สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป
1. ที่ตั้ง
สานักงานเทศบาลตาบลพระพุทธบาทเชียงคาน ตั้งอยู่ เลขที่ 183 หมู่ 5 บ้านไฮหลวง
ตาบลพระพุทธบาท อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อยู่ห่างจากจังหวัดน่านไปทางทิศเหนือ ตามถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1080 ระยะทาง 79 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดโดยประมาณ 72.48 ตารางกิโลเมตร ห่างจากอาเภอเชียง
กลางประมาณ 3 กิโลเมตร
มีเขตการปกครอง 2 ตาบล 15 หมู่บ้าน ดังนี้
ตาบลพระพุทธบาท
หมู่ท1ี่ บ้านซาววา
หมู่ท2ี่ บ้านสลี
หมู่ท3ี่ บ้านวังทอง
หมู่ท4ี่ บ้านภูแหน
หมู่ท5ี่ บ้านไฮหลวง

หมู่ท6ี่ บ้านป่าเลา
หมู่ท7ี่ บ้านแคว้ง
หมู่ท8ี่ บ้านเหล่า
หมู่ท9ี่ บ้านอ้อ
หมู่ท1ี่ 0 บ้านตึ๊ด

ตาบลเชียงคาน
หมู่ท1ี่ บ้านตึ๊ดใหม่
หมู่ท2ี่ บ้านใหม่วังเคียน
หมู่ท3ี่ บ้านดอนแท่น
หมู่ท4ี่ บ้านวังก้า
หมู่ท5ี่ บ้านดู่
เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล แบ่งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง ได้แก่
เขตเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่
เขตเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่
1. บ้านซาววา หมู่ที่1
1. บ้านเหล่า หมู่ที่8
2. บ้านสลี หมู่ที่ 2
2. บ้านอ้อ หมู่ที่9
3. บ้านวังทอง หมู่ที่ 3
3. บ้านตึ๊ดหมู่ที่10
4. บ้านภูแหน หมู่ที่4
4. บ้านตึ๊ดใหม่ หมู่ท1ี่
5. บ้านไฮหลวง หมู่ที่5
5. บ้านใหม่วังเคียน หมู่ที่2
6. บ้านป่าเลา หมู่ที่6
6. บ้านดอนแท่น หมู่ที่3
7. บ้านแคว้ง หมู่ที่7
7. บ้านวังก้า หมู่ที่4
8. บ้านดู่ หมู่ที่5
จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน 5,488 คน
(ที่มา: ข้อมูลจากสานักงานทะเบียนอาเภอเชียงกลาง ณ เดือนมกราคม 2558
2. อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือจด
ทิศใต้จด
ทิศตะวันออกจด
ทิศตะวันตกจด

ตาบลเปือ อาเภอเชียงกลาง
ตาบลไชยวัฒนา ตาบลแงง อาเภอปัว
ตาบลพญาแก้ว อาเภอเชียงกลาง
ตาบลผาตอ อาเภอท่าวังผา

ตาบล
พระพุทธบาท

บ้าน
ซาววา

จานวนประชากรและครัวเรื
อน

หมู่ที่
1

ชาย
198

หญิง
204

รวม
402

จานวน/หลัง
135

สลี
วังทอง
ภูแหน
ไฮหลวง
ป่าเลา
แคว้ง
เหล่า
อ้อ
ตึด๊
รวม

2
3
4
5
6
7
8
9
10

247
167
195
318
360
56
354
282
363
2,542

269
181
179
320
369
53
306
310
344
2,535

518
348
374
638
729
109
660
592
707
5,077

172
116
120
183
192
92
191
163
199
1,503

3.จานวนประชากรและครัวเรือน
ตาบล
เชียงคาน

บ้าน

หมู่ที่
1
2
3
4
5

ชาย
หญิง
รวม
ตึด๊ ใหม่
115
97
212
ใหม่วังเคียน
232
201
433
ดอนแท่น
299
299
598
วังก้า
120
137
257
ดู่
93
84
177
รวม
859
818
1,677
รวมทั้งสิ้น
3,401
3,353
6,754
ที่มา: ข้อมูลจากสานักงานทะเบียนอาเภอเชียงกลาง ณ เดือนเมษายน 2556
4. การศึกษา
โรงเรียนสังกัดสานักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ
โรงเรียนระดับมัธยม(รัฐบาล)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
5 สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
6. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. ทีมกู้ชีพกู้ภัย (otos)
7. ทรัพยากรธรรมชาติ
- น้าตกตาดม่าน
- แก่งสะม้าเก้าบั้ง
- พระพุทธบาทจาลอง(พระบาทตากผ้า)
- รอยพระพุทธบาทผาม่าน

จานวน/หลัง
68
127
192
75
55
517
2,020

จานวน 5 แห่ง
จานวน 1 แห่ง
จานวน 7 ศูนย์
จานวน 2 แห่ง

จานวน 87 คน
จานวน 20 คน

- อ่างน้าเลียบ
- อ่างเก็บน้าบ้านซาววา
8. การสื่อสาร
จานวนโทรศัพท์ของเทศบาล
2
หมายเลข
โทรศัพท์ 054 718938 โทรสาร 054 718939
เว็ปไซด์เทศบาล www. pclocal.org
9. การคมนาคม
ถนนลาดยาง
ถนนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 1097 เชื่อมไปทางทิศตะวันตก อาเภอเชียงกลางไป อาเภอสอง
แคว ไปกิ่งอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
ถนนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 1080(เดิม) เริ่มจากบ้านวังก้า ต.เชียงคาน ถึงดอยหินแก้ว
ไปตาบล.แงง อาเภอปัว ระยะทาง 6.30 กิโลเมตร
ถนนทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.1-0064 (อบจ.น่าน) สายบ้านดอนสบเปือ-บ้านตึ๊ด ช่วงสี่แยกบ้านวัง
ทอง ถึงบ้านตึ๊ด
ถนนทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.1-0062 (อบจ.น่าน) สายบ้านดู่-บ้านตึ๊ด ระยะทาง 1.800
กิโลเมตร
ถนนทางหลวงท้องถิ่น (ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน) สายบ้านซาววา-บ้านไฮหลวง ระยะทาง
2.579 กิโลเมตร
ถนนทางหลวงท้องถิ่น (ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน) สายบ้านตึ๊ดสู่แก่งสม้า ระยะทาง 2.400
กิโลเมตร
ถนนคอนกรีต
มี 16 สายทาง รวมระยะทางทั้งหมด 7.95 กิโลเมตร

10. ประปา
ครัวเรือนที่ใช้บริการน้าประปา จานวน 438 ครัวเรือน
หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา เทศบาล 4 แห่ง
ประปาภูมิภาค
จานวน 1 แห่ง
น้าประปาที่ผลิตได้
จานวน 15,000 ลบ.ม./วัน
แหล่งน้าดิบสาหรับผลิตน้าประปา คือ แหล่งน้าผิวดิน
มีแหล่งน้าสาหรับผลิตน้าประปา คือ แม่น้าน่าน
11. ไฟฟ้า
ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 2,020 หลังคาเรือน
ถนนในเขต เทศบาล ที่มีไฟฟ้าสาธารณะ จานวน 36 สาย
12. แหล่งน้า
ลาห้วย 5 แห่ง
บ่อน้าตื้น 1,126 แห่ง

สระน้า 39 แห่ง
บ่อบาดาล 28 แห่ง

อ่างเก็บน้า 1 แห่ง
ฝาย 2 แห่ง
เหมือง 11 แห่ง

แม่น้า 1 แห่ง
คลองชลประทาน 2 แห่ง

13. การระบายน้า
จานวนราง/ท่อระบายน้า 6 แห่ง รวมระยะทาง 1.5 กิโลเมตร
ถนนที่มีราง/ท่อระบายน้าด้านเดียว
จานวน 1 สาย ระยะทาง 200 กิโลเมตร
ถนนที่ไม่มีราง/ท่อระบายน้า
จานวน 2 สาย ระยะทาง 6 กิโลเมตร
14. เกษตรกรรม
พื้นที่ทานา 3,500 ไร่ ผลผลิต 10,000 ตัน/ปี
พื้นที่ทาสวน 2,732 ไร่
พืชที่สาคัญ ได้แก่
1. ผักกาดเขียวปลี
จานวน 683 ไร่
ผลผลิต 10,000 ตัน/ปี
2. ลาไย,มะม่วง,ไม้สัก จานวน 1,366 ไร่
ผลผลิต 7,000 ตัน/ปี
พืชที่ทาไร่ประมาณ 2,300 ไร่
พืชไร่ที่สาคัญ ได้แก่
1. ยาสูบพื้นเมือง
จานวน 1,200 ไร่
ผลผลิต 10,000 ตัน/ปี
2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จานวน 1,100 ไร่
ผลผลิต 7,500 ตัน/ปี

15. ปศุสัตว์
จานวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ
โค
จานวน 100 ตัว
กระบือ
จานวน 80 ตัว
สุกร
จานวน 619 ตัว
เป็ด
จานวน 707 ตัว
ไก่
จานวน 27,379 ตัว
สุนัข
จานวน 650 ตัว
แมว
จานวน 204 ตัว
นก(เลี้ยง)
จานวน 262 ตัว
16. การพาณิชย์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ประเภท
ร้านค้าเบ็ดเตล็ด
ร้านรับซ่อมยานยนต์
ห้องเช่า
ร้านเกมส์
ปั้มน้ามันหลอด และก๊าส
ปั้มหัวจ่าย

จานวน (แห่ง)
55
5
2
1
14
1

7
8

ร้านเสริมสวย
ตลาดสด

2
1

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
1) โครงสร้าง
ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งเทศบาลตาบลพระพุทธบาทเชียงคานขึ้น เป็นเทศบาลตาบลพระ
พุทธบาทเชียงคาน ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2552 มีเขตความรับผิดชอบ จานวน 15 หมู่บ้าน ในตาบลพระพุทธ
บาท จานวน 10 หมู่บ้าน ในเขตตาบลเชียงคาน จานวน 5 หมู่บ้าน
2) ข้อมูลศักยภาพของเทศบาลตาบลพระพุทธบาทเชียงคาน
2.2.1. โครงสร้างและกระบวนการงานบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลพระพุทธบาทเชียงคาน แบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
(1) สานักปลัดเทศบาลเทศบาล
- งานธุรการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานวิชาการและแผนงาน
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์
งานนิติกร
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(2) กองคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานผลประโยชน์และแผนที่ภาษี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
(3) กองช่าง
- งานวิศวกรรมและสาธารณูปโภค
- งานสูบน้า
(4) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
งานบริหารการศึกษา
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
2.2.2 กรอบอัตรากาลังเทศบาลตาบลพระพุทธบาทเชียงคาน ดังนี้
พนักงานเทศบาล
รวมทั้งสิ้น
จานวน 15 คน
ลูกจ้างประจา
รวมทั้งสิ้น
จานวน 3 คน
พนักงานจ้าง
รวมทั้งสิ้น
จานวน 24 คน

