
 
 

 
 
 



 
 

ค ำน ำ 
 

  นโยบายในการพัฒนาบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง        
การท่องเที่ยวแห่งเอเชีย โดยก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ที่พัก สาธารณสุขพ้ืนฐาน    
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การเสนอวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์           
การก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกฝ่าย เพื่อส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทยได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และบรรลุเป้าหมายได้ประโยชน์
ด้วยกันทุกฝ่ายและมีความยั่งยืน นโยบายดังกล่าวมีความส าคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกระดับ
โดยเฉพาะ  ในระดับท้องถิ่น ประกอบกับแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก าหนดให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
และนอกจากนี้งานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวยังเป็นภารกิจตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
ควรมีแนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ   
โดยยึดหลักการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้เป็นแนวทางและแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เห็นว่าการ
จัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เป็นสิ่งส าคัญที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพึงกระท า เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งต้อง
ใช้การวางแผนอย่างเป็นระบบ จากนั้นก็น าแผนงานและโครงการไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการก ากับดูแลติดตาม
จนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้จัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น  
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บทที่ 1 
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 

 
ส่วนที่ ๑ สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
 ๑. ด้ำนกำยภำพ 
  ๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้ำนหรือชุมชนหรือต ำบล 
  ๑.๑.๑ ที่ตั้ง 
  ต าบลเกษมทรัพย์ ตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราช ระหว่างบริเวณเส้นละติจูด ๑๔-๑๕ องศาเหนือ
ลองติดจูด ๑๐๒-๑๐๓ องศาตะวันออก อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ๒๐๐-๒๒๓ เมตรบริเวณตอนกลาง
ค่อนไปทางทิศตะวันออกของพ้ืนที่อ าเภอปักธงชัย ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอปักธงชัย มาทางทิศใต้ 
ระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร  มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่ ๓๕ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองศาลา ต าบลเกษมทรัพย์ 
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  ๑.๑.๒ อำณำเขตพื้นที่ติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตต าบลนกออก และต าบลดอน อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตต าบลดอน อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศใต้ ติดต่อกับเขตต าบลส าโรง และต าบลสะแกราช อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตต าบลนกออกและต าบลสะแกราช อ า เภอปักธงชั ย             
จังหวัดนครราชสีมา 

 
รูปที่ ๑.๑ แสดงแผนที่อ ำเภอปักธงชัย 

๑.๑.๓ แนวเขตพื้นที่ 
 ๑. ด้ำนทิศเหนือ 
  ติดต่อกับเขตต าบลนกออก และต าบลดอน อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนว
เขตเริ่มต้นจากตรงบริเวณติดต่อเขตบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๘ ต าบลงิ้ว อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
บริเวณพิกัด อาร์เอส ๘๐๐๒๓๐ ไปทางทิศตะวันออก โดยถือกึ่งกลางคลองล าพระเพลิงเป็นแนวแบ่งเขต      
สิ้นสิ้นตรงบริเวณเขตต าบลดอน อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างคลองล าพระเพลิงและคลแงล า



 
 

เชียงสา ไหมมาบรรจบกันตรงบริเวณบ้านห้วย บริเวณพิกัด เอสบี ๘๗๐๒๕๓ ระยะทางยาวประมาณ           
๘ กิโลเมตร 
 ๒. ด้ำนทิศตะวันออก 
 ติดต่อเขตต าบลดอน อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากตรงบริเวณ     
บ้านห้วย บริเวณพิกัด เอสบี ๘๗๐๒๕๓  ไปทางทิศใต้ ตามแนวกึ่งกลางคลองล าพระเพลิง เป็นแนวแบ่งเขต 
สิ้นสุดที่แนวแบ่งเขตบ้านคลองตาวัง ต าบลดอน อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกึ่งกลาง เหมืองล า
พระเพลิงเป็นแนวแบ่งเขต บริเวณพิกัด เอสบี ๘๕๓๒๓๗ ระยะทางยาวประมาณ ๒ กิโลเมตร 
 ๓. ด้ำนทิศใต้ 
 ติดต่อเขตต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นกึ่งกลางเหมืองล า
พระเพลิง ตรงบริเวณพิกัด เอสบี ๘๕๓๒๓๗ (แนวเขตหมู่บ้านคลองตาวัง ต าบลดอน อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา) ไปทางทิศตะวันตก ตามคลองล าเชียงสา โดยถือกึ่งกลางคลองล าเชียงสา วกไปทางทิศใต้ถึงฝาย
ท านบมะค่า ตรงไปถึงคลองล าค้างพลู บริเวณพิกัด เอสบี ๘๔๖๒๒๔ แล้วตรงไปทางทิศตะวันตก ตามคลองล า
เชียงสา สิ้นสุดที่เขตต าบลสะแกราช (บริเวณฝายท านบดินฝายน้อย) บริเวณพิกัด เอสบี ๘๒๔๒๑๔ ระยะทาง
ยางประมาณ ๑.๑ กิโลเมตร เป็นแนวแบ่งเขต 
 ๔. ด้ำนทิศตะวันตก 
 ติดต่อกับเขตเทศบาลต าบลนกออก และต าบลสะแกราช อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
แนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณฝายท านบดินฝายน้อย บริเวณพิกัด เอสบี ๘๒๔๒๑๔ ไปทางทิศเหนือตามทาง
เกวียน สิ้นสุดเขตเทศบาลต าบลนกออก และเขตบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๘ ต าบลงิ้ว อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา  บริเวณพิกัด อาร์เอส ๘๐๐๒๓๐ ระยะทางยางประมาณ ๒ กิโลเมตร 
๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศของต าบลเกษมทรัพย์อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะสภาพพ้ืนที่
เป็นแบบราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยมีความลาดชัน ๐-๕ เปอร์เซ็นต์และอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลปาน
กลาง ประมาณ ๒๐๐-๒๒๓ เมตร 
๑.๓ ลักษณะภูมิอำกำศ 
 ลักษณะอากาศทั่วไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจ าเป็นฤดูกาลมี ๒ ชนิด ได้แก่ ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยเริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ลมมรสุมนี้มีแหล่งก าเนิดมา
จากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบ 
ประเทศมองโกเลียและประเทศจีน จะพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแห้งแล้งส่วนลมมรสุมอีกชนิดหนึ่ง คือ ลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งพัดออกจากศูนย์กลางเป็น
ลมตะวันออกเฉียงใต้ และเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ เมื่อพัดข้ามเส้นศูนย์สูตรซึ่งจะพัดเอามวลอากาศชื้น
จากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย มีผลท าให้บริเวณต าบลเกษมทรัพย์มีเมฆมากอากาศชุ่มชื้นและมีฝนตก
ชุกทั่วไป ฤดูกาลของต าบลเกษมทรัพย์ โดยทั่วไปแล้วเมื่อพิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย
แบ่งออกได้เป็น ๓ ฤดู ดังนี้ 
 ๑. ฤดูหนำว 
 เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ระยะนี้ เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมต าบลเกษมทรัพย์ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยน 
ฤดูกาลจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอนอาจเริ่มมีอากาศเย็น หรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง ซึ่ง
ในบางปีฤดูหนาวอาจเริ่มต้นช้ากว่าก าหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุม
มีผลท าให้เกิดภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง 
  
  



 
 

๒. ฤดูร้อน 
 เริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และเป็นระยะที่ขั้วโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์ โดยเฉพาะ
เดือนเมษายน บริเวณต าบลเกษมทรัพย์ ดวงอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะในเวลาเที่ยงวัน ท าให้ได้รับความร้อนจากดวง
อาทิตย์เต็มที่ สภาวะอากาศจึงร้อนอบอ้าวทั่วไป ในฤดูนี้แม้ว่าโดยทั่วไปจะมีอากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่
บางครั้งอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบน ท าให้เกิ ดการปะทะกัน
ของมวลอากาศเย็นกับมวลอากาศเย็นกับมวลอากาศร้อนที่ปกคลุมอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
และลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายได้พายุฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในฤดูนี้มักเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่าพายุฤดูร้อน 
 ๓. ฤดูฝน 
 เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อน
และชื้น จากมหาสมุทรอินเดีย พัดปกคลุมประเทศไทย และร่องความกดอากาศต่ า (ร่องฝน)  ที่พาดผ่าน
บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย และจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน ท าให้ต าบลเกษม
ทรัพย์มฝีนตกชุกท่ัวไป และประมาณปลายเดือนมิถุนายนร่องความกดอากาศต่ า (ร่องฝน) จะพาดผ่านบริเวณ
ประเทศจีนตอนใต้ ท าให้ฝนลดลงระยะหนึ่ง และเรียกว่าฝนทิ้งช่วงซึ่งอาจนานประมาณ ๑– ๒ สัปดาห์ หรือ
บางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรง และมีฝนน้อยนานนับเดือนในเดือนกรกฎาคมปกติร่องความกดอากาศ (ร่ องฝน) จะ
เลื่อนกลับลงมาทางใต้พาดผ่านบริเวณต าบลเกษมทรัพย์อีกครั้งหนึ่งท าให้มีฝนตกชุกต่อเนื่องอีกจนกระทั่ง
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปกคลุมแทนที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ประมาณกลางเดือนตุลาคม ท าให้
เกิดอากาศเย็นและมีฝนลดลง 
๑.๔ ลักษณะของดิน 
 ต าบลเกษมทรัพย์ มีลักษณะของดินเป็นร่วนปนทราย 
๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ ำ 
 ๑.๕.๑ แหล่งน้ าธรรมชาติ ที่ไหลผ่านพ้ืนที่ต าบลเกษมทรัพย์มีลักษณะเป็นล าน้ า ล าห้วย ส่วนใหญ่จะ
เป็นล าคลองสาขาที่แตกออกมาจากล าน้ าสายหลัก ที่ส าคัญมีดังนี้ 
  ๑. ล าเชียงสา มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตก ไปสู่ทิศตะวันออก  
  ๒. ล าพระเพลิง มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตก ไปสู่ทิศตะวันออก 
  ๓. คลองค้างพลูเป็นคลองน้ าสาขาของห้วยล าเชียงสา และเป็นแนวแบ่งเขตต าบลระหว่าง
ต าบลเกษมทรัพย์และต าบลส าโรง 
          ๔. คลองทุ่งงามเป็นคลองน้ าสาขาของห้วยล าพระเพลิง และรับน้ าจากบริเวณพ้ืนที่
เกษตรกรรมเขตพ้ืนที่ชลประทานล าพระเพลิง โดยเริ่มจากบริเวณบ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๙ ต าบลเกษมทรัพย์ และ
สิ้นสุดบริเวณบ้านคลองตาวัง ต าบลดอน  
 ๑.๕.๒ แหล่งน้ ำที่สร้ำงข้ึน 
                     ๑. เหมืองทุ่งลี เป็นเหมืองชลประทานคอนกรีต โดยแยกจากฝายบ้านปรางค์ห้วยล าพระเพลิง 
บริเวณบ้านปรางค์ ต าบลนกออก สิ้นสุดที่สระน้ าบึงหนองศาลา ต าบลเกษมทรัพย์ 
                     ๒. เหมืองดาดคอนกรีต บ้านปอนางเหริญเป็นเหมืองคอนกรีต โดยแยกจากฝายใหญ่ล าเชียง
สาและสิ้นสุดที่คลองค้างพลูด าเนินการก่อสร้างโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
                     ๓. สระน้ าบึงหนองศาลา ลักษณะเป็นบึงน้ าขนาดใหญ่ เนื้อที่ประมาณ ๗๐ ไร่ โดยใช้เป็น
แหล่งน้ าดิบ ในการผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน  
                     ๔. สระน้ าหนองม่วง ลักษณะเป็นบึงน้ าขนาดใหญ่ เนื้อที่ประมาณ ๙๕ ไร่  โดยใช้เป็น    
แหล่งน้ าดิบ ในการผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน 
 



 
 

๒.ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง   
 ๒.๑ เขตกำรปกครอง 
 ต าบลเกษมทรัพย์  ได้แยกจากต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่ อวันที่             
๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๒ โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๒ และได้ยกฐานะเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐  โดยให้มีเขตการปกครอง รวม ๙ หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อบ้ำน ชื่อผู้ใหญ่บ้ำน จ ำนวนครัวเรือน 
๑ บ้านหนองศาลา นายเสนาะ   รอดประเสริฐ ๑๓๕ 
๒ บ้านเกษม นางสาวช้อย  กรีจังหรีด (ก านัน)   ๙๕ 
๓ บ้านท่าเยี่ยม นายสัญญา   แตงเกษม   ๕๑ 
๔ บ้านหลุมข้าว นายวันชัย  สินจังหรีด ๑๑๖ 
๕ บ้านเก่านางเหริญ นายสมทบ  ประสบสุข ๑๙๐ 
๖ บ้านปอนางเหริญ นางสุดใจ  สวนสระน้อย   ๗๑ 
๗ บ้านโคกนางเหริญ นางจ าปา  เครือศรี ๑๙๕ 
๘ บ้านดอนมะเฟือง นายพรชัย  ส่วนเสน่ห์ ๘๕ 
๙ บ้านตะคร้อ นายปิยะ  เดชจังหรีด ๘๑ 

รวม ๑,๐๑๙ 
๒.๒ กำรเลือกตั้ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น จ านวน ๑ เขต ๙ หน่วย  การเลือกตั้ง
ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน ๙ หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมี
ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน ๑ คน จะมีการเลือกตั้งสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล หมู่บ้านละ ๒ คน ๙ หมู่บ้าน รวมเป็น ๑6 คน 
๓. ประชำกร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับประชำกร 
 ประชากรทั้งสิ้น จ านวน ๓,๖๖๕ คน แยกเป็นชาย ๑,๗๘๘  คน หญิง ๑,๘๗๗ คน  
หมู่ที่ หมู่บ้ำน จ ำนวน 

ครัวเรือน 
ประชำกร รวม(คน) 

ชำย (คน) หญิง (คน) 

๑ บ้านหนองศาลา ๑๓๕ ๒๖๐ ๒๔๕ ๕๐๕ 

๒ บ้านเกษม ๙๕ ๑๗๔ ๑๙๒ ๓๖๖ 

๓ บ้านท่าเยี่ยม ๕๑ ๗๕ ๙๖ ๑๗๑ 

๔ บ้านหลุมข้าว ๑๑๖ ๒๐๑ ๒๓๖ ๔๓๗ 

๕ บ้านเก่านางเหริญ ๑๙๐ ๓๔๖ ๓๓๗ ๖๘๓ 

๖ บ้านปอนางเหริญ ๗๑ ๑๑๓ ๑๒๘ ๒๔๑ 

๗ บ้านโคกนางเหริญ ๑๙๕ ๓๒๘ ๓๕๐ ๖๗๘ 

๘ บ้านดอนมะเฟือง ๘๕ ๑๕๖ ๑๕๔ ๓๑๐ 

๙ บ้านตะคร้อ ๘๑ ๑๓๕ ๑๓๙ ๒๗๔ 

รวม ๑,๐๑๙ ๑,๗๘๘ ๑,๘๗๗ ๓,๖๖๕ 



 
 

๔.สภำพทำงสังคม 
 ๔.๑ กำรศึกษำ 
 ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์มีสถานศึกษาทั้งหมด ๒ แห่ง โดยแบ่งออกเป็น 
 ๑.ระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน การพัฒนาการส าหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในเขตต าบลเกษมทรัพย์มี
สถานศึกษา 
ก่อนวัยเรียน จ านวน ๑ แห่ง ซึ่งได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกษมทรัพย์  
 ๒.ระดับประถมศึกษำ มีโรงเรียนประถมศึกษา ๒ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดหลุมข้าว โรงเรียนบ้านนางเหริญ 
  -โรงเรียนวัดหลุมข้าว    
  -โรงเรียนบ้านนางเหริญ    
 ๓.ระดับมัธยมศึกษำ (ขยำยโอกำส) โรงเรียนวัดหลุมข้ำว 
    
 ๔.๒ สำธำรณสุข 
 -โรงพยำบำลส่องเสริมสุขภำพต ำบลเกษมทรัพย์ จ ำนวน  ๒ แห่ง 
  ๑.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหลุมข้าว 
  ๒.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านางเหริญ 
 -ศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำนชุมชน   จ ำนวน  ๙ แห่ง 
 
 ๔.๓ ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ในต าบลเกษมทรัพย์ มีสถานีต ารวจ (สายตรวจต าบล) จ านวน ๑ แห่ง ดังนี้ 
  -ตั้งอยู่ที่บ้านโคกนางเหริญ หมู่ที่ ๗ ต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
๕. ระบบบริกำรพื้นฐำน 
 ๕.๑ กำรคมนำคมขนส่ง 
  องค์การบริหารสวนต าบลเกษมทรัพย์ มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหว่างต าบลและอ าเภอ 
รวมทั้งการคมนาคมภายในต าบลและหมู่บ้าน มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๕.๒ กำรไฟฟ้ำ 
  การไฟฟ้า มีการขยายเขตจ าหน่ายระบบไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน แต่ยังมีครัวเรือน
บางส่วนที่ยังไม่มีระบบไฟฟ้าเข้าถึง เนื่องจากครัวเรือนดังกล่าวได้มีการขยายตัวออกจากชุมชนแบบกระจัด
กระจาย และอยู่ห่างจากชุมชน หากท าการขยายเขตจ าหน่ายระบบไฟฟ้าเข้าไป อาจท าให้ภายในชุมชนหลักมี
กระแสไฟฟ้าใช้ ไม่เพียงพอ เกิดภาวะที่เรียกว่าไฟตก 
 ๕.๓ กำรประปำ 
  เนื่องจากต าบลเกษมทรัพย์ ตั้งอยู่ห่างจากการประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอปักธงชัย ท าให้การ
ขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาคยังมาไม่ถึง ดังนั้นการใช้น้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค จึงใช้ระบบประปา
หมู่บ้าน โดยมีทัง้ระบบประปาผิวดินและระบบประปาบาดาล 
 ๕.๔ โทรศัพท์ 
  ในเขตต าบลเกษมทรัพย์ มีการสื่อสารที่ส าคัญ ได้แก่ ทางโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS,DTAC,TRUE,CAT 
 ๕.๕ ไปรษณีย์/กำรสื่อสำร/กำรขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์ปักธงชัย ตั้งอยู่ ต าบลเมืองปัก อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร 
 



 
 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
 ๖.๑ กำรเกษตร 
  เนื้อท่ีการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรทั้งหมด ต าบลเกษมทรัพย์ ๖,๕๐๐ ไร่ประชากรใน
ต าบลเกษมทรัพย์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม และมีการเลี้ยงสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายควบคู่กันไป     
เมื่อเกษตรกรว่างเว้นจากการท าเกษตรกรรมจะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป โดยพ้ืนที่การเกษตรแยกทั้งหมด 
๖,๕๐๐ ไร่ แยกเป็น 
  - ท านา  จ านวน  ๔,๗๐๕ ไร่ 
  - ท าไร่  จ านวน  ๘๗๓ ไร่ 
  - ไม้ผล  จ านวน  ๒๐๐ ไร่ 
  - ไม้ยืนต้น จ านวน  ๕๐ ไร่ 
  - พืชผัก  จ านวน  ๔๕ ไร่ 
  - อ่ืนๆ  จ านวน  ๖๒๗ ไร่ 
  
 ๖.๒ กำรประมง 
  ต าบลเกษมทรัพย์ มีการประมง คือ บ่อเลี้ยงปลา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ บ้านเกษม /หมู่ที่ ๔ บ้าน
หลุมข้าว  
 ๖.๓ กำรปศุสัตว์ 
  ต าบลเกษมทรัพย์ มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค และการเลี้ยงสุกรในบางหมู่บ้าน 
 ๖.๔ กำรบริกำร 
  - ปั๊มน้ ามัน  จ านวน  ๒ แห่ง (ปั๊มหยอดเหรียญ) 
  - โรงงานอุตสาหกรรม จ านวน  ๒ แห่ง 
  - โรงสี   จ านวน  ๑๐ แห่ง 
  - ร้านตัดผม  จ านวน  ๓ แห่ง 
  - ร้านซ่อมรถ  จ านวน  ๔ แห่ง 
  - รับซื้อขยะ  จ านวน  ๑ แห่ง 
 ๖.๕ กำรพำณิชย์/กลุ่มอำชีพ 
  - กลุ่มอาชีพท าดอกไม้จันท์  จ านวน  ๑ กลุ่ม 
  - กลุ่มอาชีพท าแหนมหมู   จ านวน  ๑ กลุ่ม 
  - กลุ่มสินค้า OTOP   จ านวน  ๑ กลุ่ม 
  - กลุ่มพริกป่น/พริกแกง/ปลาป่น  จ านวน  1 กลุ่ม 
  - กลุ่มไข่เค็ม    จ านวน  2 กลุ่ม 
  - กลุ่มปลาส้ม    จ านวน  1 กลุ่ม 
 ๖.๖ แรงงำน 
  - ประชากรในต าบลเกษมทรัพย์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม และมีการเลี้ยง
สัตว์ เพ่ือการจ าหน่ายควบคู่กันไป เมื่อเกษตรกรว่างเว้นจากการท าเกษตรกรรมจะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป  
 
 
 
 
 
 



 
 

๗.เศรษฐกิจพอเพียง (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)  
 ๗.๑ ข้อมูลพื้นฐำนของหมู่บ้ำนหรือชุมชน 
 

หมู่บ้ำน ชำย หญิง ครัวเรือน พื้นที่(ไร)่ 
บ้านหนองศาลา ๒๖๐ ๒๔๕ ๑๓๕ ๒,๗๐๐ 
บ้านเกษม ๑๗๔ ๑๙๒ ๙๕ ๓๒๐ 
บ้านท่าเยี่ยม ๗๕ ๙๖ ๕๑ ๒๘ 
บ้านหลุมข้าว ๒๐๑ ๒๓๖ ๑๑๖ ๗๒๐ 
บ้านเก่านางเหริญ ๓๔๖ ๓๓๗ ๑๙๐ ๑๒๗๖ 
บ้านปอนางเหริญ ๑๑๓ ๑๒๘ ๗๑ ๖๐๔ 
บ้านโคกนางเหริญ ๓๒๘ ๓๕๐ ๑๙๕ ๑๑๑๐ 
บ้านดอนมะเฟือง ๑๕๖ ๑๕๔ ๘๕ ๔๖๐ 
บ้านตะคร้อ ๑๓๕ ๑๓๙ ๘๑ ๕๔๓ 

 
๗.๒ ข้อมูลด้ำนกำรเกษตร 
 
ข้อมูลทำงด้ำน

กำรเกษตร 
(ท ำนำ) 

ในเขตชลประทำน นอกเขตชลประทำน 

หมู่บ้ำน จ ำนวน
ครัวเรือน 

ต้นทุนเฉลี่ย รำคำขำย
เฉลี่ย 

จ ำนวน
ครัวเรือน 

ต้นทุนเฉลี่ย รำคำขำย
เฉลี่ย 

บ้านดอนมะเฟือง  ๐ ๐ ๕๖ ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 
บ้านตะคร้อ  ๐ ๐ ๗๐ ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 
บ้านท่าเยี่ยม  ๐ ๐ ๒๔ ๒,๖๕๐ ๓,๓๐๐ 
บ้านปอนางเหริญ  ๐ ๐ ๕๒ ๒,๗๕๐ ๔,๕๐๐ 
บ้านหนองศาลา  ๐ ๐ ๕๐ ๒,๕๐๐ ๓,๘๐๐ 
บ้านหลุมข้าว  ๐ ๐ ๕๑ ๒,๕๐๐ ๔,๕๐๐ 
บ้านเก่านางเหริญ  ๐ ๐ ๖๐ ๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
บ้านโคกนางเหริญ  ๐ ๐ ๘๔ ๑,๗๑๐ ๓,๘๕๐ 
บ้านเกษม  ๐ ๐ ๓๔ ๒,๕๖๐ ๓,๓๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อมูลทำงด้ำน
กำรเกษตร 

(ท ำไร)่ 

ในเขตชลประทำน นอกเขตชลประทำน 

หมู่บ้ำน จ ำนวน
ครัวเรือน 

ต้นทุนเฉลี่ย รำคำขำย
เฉลี่ย 

จ ำนวน
ครัวเรือน 

ต้นทุนเฉลี่ย รำคำขำย
เฉลี่ย 

บ้านเก่านางเหริญ ๑๐ ๔,๕๐๐ ๖,๐๐๐    
บ้านโคกนางเหริญ ๔๗ ๒,๘๐๐ ๗,๐๐๐ ๘ ๓,๗๐๐ ๘,๐๐๐ 

 
๗.๓ ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 
 

แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร (ธรรมชำติ) 
แหล่งน้ ำธรรมชำติ เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

แม่น้ า ๐ ๑ ๐ ๐ 
ห้วยล าธาร ๐ ๔ ๐ ๔ 
คลอง ๒ ๐ ๐ ๐ 
หนองน้ า/บึง ๐ ๐ ๐ ๐ 
น้ าตก ๐ ๐ ๐ ๐ 

 
ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำกิน น้ ำใช้ (หรือน้ ำเพื่อกำรอุปโภค-บริโภค) 

แหล่งน้ ำกิน ไม่มี เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
บ่อบาดาลสาธารณะ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ 
บ่อน้ าตื้นสาธารณะ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

 
๗.๔ ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำกิน น้ ำใช้ (หรือน้ ำเพื่อกำรอุปโภค /บริโภค) 
 

ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำกิน น้ ำใช้ (หรือน้ ำเพื่อกำรอุปโภค-บริโภค) 
แหล่งน้ ำกิน ไม่มี เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

บ่อบาดาลสาธารณะ      
บ่อน้ าตื่นสาธารณะ      
ป ร ะ ป า ห มู่ บ้ า น ข อ ง
องค์ ก า รบริ ห า รส่ ว น
ท้องถิ่น 

     

ร ะ บ บ ป ร ะ ป า  (ก า ร
ประปาส่วนภูมิภาค) 

     

แหล่งน้ าธรรมชาติ      
 
 
 
 
 



 
 

๘. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 
๘.๑ กำรนับถือศำสนำ 
 - ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 
 ๑.วัด จ านวน ๔ วัด 
 - วดัหนองศาลา/วัดหลุมข้าว/วัดป่ามนต์มาวาส/วัดใหญ่นางหริญ/ 
 

วัด/ส ำนักสงฆ์ ที่ตั้ง/เบอร์ติดต่อ เจ้ำอำวำส 
วัดหนองศาลา หมู่ ๑ บ้านหนองศาลา ต.เกษมทรัพย์  
วัดหลุมข้าว หมู่ ๔ บ้านหลุมข้าว ต.เกษมทรัพย์  
วัดป่านางเหริญ หมู่ ๕ บ้านเก่านางเหริญ ต.เกษมทรัพย์  
วัดใหญ่นางเหริญ หมู่ ๗ บ้านโคกนางเหริญ ต.เกษมทรัพย์  
ส านักสงฆ์ปฏิบัติธรรม หมู่ ๘ บ้านดอนมะเฟือง ต.เกษมทรัพย์  
ส านักสงฆ์สวนเมตตา ภาวนา หมู่ ๘ บ้านดอนมะเฟือง ต.เกษมทรัพย์  
 
๘.๒ ประเพณีและงำนประจ ำปี 
 วัฒนธรรม ประชาชนในเขตต าบลเกษมทรัพย์ มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดี
งามปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจ าทุกปี ดังนี้ 
 ๑.งานประเพณีท าบุญวันขึ้นปีใหม่ 
 ๒.งานประเพณีวันสงกรานต์ 
 ๓.งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
 ๔.งานประเพณีลอยกระทง 
 ๕. งานประเพณีลอยแพ หมู่ ๖ บ้านปอนางเหริญ 
 ๖ งานเทศมหาชาติ หมู่ ๑- หมู่ ๙  
 
๘.๔ สินค้ำพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 ในต าบลเกษมทรัพย์มีสินค้าพ้ืนเมืองคือ ไม้กวาดทางมะพร้าว ใช้เวลาว่างในการประกอบอาชีพเสริม
โดยการหาทางมะพร้าว มาดัดแปลงท าเป็นผลิตภัณฑ์ตามตลาดต้องการ เช่น ท าไม้กวาดทางมะพร้าว 
๙.ทรัพยำกรธรรมชำติ 
 ๙.๑ น้ ำ 
 ต าบลเกษมทรัพย์ มีสระน้ าที่ส าคัญคือ สระหนองม่วง และสระหนองศาลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๐.ศักยภำพในต ำบล 
 ๑๐.๑ โครงสร้ำงคณะผู้บริหำร 
โครงสร้ำง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก ก าหนดโครงสร้าง
ราชการตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ออกเป็น ๔ ส่วน ได้แก่  
 -ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  
 -กองคลัง  
 -กองช่าง 
 -กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๑.ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้ 
 -งานบริหารงานทั่วไป 
 -งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 -งานกฎหมายและคด ี
 -งานบริหารงานบุคคล 
 -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
สาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้ 
 -งานควบคุมโรค 
 -งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
 -งานรักษาความสะอาด 
 -งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 -งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 -งานบริการสาธารณสุข 
งานสวัสดิการสังคม 
 -งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
 -งานสังคมสงเคราะห์ 
 -งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
๒.กองคลัง 
กองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 -งานการเงิน 
 -งานบัญชี 
 -งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 -งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
๓.กองช่ำง 
กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 -งานก่อสร้าง 
 -งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 -งานประสานสาธารณูปโภค 
 -งานผังเมือง 
 
 



 
 

๔.กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 -งานบริหารการศึกษา 
 -งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 -งานกิจการโรงเรียน 
บุคลำกร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ประกอบด้วยบุคลากรฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า จ านวนรวม
ทั้งสิ้น ๒๑  คน 
 บุคลากรฝ่ายการเมืองประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑๗ คน และ
ผู้บริหาร ๔ คน โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
 ๑. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ 
และข้อบังคับของทางราชการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มี ๑๗ คน ซึ่งแบ่งบทบาท
หน้าที่เป็นประธานสภา ๑ คน รองประธานสภา ๑ คน เลขานุการสภา ๑ คน และสมาชิก ๑๕ คน 
๒.นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังตับของทางราชการ สั่ง อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
วางระเบียบเพ่ือให้งานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติและกฎหมายอ่ืน 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ปัจจุบัน นางสาวน้อย  สดสระน้อย เป็นนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล โดยได้แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ๒ คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑ คน เพ่ือเป็นผู้ช่วยในการบริหารงานบุคลากรฝ่ายประจ าประกอบด้วยพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง จ านวนบุคลากรทั้งสิ้น ๒๕ คน และส่วนราชการแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้ 
ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำคณะผู้บริหำร 
คณะผู้บริหำร     ระดับกำรศึกษำ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ปริญญาตรี 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มัธยมศึกษาปีที่ 6 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
   
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
     

 

นางสาวน้อย   สดสระน้อย 
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

นายจนัทร์  ท่อนส าโรง 
รองนายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลเกษมทรพัย ์

นายอธิป  พนัธุ์โพธิ ์
รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

นางเสมอ  ทรงสวรรณ 
เลขานกุารนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์

เลขานา 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 2 
กำรวิเครำะห์ศักยภำพและเป้ำหมำยกำรท่องเที่ยว 

นโยบำยกำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 

 1. พัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์และเส้นทาง
ท่องเที่ยวให้พร้อม ตลอดถึงส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับอาชีพการเกษตรในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพตาม
วิถีชีวิตชุมชน 
 2. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล     
เกษมทรัพย์  
 3. สร้างจิตส านึกของประชาชนให้รักและช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการ   
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ 
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  (๑) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐาน  
ในเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกความปลอดภัยและสุขอนามัย  
(๒) พัฒนา บูรณะ และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว ส่งเสริมการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน 
 (3) ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่และภายในจังหวัด 
 (4) ส่งเสริมกจิกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว 
 (5) ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ 
(6) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก 
เป้าหมายการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
ร่วมกันสร้างเป้าหมายที่เราต้องการ ต้องการเห็นการท่องเที่ยวของเราเป็นเช่นไร 
 - มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ  
 - อยากให้ต าบลเกษมทรัพย์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร
อย่างเต็มรูปแบบ 
 - คนต าบลเกษมทรัพย์ มีแหล่งรายได้ทางการท่องเที่ยวเสริม 
 - อยากให้นักท่องเที่ยวประทับใจในสินค้าและบริการของคนในชุมชน 
 - อยากให้คนในชุมชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
 - อยากให้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต าบลเกษมทรัพย์ เป็นที่รู้จัก 
มิติด้านสิ่งแวดล้อม 
 - อยากให้ประชาชนในชุมชนเอ้ือเฟ้ือกันเหมือนในอดีต 
 - อยากให้ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ 
มิติในด้านเศรษฐกิจ 
 - คนในท้องถิ่นมีงานท าเศรษฐกิจในชุมชนดี 
 - ไม่มีปัญหาทางสังคม คนในชุมชนมีความสุข 

 - ชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อกำรพัฒนำ 

ผลกำรวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน 
 

ชื่อปัญหำ สภำพปัญหำ 
1. ปัญหำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
๑.1 ขาดการตรวจสอบวิเคราะห์และปรึกษากัน
ระหว่างหมู่บ้านที่มีถนนเชื่อมต่อกันให้เป็นโครงการ
เดียวกัน ว่าควรจัดท าถนนประเภทใดจึงจะ
เหมาะสมกับสภาพการใช้งานเพ่ือป้องกันปัญหา
ถนนขาดคุณภาพ เสื่อมสภาพเร็วและสัญจรไปมา   
ที่ไม่สะดวก 
1.๒ ผู้รับเหมางานขาดจิตส านึกในการท างานให้ตรง
กับแบบและก าหนดเวลา 
1.๓ ไม่มีการปักแนวเขตทางและวางท่อระบายน้ า
พร้อมกับการก่อสร้างถนน 
1.๔ น้ าประปาขาดคุณภาพ ไม่มีการตรวจสอบ
คุณภาพน้ า 
1.๕ น้ าอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ โดยเฉพาะ
หน้าแล้ง 
1.๖ การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ทั่วถึง 
เพียงพอต่อความต้องการ 

 
- สภาพถนนขาดคุณภาพเสื่อมสภาพเร็วและสัญจรไปมาที่ไม่
สะดวก  
- การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ทั่วถึง  
- น้ าอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ 

2. ปัญหำด้ำนแหล่งน้ ำ 
2.๑ แหล่งน้ าธรรมชาติตื้นเขิน ขาดงบประมาณใน
การพัฒนาแหล่งน้ า ท าให้การกักเก็บน้ าท าได้
น้อยลงจึงขาดแคลนน้ าในหน้าแล้ง 
๒.2 ประชาชนมีการปลูกพืชระยะสั้นจ านวนมาก 
ท าให้ต้องการใช้น้ าในจ านวนมาก 

 
- เกิดปัญหาเนื่องจากแหล่งน้ าตามธรรมชาติเพ่ือการเกษตรตื้นเขิน 
และมีน้อย และประสบปัญหาเกือบทุกหมู่บ้านของต าบล  

3. ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจ 
๑. ปัญหาการเรียกร้องสิทธิการได้รับความช่วยเหลือ
ด้านการเกษตรจากรัฐบาล 
๒. ขาดการรวมกลุ่มเพ่ือการประกอบอาชีพ ซึ่งกลุ่ม
ถือว่าเป็นพลังส าคัญในการต่อรองทางเศรษฐกิจกับ
ผู้ร่วมการลงทุน 
๓. ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพเนื่องจาก
ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
4. มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแต่ยังขาดการ
ประชาสัมพันธ์ 

 
- ประชาชนเกือบทุกครัวเรือนได้รับปัญหาเกือบทุกปี โดยเฉพาะข้าว  มัน
ส าปะหลัง ฯลฯ และถูกพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบ 
- ประชาชนมีอาชีพด้านเกษตรกรรม ร้อยละ 80 ซึ่งมีผลต่อการ   มี
รายได้  ถ้าหากราคาพืชผลตกต่ า พลอยให้เกิดปัญหาด้านรายได้มากขึ้น 
- ส่วนใหญ่ประชาชนไม่ค่อยให้ความส าคัญ ในการอบรมเชิงวิชาการ  
ด้านวิชาการ  ด้านเทคนิคต่าง  ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้     ในการเพ่ิมรายได้
และผลผลิต 
- รัฐอุดหนุนกองทุนต่างๆ ให้กลุ่มอาชีพ และกลุ่มเกษตรกร แต่การ
ปฏิบัติขาดการรับผิดชอบของกลุ่ม 
- ศักยภาพในพ้ืนที่ มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งแต่ไม่มีงบประมาณ  และ
ยังขาดการประชาสัมพันธ์ 
- สถานที่ท่องเที่ยวมีสภาพไม่ค่อยสวยงาม  จึงไม่เป็นที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยว 



 
 

4.ปัญหำด้ำนสังคม 
4.1  การบริการด้านสาธารณูปการมีน้อย 
4.2  ประชาชนด้อยโอกาสทางข่าวสารข้อมูล 
4.3  การส่งเสริมด้านศาสนา  วัฒนธรรมยังไม่
จริงจัง 
 
 
 

 
- สิ่งสาธารณูปการ  เช่น  ตู้โทรศัพท์  สวนสาธารณะ  สวนพักผ่อน
มีน้อยมาก ซึ่งเป็นผลต่อการพัฒนาด้านบุคคล  เพ่ือพัฒนาด้าน
จิตใจ 
- สถานที่ให้ข่าวสารทางราชการมีเพียงร้อยละ 20 ของต าบล     
ท าให้โอกาสรับรู้ข่าวสารมีน้อย 
- เยาวชน  และประชาชนทั่วไป  ส่วนใหญ่ห่างกิจกรรมด้านศาสนา 
ไม่ให้ความส าคัญหรือสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ของหมู่บ้าน
ต าบล  รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5.   ปัญหำด้ำนสำธำรณสุขและอนำมัย 
5.1 ปัญหาโรคระบาด  และโรคติดต่อ 
 

 
- พ้ืนที่ความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อหรือป่วยเป็นโรค ไข้เลือดออก 
- อุปกรณ์การป้องกันมีน้อย  เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน  มีเครื่อง
เดียว  แต่ต้องด าเนินการทั้งต าบล 

6.   ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.๑ ปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลจ านวนเพ่ิมมากขึ้นไม่
มีการก าจัดที่ถูกวิธี ไม่มีสถานที่ก าจัดขยะที่ถูกต้อง 
ประชาชนยังขาดความสนใจในการคัดแยกขยะ 
6.๒ การใช้สารเคมีในภาคเกษตร 
6.๓ พ้ืนที่ป่าชุมชนมีน้อยลง ขาดการดูแล ฟ้ืนฟู 
ปลูกเพ่ิม 
6.๔ มลภาวะทางอากาศจากการท าการเกษตร 
6.๕ พ้ืนที่สีเขียวลดลง การปลูกต้นไม้ทดแทนมี
จ า น วน น้ อ ย แ ละ ใ ช้ ร ะ ย ะ เ ว ล า น า น ใน ก า ร
เจริญเติบโต และมีการถางป่าเพ่ือท าการเกษตร 
6.๖ การขุดดิน ถมดินไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่
ถูกต้อง 

 
- ปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลจ านวนเพิ่มมากขึ้น 
- ภาคเกษตรมีการใช้สารเคมีเป็นจ านวนมาก 
- ป่าชุมชนน้อย ขาดการดูแล 
- เกิดมลภาวะทางอากาศ 
- พ้ืนที่สีเขียวลดลงและมีการถางป่าท าการเกษตร 
- การขุดดิน ถมดิน โดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

7. ปัญหาด้านการเมือง การบริหารจัดการ 
7.๑ ประชาชนขาดความเข้าใจระบบบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ส่งผลให้เกิดความ
เข้าใจผิดในการติดต่อประสานงานและได้รับความ
ช่วยเหลือที่ไม่ตรงต่อความต้องการ 
7.๒ ระบบราชการมีข้ันตอนในการด าเนินงาน จึงไม่
สามารถสนองความต้องการของประชาชนได้ทันที 
7.๓ ประชาชนส่วนใหญ่ขาดการเรียนรู้ ด้ าน
การเมืองการปกครอง ท าให้กระบวนการตรวจสอบ
ด้านต่างๆ ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

 
- สมาชิกบางส่วนยังไม่ค่อยมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร   
กฎหมายระเบียบ  เพราะมีการแก้ไขระเบียบใหม่ 
- ประชาชนส่วนใหญ่ของต าบล  ไม่ค่อยให้ความส าคัญเกี่ยวกับการ
ด าเนินการประชาชนไม่ค่อยมีเวลาและขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง
ตามระบอบประชาธิปไตย 
- สภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ
ในการยื่นรายการเสียภาษีเป็นเหตุให้การจัดเก็บ และการพัฒนา
รายได้  ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

 

 
 
 



 
 

ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำ       
ในอนำคตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกษมทรัพย์ 

โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงปัจจัยภายใน (จุดแข็ง,จุดอ่อน) และปัจจัยภายนอก 
(โอกาส, อุปสรรค) ที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของท้องถิ่นดังนี้ 

 
S = Strength จุดแข็ง W = Weakness จุดอ่อน 

๑.ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาต าบล ๑.รายได้จากการจัดเก็บภาษีได้น้อย 
๒.วิถีชีวิตแบบกึ่งชนบทมีความขัดแย้งน้อย ๒.งบประมาณไม่เพียงพอ 
๓.มีพ้ืนที่น้อยเหมาะกับรายได้ที่จะพัฒนา ๓.ประชาชนไปท างานในเมืองหลวงมาก ปล่อยให้

ผู้สูงอายุ เด็ก อยู่บ้าน 
๔.มีการรวมกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง ๔.ขาดความรู้ความเข้าใจด้านไอที 
๕.พ้ืนที่น้อย ท าให้บริหารจัดการได้สะดวก ๕.เด็กและเยาวชนไม่จบการศึกษาภาคบังคับใน

ท้องถิน่ 
๖.มีระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็ง ๖.ปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๗.มีความพร้อมทางด้านวัสดุและอุปกรณ์ ๗.ปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมจากภาคการเกษตร 
๘.บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ๘.ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
๙ .มี ตล าด  รั บซื้ อ  ขายส่ ง -ปลี ก  ผั กผล ไม้ทา ง
การเกษตรในพ้ืนที ่

๙.สารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร ส่งอันตรายต่อ
ผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม 

๑๐.เกษตรมีการใช้ เทคโนโลยีมาช่วยในการท า
การเกษตรผลผลิตมากขึ้น ต้นทุนลดลง 

๑๐.ประชาชนบางกลุ่มไม่ใส่ใจสุขภาพอนามัยและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

๑๑. ประชากรมีรายไดจ้ากการปลูกพืชระยะสั้น ๑๑.ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพ่ือร่วมกันเป็นกลุ่ม
ผู้ผลิต 

๑๒.ประชาชนให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการ  
๑๓.มีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  

O = Opportunity โอกาส T = Threat  อุปสรรค 
๑.หน่วยงานราชการมีความสนใจให้เงินกองทุนกลุ่ม
อาชีพ 

๑.สภาพภูมิอากาศ ฤดูแล้ง ขาดน้ าบริโภค อุปโภค  
ฤดูฝน น้ าท่วม 

๒.พ้ืนที่เหมาะที่จะตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือให้
ประชาชนมีงานท า 

๒.เงินรายได้ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 

๓.ผลิตภัณฑ์ OTOP สามารถส่งเสริมให้อาชีพเสริม ๓.สภาพเศรษฐกิจตกต่ าและปัญหาราคาพืชผลตกต่ า 
๔.สามารถผลิตผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นจ านวน
มากและมีคุณภาพ เพียงพอกับความต้องการในทุก
ฤดูกาล 

๔.พลังงานมีราคาสูง เพ่ิมต้นทุนในการผลิตภาค
การเกษตร 

๕.การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๕.การติดต่อสื่อสารทางด้านภาษา เพ่ือการสื่อสารเมื่อ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจแห่งอาเซียน 

๖.มีการกระจายอ านาจในท้องถิ่นในการบริการ
สาธารณะให้กับประชาชนในพ้ืนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๖.ขาดความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนและองค์กร
ในโครงการพัฒนาต่างๆ 

๗.มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มสตรี  
 
อสม.กองทุนหมู่บ้าน อปพร. 
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1 จัดเตรี่ยมเอกสำรประชำสัมพันธ ์              

 1.1 แผ่นพับประชาสัมพันธ์              
 1.2 ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต ์              
 1.3 ประชาสัมพันธ์ทาง Facebook              
 1.4 ประชาสัมพันธ์ทางจดหมายข่าว              

2 กำรจัดท ำและดูแลป้ำยบอกทำง              

3 แหล่งท่องเที่ยว              

 3.1 ด้ำนกลุม่อำชพี              

       - กลุ่มอาชีพกลุ่มขา้วแตน บ้านปอนางเหรญิ              

       - กลุ่มดอกไม้จันทน์/ไข่เค็ม/แหนม/กล้วยฉาบ 
บ้านโคกนางเหริญ 

             

       - กลุ่มพริกแกง/ป่น/ปลาผง/ไข่เค็ม         
บ้านเก่านางเหริญ 
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 3.2 ด้ำนประวตัิศำสตร ์              

       - วัดหนองศาลา              

       - วัดหลุมข้าว              

       - วัดใหญ่นางเหรญิ              

       - วัดมนต์มาวาส (วัดป่านางเหริญ)              
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 3.3 ด้ำนศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภมูิ
ปัญญำท้องถิ่น 

             

         - ประเพณีลอยแพ (บ้านปอนางเหริญ)              
         - ประเพณีปิดทองรอยพระพุทธบาทจ าลอง 

          (วัดหนองศาลา) 
             

         - ประเพณีเทศน์มหาชาติ              
         - งานผ้าไหมปักธงชัย              

         - บวงสรวงย่าโม              

 3.4 ด้ำนควำมเชือ่              

         - การเลี้ยงศาลตาปู่                
        - การท าบุญกลางบ้าน              
 3.5 ด้ำนเชิงเกษตร              



 
 

        - สวนนครเมืองย่า              
       - แปลงสาธิตเกษตรผสมผสาน              
 3.6 ด้ำนวิถีของผู้คน              

       - ตลาดนัดชุมชนต าบลเกษมทรัพย์              
   -  ชาตินภา  โฮมสเตย์              
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 3.7 ด้ำนเชิงสุขภำพ              

        - การนวดแผนไทย              
 3.8 ด้ำนศูนย์อำหำร              

        - ครัวโชติการ              
 


