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สวนท่ี  ๑ 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

  
สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

   1. ดานกายภาพ 
 ๑.๑  ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 

เทศบาลตําบลทาอุเทน ตั้งอยูตําบลทาอุเทน อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม มีเนื้อท่ีท้ังหมด 18.5 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,250 ไร 

        1.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
 ภูมิประเทศในเขตเทศบาลตําบลทาอุเทน มีลักษณะเปนท่ีราบลุม ซ่ึงถือไดวาเปนพ้ืนท่ี เขตท่ี   

ราบลุมแมน้ําโขง มีลักษณะเรียวยาวเลียบขนานไปกับแมน้ําโขง 
  

        ๑.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
   ภูมิอากาศในเขตเทศบาลตําบลทาอุเทน  แบงออกเปน  3 ฤดู 
    ฤดูรอน เริ่มตั้งแต  เดือนกุมภาพันธ  ถึง  เดือนพฤษภาคม  ของทุกป  อุณหภูมิเฉลี่ย
ประมาณ  35  -  39  องศาเซลเซียส 
    ฤดูฝน  เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน  ถึง  เดือนกันยายน  ของทุกป  มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย
ท้ังป  ประมาณ  2,455  มิลลิเมตร 
    ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม  ถึง  เดือนมกราคม  อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย  ประมาณ  
15.5 องศาเซลเซียส 
 
      1.4 ลักษณะของดิน 
   ในเขตเทศบาลตําบลทาอุเทน  มีลักษณะเนื้อดินชั้นบน  เปนดินรวนปนทราย  ดินชั้นลางเปน
ดินเหนียวปนลูกรัง  หรือเศษหินทราย  ดินมีสีน้ําตาลเหลือง  ลึกลงไปเปนดินเหนี่ยวสีเทา  มีจุดปะสีน้ําตาล
ปะปนอยูเปนจํานวนมาก 
 
 1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา 
    เทศบาลตําบลทาอุเทนมีแหลงน้ําธรรมชาติ  ท่ีมีความสําคัญตอการอุปโภคบริโภค  และ
การประกอบอาชีพ  ซ่ึงสวนใหญจะใชประโยชนจากแหลงน้ํา  ดานเกษตรกรรม  และการทําประมง  โดยมี
แมน้ําไหลผาน  1  สาย  คือ  แมน้ําโขง  ซ่ึงอยูติดกับเขตเทศบาล  มีบึงมอ  ซ่ึงเปนแหลงน้ําท่ีอยูใจกลางชุมชน  
สามารถรองรับปริมาณน้ําไดประมาณ  343,400  ลูกบาศกเมตร  และมีลําหวยติดตอใกลเคียงคือ  ลําหวย
ทวย  ประชาชนในเขตเทศบาลสามารถใชประโยชนจากแหลงน้ําท้ัง  3  แหง ไดตลอดฤดูกาล 
 
 1.6 ลักษณะของไมและปาไม 
    เทศบาลตําบลทาอุเทนมีไมและปาไม เปนพ้ืนท่ีเพาะปลูกไมยางพารา รอยละ ๖๐ ของ
พ้ืนท่ีท่ีเปนปาไม 
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2. ดานการเมือง / การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
    เทศบาลตําบลทาอุเทน  ไดรับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลตามพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเปนเทศบาล  เม่ือวันท่ี  25 พฤษภาคม 2542    ประกาศใน              
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมท่ี 116  ตอนท่ี  9 ก.  ลงวันท่ี  24  กุมภาพันธ  2542  เปนเทศบาล
ขนาดกลาง  และประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการยุบองคการบริหารสวนตําบล  กับเทศบาลท่ีมีเขต
ติดตอกัน   ภายในอําเภอเดียวกันตามเจตนารมณของประชาชนในเขตตําบล  จึงประกาศยุบองคการบริหาร
สวนตําบลทาอุเทน  โดยรวมพ้ืนท่ีเขากับเทศบาลตําบลทาอุเทน  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ณ วันท่ี  
6  กันยายน  2547  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลมท่ี  121  ตอนพิเศษ  102  ลงวันท่ี  15  
กันยายน  2547  เปนตนไป 

    พ้ืนท่ีเขตการปกครอง  พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลทาอุเทน  ตั้งอยูทางทิศเหนือของจังหวัด
นครพนม  มีลักษณะเปนพ้ืนท่ีเรียบไปตามแนวฝงแมน้ําโขง  มีระยะหางจากจังหวัดนครพนม  ไปตามแนวทาง
หลวงแผนดินหมายเลข  212  และ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2027  ประมาณ 26 กิโลเมตร และมีพ้ืนท่ี
ในเขตรบัผดิชอบประมาณ     18.5    ตารางกิโลเมตร     ครอบคลุมพ้ืนท่ี   1   ตําบล คือ   ตําบลทาอุเทน
โดยมีอาณาเขตติดตอกับ  

-  ทิศเหนือ   จด ตําบลทาจําปา  อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม และสาธารณรัฐ
     ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 -  ทิศใต   จด ตําบลเวินพระบาท และบานธาตุ ตําบลโนนตาล อําเภอทาอุเทน
         จังหวัดนครพนม  
 -  ทิศตะวันออก  จด แมน้ําโขงแนวชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 -  ทิศตะวันตก  จด ตําบลโนนตาล อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม 

2.2 การเลือกตั้ง 

 -  เทศบาลตําบลทาอุเทน  เลือกผูบริหาร ได 1 คน (นายกเทศมนตรี) 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาอุเทน แบงเขตการเลือกตั้งออกเปน 2 เขตเลือกตั้ง       
มีสมาชิกสภาเทศบาลท้ังหมด 12 คน ตําบลทาอุเทน  มีจํานวน 7 หมูบาน  11  ชุมชน 
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3. ประชากร 
3.1 ขอมูลเก่ียวกับประชากร 
 ประชากรรวมท้ังสิ้น      4,835  คน    
          แยกเปน          ชาย        2,341  คน 

         หญิง       2,494  คน 
 มีความหนาแนนเฉลี่ย 261.35  คน/ตารางกิโลเมตร  (ขอมูลประชากร ณ เดือน ตุลาคม 2563) 

 จํานวนชุมชน    มีจํานวน    11    ชุมชน  ไดแก 
  1.    ชุมชนตะวันเบิกฟา     2. ชุมชนวัดไตรภูมิ      3. ชมุชนวัดปาโพธิ์ศรี 
  4.    ชุมชนวัดกลาง      5. ชุมชนวัดศรีษะเกษ   6. ชุมชนวัดสวางอารมณ 
  7.    ชุมชนวัดโพธิ์ชัย      8. ชุมชนวัดโพนแกว     9. ชุมชนวัดพระธาตุทาอุเทน 
 10.   ชุมชนบานนอยหัวบึง  11. ชุมชนบานนาเหนือ 
 

จํานวนหลังคาเรือน แยกตามหมูบาน  7 หมูบาน  รวม  1,900 หลังคาเรือน  

(หมูท่ี) บาน  จํานวนครัวเรือน (หลัง) 

1  (ทาอุเทน) 488 

2 (ทาอุเทน) 149 

3 (ทาอุเทน) 386 

4 (ทาอุเทน) 200 

5 (ทาอุเทน) 417 

6 (นอยหัวบึง) 152 

7 (นาเหนือ) 118 

4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
  -  โรงเรียนประถมศึกษา     3   แหง 
  -   โรงเรียนมัธยม      -    แหง 
  -   โรงเรียนอาชีวศึกษา     -    แหง 
  -  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1   แหง 
  -  โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง     -     แหง 
  -   หองสมุดประชาชน     1   แหง 
  -   เสียงไรสาย                21  จุด 
  -   ตึกสูง       14 แหง 
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      การศึกษาระดับกอนวัยเรียน 
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาอุเทน    1   แหง 

4.2 การสาธารณสุข 
  *  สาธารณสุขอําเภอ    จํานวน  1   แหง 
  *  คลินิกเอกชน     จํานวน 5   แหง 
  *  รานขายยาแผนปจจุบัน    จํานวน 5   แหง 
  *  ศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน/ชุมชน     จาํนวน 11  แหง 
 
  4.3 อาชญากรรม 
  เขตเทศบาลตําบลทาอุเทนมีอาณาเขตเปนแนวชายแดน ติดแมน้ําโขง และมีเสนทาง
คมนาคมทางน้ําท่ีสามารถท่ีจะสัญจรโดยเรือยนตขามไปยังฝงประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
อาจทําใหเกิดปญหาแรงงานตางดาวลักลอบเขามาใชแรงงานยังฝงประเทศไทย ปญหาท่ีตามมาอาจเปนการ
ลักลอบขนยาเสพติด หรือสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงเปนชองทางท่ีทําใหเกิดอาชญากรรมไดตามแนวชายแดนริมฝง
แมน้ําโขง หรือตามจุดผอนปรนตางๆ 
 
 4.4 ยาเสพติด 
  ปญหาเรื่องยาเสพติดเปนปญหาระดับชาติท่ีรัฐบาลใหความสําคัญในการปราบปราม กวาด
ลาง ทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศไทย แตก็เนนใหเฝาระวังเปนพิเศษตามพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงมาก คือ บริเวณพ้ืนท่ีท่ีเปน
แนวตะเข็บชายแดนทุกแหง ซ่ึงเปนจุดท่ีสามารถลักลอบนําเขา และสงออกยาเสพติดไดตลอดเวลา จึง
จําเปนตองตรวจตราอยางเขมงวด เพ่ือเปนการปองกันและปราบปรามลดปญหายาเสพติดใหหมดไปจาก
ประเทศไทย ท้ังนี้ท้ังนั้นตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนใหชวยปองกันและสอดสองดูแล รวมถึงมี
มาตรการการจัดการท่ีจริงจังในการจัดการกับปญหายาเสพติด 
 
 4.5 การสังคมสงเคราะห 
  ๑. เพ่ือการสงเคราะหผูประสบปญหาความทุกขยากเดือดรอนท่ีชวยตนเองไมไดใหสามารถ
ชวยตนเองได  การใหการสงเคราะหนี้รวมความถึงการบรรเทาและแกไขปญหา การปองกันและขจัดปญหา 
การฟนฟู และปรับสภาพของบุคคลครอบครัว กลุม และชุมชน 
            ๒. เพ่ือการแกไขปญหาสังคม เปนการแกไขปญหาสังคมใหลดนอยหรือหมดไป           
ปญหาสังคมท่ีสําคัญซ่ึงคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนางานสังคมสงเคราะหแหงชาติ ระบุไวมี  ๙ ปญหา
ดวยกัน ไดแก ปญหาเด็กและเยาวชน ปญหายาเสพติด  ปญหาชุมชนแออัด  ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ปญหาการใชแรงงานเด็กและแรงงานสตรี   ปญหาคนพิการ  ปญหาการ ขาดแคลนบริการและ
สวัสดิการในสังคมชนบทปญหาครอบครัว  ปญหาศีลธรรม วัฒนธรรมและปญหาสุขภาพจิต 
            ๓. เพ่ือการพัฒนาสังคม หมายถึงการพัฒนาคนเพ่ือใหชวยพัฒนาสังคมใหมีความ
เจริญกาวหนาสําหรับประเทศไทยในปจจุบันนี้    ถือวาการสังคมสงเคราะหมีเปาหมายเพ่ือการพัฒนา
สังคม   กลาวคือ   การสังคมสงเคราะหจะชวยใหผูรับบริการสามารถชวยตนเองได   เพ่ือท่ีจะไดมีสวนรวมใน
การทําประโยชนใหแกสังคมและประเทศชาติในท่ีสุด 
 
 5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
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  5.1 การคมนาคมขนสง 
   เสนทางคมนาคม  ถนนเชื่อมภายในหมูบานเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  การขนสง
ในเขตเทศบาลตําบลทาอุเทน สวนใหญกระทําไดทางรถยนต ติดตอกันท้ังภายในหมูบาน ตําบล และอําเภอ  

  โดยมีเสนทางคมนาคมสายหลัก  2  สายดังนี ้
   1. ถนน  ทางหลวงหมายเลข 212 และหมายเลข 2027 นครพนม-บึงกาฬ 

2. ถนน กรมทางหลวงชนบท ทาอุเทน-โนนตาล 
5.2 การไฟฟา 

           - สํานักงานการไฟฟาสาขายอยอําเภอทาอุเทน 1 แหง  
         - ไฟฟาสองสวางในชุมชน    7    หมูบาน   11  ชมุชน 
5.3 การประปา 

             -  การประปาสวนภูมิภาคจังหวัดนครพนม   จํานวน  1 แหง 

             5.4  โทรศัพท 
            -  ชุมสายโทรศัพท  1 แหง  
              5.5 การไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภณัฑ 
   -  ท่ีทําการไปรษณียอําเภอทาอุเทน 1 แหง 
   -  รถประจําทาง และรถรับสงพัสดุภัณฑเอกชน 
 
 6. ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 การเกษตร 
   ตําบลทาอุเทน มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 11,250 ไร 
   พ้ืนท่ีการเกษตร  4,275  ไร 
   -  นา  3,654  ไร      - สับประรด  45  ไร 

- สวน  220  ไร       - ขาวโพดหวาน  20  ไร 
- ไร  401  ไร 

  พ้ืนท่ีปลูกยางพารา  705  ไร 
  พ้ืนท่ีปลูกขาว  2,811  ไร 
   -  ขาวเจา  632  ไร 
   -  ขาวเหนียว  2,179  ไร 
  6.2 การประมง  

พ้ืนท่ีสวนใหญติดแมน้ําโขง และลําน้ําทวย จึงเหมาะแกการทําประมง 
 

               6.3 การปศุสัตว 
เขตเทศบาลตําบลทาอุเทน มีการปศุสัตว คือ การเลี้ยงโค กระบือ และการเลี้ยงสุกร ไก เปด เกือบทุก

หมูบานของตําบลทาอุเทน อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม 
 

                6.4 การบริการ 
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มีการใหบริการประชาชนท่ีมาติดตอราชการ  ใหบริการดานขอมูลขาวสาร  เอกสารทางวิชาการ  
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการสวนทองถ่ิน  ไวสําหรับคอยใหบริการประชาชนท่ีมาติดตอ
ขอรับขอมูลขาวสาร  ดวยการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร   

               6.5 การทองเท่ียว 
ในเขตเทศบาลตําบลทาอุเทนมีสถานท่ีทองเท่ียว วัดพระธาตุทาอุเทน ไดดําเนินการสงเสริมการ

ทองเท่ียวโดยจัดประเพณีบุญเดือนสี่ นมัสการองคพระธาตุทาอุเทน และสงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัด
นครพนม พระธาตุทาอุเทนยังเปน 1 ใน 7 พระธาตุประจําวันเกิดของคนเกิดวันศุกร  มีศูนยมูนมังชุมชนยาน
เมืองเกาของชาวไทญอ ท่ีอยูภายในบริเวณวัด , มีศาลหลักเมือง (เจาพอโตง) , พระบาง (วัดไตรภูมิ) , ตลาดนัด
ไทย – ลาว (จุดผอนปรนการคาชายแดน) และ ศาลเจามณีธรรม (ศาลเจาของคนไทยเชื้อสายเวียดนาม) ซ่ึง
สถานท่ีทองเท่ียวท้ังหมดลวนแตอยูตามแนวถนนริมฝงแมน้ําโขง ตําบลทาอุเทน อําเภอทาอุเทน จังหวัด
นครพนม 

                    6.6 อุตสาหกรรม 
เขตเทศบาลตําบลทาอุเทน อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม ไมมีอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 

               6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
*  ธนาคาร   จํานวน   3 แหง 
*  โรงแรม   จํานวน  2 แหง 
*  โฮมสเตย   จํานวน  4 แหง 
*  รานอาหาร  จํานวน           78    แหง 
*  ปมน้ํามัน   จํานวน  6 แหง 
*  ตลาดสด   จํานวน  1 แหง 

               *  ตลาดนัดสินคาไทย-ลาว     จํานวน             1        แหง           
     
    6.8 แรงงาน 

ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลทาอุเทนไมมีแรงงานภาคอุตสาหกรรม แตมีแรงงานรับจางท่ัวไป 
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    7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 
          7.1 ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานหรือชุมชน 

มีจํานวน 7 หมูบาน 11 ชุมชน 
 

หมูท่ี หมูบาน/ชุมชน 

1 ชุมชนวัดกลาง  ชุมชนวัดโพธิช์ัย  ชุมชนวัดปาโพธิ์ศร ี   
2 ชุมชนวัดศรีสะเกษ    
3 ชุมชนวัดไตรภูมิ  ชุมชนตะวันเบิกฟา         
4 ชุมชนวัดโพนแกว  ชุมชนวัดสวางอารมณ      
5 ชุมชนวัดพระธาตุทาอุเทน      
6 ชุมชนบานนอยหัวบึง      
7 ชุมชนบานนาเหนือ     

           
 7. 2 ขอมูลดานการเกษตร 

ราษฎรสวนใหญประมาณรอยละ 50 ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรมไดแกทํานา ปลูกขาว ปลูก
ยางพารา  แตงไทย  แตงโม สับปะรด  ท่ีเหลือประกอบอาชีพสวนตัว คาขาย และรับจาง 

          7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําการเกษตร 
  แหลงน้ําธรรมชาติไหลผาน ไดแก แมน้ําโขง  ลําหวยทวย  บึงเก็บน้ําบึงมอ 

          7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
  - สถานีสูบน้ําระบบไฟฟา    ตั้งอยูหมูท่ี 6 จํานวน  1  แหง 
  - สถานีผลิตน้ําประปา (สาขาอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม)  ตั้งอยูหมูท่ี 6  จํานวน  1  แหง 
   
 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

          8.1 การนับถือศาสนา 
  ราษฎรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  มีการปฏิบัติในดานศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี  เปน
ประจํา  โดยมีขอมูล ดังนี้ 

วัด   มีจํานวน   7    วัด ไดแก     
       1.  วัดโพธิ์ชัย    ตั้งอยูหมูท่ี  1 
       2.  วัดกลาง    ตั้งอยูหมูท่ี  1 
  3.  วัดปาโพธิ์ศรี    ตั้งอยูหมูท่ี  1 
       4.  วัดศรีสะเกษ    ตั้งอยูหมูท่ี  2 
  5.  วัดไตรภูมิ    ตั้งอยูหมูท่ี  3 
  6.  วัดโพนแกว   ตั้งอยูหมูท่ี  4 
  7.  วัดพระธาตุทาอุเทน    ตั้งอยูหมูท่ี  5 
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สํานักสงฆ   3 แหงไดแก 
  1.  สํานักสงฆไตรมิตร     ตั้งอยูหมูท่ี 3  
   2.  สํานักสงฆสวางอารมณ   ตั้งอยูหมูท่ี 4 
   3.  สํานักสงฆอุเทนธรรมนิมิตร ตั้งอยูหมูท่ี 7 

  8.2 ประเพณีและงานประจําป 
 ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลทาอุเทน  นอกจากจะทําบุญตามฮีตสิบสองคองสิบสี่  เหมือนกับคนไทย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ัวไปแลว  ยังมีการดําเนินการตามประเพณีท่ีสําคัญของทองถ่ินอ่ืนอีกดังนี้ 

1. ประเพณีวันข้ึนปใหม  มีการจัดงานข้ึนปใหมในคืนวันท่ี  31  เดือนธันวาคม ของทุกป   
โดยมีมหรสพคบงันบริเวณหนาตลาดสดเทศบาลหรือหนาสํานักงานเทศบาลตําบลทาอุเทน  และจัดใหมีการ
ทําบุญตักบาตรในตอนเชาวันท่ี  1  เดือนมกราคม ของปนั้นๆ  รวมกันบริเวณหนาตลาดสดเทศบาลหรือหนา
สํานักงานเทศบาลตําบลทาอุเทน 
    2.  เทศกาลสมโภชองคพระธาตุทาอุเทน  เปนเทศกาลท่ีจัดข้ึนเปนประจําทุกป  โดยเริ่ม
งานในวันข้ึน  13  คํ่า ถึงวันข้ึน  15  คํา  เดือน  4  ของทุกป  มีมหรสพคบงันตลอดงาน 
    3.  เทศกาลวันสงกรานตทาอุเทน  เปนเทศกาลท่ีจัดข้ึนเปนประจําทุกป  โดยเริ่มงาน
ตั้งแตวันท่ี  12 - 13  เมษายน  ของทุกป  โดยมีการจัดขบวนแหนางนพมาศ  สรงน้ําพระ  โดยเฉพาะพระ
บาง  และประเพณีแหดอกไมสักระบูชาองคพระธาตุทาอุเทน  รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ  เหมือนกับประเพณีงาน
สงกรานตของทองถ่ินอ่ืน   
    4.  ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา  เทศบาลจะจัดใหมีขบวนแหเทียนเขาพรรษาในวันข้ึน        
15  คํ่า  หรือวันแรม  1  คํ่า  เดือน  8  ของทุกป  มีการประกวดใหคะแนน  และรางวัลตนเทียน  รางวัล
ประจําตนเทียนของแตละคุม  โดยชาวคุมจะสงเขาประกวด  และรวมขบวนแห 
    5.  ประเพณีแขงเรือออกพรรษา  ชาวไทญอในเขตเทศบาลตําบลทาอุเทน  ซ่ึงถือไดวา
เปนชุมชนท่ีอยูติดกับริมน้ําโขง  และเปนลูกแมน้ําโขง  นิยมจัดใหมีการจัดแขงเรือยาวในฤดูกาลออกพรรษา  
โดยเริ่มตั้งแตวันแรม  1  คํ่า  หรือแรม 2 คํ่า  เดือน  11  เปนตนไป  โดยใชสถานท่ีริมแมน้ําโขงบริเวณหนา
สํานักงานเทศบาลตําบลทาอุเทนเปนสนามแขง 
    6.  งานประเพณีลอยกระทง  และตุมโฮมไทญอ  เปนงานท่ีเริ่มใหมีข้ึนในป  พ.ศ. 2532  
เปนตนมา  โดยจัดใหมีข้ึนในวันลอยกระทง  หรือวันเพ็ญเดือนสิบสอง  เพ่ือเปนประเพณีการรวมกลุมของชาว
ไทญอ   ซ่ึงเปนกลุมชุมชนดั้งเดิมของเทศบาล  มีพาขาวแลง  บายศรีสูขวัญ  และการลอยกระทงในแมน้ําโขง
บริเวณหนาสํานักงานเทศบาลตําบลทาอุเทนเปนประจําทุกป 
 

8.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภาษาทองถ่ินท่ีสําคัญท่ีนิยมสืบทอดกันมาจนถึงปจจุบัน คือ ภาษาญอ  

8.4 สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึกในเขตพ้ืนท่ีตําบลทาอุเทน คือ ปลารา  แตงไทย แตงโม และพืชผักท่ี

ปลูกตามแนวริมฝงแมน้ําโขง 
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9.ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

          9.1 น้ํา 
 เขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลทาอุเทน  มีแมน้ําโขงก้ันพรมแดนประเทศไทย/สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ทําใหมีทิวทัศนท่ีสวยงาม  สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ  มีแหลงน้ําธรรมชาติ
เชื่อมตอ  เชน ลําหวยทวย และบึงเก็บน้ําบึงมอ 

          9.2 ปาไม 
มีปาไมพ้ืนท่ีราบลุมและมีแนวยาวตามลําน้ําโขง พ้ืนท่ีปลูกพืชสวน พืชไร  พ้ืนท่ีราบลุมใชทํานา   

          9.3 ภูเขา 
พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลทาอุเทน ไมมีภูเขา 

          9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
             9.4.1  ทรัพยากรดิน 

ราษฎรสวนใหญใชท่ีดินประกอบอาชีพ ทํานา ทําสวน ทําไร  และเปนท่ีอยูอาศัย 
 

   9.4.2  ทรัพยากรน้ํา 
  เขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลทาอุเทน  มีแมน้ําโขง  ลําหวยทวย ใชเปนแหลงน้ําอุปโภคบริโภค 

และสําหรับการเพาะปลูกพืชไร พืชสวน ไรนา  
  
  10. อ่ืน ๆ 
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