
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

1.  ด้านกายภาพ 

1.1  ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

 ต าบลดินด า เป็นต าบลที่ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้ าชี บริเวณล าน้ าเป็นที่ต้ังของหมู่บ้าน ในหมู่บ้านมีบ่อดินด า 
ซ่ึงเป็นดินเหนียวเนื้อละเอียดใช้ปั้นภาชนะ เวลาน าไปเผาไฟจะมีกลิ่นหอม จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านดินด า” 

และมีล าน้ าชีไหลผ่าน มีความอุดมสมบูรณ์จึงได้สมญานามว่าดินด าน้ าชุ่ม เป็นนามของต าบลดินด าตราบเท่า
ทุกวันนี้ 
 เทศบาลต าบลดินด า ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลดินด าจากองค์การบริหารส่วนต าบลดินด า 
มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และ
มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 
2551 ปัจจุบันมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว อยู่ในระหว่างรอการประกาศรับรองผลการ
เลือกต้ังท้องถิ่น 

 ที่ต้ังและอาณาเขต 

  ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลเจ้าท่า จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีแม่น้ าชีเป็นเส้นแบ่ง 

  ทิศใต้           ติดต่อกับต าบลยางใหญ่ อ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลบ้านเขือง อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลแสนชาติ อ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 

             ติดต่อกับต าบลปาฝา อ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

 ภูมิประเทศต าบลดินด า มีลักษณะลาดเอียงจากทางทิศใต้ไปทางทิศเหนือ หรือลาดเอียงลงไปทาง
แม่น้ าชี ซ่ึงเป็นแม่น้ าขนาดใหญ่ที่ไหลผ่านพ้ืนที่ของต าบลดินด า  และพ้ืนที่ต าบลดินด าจะมีแหล่งน้ า กระจาย
อยู่ทั่วทั้งพ้ืนที่ต าบล ซ่ึงจะทั้งล าห้วย หนอง และบึง อยู่ทั่วไป ท าให้เป็นแหล่งท าการเกษตร โดยเฉพาะ การท า
นาข้าว ซ่ึงเป็นอาชีพหลักของประชาชนในพ้ืนที่ 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

 ภูมิอากาศของต าบลดินด า มีลักษณะเป็นแบบมรสุมประจ าถิ่น คือ จะมีอากาศร้อนในช่วง เดือน
มีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม จะมีฝนตกชุก ในบางปีก็จะเกิดภาวะน้ าท่วม
พ้ืนที่ และในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์จะมีอากาศเย็น มีภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อน แบ่งเป็น 3 ฤดู 
คือ 

  ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือน กุมภาพันธ์ –  เมษายน 

  ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 

  ฤดูหนาวเริ่มต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน – มกราคม 
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 1.4 ลักษณะของดิน 

 ดินในเขตพ้ืนที่ต าบลดินด า จะมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การท าการเกษตร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง นาข้าว ในพ้ืนที่ห่างไกลจากแหล่งน้ าจะมีลักษณะดินทรายปนอยู่ เป็นจ านวนมาก ส่วนพ้ืนที่ใกล้แหล่ง
น้ าจะมีลักษณะดินเหนียว อุ้มน้ าได้ดี 

 
 

 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 

 แหล่งน้ าในเขตต าบลดินด าประกอบไปด้วย 3 ลักษณะ ได้แก่ 

 1) แม่น้ า มี 1 สาย คือ แม่น้ าชี อยู่บริเวณทิศเหนือสุดของพ้ืนที่ เป็นเขตติดต่อกับต าบลเจ้าท่า จังหวัด
กาฬสินธุ์ เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ หล่อเลี้ยงพ้ืนที่เกษตรในต าบลดินด า ซ่ึงแม่น้ าชี จะเป็นที่ต้ังของสถานีสูบ
น้ า จ านวน 7 แห่ง ท าหน้าที่จ่ายน้ าให้เกษตรกรท านาข้าว ซ่ึงมีทั้งนาปรังและนาปี ครอบคลุมพ้ืนที่หลายพันไร่ 
ท าให้เศรษฐกิจการผลิตข้าวของชาวต าบลดินด ามีประสิทธิภาพมาก 

 2) ล าห้วย ได้กระจายอยู่ทั่วไปในเขตต าบลดินด า ซ่ึงล าห้วยทุกแห่งจะไหลรวมไปทางทิศเหนือของ
พ้ืนที่ลงแม่น้ าชี ล าห้วยในต าบลดินด าจะเป็นแห่งกักเก็บน้ าไว้ให้ประชาชนได้ใช้ในการท าการเกษตร และเป็น
แหล่งท ามาหากินด้านการจับสัตว์น้ า ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในด้านนี้มากกว่าใช้ในการเกษตร ได้แก่ ห้วย
น้ าเค็ม,ห้วยกุดพันเจอะ,ห้วยกุดพีเวียง,ห้วยกุดน้ าจั้น,ห้วยกุดขวาง,บุ่งไข่นก,ร่องอ าไพ กุดโง้ง เป็นต้น  

3) หนองน้ า เป็นแหล่งกักเก็บน้ าแบบหนึ่งที่มีอยู่ในต าบลดินด า มีลักษณะเป็นบึงหรือหนองน้ าขนาดใหญ่ กิน
พ้ืนที่หลายสิบไร่ ได้แก่ กุดแปะ , หนองแห้  เป็นต้น 

 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง  ต าบลดินด ามีชุมชนหมู่บ้าน จ านวน 17 หมู่บ้าน ดังนี้ 
1) บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 1 2) บ้านดอนแคน หมู่ที่ 2 

3) บ้านพยอม หมู่ที่ 3 4) บ้านพยอม หมู่ที่ 4 

5) บ้านจานทุ่ง หมู่ที่ 5 6) บ้านคุยค้อ หมู่ที่ 6 

7) บ้านขม้ิน หมู่ที่ 7  8) บ้านเลิงคา หมู่ที่ 8 

9) บ้านดินด า หมู่ที่ 9 10) บ้านหนองบัวรอง หมู่ที่ 10 

11) บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 11 12) บ้านเลิงคา หมู่ที่ 12 

13) บ้านสะแบง หมู่ที่ 13 14) บ้านดงยาง หมู่ที่ 14 

15) บ้านขม้ิน หมู่ที่ 15 16) บ้านดอนแคน หมู่ที่ 16 

17) บ้านคุยค้อ หมู่ที่ 17 

2.2 การเลือกต้ัง  ต าบลดินด ามีหน่วยงานบริหารท้องถิ่น เป็นเทศบาลต าบล มีเขตการเลือกต้ัง  

แบ่งเป็น 2 เขตการเลือกต้ังตามเขตหมู่บ้าน ดังนี้ 

เขตเลือกต้ังที่ 1 เขตเลือกต้ังที่ 2 

หมู่บ้าน หมู่ที่ หมู่บ้าน หมู่ที่ 
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บ้านจานทุ่ง 5 บ้านดอนหวาย 1 

บ้านคุยค้อ 6 บ้านดอนแคน 2 

บ้านขม้ิน 7 บ้านพยอม 3 

บ้านเลิงคา 8 บ้านพยอม 4 

บ้านดินด า 9 บ้านสะแบง 13 

บ้านหนองบัวรอง 10 บ้านดงยาง 14 

บ้านค้อน้อย 11 บ้านดอนแคน 16 

บ้านเลิงคา 12   

บ้านขม้ิน 15   

บ้านคุยค้อ 17   

3. ประชากร 

 3.1  ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากรประชากรทั้ง  17  หมู่บ้านรวมทั้งสิ้น  6,877   คน  แยกเป็นชาย  
3,385  คน  หญิง  3,492 คนมีความหนาแน่นโดยเฉลี่ย  220.77  คน/ตารางกิโลเมตร  โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 

ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม จ านวนหลังคาเรือน 

หมู่ที่ 1  บ้านดอนหวาย 256 257 513 148 

หมู่ที่ 2 บ้านดอนแคน 107 123 230 69 

หมู่ที่ 3 บ้านพยอม 183 187 370 160 

หมู่ที่ 4  บ้านพยอม 174 207 381 108 

หมู่ที่ 5 บ้านจานทุ่ง 156 159 314 93 

หมู่ที่ 6  บ้านคุยค้อ 148 142 290 81 

หมู่ที่ 7  บ้านขม้ิน 132 116 248 81 

หมู่ที่ 8 บ้านเลิงคา 175 168 343 81 

หมู่ที่ 9 บ้านดินด า 247 266 540 146 

หมู่ที่ 10 บ้านหนองบัวรอง 268 297 565 162 

หมู่ที่ 11 บ้านค้อน้อย 162 154 316 95 

หมู่ที่ 12 บ้านเลิงคา 222 215 437 104 

หมู่ที่ 13 บ้านสะแบง 298 313 611 189 

หมู่ที่ 14 บ้านดงยาง 318 325 643 177 
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ข้าราชการครู ลกูจา้ง/พนักงานจา้ง รวม ชาย หญงิ รวม

(คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน)

โรงเรียนบ้านพยอม 3 3 6 22 20 42

โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมติ 4 4 8 22 29 51

โรงเรียนดงยางสะแบง 3 2 5 31 28 59

โรงเรียนบ้านคุยค้อ (บัณฑิตประชาสรรค์) 5 2 7 25 14 39

โรงเรียนดินด าบัวรองวทิยา 14 3 17 117 118 235

โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามคัคี 12 6 18 57 60 117

โรงเรียนบ้านขมิน้จานทุง่ 0 0 0 3 4 7

รวม 41 20 61 277 273 550

บุคลากรการศึกษา จ านวนนักเรียน

ชื่อโรงเรียน

หมู่ที่ 15 บ้านขม้ิน 150 170 320 84 

หมู่ที่ 16 บ้านดอนแคน 269 263 532 158 

หมู่ที่ 17 บ้านคุยค้อ 94 130 224 63 

รวม 3,385 3,492 6,877 1,999 
 
 

(ข้อมูลจ านวนประชากร  และหลังคาเรือน ณ  23 เมษายน  25624) 
 
 
 
 
 
 

  
4. สภาพทางสังคม 

 4.1 การศึกษา ต าบลดินด า มีโรงเรียนในเขตต าบลดินด า ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4.2 สาธารณสุข ต าบลดินด า มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านละ
ประมาณ 20 คน ซ่ึงได้ปฏิบัติงานและติดต่อกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 

 1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพยอม  ต้ังอยู่ บ้านพยอม หมู่ที่ 4 ต าบลดินด า ให้บริการกับ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลดินด า ได้แก่ บ้านดอนหวาย หมู่ 1 บ้านดอนแคน หมู่ที่ 2,16 บ้านจานทุ่ง หมู่ที่ 5 
บ้านสะแบง หมู่ที่ 13 และบ้านดงยาง หมู่ที่ 14  
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 2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองบัวรอง ต้ังอยู่ บ้านหนองบัวรอง หมู่ที่ 10 ให้บริการ
กับประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลดินด า ได้แก่ บ้านดินด า หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวรอง หมู่ 10 บ้านเลิงคา หมู่ที่ 
8,12 บ้านขม้ิน หมู่ที่ 7,15 บ้านคุยค้อ หมู่ที่ 7,17 และบ้านค้อน้อย หมู่ที่ 11  

 4.3 อาชญากรรม ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มีคดีอาชญากรรมใดๆ เกิดขึ้น ดังนั้น จึงเป็น
พ้ืนที่ท่ีมีความสงบสุขอีกพ้ืนที่หนึ่งในเขตอ าเภอจังหาร 

 4.4 ยาเสพติด ในระยะเวลาที่ได้ผ่าน ไม่มีคดีการจับกุมยาเสพติด 

 4.5 การสังคมสงเคราะห์ เทศบาลต าบลดินด า ได้มีหน่วยงานพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการ
ด้านสังคมสงเคราะห์ จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ยากจน ตกเกณฑ์ จปฐ. เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

 5.1 การคมนาคมขนส่ง  ระบบการให้บริการประชาชนในต าบลดินด า มีการก่อสร้างถนน ทั้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่บ้านและภายในหมู่บ้าน ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และถนนลูกรังที่ใช้
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรซ่ึงในปัจจุบันได้รับการปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี 

 5.2 การไฟฟ้า ในปัจจุบัน ประชาชนในต าบลดินด ามีไฟฟ้าใช้ครบทั้งหมดทุกหลังคาเรือน และได้มีการ
ขยายเขตการใช้ไฟฟ้าออกไปเรื่อยๆ 

 5.3 การประปา สาธารณูปโภคด้านการใช้น้ าของต าบลดินด ามีระบบประปาให้ประชาชนได้
ด าเนินการจัดต้ังระบบประปาหมู่บ้านใช้เอง โดยใช้น้ าต้นทุนจากแม่น้ าชี ส่วนหมู่บ้านที่ห่างจากแม่น้ าชีนั้น ก็ได้
มีการก่อสร้างระบบประปาขยายเขตการให้บริการ เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ าประปาใช้อย่างทั่วถึง 

 5.4 โทรศัพท์  การติดต่อสื่อสารในด้านโทรศัพท์ในต าบลดินด า จะมีโทรศัพท์ระบบเครือข่ายของ
การสื่อสารแห่งประเทศไทยมีปริมาณน้อย แต่ก าลังได้รับการปรับปรุงและเพ่ิมเติมให้มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น 
ส่วนระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้มีการส ารวจจากบริษัทท่ีให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่เสมอ มีการ
ก่อสร้างเสารับและขยายสัญญาณโทรศัพท์ให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก เต็มพ้ืนที่  

 5.6 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์  ไปรษณีย์รับอนุญาต และการส่งพัสดุ
ไปรษณีย์ให้บริการในต าบลดินด า จ านวน 1 แห่ง ต้ังอยู่ บ้านหนองบัวรอง หมู่ที่ 10 ซ่ึงได้ด าเนินการขนส่งพัสดุ
ไปรษณีย์ภายในต าบลดินด า และต าบลแสนชาติ 

 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
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 6.1 การเกษตร  ประชาชนในต าบลดินด า ได้มีการท าการเกษตรที่ส าคัญ คือ การท านา ซ่ึงมีทั้ งนาปี
และนาปรัง ส่วนการท าสวน พืช ผัก เป็นการท าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน การท านาปีและนาปรังในเขตพ้ืนที่
ต าบลดินด า สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร นาปีในอัตราไร่ละประมาณ 700-800 กิโลกรัม ส่วนนาปรัง
อัตราไร่ละประมาณ 900 กิโลกรัมต่อไร่ 
 6.2 การประมง  ประชาชนที่ประกอบอาชีพการประมง จะมีอยู่ตามแม่น้ าชี จะเป็นการเลี้ยงปลาใน
กระชังเพ่ือจ าหน่าย ส่วนการเลี้ยงปลาในส่วนอ่ืนๆ จะมีการเลี้ยงเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือนเท่านั้น  

 6.3 การปศุสัตว์  ประชาชนที่ประกอบอาชีพปศุสัตว์จะมีการท าเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือนเท่านั้น  

 6.4 การบริการ จะมีการด าเนินการประกอบอาชีพการบริการเพียงเล็กน้อย เช่น เสริมสวย ตัดผม 
บ้างแต่ในปัจจุบันได้มีการเพ่ิมจ านวนอาชีพบริการ เช่น การนวดและการอบสมุนไพรเพ่ิมขึ้น เป็นต้น  

 6.5 การท่องเที่ยว ด้านการท่องเที่ยว ในเขตต าบลดินด ายังไม่มีสถานที่ให้บริการในด้านนี้ แต่ใน
อนาคต ได้มีแผน 
 6.6 อุตสาหกรรม การผลิตสินค้าที่มีปริมาณมาก จะเป็นการผลิตสินค้าอุปโภค เช่น การผลิตเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป เครื่องใช้ในครัวเรือน แต่การผลิตยังไม่มีปริมาณมากนัก ส่วนมากจะเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน  

 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ ด้านการพาณิชย์ได้มีการขึ้นทะเบียนพาณิชย์ที่ส านักงานเทศบาล
ต าบลดินด า ส่วนมากเป็นการจดทะเบียนพาณิชย์ในการต้ังร้านค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค หรือเรียกว่า “ร้าน
ขายของช า” เป็นส่วนมาก ส่วนกลุ่มอาชีพนั้น จะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนจะรวมกลุ่มกันผลิตสินค้า
เพ่ือจ าหน่าย จะด าเนินการโดยกลุ่มแม่บ้าน หรือกลุ่มที่ต้ังขึ้นโดยมีความสนใจในการผลิตที่คล้ายกัน ซ่ึงจะเป็น
ผลต่อเนื่องจากหน่วยงานรัฐได้เข้ามาให้การอบรมให้ความรู้แล้วด าเนินการต่อเนื่องต่อไป 

 6.8 แรงงาน กลุ่มแรงงานจะเป็นกลุ่มแบบชั่วคราวตามฤดูกาลและกลุ่มแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
ซ่ึงกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มแรงงานที่มีอายุค่อนข้างมาก เป็นแรงงานในภาคเกษตร หมุนเวียนตามฤดูกาล แต่
ประเภทหลังจะเป็นกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในเขตเมือง  

6.9 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน  

 - จ านวน ประชากร  6,877  คน 

ประชากรชาย   3,385  คน 

ประชากรหญิง  3,492  คน 

จ านวนครัวเรือน  1,999  ครัวเรือน 

พ้ืนที่ จ านวน 31.15 ตารางกิโลเมตร หรือ 19,470 ไร่ 
โรงเรียน  7  แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  3  แห่ง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน  2  แห่ง 

วัดและพ่ีพักสงฆ์  จ านวน  13  แห่ง 

อาชีพหลักคือ ท านา 
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 6.10 ข้อมูลด้านเกษตร  การท าการเกษตรในต าบลดินด า มีการท านาเป็นหลัก ซ่ึงจ าเป็นต้องใช้น้ า ซ่ึง
น้ าที่ใช้จะเป็นน้ าจากสถานีสูบน้ า แหล่งน้ าธรรมชาติและคลองส่งน้ าของกรมชลประทาน ซ่ึงมีดังนี้  
 

ล าดับท่ี แหล่งน้ า 
พ้ืนท่ีท านา 

(ไร่) 

1 สถานีสูบน้ าบ้านดินด า 3,000 

2 สถานีสูบน้ าบ้านเลิงคา 900 

3 สถานีสูบน้ าบ้านขม้ิน 2,500 

4 สถานีสูบน้ าบ้านคุยค้อ 700 

5 สถานีสูบน้ าบ้านค้อน้อย 1,200 

6 สถานีสูบน้ าบ้านพยอม 700 

7 สถานีสูบน้ าบ้านสะแบง 700 

8 คลอง โขง ชี มูล 1,200 

9 ล าห้วย 500 
 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

1  การนับถือศาสนา  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในต าบลดินด าเป็นพุทธศาสนิกชนทั้งหมด จึงมีวัดกระจายอยู่ใน
พ้ืนที่  จ านวน  13  แห่ง คือ วัดบ้านดอนหวาย , วัดบ้านดอนแคน , วัดป่าโนนตูม , วัดบ้านพยอม , วัดบ้าน
สะแบง , วัดบ้านดงยาง , วัดบ้านจานทุ่ง , วัดบ้านดินด า , วัดบ้านเลิงคา , วัดป่าเลิงคา , วัดบ้านขม้ิน , วัดป่า
บ้านขม้ิน , วัดบ้านคุยค้อ 

2 ประเพณีและงานประจ าปี ประชาชนชาวต าบลดินด ามีประเพณีในรอบปีตามครรลองของผู้ที่เลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาและมีวิถีชีวิตผูกติดกับดินฟ้าอากาศ ผีบรรพบุรุษ และโชคลาง จึงได้มีงานบุญประเพณีทั้ง 12 
เดือน ดังนี้ 

เดือน อ้าย บุญเข้ากรรม(บุญเดือนอ้าย)  เดือนยี่ บุญคูณลาน เดือนสาม บุญข้าวจี่)  เดือนสี่บุญผะ
เหวดหรือบุญมหาชาติ เดือนห้า บุญสงกรานต์ เดือนหกบุญบั้งไฟ เดือนเจ็ดบุญซ าฮะ เดือนแปด บุญเข้าพรรษา  
เดือนเก้าบุญข้าวประดับดิน  เดือนสิบบุญข้าวสาก  เดือนสิบเอ็ดบุญออกพรรษา  เดือนสิบสองบุญกฐิน  

 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรธรรมชาติของต าบลดินด า เป็นผลมาจากพ้ืนที่ในต าบลดินด าเป็นแหล่งชุ่มน้ า ซ่ึงมีแหล่งน้ า
กระจายอยู่ทั่วไป ทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นสัตว์น้ า ซ่ึงสัตว์น้ าจะสามารถสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหาร
ให้กับประชาชนภายในต าบล โดยประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับแม่น้ าชีก็จะมีสัตว์น้ าให้จับเพ่ือเป็นอาหารและ
สร้างรายได้ 


