญธรรม อบต. หนองผือ ปฐมวัย
๓. ศพด. บ้านปากห้วย อบต. หนองผือ ปฐมวัย
๔. ศพด. บ้านขอนำก่น อบต. หนองผือ ปฐมวัย
๕. ศพด. บ้านหาดพระ อบต. หนองผือ ปฐมวัย
๖. โรงเรียนบ้านเมี่ยง กระทรวงศึกษาธิการ อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๖
๗. โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย กระทรวงศึกษาธิการ อนุบาล – มัธยมศกึษาปีที่ ๓
๘. โรงเรียนบ้านขอนำก่น กระทรวงศึกษาธิการ อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๖
๙. โรงเรียนหนองผือ กระทรวงศึกษาธิการ อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๖
๑๐. โรงเรียนบ้านหาดพระ กระทรวงศึกษาธิการ อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๖
๑๑. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
อ. ท่าลี่

กระทรวงศึกษาธิการ
ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอน
ปลาย
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สาธารณสุข
ตำาบลบลหนองผือมีสถานบรกิารด้านสาธารณสุขดังนี 

- โรงพยาบาลของรัฐขนาด ๓๐ เตียง - ำห่ง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบล ๒ ำห่ง
- ศูนย์ป้องกันำละควบคุมโรคติดต่อที่นำ้าโดยำมลง - ำห่ง
- สถานพยาบาลเอกชน - ำห่ง

  - รา้นขายยาำผนปัจจุบัน - ำห่ง
  - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน - ำห่ง

อาชญากรรม
ตำาบลบลหนองผือมีองค์กร หน่วยงาน กลุ่ม ทีใ่ห้บรกิารด้านความปลอดภัยในด้านอาชญากรรม ดังตอ่ไปนี 

- สถานีตำาบลรวจ - ำห่ง
- จุดตรวจ ตำาบลรวจ/หน่วยงานทหารพราน ๒ ำห่ง
- หน่วยกู้ภัย ๑ ำห่ง
- ศูนย์ อปพร. ตำาบลบลหนองผือ ๑ ำห่ง

ระบบบริการพื้นฐาน
การคมนาคมขนส่ง

เด ินทางโดยใช ้ทางหลวงำผ ่นด ินหมายเลข ๒๐๑ ระยะทาง ๕๐ กโิลเมตร ม ีถนนลาดยาง ถนน
คอนกรตีเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง ถนนดิน ซึ่งเป็นถนนโครงข่ายเข้าสู่หมู่บ้านของตำาบลบล สภาพถนนใช้ไดด้ี ในฤดูำล้ง สว่น
หน้าฝนการคมนาคมบางส่วนไม่สะดวก

การไฟฟ้า
ตำาบลบลหนองผือ มีส านักงานไฟฟา้ส่วนภูมิภาค จำานวน ๑ ำห่ง

การประปา
➢ ฝาย ๗ ำห่ง
➢ บ่อนำ้าตื้น ๘๕ ำห่ง
➢ บ่อนำ้าบาดาลขนาดเล็ก ๓๓ ำห่ง
➢ บ่อนำ้าบาดาลขนาดใหญ่ ๓๓ ำห่ง
➢ ถังเก็บนำ้าฝน ๑๑๐ ำห่ง
➢ สระนำ้า ๑๖๘ ำห่ง
➢ คลอง ๕ ำห่ง
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ระบบเศรษฐกิจ
การเกษตร

พ้ืนท่ีท้าการเกษตร จ้านวน ๒๖,๓๖๘ ไร่แยกเป็น
- พ้ืนที่ทำานา จำานวน ๑๑,๗๖๒ ไร่
- พ้ืนที่ทำาไร่ จำานวน ๘,๘๒๓ ไร่
- พ้ืนที่ไม้ผล จำานวน ๓,๖๖๐ ไร่
- พ้ืนที่ไม้ยืนต้น จำานวน ๒,๑๐๔ ไร่
- พ้ืนที่ปลูกยางพารา จำานวน ๓๘๓ ไร่
- พ้ืนที่ปลูกไม้ดอก จำานวน ๑๗ ไร่

การประมง
ตำาบลบลหนองผือประกอบอาชีพประมงนำ้าจืดเป็นหลัก ผลผลิตของสาขาประมงสว่นใหญ่ได้จากการ เพาะเลี

ยงสตัว์นำ้า ำละการจับสัตว์นำ้าจากำหล่งนำ้าธรรมชาติ สัตว์นำ้าที่นิยมเลี ยง ได้ำก่ ปลานิล ปลาช่อน ปลาตะเพียนเป็นต้น

การปศุสัตว์
มีครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี ยงสตัว์ ปศุสัตว์ที่ส าคัญ ได้ำก่โคเนื อ โคพื้นเมือง โคพันธุ์ำละโคลูกผสม ,กระบือ ,

สุกร,ไก่

การท่องเท่ียว
ำก่งโตน มีลกัษณะเป็นพืดหินหรอืโขดหินเกิดขึ นตามธรรมชาติเรียงกันอยา่งระเกะระกะกีดขวางทาง นำ้าไหล

ของำม่นำ้าเหือง มีสภาพคล้ายนำ้าตกขนาดเล็กตั งอยู่ ณ บ้านปากห้วยตำาบลบลหนองผืออยู่ห่างจากทีต่ั งทีว่่า การอำาเภอท่าลี่
ไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร อยู่ที่บ้านปากห้วย หมู่ที่ ๗ ตำาบลบลหนองผือ อำาเภอท่าลี่ จังหวัด
เลย มีทวิทัศน์สวยงามเป็นสถานทีท่่องเที่ยวพักผอ่นหย่อนใจของประชาชน จำานวนมาก เป็นำหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
เป็นำก่งหินที่ถูกนำ้ากัดเซาะสลับซับซ้อนกั นสองระหว่างฝั่งไทย ำละสปป.ลาว ฤดูฝนปริมาณนำ้ามาก ฤดูรอ้นนำ้าน้อยเหมาะำก่
การท่องเที่ยวพักผอ่น มีำพทำาด้วยไม้ไผไ่ว้ บรกิารล่องำพำก่นักท่องเที่ยว

อุตสาหกรรม ท่ีพัก/โรงแรม/รีสอร์ท
มีโรงำรม จำานวน - ำห่ง
มรีีสอร์ท จำานวน ๖ ำห่ง
มีโฮมสเตย์ จำานวน - ำห่ง

อุตสาหกรรม
ป๊ัมนำ้ามัน จำานวน ๑๑ ำห่ง โรงงานอุตสาหกรรม จำานวน ๔ำห่ง โกดังเก็บสินค้า จำานวน ๒๗ ำห่ง
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การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ อาชีพ
ประชากรประมาณร้อยละ ๙๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำาไร่ ทำาสวน ทำานา ำละมี ประกอบอาชีพรับจ้าง

ำละอาชพีค้าขายบ้างเล็กน้อย โดยที่บางครัวเรือนมีอาชีพเลี ยงสัตว์ำละปลูกผลไม้เป็น อาชพีเสริมการพาณิชย์
➢ คลินิก ๒ ำห่ง
➢ ร้านค้าเบ็ดเตล็ด ๕๖ ำห่ง
➢ ตลาด ๒๘ ำห่ง
➢ อู่ซ่อมรถ ๑๖ ำห่ง
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