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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของต าบลดอยงาม 
 

 
1.สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของต าบลดอยงาม 

 1.ด้านกายภาพ 
    1.1.ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

ต าบลดอยงาม เป็นต าบลหนึ่ง ใน 15 ต าบลของอ าเภอพาน อยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอ
พาน ระยะห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย ประมาณ 46 กิโลเมตร ระยะห่างจากตัวอ าเภอพาน ประมาณ 11  
กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ประมาณ  33  ตารางกิโลเมตร  เขตติดต่อของต าบลดอยงาม ดังนี้  

ทิศเหนือ          ติดกับ   ต าบลสันมะเค็ดและสันติสุข       
ทิศใต้  ติดกับ ต าบลหัวง้ม 
ทิศตะวันออก     ติดกับ   ต าบลเวียงห้าว         
ทิศตะวันตก ติดกับ  ต าบลหัวง้ม /สันติสุข 

 

 
 

  แผนที่ต าบลดอยงาม 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภูมิประเทศของต าบลมีลักษณะสภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบน   
เป็นพื้นที่ส าหรับที่อยู่อาศัยประมาณร้อยละ  60  เป็นพ้ืนที่ส าหรับการเกษตรร้อยละ 35  และมีพ้ืนที่ส่วนอ่ืน
ร้อยละ 5  มี 3 ฤดูกาล  (ฤดูร้อน  ฤดูฝน และฤดูหนาว) 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง  

แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น   บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี   เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 -39.9 องศา
เซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  40  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจ
เกิด“ฝนทิ้งช่วง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1-2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ใน
เดือนกรกฎาคม  แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  900  
มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์   ในช่วงกลางเดือนตุลาคม
นานราว 2  สัปดาห์   เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว   อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน   อาจเริ่มมี
อากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง   อากาศหนาวอุณหภูมิต่ าสุด  ประมาณ    10   องศาเซลเซียส    

1.4  ลักษณะของดิน 
ทรัพยากรดินภายในเขตต าบลดอยงามมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายและเหนียวเหมาะ

ส าหรับท านา   และการเกษตรประเภทสวน                                               

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า   
ลักษณะของแหล่งน้ า 

  มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ  อุปโภค-บริโภค  จ านวน  32  แห่ง   แหล่งน้ าทั้ง   32  แห่ง        
เคยเป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือ          
ให้เพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ล าห้วย  - แห่ง สระน้ า  - แห่ง 
    หนองน้ า 1 แห่ง บ่อน้ าตื้น - แห่ง 
    ล าคลอง  - แห่ง บ่อบาดาล 24 แห่ง 
    บึง  - แห่ง อ่างเก็บน้ า - แห่ง 
    แม่น้ า  2 แห่ง ฝาย  5 แห่ง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง เหมือง  - แห่ง 
 

ทรัพยากรน้ า 
 ต าบลดอยงามมีแม่น้ าสายใหญ่  จ านวน 2  สาย ได้แก่  น้ าแม่ ฮ่างและน้ าแม่ส้ าน              
เป็นแม่น้ าที่ไหลผ่านพ้ืนที่ต าบลดอยงาม  ซึ่งชาวบ้านเรียกแหล่งน้ าว่าน้ าแม่ฮ่าง  และน้ าแม่ส้าน ซึ่งเป็นแหล่ง
น้ าส าคัญของต าบลดอยงาม โดยเกษตรกรประมาณร้อยละ 50 อาศัยแหล่งน้ าจากแม่น้ า 2 สายนี้ในการ
เพาะปลูก นอกจากนี้ต าบลดอยงามยังมีสถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า จ านวน  1  แห่ง 
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          การพัฒนาแหล่งน้ า 
 ต าบลดอยงามได้มีการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ด้านอุปโภคและบริโภคเพ่ือ
การเกษตร  นอกจากนั้นยังช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนอีกด้วย มีหน่วยงานต่างๆ เข้าด าเนินงาน        
หลายหน่วยงาน  เช่น  กรมชลประทาน  กรมทรัพยากรน้ า  และกรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น 

- การพัฒนาแหล่งน้ าผิวดิน มีกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักท่ีด าเนินการเรื่องนี้ โครงการ
ชลประทานที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว  โดยมีโครงการทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก    

      - การพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดิน และบ่อน้ าตื้น การพัฒนาน้ าใต้ดินขึ้นมาใช้มีการกระจายอยู่ทั่วไป 
ส่วนใหญ่มีการน าขึ้นมาใช้เพ่ือการอุปโภคและบริโภค  คุณภาพน้ าที่สามารถสูบขึ้นมาใช้ น้ าบางแห่งอยู่ใน
เกณฑ์คุณภาพดี   แต่บางแห่งคุณภาพไม่ดี เนื่องจากเกิดสนิมเหล็ก  ต้องมีการกรองน้ าก่อนน ามาใช้น้ าที่ได้ 
ส่วนใหญ่จะไม่เพียงพอต่อการเกษตร โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งเกิดการขาดแคลนน้ า 

         แหล่งน้ าตามธรรมชาติและการชลประทาน  
  - แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  ต าบลดอยงามมีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญคือน้ าแม่ฮ่างและน้ าแม่ส้าน  นอกจากนี้ยังมี       
ล าเหมืองสายต่าง ๆ  อีกมาก  และยังมีอ่างน้ าขนาดใหญ่ คือหนองควายหลวง ซึ่งสามารถเก็บน้ าได้ในปริมาณ
มากส่วนแหล่งน้ าใต้ดินของต าบลดอยงามมีลักษณะน้ าใต้ดิน ที่พบในบริเวณท่ัวไป 
  - แหล่งน้ าชลประทาน  (โครงการชลประทาน) 
  แหล่งน้ าชลประทานที่มีอยู่ ในต าบล  ประกอบด้วย  แหล่งน้ าตามโครงการชลประทาน  
ขนาดกลาง  โครงการชลประทานขนาดเล็ก  สถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า  โครงการขุดหนองน้ าและคลอง
ธรรมชาติที่สร้างแล้วเสร็จถึงปัจจุบัน  
 

       2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
          2.1 เขตการปกครอง  ต าบลดอยงาม มีทั้งหมด 14  หมู่บ้าน  ดังนี้  

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พื้นที่(ตร.กม.) 
1 บ้านสันทราย 2.141 
2 บ้านจ าคาวตอง 1.816 
3 บ้านสันผักเฮือด 3.241 
4 บ้านสันหนองควาย 1.766 
5 บ้านท่าดอกแก้ว 2.482 
6 บ้านสันมะกอก 3.108 
7 บ้านสันช้างตาย 2.708 
8 บ้านหนองหมด 2.150 
9 บ้านสันก าแพง 1.666 

10 บ้านสันธาตุ 2.041 
11 บ้านสันโค้ง 1.424 
12 บ้านป่าตึง 2.383 
13 บ้านแม่หนาด 2.008 
14 บ้านสารภี 4.066 

 รวม 33 
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2.2  การเลือกตั้ง 
ต าบลดอยงาม แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม เป็น 1 เขต

เลือกตั้ง  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม จ านวน 14 เขตเลือกตั้ง  ตามจ านวนหมู่บ้าน    
 จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งล่าสุด  

- จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม ทั้งสิ้น 5,145 คน 
- จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม ทั้งสิ้น  5,127 คน 
จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (28 พฤศจิกายน 2564) 
- จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 3,883  คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ทั้งสิ้น 5,145 คน คิดเป็นร้อยละ 75.47  จ านวนบัตรดี 3,768 บัตร คิดเป็นร้อยละ 97.04 จ านวน     
บัตรเสีย 78 บัตร  คิดเป็นร้อยละ 2.01 และจ านวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 37 บัตร  คิดเป็น                
ร้อยละ 0.95  

- จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  3,870 คน  จาก         
ผู้มีสิทธิ เลือกตั้ งทั้ งสิ้น 5,127  คน คิดเป็นร้อยละ 75.75  จ านวนบัตรดี 3,694 บัตร คิดเป็น                
ร้อยละ 95.36  จ านวนบัตรเสีย 119 บัตร  คิดเป็นร้อยละ 3.06 และจ านวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน          
57 บัตร  คิดเป็นร้อยละ 1.58 

 
3.ประชากร 
   3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

   
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 บ้านสันทราย 173 195 214 409 
2 บ้านจ าคาวตอง 156 228 245 473 
3 บ้านสันผักเฮือด 227 235 267 502 
4 บ้านสันหนองควาย 212 247 255 502 
5 บ้านท่าดอกแก้ว 202 275 300 575 
6 บ้านสันมะกอก 248 285 271 556 
7 บ้านสันช้างตาย 258 258 285 543 
8 บ้านหนองหมด 129 174 179 353 
9 บ้านสันก าแพง 243 261 307 568 

10 บ้านสันธาตุ 139 194 204 398 
11 บ้านสันโค้ง 160 215 205 420 
12 บ้านป่าตึง 110 134 148 282 
13 บ้านแม่หนาด 104 133 122 255 
14 บ้านสารภี 95 116 119 235 

 รวม 2,456 2,950 3,121 6,071 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล  ส านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง 
ณ  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564     
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   3.2  ช่วงอายุ และจ านวน ประชากร   
ตารางแสดงข้อมูลประชากรผู้มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอยงาม 

 

กลุ่มอายุ ชาย หญิง รวม 
00-04 73 75 148 
05-09 93 88 181 
10-14 124 125 249 
15-19 129 111 240 
20-24 109 89 198 
25-29 73 61 134 
30-34 67 59 126 
35-39 96 82 178 
40-44 132 137 269 
45-49 170 174 344 
50-54 234 235 469 
55-59 246 274 520 
60-64 199 239 438 
65-69 180 204 384 
70-74 91 87 178 
75-79 56 65 121 

80 ปีขึ้นไป 94 103 197 
รวม 2,944 3,123 6,067 

       แหล่งที่มาข้อมูล  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอยงาม   ข้อมูล  ณ  เดือน  พฤษภาคม  2564    
 

4.สภาพสังคม 
         4.1  การศึกษา 
 ต าบลดอยงาม มีสถานศึกษา ทั้งหมด จ านวน 5 แห่ง โดยมีสถานศึกษาที่รับโอนจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 1 แห่ง คือ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม (สันช้างตาย ) เมื่อวันที่                     
3 เมษายน  2552   และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม   โดยมีจ านวนดังนี้ 

จ านวนเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลดอยงาม   อ าเภอพาน   จังหวัดเชียงราย 
 

ช่วงอายุ  (ปี/เดือน) 
 

ชาย 
 

หญิง 
 

รวม 
2  - 2.5 15 4 19 

2.6  -  2.11 6 9 15 
3   ปีขึ้นไป 14 16 30 

รวม 35 29 64 
ข้อมูลจากกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม   
ข้อมูล ณ เดือน  มิถุนายน พ.ศ.2564   
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จ านวนนักเรียนในสถานศึกษาต าบลดอยงาม   อ าเภอพาน   จังหวัดเชียงราย 

 

ชื่อสถานศึกษา/
ระดับชั้น 

โรงเรียน 
อบต.ดอยงาม 
(สันช้างตาย) 

โรงเรียน 
บ้านสิบสอง 

โรงเรียน 
สันหนองควาย 

โรงเรียน 
ดอยงามวิทยาคม 

รวม 
ทั้งสิ้น 

อนุบาล 1 - 3 4 - 7 
อนุบาล 2 16 9 - - 25 
อนุบาล  3 16 2 3 - 21 

ป.1 25 7 1 - 33 
ป.2 16 3 5 - 24 
ป.3 18 1 2 - 21 
ป.4 19 4 2 - 25 
ป.5 14 5 7 - 26 
ป.6 17 4 3 - 24 
ม.1 - - 2 11 13 
ม.2 - - 9 15 24 
ม.3 - - 8 25 33 
ม.4 - - - 11 11 
ม.5 - - - 14 14 
ม.6 - - - 19 19 

รวมทั้งสิ้น 141 38 46 95 320 

แหล่งที่มาของข้อมูล  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม   
ข้อมูล ณ เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2564  

 
4.2  สาธารณสุข 

ประชากรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มัก
เกิดแก่ประชากรในชุมชน   ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก เป็นต้น  
ปัญหา คือ ประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ  องค์การ
บริหารส่วนต าบลและหน่วยงานสาธารณสุข   โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็น
ความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  โดยมีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกป ี

(1) หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
  ต าบลดอยงาม มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลดอยงาม   1  แห่ง   ซึ่งเป็น
โรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   มีเจ้าหน้าที่ประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จ านวน  
8  คน  และมีอาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้าน  มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  14  แห่ง   
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(2) สถานการณ์/ปัญหาสุขภาพ (ต าบลดอยงาม)  

 

ล าดับที่ 
โรค 

ที่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ 
ผู้ป่วย (ราย) 

  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
1 โรคความดันโลหิต 445 658 755 
2 โรคเบาหวาน 119 221 374 
 รวม 564 879 1,129 

แหล่งที่มาข้อมูล  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอยงาม     
 

4.3 อาชญากรรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น    จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  
ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหา วิธีการ
แก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด   ต าบลดอยงาม   ได้มีตู้ยามต าบล   1   แห่งสายตรวจอาสา  ต าบลดอยงาม   จ านวน  14  หมู่บ้าน     
มีสมาชิก อปพร. รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชน   ช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์มีการประชาสัมพันธ์การขับขี่รถ  การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เมาแล้วขับ   เพ่ือลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ   ตลอดจนการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณทางโค้ง
อันตรายเพ่ือเป็นการลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น  การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบตามทางร่วมทางแยก  ปัญหา
ที่พบในช่วงปีที่ผ่านมา คือมีเหตุลักขโมยในพ้ืนที่บางส่วน   จึงมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด  นอกจากนี้มีการเฝ้า
ระวังเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่ต าบลดอยงามอย่างต่อเนื่อง    ซึ่งเป็นเรื่องที่ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะต้องหาวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถ
ด าเนินการได้         
 

4.4 ยาเสพติด 
ปัญหาด้านสารเสพติด    องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  ได้ร่วมกับ  กองทุนแม่ของ

แผ่นดินบ้านจ าคาวตอง   และทางฝ่ายปกครองต าบลดอยงาม ที่มีกลุ่ม อาสาสมัคร 25 ตาสับปะรด ในการเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลดอยงามอย่างต่อเนื่อง  ได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  
หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้ง
เบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้   รวมทั้งต าบลดอยงาม มีสภาเด็ก และเยาวชนที่เป็นส่วนที่ให้เด็กและเยาวชน 
ได้รวมกลุ่ม พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และ มีกลุ่ม เยาวชน ทู บี นัมเบอร์วัน ต าบลดอยงาม ที่ให้เด็ก
และเยาวชน ได้มีความกล้าแสดงออก  และมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ท า  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการป้องปัญหายาเสพ
ติดในกลุ่มเยาวชนอีกทางหนึ่ง     
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4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 

1.  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4. ศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลดอยงาม   
5. 1300  ศูนย์ประชาบดี(บ้านพักเด็กและครอบครัว)    
6. 1131  ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
7.ศูนย์ด ารงธรรมต าบลดอยงาม 
8.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารต าบลดอยงาม 
9.ศูนย์ยุติธรรมต าบลดอยงาม 
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 

5.1  การคมนาคมขนส่ง  
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลมีเส้นทางคมนาคม  ดังนี้ 
(1)  การคมนาคม  การจราจร 

   เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีดังนี้ 
 1.1)  ทางหลวงแผ่นดิน    
   -  หมายเลข  1126  สายอ าเภอพาน –อ าเภอป่าแดด 
 1.2)  สะพาน    จ านวน   6    สะพาน 
 1.3)  ทางหลวงชนบท ที่ 15  หมายเลข  ชร 1030  

1.4)  ถนนรับลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น    148  สาย 
                ถนนคอนกรีต 28 สาย ระยะทาง  26.981   กม. 
 ลาดยาง แอสฟัสติก   6 สาย ระยะทาง   13.584  กม. 
 ลาดยาง พาราแอสฟัสติก    1 สาย ระยะทาง      398 ม. 
 ลูกรัง 91 สาย ระยะทาง 14.284   กม. 

 1.5 ) ถนนอยู่ระหว่างรับลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น   55    สาย 
 ถนนคอนกรีต 18 สาย ระยะทาง   4.373 กม. 
 ลูกรัง 27 สาย ระยะทาง   2.584 กม. 
   
            5.2 การไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟ้า   ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน   คิดเป็น   100   เปอร์เซ็นต์  ปัญหา
คือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มี
ความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่สามารถ
ด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน   การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความ
เข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร   
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ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว  และได้แจ้งประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้ 

(1)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  2,456   หลังคาเรือน 
(2)  ไฟฟ้าสาธารณะ   จ านวน   503  จุด   ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
5.3 การประปา 

หมู่บ้านมีการใช้น้ าจากระบบประปาหมู่บ้านที่ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม ได้สร้าง
ขึ้น  โดยให้ทางคณะกรรมการบริหารกิจการประปาประจ าหมู่บ้าน เป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการ ปัจจุบันพบว่า 
ประปาบางตัว มีอายุการใช้งานมาหลายปี  การท างานของระบบอาจมีความช ารุด บกพร่อง ซึ่งจะมีการ 
ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา ท าให้มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการซ่อมแซม รวมถึงค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น   ซึ่งทาง องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอยงาม  มีแผนงานที่จะปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ให้ดีขึ้น ต่อไป  ปัจจุบันประชาชนมี
ประปาใช้  ดังนี้ 

(1)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา   2,456  หลังคาเรือน 
(2)  กิจการประปา  ของหมู่บ้านจ านวน  14  หมู่บ้าน   
(3)  ปริมาณการใช้น้ าประปาเฉลี่ย    200   ลิตร  ต่อวัน   ต่อคน 
(4)  แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปาได้จากแหล่งน้ าใต้ดิน    
 

5.4  โทรศัพท์ 
 ปัจจุบัน ประชากรในเขตพ้ืนที่ต าบลดอยงาม ใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคล ประมาณ ร้อยละ 99   

ของจ านวนประชากรทั้งต าบล เนื่องจากมีความสะดวก ในการใช้และสามารถเข้าถึง เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น     ในส่วนของโทรศัพท์ บ้าน ยังคงมีการใช้อยู่  แต่ไม่มาก แต่จะมีในเรื่องการ อินเตอร์เน็ต
บ้าน  ที่มีตามสถานที่ของส่วนราชการ   ร้านค้าเอกชน   บ้านเรือน  เป็นต้น  

 
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  (1)  มีไปรษณีย์  จ านวน  1  แห่ง  ให้บริการ เวลา  08.00 - 16.00  น. ในวันจันทร์ – 
เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์     
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 

6.1 การเกษตร  
    ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล   ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก  และ

รองลงมาประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์   อาชีพรับจ้าง   อาชีพค้าขาย   ฯลฯ  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  
ข้าว   พริก   ล าไย     
 

6.2 การประมง 
      ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล   มีการเลี้ยงปลา  เช่น  ปลานิล  ปลาดุก   ปลาบกึ   โดยการ
ก ากับดูแลโดยส านักประมงอ าเภอพาน 



 
 

 หน้า ๑๐ 

 6.3 การปศุสัตว์ 
     เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยง  

ไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ โดยการก ากับดูแลโดยส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพาน  
 
6.4  การบริการ 

โรงแรม/รีสอร์ท    2 แห่ง 
ร้านอาหาร/ร้านขายอาหาร  22 แห่ง 
อู่ซ่อมรถ/ประดับยนต์   12 แห่ง 
ร้านเสริมสวย/ร้านตัดผม   11 แห่ง 
ร้านซ่อมอิเล็กทรอนิกส์   3 แห่ง 
นวดแผนไทย    5 แห่ง 
ร้านล้างรถ    2  แห่ง 
ร้านเกมส์    4        แห่ง 
 

6.5 การท่องเที่ยว 
  องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดสถานที่บริเวณหนองควายหลวง หรือบริเวณที่ตั้ง ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยว ตามธรรมชาติเชิง เกษตร ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ในปี 2564 ที่ผ่านมา มีผู้สนใจเข้ามาเที่ยว  เป็นจ านวน มาก    
 
        6.6 อุตสาหกรรม 

โรงสีข้าวขนาดเล็ก    จ านวน  9    แห่ง 
โรงท าอิฐบล็อก   จ านวน  1 แห่ง 
โรงโม่ปูน  จ านวน  1  แห่ง 
 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
ธนาคาร   1 แห่ง  สถานีบริการน้ ามัน 5     แห่ง 
ตลาดสด  4 แห่ง  โรงฆ่าสัตว์  1 แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  59 แห่ง  
กิจการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร    จ านวน     2   แห่ง  
กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน      9    กลุ่ม 

  1. กลุ่มลูกประคบสมุนไพร   ม.11 2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตองเก้าการสุรา  ม.8 
3. กลุ่มพรมเช็ดเท้า  ม.11 ,ม.5  4. กลุ่มอาชีพพัฒนาหัตถกรรมผ้าไทย  ม.11 
5. กลุ่มเย็บผ้าสามัคคี   ม.4  6. กลุ่มเย็บผ้าต่าง ๆ  และพรมเช็ดเท้า  ม.5 
7. กลุ่มกะลามะพร้าว  ม.10  8. กลุ่มอาชีพ สันผักเฮือดพบโชค  ม. 3 
9. กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ ม. 13 

   แหล่งที่มาของข้อมูล  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอพาน   จังหวัดเชียงราย 



 
 

 หน้า ๑๑ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และคุณภาพปลอดภัยต าบลดอยงาม 
2.กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มฉางข้าว  ต าบลดอยงาม 
3.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลดอยงามเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
4.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการออมทรัพย์บ้านป่าตึงดอยงาม 
5.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการออมทรัพย์บ้านจ าคาวตองดอยงาม 
6.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการออมทรัพย์บ้านแม่หนาด 
7.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรออมทรัพย์บ้านสันผักเฮือด 
8.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นอ่อนธัญพืชวันใหม่ 
9.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เกษตรบ้านสันช้างตาย 
10.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าอุตสาหกรรมบ้านสารภี  หมู่ที่  14 
11.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าอเนกประสงค์บ้านสันก าแพง 
12.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิล  หมู่ที่  5  บ้านท่าดอกแก้ว 
13.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เพาะเห็ดบ้านสันมะกอก 
14.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าอเนกประสงค์จากเศษผ้า 
15.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อโดยการผสมเทียม หมู่ที่  11 
16.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตพืชผลการเกษตรบ้านหนองหมด 
17.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อปกครองดอยงาม 
18.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือต าบลดอยงาม 
19.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรรมวัวขุนบ้านสารภี 
20.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านสันก าแพง 
21.วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวบ้านสันผักเฮือด 
22.วิสาหกิจชุมชนสุพรรณีการสุรา 
23.วิสาหกิจชุมชนตองเก้าการสุรา 
24.วิสาหกิจชุมชนเพ็ญศรีสุรากลั่น 
25.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าสามัคคี  หมู่ที่  4 
26.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อโดยวิธีผสมเทียมต าบลดอยงาม 
27.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท าพรมเช็ดเท้า  หมู่ที่  11  บ้านสันโค้ง 
28.วิสาหกิจชุมชนการออมทรัพย์บ้านแม่หนาด 
29.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เกษตรบ้านสันช้างตาย 
แหล่งที่มาของข้อมูล  ส านักงานเกษตรอ าเภอพาน   จังหวัดเชียงราย 
 

6.8 แรงงาน 
  ประชากรที่มีอายุ  15 - 60  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน   ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  25 -50 ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  
รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ  เพราะ
พ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  



 
 

 หน้า ๑๒ 

7. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
 ต าบลดอยงาม จ านวน 14 หมู่บ้าน  มีประชากรนับถือศาสนาพุทธ  ทั้งต าบล  ซึ่งต าบลดอยงาม        
มีวัดทั้งหมด  11  วัด   2  ส านักสงฆ์   
 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 ต าบลดอยงาม ประชากรส่วนใหญ่ อพยพย้ายถิ่นฐานมาจาก จังหวัดล าพูน  เชียงใหม่ และนับถือ
ศาสนา พุทธ  ประเพณี วัฒนธรรม ต่าง ๆ ที่สืบทอดกันมา จะมีเป็นประจ าทุกปี และ มีตลอดทั้งปี ตาม
ช่วงเวลาที่ส าคัญ ดังนี้ 

-  ประเพณีสลากภัตร    ประมาณเดือน ตุลาคม 
-  งานกฐินต าบล     ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีลอยกระทง    ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นต าบลดอยงาม ประมาณเดือน ธันวาคม  มกราคม 
-  ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ  หมู่ที่  12  ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ  หมู่ที่  10  ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 
-  ประเพณีสรงน้ าพระธาตุแก้วทันใจ  หมู่ที่  7 ประมาณเดือน มีนาคม 
-  ประเพณีบรรพชา/อุปสมบทภาคฤดูร้อน  ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีมหาสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ  ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ  หมู่ที่  1  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ  หมู่ที่  2  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ  หมู่ที่  4  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ  หมู่ที่  8  ประมาณเดือน กรกฎาคม  
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  

พฤศจิกายน 
-  ประเพณีอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น   ประมาณเดือน มกราคม –  ธันวาคม 
 

 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 - ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประชากรในต าบลดอยงาม มีผู้ที่มีความรู้ ความสามารถจ านวนมาก ทั้งในเรื่องของภูมิปัญญาที่มี
การสืบทอด ต่อ ๆ กันมา  ซึ่งปัจจุบัน  มี ดังนี้  การแกะสลักไม้    การสานก๋วย   ปั้นเครื่องปั้นดินเผา สานยอ 
กระบวยจากกะลามะพร้าว  ลูกประคบสมุนไพร   ยาสมุนไพรพื้นบ้าน   งานบายศรี  เป็นต้น 

- ภาษาถิ่น  
ประชากรต าบลดอยงาม ส่วนมากย้ายถิ่นฐานมาจาก จังหวัดล าพูน และเชียงใหม่ ส าเนียงการพูด 

จะเป็น ภาษายอง   และภาษาเหนือจะมีส าเนียงทางเชียงใหม่    
 

 7.4 สินค้าพื้นเมือง และของท่ีระลึก 
สินค้าในพ้ืนที่ต าบลดอยงาม ที่สามารถเป็นของที่ระลึกได้ เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเอง  เช่น 

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว   ข้าวที่ปลูกเอง เครื่องปั้นดินเผา  เป็นต้น 
 



 
 

 หน้า ๑๓ 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า  
 ต าบลดอยงาม ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ท่ีมีน้ าใช้อย่างท่ัวถึง ตลอดทั้งปี (ในสถานการณ์ที่ เป็นไปตามฤดูกาล ) 
ซึ่งต าบลดอยงาม มี แม่น้ าธรรมชาติสายใหญ่ 2  สาย   มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่  หนองควายหลวง  1 แห่ง  ที่
สามารถจุน้ าได้ ใน ปริมาณ ๒๓๕,๔๕๔   ลูกบาศก์เมตร  ส าหรับภาคการเกษตร    และในส่วนของ การ
อุปโภค  บริโภค  มีแหล่งน้ าใต้ดินที่มีเพียงพอส าหรับการน ามาใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน  

 
 8.2 ป่าไม้    พ้ืนที่ต าบลดอยงาม ไม่มีป่าไม้     มีเพียงพ้ืนที่ ว่างเปล่าที่มีการปลูกต้นไม้  หรือที่
สาธารณะประจ าหมู่บ้านที่มีการส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ 
 
 8.3 ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ท่ีส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดิน   ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของ เกษตรกรอย่างมาก  เมื่อดินเสื่อมคุณภาพ  ผลผลิตที่ได้ ไม่ดี และ
ไม่มีคุณภาพ  จึงควรมีการรักษาคุณภาพของดิน อยู่ตลอดเวลา    
 ต้นไม้  ต าบลดอยงาม มีต้นไม้ ที่เป็นพืชพ้ืนบ้าน  อยู่จ านวนมาก  ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ให้ประโยชน์หลาย 
อย่างควรมีการอนุรักษ์ และ ขยายพันธุ์ เพื่อไม่ให้สูญหายไป   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


