
1 

 

ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชน หรือต าบล 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
     องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว  หมู่ที่ 2 ต าบลวอแก้ว อ าเภอ           

ห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง   อยู่ห่างจากอ าเภอห้างฉัตร  ประมาณ   19   กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ประมาณ 109.862 
ตารางกิโลเมตร หรือ  ประมาณ   68,663   ไร่ 

 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

ภูมิประเทศส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ภูเขาและเนินเขา โดยมีพ้ืนที่ป่าสงวนบางส่วนคือ ป่า
สงวนแห่งชาติแม่วังฝั่งขวา อุทยานขุนตาล อุทยานแม่ไพร  และที่ราบเชิงเขา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ ในการท า
การเกษตร โดยมี  อาณาเขตการติดต่อดังนี้ 

-  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลบ้านเอื้อม  อ าเภอเมืองล าปาง 
-  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลหนองหล่ม  อ าเภอห้างฉัตร 
-  ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร 
-  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลเวียงตาล  อ าเภอห้างฉัตร 
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1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
-ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง  

บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดู
ร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  
องศาเซลเซียสขึ้นไป 

-ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่บางปีเกิดภัยแล้งขึ้นในพ้ืนที่ ท าให้ฝนไม่ตกตาม
ฤดูกาล เกษตรกรในพ้ืนที่ไม่มีน้ าส าหรับท าการเกษตร  

-ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวอุณภูมิต่ าสุด  
ประมาณ  10 องศาเซลเซียส    

1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะทั่วไปของดินในพ้ืนที่ต าบลวอแก้ว จะเป็นดินรว่นปนทราย 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
ในพ้ืนทีต่ าบลวอแก้ว มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติ  จ านวน  15  แห่ง  ดังนี้ 

1. ห้วยแม่ไพร 2. ห้วยซ่อนข้าว 3. ห้วยทราย 4. ห้วยโป่ง  5. ห้วยแม่เป็ด  
6. ห้วยแม่จรูญ 7. ห้วยแม่เปิ๊บ 8. ห้วยบก      9. สระห้วยดินแดง 10. ห้วยล้อง

 11. ห้วยล้องสิงห์ 12. ห้วยนาไพร 13. ห้วยแม่ติว 14. ห้วยซ้อน  15.ห้วยเงิน   
ในพ้ืนที่ต าบลวอแก้ว มีแหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น  ดังนี้ 

1. อ่างเก็บน้ า จ านวน 4  แห่ง  5. เหมือง จ านวน 15  แห่ง 
2. บ่อน้ าตื้น จ านวน 615  แห่ง 6.  ฝาย  จ านวน 50  แห่ง 
3. บ่อบาดาล จ านวน 11  แห่ง 7. สระน้ า จ านวน 129  แห่ง 
4. บ่อบาดาลใช้กับระบบประปา จ านวน 8  แห่ง  

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ต าบลวอแก้วมีสภาพป่าเป็นป่าผสมหลายชนิด เป็นลักษณะป่าเบญพรรณ และป่าเต็งรัง อยู่ในเขต

อุทยานแห่งชาติ ดอยขุนตาล  
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1   เขตการปกครอง 
ต าบลวอแก้วแบ่งเขตการปกครองออกเป็นหมู่บ้าน  จ านวน 7 หมู่บ้าน 

1.  บ้านทุ่งผา หมู่ที่ 1      2.  บ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว  หมู่ที่ 2    3.  บ้านวอแก้ว  หมู่ที่ 3   
4.  บ้านหล่ายทุ่ง  หมู่ที่ 4    5.  บ้านทุ่งหก  หมู่ที่ 5  6.  บ้านทุ่งงิ้ว  หมู่ที่ 6   
7.  บ้านน้ าจ า  หมู่ที่ 7   
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2.2   การเลือกตั้ง 
  การเลือกตั้งในพ้ืนทีต่ าบลวอแก้ว  แบ่งตามหมู่บ้าน  หนึ่งหมู่บ้านจะมีหนึ่งหน่วยเลือกตั้ง ดังนี้ 

1.  หน่วยเลือกตั้ง บ้านทุ่งผา หมู่ที่ 1   2.  หน่วยเลือกตั้ง บ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว  หมู่ที่ 2    
3.  หน่วยเลือกตั้ง บ้านวอแก้ว  หมู่ที่ 3  4.  หน่วยเลือกตั้ง บ้านหล่ายทุ่ง  หมู่ที่ 4   
5.  หน่วยเลือกตั้ง บ้านทุ่งหก  หมู่ที่ 5  6.  หน่วยเลือกตั้ง บ้านทุ่งงิ้ว  หมู่ที่ 6   
7.  หน่วยเลือกตั้ง บ้านน้ าจ า  หมู่ที่ 7   

3. ประชากร 
3.1  ข้อมูล จ านวนประชากร 

2559 2560 2561 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

2,109 2,102 4,211 2,098 2,110 4,208 2082 2087 4169 

(ข้อมูลทะเบียนราษฎร์อ าเภอห้างฉัตร) 

3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  มีประชากรทั้งสิ้น   4,150  คน  แยกเป็น 

    ชาย  2,062 คน     หญิง  2,088 คน 
 มีความหนาแน่นเฉลี่ย 38.30   คน/ตารางกิโลเมตร      โดยสามารถแบ่งตามช่วงอายุได้ดังนี้ 

ชาย  2,062 คน หญิง  2,088 คน 
เด็ก (ทารก – 6 ปี)          103  คน เด็ก (ทารก – 6 ปี)         105  คน 
เด็กโต (7-12 ปี)  95  คน เด็กโต (7-12 ปี) 87  คน 
วัยรุ่น (13-17 ปี)   94  คน วัยรุ่น (13-17 ปี)  83  คน 
ผู้ใหญ่(18-60 ปี)  1,322  คน ผู้ใหญ่(18-60 ปี) 1,319  คน 
คนชรา ( 61 ปีขึ้นไป)  446  คน คนชรา ( 61 ปีขึ้นไป) 491  คน 

     (ข้อมูลทะเบียนราษฎร์อ าเภอห้างฉัตร  ณ วันท่ี  5 เมษายน 2562) 

4. สภาพทางสังคม 
4.1  การศึกษา 

1. สถานศึกษา ต าบลวอแก้วมีสถานศึกษาดังนี้ 

1) โรงเรียนระดับมัธยม จ านวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวอแก้ววิทยา  อยู่ในสังกัดของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง   

2) โรงเรียนในระดับประถมศึกษา จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวอแก้ววิทยา อยู่ใน
สังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง  และโรงเรียนบ้านทุ่งหก-ทุ่งผา  อยู่ในสังกัดของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาล าปางเขต 1 
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3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว 

2. ระดับการศึกษาประชากรในพื้นที่ (สรุปผลจากการเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ปี 2559) 
 2.1 เด็กอายุ 3-5 ปีเต็ม ได้รับการบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 77   คน 
 2.2 เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี    259  คน 
 2.3 เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม. 4 หรือเทียบเท่า    10   คน 
 2.4 เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท า ได้รับการ -      คน 
      ฝึกอบรมด้านอาชีพ 
 2.5 คนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้         2,463  คน 

4.2  สาธารณสุข 
สถานพยาบาลในพ้ืนที่ มีดังนี้ 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน 1  แห่ง 
- คลีนิคเอกชน       จ านวน 1  แห่ง 

บุคลากรทางการแพทย์ทีป่ฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่ 
  - พยาบาล     จ านวน 2  คน 
  - เจ้าพนักงานสุขาภิบาล    จ านวน 1  คน 
  - เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน    จ านวน 1  คน 
  - อสม.       จ านวน 118  คน 

ผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลสังกัด (จ านวนต่อปี) 
  - รัฐบาล   16,196  คน  ผู้ป่วยใน    - คน        ผู้ปว่ยนอก  16,196  คน 

ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการ สาธารณสุข ทุกแห่ง 5 
อันดับแรก 
  1.  โรคความดันโลหิตสูง    
  2.  โรคปวดกล้ามเนื้อ    
  3.  โรคเบาหวาน     
  4.  โรคไขมันสูง     
  5.  โรคทางเดินหายใจ (ไข้หวัด)   

4.3  อาชญากรรม 
ต าบลวอแก้วไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น ในพื้นที่ 

4.4  ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลวอแก้วมีบ้างแต่ไม่มาก ส่วนใหญ่ปัญหายาเสพติดจะเป็นการเสพ ซึ่ง

องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ได้ด าเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่  เช่น  การ
รณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  เป็นต้น   
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4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
ต าบลวอแก้วมีการจัดตั้งชมรมคนพิการ เพ่ือช่วยเหลือผู้พิการในด้านต่างๆ เช่นด้ านอาชีพ ด้าน

สวัสดิการและมีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการระบบบริการพ้ืนฐาน 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง  (ทางบก ทางน้ า ทางราง  ฯลฯ   ประชาชนส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ รณรงค์
จักรยานยนต์ส่วนตัว  และต าบลวอแก้วมีบริการรถรับส่งจากต าบลวอแก้วไปอ าเภอห้างฉัตรซึ่งเป็นรถบริการ
จากเอกชน(รถสองแถว) รถรับส่งนักเรียน 

5.2 การไฟฟ้า  ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน แต่มีบางครัวเรือนที่ปลูกสร้างใหม่ต้องขอต่อกับ
ข้างบ้าน ส าหรับไฟฟ้าส่องสว่างยังมีบางส่วนที่ยังไม่ทั่วถึงและมีปัญหาช ารุด 

5.3 การประปา  การประปาเป็นระบบประปาหมู่บ้านประกอบด้วย หมู่ที่  1,2,3,4,5,6,7 ซึ่งทุก
หมู่บ้านมีระบบประปา แต่ปัญหาที่พบมักเกิดจากน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ระบบประปาค่อนข้างเก่า
เสื่อมโทรม และน้ าดิบบางส่วนปนเปื้อนสารฟูออไรด์เกินค่ามาตรฐาน 
  5.4 โทรศัพท์ มีระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Ais  True Move และDtac  มีสัญญาณครอบคลุมพ้ืนที ่ 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ ต าบลวอแก้วมีการให้บริการด้าน
ไปรษณีย์บริการทีบ่้านวอแก้ว หมู่ 3  จ านวน  1  จุด 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1  การเกษตร ต าบลวอแก้วมีพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด  ประมาณ 27,400  ไร่  โดยส่วนใหญ่

ปลูกข้าวเหนียวสันป่าตอง  ข้าวเจ้าหอมมะลิ  ข้าวเหนียว กข. 6 ข้าวโพด,มันส าปะหลัง,ยาสูบ ยางพารา             
พืชอายุสั้น เป็นต้น 

6.2 การประมง  การประมงเป็นการประมงในครัวเรือนด าเนินการในแหล่งน้ าธรรมชาติ และอ่างเก็บ
น้ าต่างๆ เช่าอ่างเก็บน้ าแม่ไพร  อ่างเก็บน้ าแม่เปิ๊บ อ่างเก็บน้ าห้วยซ้อน  อ่างเก็บน้ าห้วยบก เป็นต้น 

6.3 การปศุสัตว์  ในพ้ืนที่มีการเลี้ยงสัตว์เช่น ววั กระบือ ไก่  เป็ด  โดยมีฟาร์มไก่ไข่ ในพื้นที่ ม. 5     
ฟาร์มหมู ม.5 และฟาร์มวัว นม ในพ้ืนที่หมู่ 3,4,5 

6.4 การบริการ ได้แก่ โฮมสเตย์ บ้านวอแก้ว (รถรับส่ง) 

6.5  การท่องเที่ยว  ได้แก่ วัดม่อนป๋อมป๋อดอยแล  หมู่ 3  วัดดอนเปียง หมู่ 4  น้ าตกแม่ไพร  หมู่ 5 
6.6  อุตสาหกรรม   ได้แกโ่รงบ่มใบยาสูบ  จ านวน 1  แห่ง 
6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  ได้แก่สหกรณ์โคนม  นครล าปาง มีแห่งเดียวของจังหวัดล าปาง  

ตั้งอยู่ที่บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4  วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลวอแก้ว  กลุ่มผู้ใช้น้ าบาดาลเพื่อการเกษตร 
ร้านค้าชุมชน  บ้านวอแก้ว  บ้านหล่ายทุ่ง 

6.8  แรงงานเป็นแรงงานภาคการเกษตร และแรงงานก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ 
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7. ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 

พ้ืนที่ต าบลวอแก้วนับถือศาสนาพุทธ  คิดเป็นร้อยละ   100  
7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

1. ประเพณีตานก๋วยสลาก(สลากภัตร) เดือน  กันยายน – ตุลาคม 
กิจกรรมโดยสังเขป  การจัดเตรียมข้าวของเครื่องใช้ในตะกร้าเพื่อถวายทานให้กับผู้ที่ล่วงลับไป

แล้ว โดยต้องเขียนเส้นสลากก่อนว่าจะถวายทานไปให้ใครเพ่ือให้คนที่มาอ่านให้ภายหลัง 
2. ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ เดือน  มกราคม – พฤษภาคม 
กิจกรรมโดยสังเขป เป็นกิจกรรมการสักการะพระบรมธาตุ ซึ่งเป็นปูชนียสถานอันเก่าแก่ และ

นับเป็นโบราณสถานที่ส าคัญของชาวพุทธทั่วไป 
3. ประเพณีลอยกระทง  เดือน พฤศจิกายน  
กิจกรรมโดยสังเขป การจัดกิจกรรมการประกวดกระทง นางนพมาศ เพ่ือให้คนในพ้ืนที่มีความ

ส านึกที่ดีต่อพระคุณของแม่น้ า และเป็นการขอขมาแม่น้ าแหล่งน้ า   
4. ประเพณีปีใหม่เมือง (ประเพณีสงกรานต์)  เดือน เมษายน 
กิจกรรมโดยสังเขป รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  
6.ประเพณีสืบชะตาแม่น้ า เดือน เมษายน – พฤษภาคม 
กิจกรรมโดยสังเขป  การบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นการขอขมาแม่น้ า 
7. ประเพณีเลี้ยงผีปู่ – ผีย่า  เดือน พฤษภาคม 
กิจกรรมโดยสังเขป การถวายข้าวปลา อาหาร  แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วเพ่ือให้ปกป้องรักษา

ให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุข 
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลวอแก้วได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท า
เครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน  อนุรักษ์ดนตรีพ้ืนเมือง (จ๊อย, ซอ) อนุรักษ์พิธีกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น  

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลวอแก้วได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่วย

เป็นของที่ระลึก  ได้แก่เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่     

8 ทรัพยากรธรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8.1  น้ า มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติ  ดังนี้ 1. ห้วยแม่ไพร 2. ห้วยซ่อนข้าว 3 . ห้ วยทราย   4 . ห้ วย โป่ ง              

5. ห้วย แม่จรูญ  6. ห้วยแม่เปิ๊บ 7. ห้วยบก  8. ห้วยดินแดง  9. หว้ยล้องสิงห์ 10. ห้วยนาไพร 1 1 .  ห้ ว ย           
แม่ติว 12. ห้วยซ้อน    13. ห้วยแม่เป็ด 14. ห้วยล้อง  15.ห้วยเงิน   

8.2  ป่าไมเ้ป็นลักษณะป่าเบญจพรรณ  และป่าเต็งรัง  ป่าอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล 
8.3  ภูเขา เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนกันไปทางด้านทิศเหนือทอดยาวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
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9 อื่นๆ 
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
9.1 ข้อมูลด้านการเกษตร 

 บ้านทุ่งผา หมู่ที่ 1  มีพ้ืนที่การเกษตรจ านวน 1,474 ไร่  มีครัวเรือนที่ท าการเกษตรจ านวน  
129 ครัวเรือน  ส่วนใหญ่ปลูกข้าว  ข้าวโพด  

บ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว หมู่ที่ 2 มีพ้ืนที่การเกษตรจ านวน 500 ไร่  มีครัวเรือนที่ท าการเกษตร  60
ครัวเรือน ส่วนใหญ่ปลูกข้าว  ข้าวโพด  ถัวลิสง 

บ้านวอแก้ว  หมู่ที่ 3  มีพ้ืนที่การเกษตรจ านวน 2,500 ไร่  มีครัวเรือนที่ท าการเกษตร  250
ครัวเรือน  ส่วนใหญ่ปลูกข้าว   มันส าปะหลัง  หญ้าเลี้ยวสัตว์  ยาสูบ พืชสวยครัว 

บ้านหล่ายทุ่ง  หมู่ที่ 4    มีพ้ืนที่การเกษตร 450 ไร่ มีครัวเรือนที่ท าการเกษตรจ านวน 130
ครัวเรือน ส่วนใหญ่ปลูก ข้าว ข้าโพด 

บ้านทุ่งหก หมู่ที่ 5   มีพ้ืนที่การเกษตร 1,500 ไร่  มีครัวเรือนท าการเกษตร 130 ครัวเรือน 
ส่วนใหญ่ปลูกข้าว ข้าวโพด  มันส าปะหลัง ถั่วลิสง 

บ้านทุ่งงิ้ว หมู่ที่ 6  มีพ้ืนที่การเกษตร 500 ไร่ มีครัวเรือนท าการเกษตร  40 ครัวเรือน ส่วน
ใหญ่ปลูกข้าว  มันส าปะ  ถั่วลิสง  หลังยาสูบ 

บ้านน้ าจ า หมู่ที่ 7  มีพ้ืนที่การเกษตร 1,500 ไร่ มีครัวเรือนท าการเกษตร  150 ครัวเรือน 
ส่วนใหญ่ปลูกข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง  ถั่วลิสง 

9.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ในพ้ืนที่ต าบลวอแก้ว มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติ  จ านวน  15  แห่ง  ดังนี้ 

1. ห้วยแม่ไพร 2. ห้วยซ่อนข้าว 3. ห้วยทราย 4. ห้วยโป่ง  5. ห้วยแม่เป็ด  
6. ห้วยแม่จรูญ 7. ห้วยแม่เปิ๊บ 8. ห้วยบก      9. สระห้วยดินแดง 10. ห้วยล่อง

 11. ห้วยล่องสิงห์ 12. ห้วยนาไพร 13. ห้วยแม่ติว 14. ห้วยซ้อน  15.ห้วยเงิน   
ในพ้ืนที่ต าบลวอแก้ว มีแหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น  ดังนี้ 

1. อ่างเก็บน้ า จ านวน 4  แห่ง  5. เหมือง จ านวน 15  แห่ง 
2. บ่อน้ าตื้น จ านวน 615  แห่ง 6.  ฝาย  จ านวน 50  แห่ง 
3. บ่อบาดาล จ านวน 11  แห่ง 7. สระน้ า จ านวน 129  แห่ง 
4. บ่อบาดาลใช้กับระบบประปา จ านวน 8  แห่ง  

9.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
แหล่งน้ าส าหรับการอุปโภคและบริโภค ได้แก่ ระบบประปาหมู่บ้านที่มีครบทุกหมู่บ้าน                       

ซึ่งประกอบด้วย ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  1,2,3,4,5,6,7  ซึ่งทุกหมู่บ้านมีระบบประปา แต่ปัญหาที่พบมัก
เกิดจากน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ระบบประปาค่อนข้างเก่าเสื่อมโทรม และน้ าดิบบางส่วนปนเปื้อน
สารฟู ออไรด์เกินค่ามาตรฐาน 


