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ส่วนที่  ๑ 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 
 
ประวัติความเป็นมา 
 
  ตำบลพิมานตามคำเล่าขานนั้น เดิมมีที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว แถวเมืองมหาชัยบ้านนาขาม แขวงคำม้วน หรือเมืองท่าแขก อยู่มาเมื่อปี ๒๒๙๗  ได้เกิดศึกฮ้อ 
ศึกแกว  เข้ารุกรานได้มีคนกลุ่มหนึ่งทนการกดขี่ข่มเหงไม่ไหว  เลยชวนกันอพยพหนีลงมาตามแม่น้ำโขงโดยใช้
เรือเป็นพาหนะเลาะเรื่อยมาจนถึงปากน้ำก่ำไปเรื่อยๆ จนถึงบ้านพิมานท่าเห็นทำเลดีเลยพากันตั้งถิ่นฐานกัน 
อยู่มาได้ทราบข่าวว่าศึกฮ้อ ศึกแกวได้ถอยทัพกลับ จึงให้นายวันเป็นหัวหน้าพาเพ่ือนไปดูและชวนพ่ีน้องหนีมา
อยู่ด้วยเพราะนอกจากปลอดภัยแล้ว พ้ืนที่ยังอุดมสมบูรณ์มากดังนั้นจึงมีพ่ีน้องติดตามมาเป็นจำนวนมาก            
แต่การมาครั้งนี้นอกจากจะนำสิ่งของเครื่องใช้ติดตัวมาด้วยแล้วยังอัญเชิญพระพุทธรูปองค์แสนและกลองอีลาย
มาด้วย 
  พระองค์แสนพร้อมกลองอีลายมีตำนานเล่าขานกันมาว่าเป็นของศักดิ์สิทธ์มาก ในสมัยการสู้
รบจะต้องใช้หอก ดาบเข้าห้ำหั่นกันโดยมีฆ้องกลองประโคมเป็นการศึก ดังนั้นถ้าใครได้มีโอกาสได้กราบ
พระองค์แสนแล้วออกสู้รบจะปลอดภัยกลับมาทุกครั้งไป โดยเฉพาะถ้าออกศึกเอากลองอีลายไปด้วยจะชนะศึก
กลับมาทุกครั้งไป การตั้งถิ่นฐานในบ้านพิมานท่านั้นมีอุปสรรค์ในการครองชีพคือฤดูฝนน้ำจะท่วมจึงอพยพ
ขึ้นมาอยู่ที่บ้านพิมานปัจจุบัน  ในการอพยพนั้นได้อัญเชิญพระองค์แสนและกลองอีลายมาด้วย  ขณะที่เดินใกล้
ถึงวัดศรีชมชื่นนั้น  ได้เกิดปรากฏการณ์ขึ้นคือแดดร้อนจัดทั่วบริเวณทั้งๆที่ตรงนั้นเป็นป่าทึบจนไม่สามารถ
เดินทางต่อไปไหว  ซึ่งที่ตรงนั้นได้มีต้นไม้ต้นหนึ่งที่แผ่กิ่งก้านสาขามีร่มเงาผู้คนจึงเข้าไปอาศัยอยู่ไต้ต้นไม้นั้น   
ผู้เป็นหัวหน้าจึงทำการบริกรรมทางไสยศาสตร์ว่า  ถ้าหากพระองค์แสนและกลองอีลายจะประดิษฐ์สถานอยู่
บริเวณนี้   และลูกหลานได้อาศัยอยู่บริเวณนี้จะอยู่ เย็นเป็นสุข  สมบูรณ์ ไปด้วยพืชพรรณธัญญาหาร                 
พอพูดเสร็จเหตุการณ์ต่างๆ จึงกลับเข้าสู่ปกติและได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ตรงนั้นและเรียกชื่อบ้านว่า" บ้านพิมาน"  
ตามชื่อต้นไม้ที่ได้หลบแดด  และตั้งวัดชื่อ  “วัดศรีชมชื่น”  และปัจจุบันพระองค์แสนและกลองอีลาย                  
ก็ประดิษฐ์สถานอยู่ที่วัดศรีชมชื่น  บ้านพิมานหมู่ที่ ๓ ตำบลพิมาน   อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 
๑. ด้านกายภาพ 

 
  สภาพภูมิประเทศ 
  ที่ตั้ง 
 องค์การบริหารส่วนตำบลพิมานตั้งอยู่  หมู่ที่  ๓  บ้านพิมาน  ตำบลพิมาน  อำเภอนาแก  จังหวัด 
นครพนม  ซ่ึงห่างจากอำเภอนาแกประมาณ  ๗  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดนครพนมประมาณ  ๗๐ 
กิโลเมตร 
  เนื้อที่ 
  จำนวน   ๓๑,๒๘๗  ไร่  (๕๐.๐๖ ตารางกิโลเมตร)   
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  ภูมิประเทศ    เป็นที่ราบและภูเขา 
  ทิศเหนือ จรดเขตตำบลนาคู่ อำเภอนาแก และตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร 
  ทิศใต้  จรดเขตตำบลดงหลวง  อำเภอดงหลวง    จังหวัดมุกดาหาร 
  ทิศตะวันออก จรดเขตตำบลสีชมพู  อำเภอนาแก 
  ทิศตะวันตก จรดเขตตำบลนาแก  อำเภอนาแก 
 
๒. ด้านการเมือง  การปกครอง 
 ด้านการเมือง  การปกครอง  ตำบลพิมานแบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน  ซึ่งมีทั้งฝ่ายท้องที่และ
ท้องถิ่น  ดังนี้ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน   
 1.  คณะผู้บริหารท้องถิ่น / สมาชิกสภาท้องถิ่น / พนักงานส่วนท้องถิ่น / ลูกจ้าง 

2.  ฝ่ายบริหาร    จำนวน    ๔ คน  
3.  ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน   ๑๙ คน  
4.  พนักงานส่วนตำบล   จำนวน    ๑๙ คน 
5.  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน   ๙ คน 
 

คณะผู้บริหารท้องถิ่น  จำนวน ๔ คน ดังนี้ 
  1)  นายบัญชา  ศรีชาหลวง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 
  2)  นายสมพูน  ตันสมรส   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 
  3)  นายพีระพงษ์  เหง้าบุตร  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 
  4)  นางสาวจิตรนภา  ภานุภคัโภคิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน  

 
สมาชิกสภาท้องถิ่น  จำนวน  ๑๙  คน  ดังนี ้

๑)  ร้อยตรีสายันต์   เชื้อกุณะ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 
๒)  นายวิระวงค์    ทองไทย    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 
๓)  นางสาวนารวม   หลวงทำเม    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 
๔)  นายพิทยา   วงค์เทวราช  สมาชิกสภาฯ (ม.๑) 
๕)  นายจำนง    วงค์วิวงค ์  สมาชิกสภาฯ (ม.๒) 
๖)  นายปิดตา   วงค์ขะวงค์  สมาชิกสภาฯ (ม.๒) 
๗)  นายยงยุทธ   ไชยตันเทือก  สมาชิกสภาฯ (ม.๓) 
๘)  นายสมศักดิ์   สำปันโณ  สมาชิกสภาฯ (ม.๔) 
๙)  นายสายัน    ยะตะโคตร  สมาชิกสภาฯ (ม.๕) 
๑๐)  นายทวีศักดิ์   บัวทองจันทร์  สมาชิกสภาฯ (ม.๕) 
๑๑)  นายประไมล์   จันทร์แก้ว  สมาชิกสภาฯ (ม.๖) 
๑๒)  นายจันไทย   วงค์ชาชม  สมาชิกสภาฯ (ม.๖) 
๑๓)  นายสมบัติ   วงค์จันดี  สมาชิกสภาฯ (ม.๗) 
๑๔)  นางยุพา    พิละมาตย์  สมาชิกสภาฯ (ม.๗) 
๑๕)  นายทอมสันต์   วงค์ตาทำ  สมาชิกสภาฯ (ม.๘) 
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๑๖)  นายปราณี   วงค์อุคะ  สมาชิกสภาฯ (ม.๘) 
๑๗)  นายซง   วงค์ชาชม   สมาชิกสภาฯ (ม.๙) 
๑๘)  นายสำรอง   พลชำนิ  สมาชิกสภาฯ (ม.๑๐) 
๑๙)  นายนภารัตน์    ปิยะราช  สมาชิกสภาฯ (ม.๑๐) 

 
พนักงานส่วนตำบล  ดังนี้ 
  ๑)  นางทยิดา   ยันตะบุษย์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 
  ๒)  น.ส. จตุพร   พ่ออามาตย์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 

 
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  ๑๓  คน  ดังนี้ 

  ๑)  นายสุราช    จำปา   หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. พิมาน 
  ๒)  นายพรพิทักษ์   สาเสน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
  ๓)  จ.อ. อำนวย    ไกยลุน  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
  ๔)  จ่าเอกพูนทรัพย์  น้อยสีมุม    เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 
  ๕) นายยุทธพงศ์    ประเสริฐสังข์  นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ 
  ๖) นายธนินทร์  ภูวานคำ  นิติกร ปฏิบัติการ 
  ๗) นายวีระวัฒน์   ชาแสน  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
  ๘) นางสาวกฤติยาภรณ์  แก้วเรือง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
  ๙)  นางไพบูรณ ์ วงค์ตาโสม  คร ู 

๑๐)  นางการะทอน  สิงห์ทองชัย  คร ู
  ๑๑)  นางศิริรัตน์ วงค์แสงสอน  คร ู

๑๒) นางสาวสุกัลยา  วงค์หลวงอุด  คร ู
๑๓)  นางวัลละภา  ใจเที่ยง  คร ู
 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ   จำนวน  ๗  คนดังนี ้
๑)  นางสาววิจิตรา  วงค์แสงสอน  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

  ๒)  นายประเวศ   วงคต์าโสม  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
  ๓)  นางสาวพนารัตน์  ตันสมรส  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
  ๔)  นางอนิดา   พุทธวาลย์  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
  ๕)  นายสุระชาติ   ชาเครือ  คนตกแต่งสวน 
  ๖)  นางสาวปรวรรณ   อ้นปัญญา  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  ๗)  นายคุณาพจน์    ไกยลุน  พนักงานขับรถยนต์ 
 

กองคลัง    จำนวน   ๓   คน  ดังนี ้
๑) นางสาวจตุพร   พ่ออามาตย์  รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง 
๒) นางสาวสุราณี    จำปา  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
๓) นางสาวนิภาพรรณ  วงค์หนายโกด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
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พนักงานจ้างตามภารกิจ   จำนวน  ๒  คนดังนี ้
  ๑)  นางสาวศิริวรรณ   พิกุลศรี  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
  ๒)  นางสาวเสาวลักษณ์  ลุนละคะ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

กองช่าง   จำนวน  ๒  คน  ดังนี ้
  ๑)  นายปริญญา   อินทะโคตร  ผู้อำนวยการกองช่าง 
  ๒)  นางสาวบุญอ้อม  สิงห์  เจ้าพนักงานธุรการ 
 กองสวัสดิการและสังคม  จำนวน  ๒  คน  ดังนี้ 

๑) นางสาวนิภาพรรณ แสนบรรดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
๒) นายธมกร เพียรภายลุน  นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ 

 
ข้อมูลผู้นำท้องที ่ (กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) 
๑. บ้านพิมาน   หมู่ที่ ๑  นายปรีดา    วงค์เทวราช  ตำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้าน 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นาย สมศักดิ์   ชาเรืองเดช 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายบุญการ    แสนสุภา 

๒. บ้านปากบัง   หมู่ที่ ๒  นายคำฟอง    พ่ออามาตย์ ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายประมวล   บุสดี 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายพาน    เชื้อสาทุม 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  นายคำไค    ชาเครือ 

๓. บ้านพิมาน หมู่ที่ ๓  นายนิกร   พ่อเพียโคตร  ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายบรรจร   วงค์อุคะ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายอนิศักดิ์    โคตรพรม 
แพทย์ประจำตำบล  นางวิลัย   อุโคตร์ 
สารวัตรกำนัน   นายบุญเสริม   วงค์แสนไชย 

๔. บ้านจอมมณี หมู่ที่ ๔  นายปราศรัย    วงค์แสนไชย ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายประจวบ   ตันสมรส 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายสนทยา   ตันสมรส 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  นายบุญเนียน   วงค์หนายโกฏ 

๕. บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ ๕  นายไพฑูรย์ ตาริชัย  ตำแหน่ง  กำนันตำบลพิมาน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายปรีดา    มาศิลป์ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายสุทธิราช    ชาเรืองเดช 

๖. บ้านดอนพัฒนา  หมู่ที่ ๖ นายศักดิ์ดา   ปัญญาพ่อ  ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายสนั่น    ไตรยราช 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายประดิษฐ์    วงคฺฝ่ายแดง 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  นายวิลัย    วงค์ฝ่ายแดง  

๗. บ้านสุขเกษม  หมู่ที่ ๗  นางสาวขวัญจิตร์   วงค์หลวงอุด ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายประสาน    วงค์จันดี 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายสนองชัย   วงค์อุดดี 
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๘. บ้านพิมานท่า  หมู่ที่ ๘  นายเสด็จ    วงค์แสนไชย  ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายสุริยันต ์  อินธิแสง 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายสนั่น   วงค์ตาทำ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  นายนเรศ    พาลุกา 
 

๙. บ้านดงน้อย  หมู่ที่ ๙  นายยันชัย    วงค์กระโซ่ ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายฉันโชค    วงค์ชาชม 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นางหวัน     น่านโพธิ์ศรี 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  นายวินัย   พิมพ์ขัน 
สารวัตรกำนัน  นายอุดรไทย   สุวรรณพงษ์ 
 

๑๐. บ้านคลองเจริญ  หมู่ที่ ๑๐   นางสมพงษ์    วงค์ตาเทพ   ตำแหน่ง     ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นางผลดี    ชาเรืองเดช 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายณรงศักดิ์    ธ.น.เฮือง 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  นายธีระศักดิ์    ชาเครือ 
 

๑๑. บ้านสุขเกษม  หมู่ที่ ๑๑ นายธีระยุทธ    ชาเรืองเดช ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายสุระชัย   วงค์พระไกร 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายหวาน   พังยะ 

 
 ๓.  ประชากร 

ข้อมูลประชากรตำบลพิมาน 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวน
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

๑ พิมาน ๒๓๖ ๒๓๗ ๔๗๓ ๑๔๑ 
๒ ปากบัง ๓๙๕ ๔๒๔ ๘๑๙ ๒๐๗ 
๓ พิมาน ๒๔๘ ๓๐๙ ๕๕๗ ๑๖๗ 
๔ จอมมณี ๔๐๔ ๔๓๑ ๘๓๕ ๒๔๒ 
๕ แสงสว่าง ๒๙๘ ๓๒๔ ๖๒๒ ๑๖๕ 
๖ ดอนพัฒนา ๒๖๘ ๒๙๑ ๕๕๙ ๑๘๘ 
๗ สุขเกษม ๒๔๘ ๒๔๑ ๔๘๙ ๑๗๕ 
๘ พิมานท่า ๒๕๖ ๒๙๕ ๕๕๑ ๑๕๕ 
๙ ดงน้อย ๒๘๖ ๒๙๗ ๕๘๓ ๑๘๑ 

๑๐ คลองเจริญ ๑๘๐ ๑๗๗ ๓๕๗ ๑๐๑ 
๑๑ สุขเกษม ๑๘๓ ๑๘๗ ๓๗๐ ๑๐๖ 

รวม ๓,๐๐๒ ๓,๒๑๓ ๖,๒๑๕ ๑,๘๒๘ 
ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอนาแก   เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ 
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๔.  สภาพทางสังคม 
๑  การศึกษา 

โรงเรียนประถมศึกษา   จำนวน  ๖ แห่ง 
    ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  จำนวน  ๔ แห่ง 
    ที่อ่านหนังสือพิมพ์      จำนวน  ๑๐ แห่ง 
    ห้องสมดุประชาชน / ศูนย์การศึกษาชุมชน  จำนวน  ๑ แห่ง 
 
   ๒. ด้านการสาธารณสุข 
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   จำนวน  ๒ แห่ง 

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิมาน 
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงน้อย 

    -     ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน  จำนวน  ๑๐ แห่ง 
 

๓.  สถานที่ท่องเที่ยว / ที่พัก 
สถานที่พัก (รีสอร์ท)   ๒      แห่ง 
แหล่งท่องเที่ยว  (เชิงประวัติศาสตร์) ๑ แห่ง   (อนุสรณ์สถานฯ) 

  
๔.  การสังคมสงเคราะห์ 

  ๑. ชมรมคนรักพิมาน   จำนวน  ๑ ชมรม 
  ๒. มีกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพิมาน จำนวน  ๑ กองทุน  
  ๓. จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน  ๗๐๖ คน 
  ๔. จำนวนผู้พิการที่ได้เบี้ยยังชีพ  จำนวน  ๑๙๕ คน 
  ๕. จำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน  ๖ คน 
  ๖. ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง   จำนวน  ๙๕ คน  
 
๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
การคมนาคม 

การคมนาคมจากหมู่บ้านไปอำเภอโดยรวมแล้วสามารถสัญจรไปมาสะดวก  เพราะเป็น
ถนนลาดยาง  ยกเว้นจากบ้านปากบังมาพิมานท่าเป็นถนนลูกรัง  ระยะทางประมาณ  ๔  กม.  ถนนมีฝุ่นควัน
จำนวนมาก  และจากอดีตจนถึงปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลพิมานก็ได้จัดสรรงบประมาณและขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนในการก่อสร้างถนนคอนกรีตให้เต็มพ้ืนที่  และขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบล
พิมานได้มีที่ทำการใหม่ซึ่งจะเชื่อมต่อหมู่บ้านต่างๆ เช่น บ้านพิมาน หมู่ที่ ๓ บ้านจอมมณี หมู่ที่ ๔ และ         
บ้านพิมานพิมานท่า หมู่ที่ ๓ ซึ่งถนนที่เชื่อมต่อนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก  สำหรับถนนสายหลัก คือ  ถนนสาย สกล – ธาตุพนม  และถนนสายเปรมพัฒนา (จอมมณี –            
ดงหลวง)      
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การไฟฟ้า 

ทุกหลังคาเรือน  ที่อยู่ในชุมชนในหมู่บ้าน  นั้นจะมีไฟฟ้า  ใช้ทุกครัวเรือน  แต่ยังมีบางครัวเรือน 
ที่ปลูกบ้านห่างไกลชุมชน  เช่นปลูกบ้านตามไร่  นา  ซึ่งไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึงและองค์การบริหารส่วนตำบลพิมานได้
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  ตลอดจนได้อุดหนุนงบประมาณให้เพ่ือดำเนินการ
ในบางหมู่บ้านตามความจำเป็นเร่งด่วนและปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน 
 
การประปาหมู่บ้าน 

 ทุกหมู่บ้านมีระบบประปาหมู่บ้าน  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ
การอำนวยความสะดวกในเรื่องน้ำเพ่ือการอุปโภคในครัวเรือน  ซึ่งในทุกหมู่บ้านจะมีระบบประปาของหมู่บ้าน
ซึ่งสมาชิกในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นสมาชิกผู้ใช้น้ำประปา  และบางครัวเรือนพ่ึงตนเองโดยการขุดเจาะบ่อน้ำใช้
ในครัวเรือน  ในห้วงฤดูฝนการให้บริการน้ำประปามีความเพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชน  แต่ในห้วง
ฤดูแล้งบางหมู่บ้านน้ำประปาก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการ  องค์การบริหารส่วนตำบลพิมานก็ได้หาทางแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวเพ่ือบริการประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ  ซึ่งในบาง
หมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลพิมานได้โอนกิจการระบบประปาหมู่บ้านให้กับชุมชนบริหารจัดการเอง 
เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำและร่วมรับผิดชอบในการจัดบริการสาธารณูปโภคในชุมชน
ของตนเอง 

 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

    หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน   จำนวน  ๑ หน่วย 
 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน  จำนวน  ๑๕๐ นาย 

การสื่อสาร 
 ตำบลพิมานในทุกหมู่บ้านมีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนใน

หมู่บ้านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงโดยบางหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลพิมานได้ดำเนินการ
ก่อสร้างระบบหอกระจายข่าวให้   ทั้งยังมีระบบการสื่อสารผ่านทาง line และเฟสบุค ของตำบลเพ่ือให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นต่างๆ 

 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 
 
อาชีพ   

ประชาชนชาวตำบลพิมานประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  คือ  การทำนา ส่วนใหญ่จะ
เป็นนาปีซึ่งเป็นการเกษตรน้ำฝนตามฤดูกาล การปลูกยางพาราเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ประชาชนตำบลพิมานได้ยึด
เป็นอาชีพ  หลังฤดูเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร  บางหมู่บ้านหรือบางครัวเรือนจะปลูกพืชไร่ เช่น  ถั่วลิสง  
ข้าวโพด  แตงโม  พริก (ขายเมล็ด)  ดอกไม ้พืชผักส่วนครัวต่างๆเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  และบางครัวเรือนก็
จะประกอบอาชีพเสริมเช่นการก่อสร้าง  รับจ้างทั่วไป   
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 การประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
๑ นา เป็นอาชีพหลัก ๒,๓๖๖  ราย ทำเป็นอาชีพเสริม ๒๒๙ ราย 
๒ ทำไร่ เป็นอาชีพหลัก ๑๓ ราย ทำเป็นอาชีพเสริม ๑๖๗ ราย 
๓ ทำสวน เป็นอาชีพหลัก ๑๗ ราย ทำเป็นอาชีพเสริม ๒๕๓ ราย 
๔ เลี้ยงสัตว์ เป็นอาชีพหลัก ๙ ราย ทำเป็นอาชีพเสริม ๔๗๐ ราย 
๕ เลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นอาชีพหลัก ๑ ราย ทำเป็นอาชีพเสริม ๒๗ ราย 
๖ ทำประมง เป็นอาชีพหลัก ๒ ราย ทำเป็นอาชีพเสริม ๒๘ ราย  

(ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรอำเภอนาแก) 
 
การอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
 ตำบลพิมานมบีริษัทนครพนมบีพ  ซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายเนื้อโคขุนที่มีอยู่ในพื้นท่ี 
 
การพาณิชย์ 
 ร้านค้าขายของชำ    จำนวน   ๒๗  ร้าน 
 โรงน้ำดื่ม     จำนวน     ๔ แห่ง 
 สถานบริการร้านคาราโอเกะ   จำนวน    ๔ แห่ง 
 
กลุ่มอาชีพในตำบล 

-  จำนวนทุกประเภทของกลุ่ม   จำนวน  ๔๘ กลุม่  
-  กลุ่มอาชีพ (ท่ีได้รับการหนุนเสริมจาก อบต.) จำนวน  ๒๔ กลุ่ม 

 ๑. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านพิมาน ม. 1 ๒. กลุ่มเลี้ยงโคบ้านพิมาน 
 ๓. กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านปากบัง  ๔. กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านพิมาน ม. ๓ 
 ๕. กลุ่มเกษตรทำนาบ้านจอมมณี  ๖. กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านแสงสว่าง 
 ๗. กลุ่มเลี้ยงไก่เพ่ือการเกษตร ม. 6 ๘. กลุ่มเกษตรผสมผสานเลี้ยงไก่ ม. ๗ 
 ๙. กลุ่มเลี้ยงโคบ้านสุขเกษม  ๑๐. กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านพิมานท่า 
 ๑๑. กลุ่มเลี้ยงโคพ้ืนเมืองบ้านดงน้อย ๑๒. กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พ้ืนเมือง ม.๑๐ 
 ๑๓. กลุ่มโรงเรียนชาวนาเครื่องจักรกล ๑๔. กลุ่มไม้ไผ่ประดิษฐ์ ม. ๓ 
 ๑๕. กลุ่มจักสานบ้านแสงสว่าง  ๑๖. กลุ่มเกษตรทำนาบ้านจอมมณี 
 ๑๗. กลุ่มเลี้ยงหมูเพื่อพัฒนาอาชีพ ม.๔ ๑๘. กลุ่มเย็บผ้าบ้านแสงสว่าง 
 ๑๙. กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านพิมานท่า  ๒๐. กลุ่มปุ๋ยอัดเม็ดตำบลพิมาน 
 ๒๑. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารา ๒๒. กลุ่มขนมจีนบ้านสุขเกษม 
 ๒๓. กลุ่มเลี้ยงหมูบ้านปากบัง  ๒๔. กลุม่อาชีพบ้านพิมาน ม. 3 

-  กลุ่มออมทรัพย์   จำนวน  ๑๑ กลุม่ 
-  กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน  จำนวน  ๑๐ กลุ่ม 
-  สถาบันการเงินชุมชน   จำนวน  ๒ แห่ง 
 
 
 



๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) 

การท่องเที่ยว 
 

อนุสรณ์สถานแห่งความสงบภูพานน้อยตั้งอยู่ที่บ้านดอนพัฒนา  ตำบลพิมาน  บริเวณหลังเขา
ภูพานน้อยติดถนนเปรมพัฒนาสายดงหลวง - จอมมณี  ติดเขตอำเภอดงหลวง  ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๔๓  
เมื่อวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๔๓  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารได้ทรงเสด็จ เปิดอนุสรณ์
สถานแห่งความสงบภูพานน้อย  ซึ่งเป็นที่ปลาบปลื้มของราษฎรชาวจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงอย่าง
หาที่สุดไม่ได้  และในบริเวณรอบอนุสรณ์สถานฯ  ทางด้านทิศเหนือจะเป็นที่ฐานปฏิบัติการทหารพรานที่  ๒๒  เดิม  
และมีอ่างเก็บน้ำบ้านดอนพัฒนา  ที่สวยงามตามธรรมชาติ  และบริเวณรอบอนุสรณ์สถานฯ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลพิมานได้ขอใช้พ้ืนที่ (ป่าไม้)จำนวน  ๕๑๕  ไร่  เพ่ือเป็นที่สาธารณะและจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์และเชิงประวัติศาสตร์ มีการจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 

องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน มีนโยบายที่จะพัฒนาให้อนุสรณ์สถานแห่งความสงบ ภูพานน้อย 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดนครพนม   

นอกจากนั้น ในปัจจุบันนอกจากอนุสรณ์สถานแห่งความสงบ ซึ่งมีสถานที่พักการจัดฝึกอบรม 
กิจกรรมเข้าค่ายต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลพิมานยังได้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มี
หลายๆหน่วยงานเข้ามาใช้บริการ และองค์การบริหารส่วนตำบลพิมานจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนี้ให้เป็นที่รู้จัก
ของผู้คนทั่วไป 
 
๗. ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม 
การนับถือศาสนา 
  ประชาชนตำบลพิมานส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
งานประเพณีและงานประจำปี 
 เดือนอ้าย บุญเข้ากรรม 
 เดือนยี่  บุญคูณลาน (บุญกองข้าว) 
 เดือนสาม บุญข้าวจี่ 
 เดือนสี่  บุญผะเหวด 
 เดือนห้า  งานสงกรานต์ 
 เดือนหก  บุญบั้งไฟ 
 เดือนเจ็ด บุญซำฮะ 
 เดือนแปด  บุญเข้าพรรษา 
 เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน 
 เดือนสิบ  บุญข้าวสาก 
 เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา  แข่งเรือ ไหลเรือไฟ 
 เดือนสิบสอง บุญกฐิน 
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  ตำบลพิมานมีภูมิปัญญาที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษมากมาย เช่น  ภูมิปัญญาการจักสาน           
ทุกประเภท  การทำนา  ดนตรีพ้ืนบ้าน  การฟ้อนรำ  การทำบั้งไฟ  การเย็บผ้าด้วยมือ   การทำพานบายศรี 
การทำไม้ไผ่ประดิษฐ์ การทอเสื่อด้วยกก ผือ  



๑๐ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) 

ภาษาถ่ิน 
 ตำบลพมิานมีภาษาท้องถิ่นคือภาษาผู้ไท 
 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
   ผลิตภัณฑ์ตำบลพิมาน  ได้แก่ ผ้าเย็บมือ ผ้าย้อมครามและย้อมจากเปลือกไม้ ตะกร้าพลาสติก  
สิ่งประดิษฐ์จากไม้ไผ่เช่นโคมไฟ กระปุกออมสิน  ข้าวกล้องงอก  ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก  ผลิตภัณฑ์จักสาน
จากกก ไหล พวงหรีดและดอกไม้จันทน์จากหญ้าแฝก 
 
 
๘. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

แหล่งน้ำ 
แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมานมีดังนี้ 
๑)  ลำห้วยสายนา  เป็นลำห้วยท่ีเกิดจากเขาภูพานไหลผ่านพ้ืนที่ตำบลพิมานจรดลำน้ำก่ำ  ลำห้วย

สายนานับว่ามีความสำคัญต่อการทำนาปลูกข้าวของตำบลพิมานอย่างยิ่ง 
๒)  ลำห้วยม่วง  เป็นลำห้วยที่มีขนาดใหญ่กว่าลำห้วยสายนา  เป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างตำบล 

สีชมพูกับตำบลพิมานซึ่งกรมชลประทานได้ก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดกว้าง  ๒๕  เมตรสันฝายสูง  ๒.๕  เมตร  
นับเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญต่อการเกษตรทั้งสองตำบล 

๓)  ลำห้วยยาง  เป็นลำห้วยทีม่ีขนาดใหญ่กว่าลำห้วยม่วง  เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างตำบลนาแก
กับตำบลพิมาน  ลำห้วยยางนับว่ามีความสำคัญต่อการเกษตรของทั้งสองตำบล 

๔)  หนองป่าช้า  เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่  ปริมาตรน้ำที่กักเก็บได้สามารถใช้ในการเกษตรกรรมได้
ตลอดปี นับว่าเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญต่อตำบลพิมานอย่างยิ่งและเป็นสถานที่ตั้งสำนักงาน อบต.พิมาน 

๕) หนองเอือด  เป็นหนองน้ำที่ประชาชนบ้านพิมาน ม.๑ บ้านพิมานท่า ม.๘ บ้านปากบัง ม.๒ และ
ประชาชนตำบลสีชมพู  ให้หล่อเลี้ยงชีพจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน 

๖) อ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย  เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ส่งผลให้ประชาชนตำบลพิมานได้มีน้ำเพ่ือ
การเกษตรทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง 

๗) อ่างเก็บน้ำบ้านดอนพัฒนา  เป็นอ่างเก็บน้ำที่ให้ประชาชนบ้านดอนพัฒนา  บ้านดงน้อย ได้ใช้
ประโยชน์ทั้งด้านเกษตรกรรมและการอุปโภคในครัวเรือน 
 ๘)  แหล่งน้ำขนาดเล็กธรรมชาติที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ของแต่ละหมู่บ้าน 
 
ป่าไมแ้ละภูเขา  

องค์การบริหารส่วนตำบลพิมานมีพ้ืนที่ป่าประมาณ ๕๑๕ ไร่  เป็นพ้ืนที่เทือกเขาภูพานซึ่งเป็น
ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง  พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นแหล่งต้นน้ำของพ้ืนที่ ทั้งยังเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน  
องค์การบริหารส่วนตำบลพิมานได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เป็นประจำทุกปี 
เช่นกิจกรรมปลูกป่า  การทำฝายชะลอน้ำ  การทำแนวป้องกันไฟป่าเป็นต้น  นอกจากป่าภูพานน้อยแล้วใน
หมู่บ้านยังมีมีป่าดอนนายางซึ่งมีลักษณะเป็นป่าชุมชนมีต้นยางนาซึ่งมีอายุกว่าร้อยปีที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของคน
ในชุมชนและผู้มาศึกษาดูงาน  ป่าชุมชนบ้านปากบังที่ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด  ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนตำบลพิมานได้ให้การหนุนเสริมชุมชนเพ่ือที่จะอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า  ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 


