ส่วนที่ ๑ บทนา
๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนา
หนึ่ง
จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนามาดาเนินการเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด
นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี
กล่าวคือ เทศบาลตาบลงิม ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี โดย
นาโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ไปจัดทางบประมาณ
เพือ่ ให้กระบวนการจัดทางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ
และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
แผนภาพที่ ๑ ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับแผนพัฒนาสามปี

นิยามของแผนพัฒนาสามปี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
แผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ว่า

ว่าด้วยการจัดทาและประสาน

“ แผนพัฒนาสามปี” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตาบลงิมที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทา
ขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมี
การทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี
ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจาปีแรกของห้วงระยะเวลาสาม
ปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย ๒ ประการ คือ
๑. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดาเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม
๒. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจาปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ
และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกาหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนาไปใช้จัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ต่อไป
แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงที่ดาเนินการ
๓. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดาเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี
๔. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
กับงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
(๑) เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลงิม
(๒) เป็นเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลงิม
(๓) เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาของเทศบาลตาบลงิม
(๔) เพื่อประสานการพัฒนาให้สอดคล้องกันในระดับหมู่บ้านและตาบล

๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กาหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้ง
สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปัญหา
ความต้องการ และข้อมูลนามาจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
๔. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

๑.๔ ประโยชน์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งใน
เชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนามาตัดสินใจกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด
ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบด้วย
เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และแหล่งงบประมาณภายนอก
รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย
คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
ซึ่งจะมีความแตกต่าง หลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
นาศักยภาพของกาลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนากาลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
ซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย
วัสดุอุปกรณ์ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนามาใช้ในการ
บริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ ให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับ
ความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ
การบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษาและ
นาไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

1.5 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญของเทศบาลตาบลงิม
ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตาบลงิม
ตาบลงิมเดิมชื่อ “ คือเวียงจ่า” พื้นที่เดิมเป็นเนื้อที่ของบ้านป่าแดง หมู่ที่ ๙ ปัจจุบันเป็นพื้นที่ตั้ง
ศาลเจ้า “ เจ้าหลวงคือเวียงจ่า” ซึ่งได้อพยพมาจากจังหวัดน่าน เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๓๒๕ เป็นสถานที่
เคารพของชาวบ้านในเขตตาบลงิม
เจ้าหลวงคือเวียงจ่า มีพระอนุชาอีกพระองค์หนึ่งมีพระนามว่า “ เจ้าพญาช้างขาว” ช้างขาวหรือ
ช้างเผือกเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองมาแต่อดีตกาล ชาวบ้านได้อาศัยพระบารมีของเจ้าพญาช้างขาว ต่อมาชาวบ้าน
จึงได้ตั้งศาลไว้ที่กลางทุ่งนาบ้านปัวลุ่ม หมู่ที่ ๖ ตาบลงิม
ชื่อตาบลงิมเป็นชื่อของลาน้างิมที่ผ่านพื้นที่
เมื่อมีการจัดตั้งตาบลจึงได้นาชื่อลาน้างิมมาตั้งเป็นชื่อ
ตาบลงิม ลาน้างิมเป็นลาน้าสาคัญที่ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค ตลอดจนเพื่อการเกษตร
ด้วยความเหมาะสมทั้งด้านภูมิประเทศ การครองชีพ จานวนประชากร ความเจริญที่พร้อมจะพัฒนาใน
ทุกด้าน กระทรวงมหาดไทยจึงเห็นว่าท้องถิ่นบางส่วนของตาบลงิมมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นสุขาภิบาลได้
เพื่อประโยชน์ในการทะนุบารุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น จึงยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนของตาบลงิม จัดตั้ง
เป็นสุขาภิบาล มีชื่อว่า “สุขาภิบาลงิม อาเภอปง จังหวัดพะเยา” และให้มีเขตดังต่อไปนี้
ด้านเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด หมายเลข
๑๐๙๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑(ปง) – บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๘(บ้านแฮะ) ฟากตะวันตก
ระยะ ๔๐๐ เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางที่ถนนบ้านสันกลาง – บ้านหนองบัว บรรจบกับทางหลวง
จังหวัดหมายเลข ๑๐๙๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑(ปง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๘(บ้านแฮะ)
ตามแนวทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๙๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑(ปง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข
๑๑๔๘(บ้านแฮะ) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๑๐๙๒ แยกทางหลวง
หมายเลข ๑๐๙๑(ปง) – บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๘(บ้านแฮะ) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านทาง
หลวงหมายเลข ๑๐๙๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑(ปง) – บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๘(บ้านแฮะ)
และน้างิม ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ้งอยู่ตรงเส้นแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าแม่ยมฝั่งซ้าย
ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นเรียบเส้นแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าแม่ยม
ฝั่งซ้าย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านถนนไปบ้านห้วยขุ่นถึงหลักเขตที่ ๓ ซึง่ ตัง้ อยูต่ รงจุดทีอ่ ยูต่ ามแนวเส้น
ขนาบกับศูนย์กลางถนนไปบ้านห้วยขุ่น ฟากตะวันตก ระยะ ๔๐๐ เมตร
ด้านใต้ จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางถนนไปบ้านห้วยขุ่น ระยะ ๔๐๐ เมตร ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางถนน รพช. พย.๑๑๐๑๖/๒ ดอนแก้ว – ดอนไชย ระยะ ๔๐๐
เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และเป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางถนนบ้านปัวดอย – บ้านเลี้ยว ระยะ ๔๐๐
เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านน้างิม ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึง่ ตั้งอยู่ริมน้างิม ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันตก ถึงหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเรียบน้างิม ฝั่งตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และเลียบลาน้าลู ฝั่งตะวันตก ไปทางทิศเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทาง
หลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๙๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑(ปง) – บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๘
(บ้านแฮะ) ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึง่ ตัง้ อยูร่ มิ ห้วยน้าลู ฝัง่ ตะวันตก ตรงจุดทีอ่ ยูแ่ นวเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวง
จังหวัดหมายเลข ๑๐๙๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑(ปง) – บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๘
(บ้านแฮะ) ฟากตะวันตก ระยะ ๔๐๐ เมตร
จากหลักที่ ๕ เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๙๒ แยกทางหลวงหมายเลข
๑๐๙๑(ปง) – บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๘(บ้านแฮะ) ฟากตะวันตก ระยะ ๔๐๐ เมตร ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบหลักที่ ๑

โดยประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนที่
๑๒๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๕ ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒
ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก ลงวันที่ ๒๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ โดยมีหมู่บ้านที่อยู่ในปกครองจานวน ๑๐ หมู่บ้าน
สภาพทั่วไป
ลักษณะที่ตั้งเทศบาลตาบลงิมอยู่ทางทิศเหนือของอาเภอปง อยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอปงประมาณ
๑๙ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๗,๕๐๐ ไร่ พื้นที่ของเทศบาลตาบลงิมส่วน
ใหญ่มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่บางส่วนของทิศตะวันออกและทิศตะวันตกติดกับป่าสงวนแห่งชาติแม่ยม
มีลาน้าที่สาคัญอยู่ ๓ สาย คือ ลาน้างิม , ลาน้าลู และลาน้าขาน ซึ่งไหลผ่านตามเนินเขาเข้าสู่พื้นที่
อาณาเขต
เทศบาลตาบลงิม มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
 ทิศเหนือ
ติดต่อกับ บ้านแฮะ หมู่ที่ ๑๑ ตาบลงิม อาเภอปง จังหวัดพะเยา
 ทิศใต้
ติดต่อกับ บ้านปางวัว หมู่ที่ ๑๙ ตาบลงิม และบ้านดอนไชยป่าแขม หมู่ที่ ๓
ตาบลออย อาเภอปง จังหวัดพะเยา
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ป่าสงวนแห่งชาติแม่ยม ฝั่งซ้าย
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ป่าสงวนแห่งชาติแม่ยม ฝั่งขวา
สภาพภูมิประเทศ
เทศบาลตาบลงิมมีสภาพเป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่
สภาพภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลตาบลงิม มี ๓ ฤดู คือ
๑. ฤดูร้อน
อยู่ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม อากาศร้อนที่สุดในเดือนเมษายน
๒. ฤดูฝน
อยู่ระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม ฝนตกชุกที่สุดในเดือนสิงหาคม – กันยายน
๓. ฤดูหนาว อยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ อากาศหนาวจัดในเดือนมกราคม
เขตการปกครอง
เทศบาลตาบลงิม อาเภอปง จังหวัดพะเยา ได้เปลี่ยนแปลงยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล
พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก
ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ โดยมีหมู่บ้านที่อยู่ในการปกครองจานวน ๑๐ หมู่บ้าน

ประชากร
จานวนประชากรของเทศบาลตาบลงิม ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕8 มีจานวนทั้งสิ้น ๗,158 คน
แยกเป็นชาย ๓,591 คน หญิง ๓,567 คน จานวนหลังคาเรือน ๒,๓67 หลังคาเรือน ความหนาแน่น
ของประชากรเท่ากับ ๖๐๐ คนต่อตารางกิโลเมตร
ตารางจานวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ
กลุ่มอายุ
๐๐-๐๔
๐๕-๐๙
๑๐-๑๔
๑๕-๑๙
๒๐-๒๔
๒๕-๒๙
๓๐-๓๔
๓๕-๓๙
๔๐-๔๔
๔๕-๔๙
๕๐-๕๔
๕๕-๕๙
๖๐-๖๔
๖๕-๖๙
๗๐-๗๔
๗๕-๗๙
๘๐+
รวม

ชาย
175
227
151
248
239
209
264
316
359
342
323
254
214
106
66
45
48
3,591

หญิง
155
185
197
234
226
226
296
284
334
347
330
229
203
88
77
58
53
3,567

รวม
330
412
348
482
465
435
560
600
693
689
653
523
420
194
143
103
101
7,158

% ชาย
2.22
3.17
2.11
3.46
3.34
2.92
3.69
4..41
5.02
4.78
4.51
3.55
3.03
1.48
0.92
0.63
0.67
50.80

% หญิง
2.17
2.58
2.75
3.27
3.16
3.16
4.14
3.97
4.67
4.67
4.85
4.61
3.20
2.84
1.08
0.81
0.74
49.20
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๖.๐๐
๕.๐๐

๔.๐๐
๓.๐๐

ชาย
หญิง

๒.๐๐
๑.๐๐
๐.๐๐
๐๐-๐๔ ๑๐-๑๔ ๒๐-๒๔ ๓๐-๓๔ ๔๐-๔๔ ๕๐-๕๔ ๖๐-๖๔ ๗๐-๗๔

๘๐+

การวิเคราะห์ปิรามิดประชากร
จากปิรามิดจะเห็นได้ว่าสัดส่วนของประชากรที่อายุต่ากว่า ๑๕ ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่กลุ่ม
ประชากรที่อายุระหว่าง ๓๐ -๔๔ ปี มีเป็นจานวนมาก ลักษณะของการเคลื่อนตัวของสัดส่วนประชากรนี้จึง
มีแนวโน้มว่า ในอนาคต ๒๐ ปี ผู้สูงอายุจะมากขึ้น ในขณะที่ประชากรในวัยทางานมีแนวโน้มลดลง

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 การคมนาคม/ขนส่ง
ในเขตเทศบาลตาบลงิม ใช้เส้นทางคมนาคมทางถนนเป็นหลักเท่านั้น โดยมีเส้นทาง
คมนาคมทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๑๐๙๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ (ปง) และทางหลวงจังหวัด
หมายเลข ๑๑๔๘ (บ้านแฮะ) ผ่านเขตเทศบาลตาบลงิม เป็นถนนลาดยางตลอดสายและมีรถยนต์โดยสาร
ประจาทางวิ่งผ่านทุกวัน ถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านมีทั้งถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 การไฟฟ้า
ในเขตเทศบาลตาบลมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน
 การประปา
เทศบาลตาบลงิมยังไม่มีกิจการประปา ซึ่งประปาที่ใช้ในพื้นที่เป็นประปาของหมู่บ้านมีทั้งหมด ๘ หมู่บ้าน
 การสื่อสารและโทรคมนาคม
- การไปรษณีย์ ในเขตเทศบาลตาบลงิมมีไปรษณีย์รับอนุญาต ๑ แห่ง ตั้งอยู่บ้านดอนไชย
หมู่ที่ ๔ รับผิดชอบในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล
- โทรศัพท์ ในเขตเทศบาลไม่มีสานักงานขององค์การโทรศัพท์ตั้งอยู่ แต่มีโทรศัพท์สาธารณะ
ตั้งอยู่ทั้งหมด ๑๘ แห่ง ซึ่งได้ดาเนินการติดตั้งระบบชุมสายโทรศัพท์ทาให้สามารถติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้
- สถานีวิทยุและโทรทัศน์ ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลงิม สามารถรับฟังวิทยุได้ ๖ สถานี
และสามารถรับชมโทรทัศน์ได้ ๖ ช่องสถานี
- วิทยุสื่อสาร เทศบาลตาบลงิม ใช้ข่ายสื่อสารข่ายหลักคือ ๑๕๕.๗๐๐ (ของอาเภอ) ข่ายรองคือ
๑๕๕.๖๐๐ และ ๑๕๕.๔๙๕ (ข่ายร่วมคือเวียง) นามเรียกขานก็คือ คือเวียง ส่วนนามเรียกขานของศูนย์ดับเพลิงคือ ม้าแดง

ผลิตภัณฑ์มวลรวมและรายได้
การผลิตและรายได้หลักของเทศบาลตาบลงิม คือ การเกษตรกรรมอันเป็นที่มาของรายได้ร้อยละ ๗๐
ของรายได้ทั้งหมดของประชากรในเขตเทศบาลตาบลงิม รองลงมาได้แก่การประกอบอาชีพรับจ้าง การพาณิชย์ ฯลฯ
 การเกษตรกรรม การทาเกษตรกรรมของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลนั้นจะมีการปลูกข้าว
เพือ่ ใช้ในการบริโภคเป็นหลัก เมื่อเหลือจากการบริโภคจะนาไปจาหน่ายหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะมีการ
ปลูกยาสูบ ผักกาด ข้าวโพด และฝ้าย โดยใช้น้าจากแหล่งน้าธรรมชาติซึ่งมีปริมาณเพียงพอที่จะทาการเกษตรตลอดปี
 การปศุสัตว์ ลักษณะการปศุสัตว์ในเขตเทศบาลตาบลงิม ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
บริโภคและใช้งาน เช่น ไก่ หมู วัว ควาย
 การประมงลักษณะการประมงของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลงิมมีทั้งเพาะพันธุ์ หรือเลี้ยง
ตามแหล่งน้าธรรมชาติและขุดสระเลี้ยงเป็นของส่วนบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่เลี้ยงไว้เพื่อการบริโภค ปลาที่เลี้ยงส่วน
ใหญ่เป็นปลานิล ปลาดุก
 การอุตสาหกรรม โรงงานที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงาน มีจานวน ๒ โรงงาน
คือ สถานีบ่มใบยาสูบบ้านสันกลางและสถานีบ่มใบยาสูบบ้านเก๊าเงา

สภาพทางสังคม
การศึกษา
๑.โรงเรียนสังกัดเทศบาลตาบลงิม
จานวนนักเรียน
ชาย
หญิง
177
155
46
59

ชื่อโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลตาบลงิม (คือเวียงจ่า)
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
ทีปังกรการุณยมิตรเทศบาลตาบลงิม
รวม
193
214
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รวม
332
105
437

๒.โรงเรียนในเขตเทศบาลสังกัด สพฐ.เขต๒
ลาดับ

ชื่อโรงเรียน

ชาย

หญิง

โรงเรียนบ้านควร
27
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย
41
โรงเรียนบ้านแบ่ง
31
โรงเรียนบ้านเลี้ยว
44
โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ
23
รวม
166
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23
46
24
28
16
137

๑
๒
๓
๔
๕

รวม
ทั้งสิ้น
50
87
55
72
39
303

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน ๑๐ แห่ง
- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตาบลงิม (สาขาอาเภอปง) ๑ แห่ง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ร้อยละ ๙๘ นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดจานวน ๑๐ แห่ง (มีทุกหมู่บ้าน)
ร้อยละ ๒ นับถือศาสนาคริสต์ โดยมีคริสตจักรเจริญธรรม จานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่บ้านต้า
หมู่ที่ ๑๘ ตาบลงิม อาเภอปง จังหวัดพะเยา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ในเขตเทศบาลตาบลงิม มีการจัดงานเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่สาคัญ เช่น
งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีวันสงกรานต์ งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ทรัพยากรน้า พื้นที่เทศบาลตาบลงิมลาน้าสายสาคัญไหลผ่าน จานวน ๓ สาย คือ
๑. ลาน้างิม
๒. ลาน้าลู
๓. ลาน้าขาน
- ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่บางสวนของเทศบาลตาบลงิม ติดกับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ยม
- สภาพสิ่งแวดล้อม สภาพแหล่งน้าทั้ง ๓ สาย ยังมีสภาพที่สามารถนามาเป็นน้าประปาเพื่อการ
อุปโภค บริโภค การเก็บขยะมูลฝอยทางเทศบาลตาบลงิมมีรถเก็บขยะและพนักงานเก็บขยะปฏิบัติงานทุกวัน
และสถานที่ทิ้งขยะอยู่ห่างไกลเขตชุมชนทาให้ไม่มีปัญหาเรื่อง มลภาวะทางอากาศ
ด้านสาธารณสุข
๑.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลงิม (รับผิดชอบหมู่ที่ ๔,๙,๑๗,๑๘)
๒.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองบัว (รับผิดชอบหมู่ที่ ๒,๓,๘,๑๕)
๓.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเลี้ยว (รับผิดชอบหมู่ที่ ๕,๑๐)
การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
ในเขตเทศบาลตาบลงิม มีศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน จานวน ๑๐ แห่ง ซึ่งทุก
ศูนย์ฯ ได้รับการจัดตั้งและสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานจากกรมประชาสงเคราะห์ (นอกจากนั้น
เทศบาลได้จัดสรรงบประมาณอุดหนุนเป็นบางส่วน) โดยให้การสงเคราะห์แก่คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว และในปี 2556 เทศบาลตาบลงิม ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ เพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการในอาเภอปงและอาเภอเชียงม่วน ได้รับการช่วยเหลือทางการศึกษา
และการฟื้นฟูทางร่างกายอย่างสะดวกและทั่วถึง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ในเขตเทศบาลงิม มีสถานีตารวจภูธรย่อยดอนไชย อาเภอปง จังหวัดพะเยา ทาหน้าที่รักษาความ
สงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลงิมและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งตั้งอยู่บ้านดอนไชย หมู่ที่ ๔ ตาบลงิม มีอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จานวนทั้งสิ้น ๑๔๕ นาย มีรถดับเพลิง ๑ คัน รถยนต์บรรทุกน้าขนาดความจุ
๑๐,๐๐๐ ลิตร จานวน ๑ คัน รถยนต์ตรวจการ จานวน ๑ คัน เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัยแก่ประชาชนและพื้นที่ใกล้เคียง

