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ส่วนที่ 1ส่วนที่ 1 
  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื นฐานขององค์การบรหิารส่วนต้าบลโป่งน ้ารอ้น 
 

1. ด้านกายภาพ 
    1.1  ที่ตั งและขนาดพื นที่ 
  ต ำบลโป่งน้ ำร้อนตั้งอยู่ทำงทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ระยะทำง 160 กิโลเมตร ห่ำงจำกตัวอ ำเภอ
ฝำงไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมำณ 6 กิโลเมตร เป็นต ำบลที่จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2534   โดยแยกมำ
จำกต ำบลม่อนปิ่น  เดิมมี 6 หมู่บ้ำน ปัจจุบันมีทั้งหมด 7 หมู่บ้ำน ตั้งอยู่เหนือระดับน้ ำทะเล 475 เมตร 
มีเนื้อที่ประมำณ 69,063  ไร่ หรือ ประมำณ 110.50 ตำรำงกิโลเมตร โดยมีอำณำเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับสำธำรณรัฐแห่งสภำพเมียนมำร์และต ำบลแม่สำว อ ำเภอแม่อำย  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ทิศใต้    ติดต่อกับต ำบลม่อนปิ่น และต ำบลเวียง อ ำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต ำบลเวียง อ ำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต ำบลม่อนปิ่น อ ำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ 

    1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภำพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขำสลับซับซ้อน มีภูเขำสูงเป็นอันดับสองของประเทศได้แก่ดอยผ้ำห่มปก สูง 
2,297 เมตร พ้ืนที่รำบมีจ ำนวนน้อย พ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่ใช้ในกำรเกษตรจะเป็นที่เชิงเขำ มีล ำน้ ำมำว ล ำน้ ำใจ 
ไหลผ่ำนพื้นที่ นอกจำกนี้ยังมีล ำห้วยเล็กๆ อยู่หลำยแห่งซึ่งจะมีน้ ำใช้เฉพำะในฤดูฝน และส่วนใหญ่ในฤดูแล้งน้ ำ
จะแห้ง   
    1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  มีสภำพอำกำศเย็นเกือบตลอดปีมีอุณหภูมิอยู่ระหว่ำง 12.5 – 38.0 องศำเซลเซียส แบ่งไดเ้ป็น 3 
ฤดู คือ 

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนำคม - เดือนพฤษภำคม อำกำศจะค่อนข้ำงร้อน อุณหภูมิสูงสุด 
อยู่ที่ 35 – 37  องศำเซลเซียส 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนำยน - เดือนตุลำคม โดยจะมีฝนตกชุก ปริมำณน้ ำฝนโดยเฉลี่ย 
ต่อปีประมำณ 1.4 – 7 มิลลิเมตร 
   ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน – เดือนกุมภำพันธ์ อำกำศหนำวเย็น อุณหภูมิอยู่
ระหว่ำง 2 – 25 องศำเซลเซียส 
   1.4 ลักษณะของดิน 
 ลักษณะสภำพดินส่วนใหญ่ของต ำบลโป่งน้ ำร้อนเป็นดินร่วนเหมำะส ำหรับกำรท ำเกษตร 
   1.5  ลักษณะแหล่งน ้า 
 แหล่งน้ ำในต ำบลโป่งน้ ำร้อน ประกอบด้วย 
  1. ล ำน้ ำ 2 สำย ได้แก่ ล ำน้ ำใจ และล ำน้ ำแม่มำว 
 2. สระเก็บน้ ำสำธำรณะ ประกอบด้วย อ่ำงเก็บน้ ำเหมืองแร่ อ่ำงเก็บน้ ำห้วยผึ้ง  
 3. ล ำคลอง  ประกอบด้วยคลองแบ่งน้ ำล ำน้ ำสำขำแม่ใจ 
 4. ฝำยที่ส ำคัญ  ประกอบด้วย ฝำยน้ ำล้น หมู่ 3  ฝำยล ำน้ ำใจ ลูกท่ี 1-5 ฝำยห้วยน้ ำริน 
 5. เขื่อน  ประกอบด้วย เขื่อนพลังน้ ำแม่ใจ 
   1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 



 

 ลักษณะของไม้และป่ำไม้  แบ่งได้  5 ประเภท ดังนี้  
  1. ป่ำเต็งรัง (Dry dipterocarp forest) สำมำรถพบป่ำประเภทนี้ได้ตั้งแต่ระดับควำมสูง 400–600 
เมตร พรรณไม้เด่นที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ เต็ง รัง เหียง ติ้ว ส่วนพืชชั้นล่ำงที่พบ ได้แก่ ปรงป่ำ และเป้ง  
  2. ป่ำเบญจพรรณ (Mixed deciduous forest) เป็นประเภทป่ำที่มีกำรกระจำยตัวอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่
อุทยำนฯ ตั้งแต่ระดับควำมสูง 400 – 800 เมตร พรรณไม้ที่พบส่วนใหญ่เป็นไม้ที่มีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจ 
ได้แก่ สัก ชิงชัน ประดู่ มะค่ำโมง แดง ตะแบก เป็นต้น ในบำงพ้ืนที่จะพบไผ่ขึ้นปะปนอยู่เป็นบริเวณกว้ำง พืช
ชั้นล่ำงที่พบ ได้แก่ พืชวงศ์ขิงข่ำ คล้ำ และเฟินชนิดต่ำงๆ  
  3. ป่ำดิบแล้ง (Dry evergreen forest) ป่ำประเภทนี้พบกระจำยเพียงเล็กน้อยในพ้ืนที่อุทยำนฯ มัก
พบขึ้นปะปนกับป่ำเต็งรัง พรรณไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้วงศ์ยำง และปอชนิดต่ำงๆ  
  4. ป่ำสนเขำ (Pine Forest) เป็นสภำพป่ำที่สำมำรถพบได้ตั้งแต่ระดับควำมสูง 800–1,700  เมตร 
บริเวณแนวเขตชำยแดนไทย – เมียนม่ำร์ ตำมแนวสันเขำถนนเส้นทำงควำมมั่นคง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีควำมลำด
ชันสูง พ้ืนที่ค่อนข้ำงเปิดโล่ง พรรณไม้ที่พบส่วนใหญ่ คือ สนสำมใบ สนสองใบ และมักพบไม้พุ่มชนิดอ่ืนๆ ขึ้น
ปะปน อยู่ด้วย  
  5. ป่ำดิบเขำ (Hill evergreen forest) สภำพป่ำส่วนใหญ่ถูกปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกตลอดทั้งปี 
จัดเป็นป่ำต้นน้ ำที่ส ำคัญ เนื่องจำกเป็นแหล่งก ำเนิดล ำห้วยหลำยสำย ป่ำประเภทนี้พบในระดับควำมสูงตั้งแต่ 
1,500 เมตร จนถึงบริเวณยอดดอยผ้ำห่มปก พรรณไม้ส่วนใหญ่ ได้แก่ ก่อชนิดต่ำงๆ ก ำลังเสือโคร่ง นำงพญำ
เสือโคร่ง อบเชย ทะโล้ เป็นต้น ตำมผิวล ำต้นของไม้จะถูกปกคลุมไปด้วย มอส เฟิน ไลเคน กล้วยไม้ และพืช
เกำะอำศัยชนิดอ่ืนๆ นอกจำกนั้นยังพบพืชชั้นล่ำง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้ดอกสีสันสวยงำมตำมฤดูกำล ได้แก่ บัว
ทอง หนำดขำว หนำดค ำ ผักไผ่ดอย เทียนค ำ เทียนดอย และผักเบี้ยดิน เป็นต้น  
        
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
   2.1 เขตการปกครอง 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโป่งน้ ำร้อน ได้จัดตั้งจำกสภำต ำบลโป่งน้ ำร้อน เป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โป่งน้ ำร้อน ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่องจัดตั้งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 
2539  แบ่งเขตกำรปกครองท้องที่ออกเป็น 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 
    นำยขันค ำ ชัยเงิน  เป็นก ำนันต ำบลโป่งน้ ำร้อน 
 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 การเลือกตั ง 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโป่งน้ ำร้อน  แบ่งเขตกำรเลือกตั้งเป็น จ ำนวน 7 หน่วย คือ หนว่ยเลือกตั้งที่ 
1 บ้ำนหนองพนัง หมู่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 บ้ำนดอน หมู่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 บ้ำนหัวฝำย หมู่ 3 หน่วย
เลือกตั้งที่ 4 บ้ำนท่ำหัด หมู่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 5 บ้ำนต้นผึ้ง หมู่ 5 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 บ้ำนเปียงกอก หมู่ 6 
และหน่วยเลือกตั้งที่ 7 บ้ำนต้นผึ้งใต้ หมู่ 7  
    
3. ประชากร 
    3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 
  ประชำกรต ำบลโป่งน้ ำร้อนจำกทะเบียนรำษฎรอ ำเภอฝำง  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 
จ ำนวนประชำกร 

จ ำนวนครัวเรือน 
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 ช่วงอายุและจ้านวนประชากร 
 
 

กลุ่มอายุ 
จ้านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
อำยุต่ ำกว่ำ 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. สภาพทางสังคม  

    4.1 การศึกษา 
  -  โรงเรียนระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนบ้ำนป่ำบง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่  2                     
โรงเรียนบ้ำนหัวฝำย ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 3  และโรงเรียนบ้ำนโป่งน้ ำร้อน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 6 
  -  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำ  จ ำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้ำนต้นผึ้ง ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 5 
  -  โรงเรียนสอนภำษำจีน (เอกชน) จ ำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 3 
  -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กจ ำนวน  2  ศูนย์  คือศูนย์พัฒนำเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดปิตยำรำม และศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำหัด 



 

  -  ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำน จ ำนวน 7 หมู่บ้ำน  ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 1-7 

    4.2 สาธารณสุข 
 ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโป่งน้ ำร้อน  มีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพระดับต ำบลบ้ำนท่ำหัด 
จ ำนวน 1 แห่ง มีบุคลำกรทำงกำรแพทย์และลูกจ้ำงที่ปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนบริกำร  จ ำนวน 9 คน  อำสำสมัคร
สำธำรณสุข  จ ำนวน 132  คน อำสำสมัครดูแลผู้สูงอำยุที่บ้ำน จ ำนวน  23 คน และมีระบบกำรด ำเนินงำน
ดูแลระยะยำวส ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง (Long Term Care) ซึ่งมีเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบผู้ดูแลผู้สูงอำยุ 
(Care Giver) จ ำนวน 1  คน ลงพ้ืนที่ให้บริกำรประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง ทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที่ต ำบลโป่งน้ ำร้อน 
ทั้ง 7 หมู่บ้ำน   

  4.3 อาชญากรรม 
  ต ำบลโป่งน้ ำร้อนอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถำนีต ำรวจชุมชนต ำบลโป่งน้ ำร้อนและสถำนี
ต ำรวจภูธรฝำง ประกอบกับแต่ละหมู่บ้ำนมีอำสำสมัครต ำรวจบ้ำน ชุดรักษำควำมสงบหมู่บ้ำน คอยเป็นก ำลัง
ส ำคัญในกำรแจ้งเบำะแสและข้อมูลข่ำวสำรให้กับทำงรำชกำรทรำบอยู่ตลอดเวลำท ำให้ปัญหำอำชญำกรรมใน
พ้ืนทีอ่ยู่ในระดับน้อย  

  4.4 ยาเสพติด 
  ต ำบลโป่งน้ ำร้อนประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ท ำให้มีควำมจ ำเป็นต้องจ้ำงแรงงำน
ซึ่งเป็นแรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำมำอยู่ในพ้ืนที่ ประชำกรจึงมีควำมหลำกหลำย ส่งผลให้มีปัญหำยำเสพติดแพร่ระบำด
เข้ำมำในพ้ืนที่พอสมควร แต่เนื่องจำกพ้ืนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของสถำนีต ำรวจชุมชนต ำบลโป่งน้ ำร้อน และ
สถำนีต ำรวจภูธรฝำง คอยสอดส่องดูแลและหำเบำะแสผู้กระท ำผิดอยู่เป็นประจ ำ ประกอบกับแต่ละชุมชนมี
ฝ่ำยปกครอง อำสำสมัครต ำรวจบ้ำน ชุดรักษำควำมสงบหมู่บ้ำน คอยเป็นก ำลังส ำคัญในกำรแจ้งเบำะแสและ
ข้อมูลข่ำวสำรให้กับทำงรำชกำรท ำให้ปัญหำยำเสพติดเบำบำงลงตำมล ำดับ 

  4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ด ำเนินกำรด้ำนสังคมสงเครำะห์ ด ำเนินกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอำยุ 
ผู้พิกำร และผู้ป่วยเอดส์ รับลงทะเบียนและประสำนโครงกำรเงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประสำน
กำรรับบัตรผู้พิกำร  อีกทั้งยังมีอำสำสมัครดูแลผู้สูงอำยุที่บ้ำน จ ำนวน 23 คน และมีระบบกำรด ำเนินงำนดูแล
ระยะยำวส ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง  (Long Term Care)   ซึ่งมีเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ ผู้ดูแลผู้สูงอำยุ  
(Care Giver) จ ำนวน 1 คน 

5. ระบบบริการพื นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  ต ำบลโป่งน้ ำร้อนมีเส้นทำงกำรคมนำคม ดังนี้ 
  1) ถนนสำยหลักในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ทั้งหมด 7.875 กิโลเมตร 
  2) ถนนสำยรองในควำมรับผิดชอบองค์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ทั้งหมด  5.86  กิโลเมตร 
 
 
  ประเภทผิวจราจร 
  1) ถนนคอนกรีตที่อยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ทั้งหมด 17.67 กิโลเมตร 
  2) ถนนลำดยำงที่อยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ทั้งหมด 13.73 กิโลเมตร 
    5.2 การไฟฟ้า 



 

 ประชำชนในพ้ืนที่ มีไฟฟ้ำใช้ครบทุกครัวเรือน และเพียงพอต่อกำรใช้งำน โดยกำรใช้บริกำรจำก
ส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอฝำง  ในพ้ืนที่ต ำบลโป่งน้ ำร้อน มีโรงงำนผลิตไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำคอ ำเภอฝำง และ โรงงำนผลิตไฟฟ้ำด้วยพลังควำมร้อนใต้พิภพของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต 

    5.3 การประปา 
 ประชำชนในพ้ืนที่มีประปำหมู่บ้ำนเพ่ือใช้อุปโภคบริโภค มีประปำหมู่บ้ำน จ ำนวน 4 แห่ง คือ 

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

หมู่ 5 ต้นต้นผึ้ง และหมู่ 7 บ้ำนต้นผึ้งใต้ 
 5.4 โทรศัพท์ 
  ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีกำรสื่อสำรที่ส ำคัญ ได้แก่ โทรศัพท์บ้ำนและโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
และมีเครือข่ำยของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
    6.1 การเกษตร 
    ประชำกรต ำบลโป่งน้ ำร้อนส่วนใหญ่มีอำชีพเกษตรกร ซึ่งมีพ้ืนที่ท ำกำรเกษตรทั้งสิ้นประมำณ 
13,800 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ทั้งหมด พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำว  ข้ำวโพด หอมหัวใหญ่ พริก 
กระเทียม  ส้มสำยน้ ำผึ้ง  ลิ้นจี่ เป็นต้น 
     6.2 การท่องเที่ยว 
  ในต ำบลโป่งน้ ำร้อนมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญในพื้นที่ ประกอบด้วย 
  บ่อน้ ำพุร้อน  ต้ังอยู่ในบริเวณอุทยำนแห่งชำติดอยผ้ำห่มปก หมู่ที่ 6 และหมู่ท่ี 7 
  ดอยผ้ำห่มปก  ตั้งอยู่ในบริเวณอุทยำนแห่งชำติดอยผ้ำห่มปก หมู่ที่ 6 และหมู่ท่ี 7 
  ม่อนเมืองงำม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 
  ฝำยน้ ำล้น  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 
  พระธำตุศรีมหำโพธิ์ตโปธำรำม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 
    6.3 อุตสาหกรรม 
  ต ำบลโป่งน้ ำร้อนมีกำรประกอบอุตสำหกรรมขนำดเล็กในครัวเรือน ได้แก่ กำรท ำขนมปัง          
กำรแว๊กซ์ส้ม และกำรท ำถ่ัวเหลืออัดแผ่น 
    6.4 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
          การพาณิชย์ 
  ร้ำนขำยของเบ็ดเตล็ด  36 ร้ำน โรงเลี้ยงสัตว ์  3     แห่ง 
  ปั๊มน้ ำมันหลอด    4 แห่ง โรงผลิตน้ ำดื่ม  2     แห่ง 
  ร้ำนซ่อมรถจักรยำนยนต์   3 ร้ำน บ้ำนพัก/รีสอร์ท  4     แห่ง 
  ร้ำนอำหำรขนำดเล็ก   6 ร้ำน  ห้องเย็น/ตำชั่ง  1     แห่ง 
  โรงสีข้ำวขนำดเล็ก   1 แห่ง  โรงแว๊กส้ม  2     แห่ง 
  ร้ำนตัดผม/ร้ำนเสริมสวย  4 ร้ำน  รำ้นซัก อบ รีด   1     แห่ง 
  ร้ำนตัดเย็บเสื้อผ้ำ  1 ร้ำน ร้ำนอลูมิเนียม   1     ร้ำน 
  ตลำดสด   1        แห่ง  ร้ำนอินเตอร์เน็ต  1     แห่ง 



 

 กลุ่มอาชีพ 
  - กลุ่มวิสำหกิจชุมชนต ำบลโป่งน้ ำร้อน ทั้งหมด 7 กลุ่ม 
  - กลุ่มเกษตรท ำไร่ต ำบลโป่งน้ ำร้อน 
  - กลุ่มวิสำหกิจชุมชนท ำไม้กวำด หมู่ 6 
 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน ้า) 
    7.1 ข้อมูลด้านการเกษตร 
      (1) บ้านหนองพนัง  หมู่ที่ 1 มีพื นที่ ทั งหมด 1,900 ไร่ 
 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท ำนำ  ในเขตชลประทำน     -      ครัวเรือน 

      -    ไร่        -      กก./ไร ่       -      บำท/ไร ่       -      บำท/ไร ่
 นอกเขตชลประทำน     30   ครัวเรือน 

    150  ไร ่     700    กก./ไร ่    5,000 บำท/ไร ่   6,300  บำท/ไร ่
2.2) ท ำ  
สวน 

สวน   ส้ม   .      9  ครัวเรือน 
    600  ไร ่    2,000  กก./ไร ่  35,000 บำท/ไร ่    70,000  บำท/ไร ่

สวน   หอมหัวใหญ่     .    50  ครัวเรือน 
   500  ไร ่    7,000  กก./ไร ่  30,000 บำท/ไร ่    49,000  บำท/ไร ่

2.3) ท ำไร ่   ข้ำวโพด     20   ครัวเรือน 
    100  ไร ่    2,000  กก./ไร ่   2,000  บำท/ไร ่    8,000  บำท/ไร ่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บำท/ไร ่ บำท/ไร ่

 

      (2) บ้านดอน  หมู่ที่ 2  มีพื นที ่ทั งหมด   9,343       ไร่ 
 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท ำนำ  ในเขตชลประทำน     -      ครัวเรือน 

      -    ไร่        -      กก./ไร ่       -      บำท/ไร ่       -      บำท/ไร ่
 นอกเขตชลประทำน     50   ครัวเรือน 

    500  ไร ่     650    กก./ไร ่    5,000 บำท/ไร ่   5,850  บำท/ไร ่
2.2) ท ำ  
สวน 

สวน   ส้ม   .      5  ครัวเรือน 
    1,000  ไร ่    2,000  กก./ไร ่  35,000 บำท/ไร ่    70,000  บำท/ไร ่

สวน   หอมหัวใหญ่     .    50  ครัวเรือน 
   300  ไร ่    7,000  กก./ไร ่  30,000 บำท/ไร ่    49,000  บำท/ไร ่

2.3) ท ำไร ่   ข้ำวโพด     30   ครัวเรือน 
    150  ไร ่    2,000  กก./ไร ่   2,000  บำท/ไร ่    8,000  บำท/ไร ่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บำท/ไร ่ บำท/ไร ่

           
 
 
 



 

  (3) บ้านหัวฝาย  หมู่ที่ 3  มีพื นที่ ทั งหมด  8,031  ไร่ 
 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท ำนำ  ในเขตชลประทำน     -      ครัวเรือน 

      -    ไร่        -      กก./ไร ่       -      บำท/ไร ่       -      บำท/ไร ่
 นอกเขตชลประทำน     50   ครัวเรือน 

    150  ไร ่     700    กก./ไร ่    5,000 บำท/ไร ่   6,300  บำท/ไร ่
2.2) ท ำ  
สวน 

สวน   ส้ม   .      40  ครัวเรือน 
    300  ไร ่    2,000  กก./ไร ่  35,000 บำท/ไร ่    70,000  บำท/ไร ่

สวน   หอมหัวใหญ่     .    30  ครัวเรือน 
   150  ไร ่    7,000  กก./ไร ่  30,000 บำท/ไร ่    49,000  บำท/ไร ่

2.3) ท ำไร ่   ข้ำวโพด     20   ครัวเรือน 
    100  ไร ่    2,000  กก./ไร ่   2,000  บำท/ไร ่    8,000  บำท/ไร ่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บำท/ไร ่ บำท/ไร ่

     
            (4) บ้านท่าหัด  หมู่ที่ 4 มีพื นที ่ทั งหมด  2,500 ไร่ 
 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท ำนำ  ในเขตชลประทำน     -      ครัวเรือน 

      -    ไร่        -      กก./ไร ่       -      บำท/ไร ่       -      บำท/ไร ่
 นอกเขตชลประทำน     80   ครัวเรือน 

    240  ไร ่     700    กก./ไร ่    5,000 บำท/ไร ่   6,300  บำท/ไร ่
2.2) ท ำ  
สวน 

สวน   ส้ม   .      10  ครัวเรือน 
    1,000  ไร ่    2,000  กก./ไร ่  35,000 บำท/ไร ่    70,000  บำท/ไร ่

สวน   หอมหัวใหญ่     .    25  ครัวเรือน 
   100  ไร ่    7,000  กก./ไร ่  30,000 บำท/ไร ่    49,000  บำท/ไร ่

2.3) ท ำไร ่   ข้ำวโพด     25   ครัวเรือน 
    100  ไร ่    2,000  กก./ไร ่   2,000  บำท/ไร ่    8,000  บำท/ไร ่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บำท/ไร ่ บำท/ไร ่

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(5) บ้านต้นผึ ง หมู่ที่ 5 มีพื นที่ ทั งหมด 419  ไร่ 
 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท ำนำ  ในเขตชลประทำน     -      ครัวเรือน 

      -    ไร่        -      กก./ไร ่       -      บำท/ไร ่       -      บำท/ไร ่
 นอกเขตชลประทำน     80   ครัวเรือน 

    320  ไร ่     700    กก./ไร ่    5,000 บำท/ไร ่   6,300  บำท/ไร ่
2.2) ท ำ  
สวน 

สวน   ส้ม   .      50  ครัวเรือน 
    300  ไร ่    2,000  กก./ไร ่  35,000 บำท/ไร ่    70,000  บำท/ไร ่

สวน   หอมหัวใหญ่     .    40  ครัวเรือน 
   200  ไร ่    7,000  กก./ไร ่  30,000 บำท/ไร ่    49,000  บำท/ไร ่

2.3) ท ำไร ่   ข้ำวโพด     20   ครัวเรือน 
    100  ไร ่    2,000  กก./ไร ่   2,000  บำท/ไร ่    8,000  บำท/ไร ่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บำท/ไร ่ บำท/ไร ่

     
 (6) บ้านเปียงกอก  หมู่ที่ 6 มีพื นที่ ทั งหมด   14,150  ไร่ 
 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท ำนำ  ในเขตชลประทำน     -      ครัวเรือน 

      -    ไร่        -      กก./ไร ่       -      บำท/ไร ่       -      บำท/ไร ่
 นอกเขตชลประทำน     50   ครัวเรือน 

    300  ไร ่     700    กก./ไร ่    5,000 บำท/ไร ่   6,300  บำท/ไร ่
2.2) ท ำ  
สวน 

สวน   ส้ม   .      10  ครัวเรือน 
    1,000  ไร ่    2,000  กก./ไร ่  35,000 บำท/ไร ่    70,000  บำท/ไร ่

สวน   หอมหัวใหญ่     .    50  ครัวเรือน 
   300  ไร ่    7,000  กก./ไร ่  30,000 บำท/ไร ่    49,000  บำท/ไร ่

2.3) ท ำไร ่   ข้ำวโพด     20   ครัวเรือน 
    50  ไร ่    2,000  กก./ไร ่   2,000  บำท/ไร ่    8,000  บำท/ไร ่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บำท/ไร ่ บำท/ไร ่

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  (7) บ้านต้นผึ งใต้ หมู่ที่ 7  มีพื นที ่ทั งหมด   25,375  ไร่ 
 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท ำนำ  ในเขตชลประทำน     -      ครัวเรือน 

      -    ไร่        -      กก./ไร ่       -      บำท/ไร ่       -      บำท/ไร ่
 นอกเขตชลประทำน     10   ครัวเรือน 

    500  ไร ่     700    กก./ไร ่    5,000 บำท/ไร ่   6,300  บำท/ไร ่
2.2) ท ำ  
สวน 

สวน   ส้ม   .     100 ครัวเรือน 
    1,000  ไร ่    2,000  กก./ไร ่  35,000 บำท/ไร ่    70,000  บำท/ไร ่

สวน   หอมหัวใหญ่     .    100  ครัวเรือน 
   500  ไร ่    7,000  กก./ไร ่  30,000 บำท/ไร ่    49,000  บำท/ไร ่

2.3) ท ำไร ่   ข้ำวโพด     50   ครัวเรือน 
    100  ไร ่    2,000  กก./ไร ่   2,000  บำท/ไร ่    8,000  บำท/ไร ่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บำท/ไร ่ บำท/ไร ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7.2 ข้อมูลด้านแหล่งน ้าทางการเกษตร/แหล่งน ้าอุปโภค บริโภค 
 (1) บ้านหนองพนัง หมู่ที ่1  มีพื นที่ทั งหมด 1,900 ไร่   
         ด้านแหล่งน ้าทางการเกษตร   
 

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน ้าฝนที่ใช้ในการท้าการเกษตร ปริมาณน ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน ้าฝน    

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ล้าดับ 
ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน ้าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดทั งป ี

การเข้าถึงแหล่งน ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน ้าธรรมชาติ 
1. แม่น้ ำ       
2. ห้วย/ล ำธำร 1     90 
 3. คลอง       
4. หนองน้ ำ/บึง       

5. น้ ำตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน ้าท่ีมนุษย์สร้างขึ น 
1. แก้มลิง       
2. อ่ำงเก็บน้ ำ       
3. ฝำย       
4. สระ       

5. คลองชลประทำน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) บ่อน้ ำตื้น. 
6.2) ท่อน้ ำดิบ. 
6.3)                . 

      

 

 ด้านแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค 

แหล่งน้ ำ ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้ำถึง 
1.บ่อบำดำลสำธำรณะ       
2.บ่น้ ำตื้นสำธำรณะ       
3.ประปำหมู่บ้ำน (ของ อปท.)       
4.แหล่งน้ ำธรรมชำติ       
5.อ่ืนๆ  ประปำของหมู่บ้ำน      80 

 

น้ ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค     เพียงพอ   ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ   20  ของหมู่บ้ำน  



 

  (2) บ้านดอน หมู่ที่ 2 มีพื นที่ทั งหมด 9,343 ไร่   
 ด้านแหล่งน ้าทางการเกษตร   
 

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน ้าฝนที่ใช้ในการท้าการเกษตร ปริมาณน ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน ้าฝน    

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ล้าดับ 
ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน ้าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดทั งป ี

การเข้าถึงแหล่งน ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน ้าธรรมชาติ 
1. แม่น้ ำ       
2. ห้วย/ล ำธำร 1     90 
 3. คลอง       
4. หนองน้ ำ/บึง       

5. น้ ำตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน ้าท่ีมนุษย์สร้างขึ น 
1. แก้มลิง       
2. อ่ำงเก็บน้ ำ       
3. ฝำย       
4. สระ       

5. คลองชลประทำน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) บ่อน้ ำตื้น. 
6.2) ท่อน้ ำดิบ. 
6.3)                . 

      

 

ด้านแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
 

แหล่งน้ ำ ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้ำถึง 
1.บ่อบำดำลสำธำรณะ       
2.บ่น้ ำตื้นสำธำรณะ      100 
3.ประปำหมู่บ้ำน (ของ อปท.)      100 
4.แหล่งน้ ำธรรมชำติ       
5.อ่ืนๆ  ประปำของหมู่บ้ำน       

 

น้ ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค   เพียงพอ  ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ     ของหมู่บ้ำน 
 



 

  (3) บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 มีพื นที่ทั งหมด 8,031 ไร่   
 ด้านแหล่งน ้าทางการเกษตร   
 

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน ้าฝนที่ใช้ในการท้าการเกษตร ปริมาณน ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน ้าฝน    

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ล้าดับ 
ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน ้าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดทั งป ี

การเข้าถึงแหล่งน ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน ้าธรรมชาติ 
1. แม่น้ ำ       
2. ห้วย/ล ำธำร 1     90 
 3. คลอง       
4. หนองน้ ำ/บึง       

5. น้ ำตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน ้าท่ีมนุษย์สร้างขึ น 
1. แก้มลิง       
2. อ่ำงเก็บน้ ำ       
3. ฝำย 1     90 
4. สระ       

5. คลองชลประทำน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) บ่อน้ ำตื้น. 
6.2) ท่อน้ ำดิบ. 
6.3)                . 

      

 

ด้านแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
 

แหล่งน้ ำ ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้ำถึง 
1.บ่อบำดำลสำธำรณะ       
2.บ่น้ ำตื้นสำธำรณะ       
3.ประปำหมู่บ้ำน (ของ อปท.)       
4.แหล่งน้ ำธรรมชำติ       
5.อ่ืนๆ  ประปำของหมู่บ้ำน      100 

 

น้ ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค   เพียงพอ  ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ     ของหมู่บ้ำน 
 



 

  (4) บ้านท่าหัด หมู่ที่ 4 มีพื นที่ทั งหมด 2,500 ไร่   
ด้านแหล่งน ้าทางการเกษตร   
 

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน ้าฝนที่ใช้ในการท้าการเกษตร ปริมาณน ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน ้าฝน    

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ล้าดับ 
ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน ้าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดทั งป ี

การเข้าถึงแหล่งน ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน ้าธรรมชาติ 
1. แม่น้ ำ       
2. ห้วย/ล ำธำร 1     90 
 3. คลอง       
4. หนองน้ ำ/บึง       

5. น้ ำตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน ้าท่ีมนุษย์สร้างขึ น 
1. แก้มลิง       
2. อ่ำงเก็บน้ ำ       
3. ฝำย       
4. สระ       

5. คลองชลประทำน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) บ่อน้ ำตื้น. 
6.2) ท่อน้ ำดิบ. 
6.3)                . 

      

 

ด้านแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
 

แหล่งน้ ำ ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้ำถึง 
1.บ่อบำดำลสำธำรณะ       
2.บ่น้ ำตื้นสำธำรณะ      100 
3.ประปำหมู่บ้ำน (ของ อปท.)       
4.แหล่งน้ ำธรรมชำติ       
5.อ่ืนๆ  ประปำของหมู่บ้ำน      100 

 

น้ ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค   เพียงพอ  ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ     ของหมู่บ้ำน 



 

  (5) บ้านต้นผึ ง หมู่ที่ 5 มีพื นที่ทั งหมด 419  ไร่   
ด้านแหล่งน ้าทางการเกษตร   
 

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน ้าฝนที่ใช้ในการท้าการเกษตร ปริมาณน ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน ้าฝน    

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ล้าดับ 
ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน ้าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดทั งป ี

การเข้าถึงแหล่งน ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน ้าธรรมชาติ 
1. แม่น้ ำ       
2. ห้วย/ล ำธำร 1     90 
 3. คลอง       
4. หนองน้ ำ/บึง       

5. น้ ำตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน ้าท่ีมนุษย์สร้างขึ น 
1. แก้มลิง       
2. อ่ำงเก็บน้ ำ       
3. ฝำย       
4. สระ       

5. คลองชลประทำน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) บ่อน้ ำตื้น. 
6.2) ท่อน้ ำดิบ. 
6.3)                . 

      

  

ด้านแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
 

แหล่งน้ ำ ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้ำถึง 
1.บ่อบำดำลสำธำรณะ       
2.บ่น้ ำตื้นสำธำรณะ      100 
3.ประปำหมู่บ้ำน (ของ อปท.)       
4.แหล่งน้ ำธรรมชำติ       
5.อ่ืนๆ  ประปำของหมู่บ้ำน      100 

 

น้ ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค   เพียงพอ  ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ     ของหมู่บ้ำน 



 

  (6) บ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 มีพื นที่ทั งหมด 14,150 ไร่   
ด้านแหล่งน ้าทางการเกษตร   
 

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน ้าฝนที่ใช้ในการท้าการเกษตร ปริมาณน ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน ้าฝน    

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ล้าดับ 
ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน ้าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดทั งป ี

การเข้าถึงแหล่งน ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน ้าธรรมชาติ 
1. แม่น้ ำ       
2. ห้วย/ล ำธำร 1     90 
 3. คลอง       
4. หนองน้ ำ/บึง       

5. น้ ำตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน ้าท่ีมนุษย์สร้างขึ น 
1. แก้มลิง       
2. อ่ำงเก็บน้ ำ       
3. ฝำย       
4. สระ       

5. คลองชลประทำน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) บ่อน้ ำตื้น. 
6.2) ท่อน้ ำดิบ. 
6.3)                . 

      

 

ด้านแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
 

แหล่งน้ ำ ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง รอ้ยละของครัวเรือนที่เข้ำถึง 
1.บ่อบำดำลสำธำรณะ       
2.บ่น้ ำตื้นสำธำรณะ      100 
3.ประปำหมู่บ้ำน (ของ อปท.)      100 
4.แหล่งน้ ำธรรมชำติ       
5.อ่ืนๆ  ประปำของหมู่บ้ำน       

 

น้ ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค   เพียงพอ  ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ     ของหมู่บ้ำน 



 

  (7) บ้านต้นผึ งใต้ หมู่ที่ 7 มีพื นที่ทั งหมด 25,375 ไร่   
ด้านแหล่งน ้าทางการเกษตร   
 

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน ้าฝนที่ใช้ในการท้าการเกษตร ปริมาณน ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน ้าฝน    

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ล้าดับ 
ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน ้าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดทั งป ี

การเข้าถึงแหล่งน ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน ้าธรรมชาติ 
1. แม่น้ ำ       
2. ห้วย/ล ำธำร 1     90 
 3. คลอง       
4. หนองน้ ำ/บึง       

5. น้ ำตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน ้าท่ีมนุษย์สร้างขึ น 
1. แก้มลิง       
2. อ่ำงเก็บน้ ำ       
3. ฝำย       
4. สระ 2     90 

5. คลองชลประทำน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) บ่อน้ ำตื้น. 
6.2) ท่อน้ ำดิบ. 
6.3)                . 

      

 

ด้านแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
 

แหล่งน้ ำ ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้ำถึง 
1.บ่อบำดำลสำธำรณะ       
2.บ่น้ ำตื้นสำธำรณะ      100 
3.ประปำหมู่บ้ำน (ของ อปท.)       
4.แหล่งน้ ำธรรมชำติ       
5.อ่ืนๆ  ประปำของหมู่บ้ำน      100 

 

น้ ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค   เพียงพอ  ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ     ของหมู่บ้ำน 
 



 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
    8.1 การนับถือศาสนา 
  ประชำชนในต ำบลโป่งน้ ำร้อนนับถือศำสนำพุทธประมำณร้อยละ  99   ศำสนำอิสลำมประมำณร้อย
ละ 0.87  ศำสนำคริสต์ประมำณร้อยละ 0.13  โดยมีศำสนสถำน  ดังนี้ 
 - วัดไชยมงคล  หมู่ที่ 1  - วัดธัมมิกกำวำส         หมู่ที่ 2 
 - วัดวำฬุกำรำม  หมู่ที ่3  - วัดมธุรำวำส        หมู่ที่ 5 
 - วัดปิตยรำม  หมู่ที่ 6  - ส ำนักสงฆ์วัดพระธำตุศรีมหำโพธิ์ตโปธำรำม  หมู่ที่ 3 
 - ส ำนักสงฆ์วัดดอยน้อย หมู่ที่ 7   - ส ำนักสงฆ์ในอุทยำนแห่งชำติดอยผ้ำห่มปก    หมู่ที ่6  
  - มัสยิดอัสอำดะห์บ้ำนหัวฝำย หมู่ 3  

    8.2 ประเพณีและงานประจ้าปี 
  ต ำบลโป่งน้ ำร้อนมงีำนประเพณีส ำคัญ ประกอบด้วย งำนสรงน้ ำพระธำตุศรีมหำโพธิ์ตะโปธำรำม  
 ประเพณีปี๋ใหม่เมือง เดือน 7 เหนือ (วันสงกรำนต์) ประเพณีตำนข้ำวใหม่ เดือน 4 เหนือ ประเพณีเข้ำพรรษำ
ถวำยเทียน เดือน 10 เหนือ ประเพณีท ำบุญสลำกภัตร  ประเพณีปอยเทียน ของคนไทยเชื้อสำยไทยใหญ่ 
ประเพณียี่เป็ง (วันลอยกระทง)  ประเพณีปอยหลวง  เป็นต้น 
    8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
   ภูมิปัญญำท้องถิ่นท่ีส ำคัญในต ำบลโป่งน้ ำร้อน มีดังนี้ 
   1. นำยบันเทิง  กันทอน หมอพ้ืนบ้ำน (หมู่ท่ี 2) 
   2. นำยติหม่ำ  ส่ำงวิ  หมอสมุนไพรพืน้บ้ำน (หมู่ท่ี 3) 
   3. นำยเจริญ  เรือนใจ  โหรำศำสตร์ (หมู่ท่ี 2) 
   4. นำยวียะ  สวัสดิ์สุข  โหรำศำสตร์ (หมู่ที่ 3) 
   5. นำยชินลภ  ชุ่มวำรี  โหรำศำสตร์ (หมู่ที่ 5) 
   6. นำยดี  พันธุพิน  พิธีกรรม ควำมเชื่อ ศำสนำ (หมู่ท่ี 5) 
   7. นำยมำ  ศรีวิชัย  หมอพ้ืนบ้ำน (หมู่ท่ี 1) 
  ภำษำถ่ิน  คือ ภำษำเมืองล้ำนนำ และภำษำไทใหญ ่ซึ่งมีชนชำติไทใหญอ่ำศัยในพ้ืนที่ หมู่ที่ 3  

 8.4 สินค้าพื นเมืองและของท่ีระลึก 
  - ไม้กวำดดอกหญ้ำ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนเปียงกอก 
  
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 น ้า 
 แหล่งน้ ำที่ส ำคัญในต ำบลโป่งน้ ำร้อน ประกอบด้วย 
  1. ล ำน้ ำ 2 สำย ได้แก่ ล ำห้วยแม่ใจ และล ำน้ ำแม่มำว 
 2. สระเก็บน้ ำสำธำรณะ ประกอบด้วย อ่ำงเก็บน้ ำเหมืองแร่ อ่ำงเก็บน้ ำห้วยผึ้ง  
 3. ล ำคลอง  ประกอบด้วยคลองแบ่งน้ ำล ำน้ ำสำขำแม่ใจ 

 9.2 ป่าไม้ 
  ในเขตพ้ืนทีอ่งค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโป่งน้ ำร้อน มีพ้ืนที่ป่ำไม้ จ ำนวน 19,375 ไร่ 

  

 



 

 9.3 ภูเขา 

 มีภูเขำที่ส ำคัญคือ ดอยฟ้ำห่มปก ซึ่งมีควำมสูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย เป็นต้นก ำเนิดของล ำ
ห้วยแม่ใจ   

 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติในต ำบลโป่งน้ ำร้อน ค่อนข้ำงจะสมบูรณ์ ทั้ง ดิน น้ ำ ป่ำไม้ จะเห็นได้            
จำกเกษตรกรในพ้ืนที่สำมำรถท ำกำรเกษตรได้ตลอดทั้งปี 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ศักยภาพและเป้าหมายการท่องเที่ยว 
นโยบายการพฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. พัฒนำแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์และเส้นทำง ท่องเที่ยวให้พร้อม 
รณรงค์กำรทิ้งขยะในพ้ืนที่สำธำรณะ ตลอดถึงส่งเสริมกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับอำชีพ กำรเกษตรในพ้ืนที่ที่มี
ศักยภำพตำมวิถีชีวิตชุมชน 
2. ส่งเสริมกำรดูแลรักษำควำมสะอำดภำยในบ้ำน และนอกบ้ำน โดยเฉพำะสองข้ำงถนน 
3. สร้ำงจิตส ำนึกของประชำชนให้รักและช่วยกันรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เช่น ล ำน้ ำใจ โดยกำรให้เข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบ 
 
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

(๑) ส่งเสริมกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่สนับสนุนกำรท่องเที่ยวและเร่งรัดกำรปรับปรุงมำตรฐำนใน เรื่องสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกควำมปลอดภัยและสุขอนำมัย 

(๒) พัฒนำ บูรณะ และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ ศำสนำและวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว ส่งเสริม กำร
พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภำพสำมำรถเชื่อมโยงธรรมชำติ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน 

(3) ส่งเสริม สนับสนุนตลำดนักท่องเที่ยวภำยในพื้นที่และภำยในจังหวัด 
(4) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบกำรท่องเที่ยวเพ่ือสร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำเพ่ิมทำงกำรท่องเที่ยว 
(5) ผลักดันควำมร่วมมือของหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อให้บริกำรนักท่องเที่ยวอย่ำงมีคุณภำพ 
(6) พัฒนำด้ำนกำรตลำดและประชำสัมพันธ์เพ่ือยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก 

 
เป้าหมายการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน 

1. ร่วมกันสร้ำงเป้ำหมำยที่เรำต้องกำร ต้องกำรเห็นกำรท่องเที่ยวของเรำเป็นเช่นไร ? 
-  มีนักท่องเที่ยวเข้ำมำเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม 
-  อยำกให้ต ำบลบำงขันหมำกเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงกำรเกษตรอย่ำงเต็มรูปแบบ 
-  คนบำงขันหมำกมีแหล่งรำยได้ทำงกำรท่องเที่ยวเสริม 
-  อยำกให้นักท่องเที่ยวประทับใจในสินค้ำพ้ืนบ้ำน และบริกำรของคนในชุมชน 
-  อยำกให้คนในชุมชนมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ช่วยกันดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ 
-  อยำกให้แหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมในพื้นท่ีต ำบลโป่งน้ ำร้อนเป็นที่รู้จัก 

มิติด้านสิ่งแวดล้อม 
-  อยำกให้ประชำชนในชุมชนเอ้ือเฟ้ือกัน ร่วมกันพัฒนำพ้ืนที่เหมือนในอดีต 
-  อยำกให้โป่งน้ ำร้อนมีควำมสะอำด ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ ำล ำคลอง 



 

 
มิติในด้านเศรษฐกิจ 
-  คนในท้องถิ่นมีงำนท ำเศรษฐกิจในชุมชนดี 
-  ไม่มีปัญหำทำงสังคม คนในชุมชนมีควำมสุข 
-  ชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป 

 ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำ ผลกำรวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน 
ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 

1.  ปัญหำโครงสรำงพื้นฐำน 
1.1 กำรคมนำคมช ำรดุ ไม่สะดวกต่อกำรคมนำคม 
1.2 กำรระบำยน้ ำไม่สะดวกมีผลให้น้ ำท่วมขัง 

 
- สภำพถนนทรุดโทรมเนื่องจำกภัยธรรมชำติของพ้ืนที่ 
- เมื่อเกิดฝนตกหนัก หรือน้ ำท่วมช่องทำงระบำยน้ ำ 
ระบำยไม่ทัน 

2.  ปัญหำด้ำนแหล่งน้ ำ 
2.1 ภำชนะเก็บน้ ำมีไม่เพียงพอในฤดูแล้ง 
2.2  แหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตรมีไม่เพียงพอ 

 
- เกิดปัญหำเนื่องจำกแหล่งน้ ำตำมธรรมชำติ เพ่ือ
กำรเกษตรตื้นเขิน และมีน้อย และประสบปัญหำ เกือบ
ทุกหมู่บ้ำนของต ำบล 

3.  ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจ 
3.1  รำคำพืชผลทำงกำรเกษตรตกต่ ำ เมื่อเทียบกับ 
ต้นทุน 
 
3.2 ปัญหำด้ำนรำยได้ไม่เพียงพอต่อกำรประกอบ อำชีพ 
 
3.3 ปัญหำด้ำนตลำด 
 
 
3.4 ประชำชนไม่ค่อยมีควำมรู้ด้ำนวิชำกำรในกำร ผลิต 

 
-  ประชำชนเกือบทุกครัวเรือนได้รับปัญหำเกือบทุกปี 
โดยเฉพำะข้ำว ผลิตผลทำงกำรเกษตร ฯลฯ และถูก 
พ่อค้ำคนกลำงเอำเปรียบ 
- ประชำชนมีอำชีพด้ำนเกษตรกรรม ร้อยละ 80 ซึ่งมี
ผลต่อกำรมีรำยได้  ถ้ำหำกรำคำพืชผลตกต่ ำ พลอยให้
เกิดปัญหำด้ำนรำยได้มำกข้ึน 
- ตลำดและสถำนที่รับซื้อสินค้ำส่วนใหญ่อยู่ห่ำงไกล 
และใช้เวลำมำกในกำรขนส่งสินค้ำเพ่ือจ ำหน่ำย 
- ส่วนใหญ่ประชำชนไม่ค่อยให้ควำมส ำคัญ ในกำร 
อบรมเชิงวิชำกำร ด้ำนวิชำกำร ด้ำนเทคนิคต่ำงๆ เพื่อ
เพ่ิมพูนควำมรู้ ในกำรเพ่ิมรำยได้และผลผลิต 
- รัฐอุดหนุนกองทุนต่ำงๆ ให้กลุ่มอำชีพ และกลุ่ม 
เกษตรกร แต่กำรปฏิบัติขำดกำรรับผิดชอบของกลุ่ม 



 

 
3.5 กำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพมักประสบควำมล้มเหลว 
 
 
3.6 งบประมำณ บุคลำกรเพอส่งเสริมกำรท่องเที่ยว มี
น้อย 

 
- ศักยภำพในพ้ืนที่ มีแหล่งท่องเที่ยวหลำยแห่ง แต่ไม่มี
งบประมำณ บำงแห่งมีเอกชนครอบครอง และยังขำด
กำรประชำสัมพันธ์ 
- สถำนที่ท่องเที่ยวมีสภำพไม่ค่อยสวยงำม จึงไม่เป็น ที่
ดึงดูดนักท่องเที่ยว 

4.ปัญหำด้ำนสังคม 
4.1 กำรบริกำรด้ำนสำธำรณูปกำรมีน้อย 
 
 
4.2   ประชำชนด้อยโอกำสทำงข่ำวสำรข้อมูล 
 
4.3 กำรส่งเสริมด้ำนศำสนำ วัฒนธรรมยังไม่จริงจัง 

 
- สิ่งสำธำรณูปกำร เช่น ตู้โทรศัพท์ สวนสำธำรณะ สวน
พักผ่อนมีน้อยมำก ซึ่งเป็นผลต่อกำรพัฒนำด้ำน บุคคล 
เพ่ือพัฒนำด้ำนจิตใจ 
-          สถำนที่ให้ข่ำวสำรทำงรำชกำรมีเพียงร้อยละ                                          
20 ของต ำบล ท ำให้โอกำสรับรู้ข่ำวสำรมีน้อย 
- เยำวชน  และประชำชนทั่วไป  ส่วนใหญ่ ห่ำง 
กิจกรรมด้ำนศำสนำ ไม่ให้ควำมส ำคัญหรือสืบสำน 
วัฒนธรรมอันดีงำม ของหมู่บ้ำนต ำบล  รวมถึงภูมิ 
ปัญญำท้องถิ่น 

5. ปัญหำด้ำนสำธำรณสุข  และอนำมัย 
5.1 ปัญหำโรคระบำด และโรคติดต่อ 

 
- พ้ืนที่ควำมเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อหรือป่วยเป็นโรค 
ไข้เลือดออก 
- อุปกรณ์กำรป้องกันมีน้อย เช่นเครื่องพ่นหมอกควัน มี
น้อย แต่ต้องด ำเนินกำรทั้งต ำบล 

6. ปัญหำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ 
 สิ่งแวดล้อม 
6.1 จิตส ำนึก และกำรให้ควำมส ำคัญ 
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
 
 
6.2 ปัญหำดินเปรี้ยว เป็นกรด-ด่ำง 

 
 
-รำษฎรร้อยละ 20 ของต ำบลยังขำดจิตส ำนึกใน กำร
รักษำทรัพยำกรธรรมชำติ  โดยเฉพำะกำรบุกรุกที่ 
สำธำรณะเพ่ือท ำกำรเกษตร โดยไม่ค ำนึงถึงปัญหำที่ 
ตำมมำ 
-สภำพพ้ืนที่ได้รับควำมเดือดร้อนหรือประสบปัญหำ 
ของต ำบลซึ่งมำจำกกำรใช้ปุ๋ยเคมีมำกและสภำพดิน 



 

 
 
6.3 ปัญหำป่ำไม้ถูกท ำลำย 

 
-มีกำรบุกรุกพนที่เพ่ือท ำกำรเกษตร ท ำให้                                                                                                                  
ป่ำไม้ถูก ท ำลำยโดยไม่มีกำรปลูกต้นไม้ยืนต้นทดแทน 

7.ปัญหำด้ำนกำรเมือง  กำรบริหำร 
7.1 บุคลำกรไม่ค่อยมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ
เท่ำท่ีควร 
 
 
7.2ประชำชนให้ควำมส ำคัญในกำรมีส่วนร่วมน้อย 
 
 
 
7.3 กำรพัฒนำด้ำนรำยได้ ไม่ดีเท่ำท่ีควร 

 
- สมำชิกบำงส่วนยังไม่ค่อยมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ กำร
บริหำร กฎหมำยระเบียบ  เพรำะมีกำรแก้ไข ระเบียบ
ใหม่ 
- ประชำชนส่วนใหญ่ของต ำบล ไม่ค่อยให้ ควำมส ำคัญ
เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร ประชำชนไม่ 
ค่อยมีเวลำ และขำดควำมเข้ำใจที่ถูกต้องตำมระบอบ 
ประชำธิปไตย 
- สภำพปัญหำเกี่ยวกับกำรจัดเก็บ  ประชำชนไม่ค่อย ให้
ควำมร่วมมือในกำรยื่นรำยกำรเสียภำษี เป็นเหตุให้กำร
จัดเก็บ และกำรพัฒนำรำยได้  ไม่มี ประสิทธิภำพ
เท่ำท่ีควร 

ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำในอนำคต 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโป่งน้ ำร้อน (SWOT) 

 
จุดแข็งStrength จุดอ่อนWeakness 

 
- มีกำรแบ่งส่วนรำชกำรและมอบหมำยหน้ำที่อย่ำง 
ชัดเจน มีกำรแบ่งส่วนโครงสร้ำงหลักออกเป็น 
ข้ำรำชกำรกำรเมืองกับข้ำรำชกำรประจ ำ 
- กิจกรรมแต่ละอย่ำงมีกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำร ไว้ 
เป็นอย่ำงดีทัง้แผน ระยะสั้ น ระยะยำวแผน ด ำเนินงำน 
รวมทั้งแผนปฏิบัติงำนแต่ละเรื่อง มีกำร ก ำหนด
ระยะเวลำด ำเนินงำนส ำหรับแต่ละโครงกำรไว้ อย่ำง
ชัดเจนและสำมำรถปฏิบัติ ได้ตำมแผนที่วำงไว้ 
- มีกำรประเมินโครงกำรทุกครั้งอย่ำงเป็นระบบ 

 
- กำรแบ่งงำนในหน้ำที่ยังไม่เป็นเอกภำพ 
-  โครงกำรใหญ่ ๆ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน 
เนื่องจำกได้รับกำรจัดสรรงบประมำณน้อยกว่ำที่ ก ำหนด 
- กำรจัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำงไม่สอดคล้องกับ 
งบประมำณท่ีได้รับ 
- บุคลำกรบำงส่วนที่ได้รับกำรฝึกอบรมไม่สำมำรถน ำ 
ควำมรู้ที่ได้มำประยุกต์ใช้กับงำนได้ ขำดควำมคิดริเริ่ม ใน
กำรปฏิบัติงำน 



 

จุดแข็ง Strength จุดอ่อน Weakness 

- มีกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรให้บริกำร แก่
ประชำชน 
-  ระบบกำรติดต่อสื่อสำรที่ทันสมัย มีระบบ อินเตอร์เน็ต 
ควำมเร็วสูง 
-  มีระบบกำรบริกำรจัดเก็บภำษีเคลื่อนที่ให้บริกำร 
ประชำชนทุกหมู่บ้ำน 
- มีระบบกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน เพ่ือ
ประชำสัมพันธ์องค์กรแก่ประชำชน 
- น ำหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีมำ เป็น
หลักในกำรบริหำร 
- มีงบประมำณพอสมควรในกำรสนับสนุนกำร พัฒนำ
ด้ำนต่ำง ๆ 
-  ผู้บริหำรมีควำมมุ่งม่ันตั้งใจท ำงำนเพ่ือพัฒนำ                                                                     
องค์กรและประชำชน 
-  มีบุคลำกรที่เพียงพอในกำรปฏิบัติงำนตำม อ ำนำจ
หน้ำที่ 
- มีกำรท ำงำนเป็นทีมและควำมสำมัคคี 
- บุคลำกรเข้มแข็ง มีควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ สำมำรถ
ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ ให้ส่วนร่วมได้เป็น อย่ำงดี 
- มีควำมสำมำรถด ำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับ 
นโยบำยรัฐในส่วนของเชิงรุก 

 



 

 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

- ประชำชนส่วนใหญ่ให้ควำมส ำคัญและมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมหมู่บ้ำน, ส่วนรวมและกิจกรรมของ อบต. 
- มีงบประมำณพอสมควรที่สำมำรถพัฒนำให้ 
ครอบคลุมปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนทุกด้ำน 
- ประชำชนมีโอกำสขยำยกำรลงทุนเพื่ออำชีพเสริม มำก
ขึ้นส่งผลให้รำยได้ครัวเรือนเพิ่มข้ึน 
-  หมู่บ้ำนมีแผนชุมชนเป็นของตนเอง และสำมำรถ 
ประสำนแผนพัฒนำกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ 
เป็นอยำ่งดี 
- ส่วนรำชกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพร้อมสนับสนุน ด้ำน
วิชำกำรและเงินทุน 
-      ผู้น  ำมีควำมสำมำรถในเชิงประสำนงำน / บูรณำ 
กำรจัดกำรร่วมกับองค์กรอ่ืน ๆ ทั้งภำครัฐ / เอกชน 
-         พ้ืนฐำนวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงำมของท้องถิ่น 
- องค์กร กลุ่มต่ำง ๆ มีควำมเข้มแข็ง 
- นโยบำยภำครัฐ จังหวัด ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 

-  งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรจำกรัฐบำลไม่เป็นไป 
ตำมกฎหมำยก ำหนด 
-  นโยบำยรัฐหรือผู้บริหำรบำงครั้งไม่ส่งผลหรือ สะท้อน
ต่อควำมต้องกำรของประชำชนได้ 
-  ภัยธรรมชำติบำงครั้งรุนแรงเกินกว่ำที่คำดกำรณ์ ไว้
และไม่สำมำรถรับสถำนกำรณ์ได้ทันท่วงที 
- ประชำชนบำงส่วนไม่มีที่ดินท ำกินเป็นของตัวเอง 
-  ประชำชนบำงส่วนมีภำระหนี้สินมำกเกินไปและมี 
ควำมฟุ่มเฟือยเกินฐำนะควำมเป็นอยู่ที่แท้จริง 
- ปัญหำกำรใช้แหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตรยังไม่มี 
กฎระเบียบกติกำท่ีชัดเจน และมักเกิดปัญหำกำรใช้น้ ำ 
หรอืกำรขำดแคลนน้ ำในช่วงฤดูแล้ง 
- ปัญหำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังคงมี อยู่ 
- เกิดปัญหำควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองและ เศรษฐกิจ 
-  ประชำชนบำงส่วนยังขำดจิตส ำนึกในกำร รับผิดชอบ
ร่วมกันในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ในด้ำนผู้น ำและโครงสร้ำงองค์กร เพื่อให้กำรน ำแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวไปสู่กำร 
ปฏิบัติ ชุมชนควรจัดตั้งคณะกรรมกำรขึ้นมำหนึ่งชุด ท ำหน้ำที่เป็นตัวแทนของคนในชุมชนในกำรขับเคลื่อน โครงกำร เพื่อ
วำงแผนและประสำนงำนติดต่อระหว่ำงชุมชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

นอกจำกนี้ เพื่อให้ทุกกลุ่มได้เข้ำมำมีบทบำทและท ำงำนร่วมกันในกำรพัฒนำชุมชนของตนเอง คณะกรรมกำรชุด
ดังกล่ำว ควรจัดตั้งด้วยระบบโควต้ำ กล่ำวคือ ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนที่มีควำมเหมำะสมเข้ำมำ ท ำงำน คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน ประกอบด้วยฝ่ำยต่ำง ๆ ดังนี้ 
 

ฝ่าย หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ฝ่ำยประชำสัมพันธ์และกำรตลำด เชื่อมโยงกิจกรรมกำรท่องเที่ยวของประชำชนใน 

ชุมชน สื่อสำรภำยในชุมชน สร้ำงกิจกรรมกำรตลำด 
เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว ติดต่อประสำนงำนกับ 
หน่วยงำนต่ำง  ๆ ทั้งรัฐและเอกชน 

2. ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี จัดท ำระบบกำรเงิน บัญชีรำยรับ/รำยจ่ำย ดูแล 
ทรัพย์สินของคณะกรรมกำร (ถ้ำมี) 

3. ฝ่ำยวิชำกำร ศึกษำ ค้นคว้ำ และรวบรวมเรื่องรำวต่ำง ๆ ของชุมชน 
เพ่ือน ำมำเป็นข้อมูลด้ำนกำรท่องเที่ยว เก็บรวบรวมไว้ 
อย่ำงเป็นระบบเพื่อให้มีกำรศึกษำ และเผยแพร่ต่อไป 

4.     ฝ่ำยพัฒนำและควบคุมมำตรฐำนสินค้ำ ออกแบบเส้นทำงกำรท่องเที่ยวให้ครบวงจร น ำเสนอ 
รูปแบบกำรท่องเที่ยว และให้บริกำรนักท่องเที่ยวให้มี 
มำตรฐำน และคงควำมเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเอำไว้ 

5.  ฝ่ำยดูแลสถำนที่ บ ำรุงรักษำสิ่งแวดล้อมและ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

บ ำรุงรักษำธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนเอำไว้ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้ำง ซ่อมแซม ปรับปรุงอำคำร 
สถำนที่ ห้องน้ ำ ถนน ระบบกำรบ ำบัดน้ ำเสีย และ 
ประสำนขอรับกำรช่วยเหลือจำกหน่วยงำนภำยนอก 

6. ฝ่ำยสำธำรณสุข ให้ควำมรู้ด้ำนสุขศึกษำ กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น 
ด้ำนกำรประกอบอำหำร กำรสำธำรณสุขทั่วไป รณรงค์
ให้คนในชุมชนใส่ใจเรื่องควำมสะอำด 

5. ฝ่ำยทะเบียน พัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรท่องเที่ยวและกำร 
ให้บริกำรในด้ำนต่ำง ๆ ในชุมชน เช่น แหล่งท่องเที่ยว 
สถำนประกอบกำร และผู้ประกอบกำรฯ 



 

6. ฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย ดูและควำมปลอดภัยภำยในชุมชน เช่น กำรจัดเวร 
ยำม กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย รวมรวบ 
ข้อมูลและพัฒนำฐำนข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ 

7. ฝ่ำยพัฒนำสังคม สร้ำงทัศนคติที่ดีของชุมชนและภำคีต่อกำรจัดกำร 
ท่องเที่ยวระดับชุมชน  ประสำนควำมเข้ำใจ กำร 
วำงแผนและจัดท ำโครงกำรพัฒนำชุมชน และขอ ควำม
ช่วยเหลือจำกหน่วยรำชกำร 

นอกจำกคณะกรรมกำรชุดดังกล่ำว ซึ่งมีหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวโดยตรง แล้ว ยังมีกลุ่มบุคคล
ที่เก่ียวข้องกับกำรสนับสนุนกำรท่องเที่ยวโดยอ้อม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง ยิ่งขึ้นในกำรด ำเนินงำนกำร
ท่องเที่ยว ประกอบด้วยกลุ่มบุคคล ดังนี้ 
 

ฝ่าย หน้าที่และความรับผิดชอบ 
หน่วยงำนที่สนับสนุนกำรท่องเที่ยวโดยตรง 
-ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวลพบุรี 

- พัฒนำศักยภำพของคณะกรรมกำรฯ คนในชุมชน และ 
ผู้ประกอบกำรและเจ้ำบ้ำนที่ดี โครงกำรสร้ำงเครือข่ำย 
- เป็นพี่เลี้ยงและคอยสนับสนุนด้ำนองค์ควำมรู้ จัดอบรมยุว
มัคคุเทศก์ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขันหมำก สนับสนุนกำรท ำงำนของสภำวัฒนธรรม วัด ชุมชน หมู่บ้ำน 

โรงเรียน/ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก - จัดโครงกำรฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ 
- สนับสนุนให้มีกำรสอนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำน ภำษำถ่ินใน 
โรงเรียน 

วัด เป็นศูนย์ประสำนงำนควำมร่วมมือระหว่ำงในชุมชน 
อปพร. ดูแลรักษำควำมปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน 

โดยเฉพำะช่วงเทศกำล และช่วงวัดหยุดยำว และสร้ำงควำม 
เชื่อมั่นด้ำนควำมปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 

ภำคเอกชน เช่น ผู้ประกอบกำร ร้ำนค้ำ ที่พัก 
ร้ำนอำหำร และธุรกิจอ่ืน ๆ 

ลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวและกำรให้บริกำร ที่ได้มำตรฐำนไม่เอำ 
เปรียบผู้บริโภค 



 

ส่วนที่ 3 
แผนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวภำยในต ำบลโป่งน้ ำร้อน(พ.ศ.2560-2562) ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโป่งน้ ำร้อน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ  อนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู สร้ำงเครือข่ำยและเฝ้ำระวังทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตโครงกำร) 
งบประมำณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำจะไดร้ับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2560 (บำท)  2561 (บำท) 2562 (บำท) 

1 โครงกำรรณรงค์และจัด
ประกวดกำรตก
แต่งหน้ำบ้ำนหน้ำมอง
ตำมวิถีล้ำนนำ 

1 เพื่อรณรงค์กำร
ตื่นตัวด้ำนกำร
ท่องเท่ียวให้กับ
ประชำชนได้มีส่วนร่วม
ของต ำบลโป่งน้ ำร้อน 
2 เพื่อส่งเสริมกำร
ท่องเท่ียวไทยตำม
ยุทธศำสตร์จังหวัด 

ทุกหมู่บ้ำนในต ำบล 10,000  10,000 10,000 ร้อยละ 60 ของกำรมี
ส่วนร่วมภำคครัวเรือน
ต ำบลโป่งน้ ำร้อน 
 

1 ประชำชนมีควำมสุข
กับกำรร่วมกิจกรรม 
2 กำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน 
3 กำรใช้เวลำว่ำงอย่ำง
มีคุณค่ำ 
4 ภำพลักษณ์ท่ีสวยงำม
ของต ำบล 

ส ำนักงำนปลัด 

2 โครงกำรจัดแหล่ง
เรียนรู้สืบสำนภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นเพ่ือกำร
ท่องเท่ียวแบบบูรณำ
กำร 

1 เพื่อค้นหำและต่อ
ยอดปรำชญ์ชำวบ้ำน 
2 เพื่อจัดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับผู้ท่ีสนใจ 
3 เพื่อจัดท ำแผนท่ีกำร
ท่องเท่ียวภำยในต ำบล 
4 สร้ำงมูลค่ำของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ทุกหมู่บ้ำนในต ำบล 30,000  30,000 30,000 หมู่บ้ำนละ 1 ฐำนกำร
เรียนรู้ 
 
จ ำนวนผู้ท่ีสนใจมำดู 

1 เป็นกำรรักษำภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นไม่ให้สูญ
หำย 
2 สร้ำงคนรุ่นใหม่ท่ีต่อ
ยอดน ำไปท ำได้ 

ส ำนักงำนปลัด 

3 โครงกำรกิจกรรมข่วง
วัฒนธรรม ของดีบ้ำน
เฮำ (street culture) 

1 เพื่อเป็นศูนย์กลำง
ในกำรแสดง
ศิลปวัฒนธรรมของดี
ของประชำชน 
2 เป็นกำรเพิ่มรำยได้
ให้กับประชำชน 
3 ส่งเสริมกำร
ท่องเท่ียวให้คึกคัก 
ยั่งยืน 

บ้ำนเปียงกอก 
 
บ้ำนต้นผึ้ง 
 
ถนนหน้ำ อบต. 

30,000  30,000 30,000 จ ำนวนนักท่องเท่ียว 
-นักท่องเท่ียวท่ัวไป 
-นักท่องเท่ียว
ชำวต่ำงชำติ 
-ประชำกรในพื้นท่ี 

1 เป็นกำรสร้ำงแหล่ง
ตลำดทำงวัฒนธรรม 
2 เป็นกำรกระจำย
รำยได้ของคนในพื้นท่ี 
3 สร้ำงชื่อเสียงที่ดี และ
เป็นแหล่งท่องเท่ียว
ทำงเลือกใหม่ 

ส ำนักงำนปลัด 

4 โครงกำรผลิตสื่อเพื่อ 1 เพื่อกำรมีส่ือต่ำงๆ ทุกกลุ่ม  20,000  20,000 20,000 -มีผู้รับสำรและให้ควำม 1 เพื่อเป็นช่องทำงกำร ส ำนักงำนปลัด 



 

กำรประชำสัมพันธ์
แหล่งท่องเท่ียว 

ในกำรประชำสัมพันธ์
แหล่งท่องเท่ียวภำยใน
ต ำบล 
2 เพื่อกำร
ประชำสัมพันธ์ของดี
ประจ ำต ำบล 
3 ใช้บอกเส้นทำงไป
แหล่งท่องเท่ียว 

ทุกหน่วยงำน 
ททท.  / Tourist 
Information 
Center 

สนใจมำกขึ้น  
-จ ำนวนนักท่องเท่ียว
มำกขึ้น 

เผยแพร่ประชำสัมพันธ์
กำรท่องเท่ียว 
2 สร้ำงให้คนรู้จักและ
มำเท่ียวกันมำกขึ้น 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



[พิมพ์ข้อความ] 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    

 
 

 
 

   


