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ส่วนที่ 1 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

1.ด้านกายภาพ 
          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล 

ตำบลปอตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเวียงแก่น ไปเป็นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 
299  ตารางกิโลเมตร หรือ  ๑๘๖,๘๗๕  ไร่ โดยมีอาณาเขตติดกับพ้ืนที่ตำบลต่าง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น   จังหวัดเชียงราย 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบุญเรือง  อำเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับตำบลตับเต่า   อำเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
          ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นภูเขาสูงชันเป็นส่วนใหญ่ มีที ่ราบระหว่างเชิงเขาเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยระหว่าง
เทือกเขาดอยยาว – ดอยผาหม่น ศักยภาพของพื ้นที ่สามารถจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที ่ยวระดับประเทศได้   
โดยเฉพาะ ดอยผาตั้ง ซึ่งเป็นหมู่บ้านทหารจีนคณะชาติ กองพล ๙๓ อยู่บริเวณ บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปอ  
ภูชี้ฟ้า ด้านหน่วยจัดการต้นน้ำหงาว – งาว  บริเวณบ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ ๑๘ ตำบลปอ,ภูชี้ดาว อยู่บริเวณ บ้านร่มโพธิ์
เงิน หมู่ที่ 11 ตำบลปอ,จุดชมวิวทะเลหมอกตามแนวเทือกเขาดอยยาว - ดอยผาหม่น  และพ้ืนที่ป่าบางส่วนยังมีความ
อุดมสมบูรณ์  เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มี 3 ฤดูกาล (ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว) 
          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

เป็นแบบมรสุมเขตร้อน อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซ่ึงมี 3 ฤดู ดังนี้ 
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้งแต่

บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความ
เสียหายแกป่ระชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัด มี
อุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม ปริมาณน้ำฝน โดย
เฉลี่ย 1,981 มิลิเมตร/ปี ฝนตกเฉลี่ย 140 วัน/ปี ฝนตกชุกมากในเดือนสิงหาคม เฉลี่ยประมาณ 429  
มิลิเมตร/ปี สภาวะฝนทิ้งช่วงจะอยู่ในเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 
        ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑ -๒ 
สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมี
ฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุดบนยอดดอย  ประมาณ 3 องศา    
          1.4 ลักษณะของดิน 

        ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย ดินเหนียว พื้นราบ
เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว 
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1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 
           มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่านและเป็นแหล่งต้นน้ำของลำห้วยหลายสาย โดยมีแม่น้ำงาวเป็นสายหลักและ
มีแหล่งน้ำธรรมชาติดังนี้ 

- ลำน้ำ , ลำห้วย   54  สาย  ดังนี้ 
๑) ลำน้ำงาว   ๒)  ห้วยจะยิน    ๓) ห้วยคุ   
๔) ห้วยหาน   ๕)  ห้วยห้อม   ๖) ห้วยผาแล 
๗) ห้วยหัด                              ๘)  ห้วยผาตั้ง   ๙) ห้วยปอ   
๑๐) ห้วยน้ำกุ๊ก   ๑๑) ห้วยต้นม่วง   ๑๒) ห้วยขี้เหล็ก 
๑๓) ห้วยขมดิน   ๑๔) ห้วยเหล่าหลวง  ๑๕) ห้วยนาน้อย   
๑๖) ห้วยโป่ง   ๑๗) ห้วยผาลาด   ๑๘) ห้วยวังควาย 
๑๙) ห้วยเมี่ยง   ๒๐) ห้วยต้นตอง   ๒๑) ห้วยปลากั้ง  
๒๒) ห้วยต้นฝาง   ๒๓) ห้วยป่าตูม   ๒๔) ห้วยป่าก้อ 
๒๕) ห้วยเหล่าก๊อ   ๒๖) ห้วยป่ายาง   ๒๗) ห้วยเหล่าหลวงใน 
๒๘) ห้วยโกโล   ๒๙) ห้วยต้นเกลือ   ๓๐) ห้วยค้อนฆ้อง 
๓๑) ห้วยตุ้ม   ๓๒) ห้วยต้นวุ้น   ๓๓) ห้วยสันวังขอน 
๓๔) ห้วยต้นฝาด   ๓๕) ห้วยหินเขียว   ๓๖) ห้วยไม้ตะเคียน 
๓๗) ห้วยผาแดง   ๓๘) ห้วยแม่กอดตอง  ๓๙) ห้วยป่าไร่ 
๔๐) ห้วยป่าเปื๋อย   ๔๑) ห้วยป่ากล้วยหลวง  ๔๒) ห้วยเมี่ยงเฒ่าก้อง 
43) ห้วยหก                              44) ห้วยป่าคา                           45) ห้วยน้ำจั่ว 
46) ห้วยน้ำจั่ว                           47) ห้วยน้ำฮ่ือ                           48) ห้วยเจ้อเย้ง 
49) ห้วยหน่อขม                        50) ห้วยกอดู่                             51) ห้วยต้นโพธิ์ 
52) ห้วยหินขาว                         53) ห้วยผาหม่น                         54) ห้วยคึ  

           -บึง , หนอง       ๑        แห่ง 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ป่าไม้ พื้นที่ป่าบางส่วนที่ติดชายแดนระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำแม่อิงฝั่งขวาและ

ป่าแม่งาว ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากและมีสัตว์ป่าหลายชนิด แต่พ้ืนที่ป่าส่วนแห่งชาติส่วนใหญ่ถูกบุกรุกเป็นที่ทำ
การเกษตรและช่วงหน้าแล้งเกิดปัญหาการเผาป่า เผาไร่และลุกลามเข้าไปในพ้ืนที่ป่าหลายจุด 
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2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
          2.1 เขตการปกครอง 
          เขตการปกครอง  แบ่งออกเป็น   2๐   หมู่บ้าน   

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้ปกครอง หมายเหตุ 
๑ บ้านปางปอ  นายสมจิตร         ตาพิชัย กำนันตำบลปอ 
๒ บ้านปางหัด นายศักดิ์ณรงค์   สิริพุทธาสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 
๓ บ้านดอน นายวราวุธ        อุสาใจ ผู้ใหญ่บ้าน 
๔ บ้านหนองเตา นายรชฎ            ฟุ้งอุดมโชค ผู้ใหญ่บ้าน 
๕ บ้านปอกลาง นายไทยรัตน์     ลือชา ผู้ใหญ่บ้าน 
๖ บ้านผาแล นายพรเทพ       แสงรุ้งงาม ผู้ใหญ่บ้าน 
๗ บ้านทรายทอง นายเสรี            หมั่นพัฒนาการ   ผู้ใหญ่บ้าน 
๘ บ้านห้วยคุ นายศตวรรษ     กตเวทติากุล ผู้ใหญ่บ้าน 
๙ บ้านห้วยหาน นายเอกภพ      จตุโชคอุดม ผู้ใหญ่บ้าน 

๑๐ บ้านอยู่สุข นายกิตติพงษ์    อยู่ลึ ผู้ใหญ่บ้าน 
11 บ้านร่มโพธิ์เงิน นายเฮ่อ          ยอดมณีบรรพต ผู้ใหญ่บ้าน 
12 บ้านร่มฟ้าหลวง นายบุญมา       เกษตรโสภาพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
13 บ้านฟ้าไทยงาม นายยิ่งยง        แซ่มัว ผู้ใหญ่บ้าน 
14 บ้านผาตั้ง นายธนภัทร์     จรัญจำรูญกร ผู้ใหญ่บ้าน 
15 บ้านร่มฟ้าผาหม่น นายสุรชัย       กตเวทีธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 
16 บ้านศิลาแดง นายสพุจน์        เลา่พงษส์วัสดิ ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
17 บ้านห้วยปอ นางกอยเสี่ยว   ใจมีสุขพงศ์พันธุ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
18 บ้านร่มฟ้าทอง นายทรงเดช     ยอดมณีบรรพต ผู้ใหญ่บ้าน 
19 บ้านสันติพัฒนา นายธรรมสาร   เบญจฆรณี ผู้ใหญ่บ้าน 
20 บ้านห้วยกุ๊ก นายสัญชาติ      แซ่วื้อ ผู้ใหญ่บ้าน 

 
 2.2 การเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งผู ้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการ
เลือกตั้งเป็นอย่างดี เช่น การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕5 ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
5,683 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 8,610 คน คิดเป็นร้อยละ 66 จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล 5,683 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 8,610 คน  คิดเป็นร้อยละ 66  
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3.ประชากร 
       3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น  18,752  คน  แยกเป็นชาย 9,560 คน  หญิง 9,192 คน  มีความหนาแน่น เฉลี่ย 62.72  คน/
ตารางกิโลเมตร จำนวนหลังคาเรือน  5,740 ครัวเรือน  
จำนวนประชากรตำบลปอ ( กันยายน  2564) 
 

หมู่ที่ 
 

ชื่อหมู่บ้าน 
 

จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น
(ตามทะเบียนราษฎร์) 

จำนวนราษฎร 
( คน) 

ชาย หญิง รวม 
1 ปางปอ 291 200 179 379 
2 ปางหัด 754 547 551 1,098 
3 ดอน 612 861 903 1,764 
4 หนองเตา 347 388 392 780 
5 ปอกลาง 319 381 381 762 
6 ผาแล 275 248 222 470 
7 ทรายทอง 403 1,011 1,007 2,018 
8 ห้วยคุ 531 1,368 1,322 2,690 
9 ห้วยหาน 478 1,151 1,171 2,322 

10 อยู่สุข 192 301 283 584 
11 ร่มโพธิ์เงิน 51 111 77 188 
12 ร่มฟ้าหลวง 39 95 56 151 
13 ฟ้าไทยงาม 64 125 100 225 
14 ผาตั้ง 547 1,013 813 1,826 
15 ร่มฟ้าผาหม่น 116 228 215 443 
16 ศิลาแดง 185 511 511 1,022 
17 ห้วยปอ 71 170 163 333 
18 ร่มฟ้าทอง 45 64 105 120 
19 สันติพัฒนา 278 549 564 1,113 
20 ห้วยกุ๊ก 110 236 221 457 

รวม 5,740 9,560 9,192 18,752 
       
 3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน 35 – 55 ปี 
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4.สภาพทางสังคม 
          4.1 การศึกษา 
           จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ 90 อ่าน เขียนภาษาไทย
และคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ ๙๙   ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ  ได้จัด
กิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ให้กับทางโรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ กับทางโรงเรียน   

1.โรงเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ 
ลำดับ โรงเรียน จำนวนนักเรียนประมาณ (คน) 

1 โรงเรียนหนองเตา 101 
2 โรงเรียนปอวิทยา 297 
3 โรงเรียนบรรพตวิทยา 281 
4 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 217 
5 โรงเรียนบ้านห้วยคุ 349 
6 โรงเรียนบ้านทรายทอง 218 
7 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 360 
8 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 385 
9 โรงเรียนบ้านผาแล 98 

10 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนัถ์ปิยะอุย 60 
11 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก 48 
12 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม 98 

รวมทั้งสิ้น 2,512 
 

2.โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) ปีท่ี 1-3   จำนวน 6  แห่ง ได้แก่ 
ลำดับ โรงเรียน จำนวนนักเรียนประมาณ (คน) 

1 โรงเรียนปอวิทยา 128 
2 โรงเรียนบรรพตวิทยา 95 
3 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 57 
4 โรงเรียนบ้านห้วยคุ 43 
5 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 65 
6 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 187 

รวมทั้งสิ้น 575 
ข้อมูล  ณ  21 กันยายน  2564  
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         3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน  16  แห่ง ได้แก่ 

ลำดับ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนเด็ก 
1 บ้านปางหัด 16 
2 บ้านเจดีย์ทอง 33 
3 บ้านหนองเตา 18 
4 บ้านปอกลาง-บ้านดอน 35 
5 บ้านทรายทอง 74 
6 บ้านห้วยค ุ 111 
7 ห้วยหาน 105 
8 อยู่สุข 16 
9 ฟ้าไทยงาม 15 

10 ผาตั้ง 104 21 
11 ผาตั้ง 14 
12 ร่มฟ้าผาหม่น 15 
13 ศิลาแดง 38 
14 สันติพัฒนา 34 
15 ห้วยกุ๊ก 26 
16 บ้านผาแล 12 

รวมทั้งสิ้น 583 
ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

          4.ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ (กศน.ตำบลปอ)  จำนวน  1  แห่ง 
             -ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.)  จำนวน  8  แห่ง 
              1.ศศช.บ้านหนอง                 5.ศศช.บ้านพิทักษ์คีรี 
              2.ศศช.บ้านห้วยกุก๊               6.ศศช.บ้านร่มฟ้าผาหม่น 
              3.ศศช.บ้านห้วยปอ               7.ศศช.บ้านอยู่สุข 
              4.ศศช.บ้านศิลาแดง              8.ศศช.บ้านร่มฟ้าหลวง 
              -ศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)  จำนวน  3  แห่ง 
              1.ศูนย์บ้านห้วยหาน   2.ศูนย์บ้านห้วยคุ  3.ศนูย์บ้านผาตั้ง      

 4.2 สาธารณสุข 
           จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ
ประชาชนกลุ ่มเส ี ่ยง  โรคที ่ม ักเก ิดแก่ประชากรในหมู ่บ ้านได ้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์                   
โรคไข้เลือดออก  มือ-เท้า-ปากในเด็ก และโรคอื ่น ๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือ
ประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบล
และหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็
ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุก
ปี สำหรับเด็กแรกเกิด - ๖ ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน 
บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม การออกกำลังกาย
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ยังไม่สม่ำเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา   
           หน่วยงานด้านสาธารณสุข 

-โรงพยาบาลเวียงแก่น  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอ  
 -เตียงคนไข้   จำนวน 30 เตียง 
 -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปอ      จำนวน  6 แห่ง  ได้แก่ 
ลำดับ ชื่อสถานบริการ สถานที่ตั้ง 

1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางปอ บ้านปางปอ หมู่ที่ 1 
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปอ บ้านปอกลาง หมู่ที่ 5 
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาแล บ้านผาแล หมู่ที่ 6 
4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหาน บ้านห้วยหาน หมู่ที่ 9 
5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาตั้ง บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 14 
6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มฟ้าทอง บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ 18 

         
          -โครงการสุขศาลาพระราชทานฯ ร.ร.ตชด.บ้านห้วยกุ๊ก   จำนวน  1  แห่ง 

-ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน   จำนวน   20  แห่ง 

 4.3 อาชญากรรม 
           ตำบลปอ ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และทำลายทรัพย์สิน
ของราชการ ซึ่ง อบต.ก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมาก
ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่สำรวจ
พบว่าครัวเรือนหรือหมู่บ้าน ที่ไม่มีการป้องกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม วิธีการแก้ปัญหาของ อบต.ที่สามารถ
ดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  คือการติดตั้งกล้อ งวงจรปิดในจุดที่เป็นที่
สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก และลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกั ด จุด
บริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำ
คือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ ชุมชนได้รับ
ผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์
ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษท่ีได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ 
การขอกำลังจาก ตำรวจ ผู้นำ อปพร. เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่
ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทาง อบต.จะต้องหาวิธีที่จะแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้  

         4.4 ยาเสพติด 
          เนื่องจากเป็นพื้นที่ติดชายแดนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงมีปัญหายาเสพติดอยู่
พอสมควร แต่ทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้ดำเนินการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ตาม
นโยบายของรัฐบาล 
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4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
          องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ดำเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
4. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
5. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน  
6. ประสานการขอรับความช่วยเหลือการสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ ไปหน่วยงานที่เก่ียวข้อง     

5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
          5.1 การคมนาคมขนส่ง 

มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรังในเขตรับผิดชอบ 
หมูที่ จำนวน 

สายทางรวม 
(สาย) 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลส์(สาย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก(สาย) 

ถนนลูกรัง
(สาย) 

ทางลำลอง 
(สาย) 

1 1 1 5 2 1 
2 2 - 12 5 3 
3 1 - 13 3 1 
4 2 1 3 3 1 
5 1 - 14 5 2 
6 1 - 5 2 1 
7 1 - 5 3 3 
8 1 2 9 2 1 
9 1 1 7 3 2 

10 1 - 3 - 1 
11 1 - 2 - - 
12 1 - 4 - - 
13 1 - 1 - - 
14 2 2 7 2 1 
15 1 - 6 - - 
16 1 - 5 1 - 
17 - - 5 - - 
18 1 - 3 - - 
19 1 - 6 2 2 
20 - - 4 - - 
รวม 20 7 119 33 18 

ถนนเชื่อมระหว่างตำบล 2 2 1 1 
ถนนในการรับผิดชอบของ
หน่วยงานอ่ืน 

2 1 - - 
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          5.2 การไฟฟ้า 
           การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  อบต.จึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  
ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ และวิธีการที่จะดำเนินการ
แก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ อบต.ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึง
เหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน   

          5.3 การประปา 
การประปา ประชาชนส่วนมากใช้ประปาภูเขา และยังไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน มีปัญหาคือขาด

แคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภค ไม่มีแหล่งน้ำเนื่องจากพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน การลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขตาม
จุดที ่เกิดปัญหาในทันที การพิจารณาโครงการต่าง ๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น อบต.ก็ได้นำบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570 ) เพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความ
จำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป     

          5.4 โทรศัพท์ 
-ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 

          5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์บ้านปอกลาง ตั้งอยู่ หมู่ 5 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น 

จังหวัดเชียงราย  

6.ระบบเศรษฐกิจ 
          6.1 การเกษตร 

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของพื้นที่
คือ  ข้าว  ข้าวโพด  ส้มโอ ลำไย ส้มเขียวหวาน หอมหัวใหญ่ ขิง  ผักเมืองหนาวและผลไม้เช่น กาแฟ อะโวคาโด องุ่น
ดำไร้เมล็ด สตอเบอรี่  เป็นต้น ปัจจุบันเกษตรกรหลายรายได้หันมาปลูกยางพารามากขึ้น  นอกจากนั้นยังมีหน่วยงาน
ที่เข้ามาสนับสนุนการทำการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเพ่ิมขึ้น  คือ  มูลนิธิโครงการหลวงฯได้เข้ามา
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืช ปลูกผักปลอดสารพิษและผลไม้เมืองหนาวที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 

          6.2 การประมง 
ตำบลปอ มีการประมง คือ เลี้ยงบ่อปลาตามบ้านและหมู่บ้านสำหรับไว้อุปโภคบริโภคและไว้ขาย 

          6.3 การปศุสัตว์ 
ตำบลปอ มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค และการเลี้ยงสุกร ในทุกหมู่บ้านของ ตำบลปอ 

 

           6.4 การบริการ 
โรงแรม  - แห่ง              โรงภาพยนตร์ - แห่ง 
รีสอร์ท           30       แหง่              สถานีขนส่ง - แห่ง  
ร้านอาหาร      55 แห่ง               ร้านเกมส์          -          แห่ง 
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         6.5 การท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลปอ 

๑.ดอยผาตั้ง ต้ังอยู่ที่บ้านผาตั้งหมู่ที่ ๑๔ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย หมู่บ้านผาตั้งอยู่สูง
จากระดับน้ำทะเล  ๑,๖๓๕  เมตร ห่างจากหมู ่บ้าน  ๒ กม. มีจุดชมวิวตามแนวชายแดนไทย-ลาว เรียกว่า                    
“ผาบ่องประตูสยาม” หรือ”ผาบ่องประตูรักแห่งขุนเขา “เป็นถิ่นฐานเดิมของผู้อพยพอดีตทหารจีนคณะชาติ               
กองพลที่  ๙๓ ภายใต้การบังคับบัญชาของ  นายพลหลี่เหวิน  ฟาน  ความสวยงามที่เป็นลักษณะเฉพาะของหมู่บ้านผา
ตั ้ง  ไม่ว ่าจะเป็นสภาพทะเลหมอกยามเช้า สายน้ำโขงที ่มองเห็นจากยอดดอยไหลคดเคี ้ยวเข้าสู ่สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ไกลสุดสายตา กลิ่นอายธรรมชาติ อากาศเย็นสบายบริสุทธิ์ทุกฤดูกาล  รวมทั้งวัฒนธรรม
ประเพณีการต้อนรับ  และอาหารจีนที่ถูกรสนิยมของคนไทย 
   -  ระยะทางจากตัวเมืองเชียงราย    ๑57    กิโลเมตร 
   -  ระยะทางจากตัวอำเภอเวียงแก่น    ๓๐   กิโลเมตร 

๒.จุดชมวิวผาบ่องประตูสยามหรือผาบ่องประตูรักแห่งขุนเขา เป็นหน้าผาหินขนาดใหญ่ตรงกลางเป็นเนิน
ช่องเขาขนาดใหญ่เหมือนประตู ในอดีตเป็นช่องทางผ่านไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เป็นจุดชมวิวที่
สามารถชมทะเลหมอกได้เกือบตลอดทั้งปี  ในฤดูหนาวจะมีดอกพญาเสือโคร่ง (ซากุระ)  ตลอดทางขึ้นลงสวยงามมาก  
มีจุดกางเต็นท์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดตั้งให้มีไว้บริการตลอดปี  

          ๓.จุดชมวิวช่องผาขาด  เป็นจุดชมวิวที่อยู่ใกล้จุดชมวิวผาบ่องประตูสยามลักษณะเป็นหน้าผาหินที่ขาดออก
จากกัน  สามารถชมวิวทิวทัศน์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ และ สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้น และ
ทะเลหมอกตลอดทั้งปี 

           4.จุดชมวิวเนิน 102  จากจุดช่องผาขาดเดินขึ้นดอยต่อไปยัง เนิน 102 ระยะทางกว่า 150  เมตร จะ
เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินทางฝั่งประเทศไทย และจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกท่ีสวยงามกว้างไกลสุด
สายตาทางฝั่งประเทศลาว ซึ่งตามจริงไม่เพียงชมทะเลหมอกทางฝั่งลาวได้ทางเดียว เท่านั้นทางฝั่งไทยก็สามารถ
ชมได้ เห็นเป็นทิวหมอกละลอกคลื่นอยู่ไกล ๆ 

              5.จุดชมวิวเนิน 103 จากเนิน 102 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ราว 500 เมตร ก็จะเป็น จุดชมทะเล
หมอก ที่กล่าวได้ว่าสวยงามที่สุดกว่าทุกยอดบนดอยผาตั้ง เรียกว่า เนิน 103 เพราะจะชมทะเลหมอกได้กว้าง 
ไกลแบบพาโนราม่า 

          6.ภูชี้เดือน ตั้งอยู่บ้านร่มฟ้าหลวง หมู่ที่ 12 ตำบลปอ  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย เป็นจุดชมวิวบริเวณ
ชายแดนไทย – ลาว อยู่บริเวณยอดดอยผาหม่นน้อย  ซึ่งอยู่ระหว่างดอยผาตั้ง – ภูชี้ฟ้า  ภูชี้เดือน แหล่งท่องเที่ยวแห่ง
ใหม่ของจังหวัดเชียงรายภูน้องแฝดที่สามของทั้งภูชี้ฟ้าและภูชี้ดาวสำหรับชื่นชมทะเลหมอกสวย ๆ สัมผัสอากาศ
หนาวเย็น และจุดชมวิว 360 องศา อีกทั้งยังเป็นจุดเห็นพระอาทิตย์ขึ้นและตกดินได้อย่างงดงาม นักท่องเที่ยว 
สามารถเดินเท้าจากภูชี้ดาวได้เพียงไม่ถึงชั่วโมง โดยด้านบนของภูชี้เดือน มีลักษณะเป็นยอดปลายดอยยื่นออกไป 
และมีลานด้านสันปลายดอยกว้างเหมาะสำหรับเป็นพ้ืนที่ใช้กางเต็นท์พักแรม และเปิดให้มีการท่องเที่ยวในช่วง
เดือนพฤศจิกายน 2559  
                                -ระยะทางจากตัวเมืองเชียงราย   174  กิโลเมตร 
                                   -ระยะทางจากตัวอำเภอเวียงแก่น   47 กิโลเมตร 

            7.ภูชี้ดาว ตั้งอยู่บ้านร่มโพธิ์เงิน หมู่ที่  ๑๑  ตำบลปอ  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย  เป็น        
จุดชมวิวบริเวณชายแดนไทย  –  ลาว อยู่บริเวณยอดดอยผาหม่นน้อย  ซึ่งอยู่ระหว่างดอยผาตั้ง – ภูชี้ฟ้า จุดเด่นของ 
ภูชี้ดาว นี้ อยู่ที่ยอดสูงสุด สามารถมองเห็นวิวได้ 360 องศา ไม่มีต้นไม้ สิ่งก่อสร้างใด ๆมาบดบัง  มีแนวรั้วไม้ไผ่
กันเขตแดนป้องกันอันตรายมาสร้างเป็นจุดเด่นบนยอดชมวิวแห่งนี้  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังใหม่ ทุกอย่างยังคง
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อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติ ป่าเขา ต้นไม้ ทิวทัศน์ทะเลหมอกมีบรรยากาศที่สวยงามมากในฤดูหนาว สามารถ
มองเห็นทะเลหมอก ตลอดฤดูหนาว เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัย ภูชี้ดาวแหล่งท่องเที่ยวที่น้อยคน
จะเคยขึ้นไปสัมผัสชมทะเลหมอกแต่ปัจจุบันนี้กำลังจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นจุดชมวิวทะเลหมอก ที่มี
ยอดเขาเป็นปลายแหลมชี้ขึ้นสู่ท้องฟ้า เห็นวิวทะเลหมอกด้านหน้าแบบพาโนราม่า 
 -ระยะทางจากตัวเมืองเชียงราย      177       กิโลเมตร 
        -ระยะทางจากตัวอำเภอเวียงแก่น      50       กิโลเมตร 

          8.ภูชี้ฟ้า ตั้งอยู่บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ ๑๘ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ภูชี้ฟ้ามีบริเวณยอดสูงสุดเป็นลักษณะแหลมสูงชี้ขึ้นไปบนฟ้า เป็นจุดที่นักท่องเที่ยว
สามารถขึ้นมาชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าได้สวยงามที่สุด  อีกทั้งสามารถมองเห็นหุบเขาสลับซับซ้อน
และชายแดนฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่กว้างไกลไร้ขอบเขต ทางขึ้นภูชี้ฟ้า ที่บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ 
๑๘ ตำบลปอ นักท่องเที่ยวสามารถนำรถขึ้นมาจอดที่หน่วยจัดการต้นน้ำหงาว – งาว และเดินเท้าอีกเพียง  ๔๐๐  
เมตร ก็จะถึงจุดชมวิวภูชี้ฟ้าที่สวย โดยเฉพาะฤดูหนาว สองข้างทางเดินเท้าขึ้นสู่ภูชี้ฟ้า จะมีดอกพญาเสือโคร่งหรือ
ดอกซากุระเมืองไทย,ดอกชงโค(ดอกเสี้ยวป่า) จะบานสะพรั่งทั่วดงดอย และเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบผจญภัย 
         -ระยะทางจากตัวเมืองเชียงราย      185.7      กิโลเมตร 
         -ระยะห่างจากตัวอำเภอเวียงแก่น     58.7      กิโลเมตร       
           9.พลับพลาทรงงาน  เป็นพลับเพลาทรงงาน ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง ตั้งอยู่ หมูท่ี ่๑๘ บ้านร่มฟ้าทอง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นที่ประทับทรง
งานระหว่างที่เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเยียนราษฎรที่หมู่บ้านร่มฟ้าทอง  ซึ่งใกล้บริเวณพลับพลาทรงงานมีศูนย์
ศิลปชีพของชาวไทยภูเขาจัดตั้งโดยพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  เพื่อให้ชาวเขาที่มีความสามารถด้านงานฝีมือได้มี
อาชีพเสริมต่อไป ทางขึ้นบ้านร่มฟ้าทองเป็นอีกทางขึ้นที่สามารถไปชม ภูชี้ฟ้าได้ ใน ช่วงเดือนธันวาคม -  กุมภาพันธ์ 
ของทุกปีจะมีดอกพญาเสือโคร่ง (ซากุระ) บานสวยงามมาก 
          -ระยะทางจากตัวเมืองเชียงราย     185.7     กิโลเมตร 
        -ระยะทางจากตัวอำเภอเวียงแก่น   58.7      กิโลเมตร 
          10.ถ้ำเพชร ตั้งอยู่บริเวณป่าชุมชนบ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ที่ ๑๕ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย  
ขนาดความกว้าง  ๑๐  เมตร  ลึกประมาณ  ๒๐๐  เมตร ภายในถ้ำเป็นหินปูนขนาดใหญ่ที่ตกตะกอนเป็นประกาย
ระยิบระยับ ภายในถ้ำมีน้ำไหลผ่านในบริเวณถ้ำ  การเดินทางจากหมู่บ้านจะต้องขับรถไปถึงบริเวณป่าชุมชนและเดิน
เท้าต่อไปอีกประมาณ 100 เมตร จะถึงทางเข้าถ้ำเพชร 
      -ระยะทางจากตัวเมืองเชียงราย      160    กิโลเมตร 
                     -ระยะทางจากตัวอำเภอเวียงแก่น     33     กิโลเมตร 

          11.น้ำตกทรายทอง (น้ำตกตาดหมอก) ตั้งอยู่ระหว่างบ้านผาแล หมู่ที่ ๖และบ้านทรายทอง  หมู่ที่ 7  
ตำบลปอ  อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย น้ำตกทรายทองเป็นน้ำตกที่อยู่ในหุบเขาลึกเข้าไปในหมู่บ้าน  มีระยะทาง
ประมาณ  ๖  กิโลเมตร  จากหมู่บ้าน การเดินทางต้องเดินทางด้วยเท้า น้ำตกทรายทองเป็นน้ำตกที่มีความสูงของ
สายน้ำที่ตกลงมายังแอ่งน้ำประมาณ ๑๒  เมตร ปัจจุบัน น้ำตกทรายทองยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากนัก 
เพราะการเดินทางค่อนข้างลำบากเหมาะสำหรับผู้ที่รักการผจญภัย 
   -ระยะทางจากตัวเมืองเชียงราย       ๑๘๒      กิโลเมตร 
   -ระยะทางจากตัวอำเภอเวียงแก่น       ๒๒     กิโลเมตร 
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          12.วนอุทยานถ้ำผาแล  ตั้งอยู่บ้านผาแล หมู่ ๖ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เป็นถ้ำหินปูน มี
ถ้ำเล็กในพ้ืนที่เดียวกันทั้งหมด ๑๒  ถ้ำ เป็นถ้ำตัน เดินทางเข้าออกได้ทางเดียว พ้ืนทีบ่ริเวณด้านในหน้าถ้ำมีสำนัก
สงฆ์ และรถยนต์สามารถเดินทางเข้าถึงได้ 
   -ระยะทางจากตัวเมืองเชียงราย       ๑๗๙      กิโลเมตร 
                                  -ระยะทางจากตัวอำเภอเวียงแก่น       ๓๗     กิโลเมตร 
          13. ถ้ำห้วยกุ๊ก ตั้งอยู่บ้านห้วยกุ๊ก หมู่ที่ ๒๐ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย เป็นถ้ำหินปูน 
ซึ่งจะมีน้ำไหลอยู่ในบริเวณในถ้ำและถือเป็นต้นน้ำของลำห้วยกุ๊ก ซึ่งยังคงมีไม้ป่าและธรรมชาติที่สวยงามของความ
เป็นป่าต้นน้ำได้เป็นอย่างดี  การเดินทาง โดยรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อถึงหมู่บ้านห้วยกุ๊ก และ สามารถเดินเท้าจาก
หมู่บ้าน ถึงบริเวณลำห้วย บริเวณหน้าถ้ำดังกล่าว ประมาณ ๒ กิโลเมตร  เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญ
ภัย 
             -ระยะทางจากตัวเมืองเชียงราย  ๑๗๓ กิโลเมตร 
            -ระยะทางจากตัวอำเภอเวียงแก่น   ๒๔ กิโลเมตร       
           6.6 อุตสาหกรรม 
        -  จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   -   แห่ง 
           (มีคนงานต่ำกว่า  ๑๐  คน  หรือมีทรัพย์สินถาวรที่เกิน  ๑  ล้านบาท) 

           6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
-การพาณิชย์ 
ธนาคาร  - แห่ง                สถานีบริการน้ำมัน   3    แห่ง 
บริษัท  - แห่ง                ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า     -     แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด    -       แห่ง                ตลาดสด    5    แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  138 แห่ง                โรงฆ่าสัตว ์    1     แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต     -      แห่ง 
-กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ     จำนวน 13 กลุ่ม 

 ๑.กลุ่มจักสานบ้านปอกลาง  8.กลุ่มเลี้ยงไก่-เพาะเห็ดบ้านดอน 
 ๒.กลุ่มจักสานบ้านปางหัด                    9.กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้บ้านปางหัด 
 3.กลุ่มนวดแผนไทย                            10.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านกอก 
 4.กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านปางหัด                  11.กลุ่มไม้กวาดบ้านผาแล 
 5.กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดอน                     12.กลุ่มแปรรูปหญ้าแฝกบ้านปางปอ 
 6.กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านปอกลาง                  
 7.กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านทรายทอง                   

 6.8 แรงงาน 
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ  ๙๕  

เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ ๗๓.๙๙ ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพื้นที ่ต่ำกว่าระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่  
รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่
ส่วนมากเป็นภูเขาเป็นส่วนใหญ่ ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไข 
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7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.๑ การนับถือศาสนา 
-ประชาชนหมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6, นบัถือศาสนาพุทธ 
-ประชาชนหมู่ที่ 4, หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 9, หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 12, หมู่ที่ 13, หมู่ที่ 14, 

หมู่ 15, หมู่ที่ 16, หมู่ที่ 17, หมู่ที่ 18, หมู่ที่ 19, หมู่ที่ 20 นับถือทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาครสิต์ โดยมีข้อมูล 
ศาสนสถาน ดังนี้ 

วัด   มีจำนวน 5 วัด ดังนี้     
1. วัดปางปอ 
2. วัดบ้านปางหัด  
3. วัดบ้านดอน    
4. วัดบ้านปอกลาง 
5. วัดบ้านผาแล 

สำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 
                    1. สำนักสงฆ์ บ้านผาตั้ง 
                    2. สำนักสงฆ์ บ้านร่มฟ้าผาหม่น 
                    3. สำนักสงฆ์ บ้านสันติพัฒนา 
           ที่พักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง  ดังนี้ 
                    1.ที่พักสงฆ์บ้านปางหัด        2.พ่ีพักสงฆ์ดอยป่ายาง  

โบสถ ์จำนวน   11   แห่ง  

7.๒ ประเพณีและงานประจำปี 
-ตำบลปอ  มีกลุ่มชาติพันธุ์/ชนเผ่า  7 ชาติพันธุ์  ได้แก่  1.คนเมือง  2.ไทลื้อ  3.ม้ง  4.อ้ิวเมี่ยน(เย้า) 

5.จีนคณะชาติ(จีนฮ้อ)  6.อาข่า  7.ไทยใหญ่  
            ๑.เผ่าไทลื้อ  มีประเพณีท่ีสำคัญดังนี้ 
                - พิธีเลี้ยงปางแปด  เป็นการอันเชิญเจ้าป่าเจ้าเขาให้มาปกปักษ์รักษาพืชผลที่ทำการเพาะปลูกไว้ จัด
ในช่วงเดือน  พฤษภาคม – มิถุนายน  ของทุกปี 
                -  พิธีฉายหนังแดง  เป็นพิธีการขอฝนเพ่ือความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูก จัดขึ้นในช่วงเดือน  
พฤษภาคม -  มิถุนายน ของทุกปี 
             ๒.เผ่าอาข่า  มีประเพณีปีใหม่อาข่าจะมีการโล้ชิงช้า จัดขึ้นในช่วงเดือน สิงหาคม ของทุกปี 
             ๓.เผ่าจีนคณะชาติ  หรือจีนฮ่อ  มีประเพณีตรุษจีน , สาร์ทจีน  มีการละเล่น เช่น การเชิดสิงโต จัดในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี 
              ๔. เผ่าม้ง จะมีการจัดงานประเพณีปีใหม่ม้ง เป็นประเพณีที่ชนเผ่าม้งจะมารวมตัวกันเพ่ือพบปะญาติพ่ีน้อง
และมีกิจกรรมการละเล่น  เช่น การโยนลูกช่วง  การตีลูกข่าง  การตีลูกขนไก่  การแข่งขันชนวัว เป็นต้น  จะจัดในวัน
ขึ้น ๑ ค่ำของเดือน ๒ ของทุกปี 
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7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตตำบลปอ ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทำ
เครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน  การทอผ้าพื้นเมือง การตีมีด ทำเครื่องเงิน การปักผ้าม้งและผ้าเมี่ยน ฯลฯ 
  ภาษาถิ่น  เมืองล้านนา ภาษาไทลื้อ ภาษาม้ง ภาษาเมี่ยน ภาษาจีนยูนาน ภาษาอาข่า 

๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตตำบลปอ ได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่ายบ้าง 
ได้แก่ เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่/หวาย/ต้นกก ผ้าที่ทอพ้ืนเมืองจากผ้าฝ้ายและผ้าไหมปักผ้าม้งและผ้าอ้ิวเมี่ยน   

8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
          8.1 น้ำ  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจากแม่งาว ซึ่งจะต้องนำมาผ่าน
กระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถนำข้ึนมาใช้ให้พอเพียงได้  
           แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 ลำห้วย , ลำน้ำ  3  สาย 
 บึง ,  หนองน้ำ  1  แห่ง 
 ลำเหมือง  20  สาย 
 อ่างเก็บน้ำ  -  แห่ง 

แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน 
 ฝาย   20  แห่ง 
 บ่อน้ำตื้น  15  แห่ง 
 บ่อโยก   -  แห่ง 
 ระบบประปาหมูบ้าน -  แห่ง 
 ระบบประปาภูเขา 20  แห่ง 

ถังเก็บน้ำฝน  100  แห่ง  

          8.2 ป่าไม้ 
ในพ้ืนทีอ่ยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากและมีสัตว์

ป่าหลายชนิด แต่พื้นที่ป่าส่วนแห่งชาติส่วนใหญ่ถูกบุกรุกที่ทำกินเป็นที่ทำการเกษตรและช่วงหน้าแล้งเกิดปัญหาการ
เผาป่า เผาไร่และลุกลามเข้าไปในพ้ืนที่ป่าหลายจุด 

          8.3 ภูเขา 
           ในพ้ืนที่เป็นที่ราบระหว่างภูเขาสลับซับซ้อนของดอยยาวและดอยผาหม่น 

          8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
           ในพ้ืนที่ของตำบลปอ ส่วนมากเป็นพื้นป่าและทีส่ำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ  
ตามลำดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  
อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่ ไม่สามารถที่จะนำน้ำจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้จึง
ต้องอาศัยน้ำดิบจากแหล่งอื่น และน้ำฝนน้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  
ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน 
ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหาของ อบต.ได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้ง
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พื้นที่ โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่าง ๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ   
 
 
 
 
 


