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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบรหิารส่วนต าบลโป่งน้ ารอ้น 
 

1. ด้านกายภาพ 
    1.1  ที่ตั้งและขนาดพื้นที่ 
  ต้าบลโป่งน้้าร้อนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 160 กิโลเมตร ห่างจากตัวอ้าเภอ
ฝางไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นต้าบลที่จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2534   โดยแยกมา
จากต้าบลม่อนปิ่น  เดิมมี 6 หมู่บ้าน ปัจจุบันมีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ตั้งอยู่เหนือระดับน้้าทะเล 475 เมตร 
มีเนื้อที่ประมาณ 69,063  ไร่ หรือ ประมาณ 110.50 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์และต้าบลแม่สาว อ้าเภอแม่อาย  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ทิศใต้    ติดต่อกับต้าบลม่อนปิ่น และต้าบลเวียง อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต้าบลเวียง อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต้าบลม่อนปิ่น อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

    1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีภูเขาสูงเป็นอันดับสองของประเทศได้แก่ดอยผ้าห่มปก สูง 
2,297 เมตร พ้ืนที่ราบมีจ้านวนน้อย พ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่ใช้ในการเกษตรจะเป็นที่เชิงเขา มีล้าน้้ามาว ล้าน้้าใจ 
ไหลผ่านพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังมีล้าห้วยเล็กๆ อยู่หลายแห่งซึ่งจะมีน้้าใช้เฉพาะในฤดูฝน และส่วนใหญ่ในฤดูแล้งน้้า
จะแห้ง   
    1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  มีสภาพอากาศเย็นเกือบตลอดปีมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 12.5 – 38.0 องศาเซลเซียส แบ่งไดเ้ป็น 3 
ฤดู คือ 

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม อากาศจะค่อนข้างร้อน อุณหภูมิสูงสุด 
อยู่ที่ 35 – 37  องศาเซลเซียส 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม โดยจะมีฝนตกชุก ปริมาณน้้าฝนโดยเฉลี่ย 
ต่อปีประมาณ 1.4 – 7 มิลลิเมตร 
   ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น อุณหภูมิอยู่
ระหว่าง 2 – 25 องศาเซลเซียส 
   1.4 ลักษณะของดิน 
 ลักษณะสภาพดินส่วนใหญ่ของต้าบลโป่งน้้าร้อนเป็นดินร่วนเหมาะส้าหรับการท้าเกษตร 
   1.5  ลักษณะแหล่งน้ า 
 แหล่งน้้าในต้าบลโป่งน้้าร้อน ประกอบด้วย 
  1. ล้าน้้า 2 สาย ได้แก่ ล้าน้้าใจ และล้าน้้าแม่มาว 
 2. สระเก็บน้้าสาธารณะ ประกอบด้วย อ่างเก็บน้้าเหมืองแร่ อ่างเก็บน้้าห้วยผึ้ง  
 3. ล้าคลอง  ประกอบด้วยคลองแบ่งน้้าล้าน้้าสาขาแม่ใจ 
 4. ฝายที่ส้าคัญ  ประกอบด้วย ฝายน้้าล้น หมู่ 3  ฝายล้าน้า้ใจ ลูกท่ี 1-5 ฝายห้วยน้้าริน 
 5. เขื่อน  ประกอบด้วย เขื่อนพลังน้้าแม่ใจ 
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   1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 ลักษณะของไม้และป่าไม้  แบ่งได้  5 ประเภท ดังนี้  
  1. ป่าเต็งรัง (Dry dipterocarp forest) สามารถพบป่าประเภทนี้ได้ตั้งแต่ระดับความสูง 400–600 
เมตร พรรณไม้เด่นที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ เต็ง รัง เหียง ติ้ว ส่วนพืชชั้นล่างที่พบ ได้แก่ ปรงป่า และเป้ง  
  2. ป่าเบญจพรรณ (Mixed deciduous forest) เป็นประเภทป่าที่มีการกระจายตัวอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่
อุทยานฯ ตั้งแต่ระดับความสูง 400 – 800 เมตร พรรณไม้ที่พบส่วนใหญ่เป็นไม้ที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ 
ได้แก่ สัก ชิงชัน ประดู่ มะค่าโมง แดง ตะแบก เป็นต้น ในบางพ้ืนที่จะพบไผ่ขึ้นปะปนอยู่เป็นบริเ วณกว้าง พืช
ชั้นล่างที่พบ ได้แก่ พืชวงศ์ขิงข่า คล้า และเฟินชนิดต่างๆ  
  3. ป่าดิบแล้ง (Dry evergreen forest) ป่าประเภทนี้พบกระจายเพียงเล็กน้อยในพ้ืนที่อุทยานฯ มัก
พบขึ้นปะปนกับป่าเต็งรัง พรรณไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้วงศ์ยาง และปอชนิดต่างๆ  
  4. ป่าสนเขา (Pine Forest) เป็นสภาพป่าที่สามารถพบได้ตั้งแต่ระดับความสูง 800–1,700  เมตร 
บริเวณแนวเขตชายแดนไทย – เมียนม่าร์ ตามแนวสันเขาถนนเส้นทางความมั่นคง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีความลาด
ชันสูง พ้ืนที่ค่อนข้างเปิดโล่ง พรรณไม้ที่พบส่วนใหญ่ คือ สนสามใบ สนสองใบ และมักพบไม้พุ่มชนิดอ่ืนๆ ขึ้ น
ปะปน อยู่ด้วย  
  5. ป่าดิบเขา (Hill evergreen forest) สภาพป่าส่วนใหญ่ถูกปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกตลอดทั้งปี 
จัดเป็นป่าต้นน้้าที่ส้าคัญ เนื่องจากเป็นแหล่งก้าเนิดล้าห้วยหลายสาย ป่าประเภทนี้พบในระดับความสูงตั้งแต่ 
1,500 เมตร จนถึงบริเวณยอดดอยผ้าห่มปก พรรณไม้ส่วนใหญ่ ได้แก่ ก่อชนิดต่างๆ ก้าลังเสือโคร่ง นางพญา
เสือโคร่ง อบเชย ทะโล้ เป็นต้น ตามผิวล้าต้นของไม้จะถูกปกคลุมไปด้วย มอส เฟิน ไลเคน กล้วยไม้ และพืช
เกาะอาศัยชนิดอ่ืนๆ นอกจากนั้นยังพบพืชชั้นล่าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้ดอกสีสันสวยงามตามฤดูกาล ได้แก่ บัว
ทอง หนาดขาว หนาดค้า ผักไผ่ดอย เทียนค้า เทียนดอย และผักเบี้ยดิน เป็นต้น  
        
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
   2.1 เขตการปกครอง 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน ได้จัดตั้งจากสภาต้าบลโป่งน้้าร้อน เป็นองค์การบริหารส่วนต้าบล
โป่งน้้าร้อน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต้าบล  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 
2539  แบ่งเขตการปกครองท้องที่ออกเป็น 7 หมู่บ้าน ดังนี้ 
 หมู่ที่ 1 บ้านหนองพนัง มีพ้ืนที่ประมาณ  2,185 ไร่ หรือประมาณ  3.50  ตารางกิโลเมตร 
    นายประพันธ์   จันชัย  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 2 บ้านดอน  มีพ้ืนที่ประมาณ  861 ไร่ หรือประมาณ 1.38  ตารางกิโลเมตร 

   นายกฤษณ์พีรัช กรณ์กุลรัศมี  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 3 บ้านหัวฝาย มีพ้ืนที่ประมาณ  3,748 ไร่ หรือประมาณ  6.00  ตารางกิโลเมตร 
    นายสุทธิพงษ์  โพงจ่าม   เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 4 บ้านท่าหัด มีพ้ืนที่ประมาณ  3,137 ไร่ หรือประมาณ  5.02  ตารางกิโลเมตร 
    นายสุพัฒน์  ธาดา  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 5 บ้านต้นผึ้ง มีพ้ืนที่ประมาณ  929 ไร่ หรือประมาณ  1.49  ตารางกิโลเมตร 
    นายขันค้า ชัยเงิน  เป็นก้านันต้าบลโป่งน้้าร้อน 
 หมู่ที่ 6 บ้านเปียงกอก มีพ้ืนที่ประมาณ  27,485 ไร่ หรือประมาณ  43.97  ตารางกิโลเมตร 
    นายชาญ  วิภัก  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
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 หมู่ที่ 7 บ้านต้นผึ้งใต้ มีพ้ืนที่ประมาณ  30,718 ไร่ หรือประมาณ  49.14  ตารางกิโลเมตร 
    นายเสรี  อินทราช  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 
   2.2 การเลือกตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน  แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น จ้านวน 7 หน่วย คือ หนว่ยเลือกตั้งที่ 
1 บ้านหนองพนัง หมู่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 บ้านดอน หมู่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 บ้านหัวฝาย หมู่ 3 หน่วย
เลือกตั้งที่ 4 บ้านท่าหัด หมู่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 5 บ้านต้นผึ้ง หมู่ 5 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 บ้านเปียงกอก หมู่ 6 
และหน่วยเลือกตั้งที่ 7 บ้านต้นผึ้งใต้ หมู่ 7  
    
3. ประชากร 
    3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 
  ประชากรต้าบลโป่งน้้าร้อนจากทะเบียนราษฎรอ้าเภอฝาง  ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559  มีประชากร 
ทั้งสิ้น  5,837 คน แยกเป็น  ชาย 2,892 คน หญิง 2,945 คน ครัวเรือนทั้งหมด  2,124   ครัวเรือน  
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ้านวนประชากร 

จ้านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 หนองพนัง 231 225 456 138 
2 บ้านดอน 407 402 809 266 
3 หัวฝาย 781 763 1,544 599 
4 ท่าหัด 302 339 641 208 
5 ต้นผึ้ง 487 481 968 350 
6 เปียงกอก 448 485 933 348 
7 ต้นผึ้งใต้ 236 250 486 215 
 รวม 2,892 2,945 5,837 2,124 

 
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 
 

กลุ่มอายุ 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
อายุต่้ากว่า 18 ปี 348 377 725 
อายุ 18 – 60 ป ี 2,311 2,258 4,569 
อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป 286 257 543 
รวม 2,945 2,892 5,837 
 

 
4. สภาพทางสังคม  

    4.1 การศึกษา 
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  -  โรงเรียนระดับประถมศึกษา จ้านวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านป่าบง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 2                     
โรงเรียนบ้านหัวฝาย ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 3  และโรงเรียนบ้านโป่งน้้าร้อน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 6 
  -  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  จ้านวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 5 
  -  โรงเรียนสอนภาษาจีน (เอกชน) จ้านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ท่ี 3 
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ้านวน  2  ศูนย์  คือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดปิตยาราม และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหัด 
  -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ้าหมู่บ้าน จ้านวน 7 หมู่บ้าน  ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 1-7 

    4.2 สาธารณสุข 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต้าบลบ้านท่าหัด 
จ้านวน 1 แห่ง มีบุคลากรทางการแพทย์และลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานบริการ  จ้านวน 9 คน  อาสาสมัคร
สาธารณสุข  จ้านวน 132  คน อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน จ้านวน  23 คน และมีระบบการด้าเนินงาน
ดูแลระยะยาวส้าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (Long Term Care) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
(Care Giver) จ้านวน 1  คน ลงพ้ืนที่ให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง ครอบคลุมพ้ืนที่ต้าบลโป่งน้้าร้อน 
ทั้ง 7 หมู่บ้าน   

  4.3 อาชญากรรม 
  ต้าบลโป่งน้้าร้อนอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต้ารวจชุมชนต้าบลโป่งน้้าร้อนและสถานี
ต้ารวจภูธรฝาง ประกอบกับแต่ละหมู่บ้านมีอาสาสมัครต้ารวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นก้าลัง
ส้าคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการทราบอยู่ตลอดเวลาท้าให้ปัญหาอาชญากรรมใน
พ้ืนทีอ่ยู่ในระดับน้อย  

  4.4 ยาเสพติด 
  ต้าบลโป่งน้้าร้อนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท้าให้มีความจ้าเป็นต้องจ้างแรงงาน
ซึ่งเป็นแรงงานตา่งด้าวเข้ามาอยู่ในพื้นท่ี ประชากรจึงมีความหลากหลาย ส่งผลให้มีปัญหายาเสพติดแพร่ระบาด
เข้ามาในพ้ืนที่พอสมควร แต่เนื่องจากพ้ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีต้ารวจชุมชนต้าบลโป่งน้้าร้อน และ
สถานีต้ารวจภูธรฝาง คอยสอดส่องดูแลและหาเบาะแสผู้กระท้าผิดอยู่เป็นประจ้า ประกอบกับแต่ละชุมชนมี
ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครต้ารวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นก้าลังส้าคัญในการแจ้งเบาะแสและ
ข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการท้าให้ปัญหายาเสพติดเบาบางลงตามล้าดับ 

  4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลได้ด้าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ด้าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประสาน
การรับบัตรผู้พิการ  อีกท้ังยังมีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน จ้านวน 23 คน และมีระบบการด้าเนินงานดูแล
ระยะยาวส้าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  (Long Term Care)   ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ  
(Care Giver) จ้านวน 1 คน 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  ต้าบลโป่งน้้าร้อนมีเส้นทางการคมนาคม ดังนี้ 
  1) ถนนสายหลักในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต้าบล ทั้งหมด 7.875 กิโลเมตร 
  2) ถนนสายรองในความรับผิดชอบองค์องค์การบริหารส่วนต้าบล ทั้งหมด  5.86  กิโลเมตร 
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  ประเภทผิวจราจร 
  1) ถนนคอนกรีตที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต้าบล ทั้งหมด 17.67 กิโลเมตร 
  2) ถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต้าบล ทั้งหมด 13.73 กิโลเมตร 
    5.2 การไฟฟ้า 
 ประชาชนในพ้ืนที่ มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และเพียงพอต่อการใช้งาน โดยการใช้บริการจาก
ส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอฝาง  ในพ้ืนที่ต้าบลโป่งน้้าร้อน มีโรงงานผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ้าเภอฝาง และ โรงงานผลิตไฟฟ้าด้วยพลังความร้อนใต้พิภพของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

    5.3 การประปา 
 ประชาชนในพ้ืนที่มีประปาหมู่บ้านเพ่ือใช้อุปโภคบริโภค มีประปาหมู่บ้าน จ้านวน 4 แห่ง คือ 

1) ประปา หมู่ 1 บ้านหนองพนัง 
2) ประปา หมู่ 2 บ้านดอน 
3) ประปา หมู่ 6 บ้านเปียงกอก 
4) ประปา หมู่ 7 บ้านต้นผึ้งใต้  ใช้ส้าหรับ  หมู่ 3 บ้านหัวฝาย หมู่ 4 บ้านท่าหัด  

หมู่ 5 ต้นต้นผึ้ง และหมู่ 7 บ้านต้นผึ้งใต ้
 5.4 โทรศัพท์ 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบล มีการสื่อสารที่ส้าคัญ ได้แก่ โทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
    6.1 การเกษตร 
    ประชากรต้าบลโป่งน้้าร้อนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ซึ่งมีพ้ืนที่ท้าการเกษตรทั้งสิ้นประมาณ 
13,800 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ทั้งหมด พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว  ข้าวโพด หอมหัวใหญ่ พริก 
กระเทียม  ส้มสายน้้าผึ้ง  ลิ้นจี่ เป็นต้น 
     6.2 การท่องเที่ยว 
  ในต้าบลโป่งน้้าร้อนมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญในพื้นที่ ประกอบด้วย 
  บ่อน้้าพุร้อน  ตั้งอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก หมู่ที่ 6 และหมู่ท่ี 7 
  ดอยผ้าห่มปก  ตั้งอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก หมู่ที่ 6 และหมู่ท่ี 7 
  ม่อนเมืองงาม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 
  ฝายน้้าล้น  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 
  พระธาตุศรีมหาโพธิ์ตโปธาราม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 
    6.3 อุตสาหกรรม 
  ต้าบลโป่งน้้าร้อนมีการประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็กในครัวเรือน ได้แก่ การท้าขนมปัง          
การแว๊กซ์ส้ม และการท้าถ่ัวเหลืออัดแผ่น 
    6.4 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
          การพาณิชย์ 
  ร้านขายของเบ็ดเตล็ด  36 ร้าน โรงเลี้ยงสัตว ์  3     แห่ง 
  ปั๊มน้้ามันหลอด    4 แห่ง โรงผลิตน้้าดื่ม  2     แห่ง 
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  ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์   3 ร้าน บ้านพัก/รีสอร์ท  4     แห่ง 
  ร้านอาหารขนาดเล็ก   6 ร้าน  ห้องเย็น/ตาชั่ง  1     แห่ง 
  โรงสีข้าวขนาดเล็ก   1 แห่ง  โรงแว๊กส้ม  2     แห่ง 
  ร้านตัดผม/ร้านเสริมสวย  4 ร้าน  ร้านซัก อบ รีด   1     แห่ง 
  ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า  1 ร้าน ร้านอลูมิเนียม   1     ร้าน 
  ตลาดสด   1        แห่ง  ร้านอินเตอร์เน็ต  1     แห่ง 
 กลุ่มอาชีพ 
  - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้าบลโป่งน้้าร้อน ทั้งหมด 7 กลุ่ม 
  - กลุ่มเกษตรท้าไร่ต้าบลโป่งน้้าร้อน 
  - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท้าไม้กวาด หมู่ 6 
 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
    7.1 ข้อมูลด้านการเกษตร 
      (1) บ้านหนองพนัง  หมู่ที่ 1 มีพื้นที่ ทั้งหมด 1,900 ไร่ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท้านา  ในเขตชลประทาน     -      ครัวเรือน 

      -    ไร่        -      กก./ไร ่       -      บาท/ไร ่       -      บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน     30   ครัวเรือน 

    150  ไร ่     700    กก./ไร ่    5,000 บาท/ไร ่   6,300  บาท/ไร ่
2.2) ท้า  
สวน 

สวน   ส้ม   .      9  ครัวเรือน 
    600  ไร ่    2,000  กก./ไร ่  35,000 บาท/ไร ่    70,000  บาท/ไร ่

สวน   หอมหัวใหญ่     .    50  ครัวเรือน 
   500  ไร ่    7,000  กก./ไร ่  30,000 บาท/ไร ่    49,000  บาท/ไร ่

2.3) ท้าไร ่   ข้าวโพด     20   ครัวเรือน 
    100  ไร ่    2,000  กก./ไร ่   2,000  บาท/ไร ่    8,000  บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

 

      (2) บ้านดอน  หมู่ที่ 2  มีพื้นที ่ทั้งหมด   9,343       ไร่ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท้านา  ในเขตชลประทาน     -      ครัวเรือน 

      -    ไร่        -      กก./ไร ่       -      บาท/ไร ่       -      บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน     50   ครัวเรือน 

    500  ไร ่     650    กก./ไร ่    5,000 บาท/ไร ่   5,850  บาท/ไร ่
2.2) ท้า  
สวน 

สวน   ส้ม   .      5  ครัวเรือน 
    1,000  ไร ่    2,000  กก./ไร ่  35,000 บาท/ไร ่    70,000  บาท/ไร ่

สวน   หอมหัวใหญ่     .    50  ครัวเรือน 
   300  ไร ่    7,000  กก./ไร ่  30,000 บาท/ไร ่    49,000  บาท/ไร ่

2.3) ท้าไร ่   ข้าวโพด     30   ครัวเรือน 
    150  ไร ่    2,000  กก./ไร ่   2,000  บาท/ไร ่    8,000  บาท/ไร ่
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2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

            (3) บ้านหัวฝาย  หมู่ที่ 3  มีพื้นที ่ทั้งหมด  8,031  ไร่ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท้านา  ในเขตชลประทาน     -      ครัวเรือน 

      -    ไร่        -      กก./ไร ่       -      บาท/ไร ่       -      บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน     50   ครัวเรือน 

    150  ไร ่     700    กก./ไร ่    5,000 บาท/ไร ่   6,300  บาท/ไร ่
2.2) ท้า  
สวน 

สวน   ส้ม   .      40  ครัวเรือน 
    300  ไร ่    2,000  กก./ไร ่  35,000 บาท/ไร ่    70,000  บาท/ไร ่

สวน   หอมหัวใหญ่     .    30  ครัวเรือน 
   150  ไร ่    7,000  กก./ไร ่  30,000 บาท/ไร ่    49,000  บาท/ไร ่

2.3) ท้าไร ่   ข้าวโพด     20   ครัวเรือน 
    100  ไร ่    2,000  กก./ไร ่   2,000  บาท/ไร ่    8,000  บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

     
            (4) บ้านท่าหัด  หมู่ที่ 4 มีพื้นที ่ทั้งหมด  2,500 ไร่ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท้านา  ในเขตชลประทาน     -      ครัวเรือน 

      -    ไร่        -      กก./ไร ่       -      บาท/ไร ่       -      บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน     80   ครัวเรือน 

    240  ไร ่     700    กก./ไร ่    5,000 บาท/ไร ่   6,300  บาท/ไร ่
2.2) ท้า  
สวน 

สวน   ส้ม   .      10  ครัวเรือน 
    1,000  ไร ่    2,000  กก./ไร ่  35,000 บาท/ไร ่    70,000  บาท/ไร ่

สวน   หอมหัวใหญ่     .    25  ครัวเรือน 
   100  ไร ่    7,000  กก./ไร ่  30,000 บาท/ไร ่    49,000  บาท/ไร ่

2.3) ท้าไร ่   ข้าวโพด     25   ครัวเรือน 
    100  ไร ่    2,000  กก./ไร ่   2,000  บาท/ไร ่    8,000  บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
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(5) บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 มีพื้นที ่ทั้งหมด 419  ไร่ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท้านา  ในเขตชลประทาน     -      ครัวเรือน 

      -    ไร่        -      กก./ไร ่       -      บาท/ไร ่       -      บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน     80   ครัวเรือน 

    320  ไร ่     700    กก./ไร ่    5,000 บาท/ไร ่   6,300  บาท/ไร ่
2.2) ท้า  
สวน 

สวน   ส้ม   .      50  ครัวเรือน 
    300  ไร ่    2,000  กก./ไร ่  35,000 บาท/ไร ่    70,000  บาท/ไร ่

สวน   หอมหัวใหญ่     .    40  ครัวเรือน 
   200  ไร ่    7,000  กก./ไร ่  30,000 บาท/ไร ่    49,000  บาท/ไร ่

2.3) ท้าไร ่   ข้าวโพด     20   ครัวเรือน 
    100  ไร ่    2,000  กก./ไร ่   2,000  บาท/ไร ่    8,000  บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

     
 (6) บ้านเปียงกอก  หมู่ที่ 6 มีพื้นที ่ทั้งหมด   14,150  ไร่ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท้านา  ในเขตชลประทาน     -      ครัวเรือน 

      -    ไร่        -      กก./ไร ่       -      บาท/ไร ่       -      บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน     50   ครัวเรือน 

    300  ไร ่     700    กก./ไร ่    5,000 บาท/ไร ่   6,300  บาท/ไร ่
2.2) ท้า  
สวน 

สวน   ส้ม   .      10  ครัวเรือน 
    1,000  ไร ่    2,000  กก./ไร ่  35,000 บาท/ไร ่    70,000  บาท/ไร ่

สวน   หอมหัวใหญ่     .    50  ครัวเรือน 
   300  ไร ่    7,000  กก./ไร ่  30,000 บาท/ไร ่    49,000  บาท/ไร ่

2.3) ท้าไร ่   ข้าวโพด     20   ครัวเรือน 
    50  ไร ่    2,000  กก./ไร ่   2,000  บาท/ไร ่    8,000  บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
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  (7) บ้านต้นผึ้งใต้ หมู่ที่ 7  มีพื้นที่ ทั้งหมด   25,375  ไร่ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท้านา  ในเขตชลประทาน     -      ครัวเรือน 

      -    ไร่        -      กก./ไร ่       -      บาท/ไร ่       -      บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน     10   ครัวเรือน 

    500  ไร ่     700    กก./ไร ่    5,000 บาท/ไร ่   6,300  บาท/ไร ่
2.2) ท้า  
สวน 

สวน   ส้ม   .     100 ครัวเรือน 
    1,000  ไร ่    2,000  กก./ไร ่  35,000 บาท/ไร ่    70,000  บาท/ไร ่

สวน   หอมหัวใหญ่     .    100  ครัวเรือน 
   500  ไร ่    7,000  กก./ไร ่  30,000 บาท/ไร ่    49,000  บาท/ไร ่

2.3) ท้าไร ่   ข้าวโพด     50   ครัวเรือน 
    100  ไร ่    2,000  กก./ไร ่   2,000  บาท/ไร ่    8,000  บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
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7.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร/แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
 (1) บ้านหนองพนัง หมู่ที่ 1  มีพื้นที่ทั้งหมด 1,900 ไร่   
         ด้านแหล่งน ้าทางการเกษตร   
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แม่น้้า       
2. ห้วย/ล้าธาร 1     90 
 3. คลอง       
4. หนองน้้า/บึง       

5. น้้าตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
1. แก้มลิง       
2. อ่างเก็บน้้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) บ่อน้้าตื้น. 
6.2) ท่อน้้าดิบ. 
6.3)                . 

      

 

 ด้านแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค 

แหล่งน้้า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง 
1.บ่อบาดาลสาธารณะ       
2.บ่น้้าตื้นสาธารณะ       
3.ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.)       
4.แหล่งน้้าธรรมชาติ       
5.อ่ืนๆ  ประปาของหมู่บ้าน      80 
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น้้าเพือ่การอุปโภค บริโภค     เพียงพอ   ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ   20  ของหมู่บ้าน  
  (2) บ้านดอน หมู่ที่ 2 มีพื้นที่ทั้งหมด 9,343 ไร่   
 ด้านแหล่งน ้าทางการเกษตร   
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แม่น้้า       
2. ห้วย/ล้าธาร 1     90 
 3. คลอง       
4. หนองน้้า/บึง       

5. น้้าตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
1. แก้มลิง       
2. อ่างเก็บน้้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) บ่อน้้าตื้น. 
6.2) ท่อน้้าดิบ. 
6.3)                . 

      

 

ด้านแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
 

แหล่งน้้า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง 
1.บ่อบาดาลสาธารณะ       
2.บ่น้้าตื้นสาธารณะ      100 
3.ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.)      100 
4.แหล่งน้้าธรรมชาติ       
5.อ่ืนๆ  ประปาของหมู่บ้าน       
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น้้าเพื่อการอุปโภค บริโภค   เพียงพอ  ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ     ของหมู่บ้าน 
 
  (3) บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 มีพื้นที่ทั้งหมด 8,031 ไร่   
 ด้านแหล่งน ้าทางการเกษตร   
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แม่น้้า       
2. ห้วย/ล้าธาร 1     90 
 3. คลอง       
4. หนองน้้า/บึง       

5. น้้าตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
1. แก้มลิง       
2. อ่างเก็บน้้า       
3. ฝาย 1     90 
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) บ่อน้้าตื้น. 
6.2) ท่อน้้าดิบ. 
6.3)                . 

      

 

ด้านแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
 

แหล่งน้้า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง 
1.บ่อบาดาลสาธารณะ       
2.บ่น้้าตื้นสาธารณะ       
3.ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.)       
4.แหล่งน้้าธรรมชาติ       
5.อ่ืนๆ  ประปาของหมู่บ้าน      100 
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น้้าเพื่อการอุปโภค บริโภค   เพียงพอ  ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ     ของหมู่บ้าน 
 
  (4) บ้านท่าหัด หมู่ที่ 4 มีพื้นที่ทั้งหมด 2,500 ไร่   
ด้านแหล่งน ้าทางการเกษตร   
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แม่น้้า       
2. ห้วย/ล้าธาร 1     90 
 3. คลอง       
4. หนองน้้า/บึง       

5. น้้าตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
1. แก้มลิง       
2. อ่างเก็บน้้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) บ่อน้้าตื้น. 
6.2) ท่อน้้าดิบ. 
6.3)                . 

      

 

ด้านแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
 

แหล่งน้้า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง 
1.บ่อบาดาลสาธารณะ       
2.บ่น้้าตื้นสาธารณะ      100 
3.ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.)       
4.แหล่งน้้าธรรมชาติ       
5.อ่ืนๆ  ประปาของหมู่บ้าน      100 
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น้้าเพื่อการอุปโภค บริโภค   เพียงพอ  ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ     ของหมู่บ้าน 

  (5) บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 มีพื้นที่ทั้งหมด 419  ไร่   
ด้านแหล่งน ้าทางการเกษตร   
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แม่น้้า       
2. ห้วย/ล้าธาร 1     90 
 3. คลอง       
4. หนองน้้า/บึง       

5. น้้าตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
1. แก้มลิง       
2. อ่างเก็บน้้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) บ่อน้้าตื้น. 
6.2) ท่อน้้าดิบ. 
6.3)                . 

      

  

ด้านแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
 

แหล่งน้้า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง 
1.บ่อบาดาลสาธารณะ       
2.บ่น้้าตื้นสาธารณะ      100 
3.ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.)       
4.แหล่งน้้าธรรมชาติ       
5.อ่ืนๆ  ประปาของหมู่บ้าน      100 
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น้้าเพื่อการอุปโภค บริโภค   เพียงพอ  ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ     ของหมู่บ้าน 

  (6) บ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 มีพื้นที่ทั้งหมด 14,150 ไร่   
ด้านแหล่งน ้าทางการเกษตร   
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แม่น้้า       
2. ห้วย/ล้าธาร 1     90 
 3. คลอง       
4. หนองน้้า/บึง       

5. น้้าตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
1. แก้มลิง       
2. อ่างเก็บน้้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) บ่อน้้าตื้น. 
6.2) ท่อน้้าดิบ. 
6.3)                . 

      

 

ด้านแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
 

แหล่งน้้า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง 
1.บ่อบาดาลสาธารณะ       
2.บ่น้้าตื้นสาธารณะ      100 
3.ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.)      100 
4.แหล่งน้้าธรรมชาติ       
5.อ่ืนๆ  ประปาของหมู่บ้าน       
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น้้าเพื่อการอุปโภค บริโภค   เพียงพอ  ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ     ของหมู่บ้าน 

  (7) บ้านต้นผึ้งใต้ หมู่ที่ 7 มีพื้นที่ทั้งหมด 25,375 ไร่   
ด้านแหล่งน ้าทางการเกษตร   
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แม่น้้า       
2. ห้วย/ล้าธาร 1     90 
 3. คลอง       
4. หนองน้้า/บึง       

5. น้้าตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
1. แก้มลิง       
2. อ่างเก็บน้้า       
3. ฝาย       
4. สระ 2     90 

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) บ่อน้้าตื้น. 
6.2) ท่อน้้าดิบ. 
6.3)                . 

      

 

ด้านแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
 

แหล่งน้้า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง 
1.บ่อบาดาลสาธารณะ       
2.บ่น้้าตื้นสาธารณะ      100 
3.ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.)       
4.แหล่งน้้าธรรมชาติ       
5.อ่ืนๆ  ประปาของหมู่บ้าน      100 
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น้้าเพื่อการอุปโภค บริโภค   เพียงพอ  ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ     ของหมู่บ้าน 
 
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
    8.1 การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในต้าบลโป่งน้้าร้อนนับถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ  99   ศาสนาอิสลามประมาณร้อย
ละ 0.87  ศาสนาคริสต์ประมาณร้อยละ 0.13  โดยมีศาสนสถาน  ดังนี้ 
 - วัดไชยมงคล  หมู่ที่ 1  - วัดธัมมิกกาวาส         หมู่ที่ 2 
 - วัดวาฬุการาม  หมู่ที่ 3  - วัดมธุราวาส        หมู่ที่ 5 
 - วัดปิตยราม  หมู่ที่ 6  - ส้านักสงฆ์วัดพระธาตุศรีมหาโพธิ์ตโปธาราม  หมู่ที่ 3 
 - ส้านักสงฆ์วัดดอยน้อย หมู่ที่ 7   - ส้านักสงฆ์ในอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก    หมู่ที ่6  
  - มัสยิดอัสอาดะห์บ้านหัวฝาย หมู่ 3  

    8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  ต้าบลโป่งน้้าร้อนมีงานประเพณีส้าคัญ ประกอบด้วย งานสรงน้้าพระธาตุศรีมหาโพธิ์ตะโปธาราม  
 ประเพณีปี๋ใหม่เมือง เดือน 7 เหนือ (วันสงกรานต์) ประเพณีตานข้าวใหม่ เดือน 4 เหนือ ประเพณีเข้าพรรษา
ถวายเทียน เดือน 10 เหนือ ประเพณีท้าบุญสลากภัตร  ประเพณีปอยเทียน ของคนไทยเชื้อสายไทยใหญ่ 
ประเพณียี่เป็ง (วันลอยกระทง)  ประเพณีปอยหลวง  เป็นต้น 
    8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
   ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส้าคัญในต้าบลโป่งน้้าร้อน มีดังนี ้
   1. นายบันเทิง  กันทอน หมอพ้ืนบ้าน (หมู่ท่ี 2) 
   2. นายติหม่า  ส่างวิ  หมอสมุนไพรพื้นบ้าน (หมู่ท่ี 3) 
   3. นายเจริญ  เรือนใจ  โหราศาสตร์ (หมู่ท่ี 2) 
   4. นายวียะ  สวัสดิ์สุข  โหราศาสตร์ (หมู่ที่ 3) 
   5. นายชินลภ  ชุ่มวารี  โหราศาสตร์ (หมู่ที่ 5) 
   6. นายดี  พันธุพิน  พิธีกรรม ความเชื่อ ศาสนา (หมู่ท่ี 5) 
   7. นายมา  ศรีวิชัย  หมอพ้ืนบ้าน (หมู่ท่ี 1) 
  ภาษาถ่ิน  คือ ภาษาเมืองล้านนา และภาษาไทใหญ ่ซึ่งมีชนชาติไทใหญอ่าศัยในพ้ืนที่ หมู่ที่ 3  

 8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  - ไม้กวาดดอกหญ้า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเปียงกอก 
  
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 น้ า 
 แหล่งน้้าที่ส้าคัญในต้าบลโป่งน้้าร้อน ประกอบด้วย 
  1. ล้าน้้า 2 สาย ได้แก่ ล้าห้วยแม่ใจ และล้าน้้าแม่มาว 
 2. สระเก็บน้้าสาธารณะ ประกอบด้วย อ่างเก็บน้้าเหมืองแร่ อ่างเก็บน้้าห้วยผึ้ง  
 3. ล้าคลอง  ประกอบด้วยคลองแบ่งน้้าล้าน้้าสาขาแม่ใจ 

 9.2 ป่าไม้ 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน มีพ้ืนที่ป่าไม้ จ้านวน 19,375 ไร่ 
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 9.3 ภูเขา 

 มีภูเขาที่ส้าคัญคือ ดอยฟ้าห่มปก ซึ่งมีความสูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย เป็นต้นก้าเนิดของล้า
ห้วยแม่ใจ   

 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในต้าบลโป่งน้้าร้อน ค่อนข้างจะสมบูรณ์ ทั้ง ดิน น้้า ป่าไม้ จะเห็นได้            
จากเกษตรกรในพ้ืนที่สามารถท้าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    

 
 

 
 

   


