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แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

โดยองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งป๊ี อาํเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

สวนท่ี สวนท่ี ๑๑  

  

 

 
 

๑. ดานกายภาพ 
 ๑.๑  ท่ีต้ังของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 

ท่ีต้ังของหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงป     
ตําบลทุงป  ประกอบดวย 

     หมูท่ี  ๑  บานปางข้ีเหล็ก  
      หมูท่ี  ๒  บานหนองเย็น 
       หมูท่ี  3  บานพันตน 
         หมูท่ี  4  บานกลางดง 
        หมูท่ี  5  บานทุงป 
  หมูท่ี  6  บานเดน-นาทราย  
      หมูท่ี  7  บานแพะประทาน 
  หมูท่ี  8  บานทุงปาคาใต 
  หมูท่ี  9  บานริมวาง 
  หมูท่ี  10 บานแสนคํา 
  หมูท่ี  11  บานทุงปาคาเหนือ 
  หมูท่ี  12  บานหนองปาคา 

  

สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทุงป  
       ต้ังอยูท่ี  เลขท่ี 376 หมู  9  บานริมวาง ตําบลทุงป  อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม  

               

-  โทรศัพท  053 - 363231 
-  โทรสาร   053 - 363231 กด 20 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภูมิประเทศของตําบลทุงป เปนท่ีราบสูงมีแมน้ําไหลผานพื้นท่ีเหมาะสมสําหรับการเกษตร มีพื้นท่ี
รับผิดชอบ 51.248 ตร.กม. คิดเปน 32,030ไร  ท่ีต้ังองคการบริหารสวนตําบลทุงป ต้ังอยูหางจากท่ีวาการอําเภอแม
วาง ประมาณ 8 กิโลเมตร 
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

อากาศเปล่ียนแปลงตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี ้
ฤดูรอน เริ่มต้ังแตเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคม อากาศรอนและแหงแลง แตบางครั้งอาจมี

อากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกกอใหเกิดความเสียหายแกประชาชนทุก
ป เรียกวา “พายุฤดูรอน” อากาศรอน จะมีอุณหภูมิระหวาง 35 – 40 องศาเซลเซียส รอนจัด มีอุณหภูมิประมาณ 42 
องศาเซลเซียสข้ึนไป 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 
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ฤดูฝน เริ่มต้ังแตเดือนมิถุนายนไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม ฝนตกมากในชวงเดือนกันยายนถึง        
เดือนตุลาคม แตอาจเกิดฝนท้ิงชวง ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห หรือบางปอาจรุนแรงและมีฝนตกนอย ในเขต
พื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลมักเกิดอุทกภัย แตไมรุนแรงมาก 

             
ฤดูหนาว เริ่มต้ังแตกลางเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ ในชวงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1 – 2 

สัปดาห เปนชวงเปล่ียนฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟา
คะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิตํ่าสุด ประมาณ 10 องศาเซลเซียส  

 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยท่ัวไป สวนใหญเปนดินรวนปนทราย   
 

๑.๕  ลักษณะของแหลงน้ํา 
  มีแหลงน้ําท่ีใชสําหรับ  อุปโภค-บริโภค ปจจุบันใชอุปโภค-บริโภคจากระบบประปาหมูบาน แหลงน้ําดิบ 
ไดแก น้ําบาดาล  

  แหลงน้ําเพื่อการเกษตร 
     แมน้ําวาง ลําเหมืองธรรมชาติและน้ําบาดาลชวยในการทํานาและปลูกพืชชนิดอื่น ๆในชวงฤดูแลง  
 แหลงน้ําธรรมชาติ      

 แหลงน้ําธรรมชาติ มีแหลงน้ํา/ลําหวย จํานวน 1 สาย 
 สายหลัก 
 ๑. แมน้ําวาง     ไหลผานพื้นท่ีหมูท่ี 1,2,3,5,6,9,12 
 สายรอง 

1. ลําเหมืองสมบูรณ  ไหลผานพื้นท่ีหมูท่ี  1,2,6,7,12 
2. ลําเหมืองนาทราย ไหลผานพื้นท่ีหมูท่ี  6,3,9,5,10,4,11,8 

 สายซอย 
 1. ลําเหมืองเหลา  ไหลผานพื้นท่ีหมูท่ี  6,7 
 2. ลําเหมืองสัน  ไหลผานพื้นท่ีหมูท่ี  5,11,8 
 3. ลําเหมืองกอง ไหลผานพื้นท่ีหมูท่ี  2,12 
 สายเสียน้ํา 
 1. ลําเหมืองลอง  ไหลผานพื้นท่ีหมูท่ี  7,3 
  2. ลําเหมืองอาว  ไหลผานพื้นท่ีหมูท่ี  8,11 
 1. ลําเหมืองกลางโตง  ไหลผานพื้นท่ีหมูท่ี  10,9,4,5 

 

๑.๕ ลักษณะของไมและปาไม 

  ตําบลทุงปมีพื้นท่ีปาไมในปาสงวนแหงชาติและอุทยานแหงชาติแมวาง 
 

๒. ดานการเมือง/การปกครอง  
องคการบริหารสวนตําบลทุงป อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ไดรับการจัดต้ังเมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2539 โดย

ยกฐานะจากสภาตําบลทุงป เปนองคการบริหารสวนตําบลทุงป เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2540 ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดต้ังองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศท่ัวไป เลม 113  ตอนท่ี 9 ง  ลงวันท่ี 30 
มกราคม 2539  ประกาศ ณ วันท่ี 19  มกราคม  2539 
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องคการบริหารสวนตําบลไดแบงเขตหมูบานท้ังหมด 12 หมูบาน แตละชุมชนมีกรรมการหมูบานซึ่งเปนตัวแทน
ของชุมชน ประชาชนมีสวนรวมในการจัดซื้อจัดจางของอบต. ประชาชนใหความรวมมือดานการเลือกต้ัง มีประชากร
ท้ังหมด 

 
 
๒.๑ เขตการปกครอง 

เดิมตําบลทุงป ต้ังข้ึนเมื่อ 70 ปลวงมาแลว และไดข้ึนอยูกับอําเภอแม (ท่ีวาการต้ังอยูท่ีบานเปยง) 
จนกระท่ังวันท่ี 4 มิถุนายน 2482 ทางราชการไดยายท่ีวาการจากบานเปยงมาต้ังอยูท่ีเขตตําบลยุหวา หมู 10 และ
เปล่ียนช่ืออําเภอเปนอําเภอสันปาตอง ตอมาเมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2533 ไดแบงเขตการปกครองตําบลทุงปข้ึนอยูในเขต
การปกครองกิ่งอําเภอแมวาง และไดมีพระราชกฤษฎีกาต้ังกิ่งอําเภอแมวาง เปนอําเภอแมวาง เมื่อวันท่ี 7 กันยายน  
2538 มาจนถึงปจจุบันนี้  

สําหรับผูท่ีดํารงตําแหนง กํานันตําบลทุงป  มีดังนี้ 
       1.  นายช่ืน             ดวงแกว         บานพันตน  
       2.  นายปน             เตวิยะ            บานไรหลวง 
       3.  นายจํารัส          ปญญาทิพรัตน    บานกลางดง 

      4.  นายอิ่นแกว        อินตะสอน       บานทุงป 
       ๕.  นายญาณวิชย     คํามูล              บานแสนคํา  

ดํารงตําแหนงต้ังแตวันท่ี ๑ ส.ค. 2554- ๑ มี.ค. ๒๕๕๔ 
       ๖.  นายอุนเรือน       คําภิโล  บานแพะประทาน  

ดํารงตําแหนงต้ังแตวันท่ี ๑๐ มีนาคม  ๒๕๕๔ – จนถึงปจจุบัน 
 
อาณาเขตขององคการบริหารสวนตําบลทุงป 

      ทิศเหนือ    ติดตอกับ      พื้นท่ีตําบลบานกาด อําเภอแมวาง และตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง 
      ทิศใต     ติดตอกับ      พื้นท่ีตําบลยางคราม อําเภอดอยหลอ 
      ทิศตะวันออก     ติดตอกับ      พื้นท่ีตําบลทุงรวงทอง อําเภอแมวาง 
      ทิศตะวันตก ติดตอกับ      พื้นท่ีตําบลแมวิน อําเภอแมวาง 

 

        องคการบริหารสวนตําบลทุงป แบงเขตการปกครองดังนี้   
หมูท่ี 1 หมูบานปางข้ีเหล็ก 
หมูท่ี 2 หมูบานหนองเย็น 
หมูท่ี 3 หมูบานพันตน 
หมูท่ี 4 หมูบานกลางดง 
หมูท่ี 5 หมูบานทุงป 
หมูท่ี 6 หมูบานเดน-นาทราย 
หมูท่ี 7 หมูบานแพะประทาน 
หมูท่ี 8 หมูบานทุงปาคาเหนือ 
หมูท่ี 9 หมูบานริมวาง 
หมูท่ี 10 หมูบานแสนคํา 
หมูท่ี 11 หมูบานทุงปาคาใต 
หมูท่ี 12 หมูบานหนองปาคา 

 

 



4 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

โดยองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งป๊ี อาํเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

๒.๒ การเลอืกต้ัง 
  เดิมเทศบาลไดแบงเขตการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงป  ท้ังเขตอบต.เปน ๑ เขต
เลือกต้ัง  11 หนวยเลือกต้ัง ดังนี้ 

เขตเลือกต้ังท่ี ๑  ประกอบดวย  
 หนวยท่ี 1 บานหนองเย็น (บานปางข้ีเหล็ก รวมกับบานหนองเย็น) 
 หนวยท่ี 2 บานพันตน  
 หนวยท่ี 3 บานกลางดง 
 หนวยท่ี 4 บานทุงป 
 หนวยท่ี 5 บานเดน-นาทราย 
 หนวยท่ี 6 บานแพะประทาน 
 หนวยท่ี 7 บานทุงปาคาใต 
 หนวยท่ี 8 บานริมวาง 
 หนวยท่ี 9 บานแสนคํา 
 หนวยท่ี 10 บานทุงปาคาเหนือ 
 หนวยท่ี 11 บานหนองปาคา     

ปจจุบันนายกองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกมาจากคําสั่ง คสช.  และปจจุยังไมมีการเลือกต้ัง 
 
๓. ประชากร 
 ๓.๑ ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 
 ประชากรมีท้ังหมด   3,672  คน   แบงเปน 
   ชาย  ๑,781  คน    หญิง   1,891  คน 
   จํานวนครัวเรือน  1,313  ครัวเรือน 
 

หมูที ่ บาน จํานวน

ครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

ปางข้ีเหล็ก 

หนองเย็น 

พันตน 

กลางดง 

ทุงป 

เดน-นาทราย 

แพะประทาน 

ทุงปาคาใต 

ริมวาง 

แสนคํา 

ทุงปาคาเหนือ 

หนองปาคา 

43 

154 

๑69 

128 

๑25 

๑38 

๑38 

64 

๑๐5 

101 

๖5 

๘3 

85 

228 

241 

163 

๑45 

202 

196 

84 

๑45 

121 

85 

87 

82 

261 

238 

187 

174 

218 

194 

90 

134 

128 

93 

92 

167 

489 

479 

350 

319 

419 

390 

๑74 

279 

249 

178 

179 

รวม ๑,313 ๑,781 1,891 ๓,672 
 

แหลงท่ีมา : การจัดเก็บขอมูลพื้นฐานตําบลทุงป ป 2562 
 



5 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

โดยองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งป๊ี อาํเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

๓.๒ ชวงอายุและจํานวนประชากร 
กลุมชวงอายุ ชาย หญิง รวม 

คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ 
0 - 5 ป 47 1.28 42 1.15 89 2.42 

6 – 10 ป 65 1.77 59 1.61 124 3.38 
11 – 15 ป 60 1.63 62 1.69 122 3.32 
16 – 20 ป 75 2.04 70 1.91 145 3.95 
21 – 25 ป 92 2.51 86 2.34 178 4.85 
26 – 30 ป 128 3.49 110 3.00 238 6.48 
31 – 35 ป 105 2.86 86 2.34 191 5.20 
36 – 40 ป 111 3.02 114 3.10 225 6.13 
41 – 45 ป 88 2.40 101 2.75 189 5.15 
46 – 50 ป 111 3.02 128 3.49 239 6.51 
51 – 55 ป 169 4.60 223 6.07 392 10.68 
56 – 60 ป 221 6.02 265 7.22 486 13.24 
61 – 65 ป 185 5.04 209 5.69 394 10.73 
66 – 70 ป 117 3.19 71 3.62 250 6.81 
71 – 75 ป 76 2.07 55 1.93 147 4.00 
76 – 80 ป 52 1.42 40 1.50 107 2.91 
81 ป ข้ึนไป 79 2.15 77 2.10 156 4.26 

รวม 1,781 48.50 1,891 51.50 3,672 100 
 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
ระดับการศึกษาของประชากร 
 
 
 
 
 

จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับการศึกษา เพศ รวม 
(คน) 

% 
ชาย (คน) % หญิง (คน) % 

ไมเคยศึกษา 88 2.40 143 3.89 231 6.29 
อนุบาล/ศูนยเด็กเล็ก 26 0.71 27 0.74 53 1.44 

ตํ่ากวาชั้นประถมศึกษา 25 0.68 24 0.65 49 1.33 
จบชั้นประถมศึกษา 
(ป. 4, ป.7 , ป.6) 

1,008 27.45 1,078 29.36 2,186 56.81 

มัธยมศึกษาตอนตน 
(มศ. 1-3, ม. 1-3) 

166 4.52 113 3.08 279 7.60 

มัธยมศึกษาตอนปลาย
(มศ. 4-5 , ม.4-6, 

ปวช.) 

235 6.40 197 5.36 432 11.76 

อนุปริญญา หรือ
เทียบเทา 

61 1.66 38 1.03 99 2.70 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 163 4.44 258 7.03 421 11.47 
สูงกวาปริญญาตร ี 9 0.25 13 0.35 22 0.60 

รวม 1,781 48.50 1,891 51.50 3,672 100.00 
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 การศึกษา 
ในระบบ 

  1. โรงเรียนมีท้ังหมด  2 แหง คือ  
     ๑.1 โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง  ซึ่งเปนโรงเรยีนขยายโอกาส 
     1.๒ โรงเรียนบานพนัตน 
              2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน ๓ แหง 
     2.๑ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงปาคาเหนือ 
     2.๒ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองเย็น 
     2.๓ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพันตน   
  นอกระบบ 
  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตําบลทุงป 
 

๔.๒ สาธารณสุข 
  1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  ๒ แหง  คือ 
     1.1 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทุงปาคาเหนือ   
     1.2 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานนาทราย 

 

๔.๓ อาชญากรรม 
  อบต.ไมมีการกออาชญากรรมในคดีใหญๆ มีแตคดีลักเล็กขโมยนอยท่ัวๆไป           

 

๔.๔ ยาเสพติด 
มีปญหาผูเสพยาเสพติดเล็กนอยแตไดรับการบําบัดจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

  

๔.๕ การสังคมสังเคราะห 
  อบต. ไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี ้

1. ดําเนินการจายเบ้ียยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนนุเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการทําบัตรผูพิการ 
๔. ต้ังโครงการการจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียน   
 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 
 5.1 การคมนาคมขนสง 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบล มีเสนทางคมนาคมในพื้นท่ีเทศบาลท่ีเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
รอยละ ๗๐ เปาหมายคือตองการใหไดมากกวานี้หรือรอยละ ๑๐๐  โดยผูบริหารมีนโยบายท่ีจะดําเนินการกอสรางถนน 

 

๕.๒ การไฟฟา 
การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต ปญหาคือไฟฟาสองสวาง

ทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นท่ีไดท้ังหมด  เนื่องจากพื้นท่ีท่ีมีความตองการใหติดต้ังไฟฟา
สองสวางนั้นยังไมเปนท่ีสาธารณะ  อบต.จึงไมสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน การแกปญหาคือ  ประสานความ
รวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพื่อท่ีจะทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นท่ี และวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร  ท้ังนี้  
อบต.ก็ไดต้ังงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพื่อท่ีจะไดชวยกัน
แกไขปญหาใหกับชุมชน  ปจจุบันในเขตอบต. มีไฟฟาใช 1,305  หลังคาเรือน 
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๕.๓ การประปา 
 ปจจุบันการประปาภายในตําบลทุงป ดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการหมูบานแตละ
หมูบาน โดยใชแหลงน้ําดิบจากน้ําบาดาล คุณภาพน้ํามีสนิมเหล็กเจือปนเล็กนอย แตสามารถบริโภคไดโดยการกรอง 
จัดทําประปาหมูบาน มีจํานวน 11 แหง  ท่ัวทุกครัวเรือน ไมมีปญหาขาดแคลนน้ํา  ประปาหมูบาน จํานวน 11 แหง 
   1. ประปาหมูบานหนองเย็น   สงจายน้ําใชชุมชนในพื้นท่ีหมูท่ี 1 และ 2   
 2. ประปาหมูบานพันตน    สงจายน้ําใชชุมชนในพื้นท่ีหมูท่ี 3   
 3. ประปาหมูบานกลางดง    สงจายน้ําใชชุมชนในพื้นท่ีหมูท่ี 4   
 4. ประปาหมูบานทุงป  สงจายน้ําใชชุมชนในพื้นท่ีหมูท่ี 5   
 5. ประปาหมูบานเดนนาทราย  สงจายน้ําใชชุมชนในพื้นท่ีหมูท่ี 6   
 6. ประปาหมูบานแพะประทาน  สงจายน้ําใชชุมชนในพื้นท่ีหมูท่ี 7   
 7. ประปาหมูบานทุงปาคาใต    สงจายน้ําใชชุมชนในพื้นท่ีหมูท่ี 8   
 8. ประปาหมูบานริมวาง    สงจายน้ําใชชุมชนในพื้นท่ีหมูท่ี 9   
 9. ประปาหมูบานแสนคํา    สงจายน้ําใชชุมชนในพื้นท่ีหมูท่ี 10   
 10. ประปาหมูบานทุงปาคาเหนือ  สงจายน้ําใชชุมชนในพื้นท่ีหมูท่ี 11   
 11. ประปาหมูบานหนองปาคา    สงจายน้ําใชชุมชนในพื้นท่ีหมูท่ี 12   
   

๕.๔ โทรศัพท 
มีสัญญาณโทรศัพทท่ัวพื้นท่ี  

 

๕.๕ ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
  ไมมี 

๕.๖  เสนทางคมนาคม 
  - ตามเอกสารภาคผนวก 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  
ประชากรสวนใหญประมาณรอยละ 38.81  และรับจางประมาณรอยละ  37.46  ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมเปนหลักและรับจางดานเกษตรกรรม ผลผลิตท่ีสําคัญ ไดแก ลําไย ขาว ถ่ัวเหลือง ขาวโพด  หอมหัวใหญ 
หอมแดง  เปนตน  จะมีพอคาคนกลางมารับซื้อในหมูบานและบางสวนนําไปขายในตลาด และนอกจากนี้ประชาชนยัง
ประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร ไดแก พนักงานลูกจางเอกชน  คาขายธุรกิจสวนตัว รับราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
กรรมกร  และขาราชการบํานาญ 

  

๖.๒ การประมง 
  (ในเขตอบต.ไมมีการประมง) 
  

๖.๓ การปศุสัตว 
เปนการประกอบการในลักษณะเล้ียงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน การเล้ียงไก เปด 
สุกร   
 

๖.๔ การบริการ 
ปมน้ํามัน  1  แหง 
ปมน้ํามันหยอดเหรียญ  1  แหง 
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๖.๕ การทองเท่ียว 
  ชุมชนในเขตพื้นท่ีสวนใหญเปนสังคมชนบท มีวิถีการดํารงชีวิตแบบเรียบงาย ประชากรมีความใกลชิด
ชวยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนท่ีจะทํากิจกรรมตาง ๆ โดยมีวัดเปนแหลงยึดเหนี่ยวจิตใจ มีผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบานคอย
ดูแล ดานการปกครอง และมีสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลแตละหมูบาน ทําหนาท่ีประสานในดานการพัฒนา 
สนับสนุน สงเสริมใหชุมชนมีอาชีพและรายได รวมท้ังคุณภาพชีวิตท่ีดีและเขมแข็งของชุมชน ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ 
มีวัด จํานวน 7 แหง ไดแก  วัดดอนแกว  วัดพันตน  วัดทาชาง  วัดจอมแจง  วัดใหมประทานพร  วัดบุญยืน  วัดมะกับ
ตองหลวง  สํานักสงฆ  จํานวน 1 แหง  สํานักสงฆถํ้าน้ําฮู  ท่ีพักสงฆ จํานวน ๑ แหง  ท่ีพักสงฆบานแสนคําและบางสวน
นับถือศาสนาคริสตร  อิสลาม 
 

๖.๖ อุตสาหกรรม 
  บริเวณอุตสาหกรรมสวนใหญเปนการใชท่ีดินเพื่อประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรม  เชน  โรงอบ
ลําไย  โรงงานผลิตสาหรายเกลียวทอง 
 

๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
 

กลุมอาชีพ 
มีกลุมอาชีพ  จํานวน  1  กลุม 

   ๑. กลุมผาทอมือบานทุงป 
   

๖.๘ แรงงาน 
  - 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนบัถือศาสนา 

ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ   
 

 7.2 ประเพณีและงานประจําป 
  การจัดงานบุญ/งานประเพณีตาง ๆ  จะจัดกันตามความเช่ือท่ียึดถือปฏิบัติกันมาทุกปและตามจารีต
ประเพณี เชนประเพณีลอยกระทง , วันสงกรานต ,วันออกพรรษา 
 

 7.3 ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาทองถ่ิน 
  ภาษาท่ีใชเปนภาษาพื้นเมือง หรือภาษาคําเมือง 
 

 7.4 สินคาพื้นเมือง และของท่ีระลึก 
1. ผาทอมือบานทุงป 
2. ผลิตทางการเกษตร เชน ลําไย และ หอมหัวใหญ 

 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ํา 

     แหลงน้ําเพื่อการอุปโภค – บริโภค 
   ปจจุบันตําบลทุงป ใชน้ําเพื่อการอุปโภค – บริโภค จากระบบประปาหมูบาน แหลงน้ําดิบ ไดแก น้ํา
บาดาล  

     แหลงน้ําเพื่อการเกษตร 
     แมน้ํ าวาง  ลําเหมืองธรรมชาติ และน้ํ าบาดาลชวยในการทํานา และปลูกพืชชนิดอื่น ๆ           

ในชวงฤดูแลง  
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     แหลงน้ําธรรมชาติ      
 แหลงน้ําธรรมชาติ มีแหลงน้ํา/ลําหวย จํานวน 1 สาย 
 สายหลัก 
 ๑. แมน้ําวาง     ไหลผานพื้นท่ีหมูท่ี 1,2,3,5,6,9,12 
 สายรอง 

1. ลําเหมืองสมบูรณ  ไหลผานพื้นท่ีหมูท่ี  1,2,6,7,12 
2. ลําเหมืองนาทราย ไหลผานพื้นท่ีหมูท่ี  6,3,9,5,10,4,11,8 

 สายซอย 
 1. ลําเหมืองเหลา  ไหลผานพื้นท่ีหมูท่ี  6,7 
 2. ลําเหมืองสัน  ไหลผานพื้นท่ีหมูท่ี  5,11,8 
 3. ลําเหมืองกอง ไหลผานพื้นท่ีหมูท่ี  2,12 
 สายเสียน้ํา 
 1. ลําเหมืองลอง  ไหลผานพื้นท่ีหมูท่ี  7,3 
  2. ลําเหมืองอาว  ไหลผานพื้นท่ีหมูท่ี  8,11 
 1. ลําเหมืองกลางโตง  ไหลผานพื้นท่ีหมูท่ี  10,9,4,5 
 

8.2 ปาไม 

  ตําบลทุงปมีพื้นท่ีปาไมในปาสงวนแหงชาติและอุทยานแหงชาติแมวาง 
 
8.3 ภูเขา 
 - 
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ปจจุบันมีการบุกรุก ตัดไมทําลายปาลงไปมาก สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของอื่น ๆ  เชน  

สัตวปา  ดิน  น้ํา  อากาศ  ฯลฯ เมื่อปาไมถูกทําลาย  จะสงผลไปถึงดินและแหลงน้ําดวยเมื่อฝนตกลงมาก็จะชะลางหนา
ดินและความอุดมสมบูรณของดินไป  นอกจากนั้นเมื่อขาดตนไมคอยดูดซับน้ําไวน้ําก็จะไหลบาทวมบานเรือน และท่ีลุมใน
ฤดูน้ําหลากพอถึงฤดูแลงก็ไมมีน้ําซึมใตดินไวหลอเล้ียงตนน้ําลําธารทําใหแมน้ํามีน้ํานอย  สงผลกระทบตอมาถึงระบบ
เศรษฐกิจและสังคม  เชน  การขาดแคลนน้ําในการการชลประทานทําใหทํานาไมไดผลขาดน้ํามาผลิตกระแสไฟฟา 
 
  
    ************************************ 
 
 

 


