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ส่วนที่  ๑ 
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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โดยองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิง่  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

    ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  
 
 

 

 

1.1  องค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่ง ได๎รับการยกฐานะจากสภาต าบลช๎างมิ่งให๎เป็นองค์การบริหารสํวน
ต าบลช๎างมิ่ง เมื่อวันที่ 23  ตุลาคม  2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารสํวน
ต าบล ลงวันที่  16  ธันวาคม 2539 ตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แหํงพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 บัญญัติให๎จัดตั้งองค์การบริหารสํวนต าบลและให๎โอนงบประมาณ ทรัพย์สิน      
สิทธิเรียกร๎อง หนี้และเจ๎าหน้ าที่สภาต าบลไปเป็นขององค์การบริหารสํวนต าบล มีอาณาเขตพ้ืนที่อยูํติดกับท๎องถิ่น
ใกล๎เคียง ดังนี้ 
 

ทิศเหนือ ติด       เขตองค์การบริหารสํวนต าบลต๎นผึ้ง 
  ทิศตะวันออก ติด       เขตเทศบาลต าบลไรํ  อ าเภอพรรณานิคม 
  ทิศใต๎  ติด       เขตเทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม  
  ทิศตะวันตก ติด เขตเทศบาลต าบลแรํ  อ าเภอพังโคน 
 

โดยต าบลช๎างมิ่ง  ตั้งอยูํทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎ของอ าเภอพรรณานิคม  อยูํในเขตการปกครองของอ าเภอ
พรรณานิคม  หํางจากตัวอ าเภอระยะทาง  12  กิโลเมตร  ต าบลช๎างมิ่ง  มีพ้ืนที่ประมาณ  52.31 ตาราง
กิโลเมตร เนื้อท่ี 32,694 ไรํ  เป็นต าบลใหญ ํ โดยมีพ้ืนที่แยกเป็นรายหมูํบ๎าน  ดังนี้ 

 

1. บ๎านช๎างมิ่ง  หมูํที่  1    10. บ๎านหนองหวาย  หมูํที่  10 
2. บ๎านหนองเดิ่น  หมูํที่  2   11. บ๎านโนนธาตุ  หมูํที่  11 
3. บ๎านตาลเลียน  หมูํที่  3   12. บ๎านช๎างมิ่งพัฒนา  หมูํที่  12 
4. บ๎านหนองโดก  หมูํที่  4   13. บ๎านศรีวงศ์ทอง  หมูํที่  13 
5. บ๎านอุํมไผํ  หมูํที่  5    14. บ๎านนาค า  หมูํที ่ 14 
6. บ๎านดอนมํวย  หมูํที่  6   15. บ๎านไผํทอง  หมูํที่  15 
7. บ๎านโนนค า  หมูํที่  7    16. บ๎านตาลเลียนใต๎  หมูํที่  16 
8. บ๎านโนนค๎อ  หมูํที่  8    17. บ๎านช๎างมิ่งสามัคคี  หมูํที่  17 
9. บ๎านดอนขาว  หมูทํี่  9   18. บ๎านหนองโดกสามัคคี  หมูํที่ 18 

 

 
 
 
 
 
 
 

สภาพทั่วไปและขอ้มูลพื้นฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
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แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 
อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
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ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 
 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช้างม่ิง 
 

  1.  นายแปลงศักดิ์ สุวรรณไชยรบ นายกองค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่ง 
  2.  นางสาวพัชรี  ทับสุริ  รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่ง 
  3.  นายธีระยุทธ  นารินรักษ์ รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่ง 
  4.  นางสาวกานต์รวี วงศ์ศรีไชย เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่ง   

   
 

โครงสร้างคณะผู้บริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร 
 

คณะผู้บริหาร 
ระดับการศึกษา 

นายกองค์การบริหารสํวนต าบล มัธยมศึกษาตอนปลาย 
รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล ปริญญาโท 
รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล มัธยมศึกษาตอนปลาย 
เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนต าบล ปริญญาตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายก อบต. 

รองนายก อบต. รองนายก อบต. 

เลขานุการนายก 
อบต. 
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สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช้างม่ิง 
1.  นายวิชิต  วงศ์ชัยงาม           สมาชิกสภา  อบต.ช๎างมิ่ง  หมูํที่  1 
2.  นายจ านวน  สมแสน  สมาชิกสภา  อบต.ช๎างมิ่ง  หมูํที่  1 
3.  นายณรงค์  จันทะรักษ์           สมาชิกสภา  อบต.ช๎างมิ่ง  หมูํที่  2 
4.  นายประภาส  แสนสุริวงค ์ สมาชิกสภา  อบต.ช๎างมิ่ง  หมูํที่  2 
5.  นายวินัย  โสสุทธิ ์  สมาชิกสภา  อบต.ช๎างมิ่ง  หมูํที่  3 
6.  นายสมชัย  แก๎วกํา       สมาชิกสภา  อบต.ช๎างมิ่ง  หมูํที่  4 
7.  นายมนสลัด  แสนจันทร์   สมาชิกสภา  อบต.ช๎างมิ่ง   หมูํที่  5 
8.  นายอนุทิน  เนื้อนา  สมาชิกสภา  อบต.ช๎างมิ่ง   หมูํที่  5 
9. นายปิยะ  บุญโต               สมาชิกสภา  อบต.ช๎างมิ่ง  หมูํที่  6 
10. นายสมหวัง  จันทรักษ์  สมาชิกสภา  อบต.ช๎างมิ่ง  หมูํที่  6 
11. นายอุทัย  กุมารสิทธิ์    สมาชิกสภา  อบต.ช๎างมิ่ง  หมูํที่  7 
12. นางสาวเปี่ยมจิตร์  มณีบูํ        สมาชิกสภา  อบต.ช๎างมิ่ง  หมูํที่  7 
13. นางจุไรรัตน์  มงคลล๎อม         สมาชิกสภา  อบต.ช๎างมิ่ง  หมูํที่  8 
14. นายพิญญา  ตุพิลา               สมาชิกสภา  อบต.ช๎างมิ่ง  หมูํที่  8 
15. นายไชยณรงค์  จันทรักษ์        สมาชิกสภา  อบต.ช๎างมิ่ง  หมูํที่  9 
16. นายอัมนวย  อินทะเสย์          สมาชิกสภา  อบต.ช๎างมิ่ง  หมูํที่  10 
17. นายธวชัชัย  นารินรักษ์          สมาชิกสภา  อบต.ช๎างมิ่ง  หมูํที่  11 
18. นางสายสุนีย์  ศรีครชุม          สมาชิกสภา  อบต.ช๎างมิ่ง  หมูํที่  12 
19. นายจ าลอง  วิเจียร               สมาชิกสภา  อบต.ช๎างมิ่ง  หมูํที่  12 
20. นางสาววีรยา  โสสุทธิ ์          สมาชิกสภา  อบต.ช๎างมิ่ง  หมูํที่  13 
21. นายจุลทัศน์  สุริวงค์             สมาชิกสภา  อบต.ช๎างมิ่ง  หมูํที่  13 
22. นายพันธ์ทิพย์  ถิน่ทอง          สมาชิกสภา  อบต.ช๎างมิ่ง  หมูํที่  14  
23. นายทักษิณ  มะโนรักษ์          สมาชิกสภา  อบต.ช๎างมิ่ง  หมูํที่  15 
24. นายกิตวัฒน์  แสนสีแก๎ว         สมาชิกสภา  อบต.ช๎างมิ่ง  หมูํที่  15 
25. นายวิพัฒน์  บัวพิษ               สมาชิกสภา  อบต.ช๎างมิ่ง  หมูํที่  16 
26. นายอนุชิต  เกิ่งพิทักษ์            สมาชิกสภา  อบต.ช๎างมิง่  หมูํที่  16 
27. นายเสรี  เสนารักษ์               สมาชิกสภา  อบต.ช๎างมิ่ง  หมูํที่  17 
28. นายวิสิทธิ์  ธรรมวงค์             สมาชิกสภา  อบต.ช๎างมิ่ง  หมูํที่  17 
29. นายสหรัฐ  มัตรัส                 สมาชิกสภา  อบต.ช๎างมิ่ง  หมูํที่  18 
30. นายวิภาศรี  จันทร               สมาชิกสภา  อบต.ช๎างมิ่ง  หมูํที่  18 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  (จ านวน  4  ส านัก/กอง) 
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 

๑.  ส านักงานปลัด 
(1)  ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล 
(2)  รองปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล  
(3)  หัวหน้ าส านักปลัด   
(4)  นักทรัพยากรบุคคล   
(5)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
(6)  นักวิชาการเกษตร 
(7)  นักพัฒนาชุมชน   
(8)  เจ๎าพนักงานธุรการ   
(9)  เจ๎าพนักงานงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

-  พนักงานจ๎างตามภารกิจ  
    (๑)  ผู๎ชวํยเจ๎าพนักงานธุรการ   
    (๒)  ผู๎ชวํยจ๎าพนักงานการเกษตร 
    (3)  ผู๎ชวํยนักพัฒนาชุมชน 
    (4)  ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานปูองกันฯ  

-  พนักงานจ๎างทั่วไป  
    (๑) คนงานทั่วไป 
    (2)  นักการภารโรง 
    (3)  พนกังานขับรถ  4  ต าแหนํง 
    (4)  พนักงานดับเพลิง  2  ต าแหนํง 
    (5)  พนักงานประจ ารถ EMS 

๒.  กองคลัง 
(1)  ผู๎อ านวยการกองคลัง   
(2)  นักวิชาการเงินและบัญชี   
(3)  เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี   
(4)  เจ๎าพนักงานพัสดุ   
(5)  เจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎   

-  พนักงานจ๎างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี   
   (2)  ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎   
   (3)  ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานพัสดุ  
   (4)  ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ธุรการ 
   (5)  ผู๎ชํวยนายชํางส ารวจ  
-  พนักงานจ๎างทั่วไป   
   (๑)  คนงานทั่วไป  2  ต าแหนํง 

๓. กองช่าง 
(1)  ผู๎อ านวยการกองชําง     
(2)  นายชํางโยธา    

-  พนักงานจ๎างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู๎ชํวยนายชํางโยธา 
   (๒)  ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ 
-  พนักงานจ๎างทั่วไป   
   (๑)  คนงานทั่วไป  2  ต าแหนํง 
   (2)  พนักงานจดมาตรวัดน้ า 
   (3)  พนักงานผลิตน้ าประปา  5  ต าแหนํง 

๔.  กองการศึกษา 
(1)  ผู๎อ านวยการกองการศึกษา     
(2)  นักวิชาการศึกษา     
(๓)  ครู  จ านวน  3  ต าแหนงํ 

-  พนักงานจ๎างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู๎ดูแลเด็ก  จ านวน  16  ต าแหนํง 
   (2)  ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ธุรการ 
   (3)  ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานพัสดุ 
-  พนักงานจ๎างทั่วไป   
   (๑)  คนงานทั่วไป  2  ต าแหนํง 

รวม  จ านวน  21   คน จ านวน   50   คน 
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  องค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งแบํงโครงสร๎างการบริหารงานออกเป็น 1 ส านัก กับอีก  4  กอง 
ทั้งหมด  4  สํวนราชการ  พนักงานสํวนท๎องถิ่น  จ านวน  21  คน  พนักงานจ๎าง  จ านวน  50  คน  รวมทั้งสิ้น  
71  คน  โดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้ 

1.  ส านักงานปลัด 
มีภาระหน้ าทีเ่กีย่วกับงานธุรการสารบรรณการจัดท าแผนพัฒนาต าบลการจัดท ารํางข๎อบังคับการ

จัดท าทะเบียนคณะผู๎บริหาร  สมาชิก อบต. การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจการให๎
ค าปรึกษางานในหน้ าที่และความรับผิดชอบการปกครอง  บังคับบัญชา  พนักงานสํวนต าบล และพนักงานจ๎าง  
การ บริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด  การด าเนินการ  เกี่ยวกับการอนุญาตตําง ๆ และปฏิบัติหน้ าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข๎อง  แบํงสํวนราชการภายในออกเป็น  ๑๐  งาน  คือ 

1.1  งานบริหารทั่วไป   
   -  งานสารบรรณ 
   -  งานอ านวยการและข๎อมูลขําวสาร 
   -  งานบริหารงานบุคคล 
   -  งานเลือกต้ัง 
   -  งานวิชาการเกษตร 
   -  งานกิจการสภา 
   -  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   -  งานควบคุมและสํงเสริมการทํองเที่ยว  
   -  งานอ่ืนที่ไมํอยูํในความรับผิดชอบสํวนใด 
   -  งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

  1.2  งานนโยบายและแผน   
  -  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
  -  งานวิชาการ 
  -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
  -  งานงบประมาณ 
  -  งานข๎อบัญญัติ  อบต. 

-  งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
1.3  งานกฎหมายและคดี   

  -  งานกฎหมายและนิติกรรม 
  -  งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
  -  งานร๎องเรียนร๎องทุกข์และอุทธรณ์ 
  -  งานระเบียบการคลัง 

-  งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
1.4  งานตรวจสอบภายใน 

  -  งานตรวจสอบภาย 
-  งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
 



~ 8 ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิง่  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

แผนการสาธารณสุขและข๎อบังคับต าบลการวางแผนการสาธารณสุขและการประมวลผลและ
วิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติ ที่เกี่ยวข๎องกับสาธารณสุขงานเฝูาการระวังโรคการเผยแพรํฝึกอบรมการให๎สุขศึกษาการ
จัดท างบประมาณตามแผนงานสาธารณสุขงานด๎านสิ่งแวดล๎อม  ให๎บริการสาธารณสุข  การควบคุมการฆําสัตว์  
จ าหนํายเนื้อสัตว์  และปฏิบัติหน้ าที่อ่ืนที่เกี่ยวขอ๎ง  คือ 

1.๕  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม     
  -  งานสุขาภิบาลทั่วไป 
  -  งานสุขาภิบาลโรงงาน 
  -  งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 

      -  งานอาชีวอนามัย 
-  งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

  ๑.๖  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข    
  -  งานอนามัยชุมชน 
  -  งานสาธารณสุขมูลฐาน 
  -  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ า 

       -  งานปูองกันยาเสพติด 
-  งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

  ๑.๗  งานรักษาความสะอาด    
  -  งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
  -  งานรักษาความสะอาดและขนถํายสิ่งปฏิกูล 
  -  งานก าจัดมูลฝอยและน้ าเสีย 

-  งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
  ๑.๘  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม     

  -  งานสํงเสริมและเผยแพรํ 
  -  งานควบคุมมลพิษ 
  -  งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล๎อม 

                          -  งานติดตามตรวจสอบ 
   -  งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
  ๑.๙  งานควบคุมโรค    

  -  งานการเฝูาระวัง 
  -  งานระบาดวิทยา 
  -  งานโรคติดตํอและสัตว์น าโรค 

      -  งานโรคเอดส์ 
-  งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

   ๑.๑๐  งานบริการสาธารณสุข 
   -  งานรักษาและพยาบาล 
   -  งานชันสูตรสาธารณสุข 
   -  งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆําสัตว์ 

-  งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
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งานสวัสดิการสังคมมีภาระหน้ าที่เกี่ยวการงานสวัสดิการสังคม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การสังคมสงเคราะห การสํงเสริมสวัสดิ์ภาพเด็กและเยาวชนผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการ การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบ
ชุมชนหนาแนน และชุมชนแออัด การสงเสริมกีฬา การจัดใหมีและ สนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน การสงเสริม
งานประเพณีทองถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา งานหองสมุด และ งานสวนสาธารณะ การใหค าปรึกษาแนะน าหรือ
ตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  มีทั้งหมด  ๓  งาน  ดังนี้ 
  5.1  งานสังคมสงเคราะห์       

-  งานสังคมสงเคราะห์ 
-  งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู๎ด๎อยโอกาส 
-  งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

  5.2  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน     
  -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
  -  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
-    งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

  5.3  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี     
  -  งานสํงเสริมอาชีพ 
  -  งานพัฒนาสตรี 

-  งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

2.  กองคลัง     
มีภาระหน้ าที่เก่ียวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ-รายเงินทุกประเภทงานเก่ียวกับการเงินการ

เบิกจํายเงินการเก็บรักษาเงิน  การน าสํงเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได๎ ประเภทตําง ๆ  
การเบิกตัดปีการขยายเวลาเบิกจํายงบประมาณการหักภาษีและน าสํงเงินคงเหลือประจ าวันการรับ และจํายขาด
เงินสะสมของ อบต.  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งกํอสร๎างและทรัพย์สินของอบต.     
ตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผํนดินการเรํงรัดใบส าคัญและเงินยืมค๎างช าระ การจัดเก็บ ภาษี  
การประเมินภาษี  การเรํงรัดจัดเก็บรายได๎  การพัฒนารายได๎  การออกใบอนุญาตและคําธรรมเนียมตําง ๆ และ
ปฏิบัติหน้ าที่อ่ืนที่เกี่ยวข๎อง  แบํงสํวนราชการภายในออกเป็น  4  งาน คือ  

2.1 งานการเงิน     
   -  งานรับเงิน – เบิกจํายเงิน 
   -  งานจัดท าฎีกาเบิกจํายเงิน 
   -  งานเก็บรักษาเงิน 

-  งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
2.2  งานบัญชี    

   -  งานการบัญชี 
   -  งานทะเบียนคุมการเบิกจําย 
   -  งานการเงินและงบทดลอง 
   -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

-  งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
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  2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้    
  -  งานภาษีอากร  คําธรรมเนียมและคําเชํา 
  -  งานพัฒนารายได๎ 
  -  งานควบคุมกิจการค๎าและคําปรับ 
  -  งานทะเบียนควบคุมและเรํงรัดรายได๎ 

-  งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
  2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ    

  -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
  -  งานพัสดุ 
  -  งานทะเบียนเบิกจํายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 

-  งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
3.  กองช่าง   

มีภาระหน้ าที่เกี่ยวกับการส ารวจออกแบบและจัดท าโครงการ ใช๎จํายเงินของ อบต.การอนุมัติ 
เพ่ือด าเนินการตามโครงการที่ตั้งจํายจากเงินรายได๎ของ อบต. งานบ ารุงซํอม และจัดท าทะเบียน  สิ่งกํอสร๎าง      
ที่อยูํในความรับผิดชอบของ อบต.การให๎ค าแนะน าปรึกษา เกี่ยวกับการจัดท าโครงการ และการออกแบบ กํอสร๎าง 
แกํอบต. และหนํวยงานอื่นที่เก่ียวข๎อง  งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซํอมแซม วัสดุครุภัณฑ์   และ
ปฏิบัติหน้ าที่อ่ืนที่เกีย่วข๎อง แบํงสํวนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ 
  3.1  งานก่อสร้าง       

-  งานกํอสร๎างและบูรณะถนน 
  -  งานกํอสร๎างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
  -  งานระบบข๎อมูลและแผนที่เส๎นทางคมนาคม 
  -  งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

-  งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
  3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร     

  -  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
  -  งานวิศวกรรม 
  -  งานประเมินราคา 
  -  งานควบคุมการกํอสร๎างอาคาร 
  -  งานบริการข๎อมูลและหลักเกณฑ์ 
  -  งานออกแบบ 

-  งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
  3.3  งานประสานสาธารณปูโภค     

  -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
  -  งานขนสํงและวิศวกรรมจราจร 
  -  งานระบายน้ า 
  -  งานจัดตกแตํงสถานที่ 

-  งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
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  3.4  งานผังเมือง    
  -  งานส ารวจและแผนที่ 
  -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
  -  งานควบคุมทางผังเมือง 
       -  งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 

-  งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
 

4.  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
     มีภาระหน้ าที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

การแนะแนว การวัดผลประเมินผลการพัฒนาต าราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา        
การจัดบริการสํงเสริมการศึกษา การใช๎เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา สํงเสริมการวิจัย
การวางโครงการส ารวจเก็บรวบรวมข๎อมูลสถิติการศึกษาเพ่ือน าไปประกอบ  การพิจารณา ก าหนดนโยบาย 
แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผยแพรํการศึกษา และปฏิบัติหน้ าที่อ่ืนที่เกี่ยวข๎อง    
แบํงสํวนราชการภายในออกเป็น  ๓  งาน  คือ 
  4.1  งานบริหารงานการศึกษา    

  -  งานบริหารวิชาการ 
  -  งานนิเทศการศึกษา 
              -  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  -  งานลูกเสือและยุวกาชาด 

-  งานอืน่ ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
  4.2  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    

  -  งานห๎องสมุด  พิพิทธภัณฑ์  และเครือขํายทางการศึกษา 
  -  งานกิจการศาสนา 
  -  งานสํงเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม 
  -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
  -  งานกีฬาและนันทนาการ 

-  งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
4.3  งานฝ่ายกิจการโรงเรียน 

  -  งานจัดการศึกษา 
  -  งานพลศึกษา 
  -  งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลการเรียน 
  -  งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา 
  -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

-  งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
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บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่ง   มีสํวนรํวมในการบริหารงานขององค์การบริหารสํวน
ต าบล  ประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลยังมีสํวนรํวมในการบริหารงาน การชํวยเหลืองานขององค์การ
บริหารสํวนต าบล  เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารสํวนต าบลในการด าเนินงานตําง ๆ  เชํน      
การประชุมจัดท าแผนพัฒนาต าบล , ประชุมประชาคมแก๎ไขปัญหาความยากจน , ประชุมการจัดอบรม
กระบวนการชุมชนเข๎มแข็ง  การรณรงค์ตํอต๎านยาเสพติด ฯลฯ 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนที่ทั่วไปขององค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งมีสภาพทั่วไปของ
พ้ืนที่เปน็ที่ราบลุํม มีล าห๎วย  คลอง  และสระน้ ากระจายตามพ้ืนที่  จึงเหมาะแกํการท าการเกษตร 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพอากาศทั่วไปของเขตพ้ืนที่ต าบลช๎างมิ่งมีความคล๎ายคลึงภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยทั่วไปจ าแนกได๎ดังนี้ 
  ฤดูร้อน เริ่มต๎นระหวํางเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อากาศร๎อนจัดและแล๎งจัดติดตํอเป็นระยะ
เวลานานความชื้นในอากาศมีน๎อย และมีพายุฤดูร๎อนเป็นบางชํวงที่มีคลื่นความร๎อนปกคลุม อุณหภูมิสูงสุด
ประมาณ 35 - 40 องศาเซลเซียส           
  ฤดูฝน เริ่มต๎นระหวํางเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม อากาศร๎อนและมีพายุลมฝนฟูาคะนองลมแรง
กวําปีที่แล๎วและมีภาวะฝนทิ้งชํวงในบางชํวง ปริมาณน้ าฝนเกณฑ์เฉลี่ย 630.1 มิลลิเมตร ตํอปี  

ฤดูหนาว เริ่มต๎นระหวํางเดือนพฤศจิกายน - มกราคม อุณหภูมิต่ าสุดประมาณ 15 องศา
เซลเซียส 

๑.4  ลักษณะของดิน  สภาพดินในเขตต าบลช๎างมิ่งโดยทั่วไปเป็นดินรํวนปนดินเหนียวปนดินทราย
ประมาณ ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕% ลักษณะดินในพื้นท่ีเป็นดินเหนียวประมาณ 10% 

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า  มีแหลํงน้ าที่ใช๎ส าหรับ  อุปโภค - บริโภค  จ านวน  ๕  แหํง   แหลํงน้ า
ทั้ง ๕ แหํงเคยเป็นแหลํงน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งได๎ด าเนินการขุดลอกแหลํง
น้ าและกํอสร๎างฝายกั้นน้ าเพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ล าห๎วย  5 แหํง  สระน้ า  50 แหํง 
    หนองน้ า 11 แหํง  บํอน้ าตื้น 30 แหํง 
    ล าคลอง  4 แหํง  บํอบาดาล 1 แหํง 
    บึง  - แหํง  อํางเก็บน้ า - แหํง 
    แมํน้ า  1 แหํง  ฝาย  2 แหํง 
    อ่ืน ๆ (ระบุ) - แหํง  เหมือง  - แหํง 

1.6  ลักษณะของไม้/ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งไมํมีปุาไม๎  แตํมีต๎นไม๎ที่ชาวบ๎าน
ปลูกลักษณะของไม๎เป็นไม๎ยืนต๎น  ผลัดใบ  
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิง่  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 
 
 2.1 เขตการปกครอง  องค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่ง ประกอบด๎วยหมูํบ๎าน 18 หมูํบ๎านมีพ้ืนที่อยูํ
ในองค์การบริหารสํวนต าบลทั้งหมด 18 หมูํบ๎าน ดังนี้ 

หมูํที่  1  บ๎านช๎างมิ่ง    นายปรีชา  โพธิมาศ     ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที่  2  บ๎านหนองเดิ่น    นายกิตติพงษ์  นารินรักษ์          ก านันต าบลช๎างมิ่ง 
หมูํที่  3  บ๎านตาลเลียน    นายสีทน  กุมารสิทธิ์      ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที่  4  บ๎านหนองโดก    นายจิระ  สุจริต   ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที่  5  บ๎านอุํมไผํ    นายไชยา  แก๎วค าภา  ผู๎ใหญํบ๎าน  
หมูํที่  6  บ๎านดอนมํวย    นายมนูญ  อินทะเรืองรุํง        ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที่  7  บ๎านโนนค า นายชาญชัย  บัวพิษ  ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที่  8  บ๎านโนนค๎อ นางประนอมจิตร  สมแสน ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที่  9  บ๎านดอนขาว นางพัทยา  สัพโส  ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที่  10  บ๎านหนองหวาย นายสมศักดิ์  อินทะเสย์  ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที่  11  บ๎านโนนธาต ุ นายวีระพงษ์  อุํนค า  ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที่  12  บ๎านช๎างมิ่งพัฒนา นายอดิษฐ์  ถิ่มยะวงศ์  ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที่  13  บ๎านศรีวงศ์ทอง นายสมทรง  มาแสง  ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที่  14  บ๎านนาค า นางนงนุช  ไชยะตา  ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที่  15  บ๎านไผํทอง นายธวัชชัย  ทองธิราช  ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที่  16  บ๎านตาลเลียนใต ๎ นายสมศักดิ์  ธรรมพิทักษ์ ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที่  17  บ๎านช๎างมิ่งสามัคคี นายบุญจันทร์  มายอด  ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที่  18  บ๎านหนองโดกสามัคคี นายเรวัฒน์  สุจริต  ผู๎ใหญํบ๎าน 

 2.2 การเลือกตั้ง   
องค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่ง มีทั้งหมด  18  หมูํบ๎าน  ประชาชนให๎ความรํวมมือด๎านการ

เลือกตั้งเป็นอยํางดี  เชํน  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล ในปี พ.ศ. ๒๕๕6  ประชาชนมาใช๎
สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู๎มาใช๎สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสํวนต าบล  4,734 คน  จากผู๎มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  
6,745   คน  คิดเป็นร๎อยละ  ๗0.18  จ านวนผู๎มาใช๎สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 4,734 
คน จากผู๎มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  6,745  คน  คิดเป็นร๎อยละ  70.18  ปัญหาคือการแขํงขันทางการเมืองคํอนข๎าง
สูง มีจุดที่นําสังเกตคือ มีการย๎ายเข๎าย๎ายออกชํวงที่จะมีการเลือกตั้ง ไมํวําจะเป็นการเลือกผู๎ใหญํบ๎าน  สมาชิกสภา  
นายกองค์การบริหารสํวนต าบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู๎ใหญํบ๎าน  การแก๎ไขปัญหาขององค์การบริหารสํวน
ต าบล คือ ขอความรํวมมือ  ผู๎น า  เจ๎าหน้ าที่ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบให๎ระมัดระวัง สอดสํองพฤติกรรมและให๎รายงาน
อ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให๎ข๎อมูลที่ถูกต๎อง  เกี่ยวกับข๎อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได๎
และท าไมํได๎ให๎ประชาชนได๎รับทราบ ปัญหาตําง ๆ ที่เกิดข้ึนองค์การบริหารสํวนต าบลก็ได๎พยายามแก๎ไข  โดยเรื่อง
จากการประชุมประชาคมท๎องถิ่นทุกหมูํบ๎านในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น  

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  19  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕6)   
    -  จ านวนผู๎มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสํวนต าบล  6,745  คน 
   -  จ านวนผู๎มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  6,745  คน 
 
 

๒.  ดา้นการเมือง/การปกครอง 
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  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕6) 
-  จ านวนผู๎มาใช๎สิทธิเลือกตั้งองค์การบริหารสํวนต าบล  4,734  คน  จากผู๎มีสิทธิ

เลือกตั้งทั้งสิ้น  6,745  คน  คิดเป็นร๎อยละ  ๗0.18   
   -  จ านวนผู๎มาใช๎สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  4,734 คน  จากผู๎
มีสิทธิเลือกตั้งทัง้สิ้น  6,745  คน  คิดเป็นร๎อยละ  70.18 
 
 
 

3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร   
 

จ านวน  18  หมู่บ้าน  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน หญิง (คน) ชาย (คน  

๑ ช๎างมิ่ง 195 267 271 

๒ หนองเดิ่น 278 419 378 

๓ ตาลเลียน 219 329 303 

๔ หนองโดก 271 362 345 

๕ อํุมไผํ 235 285 288 

๖ ดอนมํวย 276 378 358 

7 โนนค า 104 175 147 

8 โนนค๎อ 66 117 94 

9 ดอนขาว 114 165 168 

10 หนองหวาย 105 177 147 

11 โนนธาตุ 113 200 172 

12 ช๎างมิ่งพัฒนา 147 291 308 

13 ศรีวงศ์ทอง 84 131 122 

14 นาค า 130 213 188 

15 ไผํทอง 167 286 277 

16 ตาลเลียนใต๎ 140 249 247 

17 ช๎างมิ่งสามัคคี 172 310 276 

18 หนองโดกสามัคคี 114 192 190 

รวมทั้งสิ้น 2,930 4,546 4,279 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอพรรณานิคม  ณ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๒ 

๓.  ประชากร 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิง่  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ประชากร 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างม่ิง  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ประชากร ชาย หญิง ช่วงอายุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 610 656 อายุต่ ากวํา  ๑๘  ปี 

จ านวนประชากร 1,896 1,978 อายุ  ๑๘ – ๖๐  ปี 

จ านวนประชากรผู๎สูงอายุ 525 644 อายุมากกวํา  ๖๐ ปี 

รวม 3,031 3,278 ทั้งสิ้น  6,309  คน 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอพรรณานิคม ณ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๒ 
 

      
   
  4.1  การศึกษา  
  ด๎านการศึกษาในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่ง  มีการจัดการด๎านการศึกษา  โดย
มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่ง จ านวน  4 แหํง มีโรงเรียนสังกัด ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  จ านวน  6 แหํง  ตามข๎อมูล  ดังนี้   
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ตั้ง 

พ.ศ. 25๖๒ 
จ านวนนักเรียน 

หมู่ที่ ชาย หญิง รวม 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านช๎างมิ่ง 1 20 18 38 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหนองโดก 4 10 9 19 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านอํุมไผํ 5 8 14 22 
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านศรีวงศ์ทอง 13 14 18 32 

รวม    
  

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านช๎างมิ่ง   
-  มีครูผู๎ดูแลเด็ก  จ านวน    1  คน    
-  มีผู๎ดูแลเด็ก (ทักษะ) จ านวน    4    คน 

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหนองโดก  
-  มีครูผู๎ดูแลเด็ก   จ านวน    1  คน    
-  มีผู๎ดูแลเด็ก (ทักษะ) จ านวน    3   คน 
 
 

4.  สภาพทางสังคม 
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  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านอํุมไผํ   
-  มีครูผู๎ดูแลเด็ก  จ านวน    1  คน    
-  มีผู๎ดูแลเด็ก (ทักษะ) จ านวน    3    คน 

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านศรีวงศ์ทอง  
-  มีครูผู๎ดูแลเด็ก   จ านวน    -  คน    
-  มีผู๎ดูแลเด็ก (ทักษะ) จ านวน    5   คน 
 

สภาเด็กและเยาวชนต าบลช้างม่ิง 
 องค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่ง  ได๎จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้น จ านวน  ๑  แหํง  เพ่ือเป็นองค์กร
เครือขํายเชื่อมโยงกลุํมเด็กและเยาวชนในองค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งที่มีการด าเนินงานในด๎านตําง ๆ       
เข๎าด๎วยกันอยํางเป็นระบบ เพ่ือแสวงหาแนวทางในการสํงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในองค์การบริหาร
สํวนต าบลช๎างมิ่งภายใต๎หลักการ “เด็กน าผู๎ใหญํหนุน”  ซึ่งในปัจจุบันนี้สภาเด็กและเยาวชนเป็นองค์กรนิติบุคคล 
ภายใต๎พระราชบัญญัติสํงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติ พุทธศักราช 2550 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  โดยสภาเด็กและเยาวชนมีส านักงานตั้งอยูํที่  องค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่ง       
อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  โดยได๎ด าเนินการแตํงตั้งคณะกรรมการบิหารสภาเด็กและเยาวชน         
เพ่ือสํงเสริม สนับสนุน และประสานงานการด าเนินการของสภาเด็กและเยาวชน   
 

ข้อมูลโรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ชื่อสถานศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

อนุบาล ประถมศึกษา รวม 
อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 ๑.โรงเรียนบ๎านช๎างมิ่ง 0 9 8 10 5 8 6 10 10 66 

 ๒.โรงเรียนบ๎านดอนมํวย 5 5 5 6 8 5 9 3 6 52 

 ๓.โรงเรียนบ๎านตาลเลียน 0 20 36 21 27 13 21 19 20 177 
4.โรงเรียนบ๎านหนองเดิ่น 0 8 8 7 7 9 9 6 8 62 
5.โรงเรียนบ๎านหนองโดกฯ 0 22 14 13 19 17 13 19 7 124 
6.โรงเรียนบ๎านอํุมไผํ 0 7 10 12 14 12 10 12 14 91 

รวมทั้งสิ้น 5 71 81 69 80 64 68 69 65 572 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ วันที่ 11 มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

4.2  สาธารณสุข     
               -  โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพในเขตพ้ืนที่ต าบลช๎างมิ่ง  จ านวน  3  แหํง  ดังนี้ 
   1. โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพบ๎านช๎างมิ่งพัฒนา 
   2. โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพบ๎านหนองโดก 
   3. โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพบ๎านศรีวงศ์ทอง 

  -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  18  แหํง  หมูํที่  1 – 18 
  -  อัตราการใช๎ส๎วมราดน้ า  ร๎อยละ  100 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิง่  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

๔.๓  อาชญากรรม 
  องค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งไมํมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แตํมีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  และท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งก็ได๎ด าเนินการปูองกันการเกิด
เหตุดังกลําว จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา  สํวนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอยํางถูกวิธี   มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข๎อมูลที่ส ารวจพบวํามีการปูองกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการ
แก๎ปัญหาขององค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งในปีงบประมาณ 2561 นั้นได๎บรรจุโครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิด 
ในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เรียบร๎อยแล๎ว รวมทั้งได๎ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชํวงเทศกาล 
ที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให๎กับประชาชน  แตํปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาท    
ของกลุํมวัยรุํนโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได๎รับผลกระทบเป็นอยํางมาก  
การแก๎ไขปัญหา คือการแจ๎งเตือนให๎ผู๎ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให๎ทราบถึงผลกระทบ       
ผลเสียหาย  และโทษท่ีได๎รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรํวมมือไปยังผู๎น า การขอก าลังจากต ารวจ  
ผู๎น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไมํให๎เกิดความรุํนแรง  แตํจะไมํให๎เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไมํสามารถที่จะ
แก๎ไขได๎  ทั้งที่มีการรํวมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารสํวนต าบลจะต๎องหาวิธีที่จะแก๎ไขปัญหา
ให๎กับประชาชนตํอไปตามอ านาจหน้ าที่ที่สามารถด าเนินการได๎              

๔.๔  ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่ง  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรพรรณานิคม

ได๎แจ๎งให๎กับองค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งทราบนั้นพบวําในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งมีผู๎ที่ติดยาเสพ
ติดแตํเมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือวําน๎อย และยังไมํพบผู๎ค๎า เหตุผลก็เนื่องมาจากวําได๎รับความรํวมมือกับทางผู๎น า  
ประชาชน  หนํวยงานขององค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งที่ชํวยสอดสํองดูแลอยูํเป็นประจ า การแก๎ไขปัญหาของ
องค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งสามารถท าได๎เฉพาะตามอ านาจหน้ าที่เทํานั้น เชํน การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  
การแจ๎งเบาะแส  การฝึกอบรมให๎ความรู๎  ถ๎านอกเหนือจากอ านาจหน้ าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล๎วแตํ
กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิง่ก็ได๎ให๎ความรํวมมือมาโดยตลอด   

ตามที่องค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งได๎ด าเนินโครงการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานในเขตองค์การ
บริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 ๔.๕  การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งได๎ด าเนินการด๎านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑)  ด าเนินการจํายเบี้ยยังชีพให๎กับผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการ  และผู๎ปุวยเอดส์   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการท าบัตรผู๎พิการ 
(๔)  ด าเนินโครงการการจ๎างนักเรียน/นักศึกษาท างานชํวงปิดภาคเรียน  
(๕)  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให๎กับประชาชนทั่วไป 
(๖)  ด าเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผู๎ยากไร๎ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.    
(๗)  ด าเนินโครงการสร๎างและซํอมที่อยูํอาศัยให๎กับผู๎ยากไร๎  รายได๎น๎อย  ผู๎ด๎อยโอกาสไร๎ที่พ่ึง  
(๘)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(๙)  ประสานการให๎ความชํวยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หนํวยงานตําง ๆ ที่ให๎การสนับสนุน  
(๑๐) จัดตั้งโรงเรียนผู๎สูงอายุ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิง่  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 
 
            5.1 การคมนาคมขนส่ง 

 องค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่ง ไมํมี บขส. แตํจะเป็นเส๎นทางที่รถประจ าทางวิ่งผํานโดยวิ่งจาก
ขนสํงนครราชสีมา ผํานอ าเภอโนนไทย อ าเภอพระทองค า  และมาอ าเภอบ๎านเหลื่อม ปลายทางคืออ าเภอแก๎ง
สนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 

 ๕.๖  เส้นทางคมนาคม 
การคมนาคมของต าบลช๎างมิ่ง มีเส๎นทางที่สามารถเข๎ามาสูํตัวอ าเภอได ๎ 2  เส๎นทางหลัก  ดังนี้ 

      ถนนทางหลวง    สายวัดปุากลางโนนภูํ-หนองโดก 
            ถนนทางหลวงหมายเลข  2052   สายหนองเบ็น-ตาลเลียน      

  ถนนภายในต าบล 
  1.  ถนน คสล.  จ านวน  100  สาย  สภาพใช๎งานได๎ดี 

2.  ถนนลูกรังในหมูํบ๎าน จ านวน  30  สาย สภาพใช๎งานได๎ดี แตํจะล าบากในฤดูฝน 
                   สะพาน    จ านวน   5    สะพาน 

 5.2 การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟูา

สํองสวํางทางหรือที่สาธารณะยังไมํสามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได๎ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต๎องการ
ให๎ติดตั้งไฟฟูาสํองสวํางนั้นยังไมํเป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารสํวนต าบลจึงไมํสามารถด าเนินการได๎เชํนเดียวกับ
ถนน การแก๎ปัญหาคือ  ประสานความรํวมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข๎าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  
และวิธีการที่จะด าเนินการแก๎ไขอยํางไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารสํวนต าบลก็ได๎ตั้งงบประมาณในสํวนนี้ไว๎แล๎ว และ
ได๎แจ๎งประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนได๎รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได๎ชํวยกันแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชน  

๕.๓ การประปา 
การประปาขององค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งสามารถบริหารจัดการได๎ครอบคลุมทุกหลังคา

เรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และองค์การบริหารสํวนต าบลก็ได๎น าโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหลํงน้ าบรรจุใน
แผนพัฒนาสี่ปีเพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปีตํอไป  เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนิน
โครงการได๎ตํอเนื่อง  เพ่ือตอบสนองตํอความต๎องการของประชาชนตํอไป  แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปาได้จาก  
แหลํงน้ าผิวดิน หนองโดก หนองอีนาง หนองเอ่ียน และหนองหาด 
         5.4 โทรศัพท์ 

ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่ง  ไมํมีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได๎
นิยมใช๎โทรศัพท์สํวนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดตํอสื่อสารได๎รวดเร็ว และสามารถใช๎ระบบอินเตอร์เน็ตได๎  เชํน  
โทรศัพท์มือถอื  ส าหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช๎ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดตํอสื่อสาร  ใช๎อยูํ 
      5.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
  องค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่ง  ไมํมีไปรษณีย์  แตํมีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์
ประจ าอ าเภอ  ซึ่งมี  จ านวน  1  แหํง  ให๎บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่ง
วัน)  หยุดวันอาทิตย์   
  -  มีหอกระจายขําวประจ าหมูํบ๎านมีครบทั้ง 18 หมูํบ๎าน 
  -  มีบริการให๎ใช๎อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่ส านักงานองค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่ง 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
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  -  องค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่ง  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้ าที่  แตํก็มีบาง
รายการที่ยังคาลดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไมํเพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ตําง ๆ นั้นมีไว๎ส าหรับการปฏิบัติหน้ าที่
ของเจ๎าหน้ าที่องค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งในการด าเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
เทํานั้น  แตํหากประชาชนเดือดร๎อน หรือหนํวยงานอื่นเดือนร๎อน ก็สามารถมายืมใช๎ได๎ 
  

 
 6.1  การเกษตร 
  ประชากรในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล ร๎อยละ 70 ประกอบอาชีเกษตรกรรม ผลผลิตทาง
การเกษตรที่ส าคัญได๎แกํ ข๎าว มันส าปะหลัง อ๎อย ดังนี้ 

- อาชีพเกษตรกรรม ร๎อยละ  70  ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
- อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร๎อยละ  13  ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
- อาชีพรับจ๎าง  ร๎อยละ    8  ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
- อาชีพค๎าขาย  ร๎อยละ    9  ของจ านวนประชากรทั้งหมด 

6.2  การประมง 
  ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งไมํมีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภค
ในครัวเรือนตามฤดูกาลเทํานั้น  
 6.3  การปศุสัตว ์

การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่ง  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงใน
ครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชํน  การเลี้ยงไกํ  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  เพ่ือจ าหนํายและบริโภคเองใน
ครัวเรือน 
 6.4  การบริการ 

รีสอร์ท    จ านวน  1 แหํง 
ร๎านเกมส์   จ านวน  2 แหํง       

 6.5  การท่องเที่ยว 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งไมํมีแหลํงทํองเที่ยว  แตํได๎สํงเสริมการทํองเที่ยวให๎
เกิดข้ึนในพื้นท่ี  เชํน  การจัดงานประเพณีตําง ๆ  และสํงเสริมกิจกรรมของวัด  
 6.6 อุตสาหกรรม 

ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งไมํมีอุตสาหกรรม  แตํมีการประกอบโรงสีขนาดเล็ก   
จ านวน  ๓  แหํง  และมีโรงฆําสัตว์  จ านวน   1  แหํง 
 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แหํง สถานีบริการน้ ามัน    2     แหํง 
บริษัท   - แหํง ศูนย์การค๎า/ห๎างสรรพสินค๎า  - แหํง 
ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด  - แหํง ตลาดสด      1 แหํง 
ร๎านค๎าตํางๆ  75 แหํง โรงฆําสัตว์      1 แหํง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -       แหํง อํูซํอมรถ      ๔ แหํง 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
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องค์กร/กลุ่มอาชีพ 
    จากการจัดเวทีชุมชนและสอบถามตัวแทนกลุํมและองค์กรในชุมชน ท าให๎ได๎ข๎อมูลกลุํมตําง ๆ ใน

ต าบลช๎างมิ่ง ดังนี้ กลุํมทอผ๎า หมูํที่  10  บ๎านหนองหวาย กลุํมผลิตปุ๋ย หมูํที่  3  บ๎านตาลเลียน  กลุํมเมล็ดพันธ์
ข๎าว หมูํที่  17  บ๎านช๎างมิ่งสามัคคี  กลุํมเลี้ยงปลาดุก    

 

6.8 แรงงาน 
  จากการส ารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยูํในก าลังแรงงาน ร๎อยละ  
๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราสํวนกับจังหวัด ร๎อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกวํามาก  แตํคําแรงในพ้ืนที่ต่ ากวําระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานด๎านการเกษตร  ประชากรอายุระหวําง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางสํวน ไปรับจ๎างท างานนอกพ้ืนที่  
รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานตํางประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต๎องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  ห๎างร๎านใหญํๆ  เพราะในพื้นที่ไมํมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ๎างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่
สํวนมากเป็นที่อยูํอาศัย  ปัญหานี้ยังไมํสามารถแก๎ไขได๎ 

 
 

๗.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในต าบลช๎างมิ่ง  จะนับถือศาสนาพุทธ  ร๎อยละ 60  
  มีวัด 6 แหํง ดังนี้ 

1. วัดตาลสุมบ๎านตาลเลียน  4.  วัดจันทร์บ๎านอํุมไผํ 
2. วัดปุาโสตถิผลบ๎านหนองโดก  5.  วัดปุาจันทมิตบ๎านโนนค า 

 3.   วัดแจ๎งบ๎านหนองโดก   6.  วัดเจ๎าผู๎ข๎าบ๎านไผํทอง 
ส านักสงฆ์  1  แหํง  ส านักสงฆ์ดอนเจ๎าปูุสีดา  บ๎านหนองหวาย 
- นับถือศาสนาคริสต์ ร๎อยละ  40 มี โบสถ์คริสต์ จ านวน  5  แหํง ดังนี้ 

1. วัดพระคริสตราชาบ๎านช๎างมิ่ง 
2. วัดพระแมํรับสารบ๎านหนองเดิ่น-ดอนขาว 
3. วัดพระแมํแจกจํายพระหรรษทานบ๎านดอนมํวย 
4. วัดพระเมตตาแหํงพระเยซูเจ๎าบ๎านโนนค๎อ 
5. วัดพระนามพระเยซูบ๎านนาค า 

8.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหมํ   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีบุญผะเหวต   ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข๎าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฏาคม  ตุลาคม พฤศจิกายน 
-  ประเพณีบุญกฐิน   ประมาณเดือน    ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันคริสมาสตร์   วันที่  25  ธันวาคม  ของทุกปี 
 
 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
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8.๓  ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลได๎อนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ได๎แกํ 
วิธีการท าเครื่องจักรสานใช๎ส าหรับในครัวเรือน การทอผ๎าฝูาย ผ๎าหมัดหมี่ การทอเสื่อจากต๎นกก วิธีการจับปลา
ธรรมชาติ 
  ภาษาถิ่น  ประชาชนสํวนใหญพูํดภาษาลาว 
    

8.๔  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในต าบลช๎างมิ่งได๎มีสินค๎าพ้ืนเมืองใช๎ในครัวเรือนและเหลือจากใช๎ก็เอาไว๎จ าหนําย 
ได๎แกํ เสื่อที่ทอจากต๎นกก ผ๎าที่ทอจากผ๎าฝูายและผ๎าขาวม๎า เครื่องจักรสานที่ท าจากไม๎ไผํ 
 
 
 

9.๑ น้ า  ที่ใชํในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได๎จากน้ าฝน และน้ าโครงการชลประทานเขื่อนน้ าอูน (อยูํ
นอกเขต) ซึ่งจะต๎องน ามาผํานกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต๎ดินมีปริมาณน๎อย  ไมํสามารถน าขึ้นมา
ใช๎ให๎พอเพียงได๎ และบางแหํงเค็ม ไมํสามารถใช๎ดื่มและอุปโภคได๎ 

9.๒ ป่าไม้  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งไมํมีปุาไม๎  
9.๓ ภูเขา  ในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งไมํมีภูเขา 
9.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งสํวนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก  เป็นที่นา  ไรํ  
สวน  ที่อยูํอาศัย ร๎านค๎า สถานประกอบการ ตามล าดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน๎อยที่ เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได๎แกํ  ดิน  น้ า  ต๎นไม๎  อากาศที่ ไมํมีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากวําพ้ืนที่บางสํวน
เป็นดินเค็ม  น้ าใต๎ดินก็เค็ม  หรือไมํก็เป็นน้ ากรํอย  ไมํสามารถที่จะน าน้ าจากใต๎ดินมาใช๎ในการอุปโภค - บริโภคได๎ 
ต๎องอาศัยน้ าดิบจากแหลํงอ่ืน  และน้ าฝน น้ าในการเกษตรก็ต๎องรอฤดูฝน มีแหลํงน้ าใช๎ในการเกษตรไมํเพียงพอ  
ปัญหาคือยังไมํสามารถหาแหลํงน้ าส าหรับการเกษตรได๎เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่สํวนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  
โครงการปลูกต๎นไม๎ในวันส าคัญตําง ๆ ในพื้นที่ของสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให๎รํมรื่นสวยงาม เป็นที่
พักผํอนหยํอนใจของประชาชน ฯลฯ   
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9. ทรัพยากรธรรมชาติ 


