
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

ของ เทศบาลต าบลนาคู  อ าเภอ  นาคู  จังหวัด  กาฬสินธุ์ 
 

ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1.  ด้านกายภาพ 
 1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน 

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลนำคู  ปัจจุบันตั้งอยู่ เลขท่ี 1    ถนนธนะรัชต์  ภำยในพ้ืนที่  หมู่ที่  9    
บ้ำนสำยนำค ำ ต ำบลนำคู  อ ำเภอนำคู  จังหวัดกำฬสินธุ์  มีอำณำเขตดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ตั้งแต่หลักเขตท่ี  1  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้ำนบ่อแก้ว  ฟำกตะวันตกตรงจุดที่บรรจบกับ
ห้วยยำง ฝั่งตะวันตกเป็นเส้นตรงไปทำงทิศตะวันออกถึงหลักเขตท่ี  2  ซึ่งตั้งอยู่ศูนย์กลำง  ถนน ธนะรัตน์กับ
ถนน ชมะนันท์  ตรงเส้นแนวเขตสนำมบินทหำร 
 ด้านตะวันออก จำกหลักเขตที่  3  เลียบเส้นแนวแบ่งเขตต ำบลนำคู  กับต ำบลสำยนำวัง  ไปทำงทิศ
ใต้ถึงหลักเขตท่ี 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้ำนนำกระเดำ  ฟำกใต้ตรงเชิงสะพำนข้ำมห้วยมะโนฝั่งตะวันออก 
 ทิศใต้  จำกหลักเขตท่ี  4   เป็นเส้นตรงไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่  5 ซึ่งตั้งอยู่ริม
ทำงหลวงจังหวัดหมำยเลข 2101  แยกทำงหลวงหมำยเลข 2042   (ห้วยผึ้ง – บ้ำนนำคู)  ฟำกเหนือและริม
ทำงห้วยยำงฝั่งตะวันตกตรงเชิงสะพำนข้ำมห้วยยำง 
 ทิศตะวันตก   จำกหลักเขตท่ี 5 เลียบริมฝั่งห้วยยำง  ฝั่งตะวันตกไปทำงทิศเหนือไปบรรจบกับหลัก
เขตท่ี 1  
พื้นที่ เทศบำลต ำบลนำคู มีพ้ืนที่โดยประมำณ  7.54   ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 4,713 ไร่ 
 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนำคม ถึงเดือน พฤษภำคม อำกำศร้อนเฉลี่ย 35 องศำเซลเซียส  
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนำยน ถึงเดือนตุลำคม มีฝนตกชุกเป็นบำงช่วง  เฉลี่ย  250  มลิลิเมตร/ปี 
 ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกำยน ถึงเดือนกุมภำพันธ์ อำกำศหนำว เฉลี่ย  20 องศำเซลเซียส 
 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
 ภูมิอำกำศโดยทั่วไปของเทศบำลต ำบลนำคู จะมีฝนตกชุกในฤดูฝนเนื่องจำกเป็นหุบเขำและที่รำบหุบ
เขำ ระดับอุณหภูมิที่แตกต่ำงกันจึงมีมำกกว่ำบริเวณที่รำบกว้ำงใหญ่ทั่วไป กล่ำวคือฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือน
พฤษภำคม – ตุลำคม  ฤดูหนำวจะเริ่มเดือนพฤศจิกำยน – มกรำคม ฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ – 
เมษำยน ในฤดูร้อนอำกำศร้อนจัดและฤดูหนำวอำกำศหนำวจัด รวมทั้งมีกำรแตกต่ำงกันระหว่ำงอุณหภูมิใน
เวลำกลำงวันและกลำงคืนด้วย 
 1.4  ลักษณะของดิน 
 ดินเป็นดินเหนียวปนทรำย โดยทั่วไปดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำและอุ้มน้ ำน้อย กำรตอบสนองของดิน
ต่อกำรใช้ปุ๋ยมีต่ ำและปลูกพืชไม่ค่อยได้ผล 
 1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
 พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่นำเกือบหมด มีที่ดอนและแหล่งน้ ำบ้ำง มีคลองส่งน้ ำจำกอ่ำงเก็บน้ ำห้วยมะโน 
 1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 พ้ืนที่ป่ำไม้เป็นป่ำเต็งรังและป่ำเบญจพรรณ  ลักษณะไม้ประกอบด้วย ไม้เนื้อแข็ง ได้แก่ ไม้เต็ง ไม้ยำง 
ไม้ประดู่ เป็นต้น 
 
 



2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1  เขตการปกครอง 
  1. หมู่ที่    1 บ้ำนนำคู นำยสยำม  พิมพ์รส 
  2. หมู่ที่    2 บ้ำนนำคู นำยสังคม    จิตจง(ก ำนันต ำบลนำคู) 
  3. หมู่ที่    6 บ้ำนวังเวียง นำยประภำส  พลนำคู 
  4. หมู่ที่    7 บ้ำนนำคลอง นำงฐิติรัตน์  บุญแสน 
  5. หมู่ที่    9 บ้ำนสำยนำค ำ นำยรินทอง  บุญแสน 
  6. หมู่ที่    10 บ้ำนนำคู นำยภูษิต     จิตจง 
  7. หมู่ที่    11 บ้ำนนำคู นำยสมจัน   สิมสำร 
  8. หมู่ที่    12 บ้ำนนำคูพัฒนำ นำงขจรกลิ่น  พลนำคู 
 2.2  การเลือกตั้ง 
 กำรแบ่งเขตกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลนำคูแบ่งออกเป็น 2 เขต   

สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งท่ี 1 สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งท่ี 2 

นำงทักษิณ  แจ่มพงศ์ นำยวิภพ  วรรณทอง 

นำยทองฤทธิ์  ปัตนำสำ นำงค ำมวล  เหลี่ยมสิงขรณ์ 

นำงแจ่มจันทร์  ละอองศรี นำยเจน  ท้ำวสบำย 

นำยนรินทร์  สุริยโคตร นำยสุริยนต์  สุล ำนำจ 

นำยสุดตำ  รังระรื่น นำยธีรศักดิ์  รังหอม 

นำยสุมำตร  ละรำคี  
 
 

3.  ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 เทศบำลต ำบลนำคู  มีจ ำนวนประชำกรทั้งหมด  5,482   คน ชำย   2,679   คน 
หญิง  2,803   คน   จ ำนวน  1,800  ครัวเรือน   มีควำมหนำแน่นเฉลี่ย  727.05   คน/ตำรำงกิโลเมตร
(ข้อมูล  ณ  วันที่ 30  กันยำยน  2559 : งำนทะเบียนรำษฎร ) 
 
 3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 หญิง ชาย หมายเหตุ 

จ ำนวนประชำกรเยำวชน 478 508 อำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี 
จ ำนวนประชำกร 1,815 1,722 อำยุ 18 -60 ป ี

จ ำนวนประชำกรผู้สูงอำยุ 510 449 อำยุมำกกว่ำ 60 ปี 
รวม 2,803 2,679 ทั้งสิ้น 5,482 คน 

 
 
 
 
 



4.  สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา 
 4.1.1 โรงเรียนประถมศึกษำ       2     แห่ง    
          - โรงเรียนบ้ำนนำคู    
          - โรงเรียนบ้ำนวังเวียง    
 4.1.2 โรงเรียนของเอกชนจัดกำร       1     แห่ง 

         - โรงเรียนอนุบำลพรบิดำ (ระดับอนุบำล 1-3) 
 4.1.3 โรงเรียนมัธยมศึกษำ     1     แห่ง 
           - โรงเรียนบ้ำนนำคูพัฒนำ “กรป กลำง อุปถัมภ์”   
 4.1.4  ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำน    8     แห่ง 

4.1.5  ห้องสมุดประชำชน(แหล่งเรียนรู้เทศบำลต ำบลนำคู)  1     แห่ง 
 4.2  สาธารณสุข 
 4.2.1. โรงพยำบำลนำคู    1      แห่ง 
 4.2.2. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพชุมชน   1      แห่ง  
 4.2.3.  คลินิกแพทย์    3     แห่ง 
 4.2.4.  ร้ำนขำยยำที่มีเภสัชกร   4     แห่ง 
 4.2.5.  อัตรำกำรมีและกำรใช้ส้วมรำดน้ ำ    ร้อยละ  98  เปอร์เซ็นต์ 
 4.3  การสังคมสงเคราะห์ 
  -  ผู้สูงอำยุ   จ ำนวน  958    คน 
  -  ผู้พิกำร จ ำนวน  341    คน 
  -  ผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน  10      คน 
  (ข้อมูล  ณ  วันที่ 30  กันยำยน  2559 : งำนทะเบียนรำษฎร ) 
5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนส่ง 
  5.1.1 ทำงหลวงจังหวัดหมำยเลข  2291  ถนนนำคู - เขำวง ผ่ำนหมู่ที่ 1,2,7,10,12 
  5.1.2 ทำงหลวงจังหวัดหมำยเลข  2101  นำคู – ห้วยผึง้  ผ่ำน หมู่ที่ 10,6 
  5.1.3 ทำงหลวงชนบทหมำยเลข กส  4001  สำย นำคู  - บ่อแก้ว   

5.1.4 ถนนคอนกรีตภำยในหมู่บ้ำนครบทุกหมู่บ้ำน 
 5.2  การไฟฟ้า 
 เทศบำลต ำบลนำคูมีกระแสไฟฟ้ำครบทุกหมู่บ้ำน แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน   กำรให้แสงสว่ำงตำมจุด
ต่ำง ๆ ในเขตเทศบำลยังไม่มีเพียงพอกับควำมต้องกำรของประชำชน  จ ำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้ำใช้  1,735 
ครัวเรือน 
 5.3  การประปา   
 เทศบำลต ำบลนำคู ได้ด ำเนินกิจกำรประปำของเทศบำลเอง  เป็นระบบประปำผิวดินได้รับมอบจำก
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง  มีควำมจุ 200 ลบ.ม. ใช้เครื่องสูบน้ ำจำกแหล่งน้ ำ(อ่ำงเก็บน้ ำห้วยมะโน) และมี
มอเตอร์สูบขึ้นถังเก็บน้ ำ เปิด – ปิด เป็นเวลำและให้บริกำรน้ ำประปำจ ำนวน  8 หมู่บ้ำน ในเขตเทศบำลต ำบล
นำคู  แต่กำรบริกำรน้ ำประปำยังไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรของประชำชน เนื่องจำกระบบกำรจ่ำยน้ ำมี 
ขนำดเล็ก  เมื่อเทียบกับกำรเจริญเติบโตของชุมชน  นอกจำกนี้ยังขำดแคลนน้ ำดื่มที่สะอำด จ ำนวนผู้ใช้
น้ ำประปำ  1,703  รำย  (ข้อมูล ณ วันที่  30  เมษำยน  2559  : กองกำรประปำ) 
  



 5.4  โทรศัพท์ 
  -  เสำส่งสัญญำณโทรศัพท์ ais 1  แห่ง 
  -  เสำส่งสัญญำณโทรศัพท์ dtac 1  แห่ง 
  -  เสำส่งสัญญำณโทรศัพท์ true 1  แห่ง 
  -  เสำส่งสัญญำณโทรศัพท์ CAT 1  แห่ง 
 5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  -  ที่ท ำกำรไปรษณีย์    1  แห่ง 
6.  ระบบเศรษฐกิจ 
  การเกษตร/การปศุสัตว์ 
  - อำชีพกำรท ำนำ   จ ำนวน              1,619 ครัวเรือน 
    - อำชีพรองท ำไร่ (มันส ำปะหลัง,ข้ำวโพดหวำน,พืชผัก,ถั่วลิสง,ยำสูบ,ถั่วฝักยำว)   
          จ ำนวน   78 ครัวเรือน 
   - อำชีพค้ำขำย    จ ำนวน               53 ครัวเรือน   
   - อำชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่  โค,กระบือ,สุกร จ ำนวน            50  ครัวเรือน 
 การบริการ/การท่องเที่ยว/อุตสาหกรรม 
  -  ธนาคาร    1     แห่ง     
  -  โรงแรม / ห้องพัก   6     แห่ง   
  -  ปั้มน ้ามันขนาดใหญ่   2     แห่ง 
  -  โรงงานอุตสาหกรรม   2     แห่ง 
  -   โรงส ี                   12     แห่ง  
  -  อุตสาหกรรมในครัวเรือน  3     แห่ง  
  -  จ้าหน่ายก๊าซหุงต้ม                      3     แห่ง  
7.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
 

ล าดับ ชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร ชื่อผู้น าชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน 
1 บ้ำนนำคู ม.1 703 นำยสยำม  พิมพ์รส 
2 บ้ำนนำคู ม.2 1,049 นำยสังคม จิตจง 
3 บ้ำนวังเวียง ม.6 825 นำยประภำส  พลนำคู 
4 บ้ำนนำคลอง ม.7 444 นำงฐิติรัตน์ บุญแสน 
5 บ้ำนสำยนำค ำ ม.9 638 นำยรินทอง  บุญแสน 
6 บ้ำนนำคู ม.10 582 นำยภูสิต จิตจง 
7 บ้ำนนำคู ม.11 782 นำยสมจัน สิมสำร 
8 บ้ำนนำคูพัฒนำ ม.12 447 นำงขจรกลิ่น พลนำคู 

(ข้อมูล  ณ  วันที่ 30  กันยำยน  2559 : งำนทะเบียนรำษฎร ) 
 
 
 
 
 



 7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 

ล ำดับ ชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้ำน พ้ืนที่ทั้งหมด/ไร่ 
1 บ้ำนนำคู ม.1 1,451 
2 บ้ำนนำคู ม.2 1,975 
3 บ้ำนวังเวียง ม.6 926.75 
4 บ้ำนนำคลอง ม.7 641 
5 บ้ำนสำยนำค ำ ม.9 1,300 
6 บ้ำนนำคู ม.10 1,274 
7 บ้ำนนำคู ม.11 1,642 
8 บ้ำนนำคูพัฒนำ ม.12 719 

 

 7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
  -  แม่น้ ำท่ีไหลผ่ำน    2 สำย  
  -  ห้วย / หนอง / คลอง / บึง   2 แห่ง/สำย  
  -  คลองชลประทำน   1 แห่ง  
  -  บ่อบำดำลสำธำรณะ    10 แห่ง  
  -  บ่อบำดำลเอกชน    5  แห่ง 
8.  ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1  การนับถือศาสนา 
 ประชำกรของเทศบำลต ำบลนำคูนับถือศำสนำพุทธจึงมีวัดและในพุทธศำสนำกระจำยอยู่ทั่วไปในเขต
เทศบำลต ำบลนำคู มีวัดจ ำนวนทั้งสิ้น 4 แห่ง 
  -  วัดโพธิ์ศรีแก้ว     หมู่ที่  6 
  -  วัดนำคูเหนือ   หมู่ที่  11 
  -  วัดนำคูใต้   หมู่ที่  10 
  -   ส ำนักสงฆ์ศรีหนองแคน หมู่ที่  7 
 8.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
 ประเพณีกำรท ำบุญ ก็คือกำรปฏิบัติตำมฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ซึ่งเป็นประเพณี 12 เดือนและถือปฏิบัติ
สืบมำจนทุกวันนี้ 
 8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ประชำกรในเขตเทศบำลต ำบลนำคูอำศัยอยู่รวมกันรวม 3 เผ่ำจึงมีภำษำอยู่ 3 ภำษำ  
  -  ภำษำลำวพวนหรือไทพวน   
  -  ภำษำพุไทหรือภูไท 
  -  ภำษำย้อ 
 8.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  -  ต ำเมี่ยงสมุนไพร 
 
 
 
 
 



9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1  น้ า 

-   ห้วยมะโน/ห้วยยำง    2   สำย  
    -  อ่ำงเก็บน้ ำห้วยมะโน(อยู่ในเขต อบต.นำคู) 1   แห่ง    

-  ฝำยน้ ำล้น     2   แห่ง 
  (ฝำยน้ ำล้นห้วยยำง ม.6,ม.9) 

 9.2  ป่าไม้ 
 เทิอกเขำภูพำนล้อมรอบแล้วลำดลงเป็นที่รำบทำงด้ำนทิศใต้บริเวณท่ีเป็นเขำภูพำนปกคลุมด้วยป่ำไม้มี
บริเวณตั้งแต่ด้ำนทิศเหนือและทิศตะวันตก มีทิวเขำภูพำนทอดตัวตั้งเป็นแนว 
 9.3  ภูเขา 
 เทศบำลต ำบลนำคูประกอบด้วยภูมิลักษณ์เป็นที่รำบก้นกระทะ ตอนบนเป็นภูเขำตำมแนวทิวเขำ 
ภูพำน ตอนกลำงเป็นเนินดินสลับป่ำโปร่ง 
 9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 เทศบำลต ำบลนำคูเป็นแหล่งทรัพยำกรที่อุดมสมบูรณ์ให้คุณประโยชน์แก่ประชำกรในถิ่นนี้และเป็น
สมบัติล้ ำค่ำในยุคนี้ คือน้ ำ ปศุสัตว์ พรรณไม้ และพันธุ์สัตว์นำนำชนิดเหมำะแก่กำรศึกษำธรรมชำติวิทยำเป็น
อย่ำงยิ่ง 
 
 
 
 
 
 


