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ส่วนที่  1 
 

บทนำ 
 

1. บทนำ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561  หมวด  5  การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  
ข้อ  26  กำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น 
  แผนการดำเนินงาน  หมายถึง  แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน  ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. 2561 ข้อ 27 แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ              
จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  
  การจัดทำแผนการดำเนินงานมีข้ันตอนดำเนินการ  ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน  รวบรวม
แผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน  หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแล้วจัดทำร่างแผนการ
ดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 

2.   คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน  พิจารณาแผนการดำเนินงานแล้ว
เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
2.วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
  1. เพ่ือแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำ เนินการจริงใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 
  2. เพ่ือใช้เป็นเอกสารสำคัญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ให้มีความสะดวกและ
ชัดเจนในการดำเนินการต่างๆ 
  3. เพื่อทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน  มีการบริหารงานที่มีความชัดเจน สอดคล้องกับ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  
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3.ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
  1. ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน  มีการพัฒนาที่ชัดเจน  โดยใช้แผนการดำเนินงาน
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน  มีแผนงานโครงการพัฒนาตรงตามความต้องการและ
ตอบสนองปัญหาของท้องถิ่น 
  3. ทำให้การพัฒนาพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน 
  4. ประชาชนทราบล่วงหน้าว่าจะมีการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลพิมาน  และใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลพิมาน  ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส  ตรวจสอบได้   
 
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 
 
ประวัติความเป็นมา 
  ตำบลพิมานตามคำเล่าขานนั้น  เดิมมีที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว แถวเมืองมหาชัยบ้านนาขาม แขวงคำม้วน หรือเมืองท่าแขก อยู่มาเมื่อปี 2297  ได้เกิดศึกฮ้อ             
ศึกแกว  เข้ารุกรานได้มีคนกลุ่มหนึ่งทนการกดขี่ข่มเหงไม่ไหว  เลยชวนกันอพยพหนีลงมาตามแม่น้ำโขงโดยใช้
เรือเป็นพาหนะเลาะเรื่อยมาจนถึงปากน้ำก่ำไปเรื่อยๆ จนถึงบ้านพิมานท่าเห็นทำเลดีเลยพากันตั้งถิ่นฐานกัน 
อยู่มาได้ทราบข่าวว่าศึกฮ้อ ศึกแกวได้ถอยทัพกลับ จึงให้นายวันเป็นหัวหน้าพาเพ่ือนไปดูและชวนพ่ีน้องหนีมาอยู่ด้วย
เพราะนอกจากปลอดภัยแล้ว พ้ืนที่ยังอุดมสมบูรณ์มากดังนั้นจึงมีพ่ีน้องติดตามมาเป็นจำนวนมากแต่การมาครั้งนี้
นอกจากจะนำสิ่งของเครื่องใช้ติดตัวมาด้วยแล้วยังอัญเชิญพระพุทธรูปองค์แสนและกลองอีลายมาด้วย 
  พระองค์แสนพร้อมกลองอีลายมีตำนานเล่าขานกันมาว่าเป็นของศักดิ์สิทธ์มาก ในสมัยการ          
สู้รบจะต้องใช้หอก ดาบเข้าห้ำหั่นกันโดยมีฆ้องกลองประโคมเป็นการศึก ดังนั้นถ้าใครได้มีโอกาสได้กราบ
พระองค์แสนแล้วออกสู้รบจะปลอดภัยกลับมาทุกครั้งไป โดยเฉพาะถ้าออกศึกเอากลองอีลายไปด้วยจะชนะศึก
กลับมาทุกครั้งไป การตั้งถิ่นฐานในบ้านพิมานท่านั้นมีอุปสรรค์ในการครองชีพคือฤดูฝนน้ำจะท่วมจึงอพยพ
ขึ้นมาอยู่ที่บ้านพิมานปัจจุบัน  ในการอพยพนั้นได้อัญเชิญพระองค์แสนและกลองอีลายมาด้วย  ขณะที่เดินใกล้
ถึงวัดศรีชมชื่นนั้น  ได้เกิดปรากฏการณ์ขึ้นคือแดดร้อนจัดทั่วบริเวณทั้ งๆที่ตรงนั้นเป็นป่าทึบจนไม่สามารถ
เดินทางต่อไปไหว  ซึ่งที่ตรงนั้นได้มีต้นไม้ต้นหนึ่งที่แผ่กิ่งก้านสาขามีร่มเงาผู้คนจึงเข้าไปอาศัยอยู่ไต้ต้นไม้นั้น             
ผู้เป็นหัวหน้าจึงทำการบริกรรมทางไสยศาสตร์ว่า  ถ้าหากพระองค์แสนและกลองอีลายจะประดิษฐ์สถาน              
อยู่บริเวณนี้   และลูกหลานได้อาศัยอยู่บริเวณนี้จะอยู่ เย็นเป็นสุข สมบูรณ์ไปด้วยพืชพรรณธัญญาหาร              
พอพูดเสร็จเหตุการณ์ต่างๆ จึงกลับเข้าสู่ปกติและได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ตรงนั้นและเรียกชื่อบ้านว่า " บ้านพิมาน"   
ตามชื่อต้นไม้ที่ได้หลบแดด  และตั้งวัดชื่อ “วัดศรีชมชื่น”  และปัจจุบันพระองค์แสนและกลองอีลายก็ประดิษฐ์
สถานอยู่ที่วัดศรีชมชื่น บ้านพิมานหมู่ที่ 3 ตำบลพิมาน   อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
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ด้านกายภาพ 
 
  สภาพภูมิประเทศ 

   ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลพิมานตั้งอยู่ในเขตบ้านพิมานหมู่ที่ ๓ บ้านจอมมณีหมู่ที่ ๔ 
และบ้านพิมานท่า หมู่ที่ 8 ตำบลพิมาน  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  ซึ่งห่างจากอำเภอนาแกประมาณ             
7  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดนครพนมประมาณ  70 กิโลเมตร 

  เนื้อที่ จำนวน   31,287  ไร่   (50.06  ตารางกิโลเมตร)   

   ภูมิประเทศ    เป็นที่ราบและภูเขา 
  ทิศเหนือ จรดเขตตำบลนาคู่ อำเภอนาแก และตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร 
  ทิศใต้  จรดเขตตำบลดงหลวง  อำเภอดงหลวง    จังหวัดมุกดาหาร 
  ทิศตะวันออก จรดเขตตำบลสีชมพู  อำเภอนาแก 
  ทิศตะวันตก จรดเขตตำบลนาแก  อำเภอนาแก 
 
 

ด้านการเมือง  การปกครอง 
  ด้านการเมือง  การปกครอง  ตำบลพิมานแบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน  ซึ่งมีทั้งฝ่าย 
ท้องที่และท้องถิ่น  ดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 
คณะผู้บริหารท้องถิ่น / สมาชิกสภาท้องถิ่น / พนักงานส่วนท้องถิ่น / ลูกจ้าง 

2.  คณะผู้บริหาร    จำนวน  4   คน  
3.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน 19  คน  
4.  พนักงานส่วนตำบล    จำนวน  16  คน 
5.  พนักงานจ้างตามภารกิจ   จำนวน 11  คน 

 
คณะผู้บริหารท้องถิ่น  จำนวน 4 คน ดังนี้ 
  1)  นายบัญชา  ศรีชาหลวง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 
  2)  นายสมพูน  ตันสมรส   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 
  3)  นายพีระพงษ์  เหง้าบุตร  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 
  4)  นางสาวจิตรนภา  ภานุภคัโภคิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน  
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สมาชิกสภาท้องถิ่น  จำนวน 19 คน  ดังนี้ 
1)  ร้อยตรีสายันต์   เชื้อกุณะ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 
2)  นายวิระวงค์    ทองไทย    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 
3)  นางสาวนารวม   หลวงทำเม    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 
4)  นายพิทยา   วงค์เทวราช  สมาชิกสภาฯ (ม.1) 
5)  นายจำนง    วงค์วิวงค์  สมาชิกสภาฯ (ม.2) 
6)  นายปิดตา   วงค์ขะวงค์  สมาชิกสภาฯ (ม.2) 
7)  นายยงยุทธ   ไชยตันเทือก  สมาชิกสภาฯ (ม.3) 
8)  นายสมศักดิ์   สำปันโณ  สมาชิกสภาฯ (ม.4) 
9)  นายสายัน   ยะตะโคตร  สมาชิกสภาฯ (ม.๕) 
10)  นายทวีศักดิ์   บัวทองจันทร์  สมาชิกสภาฯ (ม.5) 
11)  นายประไมล์  จันทร์แก้ว  สมาชิกสภาฯ (ม.6) 
12)  นายจันไทย  วงค์ชาชม  สมาชิกสภาฯ (ม.6) 
13)  นายสมบัติ  วงค์จันดี  สมาชิกสภาฯ (ม.7) 
14)  นางยุพา    พิละมาตย์  สมาชิกสภาฯ (ม.๑๑) 
15)  นายทอมสันต์  วงค์ตาทำ  สมาชิกสภาฯ (ม.8) 
16)  นายปราณี  วงค์อุคะ  สมาชิกสภาฯ (ม.8) 
17)  นายซง   วงค์ชาชม   สมาชิกสภาฯ (ม.9) 
18)  นายสำรอง   พลชำนิ  สมาชิกสภาฯ (ม.10) 
19)  นายนภารัตน์  ปิยะราช  สมาชิกสภาฯ (ม.10) 
 
พนักงานส่วนตำบล  ดังนี้ 
  1)  นางสาวจตุพร   พ่ออามาตย์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 
 
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน  9  คนดังนี ้
 1)  นางสาวนาถชนก  ยงคำชา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

2) จ่าเอกโชคอำนวย   ไกยลุน  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 3)  สิบเอกประสพชัย  วงศ์ภูผานนท์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 
 4)  นายวีระวัฒน์  ชาแสน  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 5)  นายธนินทร์   ภูวานคำ  นิติกรปฏิบัติการ 
 6)  นางสาวกฤติยาภรณ์  แก้วเรือง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 7)  นางไพบูรณ์  วงค์ตาโสม  คร ู  
 8)  นางสาวสุกัลยา  วงค์หลวงอุด  คร ู

9)  นางวัลละภา  ใจเที่ยง   คร ู 
 
กองคลัง  จำนวน  2  คนดังนี ้

1)  นางสาวนิภาพรรณ  วงค์หนายโกด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
2)  นางสีวิลัย  ปัททุม   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน  
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กองช่าง  จำนวน  2  คน  ดังนี ้
 1)  นายปริญญา   อินทะโคตร  ผู้อำนวยการกองช่าง 
 2)  นางสาวบุญอ้อม   สิงห์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
กองสวัสดิการและสังคม    จำนวน  2  คน  ดังนี้ 

1)  นางสาวนิภาพร แสนบรรดิษฐ์  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
2)  นายธมกร   เพียรภายลุน  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  11  คนดังนี ้   
 1)  นางสาวเวธินี  วงค์แสงสอน  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
 2)  นายประเวสน์  วงค์ตาโสม  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
 3)  นางสาวพนารัตน์   ตันสมรส  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
 4)  นายสุระชาติ   ชาเครือ  คนตกแต่งสวน 
 5)  นางสาวปรวรรณ   อ้นปัญญา  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 6)  นางสาวศิริวรรณ   พิกุลศรี  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 7)  นางสาวเสาวลักษณ์  ลุนละคะ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
 8)  นายคุณาพจน์   ไกยลุน  พนักงานขับรถยนต์ 
 9)  นายเดชดำรงค์  อรพล  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
 10) นายวรวิทย์  ไตยราช   ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
 11) นางสาวเกศิณี  พ่ออามาตย์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
 
จำนวนผู้นำฝ่ายท้องที่  (กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) 
1. บ้านพิมาน   หมู่ที่ 1  นายปรีดา   วงค์เทวราช  ตำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายสมศักดิ์    ชาเรืองเดช 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายจรัสพร  ตันสมรส 
 
2. บ้านปากบัง   หมู่ที่ 2  นายคำฟอง    พ่ออามาตย์ ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายประมวล   บุสดี 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายสมพาน    เชื้อสาทุม 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  นายคำไค    ชาเครือ 
 
3. บ้านพมิาน หมู่ที่ 3  นายนิกร   พ่อเพียโคตร  ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายบรรจร   วงค์อุคะ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายอนิศักดิ์    โคตรพรม 
แพทย์ประจำตำบล  นางวิลัย   อุโคตร์ 
สารวัตรกำนัน   นายบุญเสริม   วงค์แสนไชย 
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4. บ้านจอมมณี หมู่ที่ 4  นายปราศรัย    วงค์แสนไชย ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายประจวบ   ตันสมรส 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายสนธยา   ตันสมรส 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  นายบุญเนียน   วงค์หนายโกฏ 
 
5. บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 5  นายไพฑูรย์ ตาริชัย  ตำแหน่ง  กำนันตำบลพิมาน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายปรีดา    มาศิลป์ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายสุทธิราช    ชาเรืองเดช 
 
6. บ้านดอนพัฒนา  หมู่ที่ 6 นายศักดิ์ดา    ปัญญาพ่อ  ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายสนั่น   ไตรยราช 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายประดิษฐ์   วงค์ฝ่ายแดง 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  นายวิลัย    วงค์ฝ่ายแดง 
  
7. บ้านสุขเกษม  หมู่ที่ 7  นางสาวขวัญจิตร์   วงค์หลวงอุด ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายประสาน    วงค์จันดี 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายสนองชัย   วงค์อุดดี 
 
8. บ้านพิมานท่า  หมู่ที่ 8  นายเสด็จ     วงค์แสนไชย  ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายสุริยันต ์  อินธิแสง 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายสนั่น   วงค์ตาทำ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  นายนเรศ    พาลุกา 
 
9. บ้านดงน้อย  หมู่ที่ 9  นายยันชัย    วงค์กระโซ่  ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายฉันโชค    วงค์ชาชม 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นางสาวหวนั     น่านโพธิ์ศรี 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  นายวินัย   พิมพ์ขัน 
สารวัตรกำนัน  นายอุดรไทย   สุวรรณพงษ์ 
 
10. บ้านคลองเจริญ  หมู่ที่ 10 นางสมพงษ์   วงค์ตาเทพ  ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายอนุพงษ์   ไฝสะอาด 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายณรงค์ศักดิ์  ธ.น.เฮือง 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  นายธีระศักดิ์    ชาเครือ 
 
11. บ้านสุขเกษม  หมู่ที่ 11 นายธีระยุทธ    ชาเรืองเดช ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายสุระชัย   วงค์พระไกร 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายหวาน   พังยะ 
 



- ๗ - 
 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 

ประชากร   
 

ข้อมูลประชากรตำบลพิมาน 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวน
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 พิมาน 237 232 469 143 
2 ปากบัง 393 425 818 208 
3 พิมาน 242 305 547 164 
4 จอมมณี 420 453 873 248 
5 แสงสว่าง 292 318 610 175 
6 ดอนพัฒนา 270 288 558 192 
7 สุขเกษม 249 247 496 177 
8 พิมานท่า 250 286 536 160 
9 ดงน้อย 293 295 588 185 

10 คลองเจริญ 179 176 355 104 
11 สุขเกษม 184 192 376 109 

รวม 3,009 3,217 6,226 1,868 
: ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอนาแก  ณ  วันที่  14  ตุลาคม 2563 
 
สภาพทางสังคม 
1  การศึกษา 
       โรงเรียนประถมศึกษา   จำนวน   6  แห่ง 

โรงเรียนผู้สูงอายุ    จำนวน    1  แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  จำนวน    4  แห่ง 

  ที่อ่านหนังสือพิมพ์      จำนวน 10  แห่ง 
  ห้องสมุดประชาชน / ศูนย์การศึกษาชุมชน  จำนวน   1 แห่ง 
   
2. ด้านการสาธารณสุข 
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน    2  แห่ง   

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิมาน 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงน้อย 

    ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน     จำนวน  11  แห่ง 
 
3.  สถานที่ท่องเที่ยว / ที่พัก 
     สถานที่พัก         จำนวน 2   แห่ง 
     แหล่งท่องเที่ยว (เชิงประวัติศาสตร์) จำนวน 1   แห่ง   (อนุสรณ์สถานฯ) 
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4.  การสังคมสงเคราะห์ 
  1. ชมรมคนรักพิมาน   จำนวน  1   ชมรม 
  2. มีกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพิมาน จำนวน   1   กองทุน  

 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพิมานให้การสมทบงบประมาณให้ 

  1. จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน 768 คน 
  2. จำนวนผู้พิการที่ได้เบี้ยยังชีพ  จำนวน 198 คน 
  3. จำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน     5 คน 
  4. ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่ได้รับการดูแล จำนวน    96 คน  
 
ระบบบริการพ้ืนฐาน 
การคมนาคม 

ถนนสายหลักการคมนาคม  คือ 
   -  ถนนสาย สกล – ธาตุพนม 

-  ถนนสายเปรมพัฒนา (จอมมณี – ดงหลวง)      
  ในเขตพ้ืนที่ตำบลพิมาน  องค์การบริหารส่วนตำบลพิมานได้จัดสรรงบประมาณ และ         
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ  เพ่ือดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตในพ้ืนที่           
เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก 
 
การไฟฟ้า 

ทุกหลังคาเรือน  ที่อยู่ในชุมชนในหมู่บ้าน  นั้นจะมีไฟฟ้า  ใช้ทุกครัวเรือน  แต่ยังมีบาง
ครัวเรือนที่ปลูกบ้านห่างไกลชุมชน  เช่นปลูกบ้านตามไร่  นา  ซึ่งไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึงและองค์การบริหารส่วนตำบล
พิมานได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  ตลอดจนได้อุดหนุนงบประมาณให้เพ่ือ
ดำเนินการในบางส่วน 
 
ระบบประปาหมู่บ้าน 
  ทุกหมู่บ้านมีระบบประปาหมู่บ้าน  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ
การอำนวยความสะดวกในเรื่องน้ำเพ่ือการอุปโภคในครัวเรือน  ซึ่งในทุกหมู่บ้านจะมีระบบประปาของหมู่บ้าน
ซึ่งสมาชิกในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นสมาชิกผู้ใช้น้ำประปา  และบางครัวเรือนพ่ึงตนเองโดยการขุดเจาะบ่อน้ำ         
ใช้ในครัวเรือน  ในห้วงฤดูฝนการให้บริการน้ำประปามีความ เพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชน            
แต่ในห้วงฤดูแล้งบางหมู่บ้านน้ำประปาก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการ  องค์การบริหารส่วนตำบลพิมานก็ได้  
หาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพ่ือบริการประชาชนในพ้ืนที่ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่ อความ
ต้องการโดยใช้งบประมาณของท้องถิ่นเองและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับให้กับชุมชน 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  จำนวน        1   หน่วย 
  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จำนวน   127   คน 
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การสื่อสาร 
  ตำบลพิมานในทุกหมู่บ้านมีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชน    
ในหมู่บ้านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง  ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลพิมานก็ได้มีการดำเนินการ            
ในการติดตั้งหอกระจายข่าวเพ่ือให้ผู้นำชุมชนได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนในท้องที่ของตนเอง
ได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง  ทั้งยังมีระบบการสื่อสารผ่านทาง line และเฟสบุค ของตำบลเพ่ือให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นต่างๆ 
 
ระบบเศรษฐกิจ 
 อาชีพ   

ประชาชนชาวตำบลพิมานประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  คือ การทำนา ส่วนใหญ่           
จะเป็นนาปีซึ่งเป็นการเกษตรน้ำฝนตามฤดูกาล การปลูกยางพาราเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ประชาชนตำบลพิมาน           
ได้ยึดเป็นอาชีพ  หลังฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร  บางหมู่บ้านหรือบางครัวเรือนจะปลูกพืชไร่ เช่น            
ถั่วลิสง  ข้าวโพด  แตงโม  พริก(ขายเมล็ด)  พืชผักส่วนครัวต่างๆเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  และบางครัวเรือน              
ก็จะประกอบอาชีพเสริมเช่นการก่อสร้าง รับจ้างทั่วไป   
  
การอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
 ตำบลพิมานมีบริษัทนครพนมบีพ  ซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายเนื้อโคขุนที่มีอยู่ในพื้นท่ี 
 
การพาณิชย์ 
 ร้านค้าขายของชำ    จำนวน    39 ร้าน 
 ร้านอาหาร     จำนวน     11   ร้าน 
 โรงน้ำดื่ม     จำนวน      5 แห่ง 
 สถานบริการที่มีการให้บริการสุรา อาหาร  จำนวน     3 ร้าน 
 สถานบริการร้านเสริมสวย     จำนวน      4    ร้าน 
 
กลุ่มอาชีพในตำบล 
กลุ่มอาชีพในตำบลพิมาน    จำนวน  35  กลุ่ม    ดังนี้ 
  ๑. กลุ่มอาชีพ (ท่ีได้รับการสนับสนุนจาก อบต.)  จำนวน    13  กลุ่ม   
  1) กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านพิมาน ม. 1 8) กลุ่มเลี้ยงโคบ้านพิมาน 
  2) กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านพิมาน ม. 3 9) กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านแสงสว่าง   
  3) กลุ่มเลี้ยงโคบ้านสุขเกษม  10) กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านพิมานท่า 
  4) กลุ่มเลี้ยงโคพ้ืนเมืองบ้านดงน้อย 11) กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พ้ืนเมือง ม.10 
  5) กลุ่มเย็บผ้าบ้านแสงสว่าง  12) กลุ่มปุ๋ยอัดเม็ดตำบลพิมาน   
  6) กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารา 1๓) กลุ่มขนมจีนบ้านสุขเกษม 
  7) กลุ่มเลี้ยงหมูบ้านปากบัง   

๒. กลุ่มออมทรัพย์   จำนวน  10  กลุ่ม 
๓. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน   จำนวน  10  กลุ่ม 
๔. สถาบันการเงินชุมชน (ม.7)  จำนวน    2  แห่ง 
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การท่องเที่ยว 
อนุสรณ์สถานแห่งความสงบภูพานน้อยตั้งอยู่ที่บ้านดอนพัฒนา  ตำบลพิมาน  บริเวณหลังเขาภูพานน้อย

ติดถนนเปรมพัฒนาสายดงหลวง - จอมมณี ติดเขตอำเภอดงหลวง ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ .ศ. 2543             
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2543 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารได้ทรงเสด็จ เปิดอนุสรณ์สถาน 
แห่งความสงบภูพานน้อย  ซึ่งเป็นที่ปลาบปลื้มของราษฎรชาวจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงอย่างหาที่สุดไม่ได้  
และในบริเวณรอบอนุสรณ์สถานฯ  ทางด้านทิศเหนือจะเป็นที่ฐานปฏิบัติการทหารพรานที่  22 เดิม และมีอ่างเก็บน้ำ
บ้านดอนพัฒนา ที่สวยงามตามธรรมชาติ  และบริเวณรอบอนุสรณ์สถานฯ องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน        
ได้ขอใช้พ้ืนที่ (ป่าไม้) จำนวน  515  ไร่  เพ่ือเป็นที่สาธารณะและจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ
เชิงประวัติศาสตร์ มีการจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน มีนโยบายที่จะพัฒนา 
ให้อนุสรณ์สถานแห่งความสงบ ภูพานน้อย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดนครพนม  
นอกจากนั้น ในปัจจุบันนอกจากอนุสรณ์สถานแห่งความสงบ ซึ่งมีสถานที่พัก  การจัดฝึกอบรม กิจกรรมเข้าค่ายต่างๆ 
องค์การบริหารส่วนตำบลพิมานยังมีแหล่งเรียนรู้  ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีหลายๆหน่วยงานเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในชุมชนเพ่ือนำไปพัฒนาศักยภาพให้เข้ากับบริบทพ้ืนที่ของแต่ละท้องถิ่น 
 
ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม 
การนับถือศาสนา 
 ประชาชนตำบลพิมานส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
 มีวัดในตำบล   จำนวน  8  วัด 
 สำนักสงฆ์       จำนวน  4  แห่ง 
งานประเพณีและงานประจำปี 
 เดือนอ้าย บุญเข้ากรรม 
 เดือนยี่  บุญคูณลาน (บุญกองข้าว) 
 เดือนสาม บุญข้าวจี่ 
 เดือนสี่  บุญพระเวส 
 เดือนห้า  งานสงกรานต์ 
 เดือนหก  บุญบั้งไฟ 
 เดือนเจ็ด บุญซำฮะ 
 เดือนแปด บุญเข้าพรรษา 
 เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน 
 เดือนสิบ  บุญข้าวสาก 
 เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา  แข่งเรือ ไหลเรือไฟ 
 เดือนสิบสอง บุญกฐิน 
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  ตำบลพิมานมีภูมิปัญญาที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษมากมาย เช่น  ภูมิปัญญาการจักสานทุกประเภท  
การทำเกษตรกรรม  ดนตรีพื้นบ้าน  การฟ้อนรำ  การทำบั้งไฟ  การเย็บผ้าด้วยมือ  การทำพานบายศรี การทำ
ไม้ไผ่ประดิษฐ์ การทอเสื่อด้วย กก ผือ การย้อมผ้าด้วยวัสดุจากธรรมชาติ การเยบ็ผ้าด้วยมือ 
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ภาษาถ่ิน 
  ตำบลพิมานมีภาษาท้องถิ่นคือภาษาผู้ไท 
 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
    ผลิตภัณฑ์ตำบลพิมาน  ได้แก่ ผ้าเย็บมือ ผ้าย้อมครามและย้อมจากเปลือกไม้ ตะกร้าพลาสติก  
สิ่งประดิษฐ์จากไม้ไผ่ เช่น โคมไฟ กระปุกออมสิน  ข้าวกล้องงอก  ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก  ผลิตภัณฑ์จักสาน
จาก กก ไหล พวงหรีด และดอกไม้จันทน์จากหญ้าแฝก 
 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แหล่งน้ำ 
แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมานมี ดังนี้ 

1)  ลำห้วยสายนา  เป็นลำห้วยที่เกิดจากเขาภูพานไหลผ่านพ้ืนที่ตำบลพิมานจรดลำน้ำก่ำ   
ลำห้วยสายนานับว่ามีความสำคัญต่อการทำนาปลูกข้าวของตำบลพิมานอย่างยิ่ง 

2)  ลำห้วยม่วง  เป็นลำห้วยที่มีขนาดใหญ่กว่าลำห้วยสายนา  เป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่าง
ตำบลสีชมพูกับตำบลพิมาน  ซึ่งกรมชลประทานได้ก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดกว้าง  25  เมตรสันฝายสูง 2.5  เมตร  
นับเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญต่อการเกษตรทั้งสองตำบล 

3)  ลำหว้ยยาง  เป็นลำห้วยที่มขีนาดใหญ่กว่าลำห้วยม่วง  เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างตำบลนาแก
กับตำบลพิมาน  ลำห้วยยางนับว่ามีความสำคัญต่อการเกษตรของทั้งสองตำบล 

4)  หนองป่าช้า  เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่  ปริมาตรน้ำที่กักเก็บได้สามารถใช้ในการเกษตรกรรม      
ได้ตลอดปี นับว่าเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญต่อตำบลพิมานอย่างยิ่ง ทั้งเกาะกลางน้ำยังเป็นที่ตั้งที่ทำการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลพิมาน 

5) หนองเอือด  เป็นหนองน้ำที่ประชาชนบ้านพิมาน หมู่ 1 บ้านพิมานท่า หมู่ 8 บ้านปากบัง 
หมู่ 2 และประชาชนตำบลสีชมพู ให้หล่อเลี้ยงชีพจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน 

6) อ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย  เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ส่งผลให้ประชาชนตำบลพิมานได้มีน้ำ
เพ่ือการเกษตรทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง 

7) อ่างเก็บน้ำบ้านดอนพัฒนา  เป็นอ่างเก็บน้ำที่ให้ประชาชนบ้านดอนพัฒนา  บ้านดงน้อย  
ได้ใช้ประโยชน์ทั้งด้านเกษตรกรรม และการอุปโภคในครัวเรือน 

8) แหล่งน้ำขนาดเล็กธรรมชาติที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ของแต่ละหมู่บ้าน 
 
ป่าไม้และภูเขา  

องค์การบริหารส่วนตำบลพิมานมีพ้ืนที่ป่าประมาณ 515 ไร่  เป็นพ้ืนที่เทือกเขาภูพาน      
ซึ่งเป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง  พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นแหล่งต้นน้ำของพ้ืนที่ ทั้งยังเป็นแหล่งอ าหารของ          
คนในชุมชน  องค์การบริหารส่วนตำบลพิมานได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้        
เป็นประจำทุกปี เช่น กิจกรรมปลูกป่า  การทำฝายชะลอน้ำ  การทำแนวป้องกันไฟป่าเป็นต้น นอกจาก            
ป่าภูพานน้อยแล้ว ในหมู่บ้านยังมีมีป่าดอนนายางที่มีลักษณะเป็นป่าชุมชนมีต้นยางนาซึ่งมีอายุกว่าร้อยปี        
และเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนและผู้มาศึกษาดูงาน  ป่าชุมชนบ้านปากบังที่ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วย             
พันธุ์ไม้นานาชนิด  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิมานได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมชุมชนเพ่ือที่จะอนุรักษ์ดิน 
น้ำ ป่า  ให้มีความอุดมสมบูรณ์และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อไป 


