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ส่วนที่  1 
บทน ำ 

 
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโป่งน้ ำร้อน 
1. ด้ำนกำยภำพ 
    1.1  ที่ตั้งและขนำดพื้นที่ 
  ต้ำบลโป่งน้้ำร้อนตั้งอยู่ทำงทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ระยะทำง 160 กิโลเมตร ห่ำงจำกตัวอ้ำเภอฝำงไป
ทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมำณ 6 กิโลเมตร เป็นต้ำบลที่จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2534   โดยแยกมำจำกต้ำบล
ม่อนปิ่น  เดิมมี 6 หมู่บ้ำน ปัจจุบันมีทั้งหมด 7 หมู่บ้ำน ตั้งอยู่เหนือระดับน้้ำทะเล 475 เมตร 
มีเนื้อที่ประมำณ 69,063  ไร่ หรือ ประมำณ 110.50 ตำรำงกิโลเมตร โดยมีอำณำเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับสำธำรณรัฐแห่งสภำพเมียนมำร์และต้ำบลแม่สำว อ้ำเภอแม่อำย  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ทิศใต้    ติดต่อกับต้ำบลม่อนปิ่น และต้ำบลเวียง อ้ำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต้ำบลเวียง อ้ำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต้ำบลม่อนปิ่น อ้ำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ 

    1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภำพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขำสลับซับซ้อน มีภูเขำสูงเป็นอันดับสองของประเทศได้แก่ดอยผ้ำห่มปก สูง 
2,297 เมตร พ้ืนที่รำบมีจ้ำนวนน้อย พ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่ใช้ในกำรเกษตรจะเป็นที่เชิงเขำ มีล้ำน้้ำมำว ล้ำน้้ำใจ ไหลผ่ำน
พ้ืนที่ นอกจำกนี้ยังมีล้ำห้วยเล็กๆ อยู่หลำยแห่งซึ่งจะมีน้้ำใช้เฉพำะในฤดูฝน และส่วนใหญ่ในฤดูแล้งน้้ำจะแห้ง   
    1.3 ลักษณะภูมิอำกำศ 
  มีสภำพอำกำศเย็นเกือบตลอดปีมีอุณหภูมิอยู่ระหว่ำง 12.5 – 38.0 องศำเซลเซียส แบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือ 

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนำคม - เดือนพฤษภำคม อำกำศจะค่อนข้ำงร้อน อุณหภูมิสูงสุด 
อยู่ที่ 35 – 37  องศำเซลเซียส 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนำยน - เดือนตุลำคม โดยจะมีฝนตกชุก ปริมำณน้้ำฝนโดยเฉลี่ย 
ต่อปีประมำณ 1.4 – 7 มิลลิเมตร 
   ฤดูหนำว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน – เดือนกุมภำพันธ์ อำกำศหนำวเย็น อุณหภูมิอยู่ระหว่ำง 2 – 
25 องศำเซลเซียส 
   1.4 ลักษณะของดิน 
 ลักษณะสภำพดินส่วนใหญ่ของต้ำบลโป่งน้้ำร้อนเป็นดินร่วนเหมำะส้ำหรับกำรท้ำเกษตร 
   1.5  ลักษณะแหล่งน้ ำ 
 แหล่งน้้ำในต้ำบลโป่งน้้ำร้อน ประกอบด้วย 
  1. ล้ำน้้ำ 2 สำย ได้แก่ ล้ำน้้ำใจ และล้ำน้้ำแม่มำว 
 2. สระเก็บน้้ำสำธำรณะ ประกอบด้วย อ่ำงเก็บน้้ำเหมืองแร่ อ่ำงเก็บน้้ำห้วยผึ้ง  
 3. ล้ำคลอง  ประกอบด้วยคลองแบ่งน้้ำล้ำน้้ำสำขำแม่ใจ 
 4. ฝำยที่ส้ำคัญ  ประกอบด้วย ฝำยน้้ำล้น หมู่ 3  ฝำยล้ำน้ำ้ใจ ลูกท่ี 1-5 ฝำยห้วยน้้ำริน 
 5. เขื่อน  ประกอบด้วย เขื่อนพลังน้้ำแม่ใจ 
   1.6 ลักษณะของไม้และป่ำไม้ 
 ลักษณะของไม้และป่ำไม้  แบ่งได้  5 ประเภท ดังนี้  
  1. ป่ำเต็งรัง (Dry dipterocarp forest) สำมำรถพบป่ำประเภทนี้ได้ตั้งแต่ระดับควำมสูง 400–600 เมตร 
พรรณไม้เด่นที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ เต็ง รัง เหียง ติ้ว ส่วนพืชชั้นล่ำงที่พบ ได้แก่ ปรงป่ำ และเป้ง  
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  2. ป่ำเบญจพรรณ (Mixed deciduous forest) เป็นประเภทป่ำที่มีกำรกระจำยตัวอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่อุทยำนฯ 
ตั้งแต่ระดับควำมสูง 400 – 800 เมตร พรรณไม้ที่พบส่วนใหญ่เป็นไม้ที่มีควำมส้ำคัญทำงเศรษฐกิจ ได้แก่ สัก ชิงชัน 
ประดู่ มะค่ำโมง แดง ตะแบก เป็นต้น ในบำงพ้ืนที่จะพบไผ่ขึ้นปะปนอยู่เป็นบริ เวณกว้ำง พืชชั้นล่ำงที่พบ ได้แก่ พืช
วงศ์ขิงข่ำ คล้ำ และเฟินชนิดต่ำงๆ  
  3. ป่ำดิบแล้ง (Dry evergreen forest) ป่ำประเภทนี้พบกระจำยเพียงเล็กน้อยในพ้ืนที่อุทยำนฯ มักพบขึ้น
ปะปนกับป่ำเต็งรัง พรรณไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้วงศ์ยำง และปอชนิดต่ำงๆ  
  4. ป่ำสนเขำ (Pine Forest) เป็นสภำพป่ำที่สำมำรถพบได้ตั้งแต่ระดับควำมสูง 800–1,700  เมตร บริเวณ
แนวเขตชำยแดนไทย – เมียนม่ำร์ ตำมแนวสันเขำถนนเส้นทำงควำมมั่นคง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีควำมลำดชันสูง พ้ืนที่
ค่อนข้ำงเปิดโล่ง พรรณไม้ที่พบส่วนใหญ่ คือ สนสำมใบ สนสองใบ และมักพบไม้พุ่มชนิดอ่ืนๆ ขึ้นปะปน อยู่ด้วย  
  5. ป่ำดิบเขำ (Hill evergreen forest) สภำพป่ำส่วนใหญ่ถูกปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกตลอดทั้งปี จัดเป็นป่ำ
ต้นน้้ำที่ส้ำคัญ เนื่องจำกเป็นแหล่งก้ำเนิดล้ำห้วยหลำยสำย ป่ำประเภทนี้พบในระดับควำมสูงตั้งแต่ 1,500 เมตร 
จนถึงบริเวณยอดดอยผ้ำห่มปก พรรณไม้ส่วนใหญ่ ได้แก่ ก่อชนิดต่ำงๆ ก้ำลังเสือโคร่ง นำงพญำเสือโคร่ง อบเชย ทะโล้ 
เป็นต้น ตำมผิวล้ำต้นของไม้จะถูกปกคลุมไปด้วย มอส เฟิน ไลเคน กล้วยไม้ และพืชเกำะอำศัยชนิดอ่ืนๆ นอกจำกนั้น
ยังพบพืชชั้นล่ำง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้ดอกสีสันสวยงำมตำมฤดูกำล ได้แก่ บัวทอง หนำดขำว หนำดค้ำ ผักไผ่ดอย เทียน
ค้ำ เทียนดอย และผักเบี้ยดิน เป็นต้น  
        
2. ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง 
   2.1 เขตกำรปกครอง 
  องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโป่งน้้ำร้อน ได้จัดตั้งจำกสภำต้ำบลโป่งน้้ำร้อน เป็นองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโป่งน้้ำ
ร้อน ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่องจัดตั้งองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล  เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2539  แบ่งเขต
กำรปกครองท้องที่ออกเป็น 7 หมู่บ้ำน ดังนี้ 
 หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองพนัง มีพ้ืนที่ประมำณ  2,185 ไร่ หรือประมำณ  3.50  ตำรำงกิโลเมตร 
    นำยประพันธ์   จันชัย  เป็นผู้ใหญ่บ้ำน 
 หมู่ที่ 2 บ้ำนดอน  มีพ้ืนที่ประมำณ  861 ไร่ หรือประมำณ 1.38  ตำรำงกิโลเมตร 

   นำยกฤษณ์พีรัช กรณ์กุลรัศมี  เป็นผู้ใหญ่บ้ำน 
 หมู่ที่ 3 บ้ำนหัวฝำย มีพ้ืนที่ประมำณ  3,748 ไร่ หรือประมำณ  6.00  ตำรำงกิโลเมตร 
    นำยสุทธิพงษ์  โพงจ่ำม   เป็นผู้ใหญ่บ้ำน 
 หมู่ที่ 4 บ้ำนท่ำหัด มีพ้ืนที่ประมำณ  3,137 ไร่ หรือประมำณ  5.02  ตำรำงกิโลเมตร 
    นำยสุพัฒน์  ธำดำ  เป็นผู้ใหญ่บ้ำน 
 หมู่ที่ 5 บ้ำนต้นผึ้ง มีพ้ืนที่ประมำณ  929 ไร่ หรือประมำณ  1.49  ตำรำงกิโลเมตร 
    นำยขันค้ำ ชัยเงิน  เป็นก้ำนันต้ำบลโป่งน้้ำร้อน 
 หมู่ที่ 6 บ้ำนเปียงกอก มีพ้ืนที่ประมำณ  27,485 ไร่ หรือประมำณ  43.97  ตำรำงกิโลเมตร 
    นำยชำญ  วิภัก  เป็นผู้ใหญ่บ้ำน 
 
 หมู่ที่ 7 บ้ำนต้นผึ้งใต้ มีพ้ืนที่ประมำณ  30,718 ไร่ หรือประมำณ  49.14  ตำรำงกิโลเมตร 
    นำยเสรี  อินทรำช  เป็นผู้ใหญ่บ้ำน 
 
   2.2 กำรเลือกตั้ง 
  องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโป่งน้้ำร้อน  แบ่งเขตกำรเลือกตั้งเป็น จ้ำนวน 7 หน่วย คือ หนว่ยเลือกตั้งที่ 1 บ้ำน
หนองพนัง หมู่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 บ้ำนดอน หมู่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 บ้ำนหัวฝำย หมู่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 4 บ้ำน
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ท่ำหัด หมู่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 5 บ้ำนต้นผึ้ง หมู่ 5 หน่วยเลอืกตั้งที่ 6 บ้ำนเปียงกอก หมู่ 6 และหน่วยเลือกตั้งที่ 7 
บ้ำนต้นผึ้งใต้ หมู่ 7  
    
3. ประชำกร 
    3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชำกร 
  ประชำกรต้ำบลโป่งน้้ำร้อนจำกทะเบียนรำษฎรอ้ำเภอฝำง  ณ เดือนตุลำคม พ.ศ. 2559  มีประชำกร 
ทั้งสิ้น  5,837 คน แยกเป็น  ชำย 2,892 คน หญิง 2,945 คน ครัวเรือนทั้งหมด  2,124   ครัวเรือน  
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน 
จ้ำนวนประชำกร 

จ้ำนวนครัวเรือน 
ชำย หญิง รวม 

1 หนองพนัง 231 225 456 138 
2 บ้ำนดอน 407 402 809 266 
3 หัวฝำย 781 763 1,544 599 
4 ท่ำหัด 302 339 641 208 
5 ต้นผึ้ง 487 481 968 350 
6 เปียงกอก 448 485 933 348 
7 ต้นผึ้งใต้ 236 250 486 215 
 รวม 2,892 2,945 5,837 2,124 

 
3.2 ช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร 
 

กลุ่มอำยุ 
จ ำนวนประชำกร 

ชำย หญิง รวม 
อำยุต่้ำกว่ำ 18 ปี 348 377 725 
อำยุ 18 – 60 ป ี 2,311 2,258 4,569 
อำยุมำกกว่ำ 60 ปีขึ้นไป 286 257 543 

รวม 2,945 2,892 5,837 
 
 
 
 
 
4. สภำพทำงสังคม  

    4.1 กำรศึกษำ 
  -  โรงเรียนระดับประถมศึกษำ จ้ำนวน 3 แห่ ง คือ โรงเรียนบ้ ำนป่ำบง ตั้ งอยู่ ใน พ้ืนที่ หมู่ที่  2                     
โรงเรียนบ้ำนหัวฝำย ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 3  และโรงเรียนบ้ำนโป่งน้้ำร้อน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 6 
  -  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำ  จ้ำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้ำนต้นผึ้ง ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 5 
  -  โรงเรียนสอนภำษำจีน (เอกชน) จ้ำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ท่ี 3 
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  -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กจ้ำนวน  2  ศูนย์  คือศูนย์พัฒนำเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดปิตยำรำม และศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กบ้ำนท่ำหัด 
  -  ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจ้ำหมู่บ้ำน จ้ำนวน 7 หมู่บ้ำน  ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 1-7 

    4.2 สำธำรณสุข 
 ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโป่งน้้ำร้อน  มีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพระดับต้ำบลบ้ำนท่ำหัด จ้ำนวน 1 
แห่ง มีบุคลำกรทำงกำรแพทย์และลูกจ้ำงที่ปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนบริกำร  จ้ำนวน 9 คน  อำสำสมัครสำธำรณสุข  จ้ำนวน 
132  คน อำสำสมัครดูแลผู้สูงอำยุที่บ้ำน จ้ำนวน  23 คน และมีระบบกำรด้ำเนินงำนดูแลระยะยำวส้ำหรับผู้สูงอำยุที่
มีภำวะพ่ึงพิง (Long Term Care) ซึ่งมีเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบผู้ดูแลผู้สูงอำยุ (Care Giver) จ้ำนวน 1  คน ลงพ้ืนที่
ให้บริกำรประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง ทั่วถึง ครอบคลุมพ้ืนที่ต้ำบลโป่งน้้ำร้อน ทั้ง 7 หมู่บ้ำน   

  4.3 อำชญำกรรม 
  ต้ำบลโป่งน้้ำร้อนอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถำนีต้ำรวจชุมชนต้ำบลโป่งน้้ำร้อนและสถำนีต้ำรวจภูธรฝำง 
ประกอบกับแต่ละหมู่บ้ำนมีอำสำสมัครต้ำรวจบ้ำน ชุดรักษำควำมสงบหมู่บ้ำน คอยเป็นก้ำลังส้ำคัญในกำรแจ้งเบำะแส
และข้อมูลข่ำวสำรให้กับทำงรำชกำรทรำบอยู่ตลอดเวลำท้ำให้ปัญหำอำชญำกรรมในพ้ืนที่อยู่ในระดับน้อย  

  4.4 ยำเสพติด 
  ต้ำบลโป่งน้้ำร้อนประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ท้ำให้มีควำมจ้ำเป็นต้องจ้ำงแรงงำนซึ่งเป็น
แรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำมำอยู่ในพื้นที่ ประชำกรจึงมีควำมหลำกหลำย ส่งผลให้มีปัญหำยำเสพติดแพร่ระบำดเข้ำมำในพ้ืนที่
พอสมควร แต่เนื่องจำกพ้ืนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของสถำนีต้ำรวจชุมชนต้ำบลโป่งน้้ำร้อน และสถำนีต้ำรวจภูธรฝำง 
คอยสอดส่องดูแลและหำเบำะแสผู้กระท้ำผิดอยู่เป็นประจ้ำ ประกอบกับแต่ละชุมชนมีฝ่ำยปกครอง อำสำสมัครต้ำรวจ
บ้ำน ชุดรักษำควำมสงบหมู่บ้ำน คอยเป็นก้ำลังส้ำคัญในกำรแจ้งเบำะแสและข้อมูลข่ำวสำรให้กับทำงรำชกำรท้ำให้
ปัญหำยำเสพติดเบำบำงลงตำมล้ำดับ 

  4.5 กำรสังคมสงเครำะห์ 
  องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลได้ด้ำเนินกำรด้ำนสังคมสงเครำะห์ ด้ำเนินกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอำยุ ผู้
พิกำร และผู้ป่วยเอดส์ รับลงทะเบียนและประสำนโครงกำรเงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประสำนกำรรับ
บัตรผู้พิกำร  อีกทั้งยังมีอำสำสมัครดูแลผู้สูงอำยุที่บ้ำน จ้ำนวน 23 คน และมีระบบกำรด้ำเนินงำนดูแลระยะยำว
ส้ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง  (Long Term Care)   ซึ่งมีเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ ผู้ดูแลผู้สูงอำยุ  (Care Giver) 
จ้ำนวน 1 คน 

5. ระบบบริกำรพื้นฐำน 
 5.1 กำรคมนำคมขนส่ง 
  ต้ำบลโป่งน้้ำร้อนมีเส้นทำงกำรคมนำคม ดังนี้ 
  1) ถนนสำยหลักในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล ทั้งหมด 7.875 กิโลเมตร 
  2) ถนนสำยรองในควำมรับผิดชอบองค์องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล ทั้งหมด  5.86  กิโลเมตร 
  ประเภทผิวจรำจร 
  1) ถนนคอนกรีตที่อยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล ทั้งหมด 17.67 กิโลเมตร 
  2) ถนนลำดยำงที่อยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล ทั้งหมด 13.73 กิโลเมตร 
    5.2 กำรไฟฟ้ำ 
 ประชำชนในพื้นที่ มีไฟฟ้ำใช้ครบทุกครัวเรือน และเพียงพอต่อกำรใช้งำน โดยกำรใช้บริกำรจำกส้ำนักงำนกำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ้ำเภอฝำง  ในพ้ืนที่ต้ำบลโป่งน้้ำร้อน มีโรงงำนผลิตไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ้ำเภอฝำง และ 
โรงงำนผลิตไฟฟ้ำด้วยพลังควำมร้อนใต้พิภพของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต 
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    5.3 กำรประปำ 
 ประชำชนในพ้ืนที่มีประปำหมู่บ้ำนเพ่ือใช้อุปโภคบริโภค มีประปำหมู่บ้ำน จ้ำนวน 4 แห่ง คือ 

1) ประปำ หมู่ 1 บ้ำนหนองพนัง 
2) ประปำ หมู่ 2 บ้ำนดอน 
3) ประปำ หมู่ 6 บ้ำนเปียงกอก 
4) ประปำ หมู่ 7 บ้ำนต้นผึ้งใต้  ใช้ส้ำหรับ  หมู่ 3 บ้ำนหัวฝำย หมู่ 4 บ้ำนท่ำหัด  

หมู่ 5 ต้นต้นผึ้ง และหมู่ 7 บ้ำนต้นผึ้งใต ้
 5.4 โทรศัพท์ 
  ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล มีกำรสื่อสำรที่ส้ำคัญ ได้แก่ โทรศัพท์บ้ำนและโทรศัพท์เคลื่อนที่ และมี
เครือข่ำยของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE 
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
    6.1 กำรเกษตร 
    ประชำกรต้ำบลโป่งน้้ำร้อนส่วนใหญ่มีอำชีพเกษตรกร ซึ่งมีพ้ืนที่ท้ำกำรเกษตรทั้งสิ้นประมำณ 13,800 ไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมด พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำว  ข้ำวโพด หอมหัวใหญ่ พริก กระเทียม  ส้มสำย
น้้ำผึ้ง  ลิ้นจี่ เป็นต้น 
     6.2 กำรท่องเที่ยว 
  ในต้ำบลโป่งน้้ำร้อนมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส้ำคัญในพื้นที่ ประกอบด้วย 
  บ่อน้้ำพุร้อน  ตั้งอยู่ในบริเวณอุทยำนแห่งชำติดอยผ้ำห่มปก หมู่ที่ 6 และหมู่ท่ี 7 
  ดอยผ้ำห่มปก  ตั้งอยู่ในบริเวณอุทยำนแห่งชำติดอยผ้ำห่มปก หมู่ที่ 6 และหมู่ท่ี 7 
  ม่อนเมืองงำมรีสอร์ท ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 
  ฝำยน้้ำล้น/ฝำยยะซอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 
  พระธำตุศรีมหำโพธิ์ตโปธำรำม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 
    6.3 อุตสำหกรรม 
  ต้ำบลโป่งน้้ำร้อนมีกำรประกอบอุตสำหกรรมขนำดเล็กในครัวเรือน ได้แก่ กำรท้ำขนมปัง          
กำรแว๊กซ์ส้ม และกำรท้ำถ่ัวเหลืออัดแผ่น 
    6.4 กำรพำณิชย์/กลุ่มอำชีพ 
          การพาณิชย์ 
  ร้ำนขำยของเบ็ดเตล็ด  36 ร้ำน โรงเลี้ยงสัตว ์  3     แห่ง 
  ปั๊มน้้ำมันหลอด    4 แห่ง โรงผลิตน้้ำดื่ม  2     แห่ง 
  ร้ำนซ่อมรถจักรยำนยนต์   3 ร้ำน บ้ำนพัก/รีสอร์ท  4     แห่ง 
  รำ้นอำหำรขนำดเล็ก   6 ร้ำน  ห้องเย็น/ตำชั่ง  1     แห่ง 
  โรงสีข้ำวขนำดเล็ก   1 แห่ง  โรงแว๊กส้ม  2     แห่ง 
  ร้ำนตัดผม/ร้ำนเสริมสวย  4 ร้ำน  ร้ำนซัก อบ รีด   1     แห่ง 
  ร้ำนตัดเย็บเสื้อผ้ำ  1 ร้ำน ร้ำนอลูมิเนียม   1     ร้ำน 
  ตลำดสด   1        แห่ง  ร้ำนอินเตอร์เน็ต  1     แห่ง 
 กลุ่มอาชีพ 
  - กลุ่มวิสำหกิจชุมชนต้ำบลโป่งน้้ำร้อน ทั้งหมด 7 กลุ่ม 
  - กลุ่มเกษตรท้ำไร่ต้ำบลโป่งน้้ำร้อน 
  - กลุ่มวิสำหกิจชุมชนท้ำไม้กวำด หมู่ 6 
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7. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม  
    7.1 กำรนับถือศำสนำ 
  ประชำชนในต้ำบลโป่งน้้ำร้อนนับถือศำสนำพุทธประมำณร้อยละ  99   ศำสนำอิสลำมประมำณร้อยละ 
0.87  ศำสนำคริสต์ประมำณร้อยละ 0.13  โดยมีศำสนสถำน  ดังนี้ 
 - วัดไชยมงคล  หมู่ที่ 1  - วัดธัมมิกกำวำส         หมู่ที่ 2 
 - วัดวำฬุกำรำม  หมู่ที่ 3  - วัดมธุรำวำส        หมู่ที่ 5 
 - วัดปิตยรำม  หมู่ที่ 6  - วัดพระธำตุศรีมหำโพธิ์ตโปธำรำม       หมู่ที่ 3 
 - ส้ำนักสงฆ์วัดดอยน้อย หมู่ที่ 7   - ส้ำนักสงฆ์ในอุทยำนแห่งชำติดอยผ้ำห่มปก    หมู่ที่ 6  
  - มัสยิดอัสอำดะห์บ้ำนหัวฝำย หมู่ 3  

    7.2 ประเพณีและงำนประจ ำปี 
 ประชำกรที่อำศัยอยู่ในต้ำบลโป่งน้้ำร้อนมีหลำกหลำยกลุ่มทั้ง คนเมือง คนจีน  ไทยใหญ่  และด้วยพ้ืนที่อยู่ติด
กับประเทศเพ่ือนบ้ำนท้ำให้มีผู้คนเข้ำมำอำศัยอยู่มำกมำย จึงท้ำให้มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี อำหำรกำรกินที่
หลำกหลำย และในพื้นที่ต้ำบลโป่งน้้ำร้อนมีประเพณีต่ำงๆ ดังนี้ 

o ประเพณีตักบำตรขึ้นปีใหม่    เดือน มกรำคม 
o ประเพณีตักบำตรเป็งบุญ    ทุกวันพุธที่วันขึ้น  15 ค่้ำ 
o ประเพณีปอยส่ำงลอง  เดือนเมษำยน 
o ประเพณีปี๋ใหม่เมือง(สงกรำนต์)   เดือนเมษำยน 
o ประเพณีสรงน้้ำพระธำตุศรีมหำโพธิ์ตะโปธำรำม  เดือน เมษำยน 
o ประเพณีแห่เทียนพรรษำ    เดือนกรกฎำคม 
o ประเพณีตั้งธรรมเทศน์มหำชำติ   เดือนกันยำยน 
o ประเพณีทอดกฐินผ้ำป่ำสำมัคคี   เดือนตุลำคม 
o ประเพณีตักบำตรเทโว     เดือนตุลำคม 
o ประเพณีปอยเทียน   เดือนตุลำคม (หลังออกพรรษำ) 
o ประเพณีลอยกระทงยี่เป็ง            เดือนพฤศจิกำยน 
o ประเพณีตำนก๋วยสลำก    เดือนพฤศจิกำยน 

    7.3 ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น 
   ภูมิปัญญำท้องถิน่ที่ส้ำคัญในต้ำบลโป่งน้้ำร้อน มีดังนี้ 
   1. นำยบันเทิง  กันทอน หมอพ้ืนบ้ำน (หมู่ท่ี 2) 
   2. นำยติหม่ำ  ส่ำงวิ  หมอสมุนไพรพื้นบ้ำน (หมู่ท่ี 3) 
   3. นำยวียะ  สวัสดิ์สุข  โหรำศำสตร์ (หมู่ที่ 3) 
   4. นำยชินลภ  ชุ่มวำรี  โหรำศำสตร์ (หมู่ที่ 5) 
   5. นำยดี  พันธุพิน  พิธีกรรม ควำมเชื่อ ศำสนำ (หมู่ท่ี 5) 
   6. นำยมำ  ศรีวิชัย  หมอพ้ืนบ้ำน (หมู่ท่ี 1) 
  ภำษำถ่ิน  คือ ภำษำเมืองล้ำนนำ และภำษำไทใหญ่ ซึ่งมีชนชำติไทใหญ่อำศัยในพ้ืนที่ หมู่ที่ 3  

 7.4 สินค้ำพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  - ไม้กวำดดอกหญ้ำ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนเปียงกอก  
  - น้้ำพริกคั่วทรำย ถั่วเน่ำแผ่น 
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8. ทรัพยำกรธรรมชำติ 
 8.1 น้ ำ 
 แหล่งน้้ำที่ส้ำคัญในต้ำบลโป่งน้้ำร้อน ประกอบด้วย 
  1. ล้ำน้้ำ 2 สำย ได้แก่ ล้ำห้วยแม่ใจ และล้ำน้้ำแม่มำว 
 2. สระเก็บน้้ำสำธำรณะ ประกอบด้วย อ่ำงเก็บน้้ำเหมืองแร่ อ่ำงเก็บน้้ำห้วยผึ้ง  
 3. ล้ำคลอง  ประกอบด้วยคลองแบ่งน้้ำล้ำน้้ำสำขำแม่ใจ 

 8.2 ป่ำไม้ 
  ในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโป่งน้้ำร้อน มีพ้ืนที่ป่ำไม้ จ้ำนวน 19,375 ไร่ 

 8.3 ภูเขำ 

 มีภูเขำที่ส้ำคัญคือ ดอยฟ้ำห่มปก ซึ่งมีควำมสูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย เป็นต้นก้ำเนิดของล้ำห้วยแม่ใจ   

 8.4 คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ 
 คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติในต้ำบลโป่งน้้ำร้อน ค่อนข้ำงจะสมบูรณ์ ทั้ง ดิน น้้ำ ป่ำไม้ จะเห็นได้            
จำกเกษตรกรในพื้นที่สำมำรถท้ำกำรเกษตรได้ตลอดทั้งปี 



ส่วนที่ 2 
ผลกำรพัฒนำท้องถิ่นรอบปีที่ผ่ำนมำ 

 
1.1 สรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ กำรตั้งงบประมำณ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโป่งน้้ำร้อน ได้ด้ำเนินกำรจัดท้ำแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) อันมี
ลักษณะเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ กำรก้ำหนดรำยละเอียดแผนงำนโครงกำรพัฒนำที่จัดท้ำ
ขึ้นส้ำหรับปีงบประมำณ ซึ่งมีควำมต่อเนื่องและเป็นแผนก้ำวหน้ำครอบคลุมระยะเวลำสำมปีโดยมีกำรทบทวนเพ่ือ
ปรับปรุง เป็นประจ้ำทุกปี โดยองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโป่งน้้ำร้อน ได้ใช้แผนพัฒนำสำมปีเป็นกรอบในกำรจัดท้ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ้ำปี รวมทั้งวำงแนวทำงเพ่ือให้มีกำรปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมโครงกำรที่ก้ำหนดไว้ใน
แผนพัฒนำสำมปี  
  ทั้งนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล ได้ด้ำเนินกำร ตั้งงบประมำณ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ สำมำรถสรุปได้ดังนี้  
 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

จ ำนวนโครงกำร 

ปรำกฏอยู่ใน
แผนพัฒนำ

สำมปี 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

(น ำไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงกำรที่
ปรำกฏในแผนฯ  

1.กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 33 12 36.36 
2.กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรท่องเที่ยว 

14 14 100 

3.กำรพัฒนำด้ำนบริหำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 6 75 

4.กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสำน
ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

8 7 87.50 

5.กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กำรกีฬำ และคุณภำพชีวิต 36 31 86.11 
6.กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำร
รักษำควำมสงบเรียบร้อย 

8 8 100 

7.กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีภำยใต้หลัก
ธรรมำภิบำล 

45 34 75.56 

รวม 152 112 73.68 
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กำรตั้งงบประมำณในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
 

งบประมำณตำมยุทธศำสตร์ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1.กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 1,644,000 2,018,000 2,851,400 2,704,700 
2.กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวทำงปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงและกำรท่องเที่ยว 

55,000 210,000 165,000 305,000 

3.กำรพัฒนำด้ำนบริหำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

155,000 140,000 150,000 180,000 

4.กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสำน
ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

280,000 286,000 265,000 265,000 

5.กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ และคุณภำพ
ชีวิต 

4,317,800 4,170,400 4,184,600 9,654,300 

6.กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

392,140 706,000 684,000 728,000 

7.กำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมกำรบริหำรที่
เหมำะสม 

13,956,060 14,469,600 14,200,000 15,363,000 

รวม 20,800,000 22,000,000 22,500,000 29,200,000 
 

กำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 

งบประมำณตำมยุทธศำสตร์ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 
2560 

1.กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 1,643,000 3,750,500 3,684,800 - 
2.กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวทำงปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงและกำรท่องเที่ยว 

20,000 128,400 121,350 - 

3.กำรพัฒนำด้ำนบริหำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

91,230 1,407,630 125,660 - 

4.กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสำน
ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

285,480 243,745 185,850 - 

5.กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ และคุณภำพ
ชีวิต 

4,125,044 3,819,531.06 3,689,342.04 - 

6.กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

357,769 256,640 344,424.50 - 

7. กำรพัฒนำกำรเมือง กำรบรหิำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมกำรบรหิำรที่เหมำะสม 

12,736,128.18 10,933,288.43 11,897,020.48 - 

รวม 19,258,651.18 20,539,734.47 20,048,447.02 - 
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1.2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 
 ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลได้ด้ำเนินกำรจัดท้ำแผนพัฒนำขึ้นมำเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำท้องถิ่น
ให้บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ เกิดประสิทธิภำพประสิทธิผลสูงสุดในกำรแก้ไขปัญหำให้กับประชำชน  ในกำรจัดท้ำ
แผนพัฒนำนั้นจะต้องมีกำรติดตำมและประเมินแผนพัฒนำ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท้ำแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6  ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท้ำ
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมิน
แผนพัฒนำเป็นผู้ด้ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ซึ่งคณะกรรมกำรจะต้องด้ำเนินกำรก้ำหนดแนวทำง  
วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำด้ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำรำยงำนผลและเสนอ
ควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำ
ท้องถิ่นและคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนใน
ท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็น
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี  

ซึ่งแผนพัฒนำท้องถิ่นองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโป่งน้้ำร้อนสำมำรถน้ำไปปฏิบัติในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ
ได้ดังนี้   
  1. เชิงปริมำณ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) 
    โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   142  โครงการ 
    บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ     จ านวน   101  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  71.12 
  องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสำมำรถด้ำเนินงำนได้ตำมวัตถุประสงค์ร้อยละ 70 ของแผนและสำมำรถ
ด้ำเนินกำรได้ในอัตรำที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.56 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  
 

   ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 

    โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   152  โครงการ 
    บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ      จ านวน    112  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  73.68 
  องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสำมำรถด้ำเนินงำนได้ตำมวัตถุประสงค์ร้อยละ 70 ของแผนและสำมำรถ
ด้ำเนินกำรได้ในอัตรำที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.75  เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 
  โดยภำพรวมแล้วแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลยังไม่สำมำรถด้ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์
ของแผนพัฒนำท้องถิ่น เพรำะมีโครงกำรที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นจ้ำนวนมำก แต่เนื่องจำกมีงบประมำณจ้ำกัด
ท้ำให้ไม่สำมำรถจะด้ำเนินกำรได้ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นได้เกินกว่ำร้อยละ 80  
 

 1.3 กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำประจ ำปีเชิงคุณภำพ 
      กำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโป่งน้้ำร้อน ได้ยึดถือปฏิบัติตำมแผนพัฒนำที่วำงไว้โดย
พิจำรณำกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ้ำกัด ให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลมำกที่สุดตอบสนองต่อปัญหำควำม
ต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่นได้ และมีกำรประสำนแผนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องซึ่งจ้ำแนกตำมยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำ ดังนี้ 
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 1.  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
   องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโป่งน้้ำร้อน ได้ด้ำเนินกำรก่อสร้ำงถนนสำยต่ำงๆ ภำยในหมู่บ้ำน รวมถึงกำร
ซ่อมแซมถนนที่ช้ำรุด เพ่ือให้ประชำชนมีกำรคมนำคมที่สะดวกและปลอดภัย กำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้้ำ ฝำยน้้ำล้น 
และขุดลอกคลองต่ำงๆ ในแต่ละหมู่บ้ำน เพ่ือให้ประชำชนมีน้้ำเพ่ือกำรอุปโภคทุกครัวเรือน และมีน้้ำเพียงพอส้ำหรับ
กำรเกษตร เนื่องจำกประชำชนส่วนใหญ่ในต้ำบลโป่งน้้ำร้อนประกอบอำชีพเกษตรกร มีพ้ืนที่กำรท้ำเกษตรเป็น
ส่วนมำก  กำรด้ำเนินกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนได้สนับสนุนงบประมำณครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน 
 

 2.  กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและกำรท่องเที่ยว 
  สภำพพ้ืนที่โดยรวมของต้ำบลโป่งน้้ำร้อน มีควำมเหมำะสมต่อกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตรกรรม โดย
พืชที่เกษตรกรในต้ำบลโป่งน้้ำร้อนนิยมปลูกแก่ ข้ำว ส้ม  ลิ้นจี่ หอมหัวใหญ่  กระเทียม เป็นต้น  แต่ในปัจจุบันพืชผล
ทำงกำรเกษตรได้รับผลกระทบ รำคำตกต่้ำ องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโป่งน้้ำร้อน ได้ด้ำเนินกำรให้ควำมรู้แก่เกษตรกร
ในกำรท้ำเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพเสริมต่ำงๆ กำรสนับสนุนกำรก่อตั้งกลุ่มเศรษฐกิจต่ำงๆ เพ่ือให้
ประชำชนได้รวมกลุ่มกันท้ำงำน ผลิตสินค้ำ ตั้งกลุ่มจ้ำหน่ำย รวมถึงส่งเสริมกำรออมทรัพย์ในครัวเรือน 
 

  3.  กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม 
  องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโป่งน้้ำร้อน ได้มีกำรสนับสนุนกำรจัดฝึกอบรมเยำวชน ผู้น้ำชุมชน และประชำชน
ทั่วไปเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรปลูกป่ำทดแทน โดยด้ำเนินโครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระ
เกียรติร่วมกับหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนๆ สนับสนุนให้ประชำชนเพำะกล้ำไม้  กำรสนับสนุนกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 
ของต้ำบลโป่งน้้ำร้อน โดยพัฒนำควบคู่ไปกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ คงไว้ซึ่งธรรมชำติแบบเดิมให้มำกท่ีสุด 
 

  4. กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสำน ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโป่งน้้ำร้อน ด้ำเนินกำรส่งเสริมและให้ควำมร่วมมือในกำรจัดกิจกรรมประเพณีต่ำงๆ  
ทั้งในระดับต้ำบล ระดับอ้ำเภอ และระดับจังหวัด ส่งเสริมกำรท้ำนุบ้ำรุงศำสนำทั้งศำสนำพุทธ และศำสนำอิสลำม จัด
กิจกรรมอบรมจริยธรรมส้ำหรับเยำวชนในต้ำบล  ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญำท้องถิ่น  
 

  5.  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ และคุณภำพชีวิต  
  องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโป่งน้้ำร้อน มีกำรด้ำเนินกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกำรจัดกำรศึกษำทั้ง
ในและนอกระบบ โดยเน้นให้เด็ก เยำวชน ประชำชนในต้ำบลโป่งน้้ำร้อนรับกำรศึกษำ เริ่มตั้งแต่ก่อนเข้ำวัยเรียน กำร
สนับสนุนด้ำนนมและอำหำรกลำงวัน มีกำรด้ำเนินกำรพัฒนำระบบกำรบริกำรสุขภำพ กำรเสริมสร้ำงสุขภำพ กำรเฝ้ำ
ระวังและกำรป้องกันโรค ทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อ สนับสนุนให้ประชำชนมีควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพของตนเอง กำร
ดูแลสงเครำะห์ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ยำกไร้ และผู้ติดเชื้อ (HIV) ให้ได้รับสวัสดิกำรที่ดี มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่ำเดิม โดย
กำรสนับสนุนทั้งเบี้ยยังชีพ และสร้ำงอำชีพให้แก่ คนชรำ ผู้พิกำร ผู้ยำกไร้ และผู้ติดเชื้อ (HIV) 
   6.  กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมระเบียบเรียบร้อย 
  องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโป่งน้้ำร้อน มีกำรด้ำเนินกำรส่งเสริมกำรสร้ำงจิตส้ำนึกให้ประชำชนมีควำม
รับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนเครือข่ำยชุมชน กำรดูแลควำมสงบเรียบร้อยภำยในต้ำบลโป่งน้้ำร้อน เพ่ือสร้ำงควำม
สำมัคคี ควำมเป็นอันหนึ่งใจเดียวกันของประชำชนในต้ำบลโป่งน้้ำร้อน กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในต้ำบลโป่งน้้ำร้อน 
โดยด้ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนๆ กำรส่งเสริมและสนับสนุนบทบำทสตรี เพ่ือให้กลุ่มสตรีได้มีบทบำท 
ท้ำงำนเพ่ือสังคมมำกข้ึน 
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  7.  กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดีด้วยนวัตกรรมกำรบริหำรที่เหมำะสม 
  องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโป่งน้้ำร้อน มีกำรด้ำเนินกำรสร้ำงจิตส้ำนึกและพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร
ภำยในหน่วยงำน โดยกำรสนับสนุนกำรเข้ำฝึกอบรม กำรศึกษำต่อ และกำรศึกษำดูงำน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ท้ำงำน ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรร่วมคิด ร่วมท้ำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
   องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโป่งน้้ำร้อน ได้ท้ำกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนมีต่อผลกำรด้ำเนินงำน
โครงกำร/กิจกรรมในภำพรวมแต่ละยุทธศำสตร์ที่ได้ด้ำเนินกำรในรอบปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ รวม 7 ยุทธศำสตร์   
ดังนี้ 
 

ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโป่งน้ ำร้อน ในภำพรวม 
 

ควำมพึงพอใจต่อด้ำนต่ำง ๆ 
ระดับควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ย ควำมพึง 

พอใจ พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ X S.D 
1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วน
ร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 

79 21 0 4.58 0.81 พอใจ 

2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชน
รับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 

77 23 0 4.54 0.84 พอใจ 

3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดง
ควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 

75 25 0 4.50 0.86 พอใจ 

4. มีกำรรำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนของ
โครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 

70 30 0 4.40 0.91 พอใจ 

5. กำรเปิดโอกำสให้ประชำชน
ตรวจสอบกำรด้ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 

74 26 0 4.48 0.87 พอใจ 

6. กำรด้ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำ
ที่ก้ำหนด 

68 32 0 4.36 0.93 พอใจ 

7. ผลกำรด้ำเนินโครงกำร/กิจกรรม
น้ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนใน
ท้องถิ่น 

75 25 0 4.80 0.86 พอใจ 

8. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำร
ด้ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 

72 28 0 5.00 0.89 พอใจมำก 

 

๒. ผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ ๒๕๖๐ 

๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่ส ำคัญ 
 ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล ได้ด้ำเนินงำนต่ำงๆ ปีงบประมำณ ๒๕๖๐ เพ่ือแก้ไขปัญหำให้กับ

ประชำชน ควำมเป็นอยู่ของประชำชนดีขึ้น และพัฒนำองค์กรอย่ำงยั่งยืน ซึ่งผลจำกกำรด้ำเนินงำนขององค์กำรบริหำร
ส่วนต้ำบล  ผลที่ได้รับมีดังนี้   

  1.  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
    องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโป่งน้้ำร้อน ได้จัดสรรงบประมำณเพ่ือด้ำเนินกำรก่อสร้ำงถนนสำยต่ำงๆ 
ภำยในหมู่บ้ำน รวมถึงกำรซ่อมแซมถนนที่ช้ำรุด เพ่ือให้ประชำชนมีกำรคมนำคมที่สะดวกและปลอดภัย กำรก่อสร้ำง
รำงระบำยน้้ำ ฝำยน้้ำล้น และขุดลอกคลองต่ำงๆ  เพ่ือให้ประชำชนมีน้้ำเพ่ือกำรอุปโภคทุกครัวเรือน และมีน้้ำเพียงพอ
ส้ำหรับกำรเกษตร ประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรด้ำเนินงำนในระดับดีมำก 
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 2.  กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและกำรท่องเที่ยว 
   องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโป่งน้้ำร้อน ได้ด้ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือด้ำเนินกำรส่งเสริม
กำรเกษตรแบบอินทรีย์  และพัฒนำอำชีพให้กลุ่มต่ำงๆ ในต้ำบลเพ่ือให้ประชำชนได้รวมกลุ่มผลิตสินค้ำ ตั้งกลุ่ม
จ้ำหน่ำย รวมถึงส่งเสริมกำรออมทรัพย์ในครัวเรือน ประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรด้ำเนินงำนในระดับดี 
 

  3.  กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม 
    องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโป่งน้้ำร้อน ได้จัดสรรงบประมำณเพ่ือด้ำเนินกิจกรรมกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรปลูกป่ำทดแทน โครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติร่วมกับหน่วยงำนรำชกำร
อ่ืนๆ สนับสนุนให้ประชำชนเพำะกล้ำไม้ ประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรด้ำเนินงำนในระดับดี   
 

  4. กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสำน ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
   องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโป่งน้้ำร้อน ได้จัดสรรงบประมำณเพ่ือด้ำเนินกำรส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสำน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และให้ควำมร่วมมือในกำรจัดกิจกรรมประเพณีต่ำงๆ  ทั้งในระดับต้ำบล ระดับอ้ำเภอ และ
ระดับจังหวัด ส่งเสริมกำรท้ำนุบ้ำรุงศำสนำทั้งศำสนำพุทธ และศำสนำอิสลำม จัดกิจกรรมอบรมจริยธรรมส้ำหรับ
เยำวชนในต้ำบล  ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญำท้องถิ่น  ประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรด้ำเนินงำนในระดับดีมำก 
 

  5.  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ และคุณภำพชีวิต  
   องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโป่งน้้ำร้อน ได้จัดสรรงบประมำณเพ่ือด้ำเนินกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โดยกำรจัดกำรศึกษำทั้งในและนอกระบบ โดยเน้นให้นักเรียนทุกคนในต้ำบลโป่งน้้ำร้อนรับกำรศึกษำ เริ่มตั้งแต่
ก่อนเข้ำวัยเรียน กำรสนับสนุนด้ำนนมและอำหำรกลำงวันส้ำหรับนักเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโป่งน้้ำร้อน มีกำร
ด้ำเนินกำรพัฒนำระบบกำรบริกำรสุขภำพ กำรเสริมสร้ำงสุขภำพ กำรเฝ้ำระวังและกำรป้องกันโรค ทั้งโรคติดต่อและ
ไม่ติดต่อ สนับสนุนให้ประชำชนมีควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพของตนเอง ประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรด้ำเนินงำนใน
ระดับด ี
 

  6.  กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมระเบียบเรียบร้อย 
   องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโป่งน้้ำร้อน ได้จัดสรรงบประมำณเพ่ือด้ำเนินกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม 
รวมทั้งกำรป้องกันกำรเกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติ กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในต้ำบลโป่งน้้ำร้อน โดยด้ำเนินกำรร่วมกับ
หน่วยงำนรำชกำรอ่ืนๆ  ประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรด้ำเนินงำนในระดับดี 
 

  7.  กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดีด้วยนวัตกรรมกำรบริหำรที่เหมำะสม 
  องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโป่งน้้ำร้อน ได้จัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรด้ำเนินกำรสร้ำงจิตส้ำนึกและ
พัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน โดยกำรสนับสนุนกำรเข้ำฝึกอบรม กำรศึกษำต่อ และกำรศึกษำ
ดูงำน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท้ำงำน ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อกำร
ด้ำเนินงำนระดับดี 
 

๒.๒ ผลกระทบ 
ในกำรด้ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล ปีงบประมำณ ๒๕๖๐ สำมำรถด้ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ

และควำมต้องของประชำชน กำรด้ำเนินงำนตำมโครงกำรและกิจกรรมที่ส่งผลผลกระทบต่อชุมชน มีดังนี้ 
1. ด้ำนงบประมำณที่มีอย่ำงจ้ำกัด ท้ำให้ไม่สำมำรถด้ำเนินกำรโครงกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำ ควำมต้องกำร

ของประชำชนได้ท้ังหมด 
2. กำรด้ำเนินกิจกรรมหรือโครงกำรบำงกิจกรรมประชำชนในพ้ืนที่มีควำมต้องกำรและด้วยระเบียบและ

กฎหมำยท้ำให้องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโป่งน้้ำร้อนไม่สำมำรถด้ำเนินกำรโครงกำรหรือกิจกรรมให้แก่ประชำชนได้ 



14 
 

 

3. กำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนภัยต่ำงๆ ของประชำชนในพ้ืนที่อำจจะไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือได้ใน
ทุกๆ เรื่อง เนื่องด้วยงบประมำณ และข้อจ้ำกัดในระเบียบกำรให้ควำมช่วยเหลือท้ำให้ประชำชนไม่ได้รับควำม
ช่วยเหลืออย่ำงเต็มที่  
 
๓. สรุปปัญหำอุปสรรคกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและแนวทำงกำรแก้ไขปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปัญหำ 
๑)  เจ้ำหน้ำที่ยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมำย  เท่ำท่ีควร   
๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในกำรท้ำงำนมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
๓)  หมู่บ้ำนในองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลมีปัญหำที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ้ำนวนมำก  
4)  ประชำชนยังไม่เข้ำใจขอบเขตอ้ำนำจหน้ำที่ของ อบต. ที่จะสำมำรถด้ำเนินกำรได้ 
5)  องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลไม่สำมำรถบรรจุโครงกำร/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยได้ครบทุก

โครงกำร/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   
6) องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลไม่สำมำรถด้ำเนินกำรได้ครบทุกโครงกำร/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ

งบประมำณรำยจ่ำย 
อุปสรรค 
๑)  กำรขำดควำมรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมำย อีกทั้ง เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในกำรท้ำงำนมีไม่

เพียงพอและไม่ทันสมัย  ท้ำให้เกิดอุปสรรคในกำรด้ำเนินงำนเป็นอย่ำงยิ่ง  
๒)  องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลมีงบประมำณไม่เพียงพอต่อกำรด้ำเนินงำนแก้ไขปัญหำของประชำชน   
๓)  องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสำมำรถด้ำเนินกำรได้เฉพำะตำมอ้ำนำจหน้ำที่ 
4)  องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตั้งงบประมำณในกำรด้ำเนินกำรตำมภำรกิจแต่ละด้ำนบำงรำยกำรยังไม่

เพียงพอและบำงรำยกำรมำกเกินไป  ท้ำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่   
5)  องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกรัฐบำลต่้ำกว่ำประมำณกำรรำยรับ 
แนวทำงกำรแก้ไข 

 ๑)  กำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(1)  แผนพัฒนำท้องถิ่น ควรพิจำรณำโครงกำร/กิจกรรม ที่เป็นอ้ำนำจหน้ำที่   
(2)  กำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณควรมีกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยให้ใกล้เคียงกับระเบียบ ที่

เกี่ยวข้อง 
(3)  กำรด้ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ควรด้ำเนินกำรตำมแผนด้ำเนินงำน   
(4)  ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอก เพ่ือขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรแก้ไขปัญหำ ควำม

ต้องกำรให้ประชำชน 
 

๒)  กำรบริกำรประชำชน 
(1)  จัดบริกำรประชำชนในเชิงรุก เพ่ือให้ประชำชนได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว 
(2)  สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลกับประชำชน เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในบทบำท 

อ้ำนำจหน้ำที่ ในกำรให้ควำมช่วยเหลือ แก้ไขปัญหำ ของประชำชน 



ส่วนที่ 3 
ยุทธศำสตรแ์ละแนวทำงกำรพัฒนำ 

 
1. ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโป่งน้ ำร้อน 
    1.1 วิสัยทัศน์ 

“เมืองเกษตรอินทรีย์ บนพื้นฐำนเศรษฐกิจพอเพียง 
น้ำหลักธรรมำภิบำลบริหำรท้องถิ่น สู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน” 

    1.2 ยุทธศำสตร์  
  1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและกำรท่องเที่ยว 
 3. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม 
 4. ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสำน ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กำรกีฬำ และคุณภำพชีวิต  
 6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนจัดระเบียบชุมชน สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
 7. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 
    1.3 เป้ำประสงค์ 

1. พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรคมนำคม สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร ให้ได้มำตรฐำนเพียงพอต่อ
ควำมต้องกำรของประชำชน ครอบคลุมทุกพื้นที่ และพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรเกษตร 

2. ส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรของชุมชนให้เป็นไปตำมแนวทำงเกษตรทฤษฎีใหม่ เสริมสร้ำงเครือข่ำย
ชุมชนด้ำนกำรท่องเที่ยว 

3. ส่งเสริม รณรงค์ อนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น ในควำมหลำกหลำยของ

เอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่อย่ำงยั่งยืน 
5. พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนทุกระดับ ให้ได้รับกำรบริกำรสำธำรณะที่ดีมีคุณภำพ และทั่วถึง ส่งเสริม

กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรศึกษำและกำรกีฬำของประชำชนในต้ำบล ให้ครอบคลุมและท่ัวถึง
อย่ำงมีคุณภำพ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน เสริมสร้ำงประชำชนให้มีคุณธรรม มีทักษะและกำร
ด้ำรงชีวิตอย่ำงเหมำะสม สำมำรถปรับตัวรู้เท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลง สำมำรถพ่ึงตนเองได้อย่ำงยั่งยืน 

6. เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรป้องกันภัยและบรรเทำสำธำรณภัย สร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ ควำม
สำมัคคีในชุมชน รวมถึงกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัยภำยในชุมชน 

7. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล สร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนิยมขององค์กรในด้ำนคุณธรรม
จริยธรรม 
    1.4 ตัวช้ีวัด 
 1. จ้ำนวนโครงกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนในด้ำนต่ำงๆ ที่องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลจัดให้มีเพ่ือแก้ไขปัญหำ
ควำมต้องกำรของหมู่บ้ำนในแต่ละปี ได้มำตรฐำน ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 2. จ้ำนวนชุมชนในพ้ืนที่ได้รับกำรส่งเสริม พัฒนำด้ำนกำรเกษตร และกำรท่องเที่ยว  
 3. จ้ำนวนพื้นที่ทรัพยำกรธรรมชำติ ได้รับกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เพ่ิมข้ึน 
 4. ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่นได้รับกำรสืบสำน และถ่ำยทอด เพ่ิมข้ึน 
 5. จ้ำนวนชุมชน เด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้ติดเชื้อ ผู้พิกำร ผู้ยำกไร้และผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทำงสังคมและกำรรับกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ อย่ำงทั่วถึง  
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 6. กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  กำรป้องกัน แก้ไขปัญหำยำเสพติดและอบำยมุข มีประสิทธิภำพมำก
ขึ้น  
 7. องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโป่งน้้ำร้อนมีผลกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน 
    1.5 ค่ำเป้ำหมำย  
 1. องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลจัดให้มีโครงสร้ำงพื้นฐำนในด้ำนต่ำงๆ เพื่อแก้ไขปัญหำ ควำมต้องกำรของ
หมู่บ้ำนได้ปีละ 7  โครงกำร 
 2. หมู่บ้ำนในพื้นทีไ่ด้รับกำรส่งเสริม พัฒนำด้ำนกำรเกษตร และกำรท่องเที่ยว จ้ำนวน 7 หมู่บ้ำน 
 3. ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 

4. ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่นได้รับกำรสืบสำน และถ่ำยทอด เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
20 ต่อปี 
 5. เด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้ติดเชื้อ ผู้พิกำร ผู้ยำกไร้และผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม ได้รับสิทธิประโยชน์ทำง
สังคมและกำรรับกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ อย่ำงทั่วถึงร้อยละ 100 
 6. กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  กำรป้องกัน แก้ไขปัญหำยำเสพติดและอบำยมุข มีประสิทธิภำพมำก
ขึ้นร้อยละ 30 ต่อปี  
 7. องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโป่งน้้ำร้อนมีผลกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ ร้อยละ 80 
    1.6 กลยุทธ์ 
   ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนถนน ทำงเดิน และทำงเท้ำ ด้ำนไฟฟ้ำ  
                                 สำธำรณะ ด้ำนระบบระบำยน้้ำ และกำรพัฒนำแหล่งน้้ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค และ  
                                 กำรเกษตร 
   ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและกำรท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 
 
   ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสำน ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมกำรเรียนรู้และอนุรักษ์ด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ  
                                 ปญัญำท้องถิ่น 
   ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กำรกีฬำ และคุณภำพชีวิต  
  กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข กำรกีฬำและคุณภำพชีวิตของเด็ก เยำวชน สตรี   
                                 ผูสู้งอำยุ ผู้พิกำร ผู้ติดเชื้อ ผู้ยำกไร้และผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม 
  กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และ 
                                 กำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
  ยุทธศำสตร์ที่ 6  กำรพัฒนำด้ำนจัดระเบียบชุมชน สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
      กลยุทธ์ที่  1   ส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กำรรักษำควำมสงบ 
                              ปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน 
      กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกัน แก้ไขปัญหำยำเสพติด และอบำยมุข 
 ยุทธศำสตร์ที่ 7  กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดีภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 
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  กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กร กำรจัดกำรนวัตกรรม และสำรสนเทศ 
                              ตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล 
  กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร 
  กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในกำรบริหำร  
                                 จดักำรท้องถิ่น 

 1.๗ จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
 จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลพ้ืนฐำน สภำพปัญหำ ควำมต้องกำร และศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโป่ง
น้้ำร้อน จึงก้ำหนดจุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโป่งน้้ำร้อน ไว้ดังนี้ มุ่งพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบสำธำรณูปโภค และสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้เกิด
ควำมเข้มแข็ง โดยน้ำหลักธรรมำภิบำลมำบริหำรจัดกำรท้องถิ่น 
 
2. กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในต ำบลโป่งน้ ำร้อน 

 2.1 วิสัยทัศน์ 
“ส่งเสริมกำรเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชำติ ฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณีของดีต ำบลโป่งน้ ำร้อน” 

 
2.2  พันธกิจกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวของต ำบลโป่งน้ ำร้อน 
1. ก้ำหนดให้พ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตำมธรรมชำติ ทำงวัฒนธรรม และประเพณี ที่มีกำรก้ำหนดของเขต

กำรใช้ทรัพยำกรกำรทอ่งเที่ยวในพื้นที่ร่วมกันระหว่ำงชุมชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
2. มีกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในรูปเชิงนิเวศ มุ้งเน้นกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวทั้งทำงรรมชำติ 

ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตชุมชน 
3. มีกำรพัฒนำกิจกรรมกำรท่องเที่ยวมุ้งเน้นกำรแลกเปลี่ยนทั้งภำยในและภำยนอกชุมชน โดยรักษำไว้ซึ่ง

เอกลักษณ์ท่ีดีของชุมชน  
4. มีกำรบริหำรจัดกำรท่องเที่ยวในรูปของธุรกิจชุมชน เน้นควำมมีส่วนของคนในชุมชนและมีองค์กร

ประสำนงำนหลักด้ำนกำรบริหำรกำรจัดกำร 
 

2.3  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้พ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตำมธรรมชำติ ทำงวัฒนธรรมและประเพณี ที่มีกำรก้ำหนดของ

เขตกำรใช้ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวในพื้นที่ร่วมกันระหว่ำงชุมชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
2. เพ่ือส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในรูปเชิงนิเวศ มุ่ งเน้นกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวทั้ง

ทำงธรรมชำติ ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม ประเพณ ีและวิถีชีวิตชุมชน 
3. เพ่ือให้มีกำรพัฒนำกิจกรรมกำรท่องเที่ยวมุ่งเน้นกำรแลกเปลี่ยนทั้งภำยในและภำยนอกชุมชน โดยรักษำ

ไว้ซึ่งเอกลักษณ์ท่ีดีของชุมชน 
4. มีกำรบริหำรจัดกำรท่องเที่ยวในรูปของธุรกิจชุมชน  เน้นกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและมีองค์กร

ประสำนงำน ด้ำนกำรบริหำรกำรจัดกำร 
 

2.4  เป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
1. มีข้อตกลงร่วมกันในกำรใช้ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวระหว่ำงชุมชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
2. มีกำรรักษำสภำพของทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ 
3. มีกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของชุมชนอย่ำงยั่งยืน 
4. กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้จำกสิ่งที่ท้ำในแต่ละกิจกรรมภำยในชุมชน 
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5. กำรบริหำรกำรจัดกำรในรูปแบบธุรกิจชุมชน ประชำชนมีส่วนร่วมเพ่ือเกิดอำชีพและกระจำยรำยได้ที่
เป็นธรรมและทั่วถึงตลอดจนมีผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของชุมชน 

 
2.5 วิเครำะห์จุดอ่อนและจุดแข็ง โอกำสและอุปสรรคของกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
1. จุดอ่อนของกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 

- กำรบริหำรกำรจัดกำรภำยในชุมชนไม่มีประสิทธิภำพเท่ำท่ีควร 
- ประชำชนในชุมชนส่วนใหญ่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ และไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรกำรท่องเที่ยว 
- ระบบสำธำรณูปโภคไม่ถูกสุขลักษณะโดยเฉพำะห้องน้้ำ 
- ผู้ให้บริกำรกำรท่องเที่ยวขำดทักษะในกำรบริกำร กำรให้บริกำรข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและควำม

ปลอดภัยไม่พอเพียง 
- ป้ำยบอกเส้นทำงไปยังแหล่งท่องเที่ยวไม่มีควำมชัดเจน 
- หน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนกำรท่องเที่ยว ขำดควำมรู่ในด้ำนกำรบริหำรกำรจัดกำร 
-  กำรบริหำรกำรตลำด กำรประชำสัมพันธ์ และกำรประสำนกำรร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องขำด

กำรประสำนงำนระหว่ำงผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
  2. จุดแข็งของกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 

- มีควำมหลำกหลำยทำงด้ำนวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี  
- มีสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติที่สวยงำมเอ้ืออ้ำนวยต่อกำรพัฒนำพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
- มีหน่วยงำนหรือองค์กรหลักที่มำรับผิดชอบในกำรวำงแผนในกำรบริหำรกำรจัดกำรและเตรียมควำม

พร้อมในกำรประสำนงำนด้ำนกำรท่องเที่ยวในชุมชน 
  3. โอกำสในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 

- กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน 
- กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นแผนและนโยบำยหลักของกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนให้แต่

ละพ้ืนที่มีกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
- มีข้อมูลและกรณีศึกษำเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่อ่ืนๆ น้ำมำประยุกต์ใช้กับกำรท่องเที่ยว

เชิงนิเวศในพื้นที่ต้ำบลโป่งน้้ำร้อน 
- สถำนที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวมีกระจำยอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่ 

  4. อุปสรรคกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
- ประชำชนในชุมชนและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องขำดกำรประสำนงำนกันในกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำร

ด้ำนกำรท่องเที่ยว 
- นักท่องเที่ยวขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
- งบประมำณในกำรด้ำเนินกำรมีจ้ำกัด 
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บทที่ 4  
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

 
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนงำน 
 

 
ที ่
 

ยุทธศำสตร์ ด้ำน แผนงำน 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงำน
สนับสนุน 

1  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำเศรษฐกิจ
ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรท่องเที่ยว 
 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ 

แผนงำนกำรศำสนำ 
วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 
 

กองกำรศึกษำ 
ส้ำนักงำนปลัด 
 
 

อง
ค์ก

ำร
บร

ิหำ
รส

่วน
ต ำ

บล
โป

ง่น
้ ำร

้อน
 

2 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ สิง่แวดล้อม 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ 

แผนงำนกำรเกษตร ส้ำนักงำนปลัด 
 
 

3 ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
สืบสำน ศิลปวัฒนธรรม จำรีต
ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม แผนงำนกำรศำสนำ
วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 
 

กองกำรศึกษำ 

4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและกำร
รักษำควำมสงบเรียบร้อย 
 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 
 
 

แผนงำนกำรศำสนำ
วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 

กองกำรศึกษำ 

รวม 4  ยุทธศำสตร์ 2 ด้ำน 2 แผนงำน 2 ส ำนัก/กอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัย
ทัศ
น์ 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโป่งน้ ำร้อน อ ำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 กำรเสริมสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพ คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสำน ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
   ยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโป่งน้ ำร้อน ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและกำรท่องเที่ยว 
       2.1 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร งำนวิชำกำรวำงแผนและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 

ที ่ โครงกำร   วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

1 โครงกำรหน้ำบ้ำนน่ำมองตำมวิถี
ล้ำนนำ 

1.เพื่อส่งเสรมิกำรท่องเที่ยว
ท้องถี่น 
2.เพื่อรณรงค์ให้ประชำชนมี
ส่วนร่วมด้ำนกำรท่องเที่ยว 
 

หมู่ 1-7 20,000 20,000 20,000 20,000 หมู่บ้ำนเข้ำร่วม 
โครงกำรไม่น้อย
กว่ำ 5 หมู่บ้ำน 

อัตลักษณ์ 
บริบท ท้องถิ่น 
ได้รับกำร
อนุรักษ์ สืบทอด 

ส้ำนักงำน 
ปลัด 

2 โครงกำรจดัแหล่งเรียนรู้สืบสำน
ภูมิปัญญำท้องถิ่นเพื่อกำร
ท่องเที่ยวแบบบูรณำกำร 
 

1.เพื่อค้นหำและต่อยอด
ปรำชญ์ชำวบ้ำน 
2.เพื่อจัดเป็นแหล่งเรียนรู ้

หมู่ 1-7 30,000 30,000 30,000 30,000 ฐำนกำรเรยีนรู ้
ไม่น้อยกว่ำ 5 
ฐำน 

ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นได้รับ
กำรสืบสำน 

ส้ำนักงำน 
ปลัด 

3 โครงกำรข่วงวัฒนธรรมของดี
บ้ำนเฮำ (Street Culture) 

1.เพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำร
แสดงศิลปวัฒนธรรมของดี
ต้ำบลโป่งน้้ำร้อน 
2.เพื่อส่งเสรมิกำรท่องเที่ยว
อย่ำงยั่งยืน 
 

หมู่ 1-7 40,000 40,000 40,000 40,000  จ้ำนวน
นักท่องเที่ยว
และผูเ้ข้ำร่วม
กิจกรรม จ้ำนวน 
300 คน 

1.มีศูนย์กำร
แสดง
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
2.เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว
ทำงเลือกใหม ่

ส้ำนักงำน 
ปลัด 
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ที ่ โครงกำร   วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดวำ่จะ
ได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

4 โครงกำรผลติสื่อเพื่อกำร
ประชำสมัพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

เพื่อให้มีสื่อประชำสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว  
ศิลปวัฒนธรรม และสินค้ำ
ท้องถิ่น 
 

แผ่นพับ
ประชำสมัพันธ์ 
จ้ำนวน 1,000 
ใบ 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ้ำนวน
นักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น  

1.นักท่องเที่ยว 
ประชำชน ได้รบั
ข่ำวสำร
ประชำสมัพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 

ส้ำนักงำน 
ปลัด 

5 อุดหนุนงบประมำณ 
ที่ท้ำกำรปกครองจังหวัด
เชียงใหม ่
-โครงกำรจดังำนมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ 
 

1.เพื่อเชิดชูและคงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนยีม ประเพณ ี
2.เพื่อเสริมสร้ำงกำรมสี่วน
ร่วมระหว่ำงภำครัฐ 
รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน 
อปท. และประชำชน 
 

กิจกรรมตำม
แผนงำนกำรจัด
งำนมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ 

5,000 5,000 5,000 5,000 จ้ำนวน (ครั้ง) ขนบธรรมเนยีม 
ประเพณี ไดร้ับ
กำรอนุรักษ ์
ทุกภำคส่วน มี
ส่วนร่วมในกำร
จัดงำน 

กอง
กำรศึกษำ 

6 อุดหนุนงบประมำณ 
ที่ท้ำกำรปกครองอ้ำเภอฝำง 
-โครงกำรมหกรรมไมด้อกไม้
ประดับจังหวดัเชียงใหม ่
 

1.เพื่อส่งเสรมิอนุรักษ์ 
ประเพณี วัฒนธรรมอันดี
งำม 
2.ส่งเสรมิกำรท่องเที่ยว 

จัดส่งรถบุปผำชำติ
และตกแต่งขบวน
ต่ำงๆ  

40,000 40,000 40,000 40,000 จ้ำนวน (ครั้ง) ประชำชนเกิด
จิตส้ำนึกในกำร
อนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรม 

กอง
กำรศึกษำ 
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ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโป่งน้ ำร้อน ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
       3.3 แผนงำนกำรเกษตร 

ที ่ โครงกำร   วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

1 โครงกำรรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำหมอกควันและไฟป่ำ 
 

เพื่อป้องกันและลดปญัหำ
หมอกควันและไฟป่ำใน
พื้นที่ต้ำบลโป่งน้้ำร้อน 

1.จัดท้ำแนวกันไฟใน
ต้ำบล 
2.หมอควันและไฟป่ำ
ในต้ำบลลดลง 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ปัญหำและ
หมอกควัน
และไฟป่ำใน
ต้ำบลลดลง
ร้อยละ 60 

ปัญหำหมอก
ควันและไฟป่ำ
ในต้ำบลโป่งน้้ำ
ร้อนลดลง 

งำนเกษตร 
ส้ำนักงำน

ปลัด 

2 โครงกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมในตำ้บลโป่งน้้ำร้อน 
 

เพือ่สร้ำงจิตส้ำนึกให้
ประชำชน รักษำธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมสืบชะตำ 
ล้ำน้้ำใจ 

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชำชนเข้ำ
ร่วมกิจกรรม 
จ้ำนวน 400 
คน 

ทรัพยำกรธรรม
ชำติและ
สิ่งแวดล้อมใน
ต้ำบลมคีวำม
อุดมสมบรูณ์
มำกยิ่งข้ึน 
 

งำนเกษตร 
ส้ำนักงำน

ปลัด 

3 โครงกำรก่อสร้ำงฝำยชะลอน้้ำ 
 

1.เพื่อลดกำรชะล้ำง
พังทลำยของตลิ่ง 
2.เพื่อช่วยให้ดินชุ่มช้ืน ป่ำ
ไม้อุดมสมบรูณ ์
 

ฝำยชะลอน้้ำ จำ้นวน  
3 แห่ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ้ำนวนฝำย
ชะลอน้้ำ ครบ
ตำมจ้ำนวน 

ป่ำไม้มคีวำม
อุดมสมบรูณ ์
กำรพังทลำย
หน้ำดินลดลง 

งำนเกษตร 
ส้ำนักงำน

ปลัด 

4 โครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรต ิ 1.เพื่อเพิ่มพ้ืนท่ีสเีขียวใน
ต้ำบลโป่งน้้ำร้อน 

1.ปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ี
ต้ำบลโป่งน้้ำร้อน 

20,000 20,000 20,000 20,000 พื้นที่สีเขียวใน
ต้ำบลเพิม่ขึ้น   
ร้อยละ 50 

ทรัพยำกรป่ำไม้
มีควำมอุดม
สมบูรณ์เพิม่ขึ้น 

งำนเกษตร 
ส้ำนักงำน

ปลัด 
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ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 กำรเสริมสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพ คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสำน ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิน่ 
   ยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโป่งน้ ำร้อน ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสำน ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิน่ 
       4.1 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ที ่ โครงกำร   วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

1 โครงกำรเรียนรู้และสืบสำนงำน
ประเพณีลอยกระทงยี่เป็ง 
 

เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนได้
เรียนรู้และร่วมสืบสำน
ประเพณีที่ดีงำมของท้องถิ่น
ท้องถิ่น 

1. กิจกรรมตำม
ประเพณีลอยกระทง 
ยี่เป็ง 
2. ประชำชนเข้ำร่วม
กิจกรรม 500 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชำชนเข้ำ
ร่วมโครงกำรมี
ควำมพึงพอใจ
ต่อกำรจัด
กิจกรรมอยำ่ง
น้อยร้อยละ 80  

ประชำชนได้
เรียนรู้และมี
ส่วนร่วมในกำร
อนุรักษ์ประเพณี
ของท้องถิ่นให้
คงอยู่ต่อไป 
 

กอง
กำรศึกษำ 

2 โครงกำรเรียนรู้และสืบสำนงำน
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง 
 

เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนได้
เรียนรู้และร่วมสืบสำน
ประเพณีที่ดีงำมของท้องถิ่น
ท้องถิ่น 

1. กิจกรรมรดน้้ำด้ำหัว
และกำรแสดง
ศิลปวัฒนธรรม 
2. ประชำชนเข้ำร่วม
กิจกรรม 500 คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 ประชำชนเข้ำ
ร่วมโครงกำรมี
ควำมพึงพอใจ
ต่อกำรจัด
กิจกรรมอยำ่ง
น้อยร้อยละ 80 

ประชำชนได้
เรียนรู้และมี
ส่วนร่วมในกำร
อนุรักษ์ประเพณี
ของท้องถิ่นให้
คงอยู่ต่อไป 
 

กอง
กำรศึกษำ 

3 โครงกำรเรียนรู้และสืบสำน
ประเพณีหล่อเทียนพรรษำ 
 

เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนได้
เรียนรูภู้มิปญัญำและร่วมสืบ
สำนประเพณีทีด่ีงำมของ
ท้องถิ่น 

1. กิจกรรมหล่อเทียน
และถวำยเทียนจ้ำน้ำ
พรรษำ 
2. ประชำชนเข้ำร่วม
กิจกรรม 100 คน 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชำชนเข้ำ
ร่วมโครงกำรมี
ควำมพึงพอใจ
ต่อกำรจัด
กิจกรรมอยำ่ง
น้อยร้อยละ 80 

ประชำชนได้
เรียนรู้และมี
ส่วนร่วมในกำร
สืบทอด
พระพุทธศำสนำ
ให้คงอยู่ต่อไป 
 

กอง
กำรศึกษำ 
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4.1 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร    

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงกำร   วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

4 โครงกำรส่งเสริมกำรเรยีนรู้ศลิปะ 
ศำสนำ ประเพณี และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยำวชน 
ประชำชนท่ัวไปได้เรยีนรู้
ศิลปะ ศำสนำ ประเพณี 
และภมูิปัญญำ  

1. กิจกรรมอบรมให้
ควำมรู้เกี่ยวกับพิธีกรรม
ทำงศำสนำ ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 
2. ประชำชนเข้ำร่วม
กิจกรรม 60 คน 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 เด็ก เยำวชน
ประชำชนเข้ำ
ร่วมโครงกำรมี
ควำมพึงพอใจ
ต่อกำรจัด
กิจกรรมอยำ่ง
น้อยร้อยละ 80 

เด็ก เยำวชน 
ประชำชนท่ัวไป
ได้เรียนรู้และมี
ส่วนร่วมสืบสำน
ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีที่ดีงำม
ของท้องถิ่น 
 

กอง
กำรศึกษำ 

5 อุดหนุนงบประมำณ 
สภำวัฒนธรรมตำ้บลโป่งน้้ำร้อน  
-โครงกำรส่งเสรมิกำรเรียนรู้และ
สืบสำนประเพณีตั้งธรรมเทศน์
มหำชำติลุม่น้้ำฝำง 
 
 

เพื่อสนับสนุนใหส้ภำ
วัฒนธรรมต้ำบลฯด้ำเนิน
กิจกรรมส่งเสริมให้เด็ก 
เยำวชน ประชำชนท่ัวไปได้
เรียนรูศ้ำสนำและร่วมสืบ
สำนวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 
 

1. กิจกรรมตั้งธรรมเทศ
มหำชำต ิ
2. ประชำชนเข้ำร่วม
กิจกรรม 300 คน 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชำชนเข้ำ
ร่วมโครงกำรมี
ควำมพึงพอใจ
ต่อกำรจัด
กิจกรรมอยำ่ง
น้อยร้อยละ 80 

ประชำชนได้
เรียนรู้และมี
ส่วนร่วมในกำร
สืบทอด
พระพุทธศำสนำ 
วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น
ให้คงอยู่ต่อไป 

กอง 
กำรศึกษำ 
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4.1 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร    

 
 
 
 
 
 
 
 

  

ที ่ โครงกำร   วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

6 อุดหนุนงบประมำณ 
สภำวัฒนธรรมตำ้บลโป่งน้้ำร้อน  
-โครงกำรส่งเสรมิกำรเรียนรู้และ
สืบสำนประเพณีสรงน้้ำพระธำตุศรี
มหำโพธ์ิตะโปธำรำม 
 

เพื่อสนับสนุนสภำวัฒนธรรม
ต้ำบลฯ ด้ำเนินกิจกรรม
ส่งเสริมให้เด็ก เยำวชน 
ประชำชนท่ัวไปได้เรยีนรู้
ศำสนำและร่วมสืบสำน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

1. กิจกรรมสรงน้้ำพระ
ธำตุศรีมหำโพธิ์ตะโป
ธำรำม 
2. ประชำชนเข้ำร่วม
กิจกรรม 300 คน 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชำชนเข้ำ
ร่วมโครงกำรมี
ควำมพึงพอใจ
ต่อกำรจัด
กิจกรรมอยำ่ง
น้อยร้อยละ 80 

ประชำชนได้
เรียนรู้และมี
ส่วนร่วมในกำร
สืบทอด
พระพุทธศำสนำ 
วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น
ให้คงอยู่ต่อไป 

กอง 
กำรศึกษำ 

7 อุดหนุนงบประมำณ 
ทีท่้ำกำรปกครองอ้ำเภอฝำง 
-โครงกำรงำนประเพณสีงกรำนต์
ประจ้ำป ี
 

1.เพื่อเป็นกำรรักษำ 
เอกลักษณ์ ขนบธรรมเนยีม 
ประเพณีและวัฒนธรรม 
2.เพื่อให้ประชำชนในพ้ืนท่ี
ได้แสดงออกซึ่งกตเวทิตำต่อ
บุคคลสำ้คัญของท้องถิ่น 
 

ข้ำรำชกำร ประชำชนใน
พื้นที ่

10,000 10,000 10,000 10,000 ภำครัฐ 
ประชำชน มี
ส่วนร่วมในงำน
ประเพณี
สงกรำนต์  
จ้ำนวน 1 ครั้ง 
 

ภำครัฐ 
ประชำชนมีส่วน
ร่วมในกำร
อนุรักษ์และสืบ
สำนประเพณี
ท้องถิ่น 
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ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล  
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
   ยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโป่งน้ ำร้อน ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กำรกีฬำ และคุณภำพชีวิต 
5.5 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 

         
 
 

ที ่ โครงกำร   วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ 
ได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

1 โครงกำรต้นกล้ำศลิปะและกำร
เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยำวชน
ในพืน้ท่ีได้เรียนรู้วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
ผ่ำนแสดงออกทำงศิลปะที่
สร้ำงสรรค ์

เด็ก เยำวชน เข้ำร่วม
กิจกรรม จ้ำนวน 70 
คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรมคีวำม
พึงพอใจในกำร
ด้ำเนินกิจกรรม 

เด็ก เยำวชนได้
เรียนรู้วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น
เกิดควำมรัก หวง
แหน และร่วมกัน
อนุรักษ์และรักษำ
สืบไป 
 

กอง
กำรศึกษำ 

2 โครงกำรประกวดเรียงควำม
เยำวชนจิตสำ้นึกรักบ้ำนเกดิ 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยำวชน 
ได้สะท้อนควำมต้องกำร 
และแสดงออกในกำรมีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำและดูแล
รักษำชุมชนบ้ำนเกิดของ
ตนเอง 

เด็ก เยำวชน เข้ำร่วม
กิจกรรม จ้ำนวน 40 
คน 

15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรมคีวำม
พึงพอใจในกำร
ด้ำเนินกิจกรรม 

เด็ก เยำวชน ได้
แสดงออกใน
กิจกรรมที่
สร้ำงสรรค์และมี
ส่วนร่วมในกำร
พัฒนำและดูแล
รักษำชุมชนบ้ำน
เกิดของตนเอง 
 

กอง
กำรศึกษำ 
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5.5 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 

 
 
 
 

ที ่ โครงกำร   วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

3 โครงกำรแข่งขันแรลลี่จักรยำนเพือ่
สุขภำพและสิ่งแวดล้อม 
 

เพื่อส่งเสริมให้ประชำชน
ออกก้ำลังกำย เสรมิสร้ำง
ควำมสมำนสำมัคคีของ
ประชำชนในพ้ืนท่ี 

- กิจกรรมกำรแข่งขัน
กีฬำจักรยำน 
- ผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
จ้ำนวน 200 คน 

60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรมคีวำม
พึงพอใจในกำร
ด้ำเนินกิจกรรม 

ประชำชนให้
ควำมสนใจกำร
ออกก้ำลังกำย มี
สุขภำพท่ี
แข็งแรง มีควำม
สำมัคคี มี
คุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 

กอง
กำรศึกษำ 



ส่วนที่  5    
กำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวไปปฏิบัติ 

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้ำเนินกำรติดตำมผล และประเมินกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง   

เพ่ือตรวจสอบว่ำกำรด้ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรอยู่ภำยใต้ระยะเวลำและงบประมำณที่ก้ำหนดไว้หรือไม่ และผลกำร
ด้ำเนินงำนโครงกำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์  เป้ำหมำย  ตัวชี้วัดที่ก้ำหนดไว้หรือไม่ และจัดท้ำเป็นรำยงำนเสนอต่อ
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว หรือคณะกรรมบูรณำกำร เพ่ือน้ำข้อมูลไปปรับปรุงแผนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว  
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