
 
 

ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

 
(1)  ด้านกายภาพ 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  อยู่ในเขตความปกครองของอ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับ
การยกฐานะจากสภาต าบลดอนแก้ว ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538  เป็น 
อบต. ชั้น 4  และขณะนั้นยังไม่มีที่ท าการถาวร  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านพระครูโสภณบุญญาภรณ์  
(ตุ๊ลุงทอง) ใช้อาคารสภาต าบล ซึ่งเดิมเป็นอาคารกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านต าบลดอนแก้ว  ตั้งอยู่ภายในบริเวณ
วัดโสภณาราม เป็นอาคารที่ท าการชั่วคราว  

ต่อมาในปี 2540 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้รับการเลื่อนฐานะจาก อบต.ชั้น 4   เป็น 
อบต.ชั้น 3  และปัจจุบัน เป็น อบต.ขนาดใหญ่  ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ที่ 4  บ้านปุาแงะ ต าบลดอนแก้ว 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   

-  เขตการปกครอง   อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 
-  การยกฐานะ 1.  วันที่  2 มีนาคม 2538  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เป็น อบต. ชั้น 4 

   2.  ปี พ.ศ. 2540  เลื่อนระดับชั้นเป็นชั้น 3 หรือชั้นกลาง 
   3.  ปัจจุบันเลื่อนฐานะเป็น อบต.ขนาดใหญ่ 
 ต าบลดอนแก้ว ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของอ าเภอแม่ริม ระยะห่างจากที่ตั้งของที่ว่าการอ าเภอแม่ริม 
ประมาณ 8 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 (ถนนสายเชียงใหม่ -ฝาง) มีสภาพการคมนาคม
โดยทั่วไป ระหว่างที่ว่าการอ าเภอแม่ริม และตัวจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับด ี

ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน 
 การตั้งบ้านเรือนเป็นชุมชนใหญ่แบบถาวรไม่เคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ตั้งอยู่บริเวณสองฝากถนนเชียงใหม่-
ฝาง โดยส่วนใหญ่จะมีชุมชนหนาแน่นทางฝั่งด้านทิศตะวันออก หรือฝั่งขวาของถนนเชียงใหม่-ฝาง หรือแถบลุ่ม
แม่น้ าปิง ส่วนด้านทิศตะวันตกหรือฝั่งซ้ายของถนนเชียงใหม่-ฝาง จะเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการ และเขตอุทยาน
แห่งชาติ สุเทพ-ปุย รวมพ้ืนที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่จริงๆ ประมาณ 8 ตารางกิโลเมตร 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะพ้ืนที่ โดยทั่วไปเป็นที่ราบริมฝั่งแม่น้ าปิงต่อเนื่องกับต าบลแม่สา มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 
48.53 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของราษฎร หรือเขตชุมชน 1 ใน 4 ของพ้ืนที่ทั้งหมด คือ พ้ืนที่ทาง
ฝั่งขวาของถนนเชียงใหม่-ฝาง (ด้านตะวันออก) ส าหรับพ้ืนที่ที่เหลือ 3 ใน 4 ส่วนของพ้ืนที่ทั้งหมดเป็น 
เขตทหาร และเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อยู่ในความดูแลของเขตทหารเกือบทั้งหมด ประมาณ 
20,000 ไร่ อยู่ทางฝั่งซ้ายของถนนเชียงใหม่-ฝาง (ด้านตะวันตก) และพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ มีความสูงเหนือระดับน้ าทะเล ประมาณ 350 เมตร 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
 ต าบลดอนแก้ว มีภูมิอากาศเย็นสบายในห้วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์  และมีอากาศร้อนในห้วง
เดือนมีนาคม - มิถุนายน  และมีภัยธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อประชาชน  ดังนี้ 

 



 
 

ภัยแล้ง 
 ห้วงระยะเวลาที่เกิด คือ เดือนเมษายน-มิถุนายน ท าให้เกิดปัญหาด้านน้ ากินน้ าใช้ประมาณ 70 
ครัวเรือน 

อุทกภัย 
ต าบลดอนแก้ว มีอุทกภัยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม เนื่องจากน้ าระบายไม่ทันท าให้เกิดน้ าท่วมขัง 
วาตภัย 
ห้วงระยะเวลาที่เกิด คือ เดือนมีนาคม-เมษายน และมักจะมีพายุลูกเห็บท าให้เกิดปัญหา 20 

ครัวเรือน และปัญหาด้านการเกษตรประมาณ 100 ไร่ 
1.4  ลักษณะของดิน 

 ต าบลดอนแก้วมีลักษณะของดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วน  ดินร่วนปนทราย  สามารถท าการเพาะปลูกได้ดี 
1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า         
1. แหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญท่ีใช้ทางการเกษตรและบริโภค 

  -  ล าน้ าแม่สา สภาพน้ าดี ใช้เพ่ือการเกษตร 
  -  ล าน้ าปิง  สภาพน้ าดีใช้เพื่อการเกษตร 
  -  ล าห้วยแม่ชะเยือง   

2. แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น ได้แก่ 
  - อ่างเก็บน้ าห้วยตึงเฒ่า 
  - อ่างเก็บน้ าแม่เย็น 
  - อ่างเก็บน้ าแม่จอก  
  - สระเก็บน้ า (พ้ืนที่กองพันสัตว์ต่าง) 
  - สระเก็บน้ าโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  

- บ่อบาดาล (สาธารณะ)  จ านวน      5 แห่ง 
- บ่อบาดาลส่วนตัว  จ านวน     70 บ่อ 
- ประปาภูมิภาค   จ านวน    10 แห่ง 
- ประปาหมู่บ้าน   จ านวน      7 แห่ง 

1.6  ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
 ต าบลดอนแก้วมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 20,000 ไร่ เป็นพ้ืนที่ปุาไม้และเขตทหาร พ้ืนที่ปุาส่วนใหญ่เป็นปุาไม้
ประเภทไม้ผลัดใบ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ สุเทพ-ปุย  

(2)  ด้านการเมืองการปกครอง 
2.1  เขตการปกครอง 
ต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ มีเขตติดต่อโดยรอบดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลแม่สา  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลช้างเผือก  ต าบลปุาตัน  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่              

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลสันผีเสื้อ  อ าเภอเมือง  และต าบลเหมืองแก้ว  อ าเภอแม่ริม   
จงัหวัดเชียงใหม่ 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง และ  
                                          ต าบลแม่แรม  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 



 
 

 ต าบลดอนแก้ว แบ่งเขตการปกครองในต าบล ออกเป็น 10 หมู่บ้าน ดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พื้นที่ (ตร.กม.) ประชากร(คน) วันที่ตั้งหมู่บ้าน ลักษณะชุมชน 
1 บ้านบ่อปฺุ 12.96 1,378 พ.ศ. 2457 / ไทยพ้ืนเมือง 
2 บ้านดอนแก้ว 4.38 2,433 พ.ศ. 2457 / ไทยพ้ืนเมือง 
3 บ้านศาลา 18.03 1,823 พ.ศ. 2457 / ไทยพ้ืนเมือง 
4 บ้านปุาแงะ 3.10 3,239 พ.ศ. 2457 / ไทยพ้ืนเมือง 
5 บ้านพระนอน 0.67 2,210 พ.ศ. 2457 / ไทยพ้ืนเมือง 
6 บ้านปุารวก 0.54 626 พ.ศ. 2457 / ไทยพ้ืนเมือง 
7 บ้านสันเหมือง 0.86 688 พ.ศ. 2540 / ไทยพ้ืนเมือง 
8 บ้านชะเยือง 6.74 1,599 พ.ศ. 2543 / ไทยพ้ืนเมือง 
9 บ้านสบสา-หนองฟาน 0.79 742 พ.ศ. 2543/ ไทยพ้ืนเมือง 

10 บ้านพระเจ้านั่งโก๋น 0.46 809 พ.ศ. 2544 / ไทยพ้ืนเมือง 
รวม 48.53 15,547  

ท่ีมา  ฝ่ายปกครอง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ณ เดือนตุลาคม  2559 

 
ตารางแสดงจ าแนกการใช้ประโยชน์พื้นที่ของต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

พื้นที่ทั้งสิ้น (ไร่) จ าแนกออกเป็น 
พื้นที่โดยประมาณ 

(ไร่) 
ร้อยละของพ้ืนที่ 

21,846 

พ้ืนที่อ่ืน ๆ (ทหาร,สถานที่ราชการ , 
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย) 

 
20,500 

 
93.84 

พ้ืนที่ท าการเกษตร 818 3.74 
พ้ืนที่อยู่อาศัย 434 1.99 
พ้ืนที่สาธารณะ 94 0.43 

รวม 21,846 100 
 

2.2  การเลือกตั้ง 
 ผลเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน  
255๔  มีประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๕,๙๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๔๕  
ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งถือได้ว่ามีสัดส่วนปานกลาง ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรเสียจ านวน ๒๗๖ ใบ  
คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๗ และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนจ านวน ๓๐๖ ใบ คิดเป็นร้อยละ 5.๑๗ 
 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่  
๖ พฤศจิกายน 255๔  มีประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งจ านวน ๕,๘๙๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๕๘.21 ของจ านวน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด มีบัตรเสีย จ านวน 105 ใบ คิดเป็นร้อยละ 1.78 และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน  
จ านวน 335 ใบ คิดเป็นร้อยละ 5.69 
 
 
 



 
 

แบบสรุปผลการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ท่ี ๖ พฤศจิกายน 2554 

 

เขตเลือกต้ัง
ที ่

จ านวนผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง 

การใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ผู้มาใช้สิทธ ิ บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 

จ านวน  ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 722 419 58.03 7 1.67 21 5.01 
2 1,535 789 51.40 11 1.39 49 6.21 
3 1,355 851 62.80 21 2.47 39 4.58 
4 1,391 734 52.77 11 1.50 39 10.76 
5 1,658 909 54.83 14 1.54 47 5.17 
6 485 328 67.63 9 2.74 10 3.05 
7 524 401 76.53 5 1.25 12 2.99 
8 1,257 650 51.71 12 1.85 40 6.15 
9 516 385 74.61 8 2.08 8 2.08 

10 633 424 66.98 7 1.65 30 7.08 
รวม 10,076 5,890 58.46 105 1.78 335 5.69 

 
แบบสรุปผลการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ท่ี  ๖ พฤศจิกายน  255๔ 
 

เขต
เลือกตั้งท่ี 

จ านวนผู้มี
สิทธิ

เลือกตั้ง 

การใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ผู้มาใช้สิทธิ บัตรเสีย 
บัตรไม่ประสงค์

ลงคะแนน 
จ านวน  ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ต าบล 
ดอนแก้ว 

10,076 5,915 58.45 276 4.67 306 5.17 

รวม 10,076 5,915 58.45 276 4.67 306 5.17 
 
(3)  ประชากร 

3.1  จ านวนประชากรและครัวเรือน 
 ประชากรของต าบลดอนแก้ว เป็นคนไทยพ้ืนเมือง และคนไทยภาคกลาง เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่
เป็นข้าราชการที่มีภูมิล าเนาอยู่ภาคอ่ืน แต่มาท างานในจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางแสดงจ านวนประชากร ครัวเรือน ของต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   
ในปงีบประมาณ  พ.ศ.2560 

ที ่ ชื่อบ้าน 
จ านวนประชากร ครัวเรือน

ทั้งหมด 
ครัวเรือน
เกษตร ชาย หญิง รวม 

1 บ้านบ่อปฺุ 732 646 1,378 943 12 
2 บ้านดอนแก้ว 1,496 937 2,433 1,141 14 
3 บ้านศาลา 894 929 1,823 1,053 20 
4 บ้านปุาแงะ 1,454 1,785 3,239 1,205 20 
5 บ้านพระนอน 1,014 1,196 2,210 1,223 3 
6 บ้านปุารวก 304 322 626 288 18 
7 บ้านสันเหมือง 326 362 688 316 33 
8 บ้านชะเยือง 1,053 546 1,599 873 2 
9 บ้านสบสา-หนองฟาน 337 405 742 306 81 

10 บ้านพระเจ้านั่งโก๋น 356 453 809 337 10 
 รวม 7,966 7,581 15,547 7,685 213 

ท่ีมา  ส านักบริหารการทะเบียน อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ณ เดือนตุลาคม  2559 
 

 

ตารางแสดงจ านวนประชากร ครัวเรือน ของต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
ในปงีบประมาณ  พ.ศ.2559 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน จ านวนประชากร ครัวเรือน
ทั้งหมด 

ครัวเรือน
เกษตร ชาย หญิง รวม 

1 บ้านบ่อปฺุ 715 627 1,342 927 20 
2 บ้านดอนแก้ว 1,454 905 2,359 1,046 14 
3 บ้านศาลา 892 931 1,823 1,042 20 
4 บ้านปุาแงะ 1,442 1,769 3,211 1,127 20 
5 บ้านพระนอน 1,003 1,172 2,175 1,215 3 
6 บ้านปุารวก 299 317 616 282 18 
7 บ้านสันเหมือง 334 367 701 312 33 
8 บ้านชะเยือง 1,095 561 1,656 867 2 
9 บ้านสบสา-หนองฟาน 335 403 738 306 81 

10 บ้านพระเจ้านั่งโก๋น 361 452 813 333 10 
 รวม 7,930 7,504 15,434 7,457 221 

ท่ีมา  ส านักบริหารการทะเบียน อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ณ เดือน ตุลาคม 2558 

  
 
 
 



 
 

จากข้อมูลในตารางแสดงจ านวนประชากร ครัวเรือน ของต าบลดอนแก้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

- จ านวนประชากรเพศชายของต าบลดอนแก้ว   เพ่ิมข้ึนร้อยละ  0.45 
- จ านวนประชากรเพศหญิงของต าบลดอนแก้ว   เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.03 
- จ านวนประชากรรวมทั้งเพศชายและเพศหญิง   เพ่ิมข้ึนร้อยละ  0.37 
- จ านวนครัวเรือน     เพ่ิมข้ึนร้อยละ  3.06 

3.2  ช่วงอายุ และจ านวนประชากร 
ตารางแยกช่วงอายุประชากรในต าบลดอนแก้ว 

ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม หมายเหตุ 
แรกเกิด - 6 ป ี 536 499 1,035  
6 ปี - 15 ปี 809 659 1,468  

16 ปี - 25 ปี 2,249 1,354 3,603  
26 ปี - 35 ปี 1,140 1,022 2,162  
36 ปี - 45 ปี 892 1,005 1,897  
46 ปี - 55 ปี 964 1,184 2,148  
56 ปี - 65 ปี 769 953 1,722  
66 ปีขึ้นไป 495 646 1,141  

ข้อมูล  ณ  เดือนพฤษภาคม  2559 
 

ผู้สูงอายุ 
ในปีงบประมาณ 2560 ต าบลดอนแก้วมีผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 2,034 คน คิดเป็น

ร้อยละ 13.08 ของประชากรในต าบลดอนแก้ว โดยแยกเป็นเพศชาย 900 คน เพศหญิง 1,134 คน  
มีอายุตั้งแต่ 60-69 ปี จ านวน 1,209 คน (ร้อยละ 59.43) ของผู้สูงอายุในต าบลดอนแก้ว อายุตั้งแต่  
70-79 ปี จ านวน 552 คน (ร้อยละ 27.13) ของผู้สูงอายุในต าบลดอนแก้ว อายุตั้งแต่ 80 -99 ปี  
จ านวน 242 คน (ร้อยละ 11.89) ของผู้สู งอายุในต าบลดอนแก้ว และมีอายุตั้ งแต่  90 ปีขึ้นไป  
จ านวน 31 คน (ร้อยละ 1.52) ทั้งนี้ต าบลดอนแก้ว มีผู้สูงอายุที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ จ านวน 1,422 คน และเป็นผู้สูงอายุที่เป็น
ข้าราชการ และอ่ืนๆ จ านวน 612 คน 
 

(4)  สภาพทางสังคม 
4.1  การศึกษา 
การศึกษาในต าบลดอนแก้ว จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ ก่อนประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา โดยมี

สถานศึกษาจ าแนกตามสังกัด ดังนี้ 
 
 
 
 
 



 
 

แสดงสถานศึกษาและท่ีตั้ง 
 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง 
1 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 2 

- โรงเรียนบ้านพระนอน 
 

 
หมู่ที ่8 

2 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
- โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 

 

 
หมู่ที ่8 

3 โรงเรียนสังกัดส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
- โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
หมู่ที ่4 
หมู่ที ่8 

4 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
- โรงเรียนบ้านศาลา 

 

 
หมู่ที่ 3  

5 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
- โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 
- โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแก้ว 1 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแก้ว 2 

 

 
หมู่ที่ 2 
หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 4  
หมู่ที่ 2 

6 กรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
-    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

จังหวัดเชียงใหม่ 
-    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
     อ าเภอแม่ริม 

 

 
หมู่ที ่4 

 
หมูท่ี ่4 

 

7 กระทรวงสาธารณสุข 
-    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่   

 

 
หมู่ที ่4 

8 เอกชน 
          -    อนุบาลเจริญวัย 
          -    อนุบาลเอ่ียมสะอาด 
          -    อนุบาลวัยดรุณ 
 

 
หมู่ที ่4 
หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 8 

 



 
 

ข้อมูลการศึกษา 
ข้อมูลจ านวนนักเรียน  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

 

 
ระดับชั้น 

จ านวนนักเรียน 
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 

อนุบาล 1 18 12 30 
อนุบาล 2 16 7 23 
อนุบาล 3 9 11 20 

ประถมศึกษาปีที่  1 11 12 23 
ประถมศึกษาปีที่  2 10 11 21 
ประถมศึกษาปีที่  3 7 4 11 
ประถมศึกษาปีที่  4 6 2 8 
ประถมศึกษาปีที่  5 13 11 24 
ประถมศึกษาปีที่  6 11 7 18 

รวม 101 77 178 
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน  2559 
 
 
 
 

ข้อมูลจ านวนนักเรียน  โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
 

 
ระดับชั้น 

จ านวนนักเรียน 
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 

อนุบาล 1 28 29 59 
อนุบาล 2 21 22 43 
อนุบาล 3 29 13 41 

ประถมศึกษาปีที่  1 14 14 28 
ประถมศึกษาปีที่  2 11 15 26 
ประถมศึกษาปีที่  3 8 6 14 
ประถมศึกษาปีที่  4 6 4 9 

รวม 117 103 220 
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน  2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อมูลจ านวนนักเรียน  โรงเรียนบ้านพระนอน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
ระดับชั้น 

จ านวนนักเรียน 
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 

อนุบาล 1 2 4 6 
อนุบาล 2 11 10 21 

ประถมศึกษาปีที่  1 17 17 34 
ประถมศึกษาปีที่  2 20 22 42 
ประถมศึกษาปีที่  3 18 17 35 
ประถมศึกษาปีที่  4 18 17 35 
ประถมศึกษาปีที่  5 23 15 38 
ประถมศึกษาปีที่  6 12 25 37 

รวม 121 127 248 
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน  2559 
 
 

นักเรียน  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 

 
ระดับชั้น 

จ านวนนักเรียน 
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 

ประถมศึกษาปีที่  1 18 8 26 
ประถมศึกษาปีที่  2 13 20 33 
ประถมศึกษาปีที่  3 23 14 37 
ประถมศึกษาปีที่  4 22 14 36 
ประถมศึกษาปีที่  5 20 15 35 
ประถมศึกษาปีที่  6 11 26 37 

รวม 107 97 204 
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน  2559 

 
นักเรียน  โรงเรียนศูนย์การศกึษาพิเศษ เขตการศึกษา  8  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 

 
ระดับชั้น 

จ านวนนักเรียน 
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 

รวม 303 197 500 
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน  2559 

 
 

 
 
 



 
 

กีฬา และนันทนาการ 
 จากข้อมูลพ้ืนฐานด้านกีฬาของต าบลดอนแก้ว พบว่าต าบลดอนแก้วมีสถานที่ทางการกีฬาระดับ
จังหวัด ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี และมีสนามกีฬาที่อยู่ตาม
สถาบันต่างๆ ได้แก่ สนามกีฬาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ , สนามกีฬาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์, สนาม
กีฬาโรงเรียนบ้านพระนอน , สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดอนแก้ว , สนามกีฬาโรงเรียนบ้านศาลา , โรงยิมเนเซียม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี , สนามกีฬากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 , สนามกีฬากองพันพัฒนาที่ 3 , สนาม
กีฬากองพันสัตว์ต่าง (ค่ายตากสิน) 
 ส าหรับศูนย์กีฬาในต าบลมี 11 แห่ง ได้แก่ ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน  ตั้งแต่หมู่ที่ 1-10  และศูนย์กีฬาต าบล
ดอนแก้ว 

4.2  ด้านสาธารณสุข 
 ในต าบลดอนแก้ว มีสถานบริการด้านสาธารณสุขหลายหน่วยงาน อาทิ  โรงพยาบาลประจ าจังหวัด  
คือ  โรงพยาบาลนครพิงค์  มีโรงพยาบาลชุมชนต าบลดอนแก้ว  มีสถานบริการด้านการส่งเสริมพัฒนาและ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายของประชาชน รวมทั้งมีวิทยาลัยพยาบาลประจ าจังหวัด ท าให้การดูแลสุขภาพ
ของประชาชนได้อย่างครอบคลุม รวมทั้งมีคลินิกเอกชน ร้านขายยา และสถานบริการแพทย์แผนไทย ท าให้
ประชาชนต าบลดอนแก้ว มีโอกาสเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข ส่งผลถึงสภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงของ
ประชาชน 

 

ตารางแสดงการบริหารการแพทย์และอนามัยแก่ประชาชนต าบลดอนแก้ว 
 

ที ่ สถานบริการด้านการแพทย์และอนามัย ที่ตั้ง 
1 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

-    โรงพยาบาลนครพิงค์ 
 

หมู่ 10 
2 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ หมู่ 10 
3 โรงพยาบาลชุมชนต าบลดอนแก้ว หมู่ 7 
4 ศูนย์สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หมู่ 1-10 
5 ศูนย์สุขภาพชุมชน หมู่ 2 
6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ หมู่ 4 
7 มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หมู่ 4 
8 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ หมู่ 8 
9 คลีนิคเอกชน หมู่ 3,5,8 

 

(5)  ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1  การคมนาคมขนส่ง 

 ต าบลดอนแก้ว ตั้งอยู่ฝั่งซ้าย และฝั่งขวาของถนนสายเชียงใหม่-ฝาง มีสภาพการคมนาคมโดยทั่วไปอยู่
ในสภาพดี สภาพการคมนาคมระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ ของต าบลส่วนใหญ่เป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
 
 



 
 

5.2  การไฟฟ้า 
5.2.1   มีไฟฟูาเข้าถึงทุกหมู่บ้าน 

  -  ครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้ 7,685  ครัวเรือน 
  -  ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟูาใช้     -  ครัวเรือน 

5.2.2   จ านวนโคมไฟฟูาสาธารณะ 860  ดวง 
         5.3  การประปา 

  การประปาของต าบลดอนแก้ว 
   - ประปาหมู่บ้าน  จ านวน   7    แห่ง  
   - การประปาส่วนภูมิภาค  จ านวน  10   แห่ง 

 5.4  การโทรศัพท์ 
 การโทรศัพท์ภายในต าบลดอนแก้ว  ส่วนใหญ่ใช้บริการ  TOT  และเครือข่ายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(6)  ระบบเศรษฐกิจ 

รายได้บุคคล 
 จากการประเมินของชุมชน ประชากรของต าบลดอนแก้วมีรายได้เฉลี่ย ดังนี้ 

รายได้จากภาคเกษตรกรรม  42,263 บาท/คน/ปี 
รายได้นอกภาคเกษตรกรรม  50,000 บาท/คน/ปี 
การประกอบอาชีพ 

 ประชากรของต าบลดอนแก้ว จ าแนกตามอาชีพได้ ดังนี้ 
เกษตรกร จ านวน         213 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ   2.0 ของครัวเรือนทั้งสิ้น 
ค้าขาย  จ านวน       1,611 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 21.0 ของครัวเรือนทั้งสิ้น 
รับจ้าง  จ านวน       4,189 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 55.0 ของครัวเรือนทั้งสิ้น  
รับราชการ จ านวน       1,370 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 18.0 ของครัวเรือนทั้งสิ้น   
อ่ืน ๆ  จ านวน          302 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ   4.0 ของครัวเรือนทั้งสิ้น  

 

การจ าแนกฐานะทางด้านเศรษฐกิจ 
ตารางแสดง ฐานะทางเศรษฐกิจของประชากร ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

จ านวนครัวเรือนประชากรทั้งหมดของต าบลดอนแก้ว  7,685  ครัวเรือน 
ระดับครัวเรือน

ประชากร 
จ านวนครัวเรือนที่

จ าแนกได้ 
อาชีพ 

ประมาณรายได้ 
บาท/ครอบครัว/ปี 

ระดับดี 3,590 ค้าขาย,รับราชการ 120,000 
ระดับปานกลาง 1,085 เกษตรกรรม 20,000-50,000 
ระดับยากจน 3,010 รับจ้าง 10,000-20,000 

 
แหล่งซ้ือขายสินค้า 
 ผลผลิตทางด้านเกษตร เกษตรกรจะน าไปจ าหน่ายในแหล่งต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.  น าไปขายเองในตลาดตัวเมือง  ร้อยละ  20 ของครัวเรือน 
 2.  ขายให้พ่อค้าคนกลางในท้องถิ่นเอง ร้อยละ  80 ของครัวเรือน 
 3.  ส่งขายตรงที่ตลาดกรุงเทพ  ร้อยละ  - ของครัวเรือน 



 
 

 แหล่งเงินทุน 
 1.  ใช้เงินทุนของตนเอง   ร้อยละ    5 ของครัวเรือนเกษตรกร 
 2.  ธกส.    ร้อยละ  80 ของครัวเรือนเกษตรกร 
 3.  สหกรณ ์    ร้อยละ    5 ของครัวเรือนเกษตรกร 
 4.  ธนาคาร    ร้อยละ    - ของครัวเรือนเกษตรกร 
 5.  พ่อค้า เอกชน   ร้อยละ   10 ของครัวเรือนเกษตรกร 
 ต าบลดอนแก้วมีการรวมกลุ่มของมวลชน เช่นเดียวกับต าบลอื่นๆ ที่ส าคัญ ดังนี้ 

1.  กลุ่มนิติบุคคล  จ านวน   1 กลุ่ม   
     คือ กลุ่มเกษตรกรท านาดอนแก้ว สมาชิก 80 คน 
2.  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  จ านวน  10 กลุ่ม   สมาชิก 520 คน 
3.  กลุ่มเยาวชน/ยุวเกษตรกร จ านวน  1 กลุ่ม   สมาชิก 63 คน 
4.  กลุ่มสหกรณ์การเกษตร จ านวน  1 กลุ่ม   สมาชิก 49 คน 
5.  กลุ่ม ธกส.   จ านวน  10 กลุ่ม 
6.  กลุ่มผู้สูงอายุ   จ านวน  5 กลุ่ม   สมาชิก 150 คน 
7.  กองทุนหมู่บ้าน  จ านวน  10 กองทุน 
8.  กลุ่มปศุสัตว์ห้วยตึงเฒ่า จ านวน  1 กลุ่ม 

  

การท่องเที่ยว 
 ในต าบลดอนแก้ว มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และ
ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ ได้แก่ 

1. อ่างเก็บน้ าห้วยตึงเฒ่า เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกก าลังกาย และชมวิวทิวทัศน์ทาง   
ธรรมชาติที่มีอยู่ใกล้เมืองและเป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไป 

2.  อ่างเก็บน้ าแม่จอก 
3.  น้ าตกตาดหมอก 
4.  ผาลาด ผากบ 
5.  วัดพระนอนขอนม่วง 
6.  วัดโสภณาราม , พิพิธภัณฑ์วัดโสภณาราม 
7.  วัดดาราภิมุข 
8.  วัดดอนแก้ว 
9.  วัดปิยาราม 
10.  ส านักสงฆ์สันเหมืองประชาราม 

(7)  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน / ชุมชน 
 ต าบลดอนแก้ว  มีหมู่บ้านทั้งหมด  10  หมู่บ้าน  จ านวน  7,685  ครัวเรือน  ประชากรชาย  
7,966  คน  ประชากรหญิง  7,581  คน  ประชากรรวม  15,547  คน  มีพื้นท่ีทั้งหมด  30,335  ไร่ 
 7.2  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ต าบลดอนแก้ว  มีพ้ืนที่ท าการเกษตรประมาณ  946  ไร่  มีครัวเรือนที่ท าการเกษตรจ านวน  213  
ครัวเรือน  โดยแยกได้  ดังนี้ 



 
 

1. ท านาในเขตชลประทาน  จ านวน  35  ครัวเรือน  345  ไร่  นอกเขตชลประทาน  จ านวน  40  
ครัวเรือน  150  ไร่ 

2. ท าสวน  จ านวน  213  ครวัเรือน  439  ไร่  3  งาน 
2.1   สวนล าไย  จ านวน  49  ครวัเรือน  153  ไร่  1  งาน 
2.2   สวนลิ้นจี่  จ านวน  10  ครวัเรือน  50  ไร่ 
2.3   สวนมะม่วง  จ านวน  1  ครวัเรือน  8  ไร่ 
2.4   สวนเงาะ  จ านวน  1  ครัวเรือน  105  ไร่ 
2.5   สวนยางพารา  จ านวน  1  ครัวเรือน  20  ไร่ 
2.6   สวนกล้วย  จ านวน  13  ครัวเรือน  2  ไร่ 
2.7   สวนดอกไม้  จ านวน  10  ครัวเรือน  73  ไร่ 
2.8   ผักสวนครัว  จ านวน  128  ครัวเรือน  28  ไร่  2  งาน 

3. ท าไร่  จ านวน  3  ครัวเรือน  6 ไร่ 
3.1  ไร่ข้าวโพด  1  ครัวเรือน  2  ไร่ 
3.2  ไร่กระเทียม  1  ครัวเรือน  3  ไร่ 
3.3  ไร่ถั่วลิสง  1  ครัวเรือน  1  ไร่ 

4. เลี้ยงสัตว์  จ านวน  48  ครัวเรือน   
4.1  เลี้ยงไก่  จ านวน  42  ครัวเรือน  1,440  ตัว 
4.2  เลี้ยงววั  จ านวน  4  ครัวเรือน  40  ตัว 
4.3  เลี้ยงปลา  จ านวน  2  ครัวเรือน  3  ไร่  2  งาน 

 7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 แหล่งน้ าส าหรับท าการเกษตรของต าบลดอนแก้ว  ประกอบด้วย 
  1.  ล าเหมืองสา 
  2.  ล าน้ าปิง 
  3.  ล าห้วยแม่ชะเยือง 
  4.  คลองชลประทาน 
  5.  สระน้ า  อบต.  และสระน้ ากองพันสัตว์ต่าง 
  6.  แก้มลิง  (กองพันพัฒนาที่  3) 
 จากการส ารวจพบว่า  น้ าส าหรับใช้ท าการเกษตรของต าบลดอนแก้ว  ยังไม่เพียงพอต่อการท า
การเกษตร   เนื่องจากในช่วงฤดูแล้งน้ ามักจะแห้ง ท าให้เกษตรกรไม่มีน้ าใช้  ในส่วนของชลประทานมักจะมี
การปล่อยน้ าเป็นเวลา  ส่งผลให้พ้ืนที่การเกษตรได้รับน้ าไม่เพียงพอ 
 7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าอุปโภค  บริโภค 
 แหล่งน้ าส าหรับอุปโภค  บริโภคของต าบลดอนแก้ว  ประกอบด้วย 

1. ประปาหมู่บ้าน  10  หมู่บ้าน  ครัวเรือนที่เข้าถึงประปาหมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ  74.7 
2. ประปาภูมิภาค  10  หมู่บ้าน  ครัวเรือนที่เข้าถึงประปาภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ  35.6 
3. บ่อน้ าบาดาล  (ส่วนตัว)  70  แห่ง 
4. บ่อน้ าบาดาล  (สาธารณะ)  5  แห่ง 

จากการส ารวจพบว่า น้ าส าหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค ยังไม่เพียงพอกับประชาชน เนื่องจาก
น้ าประปาไม่ไหล หรือไหลน้อย เพราะมีประชาชนใช้จ านวนมาก  คิดเป็นร้อยละ 39.7 



 
 

(8)  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 8.1  การนับถือศาสนา 
 ต าบลดอนแก้ว มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ส าคัญเหมือนกับสังคมไทยพ้ืนเมืองโดยทั่ วไป เช่น 
ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีลอยกระทง  และวันส าคัญทางศาสนาต่างๆ และสามารถจ าแนกการนับถือ
ศาสนาได้  ดังนี้ 
  นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ   97 ของประชากรทั้งหมด 

นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ     2 ของประชากรทั้งหมด 
นับถือศาสนาอ่ืนๆ         ร้อยละ     1 ของประชากรทั้งหมด 

1. วัด  จ านวน  5  แห่ง ได้แก ่
  1. วัดดาราภิมุข   หมู่ที่ 1 
  2. วัดดอนแก้ว   หมู่ที่ 2 
  3. วัดโสภณาราม   หมู่ที่ 3 
  4. วัดปิยาราม   หมู่ที่ 4 
  5. วัดพระนอน (ขอนม่วง)  หมู่ที่ 5 

2. ส านักสงฆ์   จ านวน  1  แห่ง ได้แก่ 
  ส านักสงฆ์สันเหมืองประชาราม หมู่ที่ 7 

3. โบสถ์คริสตจักร   จ านวน  3  แห่ง ได้แก่ 
 1. โบสถ์คริสตจักร  หมู่ที่ 2 

  2. โบสถ์คริสตจักร  หมู่ที่ 4 
  3. โบสถ์คริสตจักร  หมู่ที่ 10 
 8.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
 ต าบลดอนแก้วมีงานประเพณีท่ีส าคัญ ได้แก่ ประเพณีสรงน้ าพระนอน-พระธาตุ  ประเพณีลอยกระทง  
ประเพณีสงกรานต์   ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  ประเพณีแห่เทียนพรรษา  โครงการบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร้อน การแข่งขันกีฬาดอนแก้วเกมส์  การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  งานวันถักทอสายใยร้อยดวงใจคน
พิการ  งานวันคนดีศรีดอนแก้ว  งานวันเด็กแห่งชาติ  ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 
 8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
 ประชาชนในต าบลดอนแก้วส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทยพ้ืนเมือง  หรือภาษาถิ่น  และภาษาไทยกลางใน 
การติดต่อสื่อสาร  มีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สวนสมุนไพรพื้นบ้าน  และกรรมวิธีการรักษาแบบพ้ืนบ้าน 
(หมอเมือง) 
 8.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 ต าบลดอนแก้วมีผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นท่ีหลากหลาย  ได้แก่   

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านบ่อปฺุ  (แหนม  แคบหมู  ขนมดอกจอก)   
2. กลุ่มจักสานไม้ไผ่ขด  (เครื่องจักสานไม้ไผ่ขด)   
3. ล้านนาสไตล์  (ชุดพ้ืนเมืองส าเร็จรูป)   
4. วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมเศษผ้าอเนกประสงค์  (เบาะรองนั่ง  ที่รองนั่ง  พรมเช็ดเท้า  หมอนหนุน  

หมอนพิง  ฯลฯ)   
5. รินรดาผ้าไทย  (เสื้อไหมแก้ว  ผ้าไหม  ผ้าซิ่นฝูาย  ผ้าพื้นเมือง  ผ้าไทย)   
6. พริกลาบหอมแดง  (พริกปุน)   



 
 

7. บีบีหมูกระจก  (หมูกระจก)   
8. กลุ่มเพียงพอดี  (สบู่  เครื่องส าอาง)   
9. Sixteem  (เครื่องส าอาง)   
10. Estivia  ชาหญ้าหวาน  (ชาหญ้าหวาน)   
11. บริษัท  คริสปี้ เวจ แอนด์ ฟรุ๊ต  จ ากัด  (ล าไยอบกรอบ  ล าไยผง)  
12. กลุ่มแปรรูปสมุนไพรศาลา  (เครื่องดื่มสมุนไพร)   
13. เพ็ญศิริผ้าม่านของตกแต่งบ้าน  (หมอนใบชา  เสื้อผ้าพื้นเมือง  ผ้าม่าน)   
14. กลุ่มแม่บ้านพระนอนขอนม่วง  (ผลิตภัณฑ์จากเชือกไนลอน  กระเปา)   
15. ดีเคหนึ่งผ้าต่อ  (โคมไฟ  ถุงผ้าห่มนวม)   
16. ห้างหุ้นส่วนสามัญสวัสดีเจริญทรัพย์  (ไส้อ่ัวคุณหมอคูซีน)   
17. โรงผลิตน้ าดื่มบ่อปฺุ  (น้ าดื่ม)   
18. รา้นปอยผ้าพื้นเมือง  (กระเปาผ้า  เสื้อผ้า  กางเกง  ผ้าคาดผม  กิ๊บติดผม)   
19. กลุ่มหัตถกรรมเครื่องหนัง  (กระเปา  เข็มขัด  รองเท้า  สายนาฬิกา)   
20. ต้นดีเซรามิคอาร์ท  (ตะเกียง  แก้ว  แจกัน)   
21. กลุ่มผู้สูงอายุบ้านปุาแงะ  (หมอนลูกจันทร์)   
22. ร้านท้อเบญจมาศ  (กระเทียมโทนดอง)   
23. กลุ่มแม่บ้านปุาแงะ  (น้ าพริกตาแดง)   
24. กลุ่มตุ๊กตา และผลิตภัณฑ์โครงการสุขภาพชุมชน  (ตุ๊กตาผ้าฝูาย)   
25. ศูนย์ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพบ้านศาลา  (ผลิตภัณฑ์จากผ้า)   
26. ลูกประคบสมุนไพร   
27. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรแม่บ้านกองพันสัตว์ต่าง  (แชมพู  ครีมนวดผม  สบู่  ยาสีฟัน)   
28. กลุ่มผลิตภัณฑ์เทียนหอม  เทียนเจล  (เทียนหอม  เทียนเจล)   
29. กลุ่มมะค่าลายค า  (อัลบั้มรูป  กรอบรูป  สมุดโน้ตจากกระดาษสา) 

(9)  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1  น้ า 
 ต าบลดอนแก้ว มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับการเกษตรกรรม การอุปโภค คือ ล าน้ าปิง ล าน้ าแม่สา ล าห้วย
แม่ชะเยือง  และมีอ่างเก็บน้ าที่สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง  ได้แก่ 

- อ่างเก็บน้ าห้วยตึงเฒ่า 
  - อ่างเก็บน้ าแม่เย็น 
  - อ่างเก็บน้ าแม่จอก  
  - สระเก็บน้ า (พ้ืนที่กองพันสัตว์ต่าง) 
  - สระเก็บน้ าโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  
 9.2  ป่าไม้ 
 ต าบลดอนแก้ว  มีพ้ืนที่ปุาไม้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปุาไม้ประเภทไม้ผลัดใบ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 
สุเทพ-ปุย  
  


