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ส่วนท่ี ๑ 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
๑.๑  ท่ีตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

ท่ีตั้งของหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลป่าป้อง     
ต าบลป่าป้อง  ประกอบด้วย 

     หมู่ที่  ๑  บ้านป่าตึงน้อย 
      หมู่ที่  ๒  บ้านป่าไม้แดง 
  หมู่ที่  3  บ้านป่าป้อง 
       หมู่ที่  ๔  บ้านป่าป้อง 
         หมู่ที่  ๕  บ้านป่าป้องใต้ร้อง 
  หมู่ที่  6  บ้านดวงดี 
  หมู่ที่  7  บ้านป่ายางงาม 
        หมู่ที่  ๘  บ้านทุ่งยาว  

 
ส านักงานเทศบาลต าบลป่าป้อง  
ตั้งอยู่ที่  155  หมู่ที่  6  ต าบลป่าป้อง  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 
โทรศัพท์  053-291106  โทรสาร  053-484843 
เขตพื้นที่ของเทศบาลต าบลป่าป้อง  ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของอ าเภอดอยสะเก็ด โดยห่างจาก

ที่ว่าการอ าเภอดอยสะเก็ดประมาณ 4 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางสายดอยสะเก็ด - บ่อสร้าง   
ต าบลป่าป้องแต่เดิมเป็นต าบลเดียวกับต าบลสง่าบ้าน โดยมีขุนป้อง ประชาไพร เป็นก านัน 

ต่อมาได้แยกออกมาเป็นต าบลป่าป้อง มีฐานะเป็นสภาต าบล ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2538 และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาล
ต าบลเมื่อ วันที่ 27 ตุลาคม 2552 

ต าบลป่าป้อง  มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถ่ินใกล้เคียง และจังหวัดใกล้เคียง   ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดกับ ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด  

โดยมีน้ าแม่ดอกแดงและแนวสันเขาเป็นแนวแบ่งเขต 
ทิศตะวันออก ติดกับ ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด 
   โดยใช้คันนาและสันเขาเป็นแนวแบ่งเขต     
ทิศใต ้  ติดกับ ต าบลสง่าบ้าน ต าบลแม่ฮ้อยเงิน และต าบลแม่โป่ง 
    โดยใช้ค้นนาเหมืองกองิ้ว และ น้ าแม่จ้องเป็นแนวแบ่งเขต 
ทิศตะวันตก ติดกับ ต าบลเชิงดอย และ ต าบลสง่าบ้าน  
   โดยใช้คันนาและล าเหมืองเป็นแนวแบ่งเขต 
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แผนท่ีเทศบาลต าบลป่าป้อง 
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๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ  (Landform) 

 ภูมิประเทศของต าบลป่าป้อง  โดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่ราบและมีพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1 หมู่ 2 และ
หมู่ที่ 8 เป็นภูเขา ซึ่งอยู่ช้ันความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 400 เมตร มีลักษณะลาดเอียงไปทางทิศ
ตะวันตก  มีคลองชลประทานแม่กวง  แม่น้ าดอกแดงและเหมืองหลวง (หญ้าปล้อง) ไหลผ่าน  มีเนื้อที่ทั้งหมด  
ประมาณ 23.33  ตารางกิโลเมตร 
 
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ  (Climate) 

สภาพอากาศโดยทั่วไปข้ึนอยู่กับอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งพัดระหว่างกลางเดือน
พฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม และพายุดีเปรสช่ันที่เกิดบริเวณทะเลจีนตอนใต้ ประมาณเดือนสิงหาคมถึง
เดือนตุลาคม ท าให้ภูมิอากาศมีลักษณะเป็นแบบอากาศช้ืนและแล้ง แบ่งฤดูออกได้เป็น 3 ฤดูกาลด้วยกันคือ 
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน - ตุลาคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสมุตะวันตกเฉียงใต้ และพายุใต้ฝุน่ 
(ดีเปรสช่ัน) จากทะเลจีนตอนใต้ 
 ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
จากทะเลจีน พัดพาความหนาวเย็น และความแห้งแล้ง 
 ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าหา
บริเวณความกดอากาศสูงในทะจีนใต้ เป็นลมร้อน 

เทศบาลต าบลป่าป้องตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบสะวันนา คืออากาศร้อน อุณหภูมิสูงตลอดปี ในฤดูฝน
มีฝนตกปานกลาง อุณหภูมิเฉลี่ย 24.85 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนอากาศร้อนอุณหภูมิประมาณ 35-40 องศา
เซลเซียส 

 ที่มา : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ http://www.cmmet.tmd.go.th 
 
 
จ านวนพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  (พ.ศ. 25๖๑ – 256๓) ได้ก าหนดอัตราก าลังไว้
พร้อมน้ี อัตรา แยกเป็น    ดังน้ี  (ข้อมูล ณ วันท่ี  ๒๙ พฤษภาคม ๖๒) 
 
 
 
 
 

ค าขวัญเทศบาลต าบลป่าป้อง 

สิ่งแวดล้อมพรอ้มทกุอย่าง  ห้วยต้นยางป่าชุมชน 
ราชมงคลมหาวิทยาลัย  ชาติพันธ์ุใหญ่ชาวไทเขิน 
ถ่ินเจรญิทางวัฒนธรรม  ร่วมหนุนน าความสุขศร ี
สามัคคีและปรองดอง  นามป่าป้องเทศบาล 

 ประพันธ์โดย อาจารย์วีระชาติ  พาจรทิศ 

http://www.cmmet.tmd.go.th/
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๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
 
๒.๑  เขตการปกครอง 
เทศบาลต าบลป่าป้อง ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากที่ว่าการอ าเภอดอย

สะเก็ดไปทางทิศใต้ประมาณ 4 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 23.33 ตารางกิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับ
พื้นที่ใกล้เคียงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล  ป่าป้อง อ าเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่เป็นเทศบาลต าบลป่าป้องดังนี ้
(เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔) 

หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่ตรงบริเวณล าเหมืองแม่ดอกแดง บริเวณพิกัด NA ๑๔๔๘๔๐ 

ด้านเหนือ 
จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางล าเหมืองแม่ดอกแดง ไปทางทิศเหนือ ถึงแนวเขตของเทศบาล

ต าบลดอยสะเก็ด บริ เ วณพิกัด  NA ๑๔๒๘๔๓ ระยะทางประมาณ ๒๕๐ เมตร แล้วไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเขตของเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ถึงจุดตัดกับล าเหมืองแมด่อกแดงบรเิวณพกิดัที่ 
NA ๑๔๙๘๔๘ ระยะทางประมาณ ๗๐๐ เมตร แล้วไปทางทิศตะวันออก ตามล าเหมืองแม่ดอกแดง ถึงหลักเขต
ที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณกึ่งกลางล าห้วยเกี๋ยง บ้านแม่ดอกแดง ต าบลเชิงดอยบริเวณพิกัด NA ๑๖๙๘๔๙ รวม
ระยะประมาณ ๓ ,๗๐๐ เมตรจากหลัก เขตที่  ๒ เป็นเส้นเลียบกึ่ งกลางล าห้วยเกี๋ ยง  ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณสันเขาขุนน้ าห้วยก๊า บริเวณพิกัด NA ๑๙๘๘๗๖ รวม
ระยะประมาณ๑๐,๐๐๐ เมตร 

 

ด้านตะวันออก 
จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขาขุนน้ าห้วยก๊า ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 

๔ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณสันเขาขุนน้ าห้วยก๊า บริเวณพิกัด NA ๒๐๘๘๔๙ รวมระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร จาก
หลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขาขุนน้ าห้วยก๊า ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านสันดอยผาแต ถึงหลัก
เขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณกิ่วช้างลอด บริเวณพิกัด NA ๑๙๘๘๔๖รวมระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตรจากหลกั
เขตที่ ๕ เป็นเส้นเลียบตามแนวเล็งไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงบริเวณกิ่วห้วยเต๋ย ระยะทางประมาณ 
๑๘,๐๐๐ เมตร วกไปทาง     ทิศตะวันตกตามสันดอยอีแร้ง ถึงหลักเขตที่ ๖ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณดอยกิ่ว บริเวณ
พิกัด NA ๑๗๙๘๓๔ รวมระยะประมาณ ๑๑,๐๐๐ เมตรจากหลักเขตที่ ๖ วกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตาม
ทางเดิน ผ่านคลองส่งน้ าชลประทานไปตามแนวถนนผ่านหน้าวัดป่าไม้แดงเช่ือมกับคันนา   แบ่งเขตแดน ผ่าน
ฝายโละปู่ทา วกไปทางทิศตะวันออก ตามแนวกึ่งกลางล าเหมือง ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณฝายแม่
จ้อง บริเวณพิกัด NA ๑๖๘๘๐๘ รวมระยะประมาณ ๑๐,๐๐๐ เมตร 

 

ด้านใต้ 
จากหลักเขตที่ ๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวกึ่งกลางล า เหมืองกองิ้วผ่าน    แนวเขตหมู่บ้าน

แพะป่าคา ไปเช่ือมกับถนนเข้าหมู่บ้านแพะป่าคา วกไปทางทิศตะวันตกตามแนว     ล าเหมืองเลียบถนน ผ่าน
ถนนสายดอยสะเก็ด - บ่อสร้าง บริเวณกิโลเมตรที่ ๕ + ๒๐๐ ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณล าเหมือง ฝั่ง
ตะวันตกของถนนสายดอยสะเก็ด - บ่อสร้าง บริเวณพิกัด NA ๑๓๗๘๑๔ รวมระยะประมาณ ๔,๐๐๐ เมตร 
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ด้านตะวันตก 
จากหลักเขตที่ ๘ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวกึ่งกลางล าเหมือง ถึงหลักเขตที่ ๙ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณกึ่งกลางล า
เหมือง บริเวณพิกัด NA ๑๓๘๘๒๙ รวมระยะทางประมาณ ๑,๖๐๐ เมตรจากหลักเขตที่ ๙ วกไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามล าเหมืองซอยถึงถนนดอยสะเก็ด-บ่อสร้าง ตรงกิโลเมตรที่ ๒ + ๕๐๐ วกไปตามทิศ
เหนือตามแนวถนนด้านทิศตะวันตกถึงแนวเขตบ้านราษฎร โดยถือหลักฐานที่ดินเป็นแนวแบ่งเขต วกไปทางทิศ
เหนือตามแนวเขตหลักฐานที่ดินราษฎรถึงล าเหมอืงหลังวัดบ้านเกาะ ต าบลเชิงดอย ต่อไปตามกึ่งกลางล าเหมอืง
เช่ือมกับคันนาแบ่งเขตแดน จนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑ รวมระยะประมาณ ๒,๕๐๐ เมตร 
 

๒.๒  การเลือกต้ัง 
  เทศบาลต าบลป่าป้องได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลป่าป้อง  ทั้งเขตเทศบาล
เป็น ๑ เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าป้องออกเป็น  ๒  เขต ดังนี้ 

เขตเลือกต้ังท่ี  ๑  จ านวนสมาชิก  ๖  คน  ประกอบด้วย   
 หมู่ที ่ 1 บ้านป่าตึงน้อย 
 หมู่ที่  3 บ้านป่าป้อง 
 หมู่ที่  4 บ้านป่าป้อง 
 หมู่ที ่ 6 บ้านดวงดี 
 หมู่ที ่ 8 บ้านทุ่งยาว 
 
เขตเลือกต้ังท่ี  ๒  จ านวนสมาชิก  ๖  คน ประกอบไปด้วย  
 หมู่ที ่ 2 บ้านป่าไม้แดง 
 หมู่ที ่ 5 บ้านป่าป้องใต้ร้อง 
 หมู่ที ่ 7 บ้านป่ายางงาม 

   
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลป่าป้องส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและ

ประชาชนในเขตเทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของ
เทศบาลในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจดัแผนพัฒนาเทศบาลประชุมประชาคมแก้ไข
ปัญหาความยากจน ฯลฯ   

 
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง (ข้อมูลเมื่อวันท่ี  20  เมษายน  พ.ศ.2557)   
ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

จ านวนผู้มีสิทธิลงคะแนน 3,125  คน 
จ านวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 2,464  คน 
คิดเป็นร้อยละ  78.84 
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ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
เขต  1 
จ านวนผู้มีสิทธิลงคะแนน 1,732  คน 
จ านวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 1,350  คน 
คิดเป็นร้อยละ  77.94 
เขต  2 
จ านวนผู้มีสิทธิลงคะแนน 1,393  คน 
จ านวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 1,114  คน 
คิดเป็นร้อยละ  79.97 

ที่ ม า   ร ะบบ ศูนย์ ข้ อ มู ล เ ลื อกตั้ ง ผู้ บ ริ ห า ร  ส มา ชิก สภาท้ อ ง ถ่ิ น  แล ะทะ เ บี ยน  อปท . 
http://ele.dla.go.th/ 
 

บุคลากรฝ่ายการเมือง 
คณะผูบ้ริหาร 
1.นายธัญญา  ภาวะเดช  ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลป่าปอ้ง 
2.นายวันชัย  พรหมกันธา  ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าป้อง 
3.นางสาวภัควรินทร์  มงคลรัตนพันธ์ ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าป้อง 
5.นายสมาน โพธิยา   ต าแหน่ง  ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีต าบลป่าป้อง 
 
สภาเทศบาลต าบลปา่ป้อง 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นายจักรี พาจรทิศ ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าปอ้ง 

2 นายจรูญ ธาตุอินจันทร ์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลป่าป้อง 

3 นายสมชาย พากดวงใจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าปอ้ง  

4 นายอ าพล ภูธรใจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าปอ้ง  

5 นายพิชัย  พ่วงโชติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าปอ้ง  

6 นางอุไรวรรณ  พรหมรังสีแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าปอ้ง  

7 นายพินิจ ธิยาม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าปอ้ง  

8 นายสมศักดิ์  พานวนเศษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าปอ้ง  

9 นายจอมศักดิ์ โปธิปัน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าปอ้ง  

10 นายศรี ใจแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าปอ้ง  

11 นายอุดม  หมอยาด ี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าปอ้ง  

12 นายศุภกฤษ พิลัยหล้า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าปอ้ง  
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๓.  ประชากร 
 
หมู่ที ่ บ้าน จ านวน

ครัวเรือน  
(หลงั) 

จ านวนประชากร ก านัน/ 
ผู้ใหญบ่้าน หญิง ชาย รวม 

(คน) 
1 ป่าตึงน้อย 422 383 335 718 นายอ านวย  ทิพย์จักร ์
2 ป่าไม้แดง 328 391 401 792 หมดวาระ 
3 ป่าป้อง 236 256 231 487 นายวีระพล  บุญธรรม (ก านัน) 
4 ป่าป้อง 217 241 204 445 นายปรีชา  พิณโนเอก 
5 ป่าป้องใตร้้อง 96 104 109 213 นายอมรรุ่ง  ปวงจกัรทา 
6 ดวงด ี 168 202 177 379 นายวินัย  สายไฮค า 
7 ป่ายางงาม 290 424 406 830 นายเสนห่์  ธรรมภักด ี
8 ทุ่งยาว 93 108 135 243 นายสงัด  ชัยวงค์ 

รวม 1,853 2,109 1,998 4,107  
ท่ีมา  ทะเบียนราษฏร์อ าเภอดอยสะเก็ด  วันที่  25  ตุลาคม  2559 
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๔.  สภาพทางสังคม 
๔.๑  ลักษณะทางการศึกษา 

 ชุมชนในเขตพื้นที่ส่วนใหญ่ยังมีวิถีการด ารงชีวิตแบบเรียบง่ายมีการอยู่อาศัยแบบครอบครัวขยาย ใน
ลักษณะเครือญาติวงศ์ใหญ่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชมในการท ากิจกรรมต่างๆทั้งในกิจกรรมประเพณี 
และกิจกรรมของชุมชน มีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คอยดูแลด้านการปกครอง และมีสมาชิกสภาเทศบาล
คอยประสานในด้านการพัฒนา 

สถาบันการศึกษา 
ในเขตพื้นที่ มีสถานศึกษา สถานพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 

1. โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น มีจ านวน
นักเรียน รวม 250 คน (ท่ีมา : ข้อมูลจากกองการศึกษา ฯ วันท่ี 10 มิถุนายน 2559) 

ระดับชั้น จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 1 7 5 12 

อนุบาล 2 1 16 13 29 

รวมระดับอนุบาล 2 23 18 41 

ประถมศึกษาปีที่ 1 1 13 8 22 

ประถมศึกษาปีที ่2 1 18 9 27 

ประถมศึกษาปีที ่3 1 12 7 19 

ประถมศึกษาปีที ่4 1 10 7 17 

ประถมศึกษาปีที ่5 1 10 10 20 

ประถมศึกษาปีที ่6 1 12 5 17 

รวมระดับประถมศึกษา 6 75 47 122 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 3 9 12 

มัธยมศึกษาปีที ่2 1 11 14 25 

มัธยมศึกษาปีที ่3 1 21 29 50 

รวมระดับมัธยมศึกษา 3 35 52 87 

     

รวมท้ังสิ้น 11 1133 117 250 
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2.โรงเรียนบ้านป่าป้อง หมู่ที่ 3 เปิดสอนต้ังแตร่ะดับช้ันอนุบาล - มัธยมศึกษา มีจ านวนนักเรียน รวม   
68 คน (ท่ีมา : ข้อมูลจากกองการศึกษา ฯ วันท่ี 10 มิถนุายน 2559) 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 4 3 7 

อนุบาล 2 2 1 3 

รวมระดับอนุบาล 6 4 10 

ประถมศึกษาปีที่ 1 1 2 3 

ประถมศึกษาปีที ่2 3 3 6 

ประถมศึกษาปีที ่3 4 5 9 

ประถมศึกษาปีที ่4 3 4 7 

ประถมศึกษาปีที ่5 6 1 7 

ประถมศึกษาปีที ่6 3 2 5 

รวมระดับประถมศึกษา 20 17 37 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 5 5 

มัธยมศึกษาปีที ่2 9 1 10 

มัธยมศึกษาปีที ่3 3 3 6 

รวมระดับมัธยมศึกษา 12 9 21 

รวมท้ังสิ้น 38 30 68 
 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯป่าไม้แดง มีจ านวนนักเรียน 57 คน  
(ท่ีมา : ข้อมูลจากกองการศึกษา ฯ วันท่ี 10 มิถุนายน 2559) 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

เด็กเล็ก 12 16 28 

เตรียมอนบุาล 1 15 9 24 

เตรียมอนบุาล 2 2 3 5 

รวมท้ังสิ้น 29 28 57 

4. ศูนย์ฝึกอาชีพประจ าต าบล 1 แห่ง 
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5. ศูนย์เยาวชนประจ าต าบล 1 แห่ง 
6. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  1 แห่ง 
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ (วิทยาเขตดอยสะเก็ด) 
 

4.2  การบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
ในพื้นที่มีสถานพยาบาล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) บ้านดวงดี ตั้งอยู่

หมู่ที่ 6 ให้บริการประชาชนทั้งต าบล มีบุคลากรทางด้านสาธารณสุข 4 คน ประกอบด้วย 
 1.เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  2 คน 
 2.นักวิชาการสาธารณสุข   1 คน 
 3.พยาบาลวิชาชีพ    1 คน 

 
๕.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 

5.1  ลักษณะของแหล่งน้ า 
1. แม่น้ า 1 สาย คือ น้ าแม่ดอกแดง 
2. คลองชลประทาน 2 สาย จากเข่ือนแม่กวงอุดมธารา 
3. จ านวนห้วย หนอง คลอง บึง 5 แห่ง 
4. จ านวนฝายต้นน้ าล าธาร (ฝายแม้ว) 5 แห่ง 
5. จ านวนบ่อน้ าตื้น 346 แห่ง 
6. จ านวนบ่อน้ าบาดาลสาธารณะ 16 แห่ง 
 

5.2  เส้นทางคมนาคม ระบบถนน 
 มีถนนเช่ือมระหว่างหมู่บ้านทุกหมู่บ้านและมีถนนสายหลัก ดอยสะเก็ด – บ่อสร้าง ตัดผ่านต าบล 
สามารถจ าแนกเส้นทางได้ดังนี้ 

1.ถนนลาดยาง  39 สาย  ความยาวรวม 25 ก.ม 
2.ถนนคอนกรีต  26 สาย  ความยาวรวม  5  ก.ม 
3.ถนนดินลูกรัง    7 สาย  ความยาวรวม 10 ก.ม 
4.ถนนดิน    5 สาย  ความยาวรวม 10 ก.ม 
สะพาน 
1.สะพานคอนกรีต  16  แห่ง 
2.สะพานไม้    1   แห่ง  

 
 

5.3  ระบบประปา 
         1.ระบบประปาขนาดกลาง  1 แห่ง 
         2.ระบบประปาขนาดเล็ก   9 แห่ง 
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5.4  การใช้ประโยชน์ท่ีดินและการตั้งถิ่นฐานในปัจจุบัน 
ในเขตพื้นที่มีการจ าแนกพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินดังนี้ 

  พื้นที่พักอาศัย        1,000 ไร่ 
  พื้นที่พาณิชยกรรม                   50 ไร่            
  พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ                     26 ไร่ 
  พื้นที่เกษตรกรรม ท านา/ท าสวน              9,457    ไร่ 
  พื้นที่สาธารณะ/ป่าสงวน       4,050    ไร่  
      รวม      14,583 ไร่ 
(ที่มา : กองช่าง เทศบาลต าบลป่าป้อง  20 ตุลาคม  2559) 
 
๖.  ระบบเศรษฐกิจ 

การประกอบอาชีพ สามารถจ าแนกการประกอบอาชีพในเขตต าบลได้ดังนี ้
     ด้านการรับจ้างท่ัวไป เป็นการรับจ้าง ทั้งในเขตพื้นที่อ าเภอและนอกเขตอ าเภอ มีทั้งลักษณะ
ไปกลับและอยู่ประจ า เช่น งานบริการตามห้างสรรพสินค้า การก่อสร้าง ฯลฯ  ประมาณ 44.71 % 
  

ด้านเกษตรกรรม ได้แก่ การท านาปลูกข้าว พันธ์ข้าวที่ปลูกในพื้นที่คือ ข้าวขาวดอกมะลิ 
105 กข 6 ข้าวสันป่าตอง 1  สุพรรณบุรี  พิษณุโลก 2 ปทุมธานี 1 และมีการปลูกแตงโมหลังจากเก็บเกี่ยว
ข้าวแล้วส่วนการท าสวนจะปลูกพืชเศรษฐกิจประเภทไม้ผลที่ให้ผลผลิตระยะยาว เช่น ล าไย ลิ้นจี้ มะม่วง มีการ
เลี้ยงสัตว์พื้นบ้านแต่ส่วนใหญ่จะเลี้ยงส าหรับบริโภคและขาย ประมาณ 80 % มีแหล่งน้ าที่ส าคัญจากเข่ือนแมก่
วงอุดมธารา ตั้งอยู่ที่ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด มีความจุที่ระดับเก็บกัก จ านวน 263 ล้านลูกบาศก์
เมตร มีพื้นที่ชลประทาน ประมาณ 175,000 ไร่ ประมาณ 6.82 % 
(ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี พ.ศ.2558-2561 หน้า 6) 
  อ่ืนๆ เช่น รับราชการ ค้าขาย ประกอบอาชีพอิสระ ประมาณ  20.58 %ว่างงาน มีคน
ว่างงานในพื้นที่ประมาณ 10.55 % ประชากร ในพื้นที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี   อยู่ที่ 95,683 บาท   (ที่มา 
: ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับต าบล พ.ศ.2559) 

  

 

หน่วยธุรกิจ  ในเขตพื้นที่ ประกอบด้วย 
โรงแรม 1   แห่ง     
1. โรงแรมพี ซี เฮาส์   

โรงงานอุตสาหกรรม 8 แห่ง 
1. หจก.เซลาดอน เฮาส ์
2. โรงงานลูกช้ิน เทพปราณี 
3. โรงงานผลิตน้ าด่ืมมากิต้า 
4. โรงงานซักผ้า หจก.นอร์ทเธิร์น ลอนดรี อีควิปเมนท์ 
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5. เจ.เอ็ม ธัญพืช  
6. ดอยสะเก็ดเห็ดหอม 
7. โรงงานขนมปงัแซนวิสฟ้าใส 
8. บริษัทธาราธาแลนด์ (ผลิตจิวเวอรร์ีส่่งออก) 

โรงสี  2  แห่ง 
1. โรงสีข้าว หมู่ที่ 2 
2. โรงสีข้าว หมู่ที่ 3 

ฟาร์มเลีย้งสัตว์ 5 แห่ง 
1. ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ นางสายหยุด ธราธารกลุวัฒนา หมูท่ี่ 1 
2. ฟาร์มเลี้ยงไกเ่นื้อ นางศรมีอญ ภิรมย์ หมู่ที่ 2 
3. ฟาร์มเลี้ยงไกเ่นื้อ นายวีระ ภิรมย์   หมู่ที่ 2 
4. ฟาร์มเลี้ยงไกเ่นื้อ นายพินิจ  ศรีเกี้ยวฝั้น  หมู่ที่ 2 
5. ฟาร์มเลี้ยงไกเ่นื้อ นางอรทัย พวงสิทธิ หมู่ที่ 6 

อู่ซ่อมรถ 6 แห่ง 
1. อู่ซ่อมรถมอเตอร์ไซด์ นายมงคล ภัยพิลัย หมูท่ี่ 3 
2. อู่ซ่อมรถมอเตอร์ไซด์ นายสุวิทย์ ศรมีุงเมือง หมู่ที่ 3 
3. อู่ซ่อมรถมอเตอร์ไซด์ นายวันชัย พรหมกันธา หมู่ที่ 6 
4. สาครไดนาโม หมูท่ี่ 4 
5. ร้านซ่อมรถ นางสาวอรพิน พวงเงินมาก หมู่ที่ 7 
6. ร้านซ่อมรถ นายณฐภัทร เทศสาย หมู่ที่ 7 
 
 
ร้านค้า   53  แห่ง 
หมู่ที่  1  จ านวน       8    แห่ง 
หมู่ที่  2  จ านวน       9 แห่ง 
หมู่ที่  3  จ านวน       7   แห่ง 
หมู่ที่  4  จ านวน    ๑๒  แห่ง 
หมู่ที่  5  จ านวน     1   แห่ง 
หมู่ที่  6   จ านวน      5   แห่ง 
หมู่ที่  7  จ านวน       8   แห่ง 
หมู่ที่  8  จ านวน       3  แห่ง 

บริษัทจัดสรรท่ีดิน  2 แห่ง 
1. บริษัทสายธารดอยงาม   
2. บริษัทเปรมภิรมย ์

ตลาด 
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ในเขตเทศบาลต าบลป่าป้อง มีตลาดนัด 2 แห่ง คือ ตลาดนัดวันพุธ บ้านป่ายางงาม หมู่ที่ 7 และ
ตลาดนัดวันศุกร์ บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 2 นอกจากนั้นยังมีตลาดเช้า 2 แห่ง คือ ตลาดเช้า บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 
2 และบ้านป่าป้อง หมู่ที่ 4  

ที่มา : ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลป่าป้อง 28 มีนาคม 2559 
 
 

 
7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.1  สถาบันศาสนา 
 ประชาชนในพื้นที่ นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 98 โดยมีวัดในพื้นที่ 5 แห่งประกอบด้วย 

วัดชัยประดิษฐ์(ป่าตึงน้อย) หมู่ท่ี ๑ 
ก่อสร้างข้ึนเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๔๕๐ มีเจ้าอาวาสรูปแรกคือหลวงพ่อโม๊ะ แต่เดิม      วัดประจ า

หมู่บ้านช่ือว่าวัดป่าตึงฟ้าบด ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านห่างจากวัดชัยประดิษฐ์ประมาณ ๑ ก.ม. ครั้นเกิด
ภัยแล้งชาวบ้านอพยพไปอยู่ที่อื่นปล่อยให้วัดรกร้างเกือบ ๒๐ ปี ต่อมาจึงย้ายมาปลูกสร้างวัดใหม่เป็นวัดชัย
ประดิษฐ์ในปัจจุบัน มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่คือ วิหาร ที่มีอายุกว่า ๑๐๐ ป ี
 
 
 
 
 
 

 
วัดไพรสณฑ์สว่าง(ป่าไม้แดง) หมู่ท่ี ๒ 
ก่อสร้างข้ึนเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๔๑๐ มีเจ้าอาวาสรูปแรก คือ พระอธิการอ้ายกาวิจา (พ.ศ.๒๔๖๔-

๒๔๗๐) มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ ได้แก่ อุโบสถ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๗ นอกจากนั้นมีสถาปัตยกรรมที่โดด
เด่นคือเจดีย์ทรงเหลี่ยมจ าลองและเปลี่ยนลวดลายจากกู่กุดเวียงกุมกาม(ศิลปะขอม) นามว่าพุทธมงคลเจดีย์ ที่
บูรณะข้ึนใหม่ครอบเจดีย์องค์เดิมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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วัดชยาลังการ์ (วัดป่าป้อง) หมู่ท่ี ๔ 
 ก่อสร้างข้ึนเมื่อประมาณปี พ.ศ.๑๘๓๕ มีเจ้าอาวาสรูปแรกคือ ครูบากันทา ภายในวัด    มีพิพิธภัณฑ์
พื้นบ้านที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชาวไทเขินบ้านป่าป้อง 
 
 
 
 
 

 

 วัดดวงดี หมู่ท่ี ๖ 
ก่อสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๒๐๗  เดิมเรียกว่า วัดดง มีเจ้าอาวาสรูปแรกคือ    พระอธิการหนอ่ 

สิริจนฺโท  มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่คือ เจดีย์ ที่มีอายุกว่า ๑๐๐ ปี วัดดวงดีเป็นวัดที่มีช่ือเป็นสิริมงคลท าให้เปน็ที่
นิยมของพุทธศาสนิกชนเช่ือว่าได้มาท าบุญที่วัดน้ีจะท าให้เจริญรุ่งเรือง ดวงดี ประสบผลส าเร็จตามที่หวังไว้ 

 
 
 
 

 
 

วัดโชคชัย(วัดป่ายางงาม) หมู่ท่ี ๗ 
ก่อสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๑๙ เดิมเป็นหอประชุมของหมู่บ้าน ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ก่อสร้าง

พระวิหารข้ึน และในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดได้ มีเจ้าอาวาสรูปแรกคือ พระศรีนวล อภิวังโส  
มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น คือ วิหารทรงล้านนา ซึ่งก าลังก่อสร้างใกล้เสร็จสมบูรณ์  

 
 
 
 
 

 
 

มีผู้นับถือศาสนาคริสต์ร้อยละ 2 โดยมีโบสถ์ (ศาสนาคริสต์) จ านวน 7 แห่ง คือ 
1. โบสถ์คริตส์จักรศรีพนาลัย ตั้งอยู่ที่ ม.5 (ป่าป้องใต้ร้อง) 
2. โบสถ์คริตส์จักรบ้านแพะป่าคา ม.5 
3. โบสถ์คริตส์จักรสานนิมิตร สายธารแห่งชีวิต บ้านป่าตึงน้อย หมู่ที่ 1 
4. โบสถ์คริตส์จักรแดนนี่ บ้านป่ายางงาม หมู่ที่ 7 
5. โบสถ์คริตส์จักรเมสสิยาห์ป่ายางงาม บ้านป่ายางงาม หมู่ที่ 7 (บ้านลาหู่ล่าง) 
6. โบสถ์คริตส์จักรนักบุญยอแซฟ บ้านป่ายางงาม หมู่ที่ 7 
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7. โบสถ์คริตส์จักรลาหู่ บ้านป่ายางงาม หมู่ที่ 7 

7.2  แหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม 

แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดชยาลังการ์ 
 จัดตั้งข้ึนเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘  เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน  ที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมและการจัดแสดง
ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของท้องถ่ิน และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในชุมชน  ไทเขินบ้านป่าป้อง 

 
 
 
 

  

วัฒนธรรม ประเพณีในเขตต าบลป่าป้อง มีลักษณะเหมือนกับพิธีกรรมทั่วไปของชาวล้านนาในเขต
ภาคเหนือ และยังคงมีการสืบทอด ด าเนินกิจกรรมมาจนถึงปัจจบุัน มีการผสมผสานกลมกลนืกับวัฒนธรรมใหม่
ที่ได้เข้ามา โดยมีพื้นฐานอิงอยู่กับพระพุทธศาสนาและสังคมเกษตรกรรม เช่น ประเพณีเข้าพรรษา ออกพรรษา 
ปี่ใหม่เมือง ยี่เป็ง การถวายทานข้าวใหม่ ฯลฯ  และในเขตต าบลป่าป้อง มีบรรพบุรุษบางส่วนอพยพมาจากสิบ
สองปันนา ซึ่งเป็นชาวไตเขิน ปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ในหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4    

  

 

 

 

 

 

7.3  กลุ่มชาติพันธุ์ 

7.3.1 กลุ่มชาติพันธุ์ไทเขินบ้านป่าป้อง  
บรรพบุรุษไทเขินบ้านป่าป้อง ได้ย้ายถ่ินฐานมาจากเมืองเชียงตุงตอนเหนือของพม่า      เข้ามาอยู่ที่

เมืองเชียงใหม่ในสมัยพระเจ้ากาวิละ ตั้งช่ือหมู่บ้านตามช่ือหมู่บ้านเดิมที่อพยพมา    คือ บ้านป้องเอิ่งกาดเต้า 
ปรากฏหลักฐานการตั้งช่ือ “บ้านป่าป้อง” และวัดป่าป้อง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๓๕๔  

ภาษา ใช้ภาษาเขินหรือภาษาขืน คล้ายกับภาษาไทลื้อและภาษาไทยองมีส าเนียงพูดเสียงสูงเสยีงดังพดู
เร็วกว่าไทลื้อและไทยอง ส่วนภาษาเขียนตัวอักษรมีลักษณะกลมหางสั้นคล้ายอักษรล้านนา 

การแต่งกาย  ผู้ชายสวมกางเกงขากว้างเรียกว่า “เตี่ยวห่วงกลาง” เสื้อคอกลมหรือ    คอตั้งแขนยาว
ผ่ากลางติดกระดุมผ้าโพกศีรษะด้วยผ้ายาว ๙ ศอกชายผ้าตั้งข้ึนเหนือหูด้านขวา ใช้สีสดใส รองเท้าแตะหนัง
ควายเรียกว่า“แข็บหนังควาย”ส่วนผู้หญิงสวมผ้าซิ่นที่มีเอวซิ่น และ    ตีนซิ่น สวมเสื้อตัวนอกแขนยาวชายเสื้อ
ยาวงอน ป้ายด้านหน้าเรียกว่า “หน้าหว้าย” หรือ      “เสื้อปั๊ด” ผูกข้างเอวด้านใดด้านหนึ่ง ชายเสื้อและปลาย
แขนปักลวดลายสวยงาม ผมเกล้ามวยโพกศีรษะด้วย”ผ้าเคียนหัว” ยาว ๙-๑๒ ศอกไม่มีชายผ้าต้ังเหนือหู สีสัน
สดใส รองเท้าไม้เรียกว่า “แข็บไม้กกกาก” 
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วิถีชีวิต ประเพณี และความเชื่อ  คล้ายคนล้านนา การสร้างบ้านเรือนทรงไทเขินแบบเชียงตุง ช้ัน
เดียวใต้ถุนสูง มีการสืบทอดประเพณีและความเช่ือจากบรรพบุรุษ ในรอบปีมีประเพณีต่างๆ ประกอบด้วยตาน
ข้าวใหม่(เดือนสี่เหนือ), ตั้งธรรมหลวง(เดือนห้าเหนือ), ปี๋ใหม่ไทเขิน(เดือนเจ็ดเหนือ), สรงน้ าพระธาตุ-บวช
ลูกแก้ว(เดือนแปดเหนือ), ฟังธรรม-ปลาช่อน(เดือนเก้าเหนือ), ตานขันข้าวไปหาคนต๋าย(เดือนสิบสองเหนือ) 

7.3.2 กลุ่มชนเผ่าลาหู่ 
      

 
 
 

ชนเผ่าลาหู่ ได้อพยพมาจาก อ าเภอแม่อาย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย นอกจากนั้นอพยพมาจาก จังหวัดตาก จังหวัดแม่ฮ่องสอน อาศัยอยู่ในพื้นที่    หมู่ที่ ๑ บ้านป่าตึงน้อย 
และหมู่ที่ ๗ บ้านป่ายางงาม ในเขตติดเชิงเขา ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ เป็น  ชนเผ่าลาหู่ด าและลาหู่เหลือง ปัจจุบันมี
จ านวน ๑๔๐ ครัวเรือน ประชากรมากกว่า ๗๐๐ คน 

วิถีชีวิตของชนเผ่าลาหู่ในต าบลป่าป้อง  ชอบอาศัยอยู่บนที่สูง มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย สามารถ
ปรับตัวเข้ากับผู้คนได้เป็นอย่างดี เคร่งครัดกับกฎระเบียบ ในพื้นฐานเดียวกับคนรุ่นเก่า มีความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน เป็นกลุ่มคนที่มีความเท่าเทียมทางด้านเพศมากที่สุด 

การแต่งกาย ผู้หญิงสวมเสื้อแขนยาว ผ้าถุงยาวถึงข้อเท้า ตกแต่งด้วยแถบผ้าสีต่าง ๆ    มีเม็ด
อลูมิเนียมเล็กๆ เย็บติดเสื้อลวดลายสวยงาม แปะติดไว้ด้านหน้าและด้านหลัง ส่วนผู้ชาย   สวมเสื้อแขนยาวสี
ด า ประดับเม็ดโลหะเงินและลายปัก กางเกงผ้าสีด า สีเขียว สีฟ้า เย็บปักด้วยมือที่สวยงาม 

ประเพณีและการละเล่นของชนเผ่าลาหู่ 
๑. การกินวอ (ปีใหม่) 
๒. การเต้น “จะคึ” ประกอบด้วยการเล่นสะบ้า (หมะยี้สื่อต่อดะเว) เล่นลูกข่าง     (ข่อสื่อบ่า

ดะเว) โยนผ้า(แข่ปุกสื่อเหล่ดะเว) ซึ่งหนุ่มสาวจะนิยมเล่นกันมากที่สุดในช่วงที่พิธีกินวอ 
๓. (ก่า เคอะ เว) เป็นการละเล่นที่มีอุปกรณ์คือ แคน โดยผู้ที่มีความช านาญจะเป็นคนเป่า แล้ว

เต้นเฉลิมฉลองในงานประเพณี 
 

  

 
 
 
 

 
8.  ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 พื้นที่ในเขตต าบลบางส่วนเป็นป่าโปร่งประกอบด้วย ไม้เหียง ไม้พลวงและไม้อื่นๆ ดินเป็นชุด
ดินที่ราบเชิงเขา ลักษณะของดินจะอยู่บนพื้นที่ ที่เป็นที่ราบเชิงเขา สลับซับซ้อน ความลาดชันมากกว่า 16 % 
ข้ึนไป ดินลึก การระบายน้ าดี มีความสามารถในการให้น้ าซึมผ่านปานกลาง  มีความสามารถในการยึดน้ าที่เป็น
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ประโยชน์ต่อพืชปานกลางในเขตพื้นที่ได้รับน้ าจากระบบชลประทานของเข่ือนแม่กวงและระบบชลประทานล า
เหมืองน้ าแม่ดอกแดง 
 
9.  อ่ืนๆ 

9.๑  สรุปผลการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานในเขตเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   
  ตามที่เทศบาลต าบลป่าป้อง ได้ด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาลต าบลป่า
ป้อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  เพื่อน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนให้แก่ชุมชน ผล
การส ารวจพบว่าประชาชนในเขตเทศบาลนั้น ไม่ผ่านเกณฑ์การส ารวจ  ดังนี้ 

(๑) ประชาชนกรอายุตั้งแต่  ๓๕  ข้ึนไป  ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจ าปีเพื่อคัดกรองความเสี่ยง  
จ านวน  31  คน 

(๒) ครัวเรือนที่ถูกรบกวนจากมลพิษ  จ านวน  38  ครัวเรือน 
(๓) คนอายุ 16-60 ปีเต็ม  ไม่มีอาชีพและรายได้  จ านวน  148  คน 
(๔) ประชากรทีสู่บบุหรี่  จ านวน  183  คน 
(๕) ประชากรที่ดื่มสุรา  จ านวน  198  คน 

  (๔)  ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีต่ ากว่า  ๓๐,๐๐๐  บาท   จ านวน  7  ครัวเรือน    
  ผลการส ารวจดงักล่าว  ถือว่าเป็นปญัหาเรง่ด่วนที่จะต้องแกไ้ข  
  การแก้ไขปัญหา  
  (๑)  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนสนใจในสุขภาพมากข้ึน โดยการจัดโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ ให้เห็นถึงผลดีของการรักษาสุขภาพ 
  (๒)  รณรงค์ ส่งเสริม จัดโครงการ/กิจกรรมงดสบูบหุรี ่– ดื่มสุรา ลด ละ เลิก เพื่อให้ประชาชน
เกิดความตะหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา   
  (๓)  ส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆ ให้กับประชาชน เพื่อเพิ่มรายได้ แก้ไขปัญหาความ
ยากจนในชุมชน  

 
9.๒  ระดับความสุขเฉลีย่ของคนในครัวเรือน   

  ตามที่พัฒนาชุมชนอ าเภอป่าป้อง  ได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลจ าเป็นพื้นฐาน  ระดับต าบล  ปี  
2559  ในเขตเทศบาลต าบลป่าป้อง  เพื่อน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนให้แก่ชุมชน ผล
การส ารวจความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนในต าบลป่าป้อง  ดังนี ้

หมู่ท่ี บ้าน 
ระดับความสุขเฉลี่ย 
ของคนในครัวเรือน 

1 ป่าตึงน้อย 8.82 
2 ป่าไม้แดง 9.69 
3 ป่าป้อง 8.33 
4 ป่าป้อง 7.76 
5 ป่าป้องใตร้้อง 7.75 
6 ดวงด ี 8.58 
7 ป่ายางงาม 7.94 
8 ทุ่งยาว 8.71 

ระดับความสุขเฉลี่ย 8.45 
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