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สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลยอด 

 

1. ประวัติความเปนมา 

เทศบาลตําบลยอด เดิมเปนการปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเรียกวา “องคการบริหารสวนตําบลยอด”         
ไดรับการจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 
พ.ศ. 2542  และตอมาไดจัดตั้งและเปล่ียนแปลงฐานะจากองคการบริหารสวนตําบลยอดเปน “เทศบาล
ตําบลยอด” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลยอด อําเภอสองแคว 
จังหวัดนาน เปนเทศบาลตําบลยอด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551  ในราชกิจจานุเบกษา            
ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ 125 ตอนท่ี 67 ก ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 เปนผลใหองคการบริหารสวน
ตําบลยอด เปล่ียนแปลงฐานะเปนเทศบาลตําบลยอด  ตั้งแตวันที่  28  กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 
 ปจจุบันเทศบาลตําบลยอด  มีอาคารสํานักงานเปนของตนเอง  แตก็ยังไมเพียงพอตอการบริการ
ประชาชน  ซึ่งสํานักงานดังกลาวตั้งอยูที่  เทศบาลตําบลยอด เลขที่ 138 หมู 3 ถนนทาวังผา – เชียงคํา 
อําเภอสองแคว  จังหวัดนาน 

ดวงตราเทศบาลตําบลยอด 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 ดวงตราสัญลักษณประจําเทศบาลตําบลยอด  เปนรูปวงกลม ตรงกลางมีรูปน้ําตก ดอกจันทนผา             
และมีภูเขาสูงชัน ซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ  รมเย็น  แวดลอมไปดวยธรรมชาติ 

 เทศบาลตําบลยอด  มีพ้ืนที่  105.20 ตารางกิโลเมตร  มีหมูบานที่อยูในเขตรับผิดชอบจํานวน 6 
หมูบาน ประกอบดวย หมูที่ 1 บานสะเกิน หมูที่ 2 บานยอด หมูท่ี 3 บานผาหลัก หมูท่ี 4 บานปางสาน 
หมูที่ 5  บานผาสิงห และหมูที่ 6 บานน้ําเกาะ 

 ชุมชนในตําบลยอด เกิดขึ้นมา เมื่อประมาณ 200 ป โดยชนเผาไทยล้ือ และชนเผาไทล้ือ            
และชนเผากอ ไดอพยพมาจากแควนสิบสองปนนาของประเทศจีนมาตั้งถิ่นฐานเพ่ือทํามาหากินประมาณ 
20-30 ครัวเรือน เนื่องจากพ้ืนที่ดังกลาวอุดมสมบูรณ และยังมีการอพยพมาจากบานแฮะ ตําบลริม 
อําเภอ ทาวังผา เมื่อประมาณ 80 ป มาแลวอีกสวนหนึ่ง ตําบลยอดเปนหนึ่งในสามตําบลของอําเภอ       
สองแคว แตกอน ตําบลยอดขึ้นกับอําเภอปง และในป พ.ศ. 2507 อําเภอปง ยายไปขึ้นกับจังหวัด
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เชียงราย ตอมาในป พ.ศ.2515 ไดแจกตําบลยอดมาขึ้นกับอําเภอเชียงกลาง ดวยเหตุผลที่ตําบลยอด 
ตั้งอยูเขตติดตอระหวางจังหวัดนาน และจังหวัดเชียงรายมีเสนทางสัญจรท่ีลําบาก ดังนั้นทางตําบลยอด 
ตําบลชนแดนและตําบลนาไรหลวง จึงไดขอแยกออกมาตั้งเปนกิ่งอําเภอสองแคว ในวันที่ 1 เมษายน  
พ.ศ. 2535 และไดรับการยกฐานะขึ้นเปนอําเภอสองแคว เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม  พ.ศ. 2540  

2. สภาพทั่วไป 

 2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

เทศบาลตําบลยอด  อําเภอสองแคว  จังหวัดนาน  ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของอําเภอสองแคว  
อยูหางจากจังหวัดนาน ไปทางทิศเหนือเปนระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร  หางจากอําเภอสองแคว 
15 กิโลเมตร และหางจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต ประมาณ  766  กิโลเมตร เทศบาลตําบล
ยอด มีพ้ืนที่รับผิดชอบท้ังหมด 105.20  ตารางกิโลเมตร  หรือ เทากับ  65,750 ไร   มีอาณาเขต
ติดตอกับอําเภอตาง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติดตอกับ  อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยาและตําบลชนแดน อําเภอสองแคว  
    จังหวัดนาน 

ทิศใต  ติดตอกับ  ตําบลผาตอ และตําบลผาทอง อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ  ตําบลชนแดน และตําบลนาไรหลวง อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ  ตําบลผาชางนอย อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

 2.2 จําหนวนหมูบาน 

ในพ้ืนที่เทศบาลตาํบลยอด  มีหมูบานทีอ่ยูในความรบัผิดชอบ จํานวน 6 หมูบาน ประกอบดวย
หมูบานตาง ๆ ดังนี ้

1) บานสะเกิน หมูที ่1 
 ประวัติความเปนมา 
 เปนตํานานที่เลาสืบกันตอมาวาไดอพยพมาจากแควนสิบสองปนนาทางตอนใตของประเทศจีน              
อยูภายใตการปกครองของฝรั่งเศสในตอนนั้น จากนั้นไดอพยพมายังเมืองหาดเด็ด แขวงเวียงจันทร 
ประเทศลาว จากนั้นไดอพยพมายังเมืองเงิน และไดมีการแบงกันออกเปนสองกลุม กลุมที่หนึ่งเจาครอง
นครแพร ปจจุบันอาศัยอยูที่บานดง ตําบลสนเขื่อน อําเภอเมือง จังหวัดแพร สวนกลุมที่สองไดอพยพ         
มาอาศัยในจังหวัดนาน ที่อําเภอทาวังผา บานหมูเนา (บานเชียงแลในปจจุบัน) โดยการนําของเจาชีสิต
เมืองนานและทาวกุมมะแสน ผูนํากลุม จากนั้นไดอพยพมาอยูที่บานเสือกิน เมื่อ 227 ปที่แลว        
(พ.ศ.2312) สาเหตุท่ีอพยพมาเพราะตองการมูลคางคาว เพ่ือนํามาทําดินปนสงใหเจาครองนครเมืองนาน           
ทําสงคราม ปจจุบันเปล่ียนชื่อเปนหมูบานสะเกิน 
 สภาพภูมิศาสตร 
 ทิศเหนือ ติดกับบานยอด และอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 
 ทิศใต  ติดกับบานหวยเฟอง จังหวดัพะเยา 
 ทิศตะวันออก ติดกับบานน้าํเกาะ 
 ทิศตะวันตก ติดกับบานปางมะโอ จังหวดัพะเยา 
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   สภาพภูมิศาสตรสวนใหญเปนภูเขาสูงชนั มเีนื้อท่ีประมาณ 985 ไร ระดับความสูงของพ้ืนที ่
420 เมตร จากระดบัน้าํทะเลปานกลาง 
 การคมนาคม 
 เริ่มตนจากอําเภอเมืองนาน ตามทางหลวงหมายเลข 1081 ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร 
จากนั้นเล้ียวซายมาทางหลวงหมายเลข 1148 (สายทาวังผา-เชียงคํา) ผานอําเภอสองแควอีก 65 
กิโลเมตร จึงถึงบาน สะเกิน ใหเวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมง มีรถโดยสารสายเชียงราย-นาน             
ผานทุกวัน 
 ประชาชน 
 ประชาชนสวนใหญเปนชาวกอ มีจํานวนประชากร 472 คน เปนชาย 243 คน หญิง 229 คน                    
มีครัวเรือนทั้งหมด 170 ครัวเรือน โดยมีนายเวช  ภิรมย เปนกํานันตําบลยอด เปนผูนําหมูบานประชากร
สวนใหญจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม และอาชีพรับจาง 
 ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมประเพณ ี
 ภูมิปญญาทองถิ่น ประชากรสวนใหญจะสานกระดง  ของ  สวิง  ไมกวาด  ตะกรา  กระติ๊บ และ
วัฒนธรรมเผากอ 
 สถานท่ีสําคัญและสถานท่ีทองเท่ียว 

1) อุทยานแหงชาตถิ้ําหลวงสะเกิน 
2) อางเกบ็น้ํางิม 
3) ถ้ําหลวง 
4) ถ้ําพระ 
5) จุดชมวิวริมทาง 

2) บานยอด  หมูที ่2 
 ประวัติความเปนมา 
 บานยอดเปนหมูบานท่ีเกาแกท่ีมีอายุประมาณ 200 ป มาแลว เชื่อกันวาอพยพมาจากมณฑล         
สิบสองปนนาของจีน ตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในตอนแรกนั้นไดอพยพมาตั้งหลักแหลงอยูที่บาน       
สะเกินกอน จากนั้นไดแยกออกมาตั้งหมูบานอยูบนยอดดอย จึงมีชื่อวาหมูบานน้ํายอด หรือเรียกอีกอยาง
หนึ่งวาเมืองยอด ในสมัยนั้นจนมาถึงสมัยปจจุบันไดเปล่ียนชื่อมาเรียกส่ัน ๆ วาบานยอด 
 สภาพภูมิศาสตร 
 ทิศเหนือ ติดกับบานปางสาน 
 ทิศใต  ติดกับบานน้าํเกะ 
 ทิศตะวันออก ติดกับบานผาสิงห 
 ทิศตะวันตก ติดกับบานสะเกิน 
   สภาพภูมิศาสตรสวนใหญเปนภูเขาสูงชนั มเีนื้อท่ีประมาณ 798 ไร ระดับความสูงของพ้ืนที ่
360 เมตร จากระดบัน้าํทะเลปานกลาง 
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 การคมนาคม 
 เริ่มตนจากอําเภอเมืองนาน ตามทางหลวงหมายเลข 1081 ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร 
จากนั้นเล้ียวซายตามทางหลวงหมายเลข 1148 (สายทาวังผา-เชียงคํา) ผานอําเภอสองแคว อีก 49 
กิโลเมตร จึงถึงบานยอด   ใชเวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมง 
 ประชาชน 
 ประชากรสวนใหญเปนชาวไทยล้ือ มีจํานวนประชากร 403 คน เปนชาย 204 คน หญิง         
199 คน มีครัวเรือนท้ังหมด 113 ครัวเรือน โดยมีนายนายติ๊บ  ใจมั่น ผูใหญบานยอดเปนผูนําหมูบาน
ประชากรสวนใหญจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เปนอาชีพหลัก และอาชีพรับจาง และหาของปา 
 ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมประเพณ ี
 ภูมิปญญาทองถิ่น ประชากรสวนใหญจะสานกระดง  ของ  สวิง  ไมกวาด  ตะกรา  กระติ๊บขาว 
ขันโตก และวฒันธรรมไทยล้ือ 
 สถานท่ีสําคัญและสถานท่ีทองเท่ียว 
 1) วัดบานยอด เปนวัดที่สรางคูบานยอดมานานหลายชั่วอายุคน เริ่มสรางครั้งแรก พ.ศ. 2344 
ไดมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องโดยชาวบานมาโดยตลอด 
 2) ลําน้ํายอดหรือฝายบานยอด เกิดจากเทือกเขารอบๆ หมูบาน ทําใหฝายน้ํายอดเปรียบเสมือน
เสนโลหิตหลอเล้ียงชีวิตของชาวบานยอดทั้งดานการเกษตรและเล้ียงสัตวมาชานาน ความอุดมสมบูรณ
ของทรัพยากรธรรมชาติและปาไมที่มีอยูมาก เพ่ิมความชุมชื้นของผิวดินทําใหมีน้ําตลอดทั้งป  
 3) น้ําตกหวยหาด  อยูบนเทือกเขาอยูหางจากตัวหมูบานยอดไปอีกประมาณ 400 เมตร และ
เปนถนนทางเดินเทาเขาไป 200 เมตร เปนน้ําตกที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม มีน้ําตกกระโจนจากหนาผาสูง
ลดหล่ันกันลงมา 7 ชั้น มีแองน้ําสําหรับลงวายเลนไดรอบๆ เปนปาใหญรมรื่น มีสภาพเปนธรรมชาติ          
อยูมาก 
 4) ถ้ําผาชาง อยูบนเทือกเขารอบ ๆ หมูบาน หางจากหมูบาน ประมาณ 10 กิโลเมตรเปนถ้ําที่
สวยงามมีลักษณะเปนหินโผลออกมาเหมือนงาชาง มีธรรมชาติที่สวยงามมาก 

3) บานผาหลัก  หมูที่ 3 
 ประวัติความเปนมา 
 ประวัติความเปนมาของบานผาหลัก เปนหมูบานที่ตั้งมานานกวา 100 ป กอตั้งโดยการนําของ
พอเฒาเทพ  พอเฒาเล้ียง พอเฒาปนตา เดิมทีไดมีการอพยพมาจากบานแฮะ อําเภอทาวังผา และเมือง
คอบ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มากอตั้งเปนหมูบานประมาณ 25 หลังคาเรือน และไดมี
การเพ่ิมจํานวนมาถึงปจจุบันประมาณ 181 หลังคาเรือน 
 ความเปนมาของการตั้งชื่อหมูบานไมปรากฏเปนหลักฐานท่ีเปนลายลักษณอักษร แตตามคําบอก
เลาของผูสูงอายุ เลาวาในหมูบานจะมีถ้ําภายในจะมีหลักที่เปนเนื้อหิน มีขนาด 8 นิ้ว มีความสูงประมาณ 
5 ศอก จํานวน 1 หลัก และขางในมีถ้ําอยู 3 ถ้ํา ในแหงเดียวกัน ไดแก ถ้ําพระเจา ถ้ําปน ถ้ําตะวันออก 
จึงตั้งชื่อตามหลักที่พบภายในถ้ําวา บานผาหลัก 
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 สภาพภูมิศาสตร 
 ทิศเหนือ ติดกับบานผาสิงห 
 ทิศใต  ติดกับอําเภอทาวงัผา 
 ทิศตะวันออก ติดกับบานวังไผ ตาํบลนาไรหลวง 
 ทิศตะวันตก ติดกับบานยอด 
   สภาพภูมิศาสตรสวนใหญเปนภูเขาสูงชนั มเีนื้อท่ีประมาณ 2,082 ไร ระดบัความสูงของพ้ืนที่ 
360 เมตร จากระดบัน้าํทะเลปานกลาง 
 การคมนาคม 
 เริ่มตนจากอําเภอเมืองนาน  ตามทางหลวงหมายเลข 1081 ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร 
จากนั้นเล้ียวซายตามทางหลวงหมายเลข 1148 (สายทาวังผา-เชียงคํา) ผานอําเภอสองแคว อีก 45 
กิโลเมตร จึงถึงบานผาหลัก ใชเวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง มีรถโดยสารสายเชียงราย-นาน ผาน
ทุกวัน 
 ประชาชน 
 ประชากรสวนใหญเปนชาวไทยล้ือ มี จํานวนประชากร 649 คน เปนชาย 343 คน               
หญิง 306 คน มีครัวเรือนท้ังหมด 184 ครัวเรือน โดยมีนางวิไลวรรณ  น้ําตอง  ผูใหญบานผาหลัก             
เปนผูนําหมูบานประชาชนสวนใหญจําประกอบอาชีพเกษตรกรรม และอาชีพรับจาง 
 ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมประเพณ ี
 ภูมิปญญาทองถิ่น ประชากรสวนใหญจะสานกระดง  ของ  สวิง  ไมกวาด  ตะกรา  กระติ๊บขาว 
และวัฒนธรรมไทยล้ือ 
 สถานท่ีสําคัญและสถานท่ีทองเท่ียว 
 1) ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลยอด 
 2) สถานีอนามัยตําบลยอด 
 3) วัดผาหลัก  และสํานักสงฆถ้ําผาหลัก เปนวัดที่สรางขึ้นคูบานผาหลักมาแตชานาน ที่วัดผาหลัก
มีหอธรรมเทศนากลางแจงอยูที่ลานวัดอันเปนหอแสดงธรรมท่ีเกาแกและคนพบมานาน และภายในถ้ําที่
สํานักสงฆจะมีหินงอก หินยอย สวยงามแปลกตา เปนสถานที่พักผอนหยอยใจของประชาชน มีทัศนียภาพ
ที่สวยงามรมรื่น และมีความสงบเงียบ 

4) บานปางสาน  หมูที่ 4 
 ประวัติความเปนมา 
 ปานปางสาน เปนหมูบานชาวไทยล้ือ ท่ีตั้งขึ้นตามสภาพภูมิศาสตรของพ้ืนท่ี ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ              
ป พ.ศ.2362 ที่ตั้งของหมูบานแตเดิมเปนจุดพักแรม(ปาง) ของเหลาพอคา ท่ีเดินทางไปคาขายระหวาง
เมืองยาง และวรนครในสมัยกอนนั้น และนําไปเลาใหภายนอกไดทราบถึงความอุดมสมบูรณของจุดพัก
แรมปางใตตนมะสาน (มะสาน เปนผลไมประเภทหนึ่ง มีรสหวาน ใชรับประทานมีสรรพคุณเชนเดียวกับ
มะขามปอม) ทําใหเกิดการอพยพของผูคนจากหลายทิศทางมารวมกัน 
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 สภาพภูมิศาสตร 
 ทิศเหนือ ติดกับอําเภอเชียงคาํ จังหวดัพะเยา และตําบลชนแดน 
 ทิศใต  ติดกับบานผาสิงห 
 ทิศตะวันออก ติดกับตาํบลชนแดน 
 ทิศตะวันตก ติดกับดอยผาชาง บานยอด 
   สภาพภูมิศาสตรสวนใหญเปนภูเขาสูงชนั มเีนื้อท่ีประมาณ 1,805 ไร ระดบัความสูงของพ้ืนที่ 
400 เมตร จากระดบัน้าํทะเลปานกลาง 
 การคมนาคม 
 เริ่มตนจากอําเภอเมืองนาน ตามทางหลวงหมายเลข 1081 ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร 
จากนั้นเล้ียวซายตามทางหลวงหมายเลข 1148 (สายทาวังผา-เชียงคํา) ผานอําเภอสองแคว                
อีก 45 กิโลเมตร จึงถึงบานผาหลักจากนั้นเล้ียวขวาเขาบานผาหลักผานบานผาสิงหอีกประมาณ 8 
กิโลเมตร จึงถึงบานปางสาน ใชเวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง 
 ประชาชน 
 ประชากรสวนใหญ เปนชาวไทยล้ือ มี จํานวนประชากร 616 คน เปนชาย 319 คน                
หญิง  297 คน มีครัวเรือนทั้งหมด 182 ครัวเรือน โดยมีนายอุดม  ทองสุข ผูใหญบาน เปนผูนําหมูบาน
ประชากรสวนใหญจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพรับจาง 
 ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมประเพณ ี
 ภูมิปญญาทองถิ่น ประชากรสวนใหญจะสานกระดง  ของ  สวิง  ไมกวาด  ตะกรา  กระติ๊บขาว 
ขันโตก ผาทอมือ และวัฒนธรรมไทยล้ือ 
 สถานท่ีสําคัญและสถานท่ีทองเท่ียว 
 1) ศาลเจาหลวงผาชาง 
 2) จุดชมวิวบานปางสาน  
 3) ถ้าํผาชาง 

5) บานผาสิงห  หมูที ่5 
 ประวัติความเปนมา 
 บานผาสิงห เดิมชื่อบานหวยเหาะ  เพราะหมูบานติดกับลําหวยเหาะ ตอมาเปล่ียนชื่อเปนบาน     
ผาสิงหอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2519 ซึ่งขณะนั้นอยูในเขตปกครองของอําเภอ          
เชียงกลาง ปจจุบันขึ้นอยูกับการปกครองของอําเภอสองแคว 
 สภาพภูมิศาสตร 
 ทิศเหนือ ติดกับบานปางปาน 
 ทิศใต  ติดกับบานผาหลัก 
 ทิศตะวันออก ติดกับบานสบพาง ตําบลชนแดน 
 ทิศตะวันตก ติดกับบานยอด 
   สภาพภูมิศาสตรสวนใหญเปนภูเขาสูงชนั มเีนื้อท่ีประมาณ 745 ไร ระดับความสูงของพ้ืนที ่
400 เมตร จากระดบัน้าํทะเลปานกลาง 
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 การคมนาคม 
 เริ่มตนจากอําเภอเมืองนาน ตามทางหลวงหมายเลข 1081 ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร 
จากนั้นเล้ียวซายตามทางหลวงหมายเลข 1148 (สายทาวังผา-เชียงคํา) ผานอําเภอสองแคว อีก 45 
กิโลเมตร จึงถึงบานผาหลักจากนั้นเล้ียวขวาผานบานผาหลักอีกประมาณ 4 กิโลเมตร จึงถึงบานผาสิงห  
ใชเวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง 
 ประชาชน 
 ประชากรสวนใหญเปนชาวไทยล้ือ มี จํานวนประชากร 501 คน เปนชาย 266 คน                  
หญิง 235 คน มีครัวเรือนท้ังหมด 140 ครัวเรือน โดยมี นายจรัส  ชาวริม  ผูใหญบานผาสิงหเปนผูนํา
หมูบานประชากรสวนใหญจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม และอาชีพรับจาง 
 ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมประเพณ ี
 ภูมิปญญาทองถิ่น ประชากรสวนใหญจะสานกระดง  ของ  สวิง  ไมกวาด  ตะกรา  กระติ๊บขาว 
และผลิตภัณฑจากหวาย และวฒันธรรมไทยล้ือ 
 สถานท่ีสําคัญและสถานท่ีทองเท่ียว 
 1) ถ้าํผาสิงห ตองอยูทางทิศใตของหมูบาน และอยูติดกับโรงเรียนบานผาสิงห บริเวณรอบๆ               
มีอากาศเย็นตลอดป ทาํใหมพัีนธุไมหายาก เชน จันทนผา เอื้องผ้ึง ขึ้นบริเวณรอบ ๆ ถ้ํา 

6) บานน้ําเกาะ  หมูที่ 6 
 ประวัติความเปนมา 
 ประวัติความเปนมา เปนชาวเขาเผาเยา (เมี่ยน) อพยพมากจากประเทศจีน มีความเชื่อดั้งเดิมนับ
ถือผี เดิมตั้งเปนหมูบานในปาลึก ซึ่งเปนเขตอนุรักษพันธุสัตวปา และอยูหางจากถนนใหญประมาณ          
4 กิโลเมตร ทําใหยากแกทางราชการและหนวยงานอื่น ๆ จะเขาไปพัฒนา จึงไดอพยพมาตั้งหมูบานใหม 
ที่ติดกับถนนใหญตรงปากทางเขาบานน้ําเกาะเดิม เหตุที่ตั้งชื่อหมูบานวาน้ําเกาะ เพราะมีลําหวย            
ที่ชาวบานเรียนกวาหวยน้ําเกาะไหลผานหมูบาน จึงตั้งชื่อหมูบานตามชื่อลําหวยนั้น 
 บานน้ําเกาะตั้งเปนหมูบานอยางเปนทางการเมื่อป พ.ศ. 2535 เดิมอยูในการปกครองของตําบล
ยอด อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน ปจจุบันในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลยอด อําเภอ
สองแคว จังหวัดนาน 
 สภาพภูมิศาสตร 
 ทิศเหนือ ติดกับบานยอด 
 ทิศใต  ติดกับตดิกบัภูเขาสูงเชื่อตออําเภอบานหลวง 
 ทิศตะวันออก ติดกับบานผาหลัก และตําบลนาไรหลวง 
 ทิศตะวันตก ติดกับบานสะเกิน 
   สภาพภูมิศาสตรสวนใหญเปนภูเขาสูงชนั มเีนื้อท่ีประมาณ 436 ไร ระดับความสูงของพ้ืนที ่
880  เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง 
 การคมนาคม 
 เริ่มตนจากอําเภอเมืองนาน ตามทางหลวงหมายเลข 1081 ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร 
จากนั้นเล้ียวซายตามทางหลวงหมายเลข 1148 (สายทาวังผา-เชียงคํา) ผานอําเภอสองแคว อีก 65 
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กิโลเมตร  ผานบานผาหลัก อีกประมาณ 13 กิโลเมตร จึงถึงบานน้ําเกาะ ใชเวลาเดินทางประมาณ              
สองชั่วโมง มีรถโดยสารสายเชียงราย-นาน ผานทุกวัน 
 ประชาชน 
 ประชากรสวนใหญเปนชาวเขาเผาเยา (เมี่ยน) มีจํานวนประชากรท้ังส้ิน 245 คน เปนชาย        
129 คน หญิง 116 คน มีครัวเรือนทั้งหมด 48 ครัวเรือน โดยมีนายพิชัย  ตระกลศักดา ผูใหญบาน        
น้ําเกาะ เปนผูนําหมูบานประชากรสวนใหญจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม และอาชีพรับจาง 
 ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมประเพณ ี
 ภูมิปญญาทองถิ่น การปกผา เปนศิลปหัตถกรรมของชาวบานน้ําเกาะ ท่ีมีความสวยงาม           
มีลักษณะและ ลงลายคลายของจีน การตีมีด เปนศิลปะหัตกรรมอีกอยางหนึ่ง ซึ่งมีเอกลักษณเปนของ
ตนเอง ทั้งในดานรูปทรง  และความทนทานและวัฒนธรรมในการแตงกาย จะมีการแตงกายประจําเผาเฉก
เชนชาวเขาเผาเยาทั่วไป และภาษาพูดใชภาษาเยาซึ่งมีลักษณะคลายภาษาจีน 
 สถานท่ีสําคัญและสถานท่ีทองเท่ียว 
 1) น้าํตกหวยน้ําเกาะ เปนน้าํตกที่เกิดจากหวยน้าํเกาะมนี้ําไหลตลอดป 
 2) ถ้าํผาพัน 
 3) ถ้าํเสือดาว 
3. การปกครองและประชากร 

      3.1 ดานการปกครอง 

  เทศบาลตําบลยอด แบงการปกครองเปน 6 หมูบาน  ไดแก หมูที่ 1  บานสะกิน  หมูที่ 2         
บานยอด หมูที่ 3 บานผาหลัก  หมูท่ี 4  บานปางสาน  หมูท่ี 5  บานผาสิงห  หมูท่ี 6  บานน้ําเกาะ    

     3.2  ดานประชากร 
  เทศบาลตําบลยอดมีจํานวนประชากรท้ังส้ิน 2,890 คน คดิเปนรอยละ 24 ของ อําเภอ
สองแคว  (ประชากรอาํเภอสองแคว จํานวน 12,017 คน) พิจารณาคาเฉล่ียคนตอบาน  พบวามีขนาด
ครัวเรือน  3.4 คนตอบาน 
 

เขตการปกครอง จํานวน รอยละ 
(ของประชากร) 

ขนาดครัวเรอืน 
(คน/บาน) ประชากร ครัวเรือน 

บานสะเกนิ  หมูที ่1 467 171 16.16 2.7 
บานยอด  หมูท่ี  2 404 113 13.98 3.6 
บานผาหลัก  หมูท่ี  3 661 186 22.87 3.6 
บานปางสาน  หมูท่ี 4 617 183 21.35 3.4 
บานผาสิงห  หมูที่ 5 498 140 17.23 3.6 
บานน้ําเกาะ  หมูที่ 6 243 48 8.41 5.1 

รวม 2,890 841 100.00 3.4 
  3.3   
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4. การคมนาคมและการขนสง 

   4.1  ถนน  สะพาน   
เทศบาลตําบลยอด  มีเสนทางการคมนาคมติดตอกับอําเภอ  และจังหวัดใกลเคียง ซึ่งทําเลที่ตั้ง

ของเทศบาลตําบลยอด  สมารถสัญจรไปมาไดโดยสะดวก  โดยใชถนนสายทาวังผา – เชียงคํา  
4.2  ทางรถยนต 

-  ระยะทางจากกรงุเทพมหานคร – เทศบาลตําบลยอด     766  กโิลเมตร 
-  ระยะทางจากเทศบาลตาํบลยอด – จังหวดันาน     90   กิโลเมตร 

     4.3 ทางรถยนตมีทางหลวง (กรมทางหลวง)  ผาน  1  สาย  ไดแก 
- ทางหลวงแผนดินสายทาวงัผา – เชียงคาํ หมายเลข 1148   

4.4  ถนนในเขตเทศบาลตําบลยอด 
สภาพถนนในเขตเทศบาลตําบลยอด  ปจจุบันสวนมากอยูในสภาพดี  มีถนนลาดยาง ตามทางหลวง
หมายเลข 1148 ทาวังผา – เชียงคํา จังหวัดพะเยา ผานบานผาหลัก บานยอด บานน้ําเกาะ และบานสะ
เกิน และถนนลาดยางแยกจากทางหลวงหมายเลข 1148  จํานวน  2  สาย  ดังนี้ 
 1. สายบานผาหลัก – บานปางสาน ระยะทาง   8  กโิลเมตร 
 2. สายบานผาหลัก-บานยอด  ระยะทาง   4  กโิลเมตร 

5. การสาธารณูปโภค 

     5.1 การประปา 
เทศบาลตําบลยอด ไดมีน้ําประปาบริการประชาชนในเขตเทศบาลตําบลยอด ครอบคลุมพ้ืนท่ี        

ทั้ง  6 หมูบาน และมีน้ําใชทั่วถึงทุกครัวเรือนตลอดป 

5.2 การไฟฟา 
  เทศบาลตําบลยอด มีไฟฟาครอบคลุมทุกหมูบาน ทุกครัวเรือน และมีไฟฟาสาธารณะ             
จํานวน  145 จุด 

5.3 โทรศัพท  
ในเขตเทศบาลตําบลยอด มีโทรศัพทสาธารณะ จํานวน 9 แหง ตั้งอยูทุกหมูบาน และ 

โทรศัพทผานดาวเทียม 2 แหง ตั้งอยูหมูที่ 3 และหมูที่ 4 

      5.4  ไปรษณียโทรเลข 
ในเขตเทศบาลตําบลยอด  มีท่ีทําการไปรษณียประจําตําบล  จํานวน 1 แหง ตั้งอยูหมูท่ี 3          

บานผาหลัก  

     5.5 ระบบเสยีงตามสาย หอกระจายขาว       
ระบบหอกระจายขาวของเทศบาล สามารถใหบริการขาวสารใหกับประชาชนไดประมาณ          

รอยละ 90 
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6. ลักษณะการใชประโยชนที่ดินในเขตเทศบาลตาํบลยอด 

ลําดับท่ี ประเภทการใชประโยชนท่ีดิน พ้ืนท่ี (ไร) รอยละ 

1 ท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัย 323.00 0.4913 

2 ท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัยก่ิงพาณิชยกรรม 2.00 0.0030 

3 ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรม 0.14 0.0002 

4 ท่ีดินประเภทสถาบันการศึกษา 22.00 0.0335 

5 ท่ีดินประเภทสถาบันศาสนาและฌาปนสถาน 19.00 0.0289 

6 ท่ีดินประเภทสถาบันราชการและสาธารณูปการ 0.86 0.0013 

7 ท่ีดินประเภทเกษตรกรรมท่ีวาง และอ่ืน ๆ 65,383 99.4418 

รวม 65,750 100.00 

 จากตารางการใชประโยชนที่ดินปจจุบัน  พบวาสัดสวนการใชประโยชนทีด่ินสวนใหญ  รอยละ 
99.44 ของพ้ืนที่ทัง้หมด  เปนการใชที่ดนิประเภทเกษตรกรรม  ท่ีวาง  และอืน่ ๆ รองลงมาเปนการใช
ประโยชนทีด่ินประเภทที่อยูอาศัย  รอยละ  0.49 ซึง่กแ็สดงใหเห็นวาการใชประโยชนท่ีดนิในพ้ืนท่ีปา
สงวนนั้น  สวนใหญเปนไปเพ่ือการเกษตรกรรม 

7. ดานเศรษฐกจิ 

7.1 โครงสรางทางเศรษฐกิจ 
ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลยอด โดยทั่วไปประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมและรับจางในพ้ืนที่  สวนใหญจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน 
- การเกษตรกรรม  ไดแก  ทําไร  ทํานา  ทําสวนผลไม  สวนมะแขน ปลูกตน

ยางพารา  
- รานขายของชํา 
- ปศุสัตว  ไดแก  เล้ียงไก  วัว  เปด  สุกร เล้ียงปลา 
- การบริการ 
- อื่น ฯ 

7.2 การเกษตรกรรม  
พืชเศรษฐกิจหลักของตําบลยอด คือ ขาวโพดเล้ียงสัตว รองลงมาเปนมะนาว มะแขน ขาว  

ยางพารา  ดวยสภาพพ้ืนที่ของตําบลยอดสวนใหญเปนพ้ืนท่ีเทือกเขาสูง  และเปนพ้ืนที่ปาท่ีมีเนื้อท่ีปา
เหลืออยูพอสมควร  แตมีการบุกรุกเพ่ือใหใชที่ดินในการเกษตรเพ่ิมขึ้น  มีการทําไรขาวโพดตามท่ีลอดเชิง
เขาทั่วไป  หมูบานทั้งหมดของตําบลยอดตั้งอยูตามที่ราบระหวางหุบเขาและตามสันเขาริมน้ํายอดและลํา
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น้ําสาขา  เนื่องจากมีพ้ืนที่ราบนอยจึงมีท่ีนาอยูนอยมาก  ประชาชนจึงมีการปลูกขาวไรตามพ้ืนท่ีเชิงดอย
ของหมูบานแทนการทํานา   

 
ตารางแสดงพืชเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีตําบลยอด  อําเภอสองแคว  จังหวัดนาน 

พืช 
จํานวน 

ครัวเรือน 
พ้ืนท่ีปลูก 

(ไร) 
ผลผลิต 
(กก.) 

ราคา 
(บาท/กก.) 

มูลคา หมายเหตุ 

ขาว 202.00 807.75 43,376.00 16.00 6,940,188.00  
ขาวโพดเลี้ยงสัตว 534.00 4,611.51 302,053.05 7.00 21,143,773.05  
ยางพารา 176.00 11,722.50 - - - พ้ืนท่ีปลูก 
ยางพารา 12.00 134.00 188,136.00 37.00 6,961,032.00 พ้ืนท่ีกรีดแลว 
มะแขน 289.00 1,382.25 27,645.00 40.00 1,105,800.00  
มะนาว 350.00 1,083.74 216,748.00 30.00 6,502,440.00  

 ท่ีมา : สํานักงานเกษตรอําเภอสองแคว ณ พฤศจิกายน  2556 

เทศบาลตําบลยอด  ยังมีศูนยถายทอดความรูดานวิชาการและเศรษฐกิจพอเพียงตําบลยอด  
ภายใตโครงการปดทองหลังพระ  ถือวาเปนจุดเดนอีกอยางหนึ่งของเทศบาลตําบลยอด ตั้งอยูที่บานผา
สิงห หมูที่ 5 ตําบลยอด อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 
 เทศบาลตําบลยอด ซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีหนาที่ในการแกๆขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนในพ้ืนที่  ไดตระหนักถึงปญหาความยากจน  และปญหาสังคมดานตาง ๆ อยาง
หลีกเล่ียงไมได  หากดําเนินการแกไขปญหาอยางย่ังยืน  ประกอบกับในพ้ืนที่ตําบลยอดประชาชนสวน
ใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมในชวงเวลาหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะวางจากการเพาะปลูก  จึง
เล็งเห็นหนทางชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ี  เพ่ือลดการอพยพแรงงานไปยังนอกพ้ืนท่ี  โดยจัดตั้ง “ศูนย
ถายทอดความรูดานวิชาการและเศรษฐกิจพอเพียงตําบลยอด” ขึ้น  ซึ่งตั้งอยูในพ้ืนที่ บานผาสิงห  หมูที่  
5  เพ่ือเปนแหลงเรียนรูทั้งภาคปฏิบัติและความรูดานวิชาการ  มีการใหความรูดานการเกษตรกรรม  การ
เล้ียงสัตว  การขยายพันธุสัตวน้ํา  สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา การถายทอดความรูดานวิชาการตาง ๆ เพ่ือบริการ
ประชาชนในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  ประกอบกับตองการสรางเปนศูนยกลางแหลงเรียนรู ในพ้ืนที่ดังกลาว  
เพ่ือรองรับการเรียนรูของประชาชนตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ตอไป 

7.3 การพาณชิกรรม 
ตําบลยอด มีสถานประกอบการมีสถานประกอบการดานพาณิชยกรรมทั้งหมด  28  แหง  สวน

ใหญอยูในพ้ืนที่  หมู  3  ซึ่งเปนศูนยกลางหลัก  แตเปนเพียงกิจการขนาดเล็กใหบริการในชุมชนเทานั้น 
และจําแนกประเภทได  5  ประเภท  คือ  ประเภทเกี่ยวกับขายของชํา  19 แหง  รองลงมา คือ ประเภท
อาหารตามส่ัง กวยเตี๋ยว สมตํา  5 แหง และปมน้ํามัน ปมหลอด  2  แหง  ซอมรถจักรยานยนต  1 แหง 

จํานวนแรงงานในสถานประกอบการ  28 แหง  พบวาสวนใหญ  เปนกิจการขนาดเล็ก ท่ีมี
แรงงาน 1-2 คน ทั้งหมด ใชแรงงานครอบครัวเปนหลัก 
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ตารางแสดงจํานวนสถานประกอบการคาและบริการ  ดานพาณิชยกรรม 
ลํา

ดับ
ที่ 

ประเภทสินคา 
จํานวน 
กิจการ 
(แหง) 

จํานวน 
แรงงาน 
(คน) 

เพศ จํานวนแรงงาน 

ชาย หญิง 
แรงงาน 
ครัวเรือน 

แรงงาน 
ลูกจาง 

ขนาด 
แรงงาน 
(เฉลี่ย/ 
แหง) 

1 ขายของเบด็เตล็ด 1 1 0 1 1 0 1 
2 ขายอาหารตามส่ัง กวยเตี๋ยว สมตํา 5 6 1 5 12 0 2 
3 ขายของชํา 19 24 5 19 39 0 2 
4 ปมน้ํามัน ปมหลอด 2 2 1 1 2 0 1 
5 ซอมรถจักรยานยนต 1 1 1 0 1 0 1 

รวม 28 34 8 26 55 0 2 
 ท่ีมา : จากการสํารวจของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนาน รวมกันสํานักงานเทศบาลตําบลยอด 

 
7.4 การอุตสาหกรรม 

ตําบลยอดมีกิจการสถานประกอบการอุตสาหกรรม  10 แหง เปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  ใช
แรงงานคนในครอบครัวเปนหลัก  มีสถานประกอบการอุตสาหกรรมในชุมชนตําบลยอด จํานวน 2 
ประเภท  สวนใหญเปนโรงสีขาว  จํานวน  9  แหง  คิดเปนรอยละ  90 รองลงมาเปนโรงสุราพ้ืนบาน  
จํานวน  1  แหง  คิดเปนรอยละ  10  และใชแรงงานภาคอุตสาหกรรมเพียง  14 คน เปนแรงงานใน
ครัวเรือนท้ังหมด 

แนวโนมการขยายตัวกิจการคอนขางนอย  เนื่องจากมีเพียงอุตสาหกรรมที่บริการสีขาวใน
ชุมชนเทานั้น ซึ่งสภาพพ้ืนท่ีขาดปจจัยที่อํานวยตอภาคอุตสาหกรรม 

แสดงจํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมและแรงงาน 

ลํา
ดับ

ที่ 

ประเภทสินคาท่ีผลิต/บริการ 
จํานวนอุตสาหกรรม 

(แหง) 

รวมจํานวนแรงงาน (คน) แรงงานเฉลี่ย 

ตอแหง รวม คนทํางาน ลูกจาง 

1 โรงสีขาว 9 12 10 2 1 

2 โรงสุราพ้ืนบาน 1 2 2 0 2 

รวม 10 14 12 2 1 

 ท่ีมา : จากการสํารวจของสํานักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนาน รวมกับสํานักงานเทศบาลตําบลยอด 

7.5 การทองเท่ียว 
1) บานสะเกิน  หมูท่ี 1  สถานที่สําคัญและสถานที่ทองเที่ยวดังนี ้
 - อุทยานแหงชาตถิ้ําหลวงสะเกิน 
 - อางเก็บน้ํางิม 
 - ถ้ําหลวง 
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 - ถ้ําพระ 
 - จุดชมววิรมิทาง 
2) บานยอด หมูที ่2 สถานที่สําคัญและสถานทีท่องเที่ยวดังนี ้
 - วัดบานยอด เปนวัดที่สรางคูบานยอดมานานหลายชั่วอายุคน เริ่มสรางครั้งแรก        

พ.ศ. 2344 ไดมีการปรบัปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องโดยชาวบานมาโดยตลอด 
 - ลําน้ํายอด หรือฝายบานยอด  
 - น้ําตกหวยหาด อยูบนเทือกเขา หางจากตัวหมูบานยอดไปอีกประมาณ 400 

เมตร และเปนถนนทางเดินเทาเขาไป  200  เมตร เปนน้ําตกที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม  มีน้ําตก
กระโจนจากหนาผาสูงลดหล่ันกนัลงมา  7  ชั้น  มีแองน้ําสําหรับลงวายเลนไดรอบ ๆ เปนปาใหญ
รมรื่น มีสภาพเปนธรรมชาติอยูมาก 

 - ถ้ําผาชาง อยูบนเทือกเขารอบ ๆ หมูบาน หางจากหมูบาน ประมาณ 10 
กิโลเมตร  เปนถ้ําที่สวยงามมีลักษณะเปนหินโผลออกมาเหมือนงาชาง  มีธรรมชาติที่สวยงาม 

3) บานผาหลัก หมูที่ 3 สถานท่ีสําคญัและสถานที่ทองเที่ยวดังนี ้
- วดัผาหลัก เปนวดัที่สรางขึน้คูบานผาหลักมาแตชานาน ที่วดัผาหลักมหีอธรรม

เทศนากลางแจงอยูทีบ่านวดัอันเปนหอแสดงธรรมทีเ่กาแกและคนพบมานาน   
-  สํานักสงฆถ้าํผาหลัก ภายในถ้ําที่สํานักสงฆจะมหีินงอด หินยอย สายงามแปลก

ตา เปนสถานที่พักผอนหยอนใจของประชาชน มีทัศนียภาพที่สวยงาม  รมรื่นและมคีวามสงบ
เรียบรอย 

  4) บานปางสาน หมูที่ 4 สถานที่สําคัญและสถานที่ทองเที่ยวดังนี ้
   - ศาลเจาหลวงผาชาง 

- จุดชมววิบานปางสานมีทัศนียภาพที่สวยงาม 
   - ถ้ําผาชางอยูบนเทือกเขารอบ ๆ หมูบาน  หางจากหมูบาน ประมาณ 10 
กิโลเมตร  เปนถ้ําที่สวยงามมีลักษณะเปนหินโผลออกมาเหมือนงาชาง มีธรรมชาติที่สวยงามมาก 
  5) บานผาสิงห  หมู 5 สถานที่สําคญัและสถานที่ทองเที่ยวดังนี ้
   - ถ้ําผาสิงห ตั้งอยูทางทิศใตของหมูบาน  และอยูติดกับโรงเรียนบานผาสิงห 
บริเวณรอบ ๆ มีอากาศเย็นตลอดป  ทําใหมีพันธุไมหายา เชน จันทนผา เอื้องผ้ึง  ขึ้นบริเวณรอบ ๆ ถ้ํา 
  6) บานนํ้าเกาะ  หมูที่ 6  สถานที่สําคัญและสถานที่ทองเที่ยวดังนี ้
   - น้าํตกหวยน้ําเกาะ เปนน้าํตกที่เกิดจากหวยน้ําเกาะมีน้าํไหลตลอดป 

   - ถ้ําผาพัน  
- ถ้ําเสือดาว 

 จะเห็นไดวา  ตําบลยอดมีสถานท่ีทองเท่ียวจํานวนมาก เปนแหลองทองเท่ียวดานธรรมชาติ และ
วัฒนธรรม  สมควรไดรับการการพัฒนาเสริมสรางศักยภาพของแหลงทองเที่ยว  และประชาสัมพันธให
เปนที่รู จักอยางแพรหลาย  รวมทั้งสรางความรูความเขาใจแกประชาชน  ในดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาต ิและเตรียมตัวเพ่ือพัฒนาการใหบรกิารแกนักทองเที่ยว  และสรางกิจกรรม สินคาและ
บริการเพ่ือกระจายรายไดสูประชาชนในทองถิ่น 
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 โรงแรมที่พัก  ในเขตพ้ืนที่ตําบลยอด จะโฮมสเตยบานยอด และบานผาหลัก  เปนโฮมสเตยอยูใน
หมูบานพักอาศัยอยูกับเจาบาน สวนมากจะเปนกลุมนักศึกษาเขามาพักเพ่ือศึกษาธรรมชาติและวิถีชีวิต
ของชุมชน 
 สถานที่นันทนาการ  ตําบลยอดจะมีสถานที่ออกกําลังกาย  พักผอนหยอนใจ ดังนี้  สนามกีฬา
เอนกประสงค สนามบาสเก็ตบอล สนามตระกรอ  สนามฟุตบอล  ตั้งอยูโรงเรียนบานผาหลัก 
 

7.6 การปศุสัตว   
สําหรบัการปศุสัตว ในเขตเทศบาลตําบลยอด ประชาชนสวนใหญจะประกอบอาชพี 

เล้ียงสัตว  ไดแก  โค  กระบอื  สุกร   เปด  ไก  ปลา 

8. การศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 

     8.1 การศาสนา 

 ประชากรสวนใหญนับถือถือศาสนาพุทธ คิดเปน รอยละ 99.95 ของจํานวนประชากรทั้งหมด
ในเขตเทศบาลตําบลยอด มีวัด จํานวน 5 แหง  สํานักสงฆ 1 แหง  ผูนับถือศาสนาอื่น คิดเปน รอยละ 
0.05 ของจํานวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลตําบลยอด 

8.2 วัฒนธรรม 

ประเพณีทองถิน่ที่สําคญัของหมูบานในเขตเทศบาลตําบลยอด ดังนี ้
1) งานประเพณีลอยกระทง    ประมาณเดือน พฤศจิกายน 

กิจกรรมสังเขป  มกีารจัดงานประเพณีลอยกระทง รวมกับอําเภอสองแคว  
2) งานประเพณีสงกรานต     ประมาณเดือน  เมษายน  

         กิจกรรมสังเขป  มกีารจัดงานสงกรานต โดยการรดน้ําดาํหัวผูสูงอายุ สํานักงานเทศบาล
ตําบลยอด 

3) งานประเพณีเขาพรรษา   ประมาณเดือน กรกฎาคม 
กิจกรรมสังเขป มีการจัดงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษาระหวางหนวยงานราชการ เชน     

เทศบาล โรงเรียน หมูบาน  ณ สํานักงานเทศบาลตําบลยอด โดยมีตัวแทนจากหนวยงาน และกลุมตาง ๆ 
รวมกัน 

4) งานประเพณี  5 ธันวามหาราช   ประมาณเดือน ธันวาคม 
กิจกรรมสังเขป   มีการจัดงานทําบญุตกับาตรเฉลิมฉลองตดิไฟฟาประดบัท่ัวทุกชุมชน 

และหนวยงานราชการ รวมกันทํากิจกรรมรวมกนั โดยรวมกบัอําเภอสองแคว 
5) งานประเพณี  12 สิงหามหาราชินี    ประมาณเดอืน สิงหาคม 
กิจกรรมสังเขป  มกีารจัดงานทําบญุตกับาตรเฉลิมฉลองติดไฟฟาประดับทัว่ทุกชุมชนและ 

หนวยงานราชการ รวมกนัทาํกิจกรรมรวมกัน โดยรวมกบัอําเภอสองแคว 
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9. สถานศึกษาที่อยูในเขตเทศบาลตําบลยอด  
 9.1 โรงเรียนในสังกัด  สพฐ. จํานวน  5  โรงเรียน  ดังนี ้
  1.  โรงเรียนบานสะเกนิ หมู 1  
  2. โรงเรียนบานยอด หมู 2 
  3.  โรงเรียนบานผาหลัก หมู 3 
  4. โรงเรียนบานปางสาน หมู 4 
  5. โรงเรียนบานผาสิงห หมู 5 
 

9.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสงักัดเทศบาลตําบลยอด  จํานวน  6  ศูนย  ดงันี ้
 1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน  สะเกนิ   หมู 1 
 2. ศนูยพัฒนาเดก็เล็กบาน  ยอด      หมู 2 
 3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน  ผาหลัก  หมู 3 
 4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน  ปางสาน หมู 4 
 5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน  ผาสิงห   หมู 5 
 6. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน  น้ําเกาะ  หมู 6 

 
10. การกีฬา  นันทนาการ/พักผอน 

  1) สนามกีฬาเอนกประสงค  จํานวน  1  แหง  (โรงเรียนบานผาหลัก) 
  2) สนามบาสเกต็บอล   จํานวน  ๑  แหง  (โรงเรียนบานผาหลัก) 
  3) สวนสาธารณะ   จํานวน  2  แหง  (บานสะเกิน , บานผาหลัก) 

4) สนามฟุตบอล     จํานวน  6  แหง  (ทุกหมูบาน จํานวน 6 หมูบาน)  
  5) สนามตะกรอ   จํานวน  1  แหง  (โรงเรียนบานผาหลัก) 
  6) สนามฟุตซอล    จํานวน  1  แหง   (โรงเรียนบานผาหลัก) 

11. สาธารณสุข 

 ดานสาธารณสุข ในพ้ืนที่เทศบาลตําบลยอด มีสถานีอนามัย จํานวน 2 แหง คือโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลยอด ตั้งอยูที่บานผาหลัก หมู 3 มีบุคลากรทางการแพทย จํานวน 8 คน  และสถาน
บริการสาธารณสุขชุมชนบานสะเกิน มีบุคลากรทางการแพทย จํานวน 1 คน 
 ขอมูลสาธารณสุขของสถานีอนามัยตําบลยอด 
 1. ศูนยบริการสาธารณสุข   จํานวน  2  แหง 
 2. บุคลากรทางการแพทยที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลทุกแหง ทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่ 
  2.๑ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลยอด 
   - พยาบาล   จํานวน  2  คน 
   - เจาพนักงานสาธารณสุข จํานวน  2  คน 
   - อสม.    จํานวน  ๔๔  คน 
   - ผูชวยเหลือคนไข  จํานวน  1  คน 



 

  แผนพฒันาสามปี  

   - ผูชวยแพทยแผนไทย  จํานวน  ๑  คน 
   - พนักงานการเงินและบัญชี จํานวน  ๑  คน 
  2.๒  สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบานสะเกิน 
   - เจาพนักงานสาธารณสุข จํานวน  ๑  คน 
   - ผูชวยแพทยแผนไทย  จํานวน  ๑  คน 
   - อสม.    จํานวน  ๔๔  คน 
 3. ผูเขารับการรักษาในหนวยบริการสาธารณสุข (จํานวน / ป) 
  - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลยอด  ๒,๗๒๘  คน  จํานวน  ๖,๖๔๖  ครั้ง 
  - สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบานสะเกิน  ๙๖๔  คน จํานวน ๑,๔๐๙  ครั้ง 
 4. คาใชจายในการรักษาพยาบาลทุกหนวยบริการสาธารณสุข 
  4.๑  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลยอด  
   -  อุบัติเหตุ ๕๔ ราย/ป คิดเปนงบประมาณในการรักษาท้ังส้ิน  ๙๗,๘๔๐  บาท 
   -  สาเหตุอื่น ๆ ๒๗ ราย/ป คิดเปนงบประมาณในการรักษาท้ังส้ิน ๓๑,๔๖๐ บาท 
  4.๒ สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบานสะเกิน  
   -  อุบัติเหตุ ๑๑ ราย/ป คิดเปนงบประมาณในการรักษาท้ังส้ิน  ๗,๔๐๐  บาท 
   -  สาเหตุอื่น ๆ ๓ ราย/ป คิดเปนงบประมาณในการรักษาท้ังส้ิน ๓,๗๐๐ บาท 
 5. ประเภทการเจ็บปวยที่เขารับการรักษาในศูนยบริการสาธารณสุขทุกแหง  ๕  อันดับแรก 
  5.๑  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลยอด  
   1. โรคระบบทางเดินหายใจ 
   2. อาการแสดงและส่ิงผิดปกติที่ตรวจพบไดจากการตรวจทางคลินิก 
   3. โรคระบบไหลเวียนโลหิต 
   4. โรคระบบกลามเนื้อและกลามเนื้อยึดเสริม 
   5. โรคผิวหนังและเย่ือใตผิวหนัง 
  5.๒ สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบานสะเกิน  
   1. โรคระบบทางเดินหายใจ 
   2. โรคระบบกลามเนื้อและกลามเนื้อยึดเสริม 
   3. โรคผิวหนังและเย่ือใตผิวหนัง 
   4. อาการแสดงและส่ิงผิดปกติที่ตรวจพบไดจากการตรวจทางคลินิก 
   5. โรคระบบไหลเวียนโลหิต 
12. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1) เครื่องดับเพลิงชนดิ หาบหาม   จํานวน  3  เครื่อง 
  2) อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน     จํานวน   35  คน 
  3) การฝกอบรมอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน ปทีผ่านมา  จํานวน  35    คน 
13. สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

     13.1 ภูมิอากาศ   
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  1)  ฤดูหนาว มีอากาศหนาวจัด มีหมอกปกคลุมหนาทึบ อุณหภูมิเคยวัดไดต่ําสุด 3 องศา
เซลเซียส ในฤดูรอน อากาศรอนจัดในเวลากลางวัน อุณหภูมิเฉล่ีย 21 – 28  องศาเซลเซียส ฤดูฝน            
ฝนตกตามฤดูกาล ตั้งแตเดือนพฤษภาคมเปนตนไป  ตกชุกที่สุดในเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม  

     13.2  แหลงนํ้า 
  1) อางเกบ็น้ํา  ฝายน้ําลน  จํานวน  9  แหง  ไดแก 
   - อางเก็บน้ํางิม  หมู 1   คิดเปนพ้ืนทีก่ักเกบ็น้าํประมาณ  1,222,400  ลบ.ม. 
   - ฝายน้ําพาง หมู 4 คิดเปนพ้ืนทีก่ักเกบ็น้าํประมาณ        2,000  ลบ.ม. 
   - ฝายน้าํเกาะ หมู 3 คิดเปนพ้ืนทีก่ักเกบ็น้าํประมาณ       12,000  ลบ.ม. 
   - ฝายน้าํเกาะ หมู 6 คิดเปนพ้ืนทีก่ักเกบ็น้าํประมาณ      10,000  ลบ.ม. 
   - ฝายน้าํงิม หมู 1 คิดเปนพ้ืนทีก่ักเกบ็น้าํประมาณ      48,000  ลบ.ม. 
   - ฝายหวยเหาะ หมู 5 คิดเปนพ้ืนทีก่ักเกบ็น้าํประมาณ      12,000  ลบ.ม. 
   - ฝายหวยมด หมู 4 คิดเปนพ้ืนทีก่ักเกบ็น้าํประมาณ       2,500  ลบ.ม. 
   - ฝายหวยหลัก หมู 3 คิดเปนพ้ืนทีก่ักเกบ็น้าํประมาณ      10,000 ลบ.ม. 
   - ฝายปางสาน หมู 4 คิดเปนพ้ืนทีก่ักเกบ็น้าํประมาณ        4,000  ลบ.ม. 
  2) คลอง  ลําธาร หวย  จํานวน  10  แหง   ไดแก    
   - หวยน้ํายอด   - หวยน้ําบอน 
   - หวยน้ําเกาะ   - หวยหาด 
   - หวยมด   - หวยเหี้ย 
   - หวยจอก   - หวยน้ําเหาะ 
   - หวยผีปา   - หวยน้ํางิม 
 

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