
 
 

 
ค าน า 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น   

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าจึง
ต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าได้  โดยได้ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้  
 

๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐาน
ในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมาพิจารณา  ประกอบการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคระกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.  คระกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสนอแนะผู้บริหารท้องถิ่น 
๔.  กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น  จึงพิจารณาอนุมัติละประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๕) 
   

  บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าในคราวประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 พ.ศ.๒๕๖๒  เมื่อวันที่  
๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ค าตากล้าจึงอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว และด าเนินการประกาศใช้ต่อไป   

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
มิถุนายน 2562 
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สารบัญ 
 

 
เร่ือง                   หน้า 
                      
ส่วนที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน                ๑ – ๒๔ 
 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น          ๒๕ – ๗๑ 
  
ส่วนที่  ๓  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ารปฏิบตัิ      

๑.  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๑)   ๗๓ – ๗๕ 
๒.  รายละเอียดโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๒)   ๗๖ – ๑๘๒ 
๓.  รายละเอียดโครงการที่เกินศักยภาพ  (แบบ ผ. ๐๒/๑)  ๑๘๓ – ๑๙๙ 
๔.  บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ. ๐๓)     ๒๐๐  

              
ส่วนที่  ๔  การติดตามและประเมินผล               ๒๐๑ – ๒๑๕ 
  
ภาคผนวก   
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า  อ าเภอค าตากล้า  จังหวัดสกลนคร 

                         

  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ 

ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

1.  ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
สภาต าบลค าตากล้า ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า ตามประกาศ 

กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 19 มกราคม 2539  ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก าหนดหกสิบวัน นับแต่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี 173 หมู่ที่ 5 บ้านดงน้ าเย็น ต าบลค าตากล้า  
อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากจังหวัดสกลนคร
เป็นระยะทางประมาณ 109 กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอค าตากล้าประมาณ 3 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ในเขต
รับผิดชอบประมาณ 84.93 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 53,082 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้   
  

ทิศเหนือ         จรดแม่น้ าสงคราม ติดต่อเขต อ าเภอเซกาและอ าเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย 
  ทิศตะวันออก    จรดเขตต าบลหนองบัวสิมและต าบลแพด อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
  ทิศใต้  จรดเขตต าบลหนองแวง อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ทิศตะวันตก จรดเขตต าบลนาแต้ อ าเภอค าตากล้า   จังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า  อ าเภอค าตากล้า  จังหวัดสกลนคร 

                         

  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ 

 
 

 
 
 

แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 

อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  เป็นพื้นที่ราบสูง ดินปนทราย บางแห่งเป็นที่ราบลุ่ม น้ าท่วมถึง มีแม่น้ าสงครามไหลผ่านประชากร
ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรกรรมการประมงน้ าจืด 

 
1.3   ลักษณะภูมิอากาศ 
ภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า   จัดอยู่ในประเภทอากาศแบบฝนเมืองร้อน 

เฉพาะฤดูหรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน ในฤดูฝน (ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้) จะมีอากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตลอดฤดู 
แต่ในฤดูหนาว (มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) จะมีอากาศหนาวจัดและมีหมอกหนาในตอนเช้า ส่วนในฤดูร้อนอากาศจะ
ร้อนจัดและแห้งแล้ง 
 
  1.4  ลักษณะของดิน 
  ดิน ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ดินส่วนใหญ่
เป็นดินร่วนปนทรายซึ่งมีโครงสร้างไม่คงทน เมื่อมีฝนตกท าให้เกิดการกัดกร่อนของผิวดินสูง เป็นเหตุให้ดินถูกน้ าชะ
ล้างสารอาหารและสิ่งที่มีประโยชน์ต่อพืชไปหมด การปรับปรุงดินท าได้ค่อนข้างยาก เพราะการใส่ปุ๋ยเพียงอย่างเดียว
ยังไม่เพียงพอ จะต้องดูแลเรื่องการชลประทาน และการจัดการบ ารุงรักษาดินไปพร้อมๆกันด้วยซึ่งในการใช้ประโยชน์
จากดินใน พ้ืนที่ของอ าเภอค าตากล้าจะใช้ในการท าการเกษตรกรรม เช่น ท านา ท าไร่ ท าสวนและเลี้ยงสัต ว์ ส่วนที่
เหลือใช้เป็นที่อยู่อาศัย และเป็นที่รกร้างว่างเปล่า 
 
  1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
            -ล าน้ า,ล าห้วย                          24 สาย 
            -บึง,หนองและอ่ืน  ๆ                  9 แห่ง 
 

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
- ฝาย         20 แห่ง 
- บ่อน้ าตื้น       24 แห่ง 
- ประปาหมู่บ้าน       11 แห่ง 
- สระน้ า         7 แห่ง 
- บ่อบาดาล       40 แห่ง 
- ท านบดิน        1 แห่ง 

 
  1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  สภาพเป็นป่าโปร่ง ปนไร่นาและป่าละเมาะ ป่าไม้ เป็นป่าเบญจพรรณ และป่าโคกไม้ที่ข้ึน ได้แก่ เต็ง ,
รัง ,พะวง ,แดง ยาง, มะค่าโมง และประดู่ ปัจจุบันอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมจากการบุกรุกเป็นพื้นที่ท ากินและที่อยู่อาศัย 
ของราษฎร 
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 2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
  2.1  เขตการปกครอง  
 

 การปกครองส่วนท้องที่ แบ่งเป็น 10 หมู่บ้าน  เขตการปกครอง จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลค าตากล้า มีจ านวนทั้งหมด 10 หมู่บ้าน โดยมีก านัน 1 คน   ผู้ใหญ่บ้าน 9 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่าย
ปกครอง 10 คน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ๑0 คน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 20 คน 
ดังนี้  

หมู่ที ่2 บ้านโคกอุดม (บางส่วน)  
หมู่ที ่5 บ้านดงน้ าเย็น (บางส่วน)  
หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง (เต็มหมู่บ้าน)  
หมู่ที่ 8 บ้านวังเวิน (เต็มหมู่บ้าน)  
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยดินด า (เต็มหมู่บ้าน)  
หมู่ที ่12 บ้านศรีดอกแก้ว (บางส่วน)  
หมู่ที่ 13 บ้านผาศักดิ์ (เต็มหมู่บ้าน)  
หมู่ที ่14 บ้านแสนสุข (เต็มหมู่บ้าน)  
หมู่ที ่15 บ้านนาค า (บางส่วน)  
หมู่ที ่16 บ้านฉางบัวพา (เต็มหมู่บ้าน)  
  
2.2  การเลือกตั้ง   

  การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน 10  หมู่บ้าน จะมีผู้บริหาร
ท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน  1  คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
หมู่บ้านละ 2 คน  10  หมู่บ้าน รวมเป็น  20  คน  
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            3.  ประชากร 
  3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
   ประชากรทั้งสิ้น  5,167 คน  แยกเป็นชาย 2,574  คน  หญิง  2,593 คน  จ านวน
ครัวเรือน 2,356 ครัวเรือน  (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561)  

หมู่ที่ 
ชื่อหมู่บ้าน 

จ านวน
ครัวเรือน 

ประชากร
ชาย 

ประชากร
หญิง 

รวม 

2 
5 
7 
8 

10 
12 
13 
14 
15 
16 

บ้านโคกอุดม  
บ้านดงน้ าเย็น  
บ้านหนองเหมือดเมี่ยง (เต็มหมู่บ้าน) 
บ้านวังเวิน (เต็มหมู่บ้าน) 
บ้านห้วยดินด า (เต็มหมู่บ้าน) 
บ้านศรีดอกแก้ว (บางส่วน) 
บ้านผาศักดิ์ (เต็มหมู่บ้าน) 
บ้านแสนสุข (เต็มหมู่บ้าน) 
บ้านนาค า (บางส่วน) 
บ้านฉางบัวพา (เต็มหมู่บ้าน) 

243 
348 
131 
145 

62 
133 
370 
592 

94 
238 

261 
268 
156 
213 
101 

91 
575 
609 

97 
203 

283 
309 
171 
215 
111 

73 
514 
642 

76 
199 

544 
577 
327 
428 
212 
164 

1,089 
1,251 

173 
402 

                           รวม 2,356 2,574 2,593 5,167 

หมู่ บ้าน 

จ านวนประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 25๖๐ พ.ศ. 25๖๑ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 บ้านโคกอุดม  273 283 269 282 264 277 261 283 
2 บ้านดงน้ าเย็น  278 302 280 310 283 311 268 309 
3 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง 152 166 150 168 152 168 156 171 
4 บ้านวังเวิน  204 207 197 201 206 210 213 215 
5 บ้านห้วยดินด า 96 102 100 107 ๙๙ ๑๑๐ ๑๐๑ ๑๑๑ 
6 บ้านศรีดอกแก้ว  84 74 84 74 ๙๑ ๗๖ ๙๑ ๗๓ 
7 บ้านผาศักดิ์  579 492 584 498 ๕๗๗ ๕๐๒ ๕๗๕ ๕๑๔ 
8 บ้านแสนสุข  608 626 617 638 ๖๒๐ ๖๓๔ ๖๐๙ ๖๔๒ 
9 บ้านนาค า  94 69 99 77 ๑๐๑ ๗๗ ๙๗ ๗๖ 

10 บ้านฉางบัวพา  195 194 195 192 ๒๐๑ ๑๙๖ ๒๐๓ ๑๙๙ 

รวม 
2,563  2,515  2,575  2,547  2,594   2,561   2,574    2,593  
5,078    5,122    5,155     5,167    
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3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

 
4.  สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา 

        -  โรงเรียนประถมศึกษา   จ านวน    4  แห่ง 
1.  โรงเรียนอนุบาลค าตากล้า จ านวนนักเรียนประมาณ   200 คน 
2.  โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี   จ านวนนักเรียนประมาณ   119 คน 
3.  โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ   จ านวนนักเรียนประมาณ  75 คน 
4.  โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง  จ านวนนักเรียนประมาณ  135 คน 
 

       - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน       4 แห่ง 
1. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กบ้านดงแสนสุข  จ านวนนักเรียนประมาณ  25 คน 
2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ   จ านวนนักเรียนประมาณ 40 คน 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบตงค าตากล้า  จ านวนนักเรียนประมาณ  30 คน 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้ าเย็น  จ านวนนักเรียนประมาณ  15 คน 

 
        -  ห้องสมุดประชาชน   จ านวน    1 แห่ง 
        -  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน จ านวน    1 แห่ง 
  

 4.2  สาธารณสุข 
-  สาธารณสุขอ าเภอ                จ านวน     1 แห่ง 

  -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   จ านวน    5 แห่ง 
  -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า       ร้อยละ  100  
 
 
 
 

แยกตามช่วงอายุ หญิง ชาย หมายเหตุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 594 588 อายุต่ ากว่า 18  ปี 

จ านวนประชากร 1,645 1,697 อายุ 18 – 60  ป ี

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 354 289 อายุ 60 ปีขึ้นไป 

รวม 2,593 2,574  
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4.3 อาชญากรรม  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน 

ประชาชน  และท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิด
เหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าในปีงบประมาณ 2561 นั้นได้บรรจุโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวัน
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะใน
สถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือน
ให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิด
เหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิด
ความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย 
เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่
สามารถด าเนินการได้              

4.4 ยาเสพติด  
 

ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรค าตากล้าได้
แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้ามีผู้ที่ติดยาเสพ
ติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้ารายใหญ่ เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  
ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่ เท่านั้น เช่น การ รณรงค์  การ
ประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือ
ต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด ตามที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าตากล้า ได้ด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

 

4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารต าบลค าตากล้า  อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร ได้ด าเนินการ

การส ารวจข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับท้องถิ่น ในปี 2560 โดยการส ารวจข้อมูลด้าน
การสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับท้องถิ่น (อปท.1) มีการจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยยังชีพผู้พิการ และ
เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ดังนี้ 

ตาราง แสดงยอดจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 
ช่วงอายุ วงเงิน(บาท) จ านวน(คน) 
60-69 600 395 
70-79 700 169 
80-89 800 45 

90 ขึ้นไป 1,000 3 
รวม 533 
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ตาราง แสดงยอดจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปีงบประมาณ 2562 

จ านวน (คน) วงเงิน (บาท) 
143 800 

 
ตาราง แสดงยอดจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ 2562 

จ านวน (คน) วงเงิน (บาท) 
11 500 

 
5.  ระบบบริการพื้นฐาน 

  5.1  การคมนาคมขนส่ง 
   - ถนนลาดยางระหว่างหมู่บ้าน    4 สาย 
   - ถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน    7 สาย 
 
  5.2  การไฟฟ้า 
   - จ านวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง จ านวน   10 แห่ง 
   - จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จ านวน        1,510 ครัวเรือน 
 
  5.3  การประปา 
   - มีระบบประปาหมู่บ้าน   จ านวน   10 หมู่บ้าน 

  5.4  โทรศัพท์ 
   -  ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
   -  โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน   2 จุด 
   -  ระบบเสียงตามสาย  จ านวน   10 จุด 
 
  5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   -  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข จ านวน            1 แห่ง 
   -  สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ  จ านวน   1 แห่ง 
 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1  การเกษตร 

การประกอบอาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าส่วนใหญ่ร้อยละ 90 
ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม เช่น ท าไร่ ท านา ท าสวน และการประมงน้ าจืด ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพ
ค้าขาย รับจ้างทั่วไป และมีการอพยพแรงงานไปรับจ้างท้องถิ่นอ่ืนในตัวเมืองใหญ่ๆ พืชเศรษฐกิจที่ท ารายได้
แก่ประชาชนในพ้ืนที่ คือ ข้าวเหนียว ข้าวจ้าว รายได้เฉลี่ยของประชากร 14,470 บาท ต่อปี 
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           6.2  การประมง 
  -  ต าบลค าตากล้า มีการประมงคือบ่อเลี้ยงปลาในกระชัง  ตั้งอยู่ที่  

-  หมู่ที่  7  บ้านหนองเหมือดเมี่ยง  ต าบลค าตากล้า  อ าเภอค าตากล้า  จังหวัดสกลนคร 
-  หมู่ที่  8  บ้านวังเวิน ต าบลค าตากล้า  อ าเภอค าตากล้า  จังหวัดสกลนคร 
-  หมู่ที่  10  บ้านห้วยดินด า  ต าบลค าตากล้า  อ าเภอค าตากล้า  จังหวัดสกลนคร 
 

  6.3  การปศุสัตว์ 
  - ต าบลค าตากล้า มีการปศุสัตว์คือ การเลี้ยงโคและการเลี้ยงสุกรในทุกหมู่บ้านของต าบลค าตากล้า 
 
  6.4  การบริการ 

 
-  ปั้มน้ ามันขนาดใหญ่   จ านวน  3 แห่ง 
-  ปั้มน้ ามันขนาดเล็ก   จ านวน  5 แห่ง 
-  ปั้มบรรจุแก๊ส               จ านวน      ๑        แห่ง 
-  โรงส ี     จ านวน            15  แห่ง 
-  ร้านขายของช า   จ านวน  25 แห่ง 
-  ร้านซ่อมรถยนต์   จ านวน  3 แห่ง 
-  ร้านทอง    จ านวน  3 แห่ง 
-  ร้านซ่อมวิทยุ โทรทัศน์   จ านวน  3 แห่ง 
-  ร้านค้าส่ง    จ านวน  3 แห่ง 
-  ร้านตัดผม,เสริมสวย   จ านวน  10 แห่ง 
-  ร้านอาหาร    จ านวน  12 แห่ง 
-  ร้านจ าหน่ายวัสด-ุอุปกรณ์ก่อสร้าง จ านวน  5 แห่ง 
-  ร้านจ าหน่ายวัสด-ุอุปกรณ์การเกษตร จ านวน  3 แห่ง 
-  ร้านขายรถยนต์   จ านวน  1 แห่ง 
-  ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์การศึกษา  จ านวน  1 แห่ง 

 

  6.5  การท่องเที่ยว 
  -  มีแหล่งท่องเที่ยวบ้านผาศักดิ์  ม.13 
  -  มีแม่น้ าสงครามไหลผ่านตลอดหลายหมู่บ้าน ได้แก่ บ้านวังเวิน บ้านหนองเหมือดเมี่ยง บ้านห้วยดินด า  

    บ้านผาศักดิ์ 
  -  มีแหล่งน้ าธรรมชาติจ านวนมาก 
  -  มีทรัพยากรป่าไม้จ านวนมาก 
  -  มีเส้นทางคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับท้องถิ่นได้อย่างสะดวกสบาย 
  -  มีประเพณี ได้แก่ประเพณีสงกรานต์,งานบุญแห่เทียนพรรษา,งานบุญบั้งไฟ,งานบุญประเพณีบุญ 

เดือนสาม 
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  6.6  อุตสาหกรรม 
  -  ต าบลค าตากล้า  ไม่มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
 

  6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  -  กลุ่มอาชีพและแปรรูปสินค้าเกษตร   29 กลุ่ม 
  -  กลุ่มเกษตรผสมผสาน     18 กลุ่ม 
  -  กลุ่มร้านค้า,ตลาดนัดสินค้า     6 กลุ่ม 
  -  กลุ่มผู้บริโภค      16 กลุ่ม 
 

  6.8  แรงงาน 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพ 

ทางเกษตรกรรม เช่น ท าไร่ ท านา ท าสวน และการประมงน้ าจืด ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไป 
  

7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
  7.1  การนับถือศาสนา 

- ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดจ านวน 7  แห่ง  ส านักสงฆ์ 7 แห่ง มีพระจ าพรรษา 
ครบทุกวัด  
 

  7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
  -  มีประเพณี ได้แก่ประเพณีสงกรานต์ งานบุญแห่เทียนพรรษา งานบุญบั้งไฟ งานบุญประเพณี 

บุญเดือนสาม 
 

  7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
  -  วัฒนธรรมการพูด ภาษาถิ่น คือ ภาษาภูไท 
 

  7.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  - ผ้าย้อมคราม, ผลิตภัณฑ์จักรสาน,ผ้าขาวม้า  
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1  น้ า 
  -  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
             -ล าน้ า,ล าห้วย  จ านวน                    24 สาย 
             -บึง,หนองและอ่ืน  ๆ จ านวน              9 แห่ง 

- แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
- ฝาย   จ านวน     20 แห่ง 
- บ่อน้ าตื้น  จ านวน    24 แห่ง 
- ประปาหมู่บ้าน  จ านวน    11 แห่ง 
- สระน้ า   จ านวน     7 แห่ง 
- บ่อบาดาล  จ านวน    40 แห่ง 
- ท านบดิน  จ านวน     1 แห่ง  
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  8.2  ป่าไม้ 
- สภาพเป็นป่าโปร่ง ปนไร่นาและป่าละเมาะ ป่าไม้ เป็นป่าเบญจพรรณ และป่าโคกไม้ที่ขึ้น 

ได้แก่ เต็ง ,รัง ,พะวง ,แดง ยาง, มะค่าโมง และประดู่ ปัจจุบันอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมจากการบุกรุกเป็นพ้ืนที่
ท ากินและที่อยู่อาศัย ของราษฎร 

 

  8.3  ภูเขา 
   - ในพ้ืนที่ไม่มีภูเขา 
 

  8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ 
   - มีแหล่งท่องเที่ยวบ้านผาศักดิ์  ม.13 

  - มีแม่น้ าสงครามไหลผ่านตลอดหลายหมู่บ้าน ได้แก่ บ้านวังเวิน บ้านหนองเหมือดเมี่ยง  
บ้านห้วยดินด า บ้านผาศักดิ์ 

   - มีแหล่งน้ าธรรมชาติจ านวนมาก 
   - มีพ้ืนที่ในการเกษตรกรรมเหมาะแก่การเพาะปลูก 
   - มีทรัพยากรป่าไม้จ านวนมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


