สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ ฐาน

 สภาพทั่วไป
ที่ตั้งและอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลเปือ ตั้งอยู่เลขที่ 111 บ้านสันทนา หมู่ 4 ตาบลเปือ อาเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน ยกฐานะมาจากสภาตาบล เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2542 อยู่ห่างจากอาเภอเชียงกลาง ประมาณ
7 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 72 ตารางกิโลเมตร มีเขตการปกครองติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งช้าง
ทิศใต้
ติดต่อกับ
เทศบาลตาบลเชียงกลาง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลพระธาตุ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาไร่หลวง อาเภอสองแคว
มีหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 10 หมู่บ้าน จานวนครัวเรือน 1,049 ครัวเรือน ประชากรชาย
1,701 คน หญิง 1,655 รวมทั้งสิ้น 3,348 คน
- หมู่บ้านในเขต อบต.เปือ เต็มทั้งหมู่บ้าน มีจานวน 6 หมู่บ้าน
หมู่ที่
บ้าน
จานวนประชากร
รวม
ครัวเรือน
(หลัง)
ชาย
หญิง
3
น้าอ้อ
292
289
581
177
9
ส้อ
290
280
570
171
10 หนองผุก
300
270
570
212
12 เด่นพัฒนา
310
316
626
186
13 ห้วยพ่าน
94
75
169
44
14 น้ามีด
78
87
165
39
- หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเปือบางส่วน โดยอีกส่วนอยู่ในเขตเทศบาล
ตาบลเชียงกลาง มี 4 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่
หมูบ่ ้าน
จานวนประชากร
รวม
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
4
สันทนา
124
136
260
95
5
วังว้า
120
114
234
71
6
ห้วยเลื่อน
59
55
114
33
7
ดอนสบเปือ
34
33
67
21
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สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของหมู่บ้านเป็นที่ราบระหว่างหุบเขาโดยเป็นที่ราบต่า และสลับกับที่
สูงมีแม่น้า และลาน้าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้าน่าน แม่น้าเปือ เป็นต้น
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน ในฤดูร้อน
อากาศจะร้อนมากอุณหภูมิสูงสุดในช่วงระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน เฉลี่ยประมาณ 38 องศาเซลเซียส
ฤดูหนาว อากาศจะหนาวจัดในช่วงเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ เฉลี่ยประมาณ 7 องศาเซลเซียส ฤดูฝน
ในช่วงเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 1,286 มิลลิเมตร

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจมีการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น การทานา ทาไร่
ทาสวน ปลูกผัก
- ทาสวน ได้แก่ มะม่วง มะขามหวาน ลาไย ลิ้นจี่ ส้ม
- ปลูกผัก ได้แก่ ผักกาดเขียวปลี ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา แตงกวา ฝักทอง
- ทาไร่ ได้แก่ ปลูกข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ยาสูบ
หน่วยธุรกิจในเขตรับผิดชอบ
มีรีสอร์ท จานวน 4 แห่ง
1. ไร่จุฑามาศรีสอร์ท ตั้งอยู่บ้านน้าอ้อ หมู่ที่ 3
2. เอื้องดอยรีสอร์ท ตั้งอยู่บ้านสันทนา หมู่ที่ 4
3. นฤมลรีสอร์ท ตั้งอยู่บ้านน้าอ้อ หมู่ที่ 3
4. น้าอ้อรีสอร์ท ตั้งอยู่บ้านน้าอ้อ หมู่ที่ 3
สภาพทางสังคม
สภาพสังคม เป็นสังคมที่มีความผูกพันฉันญาติพี่น้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นสังคม
ที่มีชีวิตเรียบง่ายในแต่ละหมู่บ้านอยู่ติดต่อกันการคมนาคมติดต่อสื่อสารได้สะดวก
 โครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลเปือมีถนนสายหลัก ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
1080 (น่าน – ทุ่งช้าง) เป็นเส้นทางระหว่างตาบลผ่าน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านสันทนา และหมู่บ้านน้าอ้อ
มุ่งสู่อาเภอทุ่งช้าง ถนนภายในตาบลสามารถสัญจรบรรจบกันอยู่ 3 เส้นทาง
การไฟฟ้า
ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเปือมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
การประปา
ราษฎรส่วนใหญ่จะใช้น้าจากบ่อน้าตื้น และระบบประปาภูเขา ใช้ในการอุปโภคและ
บริโภค มีระบบประปาขนาดใหญ่ จานวน 2 แห่ง
1. ระบบประปาของกรมอนามัย จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บ้านส้อ หมู่ที่ 9
2. ระบบประปาขนาดใหญ่ จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บ้านน้าอ้อ หมู่ที่ 3
อาชีพ
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรมซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดใน
การเพาะปลูกประมาณ 7,084 ไร่ พืชที่ปลูก ได้แก่ ข้าว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ข้าวโพด ยาสูบ และพืชผักสวนครัว
ซึ่งมีการส่งเสริมการปลูกโดยเอกชน
การท่องเที่ยว
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลเปือมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะ อ่าง
เก็บน้าอ้อ ตั้งอยู่บ้านน้าอ้อ และรอยพระบาท บ้านดอนสบเปือ เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาและล่องแพแม่น้าน่านจาก
บ้านห้วยพ่าน หมู่ที่ 13 ถึง บ้านดอนสบเปือ หมู่ที่ 7

 ด้านสังคม
การศึกษา
1. โรงเรียนระดับประถมศึกษา 4 แห่ง
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 5 แห่ง
3. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 1 แห่ง
การศาสนา
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา มีวัดตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลเป็นศูนย์กลางของการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวันสาคัญทางศาสนา ดังนี้
1. วัดจานวน 3 แห่ง ได้แก่ บ้านน้าอ้อ, บ้านหนองผุก, บ้านส้อ
2. สานักสงฆ์ จานวน 2 แห่ง ได้แก่ บ้านห้วยเลื่อน, บ้านสันทนา,บ้านห้วยพ่าน
2. โบสถ์ 1 แห่ง ได้แก่ บ้านวังว้า
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ประชาชนมีขนบธรรมเนียมประเพณีเหมือนท้องถิ่นทั่วไปทางภาคเหนือประเพณีที่สาคัญ
ของชุมชน ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ และงานลอยกระทง เป็นต้น
การสาธารณสุข
การให้บริการด้านสาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 1 แห่ง ได้แก่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขาภาพ ส้อ - เด่น และมีศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานทั้ง 10 แห่ง
การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
มีการดาเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ในลักษณะมอบเบี้ยยังชีพ ดังนี้
หมู่ที่

3
4
5
6
7
9
10
12
13
14
รวม

ผู้สูงอายุ

92
44
30
11
16
109
97
92
26
24
541

ประเภทเบี้ยยังชีพ
ผูพ้ ิการ
ผูด้ ้อยโอกาส

27
12
8
2
4
17
21
17
7
2
117

30
23
40
5
19
27
31
37
7
11
230

ผูป้ ่วยเอดส์

รวม

1
150
79
78
18
1
40
2
155
149
146
40
37
4
892
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ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลเปือ ไม่มีปัญหาปัญหาทางด้านอาชญากรรมประชาชนอยู่กันอย่าง
สงบสุข มีชมรมตารวจบ้านและมีการตั้งเวรยามของแต่ละหมู่บ้าน

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรน้้า
แหล่งน้้าธรรมชาติ
แหล่งน้าที่สาคัญที่ใช้ประโยชน์ในการเกษตรการเพาะปลูก และการอุปโภคบริโภค
1. ลาน้าน่าน ไหลผ่าน บ้านห้วยพ่าน,บ้านส้อ,บ้านดอนสบเปือ, บ้านหนองผุก
2. ลาน้าเปือ ไหลผ่าน บ้านสันทนา, บ้านวังว้า, บ้านห้วยเลื่อน, บ้านดอนสบเปือ ลงสู่
ลาน้าน่าน
3. ลาน้ากุ่ม ไหลลงสู่อ่างเก็บน้าอ้อ ไหลผ่าน บ้านสันทนา, บ้านวังว้า, บ้านห้วยเลื่อน
แหล่งน้้าที่สร้างขั้น
1. โครงการสูบน้าด้วยพลังไฟฟ้า บ้านหนองผุก พื้นที่ได้รับประโยชน์ หมู่ที่ 10
2. อ่างเก็บน้าอ้อ พื้นที่ได้รับประโยชน์ หมู่ที่ 5,6,7
3. อ่างเก็บน้าห้วยส้อ พื้นที่ได้รับประโยชน์ หมู่ที่ 9,12
4. อ่างเก็บน้าห้วยมื่น พื้นที่ได้รับประโยชน์ หมู่ที่ 10
5. อ่างเก็บน้าห้วยข้าวหลาม พื้นที่ได้รับประโยชน์ หมู่ที่ 10,12
 ด้านการเมืองและการบริหาร
โครงสร้างและอ้านาจหน้าที่ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต้าบล
องค์การบริหารส่วนตาบลเปือได้ปรับเป็น อบต.ขนาดกลาง เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2551
ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตาบลและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนต้าบลเปือ
1. ผลการเลือกตั้งสมาชิก / นายกองค์การบริหารส่วนตาบล เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
2,660.00 คน
จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
1,852.00 คน
คิดเป็นร้อยละ
70.00 %
จานวนบัตรเสีย
77.00
บัตร
คิดเป็นร้อยละ
4.00 %
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล
จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
2,660.00 คน
จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
1,852.00
คน
คิดเป็นร้อยละ
70.00 %
จานวนบัตรเสีย
77.00
ใบ
คิดเป็นร้อยละ
4.00 %
1. สภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
สมาชิกสภาที่มาจากการเลือกตั้ง 10 หมู่บ้านๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน
ดารงตาแหน่งคราวละ 4 ปี
- มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 คน และรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล 1 คน ซึ่งมาจากการคัดเลือกจากสมาชิกสภาฯ และให้นายอาเภอแต่งตั้งตามมติสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล

2. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบล
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง และมีรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมาจากการแต่งตั้ง จานวน 2 คน และแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลได้ จานวน 1 คน
3. พนักงานส่วนต้าบล
- มีปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบการบริหารงาน
ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งแบ่งโครงการการบริหารราชการออกเป็นส่วน 4 ส่วน ดังนี้
(1) สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(2) ส่วนการคลัง
(3) ส่วนโยธา
(4) ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การคลังขององค์การบริหารส่วนต้าบล
รายรับ
องค์การบริหารส่วนตาบลเปือมีรายรับตามงบประมาณประจาปี 2557 รวมทั้งสิ้น 18,762,867.48
บาท แยกเป็น
1. หมวดภาษีอากร
136,294.17
บาท
2. หมวดค่าธรรมเนียมและค่าปรับและใบอนุญาต
22,232.00
บาท
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
177,033.52
บาท
4. รายได้เบ็ดเตร็ด
48,725.00
บาท
5. รายได้จากทุน(รายได้จากสาธารณูปโภค
508,451.00
บาท
6. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
5,545,858.00
บาท
7. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
6,231,950.00
บาท
8. ภาษีจัดสรร
12,324,273.81
บาท
รายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลเปือ มีรายจ่ายตามงบประมาณประจาปี 2557
รวมทั้งสิ้น 15,148,922.59 บาท แยกเป็น
1. รายจ่ายงบกลาง
875,575.85
2. งบบุคลากร
6,128,930.00
3. ค่าตอบแทน
352,156.00
5. ค่าใช้สอย
2,598,114.00
6. ค่าวัสดุ
1,801,253.85
7. ค่าสาธารณูปโภค
476,371.05
8. เงินอุดหนุน
1,273,631.84
9. ค่าครุภัณฑ์
198,546.00
10. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
799,000.00
11. รายจ่ายอื่นๆ
646ม344.00
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

อ้านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบล
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบันและพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 แบ่งหน้าที่เป็น 7 ด้าน ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก (มาตรา 67(1))
2. ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1))
3. ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68 (2))
4. ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า (มาตรา 68(3))
5. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4))
6. การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6))
2. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
3. ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
(มาตรา 68 (4))
4. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(มาตรา 16 (10))
5. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (12))
6. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา
16(15))
7. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19))
3. ด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาคามสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))
2. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติแผ่นดิน (มาตรา 68(8))
3. การผังเมือง (มาตรา 68(13))
4. จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3))
5. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17))
6. การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28))
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี้
1. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6))
2. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5))
3. บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))
4. ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10))
5. การท่องเที่ยว (มาตรา 38(12))
6. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 16(11))
7. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))
8. การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7))

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. คุ้มครองดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ (มาตรา 67(7))
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2))
3. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ (มาตรา 16(24))
6. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น (มาตรา 67(8))
2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5))
3. การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))
4. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา
16(14))
7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติตามภารกิจของส่วนราชการ
1. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
คามจาเป็นและสมควร (มาตรา 67(9))
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16(16))

