
ส่วนท่ี ๑  

สภาพท่ัวไป และข้อมลูพ้ืนฐาน 

๑.ดา้นกายภาพ 

  เทศบาลตำบลแม่พริก  เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลแม่พริก  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
จัดต้ังสุขาภิบาลแม่พริก กิ่งอำเภอแม่พริก  อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง  (เดิมอำเภอแม่พริกเปน็กิ่งอำเภอแม่พริก อำเภอ
เถิน) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๗๓ ตอนที่ ๘๓  ลงวันที่ ๑๕  ตุลาคม  ๒๔๙๙  และต่อมาได้ยกฐานะเป็น
เทศบาลตำบลแม่พริกตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่  ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๕   
พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๒ ขณะนี้เทศบาลตำบลแม่พริกรับรวมเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เข้ากับ
เทศบาลตำบลแม่พริก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลแม่พริก  อำเภอแม่พริก 
จังหวัดลำปาง โดยรับพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒หมู่ที่ ๕ ขององค์การบริหารสว่นตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก  
จังหวัดลำปาง  เพื่อประโยชน์ในการจัดบริการสาธารณะประกอบกับได้มีการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถ่ินตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึง
ประกาศให้เปลี่ยนแปลง เขตเทศบาลตำบลแม่พริก ลงวันที่ ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 ๑.๑ ท่ีตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชน 
  ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้  ห่างจากจังหวัดลำปางประมาณ  ๑๒๕  กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ  ๕๙๕  กิโลเมตร  มีพื้นที่  ๒๘.๙๓๗  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  ๑๘,๐๗๕  ไร่  หมู่บ้านในเขตการ
ปกครองของเทศบาลตำบลแม่พริก  ประกอบด้วย  
 
  บ้านแม่พริกลุ่ม หมู่ที่  ๑ ตำบลแม่พริก    
  บ้านท่าด่าน หมู่ที่  ๒ ตำบลแม่พริก 
  บ้านสันป่าสัก หมู่ที่  ๕ ตำบลแม่พริก 
  ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  บ้านร่มไม้ยาง หมู่ ๙  และบ้านวังสำราญ  หมู่ ๖ 
    ตำบลแม่พริก  อำเภอแม่พริก   จังหวัดลำปาง 
 ทิศใต้       ติดต่อกับ  แม่น้ำวังซึ่งเป็นเส้นแบง่เขต บ้านดอยคำ หมู่ ๗ 
   ตำบลพระบาทวังตวง  อำเภอแม่พรกิ จังหวัดลำปาง    
                    ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  แม่น้ำวังซึง่เป็นเส้นแบ่งเขต บ้านพระบาทวังตวง  หมู่ ๕  และบ้าน

แม่ตั๋ง หมู่ ๓ ตำบลพระบาทวังตวง  อำเภอแม่พริก   จังหวัดลำปาง 
  ทิศตะวันตก ติดกับ  บ้านแม่พริกบน  หมู่  ๔  และบ้านแม่เชียงรายลุม่  หมู่ ๓ 
    ตำบลแม่พริก  อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง 



 
 ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลแม่พริกส่วนใหญ่อยู่ในเขตลุ่มน้ำลำห้วยแม่พริกลำห้วยแม่ล้อหัก
และบางส่วนอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำวัง  ลักษณะโดยทั่วไปของที่ตั้งจึงอยู่ระหว่างลุ่มแม่น้ำวัง  และลำห้วยแม่ล้อหัก โดยมี
ลำห้วยแม่พริกไหลผ่านกลางพื้นที่  ซึ่งราษฎรใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม 
 
 ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
  เนื่องจากสภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นท้องกระทะ  สภาพภูมิอากาศจึงค่อนข้างร้อนจัดในฤดูร้อน
อุณหภูมิประมาณ  ๓๐-๔๐  องศาเซลเซียส  และค่อนข้างหนาวจัดในฤดูหนาว  อุณหภูมิประมาณ  ๑๕-๒๐  องศา
เซลเซียส  มีฝนตกในปริมาณที่ปานกลางในฤดูฝน 

 ๑.๔ ลักษณะของดิน 
  สภาพพื้นที่โดยทั่ว ๆ ไปเป็นที่ราบ หรือที่ราบบริเวณสองฝั่งแม่น้ำสายใหญ่ ลักษณะดินที่พบส่วน
ใหญ่เป็นดินที่มีการพัฒนาการไม่มากนัด ในดินยังคงมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอยู่ในระดับที่ไม่ต่ำจนเกินไปดิน
ในบริเวณที่ราบหรือค่อนข้างราบเป็นดินที่มีศักยภาพทางการเกษตรอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง 
 
 ๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ 
  แม่น้ำวัง เป็นแม่น้ำสายหลักของประชาชนในพื้นที่และมีหนองน้ำที่ใช้สำหรับการเกษตรในเขต
เทศบาลตำบลแม่พริกดังนี้  ลำห้วยแม่พริก ลำห้วยแม่ล้อหัก หนองปล้อง หนองสะราบ หนองกุ่ม หนองป่าผักหนาม 
หนองก๋า หนองจิก หนองเจริญ หนองก๋าใต้ หนองปินตา หนองหิน 
 
 ๑.๖ ลักษณะของไม้และปา่ไม ้
  ป่าไม้อุดมสมบรูณ์ ส่วนใหญเ่ป็นป่าเบญจพรรณ 
 
๒.ดา้นการเมือง/การปกครอง 
 
 ๒.๑ เขตการปกครอง 
  หมู่บ้านในเขตการปกครองของเทศบาลตำบลแม่พริก ประกอบด้วย 
   บ้านแม่พรกิลุม่   หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่พรกิ 
   บ้านท่าด่าน   หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่พรกิ 
   บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่พรกิ 
 
 
 
 



 ๒.๒ การเลือกต้ัง 
  จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครัง้ทีผ่่านมาช่วงล่าสุดเป็นการเลอืกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแทน
ชุดเดิมที่หมดวาระลง 
  เลือกตั้งเมื่อวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 
  การเลือกตัง้สมาชิกสภาเทศบาล 
  ผู้มสีิทธิเลือกตั้ง  ๒,๒๕๙  คน 
  ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๑,๗๐๐  คน คิดเป็นร้อยละ  ๗๕.๒๕ 
  ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง   ๕๕๙   คน คิดเป็นร้อยละ  ๒๔.๗๕ 
  บัตรด ี   ๑,๖๐๕  บัตร คิดเป็นร้อยละ  ๙๔.๔๑ 
  บัตรเสีย        ๘๔  บัตร คิดเป็นร้อยละ    ๔.๙๔ 
  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน      ๑๑  บัตร คิดเป็นร้อยละ    ๐.๖๕ 

  การเลือกตัง้นายกเทศมนตร ี
  ผู้มสีิทธิเลือกตั้ง  ๒,๒๖๔  คน 
  ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๑,๗๐๓   คน คิดเป็นร้อยละ  ๗๕.๒๒ 
  ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง   ๕๖๑   คน คิดเป็นร้อยละ  ๒๔.๗๘ 
  บัตรด ี   ๑,๖๔๕  บัตร คิดเป็นร้อยละ  ๙๖.๕๙ 
  บัตรเสีย        ๓๙  บัตร คิดเป็นร้อยละ    ๒.๒๙ 
  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน      ๑๙  บัตร คิดเป็นร้อยละ    ๑.๑๒ 
 
๓.ประชากร 
 
  ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
 จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลแม่พรกิ                  ข้อมูล  ณ  พฤษภาคม   ๒๕๖๒   

 
ช่ือหมู่บ้าน 

 
หมู ่

 
จำนวนครัวเรือน 

จำนวนประชากร(คน) 
ชาย หญิง รวม 

บ้านแม่พรกิลุม่ ๑ ๔๗๗ ๕๐๕ ๕๒๖ ๑,๐๓๑ 
บ้านท่าด่าน ๒ ๒๗๒ ๓๑๗ ๓๖๒ ๖๗๙ 

บ้านสันป่าสัก ๕ ๓๓๐ ๔๕๒ ๔๗๓ ๙๒๕ 
รวม ๑,๐๗๙ ๑,๒๗๔ ๑,๓๖๑ ๒,๖๓๖ 

 
 
 
 
 



  ๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
ช่วงอายุระหว่าง ชาย หญิง รวม 

อายุระหว่าง   ๑-๑๐ ป ี ๑๐๒ ๙๐ ๑๙๒ 
อายุระหว่าง ๑๑-๒๐ ป ี ๓๒๖ ๑๑๙ ๔๔๕ 
อายุระหว่าง ๒๑-๓๐ ป ี ๑๗๐ ๑๗๔ ๓๔๔ 
อายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ป ี ๑๕๕ ๑๕๙ ๓๑๔ 
อายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ป ี ๒๑๓ ๒๒๑ ๔๓๔ 
อายุระหว่าง ๕๑-๖๐ ป ี ๒๑๙ ๒๑๐ ๔๒๙ 
อายุระหว่าง ๖๑-๗๐ ป ี ๑๗๒ ๒๑๒ ๓๘๔ 
อายุระหว่าง ๗๑-๘๐ ป ี ๗๒ ๑๐๘ ๑๘๐ 
อายุระหว่าง ๘๑-๙๐ป ี ๒๘ ๖๐ ๘๘ 
อายุระหว่าง ๙๑-๑๐๐ ป ี ๘ ๘ ๑๖ 

รวม ๑,๔๖๕ ๑,๓๖๑ ๒,๘๒๖ 

๔.สภาพทางสังคม 
  ๔.๑ การศึกษา 
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     ๒   แห่ง  
   -  โรงเรียนอนบุาล     ๒   แห่ง 
   -  โรงเรียนประถมศึกษา     ๒   แห่ง 
   -  โรงเรียนมัธยมศึกษา     ๑   แห่ง 
   -  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ๑   แห่ง 
   -  โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ์   ๑   แห่ง 
  ๔.๒ สาธารณสุข 
   -  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ    ๑    แห่ง 
   -  ศูนย์สุขภาพชุมชน     ๑    แห่ง 
   -  อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน    ๖   ชุมชน 
  ๔.๓ อาชญากรรม  มีอาชญากรรมทั่วไปดังนี ้
   -  เล่นการพนัน      ๒   ราย 
   -  ทำร้ายเจ้าหน้าที ่     ๑   ราย 
   -  ขับรถเวลามึนเมาสุรา     ๓   ราย 
   -  ลักทรัพย ์      ๓   ราย 
   -  ยักยอกทรพัย ์      ๑   ราย 
   -  อนาจาร      ๑   ราย 
   -  ทำผิด พ.ร.บ.ป่าไม ้     ๑   ราย 



  ๔.๔ ยาเสพติด 
   -  ไม่มี 
 
  ๔.๕ การสังคมสงเคราะห์ 
   การสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนที่ช่วยตนเองไม่ได้ให้สามารถช่วย
ตนเองได้ การบรรเทาและแก้ไขปัญหาการป้องกันและขจัดปัญหา การฟื้นฟู และปรับสภาพของบุคคลครอบครัวเพื่อ
การแก้ไขปัญหาสังคม เป็นการแก้ไขปัญหาสังคมให้ลดน้อยหรือหมด การสังคมสงเคราะห์มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนา
สังคม การสังคมสงเคราะห์จะช่วยให้ผู้รับบริการสามารถช่วยตนเองได้ เพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้แก่
สังคมและประเทศชาติในที่สุด 
 
๕.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
  ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 
   ในเขตเทศบาลใช้ถนน  ๖๕  สาย  ( ลูกรัง ๒๑ สาย ลาดยาง ๕ สาย  คอนกรีต  ๓๙  สาย )  
และสะพาน ค.ส.ล. ๓  แห่ง 
  ๕.๒ การไฟฟ้า   จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้   ๒,๗๖๒  ครัวเรือน 
  ๕.๓ การประปา เป็นการประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตั้งอยู่บ้านท่าด่านหมู่  ๒ 
มีผู้ใช้ประปา จำนวน ๓๖๕ ครัวเรือน  
  ๕.๔ โทรศัพท์  มีโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ ๕ หมายเลข ๒ ชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้ นที่ ๓ 
ชุมสาย โทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่ใช้จำนวน ๖๐๐ ราย มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้โทรศัพท์ประมาณ ๙๕ เปอร์เซ็นต์  
  ๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   มีไปรษณีย์โทรเลข ๑ แห่ง 
 
๖.ระบบเศรษฐกิจ 
  ๖.๑ การเกษตร 
  พื้นที่ทางการเกษตร    ประมาณ   ๑๒,๕๐๐  ไร่   ยังขาดการพัฒนาและจะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
สินค้าพืชสวนเช่น มะนาว กล้วยน้ำว้าราคาค่อนข้างต่ำ  และไม่มีการดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเก็บรักษาให้
ยาวนาน  ประชากรส่วนมากประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม  จึงมีรายได้น้อยผลผลติทางการเกษตรที่สำคัญ  เช่น  
ลำไย   ถ่ัวเหลือง   ถ่ัวลิสง   ข้าว  มะม่วง  พืช  ผัก  กล้วยน้ำว้า  ส้มเกลี้ยง  มะละกอ  น้อยหน่า 
 
  ๖.๒ การประมง 
  พื้นที่ประมง ส่วนมากประชาชนทำการประมงกับอ่างเก็บน้ำ และแหล่งห้วย   หนอง    คลองบึง 
การประมงยังไม่เป็นมากนัก ทำเพื่อหาเลี้ยงชีพในการดำรงชีวิตประจำวัน 
 
 



  ๖.๓ การปศุสัตว์ 
  เกษตรกรมีการเลี้ยงโค  กระบือ   ตามทุ่งนา   ไร่นา   ตลอดทั้งปี   ส่วนการเลี้ยงสุกร  และสัตว์(ไก่
พื้นบ้าน) เป็นการเลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือน  ส่วนที่เหลือจากการบริโภคจึงจะขายเป็นรายได้ของครัวเรือน  เป็น
เกษตรกรแบบพอเพียง  มีโรงฆ่าสัตว์  ๑  แห่ง  มีจำนวนครัวเรือนภาคการ ปศุสัตว์  ๕๐   ครัวเรือนมูลค่าผลผลิต
ทางการปศุสัตว์   ๕๐,๐๐๐  บาท/ปี 
 
  ๖.๔ การบริการ 
  มีสำนักงานสหกรณ์การเกษตรอำเภอแม่พริก จำนวน ๑ แห่งสำหรับบริการประชาชนในเขตอำเภอ
แม่พริกในการให้คำปรึกษา และรับซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
 
  ๖.๕ การท่องเท่ียว 
  แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจส่วนใหญ่จะมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่
นอกเขตเทศบาล  เช่น  ถ้ำน้ำผ่าผางาม   วัดพระพุทธบาทวังตวง  อ่างเก็บน้ำผาว่ิงชู้ 
 
  ๖.๖ อุตสาหกรรม 
  การอุตสาหกรรม  ทั้งอุตสาหกรรมในครัวเรือน  และอุตสาหกรรมในโรงงาน ทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ยัง
ไม่มี   แรงงานส่วนใหญ่ต้องไปทำงาน   หรือประกอบอาชีพในต่างจังหวัด 
 
  ๖.๗ การพาณชิย์และกลุ่มอาชีพ 
  มีร้านทั่วไป  ๗๐  แห่ง  ตลาดสด ๑  แห่ง สถานบริการน้ำมัน ๓ แห่ง มีธนาคาร ๑ แห่ง มีสหกรณ์
การเกษตรแม่พริก จำกัด ๑  แห่ง  ประเภทร้านค้ารวมหลายอย่าง   และร้านขายของชำ   ร้านอาหาร  เครื่องดื่ม 
ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง  ร้านขายเครื่องวิทยุไฟฟ้า  ด้านการบริการจะมีร้านตัดผม     ร้านเสริมสวย  ร้านซ่อมเครื่องยนต์  
รถยนต์  รถจักรยานยนต์ 
 
  ๖.๘ แรงงาน 
  ประชากรวัยแรงงานออกไปทำงานต่างจังหวัด ทำให้ประชาชนในพื้นที่ส่วนมากมีแต่ผู้สูงอายุ 
 
๗.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 ๗.๑ การนบัถือศาสนา 
  ประชาชนในพื้นที่รอ้ยละ ๑๐๐ นับถือศาสนาพุทธ 
 
 
 
 



 ๗.๒ ประเพณีและงานประจำป ี
  -ประเพณีงานลอยกระทงประจำปี  จัดในวันเพ็ญเดือน ๑๒ ข้ึน ๑๕ ค่ำ ของทุกป ี
  -ประเพณีสงกรานต ์  ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๘ เมษายน ของทกุป ี
  -ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๘ กรกฎาคม ของทุกป ี
  -ประเพณีตานก๋วยสลาก  ระหว่างเดือน กันยายน-ตลุาคม ของทกุป ี
 
 ๗.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถ่ินทำธูปบูชาพระ และธูปหอมไล่ยงุ 
 
 ๗.๔  สินคา้พ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  กลุ่มอาชีพที่จัดทำสินค้ามีดังนี้  กลุม่ธูปสมุนไพรไล่ยุง กลุ่มกล่องข้าวใบลาน กลุ่มศลิปะประดิษฐ์และ
กลุ่มเกษตรอินทรีย ์
 
๘.ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 ๘.๑ ทรัพยากรนำ้ 
  ลุ่มน้ำวัง  ลำห้วยแม่พริก  ลำห้วยแม่ล้อหัก  เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่ทำให้พื้นที่ริมฝั่ง  เป็นที่ราบลุ่ม
อุดมสมบูรณ์และหล่อเลี้ยงพื้นที่ให้ชุ่มช้ืนทำให้น้ำผิวดินมีมาก โดยเฉพาะน้ำใต้ดินที่บริเวณเทศบาลลึกเพียง   ๔-๖ 
เมตร  เท่านั้น แหล่งน้ำจากแม่น้ำ ลำห้วยเป็นแหล่งที่ใช้ในการเกษตร  แต่เนื่องจากสภาพแหล่งน้ำดังกล่าวจะมีสภาพ
ตื้นเขิน และเริ่มแห้งขอด โดยเฉพาะเดือน  มกราคม – พฤษภาคม จะไม่สามารถนำเอาน้ำจากแหล่งน้ำมาใช้ประโยชน์
ได้เต็มที่ทั้งนี้รวมไปถึงการเลี้ยงสัตว์ที่อาศัยน้ำในน้ำเหล่าน้ีในฤดูแล้ง   รวมทั้งน้ำใช้ดับเพลิง 
         ๘.๒ ทรัพยากรป่าไม้ 
  บริเวณรอบๆเขตเทศบาล ด้านทิศตะวันออกนอกเขตเทศบาล  เป็นพื้นทีป่่าสงวนแห่งชาติป่า          
แม่พริกค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ป่าไม้รมิฝัง่แม่น้ำและห้วยเดิมสภาพที่สมบูรณ์มากแต่ปัจจุบันป่าไม้ถูกทำลายลงมาก 
  ดังนั้นจึงมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มอย่างรุนแรงซึง่พื้นทีป่่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พริกครอบคลุม
พื้นที่ ตำบลผาปัง,ตำบลแม่ปุ,ตำบลแม่พรกิ มีพื้นที่รวม ๒๐๓,๑๓๐ ไร่  (๓๒๕ ตาราง-กิโลเมตร ) ส่วนมากเป็นป่าไม้
เต็งรงั 
        ๘.๓ ภูเขา 
  มีกรวดทรายในแม่น้ำวัง  ลำห้วยต่างๆ และบริเวณตามเขตชายป่า  ส่วนแร่ธาตุอื่น ๆ  เช่น
หินแกรนิต  หินอ่อนจะพบอยู่ นอกเขตเทศบาลด้านทิศตะวันออก 
        ๘.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ด้านปัญหามลภาวะเป็นพิษทางเสียง  อากาศ  และน้ำ  ยังไม่มีปัญหาที่รุนแรงนัก  แต่ที่จะเป็น
ปัญหาในอนาคตคือ การทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณสองฝั่งแม่น้ำ
และลำห้วย การระบายน้ำบริเวณข้างถนน ปัญหาทิ้งขยะปฏิกูลมูลฝอยรวมทั้งปริมาณขยะที่มากข้ึนทุกวัน  ของแต่ละ
ชุมชนในเขตเทศบาล 


