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ประกาศเทศบาลตําบลงอบ

เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
..................................................................................
ดวยเทศบาลตําบลงอบ ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาเทศบาลตําบลงอบ และเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจาย โดยผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลงอบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขอ 7 แลว
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในหมวด 4 ขอ 24 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขอ 7 (4)
เทศบาลตําบลงอบ จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

(นายสังขสิทธิ์ อินทะรังษี)
นายกเทศมนตรีตําบลงอบ

แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป
(พ.ศ.2561 - 2564)
ของเทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
-------------------------------------สวนที่ 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
เทศบาลตําบลงอบ ไดรับการจัดตั้งตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองคการบริหารสวน
ตําบลงอบ เปนเทศบาลตําบลงอบ เมื่อวันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2556 ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน มิถุนายน
พ.ศ.2556 ปจจุบันมี นายสังขสิทธิ์ อินทะรังษี เปนนายกเทศมนตรี
ประวัติตําบลงอบ
แสนยาวิราช (ขุนงอบ อินทะรังษี) ผูปกครองเมืองงอบ ป 2455 - 2475 ชื่อบานงอบนี้ ใครตั้งไมทราบ
ประวัติ แตสันนิษฐานวาไมใชหมายถึงหมวกตามที่พจนานุกรมกลาวแนนอน เพราะคําวา “งอบ” นั้นเปนภาษาไทย
กลาง ชาวบานในทองถิ่นไมไดเรียกวางอบ แตเรียกหมวกที่มีลักษณะดังกลาววา “กุบ” ผูมีอายุในหมูบานไดให
ความเห็นวา คําวางอบ อาจเอาชื่อของหมูบานเดิมที่อพยพมา หรืออาจแผลงมาจากคําวา “งอม” ซึ่งแปลวาเงียบ
เหงา ก็ได เพราะสมัยกอนมีคนนอย คงจะเงียบเหงา ก็เลยเรียกวาหมูบานงอม เมื่อนานเขามีผูคนมากขึ้นไมงอม
เหมือนเมื่อกอนๆ แลว ก็เลยเปลี่ยนชื่อมาเปนงอบ ซึ่งคลายกับชื่อเดิม หรือไมก็เพี้ยนมาเปนงอบตามวิวัฒนาการ
ทางภาษา หมูบานงอบ เปนหมูบานเกาแกหมูบานหนึ่ง สมัยกอนเรียกติดปากกันวา “เมืองงอบ” ประชาชนมีเชื้อ
สายไทลื้อ พูดภาษาไทลื้อกันทั่วทั้งหมูบาน สมัยกอนเปนหมูบานเดียวในอําเภอทุงชางที่พูดภาษาไทลื้อ ปจจุบันได
แยกไปอยูที่ หมูที่ ๔ (บานทุงสุน) อีก ๑ หมูบานประวัติความเปนมาของหมูบาน อพยพมาจากที่ใดเมื่อไร นั้นไม
ปรากฏหลักฐานแนชัด ไดแตเลาลือสืบตอกันมาวามาจากสิบสองปนนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ภาษาพูดคลาย
กับชาวยองในจังหวัดลําพูน ผูสืบเชื้อสายไทลื้อในหมูบานไดพยายามสืบคนหาหลักฐาน เอกสาร ตํารา รองรอย
หลายแหงก็ไมสามารถชี้ชัดได ซึ่งมีผูสืบคนและเขียนประวัติของชนชาติไทลื้อไวหลายเลม เชน หนังสือ “ลื้อคนไทย
ในประเทศจีน” ไดกลาวถึงตัวอักษรของชาวไทลื้อและวรรณคดีไทลื้อ สุภาษิตที่สําคัญ แบบแปลนบาน อาหาร
เครื่ องดื่ม ความเป น อยู ในครอบครั ว การตั้ งชื่อเด็ก หญิง,ชายตามลําดับ ขั้น การนับ ถือศาสนาพุทธ ศาสนาผี
ประเพณีลอยกระทง พิธีขึ้นบานใหม พิธีแตงงาน การละเลนในเทศกาลตาง ๆ การเกี้ยวพาราสีระหวางคนหนุมสาว
การลาสัตว เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับชาวไทลื้อบานงอบ จะตรงกันเปนสวนใหญ
นอกจากนี้ ในหนังสือ ชาติวงศวิทยา วาดวยชนชาติเผาตาง ๆ ในประเทศไทย ไดกลาวถึงชนชาติเผาตาง
ๆ มีตอนหนึ่งกลาวถึงไทลื้อวา “ถิ่นฐานของพวกไทลื้อสวนใหญอยูทางฝงตะวันออกของแมน้ําโขง แตก็มีมากที่
อพยพมาอยูยังฝงไทย โดยเฉพาะในจังหวัดลําพูน ลําปาง เชียงราย แพรและนาน” ในหนังสือเรื่อง งานคนควาเรื่อง
ชนชาติไทย ของหลวงวิจิตรวาทการ มีการกลาวถึงชาวไทลื้อมีใจความสําคัญคือ “ลื้อเปนคนไทย มิใชเปนคนชาว
ปาชาวดอย”
พระยาอนุมานราชธน ไดกลาวถึงชาวไทลื้อ ไวในหนั งสือ ไทย-จีน ว า “ชาวไทลื้อ เปนคนไทยที่รูจั ก
หนังสือ มีดินแดนดั้งเดิมอยูในแควนสิบสองปนนา ซึ่งมีอาณาเขตอยูระหวางพมากับอาวตังเกี๋ย การแบงแควนสอง
ปนนาออกเปนเมืองใหญถึง ๒๘ เมือง”

-2นอกจากนี้ ในปริญญานิพนธเรื่อง “วรรณกรรมไทลื้อ” ของชํานาญ รอดเหตุภัย ไดเขียนประวัติการ
อพยพของชาวไตลื้อวา “ ชาวไทลื้อมีภูมิลํานาอยูแควนสิบสองปนนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน อพยพมาอยูใน
ประเทศไทยหลายครั้ง สาเหตุการอพยพก็เพราะบางแหงในถิ่นเดิมทุรกันดาร ไมมีพื้นที่ทํามาหากิน ถูกโจรปลนสด
มรบกวน ไดรับการกดขี่ขมเหงจากชนชาติผูปกครองคือจีนฮอและพมา จึงไดอพยพเขามาตอนเหนือของประเทศ
ไทย โดยเฉพาะอย างยิ่งในจั งหวัดเชี ยงราย ไทลื้อบางพวกไดถูกกวาดตอนลงมาเนื่องจากราชวงศคํามั่น เมือง
เชียงใหม พระยาอุปราชหมูลาเมืองลําปาง ยกไปตีเมืองเชียงรุงของไทลื้อ ซึ่งตกอยูในอํานาจของพมา ไดรบพุงกัน
หลายครั้ง ในที่สุด เจาเมืองเชียงรุงกับทาวพระยาสิบสองปนนาก็ยอมออนนอมขอขึ้นอยูกับพระราชอาณาจักรไทย
เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๙ (จ.ศ.๑๒๑๘) ไทยไดกวาดตอนเอาครอบครัวไทลื้อจาก เมืองพง เมืองหยวน เมืองลา แหงแควน
สิบสองปนนา มาไวในเขตนครนานประมาณ พันคนเศษ ”
สุจิตต วงษเทศ ไดเขียนบทความเรื่อง “คนไทยที่สิบสองปนนา” ในหนังสือ ขาวครูไทยในโอกาสที่ไดรับ
เชิญไปแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรไทย-จีนวา “ชาวไทลื้อ นอกจากมีดินแดนกวางใหญอยูที่ สิบสอง
ปนนาแลว ยังกระเซ็นกระสายอพยพโยกยายและถูกกวาดตอนมาเพราะการสงครามแตกอน ลงมาอยู ที่จังหวัด
เชียงราย จังหวัดเชียงใหมก็มี จังหวัดนานก็มี ตามประวัติศาสตรกลาววาเคยถูกกวาดตอนลงไปที่ภาคใตก็มี ทุก
วันนี้ชาวไทลื้อในเขตสิบสองปนนาแมจะอยูในดินแดนของจีน แตทางการของจีนก็ใหเปนเขตปกครองตนเอง มี
ประธานคณะกรรมการเปนชาวไตลื้อดวยกัน”และในพงศาวดารเมืองนาน ไดกลาวถึงเรื่องเจาหลวงสุมนเทวราช ผู
ครองนครนานยกทัพขึ้นไปตีสิบสองปนนาไวดังนี้
- เถลิงจุลศักราชได ๑๑๗๓ เดือน ๖ ลง ๑๓ ค่ํา อาชญาเจาหลวงสุมนเทวราชทานก็ยกเอาพลนิกายโยธา
ทั้งหลาย ขึ้นเมือตีเอาเมืองลา เมืองพง ก็ไดยกรี้พลปงทัพไชยอยูทาขี้เหล็ก ฯ
- เถลิงจุลศักราชได ๑๑๗๔ ตัวเดือน ๓ อาชญาเจาหลวงทานก็กวาดเอาคนครัวเมืองลา เมืองพง เชียง
แขง เมืองหลวงภูคา ลงมาไวเมืองนานมีคน ๖๐๐๐ คนหั้นแล ฯ
- เถลิงจุลศักราชได ๑๑๗๕ ตัวปกาเลา อาชญาเจาหลวงทานก็ลาถอยกองทัพลงมาเถิงเมืองนานเดือน ๘
หั้นแล
ตามตํานานที่กลาวขานสืบตอกันมาในบรรพบุรุษของหมูบาน ประกอบกับหลักฐานงานเขียนที่ไดอางอิงมา
ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมของหมูบานในปจจุบัน พอสรุปไดวา คงจะอพยพมาจากแควนสิบสองปนนาคอนขาง
แนนอน แตจะมาในสมัยใด เมืองใด นั้นไมอาจทราบได อาจมาในคราวที่เจาหลวงสุมนเทวราช ผูครองนครนานยก
ทัพไปตีสิบสองปนนา และกลับมาถึงเมืองนานในป จุลศักราช ๑๑๗๕ ก็เปนได เพราะปจุล-ศักราช ๑๑๗๕ ตรงกับ
พ.ศ.๒๓๕๖ ในรัช สมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ ๒ แหงกรุงรัตนโกสินทร และหลักฐานเทาที่
ปรากฏ มีครูบาอินตะวิชัย เจาอาวาสวัดศรีดอนชัยองคหนึ่ง เขียนไวในธรรมคัมภีรใบลาน เปนภาษาพื้นเมือง
ลานนาโบราณ ระบุป จ.ศ. ๑๑๘๕ ซึ่งเปนเวลาหลังจากเจาหลวงสุมนเทวราชกวาดตอนคนลื้อมาจากสิบสองปนนา
ได ๑๐ ปพอดี วาทานมาจากเมืองหลวงภูคา และบรรยายถึงวัดศรีดอนชัยไวสวนหนึ่งวา “เขียนแลวปางอยูเมตตา
วัดศรีดอนชัยงอบนาลอมแกวกวาง
ซึ่งขณะนี้คัมภีรยังเก็บรักษาไวที่วัดศรีดอนชัย ตําบลงอบ ก็คงเปนหนาที่ของลูก หลาน เหลนของชาวไทลื้อ
“บานงอบ” ที่จะตองชวยกัน สืบคนหา ที่มาของบรรพบุรุษตอไป

-31. ดานกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล
เทศบาลตําบลงอบ ตั้งอยูเลขที่ 171 บานงอบเหนือ หมูที่ 5 ตําบลงอบ อําเภอทุงชาง
จังหวัดนาน หางจากที่วาการอําเภอทุงชางประมาณ 10 กิโลเมตร หางจากตัวจังหวัดนาน ประมาณ 100
กิโลเมตร ตามทางหลวงหลายเลข 101 และหางจากชายแดนไทย - ลาว (บานหวยสะแตง) ประมาณ 15
กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 200 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 125,000 ไร
โดยมีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ตําบลตางๆดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลปอน อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
ทิศใต
ติดตอตําบลและ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน
ทิศตะวันตก ติดตอกับเมืองเชียงฮอน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของตําบลงอบโดยทั่วไปเปนเทือกเขาสูงทั้งหมด มีพื้นที่ราบเปนที่ราบระหวาง
หุบเขาอยูตามลําน้ําสายสําคัญในบริเวณตอนกลางของพื้นที่ เทือกเขาสูงในพื้นที่วางตัวในแนวเกือบ เหนือ - ใต
คอนไปทางตะวันตกเล็กนอยทางน้ําสายหลักของตําบลไดแก แมน้ํานานไหลผานตอนกลางของตําบล จากทิศเหนือ
ลงสูทิศใต ทางน้ําสาขาที่สําคัญของแมน้ํานาน ไดแก หวยสะแตง และหวยน้ํางอบ
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของตําบลงอบ แบงเปน 3 ฤดู ไดแก
 ฤดูฝน ระหวางเดือนมิถุนายน - กันยายน มีปริมาณฝนสูงสุด 69.8 มิลลิเมตร
 ฤดูหนาว ระหวางเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ มีอุณหภูมิต่ําสุด 7.5 องศาเซลเซียส
 ฤดูรอน ระหวางเดือนมีนาคม - พฤษภาคม มีอุณหภูมิสูงสุด 41.6 องศาเซลเซียส
1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะดินของตําบลงอบ พื้นที่เทือกเขาดานตะวันตกประกอบดวยหินดินดานสีมวงแดงแทรก
สลับดวยหินทราย พื้นที่เทือกเขาสูงดานตะวันออกประกอบดวยหินดินดานสีเทาดํา
1.5 ลักษณะของไมและปาไม
สภาพปาไมเปนปาเบญจพรรณและปาดิบเขา อยูในเขตอุทยานแหงชาติดอยภูคา มีหนวยจัดการ
ตนน้ํา จํานวน 2 แหง ไดแก หนวยจัดการตนน้ําน้ํางอบ สถานที่ตั้งบานขุนน้ําลาด หมูที่ 7 และหนวยจัดการ
ตนน้ําหวยสะแตง สถานที่ตั้งบานหวยสะแตง หมูที่ 2

-42. ดานการเมืองการปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ตําบลงอบ แบงเขตการปกครอง เปน 11 หมูบาน มี 4 ชนเผา ประกอบดวย ไตลื้อ มง ถิ่น (ลั๊วะ)
และขมุ อยูในเขตเทศบาลตําบลงอบแยกรายหมูบาน ดังนี้
หมูที่ 1 บานงอบศาลา
จํานวน 189 หลังคาเรือน
หมูที่ 2 บานหวยสะแตง
จํานวน 135 หลังคาเรือน
หมูที่ 3 บานภูคํา
จํานวน 59 หลังคาเรือน
หมูที่ 4 บานทุงสุน
จํานวน 174 หลังคาเรือน
หมูที่ 5 บานงอบเหนือ
จํานวน 200 หลังคาเรือน
หมูที่ 6 บานน้ําลาด
จํานวน 98 หลังคาเรือน
หมูที่ 7 บานขุนน้ําลาด
จํานวน 96 หลังคาเรือน
หมูที่ 8 บานงอบใต
จํานวน 168 หลังคาเรือน
หมูที่ 9 บานงอบกลาง
จํานวน 142 หลังคาเรือน
หมูที่ 10 บานใตรมโพธิ์ทอง จํานวน 145 หลังคาเรือน
หมูที่ 11 บานมณีพฤกษ
จํานวน 373 หลังคาเรือน
2.2 การเลือกตั้ง
จํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต รวม 4,261 คน แยกเปน ชาย 2,172 คน หญิง 2,089 คน
3. ประชากร
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
มีประชากรทั้งสิ้น 5,690 คน แยกเปนชาย 2,902 คน เปนหญิง 2,788 คน มีจํานวนครัวเรือน
1,779 ครัวเรือน ความหนาแนนของประชากรโดยเฉลี่ย 284 คน/ตารางกิโลเมตร (ขอมูลประชากรจากสํานัก
ทะเบียนอําเภอทุงชาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)
หมูที่

ชื่อหมูบาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

บานงอบศาลา
บานหวยสะแตง
บานภูคํา
บานทุงสุน
บานงอบเหนือ
บานน้ําลาด
บานขุนน้ําลาด
บานงอบใต
บานงอบกลาง
บานใตรมโพธิ์ทอง
บานมณีพฤกษ
รวม

จํานวน
หลังคาเรือน
189
135
59
174
200
98
96
168
142
145
373
1,779

จํานวนประชากร
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
รวม
249
236
485
ไตลื้อ
230
220
450
ขมุ
90
91
181
ขมุ
241
249
490
ไตลื้อ
264
253
517
ไตลื้อ
197
213
410
ถิ่น
186
171
357
ถิ่น
181
159
340
ไตลื้อ
152
177
329
ไตลื้อ
186
189
375
ไตลื้อ
926
830
1,756
มง
2,902 2,788 5,690

-5จํานวนประชากรแยกตามเผา

แผนภูมิจํานวนประชากรแยกตามชนเผ่ า
ม้ ง
31%

ไตลือ้

ไตลือ้
45%

ขมุ

ถิน่
13%

ถิ่น
ขมุ
11%

ม้ ง

3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร
ชวงอายุ (ป)
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
100 ปข้ึนไป
รวมทั้งหมด

เพศชาย
(คน)
402
445
460
440
390
346
234
104
38
3
0
2,902

เพศหญิง
(คน)
373
417
455
362
422
379
210
87
28
1
0
2,788

รวม
775
862
915
802
812
725
444
191
66
4
0
5,690

-64. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 2 แหง ไดแก
1. โรงเรียนบานน้ําลาด จํานวนนักเรียน 43 คน
2. โรงเรียนเพียงหลวง 7 ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
จํานวนนักเรียน 45 คน
โรงเรียนขยายโอกาส จํานวน 2 แหง ไดแก
1. โรงเรียนมณีพฤกษ จํานวนนักเรียน 336 คน
2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บานงอบ) จํานวนนักเรียน 220 คน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน จํานวน 3 แหง ไดแก
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใตรมโพธิ์ทอง จํานวนนักเรียน 50 คน
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมณีพฤกษ จํานวนนักเรียน 50 คน
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงสุน จํานวนนักเรียน 3 คน
ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน จํานวน 11 แหง (หมูที่ 1 - 11)
ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยตําบลงอบจํานวน 1 แหง
4.2 สาธารณสุข
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลงอบ จํานวน 1 แหง
ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน 2 แหง
อสม. จํานวน 117 คน
5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนสง
1. ถนนลาดยางทางหลวงแผนดินหมายเลข 1080 สายนาน - ทุงชาง
2. มีรถโดยสารประจําทาง สายนาน - ปอน
5.2 การไฟฟา
มีระบบไฟฟาครบทุกหมูบาน จํานวน 1,779 ครัวเรือน
5.3 การประปา
มีระบบประปาภูเขา จํานวน 6 หมูบาน ไดแก
1. บานหวยสะแตง หมูที่ 2
2. บานภูคํา หมูที่ 3
4. บานทุงสุน หมูที่ 4
5. บานน้ําลาด หมูที่ 6
6. บานขุนน้ําลาด หมูที่ 7
7. บานมณีพฤกษ หมูที่ 11
มีระบบประปาของเทศบาลตําบลงอบ จํานวน 5 หมูบาน ไดแก
1. บานงอบศาลา หมูที่ 1
2. บานงอบเหนือ หมูที่ 5
3. บานงอบใต หมูที่ 8
4. บานงอบกลาง หมูที่ 9
5. บานใตรมโพธิ์ทอง หมูที่ 10

-75.4 โทรศัพท
ปจจุบันทุกหมูบานใชโทรศัพทเคลื่อนที่เปนสวนใหญ
5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุครุภัณฑ
ที่ทําการไปรษณียที่ใกลที่สุด ไดแก ไปรษณียอําเภอทุงชาง ตําบลทุงชาง อําเภอทุงชาง
จังหวัดนาน หางจากตําบลงอบประมาณ 8 กิโลเมตร
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรม ไดแก ทํานาขาว ทําขาวไร ขาวโพด
สม เงาะ ลิ้นจี่ ลําไย กาแฟ ปลูกพืชผลเมืองหนาว ทําสวนยางพารา และปลูกผัก ที่เหลือ
ประกอบอาชีพรับจางและทําธุรกิจสวนตัว
6.2 การปศุสัตว
ตําบลงอบมีการปศุสัตว คือ การเลี้ยงสุกรในทุกหมูบานของตําบลงอบ อําเภอทุงชาง
จังหวัดนาน
6.3 การทองเที่ยว
สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของตําบลงอบ ไดแก
1. หนวยจัดการตนน้ําหวยสะแตง สถานที่ตั้ง บานหวยสะแตง หมูที่ 2 ตําบลงอบ
อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
2. ดอยผาผึ้ง บานมณีพฤกษ หมูที่ 11 ตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
6.4 การพาณิชยและกลุมอาชีพ
- กลุมถักไมกวาด หมูที่ 2 บานหวยสะแตง
- กลุมทอผา หมูที่ 4 บานทุงสุน
- กลุมเพาะเห็ด หมูที่ 4 บานทุงสุน
- กลุมแปรรูปผลิตภัณฑจากเศษผา หมูที่ 5 บานงอบเหนือ
- กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หมูที่ 6 บานน้ําลาด
- กลุมยางพาราตําบลงอบ หมูที่ 10 บานใตรมโพธิ์ทอง

-87. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน
มีจํานวน 11 หมูบาน และขอมูลพื้นฐานแตละหมูบานดังนี้
หมูที่ 1 บานงอบศาลา
จํานวน 189 หลังคาเรือน มีพื้นที่ประมาณ 4,600 ไร
หมูที่ 2 บานหวยสะแตง
จํานวน 135 หลังคาเรือน มีพื้นที่ประมาณ 12,200 ไร
หมูที่ 3 บานภูคํา
จํานวน 59 หลังคาเรือน มีพื้นที่ประมาณ 4,000 ไร
หมูที่ 4 บานทุงสุน
จํานวน 174 หลังคาเรือน มีพื้นที่ประมาณ 5,000 ไร
หมูที่ 5 บานงอบเหนือ
จํานวน 200 หลังคาเรือน มีพื้นที่ประมาณ 3,500 ไร
หมูที่ 6 บานน้ําลาด
จํานวน 98 หลังคาเรือน มีพื้นที่ประมาณ 3,500 ไร
หมูที่ 7 บานขุนน้ําลาด
จํานวน 96 หลังคาเรือน มีพื้นที่ประมาณ 2,500 ไร
หมูที่ 8 บานงอบใต
จํานวน 168 หลังคาเรือน มีพื้นที่ประมาณ 3,200 ไร
หมูที่ 9 บานงอบกลาง
จํานวน 142 หลังคาเรือน มีพื้นที่ประมาณ 6,500 ไร
หมูที่ 10 บานใตรมโพธิ์ทอง จํานวน 145 หลังคาเรือน มีพื้นที่ประมาณ 6,000 ไร
หมูที่ 11 บานมณีพฤกษ
จํานวน 373 หลังคาเรือน มีพื้นที่ประมาณ 70,000 ไร
7.2 ขอมูลดานการเกษตร
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรมเพาะปลูกพืช ไดแก ขาวโพด
ขาวไร ขาวเหนียว เงาะ สม ขาวเจา โดยแยกพื้นที่เพาะปลูกดังนี้
- ขาวโพด ประมาณ 3,164.26 ไร
- ขาวไร ประมาณ 700.50 ไร
- ขาวเหนียว ประมาณ 1,719.96 ไร
- เงาะ ประมาณ 1,061.80 ไร
- สม ประมาณ 715.38 ไร
- ขาวเจา ประมาณ 685.50 ไร
7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร
มีแมน้ํานานไหลผานพื้นที่การเกษตร และหวย หนอง คลอง บึง ในแตละพื้นที่ไหลผานพื้นที่
การเกษตรของแตละหมูบาน
7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือเพื่อการอุปโภค บริโภค)
ระบบประปาภูเขาของหมูบาน จํานวน 6 หมูบาน ไดแก
1. บานหวยสะแตง หมูที่ 2
2. บานภูคํา หมูที่ 3
3. บานทุงสุน หมูที่ 4
4. บานน้ําลาด หมูท่ี 6
5. บานขุนน้ําลาด หมูที่ 7
6. บานมณีพฤกษ หมูที่ 11
ระบบประปาของเทศบาลตําบลงอบ จํานวน 5 หมูบาน ไดแก
1. บานงอบศาลา หมูที่ 1
2. บานงอบเหนือ หมูที่ 5
3. บานงอบใต หมูที่ 8
4. บานงอบกลาง หมูที่ 9
5. บานใตรมโพธิ์ทอง หมูที่ 10

-98. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ โดยมีขอมูลศาสนสถาน ดังนี้
- วัด จํานวน 3 แหง ไดแก วัดศรีดอนชัย ที่ตั้ง บานใตรมโพธิ์ทอง หมูที่ 10 ตําบลงอบ
อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน วัดทุงสุน ที่ตั้ง บานทุงสุน หมูที่ 4 ตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน วัดมณี
พฤกษ ที่ตั้ง บานมณีพฤกษ หมูที่ 11 ตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
- สํานักสงฆ จํานวน 1 แหง ไดแก อาศรมพระธรรมจาริกบานหวยสะแตง ที่ตั้ง บานหวยสะ
แตง หมูที่ 2 ตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
8.2 ประเพณีและงานประจําป
ตําบลงอบมีประเพณีทองถิ่นที่สําคัญ ไดแก
- การสืบสานประเพณีไตลื้อและชนเผา หมูที่ 1 - 11
- การสืบสานประเพณีตีพิ (เผาลั๊วะ) หมูที่ 11
- การสรงน้ําพระธาตุศรีดอนชัย
- ประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ
- ประเพณีเลี้ยงผีเมือง
- ประเพณีปใหมมง หมูที่ 11
- ประเพณีดงเซง หมูที่ 11
8.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่นที่สําคัญของตําบลงอบ คือ
- การรักษาโรคโดยใชยาสมุนไพร หมอเปา
- การจักสานโดยใชวัสดุจากไมไผ
- ภาษาถิ่นที่สําคัญ คือ
- ภาษาลื้อ หมูที่ 1,4,5,9,10
- ภาษาขมุ หมูที่ 2,3
- ภาษาถิ่น (ลั๊วะ) หมูที่ 6 , 7 , 11
- ภาษามง หมูที่ 11
8.4 สินคาพื้นเมืองของที่ระลึก
- ไมกวาด จากกลุมถักไมกวาดจากดอกกง บานหวยสะแตง หมูที่ 2
- ผาทอลายน้ําไหล จากกลุมทอผาบานทุงสุน หมูที่ 4
- พรมเช็ดเทา เบาะรองนั่ง จากกลุมแปรรูปผลิตภัณฑจากเศษผาบานงอบเหนือ หมูที่ 5
- สุราแช (เหลาอุ) จากกลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หมูที่ 6 บานน้ําลาด

- 10 9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้ํา
มีแมน้ํานานเปนสายหลัก และหวย หนอง คลอง บึง ในแตละพื้นที่ในเขตตําบลงอบ
9.2 ปาไม
สภาพปาไมเปนปาเบญจพรรณและปาดิบเขา อยูในเขตอุทยานแหงชาติดอยภูคา

ประเภทงบประมาณ

งบประมาณ

2557

- 12 -

เบิกจาย

งบประมาณ

2558

เบิกจาย

งบประมาณ

2559

2560
งบประมาณ
เบิกจาย

เบิกจาย

งบบุคลากร

6,499,080.00

6,306,038.00

7,590,700.00

7,392,632.12 9,048,120.00

8,125,728.58

10,609,630.00

งบดําเนินงาน

9,193,120.00

8,080,046.14

8,246,200.00

6,904,707.05 7,548,310.00

6,058,800.50

7,644,000.00

งบลงทุน

287,000.00

248,250.00

319,600.00

191,850.00 1,442,570.00

1,374,870.00

154,000.00

รายจายอื่น

20,000.00

16,000.00

1,032,000.00

972,365.00 15,000.00

งบอุดหนุน

2,760,000.00

2,580,000.00

2,510,000.00

2,363,500.00 2,309,500.00

2,265,500.00

2,509,000.00

งบกลาง

940,300.00

897,797.26

861,100.00

814,465.55 811,500.00

699,859.24

8,402,070.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม
รอยละการเบิกจาย

1,152,900.00
1,144,900.00
2,540,400.00
2,473,900.00 1,825,000.00
1,776,500.00
3,181,300.00
20,852,400.00 19,273,031.40 23,100,000.00 21,113,419.72 23,000,000.00
20,301,258.32 32,500,000.00
92.43
91.40
91.40
-

0.00 -

12,000,000.00
10,000,000.00
งบบุคลากร
8,000,000.00

งบดําเนินงาน
งบลงทุน

6,000,000.00

รายจ่ายอื่น
4,000,000.00

งบอุดหนุน
งบกลาง

2,000,000.00
-

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้ าง
งบประมาณ

เบิกจ่าย

งบประมาณ

เบิกจ่าย

งบประมาณ

เบิกจ่าย

งบประมาณ

เบิกจ่าย

- 13 สวนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2557 - 2560)
1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2560
1.1 สรุปสถานการณพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ
2557
2558
2559
ประเภทรายรับ
งบประมาณ
รับจริง
งบประมาณ
รับจริง
งบประมาณ

2560
รับจริง

รับ
จริง

งบประมาณ

ภาษีอากร

188,526.00

189,237.75

145,000.00

184,321.10 190,000.00

211,926.62

230,000.00

คาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

27,492.00

31,048.00

21,000.00

28,304.00 21,000.00

23,659.00

30,000.00

รายไดจากทรัพยสิน

129,788.00

202,515.95

234,000.00

206,143.01 234,000.00

259,665.37

250,000.00

รายไดจากสาธารณูปโภคฯ

262,866.00

291,046.00

250,000.00

296,255.00 255,000.00

รายไดเบ็ดเตล็ด

71,270.00

84,530.00

35,000.00

139,705.00 100,000.00

รายไดจากทุน

2,500.00

2,500.00

ภาษีจัดสรร

11,426,385.00

12,261,539.30

เงินอุดหนุนทั่วไป

9,007,480.00
9,146,589.00
9,000,000.00
8,479,581.00 8,000,000.00
7,479,606.00
16,500,000.00
21,116,307.00 22,209,006.00 23,100,000.00 23,081,326.85 23,000,000.00 22,660,156.31 32,500,000.00
105.17
99.91
98.52
-

รวม
รอยละการเบิกจาย

13,415,000.00

13,747,017.74 14,200,000.00

319,378.00 300,000.00
25,220.00

150,000.00

- 1,200.00
14,339,501.32

15,040,000.00

18,000,000.00
16,000,000.00
14,000,000.00
ภาษีอากร

12,000,000.00

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

10,000,000.00

รายได้ จากทรัพย์สิน
รายได้ จากสาธารณูปโภคฯ

8,000,000.00

รายได้ เบ็ดเตล็ด

6,000,000.00

รายได้ จากทุน
ภาษีจดั สรร

4,000,000.00

เงินอุดหนุนทัว่ ไป

2,000,000.00
งบประมาณ

รับจริ ง
2557

งบประมาณ

รับจริ ง
2558

งบประมาณ

รับจริ ง
2559

งบประมาณ

รับจริ ง
2560

- 14 1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
รายละเอียดผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 แยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
3. ดานเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
4. ดานพัฒนาสังคมและ
ชุมชน
5. ดานศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
6. ดานสงเสริมการเมือง
การบริหารจัดการและ
การบริการ

รวม

จํานวน
จํานวนโครงการ คิดเปน งบประมาณ
โครงการ
ทีด่ ําเนินการจริง รอยละ ในแผนพัฒนา
ในแผนพัฒนา
77
0
0 39,900,000
11
3
27.27 1,335,000
1,275,000

งบประมาณ
ที่ดําเนินการจริง

คิดเปน
รอยละ

0
51,200

0
3.84

58,200

4.56

39

3

7.69

90

29

32.22 10,045,000 5,172,746.10

51.50

19

7

36.84

21.88

133

78

58.65 13,355,000 9,314,168.45

69.74

369

120

32.52 66,890,000

22.14

980,000

214,406

14,810,720.55

- 15 รายละเอียดผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 แยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ดานเศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
3. ดานพัฒนาสังคม
และชุมชน
4. ดานศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
5. ดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
6. ดานสงเสริมการเมือง
การบริหารจัดการ
และการบริการ

รวม

จํานวน
จํานวนโครงการ คิดเปน งบประมาณ
โครงการ
ทีด่ ําเนินการจริง รอยละ ในแผนพัฒนา
ในแผนพัฒนา

งบประมาณ
ที่ดําเนินการจริง

คิดเปน
รอยละ

62
28

3
1

4.84
3.57

24,400,000
270,000

1,014,900
15,000

4.16
5.55

78

26

33.33

6,055,000

4,698,336.51

77.59

18

8

44.44

740,000

138,586

18.73

12

2

16.66

105,000

65,500

62.38

133

89

66.92 30,893,000

11,495,046.97

37.21

331

129

39.97 62,463,000

17,427,369.48

27.90

- 16 รายละเอียดผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 แยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร
การพัฒนา

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ดานพัฒนาสังคม
คุณภาพชีวิตและ
ความมั่นคงของมนุษย
3. ดานพัฒนาเศรษฐกิจ
และการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ
4. ดานศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
5. ดานพัฒนาจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
การอนุรักษสิ่งแวดลอม
6. ดานพัฒนาสงเสริม
การเมืองการบริหาร
จัดการและการบริการ

รวม

โครงการ
จํานวนโครงการ คิดเปน งบประมาณ
ในแผนพัฒนา ทีด่ ําเนินการจริง รอยละ ในแผนพัฒนา

งบประมาณ
ที่ดําเนินการจริง

คิดเปน
รอยละ

46
79

3
22

6.52
27.85

28,000,000
10,387,500

1,128,000
3,887,000

4.03
37.42

29

2

6.90

2,850,000

31,666

1.11

18

6

33.33

495,000

191,300

38.65

13

1

7.69

430,000

10,000

2.33

138

94

68.12

18,565,420

12,709,190.58 68.46

323

128

39.63

60,727,920

17,957,156.58 29.57

- 17 ๒. ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐
๒.๑ ผลที่ไดรับหรือผลที่สําคัญ
ตามที่เทศบาลตําบลงอบไดดําเนินงานตางๆ ตั้งแตมีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ เพื่อแกไขปญหาใหกับประชาชน และ
พัฒนาองคกรใหเกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อใหความเปนอยูของประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลจากการดําเนินงานของเทศบาลตําบลงอบนั้นผล
ที่ไดรับมีดังนี้
๑. ประชาชนมีน้ําประปาใชทุกครัวเรือน
๒. ประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน
๓. ประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไปมาไดสะดวก
๔. การเกิดอาชญากรรมในพื้นที่มีนอย
5. เด็กๆ ไดรับอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และการศึกษาทุกคน
6. ผูส ูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ไดรับเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน
7. ประชาชนที่ดอยโอกาสไดรับความชวยเหลือในเรื่องที่อยูอาศัยที่มั่นคงแข็งแรง
8. ประชาชนไดรับความชวยเหลือจากสาธารณะภัย
9. ปญหาไขเลือดออกลดลง
๑0. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกตอง
๑1. ประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกับการสาธารณสุข
๑2. ประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกับการปองกันภัย
๑3. ประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ ของเทศบาลตําบลงอบ
14. ประชาชนไดรับบริการจากงานบริการตางๆของเทศบาลตําบลงอบ ดวยความสะดวก
สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ผลที่คาดวาจะไดรับเพิ่มขึ้น มีดังนี้
๑. ประชาชนไดใชระบบประปาผิวดินเพิ่มขึ้น
2. ประชาชนไดรับการฝกอบรมอาชีพเพื่อนําไปประกอบอาชีพเพิ่มรายไดใหกับครัวเรือน
3. กลุมวิสาหกิจชุมชนไดรับการสงเสริมเพิ่มขึ้น
๔. หมูบานในเขตเทศบาลตําบลงอบ มีดาดลําเหมืองเหมืองคสล./ถนน คสล. ในหมูบานในชุมชน
เพื่อการเกษตรเพิ่มมากขึ้น
๕. การรณรงคกําจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒.๒ ผลกระทบ
ในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลงอบ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ สามารถดําเนินการไดตามที่ประชาชนตองการเฉลี่ย
๓ ป รอยละ 36.85 ซึ่งการดําเนินงานนั้นก็สามารถสงผลผลกระทบตอชุมชนในเขตเทศบาลตําบลงอบ ดังนี้
- ปญหางบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลมีจํานวนจํากัดไมเพียงพอในการบริหารจัดการในการดําเนินงานเมื่อเปรียบเทียบ
กับจํานวนโครงการในแผนพัฒนา โดยเฉพาะดานโครงสรางพื้นฐานซึ่งเปนความตองการของประชาชนในพื้นที่แตไมสามารถดําเนินการ
ครอบคลุมทุกหมูบานและการบริหารจัดการดานแหลงน้ําทองถิ่นไมสามารถเขาไปดําเนินการไดเนื่องจากแหลงน้ําบางแหงอยูในเขตพื้นที่ปา
สงวนแหงชาติ ซึ่งปญหานี้ยังไมสามารถแกไขได

- 18 ๓. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางการแกไข
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐
ปญหาและอุปสรรค
1. ปญหางบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลมีจํานวนจํากัดไมเพียงพอในการบริหารจัดการ
ในการดําเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนโครงการในแผนพัฒนา
2. ปญหาความลาชาในการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ทําใหไมสามารถดําเนินการ
ตามโครงการไดทันที
3. มีประชาชนบางสวนไมเขาใจระบบการบริหารและการปฏิบัติหนาที่ของเทศบาลตําบลงอบมีผลตอการกําหนดแนวทาง
การพัฒนา
4. ไมมีความพรอมในดานเครื่องมือใชเนื่องดวยงบประมาณมีจํากัด
แนวทางแกไขปญหา
1. ทําความเขาใจกับประชาชนในการประชุมประชาคม โดยใหประชาชนเสนอโครงการที่จําเปน
2. ทําความเขาใจและใหความรูกับประชาชนถึงระบบการทํางานตาง ๆ ของเทศบาลตําบลงอบ
3. สรรหาเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ที่ยังขาดแคลน โดยมีการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดจาง
*************************************

