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ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  
 
 
 
 
 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล  
ที่ตั้ง  

จัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลขึ่ง เมื่อวันที่ 27  ตุลาคม พ.ศ. 2552 ส านักงานตั้งอยู่เลขที่ 211 หมู่ที่ 6  
บ้านขึ่งใต้  ต าบลขึ่ง  อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 
 เทศบาลต าบลขึ่ง  ตั้งอยู่ทางทิศใต้  ของอ าเภอเวียงสา  อยู่ห่างจากตัวอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  
เป็นระยะทางประมาณ 15  กิโลเมตร  มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 7 หมู่บ้าน  เทศบาลต าบลขึ่ง  มีเนื้อที่
ทั้งหมด  94  ตารางกิโลเมตร  หรือ ประมาณ 58,750  ไร่ 
 ทิศเหนือ  ติดกับต าบลไหล่น่าน  อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางแม่น้ าน่าน
ที่ก่ึงกลางล าน้ าว้าไหลมาบรรจบที่บริเวณพิกัด PA 871534  ใช้กึ่งกลางล าน้ าว้าเป็นแนวแบ่งเขตไปจนถึงบริเวณ
ที่ล าห้วยขะยมไหลมาบรรจบบริเวณพิกัด  PA 997533 เป็นจุดสิ้นสุดด้านทิศเหนือ รวมระยะทางด้านทิศเหนือ
ประมาณ  13  กิโลเมตร 
 ทิศใต้ ติดกับต าบลน้ ามวบ อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก กึ่งกลางล าน้ ามวบ 
บริเวณที่ห้วยด านบไหลมาบรรจบ บริเวณพิกัด PA 968467  ใช้กึ่งกลางล าน้ ามวบ เป็นแนวแบ่งเขตไปทางทิศ
ตะวันตกไปสิ้นสุดที่กึ่งกลางแม่น้ าน่าน  บริเวณพิกัด PA 926439  รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ  5  
กิโลเมตร 
 ทิศตะวันออก ติดกับต าบลส้านนาหนองใหม่  ต าบลน้ ามวบ  อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน โดยมีแนว
เขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางล าน้ าว้า บริเวณที่ล าห้วยขะยม ไหลมาบรรจบ บริเวณพิกัด PA 997533  ไปทางทิศใต้
ตามล าห้วยขะยม จนถึงสันเขาดอยขุนขะยมบริเวณพิกัด QA 013506 ไปตามสันทาง ทิศตะวันตกถึงสันเขาดอย
ขุนห้วยสะเลา ตัดลงร่องเขาตามห้วยด านบ ที่บริเวณพิกัด PA 962475 ใช้ล าห้วยด านบเป็นแนวแบ่งเขตจนไป
สิ้นสุดที่กึ่งกลางล าน้ าห้วยมวบ ที่บริเวณพิกัด PA 968467 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ  7  
กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก    ติดกับต าบลส้าน  อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางแม่น้ า
น่านบริเวณที่ล าน้ ามวบไหลบรรจบ  บริเวณพิกัด PA 871534  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ  6  
กิโลเมตร 
 

 
 
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
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แผนที่เทศบาลต าบลขึ่ง 
อ าเภอเวียงสา  จังหวัดนา่น 
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ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลต าบลขึ่ง 
คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลขึ่ง 

 

  1.  นายจรัญ    ต่างใจ  นายกเทศมนตรีต าบลขึ่ง 
  2.  นายประกาย  วงค์กองแก้ว รองนายกเทศมนตรีต าบลขึ่ง 
  3.  นายสกล  ทรัพย์โพธิ์ทอง รองนายกเทศมนตรีต าบลขึ่ง 
  4.  รอ้ยตรีธีรศักดิ์ พิชัย  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลขึ่ง   
  5.  นายคณิต  ไชยรินค า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลขึ่ง 

   

โครงสร้างคณะผู้บริหาร 
 

 
 
 
 
  

 
 

ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร 
 

คณะผู้บริหาร ระดับการศึกษา 
นายกเทศมนตรี ปริญญาโท 
รองนายกเทศมนตรี มัธยมศึกษาตอนปลาย 
รองนายกเทศมนตรี ปริญญาตรี 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ปริญญาตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ปริญญาตรี 
 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขึ่ง 
1.  นายนิคม          ชัยศิร ิ ประธานสภาเทศบาลต าบลขึ่ง 
2.  นางละอองดาว   ทะนันไชย รองประธานสภาเทศบาลต าบลขึ่ง 
3.  นายกิตติศักดิ ์    ทะนันไชย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขึ่ง  
4.  นางสุพัตรา        ลักษณะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขึ่ง  
5.  น.ส.นวลละออ    ทิพย์ตุ้ย 
6.  นายสุกิจ           ทิพยป์ัญญา 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขึ่ง  
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขึ่ง  

7.  นายนพรัตน์       ทองด ี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขึ่ง 
8.  นายจ าเริญ        อินทะรังสี 
9.  นางอรุณนี         เขียวทิพย์ 
10.นายศราวุช        กุณา 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขึ่ง 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขึ่ง 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขึ่ง 

11.นายรุ่งโรจน์       อ ามลา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขึ่ง 
12.นายนิตย์          ไชยศิร ิ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขึ่ง 
              
 
 
 

นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกฯ 
อบต. 

ทีป่รึกษานายกฯ  
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  (จ านวน  4  ส านัก/กอง) 
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 

ปลัดเทศบาล 
๑.  ส านักปลัด 

(1)  หัวหน้าส านักปลัด 
(2)  หัวหน้าฝุายอ านวยการ   
(3)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
(4)  นักทรัพยากรบุคคล 
(5)  นักวิชาการตรวจสอบภายใน   
(6)  นักวิชาการสาธารณสุข   
(7)  นักพัฒนาชุมชน   
(8)  เจ้าพนักงานธุรการ   
(9)  เจ้าพนักงานงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั   

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
    (1)  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
    (2)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
    (3)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั   
    (4)  พนักงานขับรถยนต์   
    (5) คนงานตกแต่งสวน 
-  พนักงานจ้างทั่วไป  
    (๑) คนงานท่ัวไป  จ านวน  2  ต าแหน่ง 

๒.  กองคลัง 
(1)  ผู้อ านวยการกองคลัง 
(2)  หัวหน้าฝุายบริหารงานการคลัง   
(3)  นักวิชาการเงินและบญัช ี
(4)  นักวิชาการพัสดุ  
(5)  นักวิชาการจัดเก็บรายได ้
(6)  เจ้าพนักงานพัสดุ    

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง   
   (2)  ผู้ช่วยช่างส ารวจ 
- พนักงานจ้างทั่วไป 
   (1) ช่วยงานจัดเก็บรายได ้
   

๓. กองช่าง 
(1)  ผู้อ านวยการกองช่าง     
(2)  หัวหน้าฝุายแบบแผนและก่อสร้าง 
(3)  นายช่างโยธา    
(4)  คนงานเครื่องสูบน้ า (ลูกจ้างประจ า) 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ช่วยนายช่างโยธา    
-  พนักงานจ้างทั่วไป   
   (๑)  คนงานท่ัวไป     จ านวน  1  ต าแหน่ง 
   (2)  คนงานจดมาตรวัดน้ า   จ านวน   1   ต าแหน่ง 

๔.  กองการศึกษา 
(1)  ผู้อ านวยการกองการศึกษา     
(2)  หัวหน้าฝุายบริหารงานการศกึษา 
(3)  นักวิชาการศึกษา   
(4)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
(5)  ครู  จ านวน  3  ต าแหน่ง 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑) ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)  จ านวน  2  ต าแหน่ง 
 

 
ส านักปลัดเทศบาล 

หน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล  และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วน
ราชการใดในเทศบาล โดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไป
ตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  ตามโครงสร้างงานดังนี้ 

1.  งานการเจ้าหน้าที่   
2. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
3.  งานวางแผนและงบประมาณ   
4.  งานปูองกันและรักษาความสงบ   
5.  งานกิจการสภาท้องถิ่น  
6.  งานนิติการ 
7.  งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม  
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8.  งานพัฒนาชุมชน   
9.  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ   
10. งานสังคมสังเคราะห์  
11. งานบริการสาธารณสุข  

ฝ่ายอ านวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ งานตามโครงสร้างดังนี้ 
บริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับงานธุรการ  งานสารบรรณ  งานดูแลรักษา จัดเตรียมและ

ให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานเลขานุการและงานประชุมสภา
เทศบาล คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอความร่วมมือ งาน
การตรวจสอบแสดงรายการเก่ียวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ งานเก่ียวกับการเลือกตั้ง งานจัดท าค าสั่งและประกาศ
ของเทศบาล งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและด าเนินการเลือกตั้ง งานแจ้งมติ ก.ท.  ก.ท.จ. ให้กอง
อื่นหรือฝุายต่าง ๆ ทราบ ศูนย์ช่วยเหลือให้การช่วยเหลือประชาชน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

กองคลัง 
หน้าที่เกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ  การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การ

ตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบ าเหน็จบ านาญ  เงินอ่ืน ๆ งาน
เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุม
เงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย  งานท างบทดลองประจ าเดือนประจ าปี  งานหัวหน้าพัสดุ
ของเทศบาลและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งแบ่งเป็น 1 ฝุาย และตามโครงสร้างงาน ดังนี้ 

1. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  
2. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
3. งานบริหารงานทั่วไป  

ฝ่ายบริหารงานการคลัง   มีหน้าที่รับผิดชอบก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ งานตามโครงสร้างดังนี้ 
1. งานการเงินและบัญชี    
2. งานพัสดุและทรัพย์สิน   

กองช่าง 
หน้าที่เก่ียวกับการส ารวจออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งาน

ออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง  งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการ
ปฏิบัติงานการก่อสร้าง และซ่อมบ ารุงงานแผนงานด้านวิศวกรรม เคร่ืองจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบ ารุงรักษา  เครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเก่ียวกับแผนงาน ควบคุม เก็บ
รักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามัน เชื้อเพลิง งานการประปา  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่งแบ่งออกเป็น ๑ ฝุาย ตามโครงสร้างงาน ดังนี้ 

1. งานสาธารณูปโภค  
2. งานสวนสาธารณะ  
3. งานสถานที่และไฟฟูาสาธารณะ  
4. งานปฏิบัติงานกระบวนการเดินเครื่องมือเครื่องจักรกล  เครื่องจักรโรงงาน  รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟูา  

งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบไฟฟูา  และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ งานอาคารและสถานที่ งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

5. งานประปา  
6. งานธุรการ  

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  มีหน้าที่รับผิดชอบก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ งานตามโครงสร้างดังนี้  
1. งานวิศวกรรม  
2. งานสถาปัตยกรรม  
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3. งานผังเมือง  
กองการศึกษากองการศึกษา  

หน้าที่เกี่ยวกับก ากับ ตรวจสอบการบริหารการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  
งานกิจการศาสนา  ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ   งานกิจกรรมเด็กเยาวชน  และ
งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งแบ่งออกเป็น  ๑  ฝุาย และตามโครงสร้างงาน  ดังนี้ 

1. งานการศึกษาปฐมวัย   
2. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  
3. งานงบประมาณ   
4. งานการพัสดุ  
5. งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  
6. งานส่งเสริมประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
7. งานศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ   
8. งานกีฬาและนันทนาการ  
9. งานธุรการ  

 ฝ่ายบริหารงานการศึกษา  มีหน้าที่ควบคุมดูแล ก ากับ ตรวจสอบการบริหารการศึกษา  ตามโครงสร้างงาน 
ดังนี้ 

1. งานการเจ้าหน้าที่   
2. งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ   
3. งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร  
4. งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  

 
บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลขึ่ง  มีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล  ประชาชนในเขตเทศบาลยัง
มีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานของเทศบาล  เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการ
ด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมจัดท าแผนพัฒนาต าบล , ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน , ประชุม
การจัดอบรมกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ  

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ   
ลักษณะภูมิประเทศของต าบลขึ่ง แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ พ้ืนที่เทือกเขาสูงด้านตะวันออก 

พ้ืนที่เนินลอนราบตอนกลาง และพ้ืนที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึงริมแม่น้ าน่านด้านตะวันตก เทือกเขาสูงด้านตะวันออก
วางตัวอยู่ในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ ทางน้ าสายหลักในพ้ืนที่ ได้แก่ แม่น้ าว้าที่ไหลผ่าน
ตอนกลางของต าบลลงสู่แม่น้ าน่านที่ไหลผ่านด้านตะวันตกสุดของต าบลขึ่ง 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ   
  ลักษณะภูมิอากาศในพ้ืนที่ต าบลขึ่ง แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ  

(1) ฤดูร้อน ช่วงประมาณเดือนมีนาคม - พฤษภาคม  
(2) ฤดูฝน ช่วงประมาณเดือนมิถุนายน - ตุลาคม  
(3) ฤดูหนาว ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์  

๑.4  ลักษณะของดิน   
ลักษณะของดินในพ้ืนที่ประกอบด้วยหินดินดาน ที่แสดงการเรียงตัวบางเล็กน้อย เป็นหลัก แทรก

สลับด้วยหินทรายชั้นหนา และมีเลนส์หินปูนขนาดเล็กแทรกอยู่ทั่วไป ชั้นหินมีการวางตัวเอียงเทไปทางตะวันออก 
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มุมเอียงเทค่อนข้างชัน บริเวณที่เนินลอนราบตอนกลางเป็นที่สะสมตัวของตะกอนเศษหินเชิงเขา ประกอบด้วย
ตะกอนกรวดขนาดต่างๆ และตะกอนทราย ที่สะสมไม่มีการคัดขนาดของตะกอน ที่ราบลุ่มริมน้ าน่านด้านทิศ
ตะวันตกเป็นที่สะสมตัวของตะกอนทางน้ าปัจจุบันที่พัดพามาโดยแม่น้ าน่านและน้ าว้า บริเวณรอยต่อระหว่างที่เนิน
ลอนราบกับพ้ืนที่เทือกเขาสูงมีรอยเลื่อนตัดผ่านแนวรอยเลื่อนวางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ 
แนวรอยเลื่อนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแนวรอยเลื่อนริมขอบแอ่งน่านด้านตะวันออก 

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า   
ต าบลขึ่งมีแหล่งน้ าที่ส าคัญ ดังนี้ 

 -  ล าน้ า,ล าห้วย   2   สาย   ได้แก่    แม่น้ าน่าน   และล าน้ าสบว้า 
 -  บึงหนอง  2  แห่ง  ได้แก่  หนองสบว้า , หนองน้ าครก 

1.6  ลักษณะของไม้/ป่าไม้   
ต าบลขึ่งส่วนใหญ่พ้ืนที่ปุาไม้ สามารถแยกตามพ้ืนที่ปุา  ดังนี้  ปุาผลัดใบสมบูรณ์  23,047 ไร่ 

หรือร้อยละ 46.75 ของเนื้อที่ต าบล และปุาผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู  706 ไร่  หรือร้อยละ 1.43 ของเนื้อที่ต าบล  
ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวควรที่จะอนุรักษ์ให้เป็นพ้ืนที่ปุา เพ่ือเป็นแหล่งน้ าของจังหวัด 
 
 
 
 2.1 เขตการปกครอง  ต าบลขึ่ง ประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน อยู่ในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลขึ่งทั้งหมด ได้แก่ 

หมู่ที่  1  บ้านศรีมงคล  ผู้ปกครอง  นายโรจน์ ถาพรม    ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  2  บ้านงิ้วงาม  ผู้ปกครอง  นายประยูร นวลค า  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  3  บ้านขึ่ง   ผู้ปกครอง  นายเจริญฤทธิ์ ปัญญานะ     ก านันต าบลขึ่ง 
หมู่ที่  4  บ้านท่าลี่  ผู้ปกครอง  นายประดิษฐ์ อินต๊ะเขื่อน ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  5  บ้านผาโพธิ์ทอง  ผู้ปกครอง  นางสุภาพรรณ โพธิกุล  ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่  6  บ้านขึ่งใต้  ผู้ปกครอง  นายอัครพงษ์ ยอดค า        ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  7  บ้านศรีมงคลเหนือ ผู้ปกครอง  นายจ าเนียร เรือนน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 

 
 2.2 การเลือกตั้ง   

การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลขึ่ง ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ดังนี้ 
   2.2.1 นายกเทศมนตรี    จ านวน   1   คน 
   2.2.2 รองนายกเทศมนตรี   จ านวน   2   คน 
   2.2.3 เลขานุการนายกเทศมนตรี  จ านวน  1   คน 
   2.2.4 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จ านวน   1   คน  
   2.2.4 สมาชิกสภาเทศบาล   จ านวน  12  คน 
 
 
 
 
 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
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3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร   
 

จ านวน  7  หมู่บ้าน  (ปี พ.ศ. ๒๕๖5) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน หญิง (คน) ชาย (คน  

๑ บ้านศรีมงคล 182 301 297 

๒ บ้านงิ้วงาม 70 116 116 

๓ บ้านขึ่ง 253 417 450 

๔ บ้านท่าลี่ 157 222 237 

๕ บ้านผาโพธิ์ทอง 185 272 314 

๖ บ้านขึ่งใต้ 281 401 425 

7 บ้านศรีมงคลเหนือ 138 247 218 

รวมทั้งส้ิน 4,033 1,976 2,057 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอเวียงสา  ณ เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 25๖5 

๓.  ประชากร 
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หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอเวียงสา  ณ เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 25๖5 

 

 

 

 
ที ่

หมู่บ้าน 

จ านวนประชากรของเทศบาลต าบลขึ่ง 
(เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี) 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 25๖๐ พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย  หญิง  ชาย หญิง ชาย  หญิง  ชาย หญิง 

1 บ้านศรีมงคล 293 305 292 303 286 307 287 308 291 301 296 301 297 301 
2 บ้านงิ้วงาม 118 129 115 121 115 118 114 117 112 117 115 116 116 116 
3 บ้านขึ่ง 462 430 460 419 463 418 465 417 456 415 458 419 450 417 
4 บ้านท่าลี่ 242 211 234 218 238 227 243 226 240 226 236 220 237 222 
5 บ้านผาโพธิ์ทอง 320 264 321 278 316 273 317 272 317 271 317 276 314 272 
6 บ้านขึ่งใต้ 412 396 409 405 417 407 425 409 430 409 427 407 425 401 
7 บ้านศรีมงคลเหนือ 240 250 236 244 233 241 231 239 228 238 222 248 218 247 

รวม 
2,087 1,985 2,067 1,988 2,068 1,991 2,082 1,988 2,074 1,980 2,071 1,987 2,057 1,976 

4,072 4,055 4,059 4,070 4,054 4,080 4,033 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
จ านวนประชากร จ าแนกตามช่วงอายุ ปี 2564  ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนในวันส ารวจข้อมูลความจ าเป็น

พ้ืนฐาน ระดับต าบลปี 2564 
มีครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง ณ วันส ารวจ  969 ครัวเรือน 
จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงทั้งหมด  3,051 คน  

จ าแนกตามช่วงอายุในข้อมลู จปฐ. 
 

ช่วงอาย ุ
เพศชาย เพศหญิง รวม 

คน % คน % คน % 
1 เดือน ถึง 5 เดือน 

6 เดือน ถึง 1 ปี 0 เดือน 
2 
4 

0.07 
0.13 

2 
7 

0.07 
0.23 

4 
11 

0.13 
0.36 

1 ปี 1 เดือน – 2 ป ี 7 0.23 9 0.29 16 0.52 
3 ปี – 5 ป ี 25 0.82 27 0.88 52 1.70 

6 ปี – 12 ป ี
13 ปี – 14 ปี 

86 
24 

2.82 
0.79 

69 
23 

2.26 
0.75 

155 
47 

5.08 
1.54 

15 ปี – 18 ป ี 60 1.97 53 1.74 113 3.70 
19 ปี – 25 ป ี 89 2.92 79 2.59 168 5.51 
26 ปี – 34 ป ี 147 4.82 139 4.56 286 9.37 
35 ปี – 49 ป ี 318 10.42 278 9.11 596 19.53 
50 ปี – 59 ป ี 274 8.98 308 10.10 582 19.08 

                         60 ปี ขึ้นไป 495 16.22 526 17.24 1,021 33.46 
รวม 1,531 50.18 1,520 49.82 3,051 100.00 

 
      
   
  4.1  การศึกษา  
  ด้านการศึกษาในเขตเทศบาลต าบลขึ่ง  มีการจัดการด้านการศึกษา  โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลต าบลขึ่ง จ านวน  1 แห่ง มีโรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
จ านวน  2  แห่ง  ตามข้อมูล  ดังนี้   
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖4 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ตั้ง 

พ.ศ. 25๖4 
จ านวนนักเรียน 

หมู่ที่ ชาย หญิง รวม 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลขึ่ง 3 31 29 60 

รวม 31 29 60 
  

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลขึ่ง   
-  มีครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน    3  คน    
-  มีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน    2    คน 

 

4.  สภาพทางสังคม 
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สภาเด็กและเยาวชนต าบลขึ่ง 
 เทศบาลต าบลขึ่ง ได้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้น จ านวน  ๑  แห่ง  เพ่ือเป็นองค์กรเครือข่าย
เชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนในเทศบาลต าบลขึ่งที่มีการด าเนินงานในด้านต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพ่ือ
แสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในเทศบาลต าบลขึ่งภายใต้หลักการ “เด็กน าผู้ใหญ่
หนุน”  ซึ่งในปัจจุบันนี้สภาเด็กและเยาวชนเป็นองค์กรนิติบุคคล ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  โดยสภาเด็กและเยาวชนมี
ส านักงานตั้งอยู่ที่ เทศบาลต าบลขึ่ง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  โดยได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบิหารสภา
เด็กและเยาวชน  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการด าเนินการของสภาเด็กและเยาวชน   
 

ข้อมูลโรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ชื่อสถานศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

อนุบาล ประถมศึกษา รวม 
อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 ๑. โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล 0 19 23 22 24 25 33 30 23 199 

 ๒. โรงเรียนบ้านท่าลี ่ 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 

รวมทั้งสิ้น 0 19 23 22 24 27 33 30 24 202 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕๖4 
 

4.2  สาธารณสุข     
               -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลขึ่ง  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่บ้านขึ่ง  หมู่ที่  3 

  -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  7  แห่ง  หมู่ที่  1 – 7 
  -  อัตราการใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ  100 

 
๔.๓  อาชญากรรม 

  เทศบาลต าบลขึ่งได้ด าเนินการปูองกันการเกิดเหตุอาชญากรรม จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน
พบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจาก
ข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามีการปูองกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลต าบลขึ่งในปีงบประมาณ 
2561 นั้นได้บรรจุโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้
ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่
ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็น
ปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความ
ร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้น
เลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้อง
หาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้              
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๔.๔  ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในเทศบาลต าบลขึ่ง  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรเวียงสาได้แจ้งให้กับเทศบาล

ต าบลขึ่งทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลต าบลขึ่งมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบ
ผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า ประชาชน สถานีต ารวจภูธรเวียงสา หน่วยงานของ
เทศบาลต าบลขึ่งช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของเทศบาลต าบลขึ่งสามารถท าได้เฉพาะตาม
อ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจาก
อ านาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลต าบลขึ่งก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

ตามที่เทศบาลต าบลขึ่งได้ด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานในเขตเทศบาลต าบลขึ่ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕62 เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
  
 ๔.๕  การสังคมสังเคราะห์ 
  เทศบาลต าบลขึ่งได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑)  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(4)  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(5)  ด าเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.    
(6)  ด าเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
(7)  สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(8)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน  
(9)  จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 

 
 
 
 
 
            5.1 การคมนาคมขนส่ง 

 มีถนนสายหลักตัดผ่านหมู่บ้าน เป็นถนนลาดยาง  เส้นทาง  สา -น้ ามวบ 1 สาย และมี
ถนนลาดยาง  1  สาย  แยกออกจากถนนสา-น้ ามวบ  ไปบ้านท่าลี่  หมู่ที่ 4  จ านวน 1 สาย     มีถนนติดต่อทาง
อ าเภอ  1  สาย  คือ ถนนสา-นาน้อย  เป็นถนนลาดยาง   เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านและระหว่าง    หมู่บ้าน
ใช้ถนนสายหลัก คือ   ถนนสา-น้ ามวบ  ส่วนถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเสริมเหล็ก  และ
แอสฟัลท์ติก 
 5.2 การไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟูา
ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการ
ให้ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การ
แก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่
จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  

 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
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๕.๓ การประปา 
การประปาของเทศบาลต าบลขึ่งทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน     

คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์   

ชื่อหมู่บ้าน 
ประปาหมู่บ้าน 
(ประปาบาดาล)  

(แห่ง) 

ประปาระดับต าบล 
(ประปาผิวดิน)  

(แห่ง) 
หมายเหตุ 

บ้านศรีมงคล 2 -  
บ้านงิ้วงาม 1 -  
บ้านขึ่ง 1 -  
บ้านท่าลี่ 3 -  
บ้านผาโพธิ์ทอง 2 -  
บ้านขึ่งใต ้ 2 1  
บ้านศรีมงคลเหนือ 2 -  
ส านักงานเทศบาลต าบลขึ่ง 1 -  

รวม 14 1  
 

         5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันในพื้นที่เทศบาลต าบลขึ่ง  ไมม่ีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้นิยมใช้โทรศัพท์

ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้  เช่น  โทรศัพท์มือถือ  
ส าหรับสถานที่ราชการยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสารใช้อยู ่  ปัจจุบันมีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ครบทุกหมู่บ้าน ดังนี้ 
   - บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 1  เสาโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ AIS  
   - บ้านท่าลี่ หมู่ที่ 4  เสาโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ AIS และ ทรูมูฟ 
 
      5.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
  - เทศบาลต าบลขึ่ง  มีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง (อนุญาตเอกชน) ตั้งอยู่บ้านผาโพธิ์ทอง 
หมู่ที่  5   ต าบลขึ่ง  อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 
  -  มีหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านมีครบทั้ง 7 หมู่บ้าน 
  -  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่ส านักงานเทศบาลต าบลขึ่ง 
  -  เทศบาลต าบลขึ่ง  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่  นั้นมีไว้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลต าบลขึ่งในการด าเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น   
 

 
 6.1  การเกษตร 
  พ้ืนที่เทศบาลต าบลขึ่ง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ประชากรเทศบาล
ต าบลขึ่ง  85 %  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยพ้ืนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  8,132  ไร่  มีจ านวน
ครัวเรือนในภาคเกษตรกรรม  766  ครอบครัว      

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
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 การปลูกพืช พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญได้แก่  พืชไร่  ข้าวโพด  ถั่วเหลือง  ถั่วเขียว  ถั่วลิสง  งา  
ยาสูบ  ไม้ยืนต้น  ล าไย  มะม่วง  มะขาม  พืชผัก  มะเขือเทศ  แตงกวา กะเทียม  ผักกาด กะหล่ า  ฟักทอง  
ส าหรับการปลูกข้าวด้วยการท านาปี นาปรัง    ผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่ใช้บริโภคในครัวเรือน 

ครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  เพ่ือจ าหน่าย
และบริโภคเองในครัวเรือน 

 
6.2  การประมง 

  ในเขตเทศบาลต าบลขึ่งไม่มีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภคในครัวเรือนตาม 
ฤดูกาลเท่านั้น  
 6.3  การปศุสัตว์ 

การปศุสัตว์ในเขตเทศบาลต าบลขึ่ง  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือน 
 6.4  การบริการ 

รีสอร์ด    จ านวน  - แห่ง 
ร้านอาหาร/คาราโอเกะ  จ านวน  - แห่ง       

 6.5  การทอ่งเที่ยว 
  ในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลขึ่งมีแหล่งท่องเที่ยว   
  6.5.1 หาดหินขาว / ผาโง้ม  หมู่ที่ 6 บ้านขึ่งใต้ 
  6.5.2 หาดกิตติ    หมู่ที่ 6  บ้านขึ่งใต้ 

แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  และส่งเสริม
กิจกรรมของวัด  

จ านวนประชากรจ าแนกตามประเภทอาชีพ ปี 25๖4 
ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับต าบล 

ประเภทอาชีพ เพศ รวม 
ชาย (คน) % หญิง (คน) % คน % 

ก าลังศึกษา 221 7.24 205 6.72 426 13.96 
ไม่มีอาชีพ 70 2.29 112 3.67 182 5.97 
เกษตร – ท านา 70 2.29 79 2.59 149 4.88 
เกษตร – ท าไร่ 110 3.61 104 3.41 214 7.01 
เกษตร – ท าสวน 507 16.62 526 17.24 1,033 33.86 
เกษตร – ประมง 3 0.10 0 0.00 3 0.10 
เกษตร – ปศุสัตว์ 4 0.13 0 0.00 4 0.13 
พนักงาน – รับราชการ 94 3.08 112 3.67 206 6.75 
พนักงาน – รัฐวิสาหกิจ 3 0.10 10 0.33 13 0.43 
พนักงานบริษัท 45 1.47 50 1.64 95 3.11 
รับจ้างทั่วไป 268 8.78 179 5.87 447 14.65 
ค้าขาย 22 0.72 54 1.77 76 2.49 
ธุรกิจส่วนตัว 38 1.25 24 0.79 62 2.03 
อาชีพอ่ืนฯ  76 2.49 65 2.13 141 4.62 

รวม 1,531 50.18 1,520 49.82 3,051 100.00 
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 6.6 อุตสาหกรรม 
ในเขตเทศบาลต าบลขึ่งไม่มีอุตสาหกรรม  แต่มีการประกอบโรงสีขนาดเล็ก   จ านวน  7  แห่ง   

 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ ามัน    1     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  - แห่ง ตลาดสด      - แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  39 แห่ง โรงฆ่าสัตว์      - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -       แห่ง อู่ซ่อมรถ      2 แห่ง 

องค์กร/กลุ่มอาชีพ 
    จากการจัดเวทีชุมชนและสอบถามตัวแทนกลุ่มและองค์กรในชุมชน ท าให้ได้ข้อมูลกลุ่มต่างๆ ใน

ต าบลขึ่ง ดังนี้ กลุ่มทอผ้า กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านขึ่ง กลุ่มจักสาน   

6.8 แรงงาน 
  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  
๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  
รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่
ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

 
 

๗.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในต าบลขึ่ง  จะนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน  5  แห่ง  ดังนี้ 
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ดังนี้ 
  -  วัด   4  แห่ง  คือ  วัดศรีมงคล  หมู่ที่ 1 , วัดขึ่งเจริญ หมู่ที่ 3 , วัดงิ้วงาม หมู่ที่ 3  

      และวัดท่าลี่  หมู่ที่ 4 
  -  ส านักสงฆ์  จ านวน  1  แห่ง  คือ  ส านักสงฆ์ห้วยวังคอก  บ้านขึ่งใต้  หมู่ที่ 6 
 
 

ที ่ ชือ่ศาสนสถาน 
สถานที่ตั้ง จ านวนพระสงฆ์ 

บ้าน หมู่ที่ พระ เณร ชี รวม 
1 วัดศรีมงคล    ศรีมงคล 1 1 1 - 2 
2 วัดงิ้วงาม งิ้วงาม 2 1 2 - 3 
3 วัดขึ่งเจริญ ขึ่ง 3 2 5 - 7 
4 วดัท่าลี่ ท่าลี่ 4 2 - - 2 
5 ส านักสงฆห์้วยวังคอก ขึ่งใต้ 6 1 - - 1 

รวม 8 - - 15 
 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 



~ 16 ~ 
 

 

7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณวีันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีสรงน้ าพระพุทธรูปทองทิพย์ ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีสรงน้ าพระพุทธรูปประดู่ ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม   

7.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  จักสานบ้านขึ่ง 
หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 7 
  ภาษาถิ่น  ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาพ้ืนเมือง 

7.๔  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในต าบลขึ่งได้มีสินค้าพ้ืนเมอืงและของฝากส่วนใหญ่จะเป็น เครื่องจักสานบ้านขึ่ง หมู่ที่ 
3 และ หมู่ที่ 7 และผักปลอดสารพิษบ้านขึ่ง หมู่ที่ 3  
 
 

8.๑ น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากแม่ว้า แม่น้ าน่าน (อยู่นอกเขต) 
ซึ่งจะต้องน ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้
พอเพียงได้  

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
   -  ล าน้ า,ล าห้วย   2   สาย   ได้แก่    แม่น้ าน่าน   และล าน้ าสบว้า 
   -  บึงหนอง  2  แห่ง  ได้แก่  หนองสบว้า , หนองน้ าครก 

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
-  ฝายชะลอน้ า 16 แห่ง 

   -  บ่อน้ าตืน้ 290 แห่ง 
  -  บ่อโยก 57 แห่ง 

   -  อ่างเก็บน้ า 2 แห่ง 
   -  คลองส่งน้ า 7 แห่ง 
   -  สระน้ า 3 แห่ง 

8.๒ ป่าไม้  ต าบลขึ่งส่วนใหญ่พื้นที่ปุาไม้จะอยู่ในเขตพ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติ ต้นไม้ท่ีพบเห็น ได้แก่ สัก , 
ชิงชัน , แดง , ตะเคียน เป็นต้น 

8.๓ ภูเขา  ต าบลขึ่งต้ังอยู่ในพ้ืนที่ป่ามีภูเขาล้อมรอบ ลักษณะของภูเขาเป็นหินดินดานแทรกสลับด้วยหิน
ทราย มีหินปูนเป็นเลนส์แทรกบางแห่ง 

8.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลขึ่งส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก  เป็นที่นา  ไร่  สวน  ที่อยู่อาศัย 

ร้านค้า สถานประกอบการ ตามล าดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  
ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ต าบลขึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน
ได้ตามฤดูกาล ได้แก่ ทรัพยากรปุาไม้ , สัตว์ปุา , เห็ด , หน่อไม้ , ผักหวาน , ไข่มดแดง-มดฮ้ี เป็นต้น 

************************************ 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 


