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บทที ่2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานส าคญัของเทศบาล 

1.ข้อมูลทัว่ไป 
1.1  ด้านกายภาพ 

(1) ลกัษณะทีต่ั้ง 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 400  หมู่ท่ี 8 ต ำบลปัว อ ำเภอปัว จงัหวดัน่ำน อยูท่ำงทิศเหนือของจงัหวดัน่ำน 

ประมำณ 60  กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมำณ 20.50 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 12,812.50 ไร่  เป็นเทศบำล
ขนำดกลำง ท่ีไดรั้บกำรเปล่ียนแปลงฐำนะจำกสุขำภิบำลบำ้นปรำงค ์เป็นเทศบำลต ำบลบำ้นปรำงค์  เม่ือวนัท่ี  
25  พฤษภำคม  2542  ตำมพระรำชบญัญติัเปล่ียนแปลงฐำนะของสุขำภิบำลเป็นเทศบำล พ.ศ.2542 และไดยุ้บ
รวมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปัวเขำ้กบัเทศบำล เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎำคม  2547  ต่อมำไดเ้ปล่ียนช่ือเทศบำล 
เป็นเทศบำลต ำบลปัว  เม่ือวนัท่ี  13  ธนัวำคม  2548 

         (2) อาณาเขตติดต่อ 
                        ทิศเหนือ   ติดต่อกบั ต ำบลไชยวฒันำ, ต ำบลสถำน, ต ำบลเชียงคำน (อ.เชียงกลำง) 

                       ทิศใต ้       ติดต่อกบั ต ำบลศิลำแลง, ต ำบลป่ำกลำง, ต ำบลจอมพระ (อ.ท่ำวงัผำ) 
                       ทิศตะวนัออก     ติดต่อกบั  ต ำบลวรนคร 

                       ทิศตะวนัตก        ติดต่อกบั  ต ำบลแงง, ต ำบลเจดียช์ยั 
 (3) เขตการปกครอง 

                           เขตกำรปกครองคลอบคลุม 4 ต ำบล  13 หมู่บำ้น   ประกอบดว้ย 
(1) ต ำบลปัว 8 หมู่บำ้น (บำ้นขอน, บำ้นป่ำหดั, บำ้นปรำงค,์ บำ้นร้อง, บำ้นป่ำลำน   
                                    บำ้นไร่รวงทอง, บำ้นปรำงคพ์ฒันำ 1, บำ้นปรำงคพ์ฒันำ 2 )   
(2) ต ำบลวรนคร 3 หมู่บำ้น (บำ้นแกม้รำษฎร์พฒันำ, บำ้นแกม้, บำ้นสวนดอก) 
(3) ต ำบลสถำน  1 หมู่บำ้น   (บำ้นนำป่ำน) 
(4) ต ำบลไชยวฒันำ  1  หมู่บำ้น  (บำ้นตน้แหลง)    

             1.2  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  
   (1)  การคมนาคม    

     กำรคมนำคม ติดต่อระหวำ่งหมู่บำ้น ต ำบล  อ ำเภอ และจงัหวดั ไดมี้กำรก่อสร้ำง  ซ่อมแซม 
  และปรับปรุงถนนใหไ้ดม้ำตรฐำน  มีควำมสะดวกและปลอดภยั  ซ่ึงประกอบดว้ย 
    1) ทำงหลวงแผน่ดินสำยน่ำน – ทุ่งชำ้ง (หมำยเลข  1080) 
    2) ทำงหลวงแผน่ดินสำยปัว – น ้ำยำว (หมำยเลข  1081) 
    3) ทำงหลวงแผน่ดินสำยปัว – บ่อเกลือ (หมำยเลข  1256) 
    4) ถนนภำยในหมู่บำ้น  
   (2) การประปา -มีกำรประปำส่วนภูมิภำค หน่วยบริกำรสำขำปัว จ ำนวน  1  แห่ง 
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(3) การไฟฟ้า -มีส ำนกังำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอปัว  จ  ำนวน  1  แห่ง 
  (4) การส่ือสาร 

-โทรศพัท ์ มีบริษทั ทศท คอร์ปอเรชัน่  จ ำกดั (มหำชน)  ศูนยบ์ริกำรลูกคำ้ สำขำปัว   
-ไปรษณียโ์ทรเลข  -มีท่ีท ำกำรไปรษณียปั์ว   จ  ำนวน  1  แห่ง 
-หอกระจำยข่ำว  -มีหอกระจำยข่ำวประจ ำหมู่บำ้น จ ำนวน 13 แห่ง 
-สถำนีวทิย ุ จ  ำนวน 2  แห่ง     - วทิยำลยักำรอำชีพปัว , สถำนีวทิยขุนุปัว 

  1.3  ด้านเศรษฐกจิ 
            (1) รายได้ของประชากร    รำยไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อปี แยกตำมรำยหมู่บำ้น ดงัน้ี 

บ้าน หมู่ที่ ต าบล รายได้
เฉลีย่ 

 บ้าน หมู่ที่ ต าบล รายได้
เฉลีย่ 

ขอน 1 ปัว 45,118  ปรำงคพ์ฒันำ 2 8 ปัว 55,547 
ป่ำหดั 2 ปัว 69,112  นำป่ำน 1 สถำน 100,666 
ปรำงค ์ 3 ปัว 107,636  ตน้แหลง 2 ไชยวฒันำ 44,723 
ร้อง 4 ปัว 79,132  แกม้รำษฎร์พฒันำ 4 วรนคร 48,807 
ป่ำลำน 5 ปัว 39,896  แกม้ 5 วรนคร 70,921 
ไร่รวงทอง 6 ปัว 44,100  สวนดอก 6 วรนคร 89,218 
ปรำงคพ์ฒันำ 1 7 ปัว 60,279  รวมรายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปีในเขตเทศบาล 65,781 

 หมำยเหตุ :   ขอ้มูล จปฐ.ปี 2555 

              (2) การเกษตรกรรม  
พื้นท่ีกำรเกษตรมีประมำณ 6,416 ไร่ แยกเป็นพื้นท่ีท ำนำ ประมำณ 3,531 ไร่ พื้นท่ีท ำสวน 

2,885 ไร่ ปลูกพืชผลท่ีส ำคญั เช่น พืชผกั,ไมผ้ล  ,ไผร่วก  ,สักทอง ,ขำ้วไร่  ,ขำ้วโพด ,ถัว่ลิสง ,ยำสูบ 
เวอร์จิเนียร์  

(3)  การพาณชิยกรรมและบริการ 
   1. สถำนประกอบกำรดำ้นพำณิชยกรรม 

   1) สถำนีบริกำรน ้ำมนั   จ ำนวน   7   แห่ง     
2) ซูปเปอร์มำเก็ต/หำ้งสรรพสินคำ้   จ ำนวน   6   แห่ง  
3) ตลำดสด        จ ำนวน   4   แห่ง  
4) ร้ำนคำ้ทัว่ไป    จ ำนวน   260  แห่ง 

   5)  สหกรณ์กำรเกษตรปัว   จ ำนวน   1  แห่ง 
   6)  โรงบ่มใบยำ    จ ำนวน   1  แห่ง 
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2. สถำนประกอบกำรเทศพำณิชย ์  
     1) โรงแปรรูปเน้ือสัตว ์  จ ำนวน   1  แห่ง 
              3. สถำนประกอบกำรดำ้นบริกำร 

  1) โรงแรม   จ ำนวน   9   แห่ง    
 2) หอ้งพกั/เกสตเ์ฮำ้ท ์  จ ำนวน   4   แห่ง   

  3) หอ้งเช่ำ   จ ำนวน   49  แห่ง    
4) ธนำคำร    จ ำนวน    5  แห่ง 
5) สถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำร  จ ำนวน  92  แห่ง 

(4)  การอุตสาหกรรม 
   1.โรงงำนอุตสำหกรรมท ำเคร่ืองเงิน   จ  ำนวน  1  แห่ง   

        2. อุตสำหกรรมครัวเรือน  อำทิ  ทอผำ้ จกัสำน   ผลิตน ้ำด่ืม/น ้ำแขง็ 
    (5)  การปศุสัตว์ 

กำรปศุสัตว ์ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรำยย่อย ท่ีใช้ทุนน้อย  และสัตวท่ี์นิยมเล้ียง ไดแ้ก่ โค 
กระบือ สุกร ไก่ และกำรเล้ียงไม่ได้จ  ำกดัพื้นท่ีเป็นกิจจะลกัษณะ เป็นกำรเล้ียงตำมพื้นท่ีว่ำงเปล่ำ 
หรือพื้นท่ีหลงัฤดูเก่ียวกบั เพื่อกำรเสริมรำยไดแ้ละใชบ้ริโภคในครัวเรือน       

  (6) การท่องเทีย่ว         
1. ตน้ดิกเดียม-เป็นตน้ไมป้ระหลำดผดิธรรมชำติจำกตน้ไมท้ัว่ไป คือ  หนัหลงัให ้

แดดและหนัหนำ้เขำ้วดั  และใบไมจ้ะไหวสั่นทุกคร้ังท่ีถูกคนสัมผสั  อยูท่ี่วดัปรำงค ์หมู่ท่ี 3 ต ำบลปัว   
2. วดัพระธำตุเบง็สกดั   -เป็นศิลปะสมยัลำ้นนำ  อำยรุำว  700  ปี   ตั้งอยูท่ี่บำ้นแกม้  หมู่ท่ี  5  

ต ำบลวรนคร          

3. วหิำรวดัตน้แหลง -เป็นวหิำรโบรำณลำ้นนำ  อำยรุำว  400  ปี  ตั้งอยูท่ี่บำ้นตน้แหลง  หมู่
ท่ี  2  ต  ำบลไชยวฒันำ    

  1.4  ด้านสังคม 
                 (1)  ประชำกร    สถิติกำรของประชำกรในเขตเทศบำล  เปรียบเทียบ 5 ปี  

 
 
 

รายการ ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ประชำกรชำย 5,327 5,312 5,313 5,228 5,212 
ประชำกรหญิง 5,588 5,559 5,549 5,534 5,528 
รวมประชำกร 10,915 10,871 10,862 10,762 10,743 
จ ำนวนหลงัคำเรือน 3,581 3,603 3,644 3,877 4,031 
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   (2)  ศำสนำ    มีผูน้บัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 99 %   ของจ ำนวนประชำกรในเขตเทศบำล  มี 
วดั จ ำนวน  10  แห่ง ประกอบดว้ย วดัรำชสีมำ,วดัป่ำหดั ,  วดัปรำงค ์, วดัร้อง ,วดัป่ำลำน , วดัไร่รวงทอง , 
วดัพระธำตุเบง็สกดั ,วดัสวนดอก ,วดันำป่ำน ,วดัตน้แหลง 

   (3) วฒันธรรมประเพณี  อำทิ วนัสงกรำนต ์,งำนแห่เทียนฯ ,วนัลอยกระทง  ฯลฯ  
     (4) กำรศึกษำ 

  1)โรงเรียนท่ีตั้งอยูใ่นเขตเทศบำล จ ำนวน 8 แห่ง  ประกอบดว้ย 

ช่ือโรงเรียน เปิดสอนระดับ  ช่ือโรงเรียน เปิดสอนระดับ 
1.บำ้นขอน อนุบำล-ป.6  5.บำ้นป่ำลำน อนุบำล-ป.6 
2.บำ้นป่ำหดั อนุบำล-ป.6  6.วรนคร อนุบำล-ป.6 
3.บำ้นปรำงค ์ อนุบำล-ม.3  7.ปัว ม.1-ม.6 
4.บำ้นร้อง อนุบำล-ป.6  8.พระปริยติัธรรมแผนกสำมญัศึกษำวดัปรำงค ์ ม.1-ม.6 

  2) วทิยำลยักำรอำชีพปัว เปิดสอนระดบัชั้น ปวช.-ปวส. 
  3) ศูนยก์ำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอธัยำศยั  จ  ำนวน  1  แห่ง 
  4) ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลปัว จ ำนวน  1  แห่ง   

    5)โรงเรียนอนุบำล (ภำคเอกชน ) จ ำนวน  2  แห่ง 
    1. ร.ร.อนุบำลอิมมำนูเอล          2.  ร.ร.อนุบำลปัวอินเตอร์คิดต ์

   (5)  กีฬำนนัทนำกำร/พกัผอ่น 
 1) สนำมกีฬำเอนกประสงค ์ 2   แห่ง       2) ลำนกีฬำ/สนำมเปตอง    13  แห่ง     
 3) สนำมเทนนิส   1   แห่ง   4) สนำมตะกร้อ   2   แห่ง 
 5) หอ้งสมุดประชำชน  1  แห่ง                   6) สวนสำธำรณะ  1  แห่ง 

  (6) สำธำรณสุข 
   1) โรงพยำบำล 1  แห่ง       2) ศูนยบ์ริกำรสำธำรณสุข  5  แห่ง 
   3) คลีนิคเอกชน  5  แห่ง      4) ร้ำนขำยยำแผนปัจจุบนั  4  แห่ง 

 5) ร้ำนขำยยำแผนโบรำณ  1  แห่ง   6)โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบลปัว    
 (7) กำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 
  1) รถยนตด์บัเพลิง    2    คนั    2) รถบรรทุกน ้ำ     3    คนั   
  3) รถกระเชำ้     1    คนั    4) รถยนตก์ูภ้ยั   2    คนั 

 5)  พนกังำนดบัเพลิง    15    คน   6) อปพร. 186  คน 
 7) รถยนตต์รวจกำรณ์สำธำรณภยั   1 คนั  8) รถจกัรยำนยนตต์รวจกำรณ์  1  คนั 
 9) รถกูชี้พ-กูภ้ยั   1  คนั 

(8) กำรรักษำควำมปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น    
- สถำนีต ำรวจ  จ ำนวน  1  แห่ง 
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  1.5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     (1) ป่ำชุมชน   จ  ำนวน  4  แห่ง 

    (2) แหล่งน ้ำ 1)  ล ำน ้ำ 2 แห่ง ไดแ้ก่ ล ำน ้ำขวำ้ง และล ำน ้ำปัว 
2)  ล ำหว้ย 7 แห่ง ไดแ้ก่ ห้วยปรำงค,์หว้ยเสือ,หว้ยโอม้,หว้ยน ้ำกิว, 

                       หว้ยทรำยขำว,หว้ยน ้ำฮำว,ห้วยน ้ำแงง 
    (3) ท่ีดิน    -มีพื้นท่ีประมำณ 12,812.50 ไร่ โดยเป็นพื้นท่ีกำรเกษตรมีประมำณ 6,416 ไร่ 
แยกเป็นพื้นท่ีท ำนำ ประมำณ 3,531 ไร่ พื้นท่ีท ำสวนประมำณ  2,885 ไร่ และท่ีเหลืออีกประมำณ 
6,396.50 ไร่ เป็นพื้นท่ีท่ีพกัอำศยั พำณิชยกรรม อุตสำหกรรม สถำนท่ีรำชกำร และอ่ืนๆ    
    (4)  ขยะมูลฝอย  

1) ปริมำณขยะท่ีเก็บขนและน ำไปก ำจดั ประมำณ  7  ตนั/วนั 
2) รถยนตท่ี์ใชใ้นกำรจดัเก็บขยะ จ ำนวน  4 คนั   

   3) พนกังำนเก็บขนขยะ  จ  ำนวน  18  คน  

      1.6  ด้านการเมืองการบริหาร        
     1.ผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน - นำยกเทศมนตรี 1 คน 

  - รองนำยกเทศมนตรี 2 คน 
  - ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี 1 คน  
  - เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 1 คน 

  2.สมำชิกสภำทอ้งถ่ิน จ ำนวน  12  คน 
3.ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ประมำณ   8,856  คน  
4.หน่วยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้ง จ  ำนวน  13  หน่วย 

2.ศักยภาพของเทศบาล              
 2.1  อตัรำก ำลงับุคลำกร   101  คน 
  -พนกังำนเทศบำล 44  คน  -ลูกจำ้งประจ ำ  12  คน 
  -พนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ 5  คน  -พนกังำนจำ้งทัว่ไป 35  คน 

 -พนกังำนครูเทศบำล 5  คน 
2.2  กำรคลงัของเทศบำล 
   สถิติแสดงฐำนะทำงกำรคลงัของเทศบำล เปรียบเทียบยอ้นหลงั 5 ปี 

รายการ พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
รำยรับจริง 54,259,614.19 53,021,610.61 66,502,533.40 66,598,704.32 53,473,852.29 
รำยจ่ำยจริง 48,265,474.08 51,410,902.04 62,113,498.48 59,428,288.32 51,554,441.94 
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3. สรุปผลการพฒันาทีผ่่านมา   
จำกผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ เทศบำลต ำบลปัว หน่วยงำนภำครัฐ องค์กรเอกชน และภำค

ประชำชน ไดร่้วมกนัพฒันำและแกไ้ขปัญหำควำมตอ้งกำรให้แก่ชุมชนได้ระดบัหน่ึง ซ่ึงประมวลผลกำร
พฒันำแยกเป็นดำ้น ดงัน้ี 
 1.  ด้านการศึกษา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  1.1 กำรจดักำรศึกษำมีคุณภำพและมีมำตรฐำนมำกข้ึน 
  1.2 เด็กในวยัเรียนมีภำวะโภชนำกำรท่ีดีข้ึน 
  1.3 ชุมชนมีกำรอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูศิลปะวฒันธรรมประเพณีอยำ่งต่อเน่ือง 
 2. ด้านคุณภาพชีวติ สังคม และการสาธารณสุข 
  2.1 ประชำชนไดรั้บบริกำรดำ้นสำธำรณสุขทัว่ถึงมำกข้ึน 
  2.2 ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน 
  2.3 ปัญหำอบำยมุขและส่ิงเสพติดลดลง 
  2.4 ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพฒันำและชุมชนสำมำรถพึ่งตนเองไดม้ำกข้ึน 
 3. ด้านการเกษตร 
  3.1 มีน ้ำและแหล่งน ้ำใชใ้นกำรเกษตรมำกข้ึน 
  3.2 กำรขนส่งพืชผลทำงกำรเกษตรรวดเร็วและลดตน้ทุน 
  3.3 ประชำชนมีควำมรู้เก่ียวกบักำรเกษตรมำกข้ึน 
 4. ด้านเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว 
  4.1 ประชำชนมีอำชีพเสริมและมีรำยไดเ้พิ่มข้ึน 
  4.2 มีกำรส่งเสริมและประชำสัมพนัธ์กำรท่องเท่ียวมำกข้ึน 
 5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  5.1 ประชำชนมีควำมตระหนกัในกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มมำกข้ึน 
  5.2 ชุมชนมีควำมสะอำดและเป็นระเบียบเรียบร้อยมำกข้ึน 
  5.3 ควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกภยัธรรมชำติลดลง 
 6. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  6.1 ประชำชนมีเส้นทำงคมนำคมท่ีสะดวกปลอดภยัเพิ่มข้ึน 
  6.2 ประชำชนไดรั้บบริกำรจำกระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร อยำ่งทัว่ถึงมำกข้ึน 
 7. ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
  7.1 มีกำรประสำนและบูรณำกำรดำ้นกำรพฒันำและกำรบริกำรมำกข้ึน 
  7.2 บุคลำกรมีศกัยภำพในกำรปฏิบติังำนมำกข้ึน 
  7.3 องคก์รชุมชนมีศกัยภำพในกำรบริหำรจดักำร มำกข้ึน 
  7.4 มีวสัดุ ครุภณัฑ์และเคร่ืองจกัรกล รองรับกำรปฏิบติังำนมำกข้ึน 
  7.5 กำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 


