
ข้อมูลทั่วไป                        
ประวัติความเป็นมา 
 

ต ำบลบ้ำนเหล่ำ ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกของอ ำเภอแม่ใจ ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอแม่ใจ ประมำณ 8 
กิโลเมตร เป็นที่รำบระหว่ำงภูเขำ พ้ืนที่ลำดเอียงจำกทิศตะวันออกไปทำงทิศตะวันตก โดยมีเทือกเขำอยู่ทำง
ทิศตะวันออก มีหนองเล็งทรำยอยู่ด้ำนทิศตะวันตก และมีอ่ำงเก็บน้ ำแม่ปืมอยู่ด้ำนทิศตะวันออกเฉียงใต้ พ้ืนที่
ของต ำบลเป็นพื้นที่ป่ำประมำณร้อยละ  60 ซึ่งอยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติแม่ปืม ซึ่งเป็นแหล่งก ำเนิดต้นน้ ำที่ไหล
ลงสู่หนองเล็งทรำยและไหลลงสู่กว๊ำนพะเยำ เมื่อ ปี พ.ศ. 2535 ตั้งเป็นสภำต ำบลบ้ำนเหล่ำ โดยมี นำยสุข  
พุทธเมฆ  เป็นประธำนสภำ และเม่ือปี  พ.ศ.  2539  ได้ยกฐำนะเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเหล่ำ และ
ได้ยกฐำนะเป็นเทศบำลต ำบล เมื่อ วันที่  17  กรกฎำคม  2551 ปัจจุบันเป็นเทศบำลขนำดกลำง 

เทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำตั้งอยู่ ณ เลขที่ 187 หมู่ที่ 10 ต ำบลบ้ำนเหล่ำ อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ   
มีพ้ืนที่ในควำมรับผิดชอบประมำณ  99.154  ตำรำงกิโลเมตร  หรือ  ประมำณ  61,971 ไร่ 
 

อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต ำบลทำนตะวัน อ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ  ต ำบลแม่ใจ อ ำเภอแม่ใจ ตังหวัดพะเยำ  
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต ำบลศรีถ้อย ต ำบลเจริญรำษฎร์ ต ำบลป่ำแฝก อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ต ำบลป่ำแงะ อ ำเภอป่ำแดด จังหวัดเชียงรำย และต ำบลแม่ปืม อ ำเภอ
เมือง จังหวัดพะเยำ  

 

จ านวนหมู่บ้านและจ านวนประชากร  
 มีจ ำนวนประชำกรทั้งสิ้น 7,930 คน แยกเป็น ชำย 3,917 คน หญิง 4,013 คน   มีครัวเรือนทั้งสิ้น 2,796 
ครัวเรือน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม 
1 บ้ำนเหลำ่อ้อย 336 334 670 
2 บ้ำนหนองบัว 235 234 469 
3 บ้ำนเหลำ่เก่ำ 249 259 508 
4 บ้ำนเหลำ่ธำต ุ 247 294 541 
5 บ้ำนไร่อ้อย 322 326 648 
6 บ้ำนดงอินตำ 404 401 805 
7 บ้ำนดงบุญนำค 340 371 711 
8 บ้ำนสันก ำแพง 134 140 274 
9 บ้ำนดงอินตำใต้ 337 303 640 
10 บ้ำนร้องศรีดอนมูล 328 350 678 
11 บ้ำนดงอินตำเหนือ 286 277 563 
12 บ้ำนเหลำ่พัฒนำ 217 253 470 
13 บ้ำนเดน่โพธิท์อง 253 246 499 
14 บ้ำนเหลำ่ศรีดอนตัน 229 225 454 

รวม 3,917 4,013 7,930 
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1. สภาพทางเศรษฐกิจ 

1.1 อาชีพ 

ประชำกรส่วนใหญ่ ประกอบอำชีพทำงด้ำนเกษตรกรรม ผลผลิตที่ส ำคัญ ได้แก่ ข้ำว  
ข้ำวโพด ถั่วลิสง และผลไม้ที่ข้ึนชื่อ ได้แก่ แตงโม ปัจจุบันเกษตรกรนิยมหันมำปลูกไม้ผลกันมำกขึ้น เช่น  ลิ้นจี่ 
ล ำไย มะขำม เป็นต้น ส ำหรับอำชีพอ่ืนๆ นอกจำกเกษตรกรรม ได้แก่ กำรประมง กำรเลี้ยงสัตว์ รับจ้ำงทั่วไป 
ค้ำขำย และรับรำชกำร 

1.2 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลต าบลบ้านเหล่า. 
- ปั๊มน้ ำมันมัน   3 แห่ง  
-  โรงสีข้ำว 15 แห่ง 
- บริษัทนิ่มซีเส็ง         1      แห่ง 
- ธนำคำร ไม่มี  
-  โรงแรม ไม่มี  
- โรงงำนอุตสำหกรรม  ไม่มี 

2.  สภาพทางสังคม 

   2.1 ด้านศาสนา 

ประชำกรส่วนใหญ่นับถือ ศำสนำพุทธ ปัจจุบันมีวัด จ ำนวน 8 แห่ง คือ 
1.  วัดศรีดอนตัน  ตั้งอยู่ในเขตหมู่ท่ี 3   บ้ำนเหล่ำเก่ำ 
2.  วัดเหล่ำธำตุ ตั้งอยู่ในเขตหมู่ท่ี 4   บ้ำนเหล่ำธำตุ 
3. วัดศรีดอนมูล ตั้งอยู่ในเขตหมู่ท่ี 5   บ้ำนไร่อ้อย 
4.  วัดปทุมทอง ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 2   บ้ำนหนองบัว 
5.  วัดพระธำตุจ ำม่วง ตั้งอยู่ในเขตหมู่ท่ี 2   บ้ำนหนองบัว 
6.  วัดดงอินตำ ตั้งอยู่ในเขตหมู่ท่ี 6   บ้ำนดงอินตำ 
7.  วัดสันก ำแพง ตั้งอยู่ในเขตหมู่ท่ี 8   บ้ำนสันก ำแพง 
8.  วัดดงบุญนำค ตั้งอยู่ในเขตหมู่ท่ี  7    บ้ำนดงบุญนำค 

2.2  ด้านการศึกษา 

-  โรงเรียนประถมศึกษำ จ ำนวน  4 โรง (โดยเป็นโรงเรียนขยำยโอกำส 3 โรง) 
-  โรงเรียนมัธยมศึกษำ       ไม่มี 

ข้อมูลโรงเรียนภายในต าบลบ้านเหล่า 
โรงเรียน จ านวนคร ู จ านวนนักเรียน จ านวนห้องเรียน 

บ้ำนเหล่ำ 
ไร่อ้อย 
บ้ำนดงอินตำ 
บ้ำนดงบุญนำค 

14 
21 
20 
17 

136 
169 
179 
91 

8 
11 
11 
11 

            รวม 72 575 41 
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-  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน  1 แห่ง 
ข้อมูลศูนย์เด็กเล็กภายในต าบลบ้านเหล่า (ข้อมูล ณ  พฤษภาคม 2559) 
    - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลบ้ำนเหล่ำ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 ต ำบลบ้ำนเหล่ำ มีครูผู้ดูแล
เด็ก จ ำนวน 5 คน ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน 8 คน มีจ ำนวนเด็กทั้งสิ้น 135 คน  

โดยแยก เป็น ชำยจ ำนวน 77 คน หญิง จ ำนวน 58 คน 
 

 -  ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำน    จ ำนวน          14  แห่ง 
2.3 ด้านสาธารณสุข 

-  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล จ ำนวน 2 แห่ง 
-  สถำนพยำบำลเอกชน จ ำนวน 2 แห่ง (ม.3,13) 
-  ร้ำนขำยยำแผนปัจจุบัน จ ำนวน 1 แห่ง (ม.14) 
-  บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุข จ ำนวน 8  คน 
-  อัตรำกำรมีและใช้ส้วมรำดน้ ำ ร้อยละ 100 

 

2.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  สถำนีต ำรวจชุมชน 1 แห่ง 
-  สถำนีดับเพลิง   1 แห่ง 

 

3.  การบริการพื้นฐาน 

3.1 การคมนาคม  
ต ำบลบ้ำนเหล่ำมีเส้นทำงคมนำคมที่ใช้ติดต่อกับต ำบลอื่น จ ำนวน 3 สำย คือ 
- สำยสันทรำย - แม่เย็น สภำพถนนเป็นลำดยำง ออกสู่ต ำบลแม่ใจ และต ำบลป่ำแฝก 
- สำยป่ำตึง - ไร่อ้อย สภำพถนนเป็นถนนลำดยำง ออกสู่ต ำบลแม่ใจ 

- สำยริมใจ - บ้ำนเหล่ำเก่ำ  สภำพถนนเป็นถนนลำดยำง ออกสู่ต ำบลแม่ใจ เป็นเส้นทำง
สำยหลักท่ีใช้เดินทำงไปสู่ตัวเมืองแม่ใจ 

3.1.1 ถนนลาดยางของหน่วยงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 
สำยทำงบ้ำนหนองบัว – วัดพระธำตุจ ำม่วง ระยะทำง   2.700   กิโลเมตร 
สำยทำงบ้ำนป่ำตึง – บ้ำนไร่อ้อย ระยะทำง   3.378   กิโลเมตร 
สำยทำงบ้ำนสันทรำย – บ้ำนแม่เย็น ระยะทำง  23.632 กิโลเมตร 

 

3.1.2 ถนนลาดยางของหน่วยงานกรมชลประทาน 
สำยอ่ำงเก็บน้ ำแม่ปืม-บ้ำนเด่นโพธิ์ทอง ระยะทำง  6.900 กิโลเมตร 

3.2  การโทรคมนาคม 
- ที่ท ำกำรไปรษณีย์โทรเลข            ไม่มี 
- สถำนโทรคมนำคมอ่ืน ๆ             ไม่มี 
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3.3  การไฟฟ้า 
-  มีไฟฟ้ำเข้ำถึงทุกหมู่บ้ำน จ ำนวนประชำกรที่ใช้ไฟฟ้ำทั้งหมด 2,752  ครัวเรือน 

3.4 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
- ล ำน้ ำ, ล ำห้วย 36 สำย  คือ 

1. ห้วยดงตะเคียน 10. ล ำห้วยหลวง 19. ห้วยสองแคว 28. ห้วยเคียน 
2. ล ำห้วยพระบำท 11. ล ำห้วยน้ ำริน 20. ห้วยต้นม่วง 29. ห้วยโปร่ง 
3. ล ำห้วยดงมะไฟ 12. ล ำน้ ำแม่ปืม 21. ห้วยแม่ปืม 30. ห้วยเมี่ยง 
4. ห้วยก็อดไม้เนิ้ง 13. ห้วยต้นยำง 22. ห้วยผำลำด 31. ห้วยเกี๋ยง 
5. ห้วยพรำนน้อย 14. ห้วยน้ ำแดง 23. ล ำน้ ำช้ำง 32. ห้วยแล้ง 
6. ห้วยข้ำวหลำม 15. ล ำห้วยเดื่อ 24. ห้วยต้นดู่ 33. ห้วยม่วง 
7. ห้วยรังนกเป็ด 16. ห้วยวังช้ำง 25. ห้วยป่ำคำ 34. ห้วยเต่ำ 
8. ห้วยปำงควำย 17. ห้วยปำงก๋อย 26. ห้วยชมพู 35. ห้วยกั้ง 
9. ห้วยป่ำกล้วย 18. ห้วยป่ำป๋วย 27. ห้วยแสล่ง 36. ห้วยอ้ ำ 

- บึง, หนอง และอ่ืนๆ 2  แห่ง  คือ 
1. หนองเล็งทรำย  
2. สระน้ ำบ้ำนหนองบัว 

 

3.5 แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
- ฝำยน้ ำล้น 9  แห่ง 
- บ่อบำดำลมือโยก   17   บ่อ 
- ประปำหมู่บ้ำน   7   แห่ง    ใช้งำนได้ดีจ ำนวน  7 แห่ง 
- บ่อน้ ำตื้น   1,117   แห่ง 
- อ่ำงเก็บน้ ำแม่ปืม อ่ำงห้วยโล๊ะป่ำเมี่ยง อ่ำงห้วยหลวง 
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5 .ข้อมูลอ่ืน ๆ  

5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

 มีแหล่งน้ ำจืดขนำดใหญ่ คือ หนองเล็งทราย มีพ้ืนที่ประมำณ มีเนื้อที่ 5,563 ไร่ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ ต.ป่ำแฝก ต.เจริญรำษฎร์ ต.ศรีถ้อย ต.แม่ใจ และ ต.บ้ำนเหล่ำ อ.แม่ใจ จ.พะเยำ ตั้งอยู่บน
พ้ืนที่รำบลุ่มระหว่ำงเทือกเขำ 2 เทือก คือ ดอยหัวโง้ม หรือดอยด้วน ที่โอบล้อมอยู่ทำงตะวันออก และดอยจ ำ
ม่วง ที่โอบล้อมอยู่ทำงตะวันตกติด ซึ่งเทือกเขำทั้งสอง เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ ำที่มีควำมส ำคัญระดับนำนำชำติ ตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2543 มีน้ ำท่ำอุดมสมบูรณ์ตลอดปี เป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคัญที่เป็น
แหล่งรวมพันธุ์สัตว์น้ ำชนิดต่ำงๆ มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ทั้งสัตว์ปีกและสัตว์น้ ำ โดยมีกำรพบนกอย่ำง
น้อย 56 ชนิด เป็นนกน้ ำ 26 ชนิด นกประจ ำถิ่น 37 ชนิด นกอพยพ 19 ชนิด มีปลำอย่ำงน้อย 24 ชนิด พืช 
29 ชนิด จึงนับได้ว่ำหนองเล็งทรำย มีควำมส ำคัญต่อชีวิตและควำมเป็นอยู่ของชำว อ.แม่ใจ และใกล้เคียง ที่ได้
อำศัยแหล่งน้ ำเพื่อประกอบอำชีพประมง ปศุสัตว์ เกษตรกรรม ผลิตน้ ำประปำ 
 อ่างเก็บน้ าแม่ปืมตามพระราชด าริ  มีปริมำตรควำมจุ 37 ล้ำนลูกบำศก์เมตร พ้ืนที่รับ
ประโยชน์ ในฤดูฝน 42,000 ไร่ และในฤดูแล้ง 10,000 ไร่ นอกจำกนี้ ยังเป็นที่ท ำกำรประมงของ       
ชำวบ้ำนในพื้นที ่

5.2 อุทยานแห่งชาติแม่ปืม  
อุทยำนแห่งชำติแม่ปืมได้ด ำเนินกำรส ำรวจและจัดตั้งเป็นอุทยำนแห่งชำติ  มำตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2537 มีพ้ืนที่อยู่ในจังหวัดเชียงรำยและจังหวัดพะเยำ มีเนื้อที่ประมำณ 356 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 222,500 ไร่ 
โดยมีพ้ืนที่ 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 อยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดอยปุย อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำห้วยต้นยำง และป่ำห้วยแม่แก้ว อ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย เนื้อที่ 108 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 
67,500 ไร่ 

ส่วนที่ 2 อยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ปืมและป่ำแม่พุง อ ำเภอพำน อ ำเภอป่ำแดด 
จังหวัดเชียงรำย อ ำเภอแม่ใจ อ ำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำน้ ำแม่ปืม และป่ำดงประดู่ อ ำเภอ
แม่ใจ อ ำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ และป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ฮ่องป้อ ป่ำห้วยแก้ว และป่ำแม่อิงฝั่งซ้ำย กิ่ง
อ ำเภอภูกำมยำว จังหวัดพะเยำ เนื้อที่ 248 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 155,000 ไร่ตำมรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรอุทยำนแหงชำติ ครั้งที่ 2/2538 เมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2538 เรื่องกำรจัดตั้งอุทยำนแห่งชำติ
แม่ปืม พ้ืนที่ที่ส ำรวจจัดตั้งเป็นอุทยำนแห่งชำติแม่ปืม เป็นพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำแม่ปืม และป่ำแม่พุง ใน
ท้องที่ต ำบลป่ำแงะ ต ำบลโรงช้ำง ต ำบลศรีโพธิ์เงิน อ ำเภอป่ำแดด จังหวัดเชียงรำย ต ำบลสันมะเค็ด ต ำบลดอย
งำม ต ำบลเวียงห้ำว ต ำบลทำนตะวัน อ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย ต ำบลป่ำแผก ต ำบลบ้ำนเหล่ำ อ ำเภอแม่ใจ 
จังหวัดพะเยำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดอยปุย ในท้องที่ต ำบลสันทรำย ต ำบลป่ำ อ้อดอยชัย ต ำบลหมอกแก้ว 
ต ำบลดงมะดะ อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย และป่ำสงวนแห่งชำติป่ำต้นยำง และป่ำห้วยแม่แก้ว ใน
ท้องที่ต ำบลเจริญเมือง ต ำบลแม่อ้อ อ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย เนื้อที่ประมำณ 227,312 ไร่ หรือ 363.70 
ตำรำงกิโลเมตร เป็นป่ำต้นน้ ำล ำธำรของน้ ำแม่ปืม น้ ำแม่แก้ว มีสภำพป่ำอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่อยู่อำศัยของ
สัตว์ป่ำหลำยชนิด ประกอบด้วยจุดเด่นทำงธรรมชำติที่สวยงำมหลำยแห่ง ตลอดจนทิวทัศน์ธรรมชำติที่งดงำม 
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6. ศักยภาพในต าบลบ้านเหล่า 

1. ศักยภาพของเทศบาลต าบลบ้านเหล่า 
1. จ านวนบุคลากร จ านวน   56 คน 
- ต าแหน่งในส านักปลัดเทศบาลต าบล   จ านวน 39 คน 

    พนักงำนเทศบำล จ ำนวน  19 คน 
        พนักงำนจ้ำง จ ำนวน 20 คน 
- ต าแหน่งในกองคลัง จ านวน   8  คน 

    พนักงำนเทศบำล จ ำนวน   6 คน 
    พนักงำนจ้ำง จ ำนวน   2 คน 
- ต าแหน่งในกองช่าง จ านวน   7 คน 

พนักงำนเทศบำล จ ำนวน   4 คน 
พนักงำนจ้ำง จ ำนวน   3 คน 

- ต าแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน   3 คน 
พนักงำนเทศบำล จ ำนวน   1 คน 
พนักงำนจ้ำง จ ำนวน   1 คน 

2. ระดับการศึกษาของบุคลากร 
- มัธยมศึกษำ/อำชีวะศึกษำ 16  คน 
- ปริญญำตรี 29 คน 
- สูงกว่ำปริญญำตรี 11 คน 

2. ที่ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 

1. การรวมกลุ่มของประชาชน 
จ ำนวนกลุ่มทุกประเภท   85   กลุ่ม  แยกตำมประเภทกลุ่ม ได้ดังนี้ 
- กลุ่มอำชีพ 15     กลุ่ม 
- กลุ่มออมทรัพย์            14     กลุ่ม 
- กลุ่มอ่ืน ๆ                    56     กลุ่ม 
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2. จุดเด่นของพ้ืนที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาต าบล) 
- มีเส้นทำงคมนำคมที่สำมำรถเดินทำงออกสู่ต ำบลอ่ืนๆ ได้ค่อนข้ำง

สะดวก โดยถนนลำดยำงทุกสำย 
- พ้ืนที่ของต ำบลส่วนใหญ่เป็นที่รำบ มีแหล่งน้ ำจืดขนำดใหญ่คือ

หนองเล็งทรำยอยู่ทำงทิศตะวันตกและมีอ่ำงเก็บน้ ำแม่ปืมอยู่ทำงทิศตะวันออก จึงมีควำม
เหมำะสมต่อกำรเพำะปลูกและท ำกำรประมงควบคู่ไปด้วย นอกจำกนั้น ยังสำมำรถพัฒนำ
แหล่งน้ ำทั้งสองแห่งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต ำบลได้ในอนำคต ปัจจุบันแหล่งน้ ำทั้งสองแห่ง
เป็นแหล่งรำยได้ท่ีส ำคัญของต ำบล 

- รำษฎรในต ำบลบ้ำนเหล่ำ ยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของท้องถิ่นอย่ำงเคร่งครัด จึงบ่งบอกถึงควำมสำมัคคีและสำมำรถรวมพลังได้เป็น
อย่ำงดี 

- สภำพดินในพ้ืนที่มีควำมเหมำะสมต่อกำรปลูกพืชในฤดูแล้ง เช่น 
แตงโม  แคนตำลูป กระเทียมหอมแดง ถั่วฝักยำว  บวบ  เป็นต้น 

- รำษฎรในพ้ืนที่ต ำบล มีกำรวมกลุ่มในกำรสร้ำงงำนและอำชีพเสริม 
โดยใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นและมีทรัพยำกรในพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อกำรผลิต 

 
 


