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แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

ขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา  อําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สวนที่ 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
1. ดานกายภาพ 
  ๑.๑ ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 
   องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง อยูหางจากท่ีทําการ
อําเภอวังเหนือ ไปทางทิศใตประมาณ ๕ กิโลเมตร อยูหางจากจังหวัดลําปาง  ประมาณ  100  กิโลเมตร   
มีพ้ืนท่ีประมาณ  ๓๒.๙๗  ตารางกิโลเมตร หรือ  ๒๐,๖๐๖  ไร  คิดเปนรอยละ ๓.๒๕ ของพ้ืนท่ีท้ังอําเภอ 
(พ้ืนท่ีท้ังอําเภอ ๑,๐๑๒.๙๙ ตารางกิโลเมตร) 
  ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
  องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา มีสภาพสวนใหญเปนพ้ืนท่ีราบลุม มีแมน้ําวัง และ
แมน้ําแสด จะมีเขาเล็กนอยลาดเทจากทิศตะวันออกลงมาทิศตะวันตก 
  อาณาเขตติดตอ 
   - ทิศเหนือ ติดตําบลวังซาย  อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 
  - ทิศใต  ติดตําบลรองเคาะ อําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง 
  - ทิศตะวันออก ติดตําบลวังทอง  อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 
  - ทิศตะวันตก ติดตําบลวังใต  อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
           รอนชื้น มี 3 ฤดู คือ ฝน หนาว และรอน 
          1.4 ลักษณะของดิน 

  ลักษณะดินของตําบลวังทรายคําสรุปไดดังนี ้
หนวยแผนท่ีท่ี 5  
 หนวยแผนท่ีนี้เปนกลุมดินท่ีมีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียว ดินบนมีสีเทาแก ดินลางมีสีน้ําตาลออน
หรือเทา   มีจุดประสีน้ําตาลและสีเหลือง  หรือสีแดงตลอดชั้นดิน  มักพบกอนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและ
แมงกานีสปะปนอยูและในชั้นดินลางลึกๆอาจพบกอนปูน กลุมดินนี้เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินตะกอนลําน้ํา
เปนดินลึก   มีการระบายน้ําเลว พบบริเวณท่ีราบเรียบ   ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติคอนขางต่ํา
ถึงปานกลางปฏกิิริยาเปนกรดปานกลางถึงเปนกรดเล็กนอยมีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-6.5 
แตถาดินมีกอนปูนปะปนในดินชั้นลาง   ดินชั้นนี้จะมีปฏิกิริยาเปนดางออน หรือมีคาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 7.5-8.0  
 ปจจุบันบริเวณดังกลาวสวนใหญใชทํานาในบริเวณท่ีมีแหลงน้ําใชปลูกพืชไรพืชผักและยาสูบ
ในชวงฤดูแลง ขาวท่ีปลูกโดยมากใหผลตอบแทนคอนขางสูงตัวอยางชุดดินท่ีอยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดิน     
หางดง ชุดดินพาน 
หนวยแผนท่ีท่ี 47 
 หนวยแผนท่ีนี้เปนกลุมดินมีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียวหรือดินรวนท่ีมีเศษหินปะปนมากมักพบชั้น
หินพ้ืนตื้นกวา 50 ซม. สีดําเปนสีน้ําตาล  สีเหลืองหรือสีแดง   เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อ
ละเอียดมีสภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นลอดลาดถึงเนินเขา  เปนดินตื้น มีการระบายน้ําดี มีความอุดมสมบูรณ
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ตามธรรมชาติต่ําถึงปานกลาง  ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงปานกลางมีคาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 5.5 – 7.0 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดินของหนวยแผนท่ีนี้ไดแกเปนดินตื้นมีเศษหินปะปนอยูในเนื้อ
ดินเปนปริมาณมากในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูงมีปญหาเก่ียวกับการชะลางพังทลายของหนาดินอยาง
รุนแรงตัวอยางดินท่ีอยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินลี้ ชุดดินมวกเหล็ก ชุดดินทาลี่ ชุดดินสบปราบ  ชุดดินงาว 
หนวยแผนท่ีท่ี 48  
 หนวยแผนท่ีนี้เปนกลุมดินท่ีมีเนื้อดินบนสวนใหญเปนดินรวนปนทราย   สวนดินลางเปนดินปน
เศษหินหรือปนกรวด กอนกรวดสวนใหญเปนหินกลมมน   ถาเปนดินปนเศษหินมักพบชั้นหินต่ํากวา     
50 ซม. สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดง  พบบริเวณพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นลอนชันจนถึงเนินเขา เปนดิน
ตื้นมากมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ําปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางมีคาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 5.0 – 6.0 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดินของหนวยท่ีนี้ไดแก ดินตื้นมาก  บริเวณท่ีมีความลาดชันสูง
เกิดการชะลางพังทลายไดงาย นอกจากนั้นดินยังมีความอุดมสมบูรณต่ําอีกดวยปจจุบันบริเวณดังกลาว
สวนใหญเปนปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง  ปาละเมาะ และทุงหญาธรรมชาติบางแหงใชปลูกพืชไร หรือไมโต
เร็ว ตัวอยางชุดดินท่ีอยูในกลุมนี้ไดแก  ชุดดินทายาง ชุดดินแมริม 
หนวยแผนท่ีท่ี 59  
 หนวยแผนท่ีนี้เปนหนวยผสมของดินหลายชนิด   ซ่ึงเกิดจากตะกอนลําน้ําพัดพามาทับถมกันพบ
บริเวณท่ีราบลุมหรือบริเวณพ้ืนลางของหุบเหว  มีสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบดินท่ีพบสวน
ใหญมีการระบายน้ําคอนขางเลว มีลักษณะและคุณสมบัติตาง ๆ    เชน เนื้อดิน  สีดิน ความลึกของดิน 
ปฏิกิริยาดิน ตลอดจนความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติไมแนนอน ข้ึนอยูกับชนิดของวัตถุตนกําเนิดดินใน
บริเวณนั้น ๆ    สวนมากมีกอนกรวดและเศษหินปะปนอยูในเนื้อดินดวยปจจุบันบริเวณดังกลาวใช
ประโยชนในการทํานา สวนในฤดูแลง ถามีแหลงน้ํา    หรือดิน  นิยมใชปลูกพืชผัก หรือพืชไรอายุสั้น เชน 
ถ่ัวเขียว หรือถ่ัวเหลือง 
 เนื่องจากหนวยแผนท่ีนี้เปนหนวยผสมของดินหลายชนิดดังนั้นในแผนท่ีดินระดับจังหวัดจึงเรียกวา
เปนพวกดินตะกอนลําน้ําท่ีมีการระบายน้ําเลว 
แผนท่ีกลุมชุดดิน  ต.วังทรายคํา 

 
ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน 
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1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา 
17แหลงน้ําธรรมชาต1ิ7 

  -  มีลําน้ํา, ลําหวย 2 แหง คือ แมน้ําวัง และน้ําแมแสด   
 แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน17 

  -  ฝาย     17  แหง  - บอน้ําตื้น  849  แหง 
  -  บอโยก      8  แหง  - บอบาดาลพรอมถังเก็บ 25 แหง 

1.6 ลักษณะของไมและปาไม 
พ้ืนท่ีปา  มีพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติอยูทางทิศตะวันออกของตําบลและมีปาชุมชนอยูบริเวณ

ตอนกลางของตําบลมีพ้ืนท่ีปาไมท้ังหมดประมาณ  8,461.75  ไร 
 

2. ดานการเมืองการปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 
องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา มี 9 หมูบาน มีผูปกครองตามกฎหมายลักษณะปกครอง

ทองท่ี พ.ศ. 2475  ดังนี้ 
หมูที่ บาน ชื่อผูปกครอง ตําแหนง 
1 บานทุงฮ ี นายจาํลอง       แสนจิต ผูใหญบาน หมู 1 
2 บานดง นายจงกล         ใจบุญ ผูใหญบาน หมู 2 
3 บานปงวงั นายสมพร        สูงขาว ผูใหญบาน หมู 3 
4 บานตนฮาง นายยนต          ใจยัง กํานันตาํบล 
5 บานปาฝาง นายยนต        ใจยัง     (รักษาการแทน) ผูใหญบาน หมู 5 
6 บานกอ นายพฒันา       จันหอม ผูใหญบาน หมู 6 
7 บานปาสัก นายอัศวิน        อวดราษฎร ผูใหญบาน หมู 7 
8 บานทุงหา นายสทิธิภาพ     สะอาด ผูใหญบาน หมู 8 
9 บานทุงพฒันา นายจีรศักดิ์       ภาวนา ผูใหญบาน หมู 9 

3. ประชากร 
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 

องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา มีประชากรท้ังสิ้น   4,105  คน  แยกเปน 
  - ชาย 2,026    คน    - หญิง  2,078  คน 
  มีความหนาแนนเฉลี่ย    .................. คน/ตารางกิโลเมตร   
                   มีจํานวนครัวเรือนท้ังหมด  1,413     ครัวเรือน 
  หมูท่ี ๑ บานทุงฮี    143  ครัวเรือน  ชาย  242  คน หญิง 217 คน   รวม 459 คน  

หมูท่ี ๒ บานดง     163  ครัวเรือน  ชาย  213  คน หญิง 226 คน   รวม ๔39 คน 
  หมูท่ี ๓ บานปงวัง   213  ครัวเรือน  ชาย  277  คน หญิง 297 คน   รวม 574 คน 

หมูท่ี ๔ บานตนฮาง 180  ครัวเรือน  ชาย  247  คน หญิง 269 คน   รวม 516 คน 
  หมูท่ี ๕ บานปาฝาง   92  ครัวเรือน  ชาย  134  คน หญิง 142 คน   รวม 276 คน 
   หมูท่ี ๖ บานกอ     199  ครัวเรือน  ชาย  266  คน หญิง 269 คน   รวม 535 คน 
  หมูท่ี ๗ บานปาสัก  ๑83  ครัวเรือน  ชาย  301  คน หญิง 286 คน   รวม 587 คน 

หมูท่ี ๘ บานทุงหา  114  ครัวเรือน  ชาย  141  คน หญิง 164 คน   รวม 305 คน 
หมูท่ี ๙ บานทุงพัฒนา  126 ครัวเรือน  ชาย 205 คน หญิง 208 คน  รวม 413 คน 
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3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 
 แรกเกิด – 18 ป  จํานวน  669   คน 
 18 – 100 ป  จํานวน  3,469 คน 

4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 3 จังหวัดลําปาง  
สถานศึกษา ครู ระดับ 

ประถม 
ระดับ
มัธยม 

รวม 

1. โรงเรียนบานกอ 11 138 - 149 
2. โรงเรียนบานทุงฮี 6 33 - 39 
3. โรงเรียนวังทรายคําวิทยา(ปงวังอนุสรณ) 14 44 38 96 

รวม 31 215 38 284 
 

สถานศึกษาศูนยเด็กเล็ก (ขอมูล วันท่ี 9 ตุลาคม 2561) 
สถานศึกษา ครู จํานวน

เด็ก 
รวม 

1. โรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา 1 บานปาสัก   2 18 20 
2. ศูนยเด็กเล็กบานทุงฮี 2 15 17 
3. ศูนยเด็กเล็กบานปาสัก 1 6 7 
4. ศูนยเด็กเล็กบานปงวัง 2 14 16 
5. ศูนยเด็กเล็กตนฮาง 2 17 19 

รวม 9 70 79 
         4.2 การสาธารณสุข 
  - สถานีอนามัยประจําตําบล  ๑ แหง คือ รพ.สต.สงเสริมสุขภาพบานปงวัง 
  - อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา  รอยละ  ๑๐๐ 
 4.3 อาชญากรรม   -  

4.4 ยาเสพติด - 
4.5 การสังคมสงเคราะห 
         - เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบี้ยยังชีพผูพิการ เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 

 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนสง 
  การคมนาคม 
   - มีเสนทางสายหลักท่ีติดตอกับอําเภอลาดยางแลวท้ังหมด 
  - มีเสนทางเชื่อมตอบานปาสัก ตําบลวังทรายคํา – บานแมสุก ตําบลวังซาย 
  - มีเสนทางเชื่อมตอบานทุงฮี   ตําบลวังทรายคํา – บานวังโปง ตําบลวังใต 
  - มีเสนทางเชื่อมตอบานปงวัง  ตําบลวังทรายคํา – บานดอนแกว ตําบลรองเคาะ 
  - มีเสนทางเชื่อมตอบานกอ  ตําบลวังทรายคํา  –  บานดอนแกว  ตําบลรองเคาะ  
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 5.2 การไฟฟา 
  - ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํามีไฟฟาใช    รอยละ ๑๐๐ 
 5.3 การประปา 

- มีประปาหมูบาน จํานวน 9 หมูบาน 
 5.4 โทรศัพท 
  - มีโทรศัพททุกบาน 
 5.5 ไปรษณียหรือการส่ือสารการขนสง วัสดุ ครุภัณฑ 
  - ท่ีทําการไปรษณียโทรเลข ๑  แหง 
  - สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ  6  แหง 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 

การทํานา    เกษตรกรจะทํานาปลูกขาวประมาณเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ของทุกป  สวน
ใหญจะใชขาวพันธุ กข. 6, กข.  10  สวนมากจะปลูกไวเพ่ือบริโภคในรัวเรือนและมีเหลือขายบาง
ประมาณ  5  % ของเกษตรกรผูปลูกขาว  สวนใหญจะมีปญหาเรื่องความตองการเมล็ดขาวพันธุดี 

ถั่วเหลือง    เกษตรกรจะปลูกถ่ัวเหลืองหลังฤดูกาลเก็บเก่ียวขาวประมาณเดือนธันวาคม – การ
ปลูกสวนใหญจะปลูกเพ่ือจําหนายเปนรายไดขิงครัวเรือนจะมีพ้ืนท่ีปลูกประมาณ 1,918   ไร  รอยละ   
9 จะมีปญหาบางในเรื่องเมล็ดพันธุดี 

ถั่วลิสง   จะปลูกในเดือน  พฤษภาคม – มิถุนายน  สวนใหญจะปลูกในสภาพไรอาศัยน้ําฝนมี
พ้ืนท่ีเพาะปลูกประมาณ  433   ไร หรือรอยละ 1.3 ของพ้ืนท่ีการเกษตร สวนใหญจะมีปญหาเรื่องราคา 

ขาวโพดเล้ียงสัตว  จะปลูกประมาณเดือนเมษายน – พฤษภาคม  จะปลูกในสภาพไรอาศัยน้ําฝน  
พ้ืนท่ีประมาณ 1,175 ไร จะมีปญหาบางในเรื่องของราคาไมแนนอน 

ไมผล  สวนมากจะปลูกมะมวงประมาณ 136 ไร มะขาม 136 ไร ลําไย 224 ไร คิดเปนรอยละ  
7.12  ของพ้ืนท่ีการเกษตร 
 6.2 การประมง 

เกษตรกรจะเลี้ยงปลาตามบอในบานหรือหัวไรปลายนาเพ่ือไวบริโภคและขายเปนรายไดเสริม 
เปนพวกปลานิล , ปลาไน , ปลาตะเพียนและบางสวนจําไดปลาจากอางเก็บน้ําแมแสดมาบริโภค 
 6.3 การปศุสัตว 

สุกร  ตําบลวังทรายคําเปนตําบลหนึ่งท่ีมีการเลี้ยงสุกรมากสวนใหญจะเลี้ยงไวจําหนายประมาณ  
581 รายเฉลี่ยครัวเรือนละ  5 – 10  ตัว หรือคิดเปนรอยละ  51.14   ของครัวเรือนท้ังหมด 

ไก   สวนใหญจะเลี้ยงไกพันธุพ้ืนเมืองเพ่ือไวบริโภคในครัวเรือน 
วัว,ควาย  สวนใหญจะเลี้ยงพันธุพ้ืนเมือง,และลูกผสมบาง เลี้ยงไวเพ่ือจําหนาย 

 6.4 การบริการ 
 - การจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี 

- การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
- การจัดเก็บภาษีปาย 
- การจัดเก็บคาธรรมเนียมและใบอนุญาตตางๆ 
- การขออนุญาตกอสรางอาคาร 
- การสนับสนุนน้าํอุปโภคบริโภค 
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- การชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัย เชน ขอยืมรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค 
- การรับแจงเรื่องราวรองทุกข 
- การขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
- การขออนุญาตจัดตั้งตลาด 
- การขออนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร 
- การขออนุญาตจําหนายสินคาในท่ีสาธารณะ 
- การใหบริการขอมูลขาวสาร 
- การซอมแซมไฟก่ิง,ซอมประปา 
- การใหสงเคราะหผูปวยเอดส ผูพิการ และผูสูงอายุ 
- การออกใบทะเบียนพาณิชย 

 6.5 การทองเท่ียว 
 - อางเก็บน้ําแมแสด 
 - วัดบานกอ 

6.6 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
 การรวมกลุมตําบลวังทรายคํา 

1. กลุมวิสาหกิจชุมชน 
 ม.1 กิจกรรม : กลุมเครื่องดนตรีพ้ืนบานทุงฮี 
 ม.1 กิจกรรม : กลุมประดิษฐดอกไมดวยกระดาษสา 

ม.1 กิจกรรม : กลุมผลิตภัณฑทํามาจากน้ําผึ้ง 
ม.6 กิจกรรม : กลุมหัตถกรรมเศษไมบานกอ 

 ม.4 กิจกรรม : กลุมประดิษฐจากกระดาษสา  
 ม.7 กิจกรรม : กลุมเลี้ยงโคบานปาสัก   

2. กลุมเกษตรกรรม 
ม.1-9 กิจกรรม : ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว    
3. กลุมออมทรัพย     

 ม.1-9 กิจกรรม  ออมทรพัย    
 4. กลุมเลี้ยงไก 
 ม.6  กิจกรรม กลุมเลี้ยงไกพ้ืนเมือง  

6.7 แรงงาน 
           -  หนึ่งครัวเรือน มีแรงงาน       เฉลี่ย   2  คน 
 -  คาจางแรงงานเกษตรกรรม   วันละ  300-400  บาท/คน 
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7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 
7.1 ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานและชุมชน 

สถานท่ีตั้งและอาณาเขต       
ทิศเหนือ ติดตอ ตําบลวังซาย     อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 

  ทิศตะวันออก ติดตอ ตําบลวังทอง     อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 
  ทิศตะวันตก ติดตอ ตําบลวังใต       อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 
  ทิศใต  ติดตอ ตําบลรองเคาะ   อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 
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พ้ืนที่ถือครอง 
ชื่อหมูบาน หมูท่ี ครัวเรือน

ท้ังหมด 
ครัวเรือน
เกษตรกร 

พ้ืนท่ี
ท้ังหมด

(ไร) 

พ้ืนท่ีการเกษตร(ไร) รวมพ้ืนท่ี
การเกษตร

(ไร) 
พท.นา พท.ไร พท. 

ไมผล 
พืชผัก 

ทุงฮ ี 1 112 91 1,420 366 269 55 20 710 

ดง 2 125 127 2,734 373 607 36 - 1,016 

ปงวัง 3 176 111 2,447 443 297 80 5 825 

ตนฮาง 4 148 141 2,782 419 325 61 - 805 

ปาฝาง 5 71 70 2,253 371 203 26 - 600 

กอ 6 143 130 2,690 478 223 62 8 771 

ปาสัก 7 153 146 2,753 494 398 93 - 985 

ทุงหา 8 91 81 2,564 277 1,297 84 - 1,658 

ทุงพัฒนา 9 111 91 1,455 267 141 69 15 492 

รวม  1130 988 21,098 4,201 3,760 566 48 7,862 

 
สภาพภูมิประเทศ มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 33.71  ตร.กม.  หรือประมาณ  21,068.75 ไร ตั้งอยูบริเวณท่ีราบ   
ริมฝงแมน้ําวังดานทิศตะวันออก มีหมูบานจํานวน  9  หมูบานดังนี้ 
 หมูท่ี 1   บานทุงฮี   หมูท่ี  5  บานปาฝาง           
 หมูท่ี 2  บานดง    หมูท่ี  6  บานกอ 
 หมูท่ี 3   บานปงวัง   หมูท่ี  7  บานปาสัก 
 หมูท่ี 4   บานตนฮาง   หมูท่ี  8  บานทุงหา 
              หมูท่ี  9  บานทุงพัฒนา 

7.2 ขอมูลดานการเกษตร 
ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ ไดแก ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว ถ่ัวเหลือง 

ขอมูลการปลูกพืช 

หมู ขาวนาป 
(ไร) 

ขาวโพดเลี้ยง
สัตว 
(ไร) 

ถั่วเหลือง
(ไร) 

ถั่วลิสง 
(ไร) 

มะเขือเทศ 
(ไร) 

ขาวโพดหวาน 
(ไร) 

อ่ืน ๆ 
(ไร) 

1 366 25 158 15 20 19 35 

2 373 200 97 10 - - 18 

3 443 - 325 - - - 15 

4 419 - 203 - - 20 10 

5 371 30 183 - - 15 10 

6 478 60 318 - - - 15 

7 494 835 285 10 - - 20 

8 277 47 270 - - - 20 

9 267 25 159 - 20 15 25 

รวม 4,201 1,175 1,918 35 40 69 168 

ท่ีมา : สนง.เกษตรอําเภอวังเหนือ 
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7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 
แหลงน้ํา  
17แหลงน้ําธรรมชาต1ิ7 

  - มีลําน้ํา, ลําหวย 2 แหง คือ แมน้ําวัง และน้ําแมแสด 
17 แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน17 
  - ฝาย 17 แหง 
  - บอน้ําตื้น 849 แหง 
  - บอโยก 8 แหง 
  - บอบาดาลพรอมถังเก็บ 25 แหง 

7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
มีประปาหมูบาน จํานวน 8 หมูบาน 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา 
 ประชาชนในตําบลวังทรายคําสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 
 8.2 ประเพณีและงานประจําป 

- ตานสลากภัตชวงใกลวันออกพรรษา  

- ประเพณีเขาพรรษา 

- ประเพณีออกพรรษา 

- ประเพณีสงกรานต 

- ประเพณีลอยกระทง 
8.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น  ภาษาเหนือ 
8.4 สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
-    หัตถกรรมเศษไมบานกอ   

 -    เครื่องดนตรีพ้ืนบานทุงฮี   
 -    ศิลปะประดิษฐจากกระดาษสาบานทุงฮี และบานตนฮาง 
 -    ผลิตภัณฑทํามาจากน้ําผึ้ง 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.1 น้ํา 
มีลําน้ํา, ลําหวย  ๒  แหง  คือ  แมน้ําวัง  และน้ําแมแสด 
9.2 ปาไม 
มีพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติอยูทางทิศตะวันออกของตําบลและมีปาชุมชนอยูบริเวณตอนกลางของ

ตําบลมีพ้ืนท่ีปาไมท้ังหมดประมาณ   8,461.75 ไร 
9.3 ภูเขา 
มีภูเขาลอมรอบ 
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณภาพและเพียงพอตอการดําเนินชีวิต 

 

10 อ่ืน ๆ (ถามีระบุดวย)  - 
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