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คํานํา 

 
 

 นโยบายในการพัฒนาบริการและส่งเสริมการท่องเท่ียวเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียว
แห่งเอเชีย โดยกําหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ท่ีพัก สาธารณสุขพ้ืนฐาน การเข้าถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว รูปแบบการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย การเสนอวัฒนธรรมไทยท่ีเป็นเอกลักษณ์ การกําหนดมาตรฐาน
ความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียว ซ่ึงเป้าหมายดังกล่าวมีความจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพ่ือ
ส่งเสริมให้การท่องเท่ียวของไทยได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และบรรลุเป้าหมายได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายและ
มีความยั่งยืน นโยบายดังกล่าวมีความสําคัญต่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวทุกระดับ  โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น 
ประกอบกับแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กําหนดให้การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
ถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเท่ียวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนอกจากนี้งานด้านการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวยังเป็นภารกิจตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามท่ีกฎหมายกําหนด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซ่ึงมีแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมด้านการท่องเท่ียวควรมีแนวทางในการดําเนินการเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและการท่องเท่ียวโดยรวมของประเทศ โดยยึดหลักการส่งเสริมการท่องเท่ียวตามท่ีการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยใช้เป็นแนวทางและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานด้านการท่องเท่ียว 
 

 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่าน เห็นว่าการจัดทําแผนส่งเสริมการท่องเท่ียวสําหรับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านด่าน เป็นส่ิงสําคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงกระทํา เพ่ือเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดอุตรดิตถ์ ซ่ึงต้องใช้การวางแผนอย่างเป็นระบบ 
จากนั้นก็นําแผนงานและโครงการไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการกํากับดูแลติดตามจนบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
จึงได้จัดทําแผนส่งเสริมการท่องเท่ียว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่าน 
2562 

 
 



สารบัญ 
                  หน้า 
 
ประวัติความเป็นมา 
      
ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
 ๑. ด้านกายภาพ           
 ๒. ด้านการเมือง/การปกครอง         
 ๓. ประชากร           
 ๔. สภาพทางสังคม          
 ๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน          
 ๖. ระบบเศรษฐกิจ          
 7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น        
 8. ศาสนา 
 9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ศักยภาพและเป้าหมายการท่องเที่ยว         
    
ส่วนที่ ๓ แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติความเป็นมา 
  ตําบลบ้านด่าน แต่เดิมตําบลบ้านด่านได้ตั้งเป็นชุมชนเล็กๆ คร้ังสมัยท่ีมีการสู้รบกับพม่า โดยชาวบ้านได้
ร่วมกลุ่มเพ่ือต่อต้านข้าศึกและมีท่าน้ํา คือ แม่น้ําน่าน ท่ีมีด่านสําคัญทางประวัติศาสตร์ ต่อมาชาวบ้านจึงเรียกว่า 
ตําบลบ้านด่าน ปัจจุบันมีหมู่บ้านท้ังหมด 12 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคลองสรวง บ้านคลองดินหม้อ บ้านด่าน บ้าน
หาดสารส้ม บ้านไร่ บ้านคุ้งยาง บ้านเนินตาตุ้ม บ้านน้ําวังหลวง บ้านเด่นด่าน บ้านเด่นด่านเหนือ  
 

 
 
 

 



ส่วนท่ี 1 

 

 
 
1.  ด้านกายภาพ 
 

 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตําบล  
        ท่ีตั้งของหมู่บ้านในเขตตําบลบ้านด่าน ตั้งอยู่ในเขตอําเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ห่าง
จากท่ีว่าการอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ 30 กิโลเมตร มีจํานวนหมู่บ้านรวมท้ังหมด 12 หมู่บ้าน ได้แก่    
   หมู่ท่ี 1  บ้านคลองสรวง 
   หมู่ท่ี 2  บ้านคลองดินหม้อ 
   หมู่ท่ี 3  บ้านด่าน 
   หมู่ท่ี 4  บ้านหาดสารส้ม 
   หมู่ท่ี 5  บ้านไร่ 
   หมู่ท่ี 6  บ้านคุ้งยาง 
   หมู่ท่ี 7  บ้านคุ้งยาง 
   หมู่ท่ี 8  บ้านคุ้งยาง 
   หมู่ท่ี 9  บ้านเนินตาตุ้ม 
   หมู่ท่ี 10 บ้านน้ําวังหลวง 
   หมู่ท่ี 11 บ้านเด่นด่านเหนือ 
   หมู่ที 12 บ้านเด่นด่าน 
 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
       ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปของตําบลบ้านด่าน มีลักษณะเป็นท่ีราบลุ่มแม่น้ํา ซ่ึงตําบลบ้านด่าน 
จะมีแม่น้ําไหลผ่านตรงกลางตําบล ทางทิศเหนือและทิศใต้จะเป็นพ้ืนท่ีภูเขา แหล่งน้ําท่ีสําคัญได้แก่ แม่น้ําน่าน   
ซ่ึงเป็นแม่น้ําสายหลัก มีบ้านเรือนติดกับแม่น้ําน่านท้ังสองฝ่ังและมีพ้ืนท่ีภูเขาลาดชัน  
 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
    ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี   3  ฤดู 
    - ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง  เดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดและแห้งแล้ง 

ราษฎรประสบปัญหาขาดแคลนน้ําเพ่ืออุปโภค  บริโภค และน้ําเพ่ือการเกษตร อุณหภูมิ สูงสุด 42 องศา
เซลเซียส ( มาจากแผนพัฒนาเกษตรตําบลศูนย์บริหารและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร )  

    - ฤดูฝน  เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน ปกติฝนตกชุกตลอดฤดูกาล แต่ 
บางปีมีฝนตกขาดช่วงเป็นเวลานาน อุณหภูมิต่ําสุดอยู่ท่ี 34 องศาเซลเซียส 
              - ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม ในช่วงเดือนพฤศจิกายน และ 
ธันวาคม มักมีอากาศหนาวจัดและมีหมอกปกคลุมโดยท่ัวไป มีอุณหภูมิต่ําสุด 14 องศา  
 
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 



 1.4 ลักษณะของดิน 
                จากการจําแนกลักษณะของดินโดยกรมพัฒนาท่ีดิน พบว่า สามารถจําแนกลักษณะดินของตําบล
บ้านด่านออกได้ 8 ชุดดิน ดังนี้ 
      - ชุดดินหางดง เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนน้ําพาบริเวณตะพักลําน้ําระดับต่ํา หรือท่ีราบตะกอน
ทับถมค่อนข้างใหม่ สภาพพ้ืนท่ีค่อนข้างละเอียด การระบายน้ําเลว ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึกมาก ดินบน
เป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งสีเทาถึงสีเทาเข้ม มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสี
น้ําตาลแก่ เหมาะสําหรับนาข้าวพืชไร่ หรือพืชผักก่อนทํานา มีพ้ืนท่ีประมาณ 4,105 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.57 
ของพ้ืนท่ีตําบลบ้านด่าน 
    - ชุดดินท่ายาง เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี และเคล่ือนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ ๆ โดยแรงโน้ม
ถ่วงของโลกของหินทรายและหินควอร์ตไซท์ โดยมีหินดินดานและหินฟิลไลท์แทรกอยู่ สภาพพ้ืนท่ีค่อนข้างหยาบ
ลูกคล่ืนลอนลาดถึงเป็นเนินเขา การระบายน้ําดี ลักษณะสมบัติดินเป็นดินลึก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดิน
ร่วน มีกรวดและเศษหินก้อนหินปนอยู่ตอนบนประมาณ 15-34% โดยปริมาตร สีน้ําตาลปนเทาถึงสีน้ําตาลเข้ม   
มีพ้ืนท่ีประมาณ 829 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.55 ของพ้ืนท่ีตําบลบ้านด่าน 
   - ชุดดินแม่สาย เกิดจากตะกอนน้ําพาบริเวณส่วนต่ําของสันดินริมน้ําหรือตะพักลําน้ํา การระบายน้ํา
ค่อนข้างเลว ลักษณะสมบัติดินเป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง   
สีน้ําตาลปนเทาเข้ม มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง หรือสีน้ําตาลแก่ เหมาะสําหรับทํานาข้างอาจใช้ปลูกพืชไร่หรือ
พืชผักก่อนหรือหลังปลูกข้าว มีพ้ืนท่ีประมาณ 2,671 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.44 ของพ้ืนท่ีตําบลบ้านด่าน 
   - ชุดดินมวกเหล็ก ประเภทลอนลาด เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับท่ี หรือเคล่ือนย้ายมาเป็นระยะทาง
ใกล้ ๆ สภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดถึงเนินเขาหรือเขาการระบายน้ําดี ลักษณะและสมบัติของดินเป็นดินตื้น ดิน
บนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายแป้ง สีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาลเข้ม มีพ้ืนท่ีประมาณ 2,316 ไร่ คิดเป็น  
ร้อยละ 9.15 ของพ้ืนท่ีตําบลบ้านด่าน 
   - ชุดดินบ้านจ้อง ประเภทลอนลาด เกิดจากการผุพังของหินตะกอนเนื้อละเอียดและหินท่ีแปรสภาพ 
บริเวณพ้ืนท่ีภูเขาและรวมถึงท่ีเกิดจากวัสดุดินหรือหินท่ีเคล่ือนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ ๆ โดยแรงโน้มถ่วง
บริเวณเชิงเขา หรือเกิดจากตะกอนดินท่ีถูกน้ําพาบริเวณเนินตะกอนรูปพัด สภาพพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอดลาดเล็กน้อย
ถึงเป็นเนินเขา การระบายน้ําดี เหมาะสําหรับพืชไร่และไม้ผล มีพ้ืนท่ีประมาณ 1,571 ไร่ คิดเป็นร้อยละ  6.72 
ของพ้ืนท่ีตําบลบ้านด่าน 
 - หน่วยสัมพันธ์ของดินชุดลาดหญ้า/ดินชุดท่ายาง สภาพพ้ืนท่ีค่อนข้างหยาบ การระบายน้ําดี ลักษณะ
และสมบัติดินเป็นดินลึก ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง เหมาะสําหรับพืชไร่และไม้ผล มีพ้ืนท่ีประมาณ 6,990 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 28.64 ของพ้ืนท่ีตําบลบ้านด่าน 
 - หน่วยสัมพันธ์ของดินชุดธาตุพนม/ดินคล้ายดินชุดธาตุพนม สภาพพ้ืนท่ีราบเรียบการระบายน้ําดีถึงปาน
กลาง ลักษณะสมบัติดิน เป็นดินลึกมาก ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง เหมาะสําหรับพืชไร่ และไม้ผล มีพ้ืนท่ี
ประมาณ 858 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.67 ของพ้ืนท่ีตําบลบ้านด่าน  
 - หน่วยผสมของพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันซับซ้อน ลักษณะและสมบัติของดินเป็นดินตื้นสภาพพ้ืนท่ีค่อนข้าง
หยาบ การระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา มีพ้ืนท่ีประมาณ 4,379 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.75 ของพ้ืนท่ีตําบล
บ้านด่าน 
 

 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ํา 
       แหล่งน้ําของตําบลบ้านด่านสามารถจําแนกได้เป็น 2 แหล่งน้ําใหญ่ ๆ ได้แก่ แหล่งน้ําผิวดินและ
แหล่งน้ําใต้ดิน สําหรับแหล่งน้ําผิวดินนั้น ตําบลบ้านด่านมีแหล่งน้ําท่ีสําคัญ ได้แก่ แม่น้ําและลําห้วย คลองสรวง 
คลองดินหม้อ คลองรกช้าง คลองผักบุ้ง ห้วยเหล็ก ห้วยปูน นอกจากนี้แล้วยังมีแหล่งน้ําท่ีสร้างขึ้น คืออ่างเก็บน้ํา
ห้วยจาน ส่วนแหล่งน้ําใต้ดินบริเวณตําบลบ้านด่านนั้น จัดได้ว่ามีแหล่งน้ําใต้ดินปริมาณน้อยและเป็นหย่อม      
อยู่ในช่วง 1 – 5 ลบม./ช่ัวโมง 



  1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
        ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบ้านด่าน  พ้ืนท่ีป่าอยู่ในเขตพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ คลองตอนฝ่ังขวา เป็นประเภท 

ป่าเบญจพรรณ ป่าผลัดใบเส่ือมโทรม ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง พันธ์ุไม้ท่ีพบได้แก่ ไม้สัก   
 

 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 

     ตําบลบ้านด่านมีพ้ืนท่ีท้ังหมดจํานวน  23,462.50  ไร่  หรือ  37.54 ตารางกิโลเมตร จัดตั้งเป็น
องค์การบริหารส่วนตําบล เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประจําปี พ.ศ. 2539 
ซ่ึงได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม 113 ตอนท่ี 9 ง ลงวันท่ี 30 มกราคม 2539  
         ตําบลบ้านด่านเป็นตําบลหนึ่งใน 17 ตําบลของ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านด่านตั้งอยู่ในเขตอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ห่างจากท่ีว่าการอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ 30 
กิโลเมตร มีจํานวนหมู่บ้านรวมท้ังหมด 12 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่าน  มีจํานวนหมู่บ้านในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังส้ิน 12 หมู่บ้าน ข้อมูลประชากรและบ้าน  ณ  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 จากกรมการ
ปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 

     -  อาณาเขตของตําบลบ้านด่าน    
  ทิศเหนือ   ติดต่อกับบ้านยางโทน  หมู่ท่ี 4 ตําบลวังดิน อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านแสนตอ หมู่ท่ี 1 ตําบลแสนตอ อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ตําบลน้ําพ้ี อําเภอทองแสนขัน 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านผาจุก ตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ 

 

 2.2  การเลือกตั้ง 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่าน ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่าน  1 
เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  12 เขตเลือกตั้ง   
 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลบ้านด่านส่วนใหญ่รวมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่านยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองาน อบต. เสนอแนะในกิจกรรม
ของ อบต. ในการดําเนินงานต่าง ๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน/ความยากจน เป็นต้น 
 จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลคร้ังล่าสุด เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2555) 
  - จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  3,448 คน จากผู้มาสิทธิเลือกตั้ง      ท้ังส้ิน    
2,900   คน  คิดเป็นร้อยละ   71.37 
  - จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล   3,448 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้ังส้ิน  
2,900  คน คิดเป็นร้อยละ  71.37   
 ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรักษาการตามคําส่ัง
ของ คสช. และปัจจุบันยังไม่มีการเลือกตั้ง     
 

 
 
 
 
 
 
 



3.  ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร  จํานวนหมู่บ้าน  12 หมู่บ้าน 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน จํานวนครัวเรือน หญิง ชาย 

1 คลองสรวง 232 231 191 

2 คลองดินหม้อ 157 245 224 

3 ด่าน 93 136 126 

4 หาดสารส้ม 218 303 258 

5 ไร่ 90 118 106 

6 คุ้งยาง 21 29 31 

7 คุ้งยาง 83 163 143 

8 คุ้งยาง 98 124 89 

9 เนินตาตุ้ม 99 157 132 

10 น้ําวังหลวง 66 131 131 

11 เด่นด่านเหนือ 103 96 77 

12 เด่นด่าน 91 108 99 

  3.2 ช่วงอายุและจํานวนประชากร 
           องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 

 
หญิง ชาย หมายเหตุ 

จํานวนประชากรเยาวชน 187 225 อายุต่ํากว่า 18 ปี 

จํานวนประชากร 1,046 898 อายุ 18-60 ปี 

จํานวนประชากรผู้สูงอายุ 608 484 อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 1,841 คน 1,607 คน ทั้งส้ิน 3,448 คน 
 

 
 



4. สภาพทางสังคม  
 4.1  การศึกษา 
   ที่ ระดับการศึกษาของราษฎร จํานวนเพศชาย 

(คน) 
จํานวนเพศหญิง

(คน) 
จํานวนรวม 

(คน) 

1. ไม่เคยศึกษา 37 50 87 

2. อนุบาล/ศูนยเ์ด็กเล็ก 52 36 88 

3. ต่ํากว่าชั้นประถมศึกษา 31 22 53 

4. จบชั้นประถมศึกษา (ป.4, ป.7 ,ป.6) 885 1,072 1,957 

5. มัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.1-3,ม.1-3) 249 200 449 

6. มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.4-5,ม.4-6,ปวช.) 187 193 380 

7. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 65 59 124 

8. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 96 201 297 

9. สูงกว่าปริญญาตร ี 5 8 13 

 รวม 1,607 1,841 3,448 

     

           สถานศึกษา 

สังกัด 
 

สพฐ. อบต.บ้านด่าน 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านด่าน 
       - จํานวนคร ู
       - จํานวนผู้ดูแลเด็ก 
       - จํานวนนักเรียน 
2.  โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพ้ืนท่ี อบต.บ้านด่าน 
    2.1 โรงเรียนบ้านเด่นด่าน 
         ระดับก่อนประถมศึกษา 
        - จํานวนคร ู
        - จํานวนห้องเรียน 
        - จํานวนนักเรียน 

 
 
 
 

3 แห่ง 
 
 

1 คน 
1 ห้อง 
7 คน 

1   แห่ง 
2   คน 
1   คน 
62  คน 

          ระดับประถมศึกษา 
        - จํานวนคร ู
        - จํานวนห้องเรียน 
        - จํานวนนักเรียน 
2.2 โรงเรยีนสามัคยาราม 
     ระดับก่อนประถมศึกษา 
        - จํานวนคร ู
        - จํานวนห้องเรียน 

 
2   คน 
5   ห้อง 
31 คน 

 
 

1  คน 
5 ห้อง 

 



        - จํานวนนักเรียน 
     ระดับประถมศึกษา 
        - จํานวนคร ู
        - จํานวนห้องเรียน 
        - จํานวนนักเรียน 

2 คน 
 

5 คน 
6 ห้อง 
2 คน 

สังกัด สพฐ. อบต.บ้านด่าน 
2.3 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 
    ระดับก่อนประถมศึกษา 
        - จํานวนครู 
        - จํานวนห้องเรียน 
        - จํานวนนักเรียน 
     ระดับประถมศึกษา 
        - จํานวนครู 
        - จํานวนห้องเรียน 
        - จํานวนนักเรียน 

 
 

2  คน 
2  ห้อง 
24 คน 
 

7  คน 
6  ห้อง 
78  คน 

 

        

      4.2  สาธารณสุข 

      จากการสํารวจข้อมูล พบว่า ประชากรส่วนมากมีสุขภาพท่ีดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเส่ียง 
โรคท่ีมักท่ีเกิดแก่ประชากร ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคไข้เลือดออก มือเท้าปากในเด็กและโรคอ่ืนๆ มีสถิติ
เข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําปี การแก้ไข
ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่านและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านด่าน ได้จัดกิจกรรม
ร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสําคัญในเร่ืองนี้ซ่ึงก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
แต่ต้องเป็นการดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี สําหรับเด็กแรกเกิด – 6 ปี ผู้ปกครองสามารถเล้ียงดูตรง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานบางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพ่ือ
บําบัดอาการเจ็บป่วยท่ีไม่เหมาะสม การออกกําลังกายยังไม่สมํ่าเสมอ และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจ
สุขภาพปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่านพยายามอย่างยิ่งท่ีจะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านด่าน สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา 

(1) หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบ้านด่าน มีการให้บริการด้านสาธารณสุขของรัฐท่ีสําคัญ จํานวน 1 แห่ง คือ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลบ้านด่าน    
  มีบุคลากรทางสาธารณสุข จํานวน  6  คน 
- คลินิกเอกชน     จํานวน   1   แห่ง 
 

(2) สถานการณ์/ปัญหาสุขภาพ  
ลําดับท่ี โรค ผู้ป่วย (ราย) ผู้เสียชีวิต (ราย) 
1 โรคอุจจาระร่วง 80 - 
2 โรคไข้เลือดออก 2 - 
3 โรคมือเท้าปาก 5 - 

 



  
4.3 อาชญากรรม 

      ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบ้านด่านไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น ไม่มีคดีลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และ
ทําลายทรัพย์สินของทางราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่านได้ดําเนินการป้องกันจากการ
สํารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
      องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่าน มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามอํานาจหน้าท่ีและ
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจํากัด เช่น การจัดตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลสําคัญท่ีมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน        
เช่น วันสงกรานต์ ปีใหม่ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชน  
 4.4 ยาเสพติด 
      ปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีตําบลบ้านด่าน จากการสํารวจพบผู้เสพยาเสพติดแต่ก็ถือว่ายังน้อยเม่ือ
เปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืน และข้อมูลจากหน่วยบริการประชาชนตําบลบ้านด่าน ได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านด่านทราบนั้น พบว่า มีคดี พ.ร.บ.ยาเสพติด จํานวน 1 ราย ไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมากจากว่าได้รับ
ความร่วมมือกับทางผู้นําท้องท่ี ท้องถิ่น หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีช่วยสอดส่องดูแลเป็นประจํา 
การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลสามารถทําได้เฉพาะตามอํานาจหน้าท่ีเท่าน้ัน เช่น การรณรงค์ การ
ประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอํานาจหน้าท่ี ก็เป็นเร่ืองของอําเภอ
หรือตํารวจก็แล้วแต่กรณี ท้ังนี้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่านก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 
 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 (1)  ดําเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 
 (2)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุน 

(3) ประสานการทําบัตรคนพิการ 
(4) โครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส 
(5) ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มอาชีพ  
(6) ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพต่างๆ 
(7) ลงรับทะเบียนเด็กแรกเกิด 
(8) ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ 
(9) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนตําบลบ้านด่าน 

 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนส่ง 

การคมนาคมและขนส่งภายนอกชุมชน ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1045 เป็นทางหลวงแผ่นดิน
สายหลักท่ีใช้ติดต่อระหว่างอําเภอต่างๆ ภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

การคมนาคมและขนส่งภายในชุมชน ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1106 ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1213 ทางหลวงชนบท อต.4011 ถนน อบจ.อต.2060 ทําหน้าท่ีถนนสายรองติดต่อระหว่างชุมชน
ต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่านและตําบลใกล้เคียง 
 5.2  การไฟฟ้า 
 ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100  



ปัญหา คือ ไฟฟ้าส่องสว่างหรือท่ีสาธารณะยังไม่สามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีได้ท้ังหมด เนื่องจาก
งบประมาณมีค่อนข้างจํากัด ปัจจุบันในเขตพ้ืนท่ีตําบลบ้านด่านมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้ จํานวนครัวเรือน  1,608  
ครัวเรือนและมีไฟฟ้าสาธารณะ  จํานวน  238  จุด   
 

5.3  การประปา  
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่านมีกิจการประปาเป็นของ อบต.เอง และกิจการประปาของหมู่บ้าน 

สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ และมีน้ําใช้ตลอดท้ังปี แต่ก็พบปัญหา
คือ น้ําประปาขุ่นบ่อยคร้ัง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ํา ประปาของ อบต. ยังไม่
สามารถท่ีจะผลิตเป็นน้ําประปาดื่มกินได้ ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงในการดําเนินการ ปัจจุบันยังไม่ประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน้ํา สามารถท่ีจะจัดหาน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปาให้ประชาชนได้ การแก้ไขปัญหาคือการ
ลงพ้ืนท่ีดําเนินการแก้ไขตามจุดท่ีเกิดปัญหาในทันที การพิจารณาโครงการต่างๆ ท่ีไม่สามารถดําเนินการได้นั้น 
อบต.ก็จะได้นําบรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือท่ีจะพิจารณาดําเนินการในปีต่อไป เม่ือมี
งบประมาณและความจําเป็นก็สามารถดําเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
ต่อไป ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้ ดังนี้ 

(1) จํานวนครัวเรือนท่ีใช้น้ําประปา  1,608  ครัวเรือน 
(2) ประปาผิวดินขนาดใหญ่  5  แห่ง 
(3) ปริมาณการใช้น้ําประปาเฉล่ีย   498  ลบ.ม. /ต่อวัน   
(4) แหล่งน้ําดิบท่ีใช้ผลิตน้ําประปาได้จาก   แม่น้ําน่าน   

  5.4 โทรศัพท์ 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบ้านด่าน ส่วนมากใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีได้ทุกระบบ มีโทรศัพท์ท่ีใช้ภายในบ้าน 
และมีการใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ิมขึ้น  
 5.5 ไปรษณีย์/การส่ือสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 

   (1) ไปรษณีย์ จํานวน 1 แห่ง 
   (2) รถโดยสารประจําทาง ให้บริการทุกๆ ช่ัวโมง และทุกวัน 

 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
 ประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีตําบลบ้านด่าน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างท่ัวไป โดยทางด้าน
เกษตรกรรมนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการทํานา ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ ได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง อ้อย ข้าวโพด  
      - อาชีพเกษตรกรรม  ร้อยละ  26.06     ของจํานวนประชากรท้ังหมด 
      - อาชีพเล้ียงสัตว์      ร้อยละ   1.50     ของจํานวนประชากรท้ังหมด 
      - อาชีพรับจ้างท่ัวไป  ร้อยละ  13.02     ของจํานวนประชากรท้ังหมด 
      - อาชีพค้าขาย        ร้อยละ    4.91     ของจํานวนประชากรท้ังหมด 
 

 6.2 การประมง (ในเขตตําบลบ้านด่าน ไม่มีการประมง) 
 6.3 การประศุสัตว์ 
 เป็นการประกอบการในลักษณะเล้ียงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเล้ียงไก่ เป็ด 
โค สุกร กระบือ  
 6.4 การบริการ 
      - ร้านเกมส์  จํานวน   4  แห่ง 



      - ร้านอาหาร  จํานวน   7  แห่ง 
      - ร้านเสริมสวย จํานวน   5  แห่ง 
  

6.5 การท่องเที่ยว 
 6.5.1 แหล่งท่องเท่ียว ได้แก่  ถ้ําปูน ,อุปัชณาย์ฮวบ วัดสมัคยาราม และเขื่อนทดน้ําผาจุก   

6.5.2 การท่องเท่ียวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น ประเพณีสรงน้ําปู่ตา การจัดงานประเพณีต่างๆ  
 6.6 อุตสาหกรรม 
 พบว่า มีสถานประกอบการส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกิจการค้าปลีก ดังนี้ 
      - จํานวนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)  จํานวน  5  แห่ง 
      - ทําประตูเหล็กดัด บานหน้าต่าง      จํานวน  1  แห่ง 
      - ผลิตภัณฑ์คอนกรีต       จํานวน  1  แห่ง 
      - ซ่อมเคร่ืองจักรอุปกรณ์การเกษตร    จํานวน  1  แห่ง 
 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

     6.7.1 การพาณิชย์ 
        สถาบันการเงิน (บ้านเนินตาตุ้ม)    จํานวน  1  แห่ง 

       สถานีบริการน้ํามัน       จํานวน  2  แห่ง 
        ร้านค้าต่าง ๆ    จํานวน  35 แห่ง 
        ตลาดสด         จํานวน  1  แห่ง 
        วิสาหกิจชุมชน            จํานวน  2  แห่ง 
      6.7.2 กลุ่มอาชีพ   จํานวน   43   กลุ่ม 
  1. กลุ่มชาวนา ม.4   2. กลุ่มเล้ียงโคขุน ม.4 3. กลุ่มขนมอบ ม.3 
  4. กลุ่มแม่บ้านทําน้ําพริกบ้านเด่นด่าน 5. กลุ่มขนมไทย ม.2     
                     6. กลุ่มทําไม้กวาดบ้านไร่ก้าวหน้า ม.5 7. กลุ่มเย็บผ้าห่มบ้านคุ้งยาง ม.6 
  8. กลุ่มเย็บผ้าสําเร็จรูป ม.12  9. กลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้าสําเร็จรูป ม.3 
  10.กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ ม.2  11.กลุ่มขนมจีน ม.2 
  12.กลุ่มเล้ียงโค กระบือ บ้านเด่นด่านเหนือ ม.11 13.กลุ่มเล้ียงสุกร ม.4 
  14.กลุ่มเล้ียงสุกร ม.4   15.กลุ่มเล้ียงสุกร ม.1 
  16.กลุ่มเล้ียงแม่พันธ์ุโค ม.12 17.กลุ่มโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ ม.1 
  18.กลุ่มทําผ้าห่ม ม.1  19.กลุ่มเกษตรกรทํานา ทําไร่ ม.1 
  20.กลุ่มผู้เล้ียงสุกร ม.9 21.กลุ่มเกษตรกร ม.9   22.กลุ่มเย็บผ้าห่มสตรีแม่บ้าน ม.3 
  23.กลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้าบ้านเด่นด่านเหนือ ม.11 24.กลุ่มเกษตรกรบ้านเด่นด่านเหนือ ม.11 
  25.กลุ่มทําผ้าห่ม ม.1 26.กลุ่มเกษตรกรทํานา ม.5 27.กลุ่มเกษตรกรทําไร่ ม.5 
  28.กลุ่มเกษตรทํานา ทําไร่ บ้านคุ้งยาง ม.7  29.กลุ่มเล้ียงหมู ม.4 บ้านหาดสารส้ม 
  30.กลุ่มเกษตรกรทํานาบ้านด่าน ม.2 31.กลุ่มเบเกอร่ีแม่บ้าน ม.2 
  32.กลุ่มเกษตรกรบ้านเด่นด่าน ม.12 33.กลุ่มเล้ียงโคขุน ม.12 
  34.กลุ่มเกษตรกรทํานาปี ม.3  35.กลุ่มเกษตรกรทํานาปี ม.3 
  36.กลุ่มเกษตรกรบ้านคุ้งยาง ม.8  37.กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านคุ้งยาง ม.8 



  38.กลุ่มเกษตรกรทํานา ทําไร่ ม.6  39.กลุ่มสมุนไพรบ้านน้ําวังหลวง ม.10 
  40.กลุ่มจักสาน  ม.10   41.กลุ่มเย็บผ้า  ม.2 
  42.กลุ่มตําน้ําพริก ม.4   43.กลุ่มผู้ใช้น้ําบ้านหาดสารส้ม ม.4 
 6.8 แรงงาน 
 จากการสํารวจ พบว่า ประชากรท่ีมีอายุ 19 – 59 ปี อยู่ในวัยแรงงาน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง
ท่ัวไป รองลงมา ได้แก่ ทํานาและค้าขาย ประชากรกลุ่มวัยแรงงานยังอยู่ระหว่างการศึกษาต่อ บางส่วนไปรับจ้าง
นอกพ้ืนท่ี รวมท้ังแรงงานท่ีไปทํางานต่างประเทศ ปัญหาท่ีพบคือ ค่าแรงต่ํา  
 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้ํา) 
     7.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน  

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน จํานวนครัวเรือน หญิง ชาย 

1 คลองสรวง 232 231 191 

2 คลองดินหม้อ 157 245 224 

3 ด่าน 93 136 126 

4 หาดสารส้ม 218 303 258 

5 ไร่ 90 118 106 

6 คุ้งยาง 21 29 31 

7 คุ้งยาง 83 163 143 

8 คุ้งยาง 98 124 89 

9 เนินตาตุ้ม 99 157 132 

10 น้ําวังหลวง 66 131 131 

11 เด่นด่านเหนือ 103 96 77 

12 เด่นด่าน 91 108 99 

 

 

 



 

 

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร  

       หมู่ท่ี 1 บ้านคลองสรวง 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉล่ีย 

(กก./ไร)่ 

ต้นทุนการผลิตเฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 

2.1) ทํานา � ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

� นอกเขตชลประทาน  54   ครัวเรือน 

 389      ไร่   700    กก./ไร ่     350     บาท/ไร ่    4,410  บาท/ไร ่

2.2) ทําสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

2.3) ทําไร ่ �  ไร่อ้อย         ครัวเรือน 

          ไร่             กก./ไร ่               บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

�  ไร่ข้าวโพด   3    ครัวเรือน 

  22         ไร่  1,000  กก./ไร ่  3,700    บาท/ไร ่   5000    บาท/ไร ่

� ไร่มันสําปะหลัง        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

�  อ่ืนๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่



2.4) อ่ืนๆ �  อ่ืนๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

 

        หมู่ท่ี 2 บ้านคลองดินหม้อ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉล่ีย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 

2.1) ทํานา � ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

� นอกเขตชลประทาน  150 ครัวเรือน 

           ไร่    800   กก./ไร่     5,500  บาท/ไร่   6,400   บาท/ไร่ 

2.2) ทําสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ทําไร ่ � ไร่อ้อย        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

�  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

�  ไร่มันสําปะหลัง        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

�  อ่ืนๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 



2.4) อ่ืนๆ �  อ่ืนๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 

 

         หมู่ท่ี 3 บ้านด่าน 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉล่ีย 

(กก./ไร)่ 

ต้นทุนการผลิตเฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 

2.1) ทํานา � ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

� นอกเขตชลประทาน   87  ครัวเรือน 

  990      ไร ่   800    กก./ไร ่     5,500  บาท/ไร ่    6,400  บาท/ไร ่

2.2) ทําสวน สวน  สวนผสม                 
. 

   12 ครัวเรือน 

  40        ไร่  200    กก./ไร ่  2,200    บาท/ไร ่  8,800    บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

2.3) ทําไร ่ � ไร่อ้อย        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

�   ไร่ข้าวโพด    2   ครัวเรือน 

  50         ไร่    800   กก./ไร ่ 1,500     บาท/ไร ่ 4,000     บาท/ไร ่

�  ไร่มันสําปะหลัง   1    ครัวเรือน 

 40          ไร่  700     กก./ไร ่   1,000    บาท/ไร ่ 1,050     บาท/ไร ่

�  อ่ืนๆ โปรดระบุ         ครัวเรือน            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่



                     .              ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ �  อ่ืนๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

 

 

       หมู่ท่ี 4 บ้านหาดสารส้ม 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉล่ีย 

(กก./ไร)่ 

ต้นทุนการผลิตเฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 

2.1) ทํานา � ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

� นอกเขตชลประทาน   87  ครัวเรือน                        
1,015 ไร ่   70   กก./ไร ่     3,000  บาท/ไร ่    6,200  บาท/ไร ่

2.2) ทําสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

2.3) ทําไร ่ � ไร่อ้อย        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

�  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

�  ไร่มันสําปะหลัง  3     ครัวเรือน 

  50         ไร่  1,000  กก./ไร ่ 1,200    บาท/ไร ่ 1,500    บาท/ไร ่

�  อ่ืนๆ โปรดระบุ         ครัวเรือน            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่



                     .              ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ �  อ่ืนๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

 

 

     หมู่ท่ี 5 บ้านไร่ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉล่ีย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 

2.1) ทํานา � ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

� นอกเขตชลประทาน   50  ครัวเรือน 

  180        ไร ่    60     กก./ไร่     5,500  บาท/ไร่   6,000   บาท/ไร่ 

2.2) ทําสวน สวน  สัก               .   2    ครัวเรือน 

  4         ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน   มะม่วง       .   2    ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่    500     บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ทําไร ่ �  ไร่อ้อย    1   ครัวเรือน 

   40        ไร่    720   กก./ไร่    500    บาท/ไร่    750   บาท/ไร่ 

�  ไร่ข้าวโพด   22  ครัวเรือน 

  140        ไร ่   700    กก./ไร่   2,200    บาท/ไร่    3,500  บาท/ไร่ 

�  ไร่มันสําปะหลัง    4  ครัวเรือน 

   40       ไร่   5,000 กก./ไร่  1,200    บาท/ไร่     1,500 บาท/ไร่ 



�  อ่ืนๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ �  อ่ืนๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 

       หมู่ท่ี 6 บ้านคุ้งยาง 

  ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉล่ีย 

(กก./ไร)่ 

ต้นทุนการผลิตเฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 

2.1) ทํานา � ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

� นอกเขตชลประทาน   9  ครัวเรือน 

  .....        ไร่    60     กก./ไร ่     5,500  บาท/ไร ่   6,000   บาท/ไร ่

2.2) ทําสวน สวน                 .   2    ครัวเรือน 

  4         ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

สวน                 .   2    ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่    500     บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

2.3) ทําไร ่ � ไร่อ้อย        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

�  ไร่ข้าวโพด   5  ครัวเรือน 

  70        ไร่   700    กก./ไร ่   2,200    บาท/ไร ่    9,500  บาท/ไร ่

�  ไร่มันสําปะหลัง    1  ครัวเรือน 

   20       ไร่   5,000 กก./ไร ่  1,200    บาท/ไร ่     1,500 บาท/ไร ่



�  อ่ืนๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

2.4) อ่ืนๆ �  อ่ืนๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

 

 

        หมู่ท่ี 7 บ้านคุ้งยาง 

  ประเภทของการทํา
การเกษตร 

จํานวน 
ผลผลิตเฉล่ีย 

(กก./ไร)่ 

ต้นทุนการผลิตเฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 

2.1) ทํานา � ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

� นอกเขตชลประทาน   45  ครัวเรือน 

  150        ไร ่    700   กก./ไร ่    2,000  บาท/ไร ่   7,000   บาท/ไร ่

2.2) ทําสวน สวน                 .         ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

สวน                 .         ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

2.3) ทําไร ่ � ไร่อ้อย    1   ครัวเรือน 

   15         ไร่  8,000  กก./ไร ่ 2,000    บาท/ไร ่ 5,600    บาท/ไร ่

�  ไร่ข้าวโพด   10  ครัวเรือน 

  80        ไร่   1,700 กก./ไร ่   2,000    บาท/ไร ่    4,420  บาท/ไร ่

�  ไร่มันสําปะหลัง    3  ครัวเรือน   5,000 กก./ไร ่  1,500    บาท/ไร ่     7,500 บาท/ไร ่



   30       ไร่ 

�  อ่ืนๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

2.4) อ่ืนๆ �  อ่ืนๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

 

 

         หมู่ท่ี 8 บ้านคุ้งยาง 

  ประเภทของการทํา
การเกษตร 

จํานวน 
ผลผลิตเฉล่ีย 

(กก./ไร)่ 

ต้นทุนการผลิตเฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 

2.1) ทํานา � ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

� นอกเขตชลประทาน   38  ครัวเรือน 

  350        ไร ่    70   กก./ไร ่    5,000  บาท/ไร ่   8,000   บาท/ไร ่

2.2) ทําสวน สวน                 .         ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

สวน                 .         ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

2.3) ทําไร ่ � ไร่อ้อย    6   ครัวเรือน 

   170      ไร ่  8,000  กก./ไร ่ 2,000    บาท/ไร ่ 1,500    บาท/ไร ่

�  ไร่ข้าวโพด   16  ครัวเรือน 

  111       ไร ่   1,700 กก./ไร ่   3,000    บาท/ไร ่    4,500  บาท/ไร ่



�  ไร่มันสําปะหลัง    11 ครัวเรือน 

   108      ไร ่   2,000 กก./ไร ่  2,500    บาท/ไร ่     3,000 บาท/ไร ่

�  อ่ืนๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

2.4) อ่ืนๆ �  อ่ืนๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

 

 

        หมู่ท่ี 9  บ้านเนินตาตุ้ม 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉล่ีย 

(กก./ไร)่ 

ต้นทุนการผลิตเฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 

2.1) ทํานา � ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

� นอกเขตชลประทาน   38  ครัวเรือน 

             ไร่    70   กก./ไร ่    2,000  บาท/ไร ่   7,000   บาท/ไร ่

2.2) ทําสวน สวน                 .         ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

สวน                 .         ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

2.3) ทําไร ่ � ไร่อ้อย        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

�  ไร่ข้าวโพด   15  ครัวเรือน   700 กก./ไร ่   2,200    บาท/ไร ่    5,000  บาท/ไร ่



  100       ไร ่

�  ไร่มันสําปะหลัง    6 ครัวเรือน 

   300      ไร ่   1,000 กก./ไร ่  1,200    บาท/ไร ่     1,500 บาท/ไร ่

�  อ่ืนๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

2.4) อ่ืนๆ �  อ่ืนๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

 

 

         หมู่ท่ี 10 บ้านน้ําวังหลวง 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉล่ีย 

(กก./ไร)่ 

ต้นทุนการผลิตเฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 

2.1) ทํานา � ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

� นอกเขตชลประทาน   51  ครัวเรือน 

  400        ไร ่    70   กก./ไร ่    4,000  บาท/ไร ่   5,000   บาท/ไร ่

2.2) ทําสวน สวน                 .         ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

สวน                 .         ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

2.3) ทําไร ่ �  ไร่อ้อย   4   ครัวเรือน 

  150        ไร ่  10,000 กก./ไร ่
10,000             
บาท/ไร ่ 8,300   บาท/ไร ่



�  ไร่ข้าวโพด   12  ครัวเรือน 

  130       ไร ่   1,500 กก./ไร ่   2,000    บาท/ไร ่    4,700  บาท/ไร ่

�  ไร่มันสําปะหลัง    7 ครัวเรือน 

   30      ไร่   5,000 กก./ไร ่  6,000    บาท/ไร ่     7,500 บาท/ไร ่

�  อ่ืนๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

2.4) อ่ืนๆ �  อ่ืนๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

 

 

      หมู่ท่ี 11  บ้านเด่นด่านเหนือ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉล่ีย 

(กก./ไร)่ 

ต้นทุนการผลิตเฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 

2.1) ทํานา � ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่               บาท/ไร ่               บาท/ไร ่

� นอกเขตชลประทาน   40  ครัวเรือน 

  800        ไร ่    700   กก./ไร ่    2,500  บาท/ไร ่   5,000   บาท/ไร ่

2.2) ทําสวน สวน                 .         ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

สวน                 .         ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

2.3) ทําไร ่ � ไร่อ้อย        ครัวเรือน            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่



             ไร่ 

�  ไร่ข้าวโพด   10  ครัวเรือน 

  70       ไร่   700 กก./ไร ่   2,000    บาท/ไร ่    3,500  บาท/ไร ่

�  ไร่มันสําปะหลัง        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

�  อ่ืนๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

2.4) อ่ืนๆ �  อ่ืนๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

 

 

        หมู่ท่ี 12  บ้านเด่นด่าน 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉล่ีย 

(กก./ไร)่ 

ต้นทุนการผลิตเฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 

2.1) ทํานา � ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่               บาท/ไร ่               บาท/ไร ่

� นอกเขตชลประทาน   70  ครัวเรือน 

  300        ไร ่    500   กก./ไร ่    3,800  บาท/ไร ่   5,000   บาท/ไร ่

2.2) ทําสวน สวน                 .         ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

สวน                 .         ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

สวน   ยางพารา                
. 

   10 ครัวเรือน 

     1        ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่



2.3) ทําไร ่ � ไร่อ้อย   3   ครัวเรือน 

 30          ไร่  800     กก./ไร ่  2,000     บาท/ไร ่  5,600   บาท/ไร ่

�  ไร่ข้าวโพด   2  ครัวเรือน 

  20       ไร่   700 กก./ไร ่   2,200    บาท/ไร ่  5,000  บาท/ไร ่

 �  ไร่มันสําปะหลัง    4   ครัวเรือน 

  60         ไร่  1,000  กก./ไร ่   1,200    บาท/ไร ่   1,500   บาท/ไร ่

�  อ่ืนๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

2.4) อ่ืนๆ �  อ่ืนๆ โปรดระบุ  

                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

 

 

3. ข้อมูลด้านแหล่งน้ําทางการเกษตร  

       หมู่ท่ี 1 บ้านคลองสรวง   

แหล่งนํ้า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนที่ใช้ในการทํา
การเกษตร 

ปริมาณนํ้าฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน  �     มิลลิเมตร 

แหล่งนํ้า 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร 

ตลอดทั้งปี 
การเข้าถึงแหล่งนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ําธรรมชาติ 

� 1. แม่น้ํา 1  �  � 80 

� 2. ห้วย/ลําธาร 3  �  � 20 

� 3. คลอง 2  �  � 15 



� 4. หนองน้ํา/บึง       

� 5. น้ําตก       

� 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 

6.1)                . 

      

3.3) แหล่งนํ้าที่มนุษย์สร้างขึ้น 

� 1. แก้มลิง       

� 2. อ่างเก็บน้ํา       

� 3. ฝาย 1  �  � 70 

� 4. สระ 2  �  � 60 

� 5. คลองชลประทาน       

� 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 

6.1)              . 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

       หมู่ท่ี 2 บ้านคลองดินหม้อ   

แหล่งนํ้า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนที่ใช้ในการทํา
การเกษตร 

ปริมาณนํ้าฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน  �     มิลลิเมตร 

แหล่งนํ้า 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร 

ตลอดทั้งปี 
การเข้าถึงแหล่งนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ําธรรมชาติ 

� 1. แม่น้ํา 1  �  � 40 

� 2. ห้วย/ลําธาร       

� 3. คลอง 2  �  � 30 

� 4. หนองน้ํา/บึง       



� 5. น้ําตก       

� 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 

6.1)                . 

      

3.3) แหล่งนํ้าที่มนุษย์สร้างขึ้น 

� 1. แก้มลิง       

� 2. อ่างเก็บน้ํา       

� 3. ฝาย       

� 4. สระ       

� 5. คลองชลประทาน       

� 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 

6.1)              . 

6.2).................. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

หมู่ท่ี 3 บ้านด่าน 

แหล่งนํ้า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนที่ใช้ในการทํา
การเกษตร 

ปริมาณนํ้าฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน  �     มิลลิเมตร 

แหล่งนํ้า 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร 

ตลอดทั้งปี 
การเข้าถึงแหล่งนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ําธรรมชาติ 

� 1. แม่น้ํา 1  �  � 70 

� 2. ห้วย/ลําธาร       

� 3. คลอง       

� 4. หนองน้ํา/บึง       



� 5. น้ําตก       

� 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 

6.1)                . 

      

3.3) แหล่งนํ้าที่มนุษย์สร้างขึ้น 

� 1. แก้มลิง       

� 2. อ่างเก็บน้ํา       

� 3. ฝาย       

� 4. สระ       

� 5. คลองชลประทาน       

� 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 

6.1)              . 

6.2)                . 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

หมู่ท่ี 4 บ้านหาดสารส้ม 

แหล่งนํ้า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนที่ใช้ในการทํา
การเกษตร 

ปริมาณนํ้าฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน  �     มิลลิเมตร 

แหล่งนํ้า 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร 

ตลอดทั้งปี 
การเข้าถึงแหล่งนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ําธรรมชาติ 

� 1. แม่น้ํา 1  �  � 70 

� 2. ห้วย/ลําธาร       

� 3. คลอง 2  �  � 60 

� 4. หนองน้ํา/บึง       



� 5. น้ําตก       

� 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 

6.1)                . 

      

3.3) แหล่งนํ้าที่มนุษย์สร้างขึ้น 

� 1. แก้มลิง       

� 2. อ่างเก็บน้ํา       

� 3. ฝาย       

� 4. สระ       

� 5. คลองชลประทาน       

� 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 

6.1)              . 

6.2)                . 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

หมู่ท่ี 5 บ้านไร่ 

แหล่งนํ้า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนที่ใช้ในการทํา
การเกษตร 

ปริมาณนํ้าฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน  �     มิลลิเมตร 

แหล่งนํ้า 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร 

ตลอดทั้งปี 
การเข้าถึงแหล่งนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ําธรรมชาติ 

� 1. แม่น้ํา 1  �  � 60 

� 2. ห้วย/ลําธาร       

� 3. คลอง 2  �  � 30 

� 4. หนองน้ํา/บึง       



� 5. น้ําตก       

� 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 

6.1)                . 

      

3.3) แหล่งนํ้าที่มนุษย์สร้างขึ้น 

� 1. แก้มลิง       

� 2. อ่างเก็บน้ํา 1  �  � 30 

� 3. ฝาย       

� 4. สระ 2  �  � 20 

� 5. คลองชลประทาน       

� 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 

6.1)              . 

6.2)                . 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

หมู่ท่ี 6 บ้านคุ้งยาง 

แหล่งนํ้า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนที่ใช้ในการทํา
การเกษตร 

ปริมาณนํ้าฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน  �     มิลลิเมตร 

แหล่งนํ้า 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร 

ตลอดทั้งปี 
การเข้าถึงแหล่งนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ําธรรมชาติ 

� 1. แม่น้ํา 1  �  � 70 

� 2. ห้วย/ลําธาร       

� 3. คลอง 2  �  � 70 

� 4. หนองน้ํา/บึง       



� 5. น้ําตก       

� 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 

6.1)                . 

      

3.3) แหล่งนํ้าที่มนุษย์สร้างขึ้น 

� 1. แก้มลิง       

� 2. อ่างเก็บน้ํา       

� 3. ฝาย       

� 4. สระ 1  �  � 60 

� 5. คลองชลประทาน       

� 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 

6.1)              . 

6.2)                . 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

หมู่ท่ี 7 บ้านคุ้งยาง 

แหล่งนํ้า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนที่ใช้ในการทํา
การเกษตร 

ปริมาณนํ้าฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน  �     มิลลิเมตร 

แหล่งนํ้า 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร 

ตลอดทั้งปี 
การเข้าถึงแหล่งนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ําธรรมชาติ 

� 1. แม่น้ํา 1  �  � 70 

� 2. ห้วย/ลําธาร       

� 3. คลอง       

� 4. หนองน้ํา/บึง       



� 5. น้ําตก       

� 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 

6.1)                . 

      

3.3) แหล่งนํ้าที่มนุษย์สร้างขึ้น 

� 1. แก้มลิง       

� 2. อ่างเก็บน้ํา       

� 3. ฝาย       

� 4. สระ       

� 5. คลองชลประทาน       

� 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 

6.1)              . 

6.2)                . 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

หมู่ท่ี 8 บ้านคุ้งยาง 

แหล่งนํ้า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนที่ใช้ในการทํา
การเกษตร 

ปริมาณนํ้าฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน  �     มิลลิเมตร 

แหล่งนํ้า 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร 

ตลอดทั้งปี 
การเข้าถึงแหล่งนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ําธรรมชาติ 

� 1. แม่น้ํา 1  �  � 70 

� 2. ห้วย/ลําธาร       

� 3. คลอง       

� 4. หนองน้ํา/บึง       



� 5. น้ําตก       

� 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 

6.1)                . 

      

3.3) แหล่งนํ้าที่มนุษย์สร้างขึ้น 

� 1. แก้มลิง       

� 2. อ่างเก็บน้ํา       

� 3. ฝาย       

� 4. สระ       

� 5. คลองชลประทาน       

� 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 

6.1)             .. . 

6.2)                . 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

หมู่ท่ี 9 บ้านเนินตาตุ้ม 

แหล่งนํ้า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนที่ใช้ในการทํา
การเกษตร 

ปริมาณนํ้าฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน  �     มิลลิเมตร 

แหล่งนํ้า 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร 

ตลอดทั้งปี 
การเข้าถึงแหล่งนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ําธรรมชาติ 

� 1. แม่น้ํา       

� 2. ห้วย/ลําธาร       

� 3. คลอง       

� 4. หนองน้ํา/บึง       



� 5. น้ําตก       

� 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 

6.1).....................             

      

3.3) แหล่งนํ้าที่มนุษย์สร้างขึ้น 

� 1. แก้มลิง       

� 2. อ่างเก็บน้ํา       

� 3. ฝาย       

� 4. สระ       

� 5. คลองชลประทาน 1  �  � 30 

� 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 

6.1)              . 

6.2)                . 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

หมู่ท่ี 10 บ้านน้ําวังหลวง 

แหล่งนํ้า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนที่ใช้ในการทํา
การเกษตร 

ปริมาณนํ้าฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน  �     มิลลิเมตร 

แหล่งนํ้า 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร 

ตลอดทั้งปี 
การเข้าถึงแหล่งนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ําธรรมชาติ 

� 1. แม่น้ํา       

� 2. ห้วย/ลําธาร       

� 3. คลอง 1  �  � 80 

� 4. หนองน้ํา/บึง       



� 5. น้ําตก       

� 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 

6.1)                . 

 

      

3.3) แหล่งนํ้าที่มนุษย์สร้างขึ้น 

� 1. แก้มลิง       

� 2. อ่างเก็บน้ํา 1  �  � 50 

� 3. ฝาย       

� 4. สระ       

� 5. คลองชลประทาน 2  �  � 50 

� 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 

6.1)              . 

6.2)                . 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

หมู่ท่ี 11 บ้านเด่นด่านเหนือ 

แหล่งนํ้า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนที่ใช้ในการทํา
การเกษตร 

ปริมาณนํ้าฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน  �     มิลลิเมตร 

แหล่งนํ้า 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร 

ตลอดทั้งปี 
การเข้าถึงแหล่งนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ําธรรมชาติ 

� 1. แม่น้ํา       

� 2. ห้วย/ลําธาร 2  �  � 35 

� 3. คลอง 1  �  � 35 

� 4. หนองน้ํา/บึง       



� 5. น้ําตก       

� 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 

6.1)                . 

      

3.3) แหล่งนํ้าที่มนุษย์สร้างขึ้น 

� 1. แก้มลิง       

� 2. อ่างเก็บน้ํา       

� 3. ฝาย       

� 4. สระ 1  �  � 35 

� 5. คลองชลประทาน 2  �  � 50 

� 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 

6.1)              . 

6.2)                . 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

หมู่ท่ี 12 บ้านเด่นด่าน 

แหล่งนํ้า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนที่ใช้ในการทํา
การเกษตร 

ปริมาณนํ้าฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน  �     มิลลิเมตร 

แหล่งนํ้า 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร 

ตลอดทั้งปี 
การเข้าถึงแหล่งนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งนํ้าธรรมชาติ 

� 1. แม่น้ํา       

� 2. ห้วย/ลําธาร       

� 3. คลอง 1  �  � 80 

� 4. หนองน้ํา/บึง       



� 5. น้ําตก       

� 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 

6.1)                . 

      

3.3) แหล่งนํ้าที่มนุษย์สร้างขึ้น 

� 1. แก้มลิง       

� 2. อ่างเก็บน้ํา       

� 3. ฝาย       

� 4. สระ 1  �  � 70 

� 5. คลองชลประทาน       

� 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 

6.1)              . 

6.2)                . 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ํากิน น้ําใช้ (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 

     แหล่งน้ํา 
ไม่
มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ   �  � 65% 

4.2 บ่อน้ําตื้นสาธารณะ   �  �  

4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

 �  �   100% 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       

4.5 แหล่งน้ําธรรมชาต ิ   �  �  

4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

4.6.1)                               . 

4.6.2)                               . 

      

       



 หมู่ท่ี 2 บ้านคลองดินหม้อ  มีแหล่งน้ําน้ํากิน น้ําใช้ (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

     แหล่งนํ้า ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ   �  � 65% 

4.2 บ่อน้ําตื้นสาธารณะ   �  �  

4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

 �  �   100% 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       

4.5 แหล่งน้ําธรรมชาต ิ   �  �  

4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

4.6.1)                               . 

4.6.2)                               . 

      

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
    8.1 การนับถือศาสนา 
             ประชากรในพ้ืนท่ีตําบลบ้านด่าน นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 100  มีวัดจํานวน 6 แห่ง คือ 
            - วัดประชาธรรม 
   - วัดเด่นด่าน 
           - วัดสามัคยาราม 
  - วัดกุมภีร์ทอง 
  - วัดคุ้งยาง 
  - วัดน้ําวังหลวง 
    8.2 ประเพณีและงานประจําปี 
          - ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
         - ประเพณีวันสงกรานต์   ประมาณเดือน เมษายน 
          - ประเพณีสรงน้ําศาลปู่เจ้า  ประมาณเดือน เมษายน  
          - ประเพณีทําบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน เมษายน  พฤษภาคม 
          - ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 
    8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
            - ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทําเคร่ืองจักสานใช้สําหรับครัวเรือน การปลูกพืชผักปลอดสารพิษไว้
รับประทาน การทํายาสมุนไพรไว้สําหรับรักษาโรคต่างๆ การนวดแผนไทย การรู้จักวิธีการถนอมอาหารด้วยวิธี
ธรรมชาติ การทําไม้กวาด การทําขนมไทย  การทําน้ําพริก  เป็นต้น 



             - ประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีตําบลบ้านด่าน  ใช้ภาษาถิ่นในการส่ือสารและภาษาไทยมาตรฐาน 
      8.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
           - ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลบ้านด่านได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้
จําหน่ายบ้าง ได้แก่ ไม้กวาด เคร่ืองจักสานท่ีทําจากไม้ไผ่ เป็นต้น 
 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 น้ํา ท่ีใช้ในการอุปโภค บริโภค เป็นน้ําท่ีได้จากน้ําฝนและน้ําดิบจากแม่น้ําน่าน  ซ่ึงจะต้องนํามาผ่าน
กระบวนการของระบบประปา สําหรับน้ําใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่สามารถนําขึ้นมาใช้ได้อย่างพอเพียง  
 9.2 ป่าไม้  ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบ้านด่าน พ้ืนท่ีป่าอยู่ในเขตพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ คลองตอนฝ่ังขวา เป็น
ประเภท ป่าเบญจพรรณ ป่าผลัดใบเส่ือมโทรม ป่าแดงหรือป่าเร็งรัง ต้นไม้ท่ีพบส่วนใหญ่คือ ไม้สัก  
 9.3 ภูเขา  เป็นพ้ืนท่ีภูเขาและเทือกเขาท่ีมีความลาดชันสูง ดินท่ีพบมักมีเศษหินปนในเนื้อดินมาก       
เนื้อดินมีลักษณะเนื้อละเอียด และอาจพบสลับกับพ้ืนหินหรือก้อนหิน ตามหลักวิชาการไม่เหมาะต่อการนํามาใช้
ประโยชน์ ควรสงวนเก็บไว้เป็นพ้ืนป่าไม้และแหล่งต้นน้ําลําธาร การนําพ้ืนท่ีนี้มาใช้ควรกระทําการอย่าง
ระมัดระวังต่อการชะล้างพังทลายของหน้าดิน 
 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ในพ้ืนท่ีของตําบลบ้านด่าน ส่วนมากเป็นพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก ท่ีอยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ
ตามลําดับ และมีบางส่วนเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีก็ได้แก่ ดิน น้ํา ต้นไม้ ซ่ึงควรรักษา
ความอุดมสมบูรณ์ไว้  
 

� ภูมิอากาศ  ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี   3  ฤดู 
- ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง  เดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดและแห้งแล้ง ราษฎรประสบปัญหา

ขาดแคลนน้ําเพ่ืออุปโภค-บริโภคและน้ําเพ่ือการเกษตร อุณหภูมิ สูงสุด 42 องศาเซลเซียส (มาจากแผนพัฒนา
เกษตรตําบลศูนย์บริหารและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร)  

- ฤดูฝน  เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน ปกติฝนตกชุกตลอดฤดูกาล แต่บางปีมีฝนตกขาด
ช่วงเป็นเวลานาน อุณหภูมิต่ําสุดอยู่ท่ี 34 องศาเซลเซียส 

- ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม ในช่วงเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม มักมีอากาศ
หนาวจัดและมีหมอกปกคลุมโดยท่ัวไป มีอุณหภูมิต่ําสุด 14 องศา  

 

� ลักษณะภูมิประเทศ 
 มีลักษณะเป็นท่ีราบลุ่มแม่น้ํา มีแม่น้ําไหลผ่านตรงกลางตําบล ทางทิศเหนือและทิศใต้จะเป็นพ้ืนท่ีภูเขา
ลาดชัน แหล่งน้ําท่ีสําคัญ คือ แม่น้ําน่าน ซ่ึงเป็นแม่น้ําสายหลัก มีบ้านเรือนติดกับแม่น้ําน่านท้ังสองฝ่ัง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



� สภาพทางเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม(ทํานา) ร้อยละ 26.64 
อาชีพของราษฎร 

ที่ อาชีพ จํานวนครัวเรือน ร้อยละ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

ทํานา 

ทําไร ่

ทําสวน 

ประมง 

ปศุสัตว์ 

รับราชการ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พนักงานบริษัท 

รับจ้างท่ัวไป 

ค้าขาย 

ธุรกิจส่วนตัว 

อาชีพอ่ืน  

กําลังศึกษา 

ไม่มีอาชีพ 

360 

7 

2 

-- 

18 

24 

-- 

1 

390 

146 

10 

181 

17 

195 

26.65 

0.51 

0.15 

-- 

1.34 

1.78 

-- 

0.07 

28.86 

10.81 

0.74 

13.40 

1.25 

14.44 

 รวม 1,351 100 

(ข้อมูลอ้างอิงจาก จปฐ. ปี 2562) 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างรายได้ของประชาชน  

ลําดับที ่ ชื่อหมู่บ้าน รายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนต่อเดือน รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อป ี

1 หมู่ 01 บ้าน คลองสรวง 8,317.28 54,870.83 

2 หมู่ 02 บ้าน คลองดินหม้อ 12,958.12 52,053.52 

3 หมู่ 03 บ้าน ด่าน 15,654.66 66,681.68 

4 หมู่ 04 บ้าน หากสารส้ม 12,413.61 57,885.92 

5 หมู่ 05 บ้าน ไร ่ 14,535.46 70,081.70 

6 หมู่ 06 บ้าน คุ้งยาง 14,364.98 60,332.92 

7 หมู่ 07 บ้าน คุ้งยาง 16,909.64 55,039.22 

8 หมู่ 08 บ้าน คุ้งยาง 9,082.23 50,144.13 

9 หมู่ 09 บ้าน เนินตาตุ้ม 13,858.84 56,969.90 

10 หมู่ 10 บ้าน น้ําวังหลวง 17,306.06 52,314.50 

11 หมู่ 11 บ้าน เด่นดา่นเหนือ 10,057.85 71,858.38 

12 หมู่ 12 บ้าน เด่นดา่น 11,194.14 59,053.14 

      รายได้เฉล่ียในพ้ืนที่ตําบล 12,285.97 57,766.84 

         (ข้อมูลอ้างอิงจาก จปฐ. ปี 2562) 

ผลิตผลหรือสินค้าทางการเกษตรที่สําคัญของตําบล  
     1)   ข้าว และข้าวโพด 
     2)   อ้อย และถั่วเหลือง 
          กลุ่มประชาชนด้านเศรษฐกิจ 
     1)  กลุ่มอาชีพ  
  - กลุ่มเกษตรทํานา/ ทําไร่   จํานวน  11 กลุ่ม   มีสมาชิก รวม  252 คน     
     - กลุ่มทําผ้าห่ม                จํานวน    4 กลุ่ม   มีสมาชิก รวม   37  คน     
  - กลุ่มผู้ใช้น้ํา                   จํานวน    2 กลุ่ม   มีสมาชิก รวม   20  คน     
  - กลุ่มเล้ียงหมู                  จํานวน   6 กลุ่ม   มีสมาชิก รวม   81  คน 
      - กลุ่มเล้ียงโค กระบือ         จํานวน   3 กลุ่ม   มีสมาชิก รวม   44  คน 
  - กลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้า            จํานวน   3 กลุ่ม   มีสมาชิก รวม   32  คน     
  - กลุ่มเบเกอร่ี                   จํานวน   1 กลุ่ม   มีสมาชิก รวม   12  คน     
  - กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน          จํานวน   1 กลุ่ม   มีสมาชิก รวม   10  คน     
  - กลุ่มขนมไทย                  จํานวน   1 กลุ่ม   มีสมาชิก รวม    9  คน 



      - กลุ่มขนมจีน                   จํานวน   1 กลุ่ม   มีสมาชิก รวม    9  คน 
  - กลุ่มขนมอบ                   จํานวน  1 กลุ่ม  มีสมาชิก รวม  14 คน   
  - กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์          จํานวน  1 กลุ่ม  มีสมาชิก รวม  56 คน 
      - กลุ่มแม่บ้านทําน้ําพริก       จํานวน  1 กลุ่ม  มีสมาชิก รวม  14 คน 
  - กลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษ จํานวน  1 กลุ่ม  มีสมาชิก รวม  10 คน 
  - กลุ่มทําไม้กวาด                 จํานวน  1 กลุ่ม  มีสมาชิก รวม  10 คน 
                 2)  กลุ่มการเงิน  
  - กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต    จํานวน  12 กลุ่ม   
      - กองทุนหมู่บ้าน                   จํานวน  12 กลุ่ม   
  - กองทุนแม่ของแผ่นดิน          จํานวน  12 กลุ่ม     

- กลุ่ม กข คจ  ม.2, 7, 9         จํานวน   3 กลุ่ม  
 

� สภาพทางสังคม 

        การศึกษาของราษฎร 
             -   การศึกษาของราษฎร 
ที่ ระดับการศึกษาของราษฎร จํานวนเพศชาย 

(คน) 
จํานวนเพศหญิง

(คน) 
จํานวนรวม 

(คน) 

1. ไม่เคยศึกษา 37 50 87 

2. อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 52 36 88 

3. ต่ํากว่าชัน้ประถมศึกษา 31 22 53 

4. จบชัน้ประถมศึกษา (ป.4, ป.7 ,ป.6) 885 1,072 1,957 

5. มัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.1-3,ม.1-3) 249 200 449 

6. มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.4-5,ม.4-6,ปวช.) 187 193 380 

7. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 65 59 124 

8. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 96 201 297 

9. สูงกว่าปริญญาตร ี 5 8 13 

 รวม 1,607 1,841 3,448 

(ข้อมูลอ้างอิงจาก จปฐ. ปี 2562) 

 

      



  � ด้านการบริหารสถานศกึษา 

                สถานการศึกษา 

ที่ สถานบริการด้านการศึกษา จํานวน (แห่ง) 

1. 

2. 

3. 

4.  

5. 

6. 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

โรงเรียนระดับอนุบาล 

โรงเรียนระดับประถมศึกษา 

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 

ศูนย์เรียนรู้ประจําตําบล 

ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน 

1 

3 

3 

1 

1 

12 

         

 � ศาสนาและวัฒนธรรม 
          ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 100  (ข้อมูลอ้างอิงจาก จปฐ. ปี 2562) 
 มีวัด 6 แห่ง และ 1 สํานักสงฆ์ คือ 
 1. วัดประชาธรรม   ม.1 
 2.  วัดเด่นด่าน ม.2  
 3.  วัดสามัคยาราม ม.3 
 4.  วัดกุมภีร์ทอง ม.5 
 5.  วัดคุ้งยาง ม.7 

6.  วัดน้ําวังหลวง ม.10 
ประชากรในพ้ืนท่ีตําบลบ้านด่าน นับถือศาสนาพุทธ มีวัด 6 แห่ง มีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

ประเพณี  เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีตักบาตรสลากภัตรและเทโว ทําบุญวัน
เข้าพรรษาและประเพณีสรงน้ําศาลปู่เจ้า    
 

 

 

 

 

 

 



� ด้านสุขภาพ 

ประเภทสถานพยาบาล จํานวน (แห่ง) จํานวน บุคลากร 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 

คลินิก 

1 

1 

6 

1 

 

 

 � ผู้ด้อยโอกาส 

ที่ ประเภท จํานวน (ราย) ได้รับการช่วยเหลือ(คน) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ 

เด็กกําพร้า เร่รอน ถูกทอดท้ิง 

ผู้พิการ (ช่วยตัวเองไม่ได้) 

ผู้พิการ (ช่วยตัวเองได้) 

พิการทางสติปัญญา 

6 

- 

48 

257 

20 

6 

- 

48 

257 

20 

 รวม 331 331 
 

� สภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 - การคมนาคม   

  การคมนาคมในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน  ถนนส่วนใหญ่จะเป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีต  
ส่วนเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  ตามไร่  นา  จะเป็นถนนลูกรัง มีแม่น้ําไหลผ่าน การติดต่อกันระหว่าง
บางหมู่บ้านจึงต้องอาศัยสะพานข้ามแม่น้ําน่านของตําบลแสนตอ ซ่ึงต้องอ้อมหลาย จึงทําให้การคมนาคมใน
หมู่บ้านมีความสะดวกพอสมควร  ส่วนการติดต่องานกับอําเภอและจังหวัดก็จะสะดวก เนื่องจากมีรถโดยสาร
ประจําหมู่บ้านว่ิงรับ- ส่งผู้โดยสารอยู่ตลอดวัน เส้นทางท่ีใช้ในการเดินทางก็เป็นถนนลาดยางตลอดสาย การ
ติดต่อส่ือสารทางโทรศัพท์ก็จะสะดวกขึ้นเนื่องจากประชาชนมีโทรศัพท์ใช้กันตามบ้าน,โทรศัพท์เคล่ือนท่ีมากขึ้น
และมีบริการตู้โทรศัพท์สาธารณะหมู่บ้าน  นอกจากนี้ยังสามารถใช้บริการโทรศัพท์มือถือได้ทุกระบบในทุกพ้ืนท่ี
ของตําบล  มีบริการไปรษณีย์เปิดบริการให้ประชาชนท่ัวไป  จํานวน  1  แห่ง  และมีถนนภายในตําบล รวม 39 
สายทาง ระยะทางรวม  43.84 กิโลเมตร  รายละเอียดดังนี้ 
                    1. ถนนคอนกรีต                  จํานวน    16.761    กิโลเมตร 
                    2. ถนนลาดยาง                   จํานวน      6.722    กิโลเมตร 
                    3. ถนนลูกรัง                      จํานวน     20.360   กิโลเมตร 
                    4. ถนนหินคลุก                   จํานวน        -         กิโลเมตร 
                    5. อ่ืนๆ เช่น สะพาน             จํานวน         5        สะพาน 



- โทรคมนาคม 
 ส่วนมากประชาชนใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี ได้ทุกระบบ และมีโทรศัพท์ท่ีใช้ภายในบ้าน มีบริการ  ตู้โทรศัพท์ 
ไม่มากนักเพราะไม่นิยมใช้  และมีการใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ิมขึ้น อีกท้ังมีบริการไปรษณีย์ เปิดให้บริการ   1 แห่ง 

  � ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
      พ้ืนท่ีพักอาศัย……………...955….…ไร่    พ้ืนท่ีหน่วยงานของรัฐ…….150…….ไร่ 
      พ้ืนท่ีเกษตรกรรม………12,812….…ไร่   พ้ืนท่ีสถานศึกษา…….…......50……..ไร่  
      พ้ืนท่ีป่าไม้……………..24,582……..ไร่    พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ……………....3,950……..ไร่ 
 
- ทรัพยากรน้ํา 
  แหล่งน้ําท่ีสําคัญ ซ่ึงประชาชนใช้ประโยชน์ในด้านการอุปโภค บริโภคและด้านการเกษตร ได้แก่ แม่น้ํา

น่าน นอกจากนี้ยังมีคลองต่างๆ อีกหลายสายท่ีประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในด้านการกสิกรรม เช่น 
ที่ ประเภทแหล่งน้ํา จํานวน (แห่ง) ประโยชน์ที่ได้รับ 

พ้ืนที่ (ไร่) ครัวเรือน 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

บ่อน้ําตื้น/สระน้ํา 
บ่อบาดาล 

ฝาย/ทํานบ/พนังก้ันน้ํา 

ประปาหมู่บ้าน/อบต. 

แหล่งน้ําธรรมชาติ ห้วย/หนอง/คลอง /บึง ฯลฯ 

218 

13 

8 

6 

6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1,582 

1,582 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� การแบ่งเขตการปกครอง 
      มีจํานวนหมู่บ้านในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังส้ิน 12 หมู่บ้าน จํานวน 1,246 ครัวเรือน 
       ข้อมูลประชากรและบ้าน ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
ชาย  1,607 คน  หญิง  1,841 คน รวม 3,448 คน  
               รายได้เฉล่ียต่อคนต่อปี จากข้อมูล จปฐ. พ.ศ. 2562  จํานวน  57,766.87  บาท 
 

  ช่วงอายุประชากร 
จํานวนเพศชาย 

(คน) 
จํานวนเพศหญิง 

(คน) 
จํานวนรวม 
(คน) 

น้อยกว่า  1 ปีเต็ม 
1 ปีเต็ม  - 2 ปี 
3 ปีเต็ม – 5 ปี 
6 ปีเต็ม – 12 ปี 
13 ปีเต็ม – 14 ปี 
15 ปีเต็ม – 18 ปี 
19 ปีเต็ม – 25 ปี 

26 ปีเต็ม – 34 ปีเต็ม 
35 ปีเต็ม – 49 ปี 

50 ปีเต็ม – 59 ปีเต็ม 
มากกว่า 60 ปีเต็มข้ึนไป 

4 
15 
34 
139 
33 
71 
127 
137 
293 
270 
484 

10 
16 
22 
103 
36 
65 
146 
156 
335 
344 
608 

14 
31 
56 
242 
69 
136 
273 
293 
628 
614 
1,092 

รวมทั้งหมด 1,607 1,841 3,448 
 
 
2.2  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่าน 

(1) ฝ่ายการเมือง 
-  จํานวนสมาชิก อบต.   23   คน 
-  คณะผู้บริหาร    4    คน   ประกอบด้วย 
 1)  นายธวัช          คลังกรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 2)  นายสวัสดิ์       จันทร์คํา   รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 3)  นายสุวรรณ      ตันดี  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 4)  นางสาวรัชนี     แสงดาว   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

 (2)  ฝ่ายพนักงานส่วนตําบล   27   คน   ประกอบด้วย 
         -  พนักงานส่วนตําบล จํานวน     13   คน 
         -  ลูกจ้างประจํา            จํานวน      2   คน  (ถ่ายโอน  2  คน) 
                            -  พนักงานจ้าง            จํานวน     12   คน 
   
อัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่าน               จํานวน     28    คนแยกเป็น 
 1.1  พนักงานส่วนตําบล   รวมทั้งส้ิน จํานวน        15    คน   
         - ประเภท บริหารท้องถิ่น ระดับ  กลาง จํานวน  1 คน 
        -  ประเภท อํานวยการ ระดับ  ต้น   จํานวน  3 คน 
         -  ประเภท วิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ  จํานวน  2 คน 



         -  ประเภท วิชาการ ระดับ ชํานาญการ จํานวน  2 คน 
         -  ประเภท ท่ัวไป ระดับ ชํานาญงาน  จํานวน            2         คน 
         -  ประเภท ท่ัวไป ระดับ ปฏิบัติงาน  จํานวน            3         คน 
         -  ประเภท ครูผู้ดูแลเด็ก ระดับ คศ.1  จํานวน           2         คน 
     

1.2  ลูกจ้างประจํา / พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล  รวมทั้งส้ิน   13  คน  แยกได้  ดังนี้ 
  (1)  ลูกจ้างประจํา  จํานวน    2    คน 
  (2)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน    6    คน 
  (3)  พนักงานจ้างท่ัวไป  จํานวน    5    คน 

ระดับการศึกษาของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 
 ประถมศึกษา    จํานวน              1          คน 
 มัธยมต้น    จํานวน   1          คน 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา  จํานวน    4          คน 
 อนุปริญญา/ปวท./ปวส.   จํานวน   2          คน 

ปริญญาตรี    จํานวน            16          คน 
ปริญญาโท    จํานวน    2          คน 
 

 
2.3  งบประมาณ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่าน  มีรายได้มาจากภาษีท่ีจัดเก็บเอง นอกจากนั้น ยังมีรายได้จากการ
จัดสรรภาษีบางประเภทจากส่วนกลาง รวมท้ังเงินอุดหนุนต่างๆ 

 



บทที่ ๒ 

การวิเคราะห์ศักยภาพและเป้าหมายการท่องเที่ยว  
 

จากนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่านและข้อมูลพ้ืนฐานการพัฒนา ซ่ึงได้ทําการ
วิเคราะห์บริบทในพ้ืนท่ี  เพ่ือท่ีจะทราบสภาวการณ์แวดล้อมของการพัฒนาและศักยภาพในการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านด่าน  

 
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จุดแข็ง   

 มีถนนท่ีสามารถเดินทางติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลใกล้เคียงได้หลายตําบลเช่น  องค์การบริหาร
ส่วนตําบลแสนตอ  องค์การบริหารสวนตําบลหาดงิ้ว  องค์การบริหารส่วนตําบลวังดิน  เทศบาลตําบลผาจุก ฯลฯ 
นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่านยังมีบุคลากรพร้อมท่ีจะดําเนินการในการบํารุงรักษา โครงสร้าง
พ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 

จุดอ่อน  

 มีถนนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบหลายเส้น แต่ขาดเงินงบประมาณสําหรับการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ดูแลรักษาถนน ประปารวมไปถึงสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ และประสบปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอต่อ ท้ัง
ยังลักษณะของงานบางอย่างต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญ มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน  

โอกาส  

 เป็นหน่วยงานท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดเล็กทําให้การบริการโครงสร้างพ้ืนฐานดําเนินการได้ครอบคลุมแล้วทุกพ้ืนท่ี  
จึงส่งผลให้ความจําเป็นในด้านการก่อสร้างลดลง และเม่ือโครงการใดเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านด่าน ก็จะประสานแผนของความร่วมมือ ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือหน่วยงาน
ท่ีมีศักยภาพด้านการเงินสูงกว่า  

อุปสรรค 

 ตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล ไม่สามารถเข้าไปดําเนินการในส่วนท่ีซํ้าซ้อนกับหน่วยงาน
อ่ืน เพราะบางคร้ังเส้นทางถนนหนทาง ประปา วัด โรงเรียน ก็ไม่ได้รับการถ่ายโอนให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ฉะนั้นการจะทําการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา จึง 
เป็นไปได้ค่อนข้างยาก หรือถ้าได้รับการถ่ายโอนให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลแล้ว  
ครุภัณฑ์บางอย่างอายุในการใช้งานหลายปีแล้ว  จึงทําให้ต้องมีการซ่อมแซม บางอย่างต้องใช้งบประมาณมากทํา
ให้ไม่สามารถดําเนินการได้ทันตามความต้องการของประชาชนได้ 
 

 



ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านแหล่งน้ํา 

จุดแข็ง   

 เนื่องจากพ้ืนท่ีตําบลบ้านด่าน แบ่งออกเป็น 2 ฝ่ัง โดยมี แม่น้ําน่านไหลผ่านระหว่างหมู่บ้าน และมีท้ัง
แหล่งน้ําเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ห้วย หนอง คลอง บึง ฯลฯ  จํานวนหลายสาย  มีระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือ
บริการประชาชนได้มีน้ําใช้อุปโภค บริโภค ได้อย่างท่ัวถึง  มีระบบชลประทานคลองส่งน้ําท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
เกษตรกรมีน้ําใช้ทําการเกษตรได้อย่างท่ัวถึง 

จุดอ่อน  

 มีแหล่งน้ําท่ีเกิดจากธรรมชาติ ช่วงฤดูแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ทําให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ําเป็น
ประจํา น้ําสําหรับใช้เพ่ือการเกษตรมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร เนื่องจากอาชีพหลักของราษฎรใน
ตําบลบ้านด่าน คือ การประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทํานา ทําไร่ ทําสวน และระบบประปาหมู่บ้าน ท่ี อบต. 
ดําเนินการเอง ก็ยังมีการขาดทุนจากหลายสาเหตุ และขาดเงินงบประมาณสําหรับการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ดูแลรักษา แหล่งน้ําท่ีสําหรับไว้ใช้กักเก็บน้ํา เป็นต้น 

โอกาส  

 เป็นหน่วยงานท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดเล็กทําให้การบริการด้านแหล่งน้ําดําเนินการได้ครอบคลุมแล้วเกือบครบทุก
พ้ืนท่ี  จึงส่งผลให้ความจําเป็นในด้านการก่อสร้างลดลง และเม่ือโครงการใดเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านด่าน ก็จะประสานแผนของความร่วมมือ ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือ
หน่วยงานท่ีมีศักยภาพด้านการเงินสูงกว่า  

อุปสรรค 

 ตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล  ไม่สามารถเข้าไปดําเนินการในส่วนท่ีซํ้าซ้อนกับ
หน่วยงานอ่ืน เพราะบางคร้ังการพัฒนาด้านแหล่งน้ํา ท่ียังไม่ได้รับการถ่ายโอนให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ฉะนั้น การจะทําการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา จึงเป็นไปได้ค่อนข้างยาก 
หรือถ้าได้รับการถ่ายโอนให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลแล้ว  ครุภัณฑ์บางอย่างอายุใน
การใช้งานหลายปีแล้ว  จึงทําให้ต้องมีการซ่อมแซม บางอย่างต้องใช้งบประมาณมากทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้
ทันตามความต้องการของประชาชนได้ 

 

 

 

 

 



ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ    

จุดแข็ง  

 ตําบลบ้านด่าน มีกลุ่มอาชีพ  จํานวน 45 กลุ่ม ซ่ึงในการตั้งกลุ่มมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้ตาม
เกณฑ์ จปฐ. คือ ไม่ต่ํากว่า 60,000.- บาท อาชีพหลัก คือ เกษตรกร มีแหล่งน้ําท่ีสําคัญคือ แม่น้ําน่าน ไหลผ่าน 
ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้เกิดอาชีพใหม่เพ่ือให้ประชาชนมีทางเลือกในการดํารงชีวิตและให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น  อีกท้ัง การคมนาคมสะดวก สามารถติดต่อกับท้องถิ่นอ่ืนๆ ได้  

ตําบลบ้านด่านมีแหล่งท่องเท่ียว เช่น ถ้ําปูน รวมท้ังโบราณสถาน ประเพณี วัฒนธรรมและชุมชน ท่ีสืบ
สานวัฒนธรรมกันมาหลายช่ัว อายุคน  

จุดอ่อน  

 ในการดูแลเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวองค์การบริหารส่วนตําบลยังขาดแคลนบุคลากรท่ีมาปฏิบัติงานการ
ท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสถานท่ีท่องเท่ียว การควบคุมนักท่องเท่ียวท่ีทําลายระบบนิเวศวิทยาของแหล่ง
ท่องเท่ียว การมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ประชาชนในพ้ืนท่ี หรือตําบลใกล้เคียง มีการร้องเรียนเร่ืองน้ําเน่าเสีย
จากมูลสุกร และกล่ินเหม็น 

โอกาส  

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ท่ีเน้นการส่งเสริมการท่องเท่ียว ประกอบกับการส่งเสริมและ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจในด้านต่างๆ จากนโยบายรัฐบาล เป็นหนึ่งในภารกิจและอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทําให้โครงการต่างๆ ท่ีออกมาเป็นการส่งเสริมเก่ียวกับอาชีพเป็นส่วนใหญ่  

อุปสรรค 

  สภาวการณ์ราคาน้ํามันโลก พลังงานเช้ือเพลิงท่ีสูงขึ้นทําให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมข้ึนส่งผลให้การทําอาชีพ
ด้านการเกษตรประสบภาวะขาดทุนและสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศท่ีแปรปรวน ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล หรือ
บางคร้ังก็เกิดน้ําท่วมผลผลิต ส่งผลให้การทําการเกษตรซ่ึงเป็นอาชีพหลักของประชาชนในตําบลประสบภาวะ
ขาดทุนตลอด ชาวนาขายข้าวได้ราคาถูก  

 

 

 

 

 

 



ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการการเมืองการบริหาร 

จุดแข็ง 

 ตําบลบ้านด่านเป็นชุมชนท้องถิ่นก่ึงเมือง คือ อยู่ในเขตอําเภอเมือง ประชาชนสามารถรับข้อมูลข่าวสาร 
ได้ทันต่อเหตุการณ์ โดยมีผู้นําชุมชน เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ระหว่างผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลเป็นไปในลักษณะท่ีเสริมประสิทธิภาพซ่ึงกันและกันและมีความสัมพันธ์และประสานงานกันเป็นอย่างดี  

จุดอ่อน  

 ด้านการเมืองถึงแม้ประชาชนจะมีการตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองสูง แต่เยาวชนยัง ขาด
ความเข้าใจในประเด็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ และยังมีความเข้าในการเมืองการปกครองน้อย การไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งของการเมืองท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและสมาชิก สภา
องค์การบริหารส่วนตําบลท่ีผ่านมายังอยู่ในระดับปานกลาง 
 การบริหารงานเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นหน่วยงานท่ีต้องตอบสนองต่อนโยบายผู้บริหารซ่ึง
สนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซ่ึงวิธีการดําเนินการดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือกัน
ระหว่างองค์กรภายใน  แต่อย่างไรก็ตามค่านิยมในการดําเนินงานแบบเดิมซ่ึงเน้นการทํางานแบบ  ภาคส่วนยัง
ปรากฏเป็นปัญหาในการประสานงานภายในอยู่บ้าน ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตําบลยังขาดเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในการบริหารงาน เช่น ยานพาหนะ อุปกรณ์บํารุงเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองใช้สํานักงาน  
โอกาส 

 กฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้อํานาจ
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหา และความต้องการของ
ท้องถิ่น นอกจากนั้นกระแสความคิดเร่ืองการทํางานแบบมีส่วนร่วมของประชาชนและกระแสการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยท่ีได้รับความนิยมไปท่ัวโลก ทําให้ประชาชนเร่ิมมีแนวความคิดในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินหรือให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ 

อุปสรรค 

 การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรัฐบาลกลางไม่เป็นไปตามท่ีได้ประมาณการ
รายรับไว้ ทําให้ไม่สามารถวางแผนการดําเนินงานได้ในระยะยาว นอกจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับราชการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ยังเป็นลักษณะของการควบคุม ท้องถิ่นไม่ได้มีอิสระใน
การดําเนินงานท่ีจะตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ยังมีปัญหาความเหล่ือมลํ้า
ของอํานาจหน้าท่ีระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะระเบียบราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังมีหลาย
ฉบับท่ีต้องแก้ไข เพราะการยกเว้นระเบียบราชการได้เป็นอํานาจจากกรม หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  จึงมักจะมีการ
ยกเว้นระเบียบเฉพาะบางโครงการท่ีส่ังการมาจากส่วนกลางเท่านั้น แต่ไม่ใช่ความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ี  

 

 



ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านสังคม  

จุดแข็ง    

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล  ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิและส่งเสริมการอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้กําหนดไว้ในนโยบายอย่างชัดเจนท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชน ผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาสและการดูแลเร่ืองสุขภาพร่างกาย องค์การบริหาร
ส่วนตําบลมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลท่ีมีศักยภาพ ในด้านการศึกษาตําบลบ้านด่านมีสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาถึง 3 แห่ง เป็นโรงเรียน และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 1 แห่ง ซ่ึงมีความเพียงพอในการ
รองรับการเจริญเติบโตของสังคมมีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการด้านประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นรวมไปถึงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนได้รู้จักรักและหวงแหนประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

จุดอ่อน  

 ขาดแคลนเจ้าหน้าท่ีดําเนินการในเร่ืองการประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและในบางคร้ัง
ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นบางหมู่บ้านบางชุมชนก็มีการปฏิบัติแต่งต่างกันไปทําให้เยาวชนรุ่นหลังไม่
สามารถหาหลักปฏิบัติท่ีถูกต้องได้ อีกท้ังยังไม่มีศูนย์กลางในการจําหน่ายสินค้า หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐาน และเป็นท่ีน่าสนใจและการเพ่ิมมูลค่าสินค้าในชุมชน 

โอกาส  

 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล สถาบันการศึกษา และสถาบันทางศาสนาท่ีเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน สามารถรองรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเต็มท่ี ประกอบกับรัฐบาลได้ให้
ความสําคัญในการฟ้ืนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ประเด็นในเร่ืองการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นประเด็นท่ีกําลังได้รับความสนใจ และเป็นประเด็นท่ีนโยบายรัฐบาลร่วมสนับสนุน ให้ประชาชนร่วมกัน
อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อุปสรรค 

 หน่วยงานราชการของจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ประสานงานต่อเนื่อง งบประมาณในการจัดสรร ล่าช้าในการ
ดําเนินการ ทําให้ไม่สามารถทําได้ เนื่องจากมีระเบียบกฎหมายไม่รองรับ  ปัจจุบันอิทธิพลตะวันตกได้ขยายเข้าสู่
ประเทศไทยทําให้ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยถูกคุกคามจากอิทธิพลตะวันตกเด็กวัยรุ่นต่างก็รับ
เอาอิทธิพลตะวันตกมาใช้จนบางคร้ังก็ลืมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยโดยส้ินเชิง 

 

 

 

 



ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

จุดแข็ง   

 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่าน ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม และองค์การบริหารส่วนตําบลมีงบประมาณ และเคร่ืองจักรกลพร้อมท่ีจะดําเนินการปรับปรุงและ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  อีกท้ังมีท่ีสาธารณะประโยชน์ในการพัฒนาด้านทรัพยากร  ป่าไม้
อย่างมีประโยชน์ในอนาคตต่อไป 

จุดอ่อน  

 สภาพแวดล้อมของตําบลยังไม่มีการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย ทําให้ประชาชนต้องใช้วิธีกําจัดขยะด้วย
ตนเอง เกิดความไม่ถูกสุขลักษณะ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตําบลยังขาดแคลนเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีมี
ความรู้เฉพาะทางในการดําเนินงานท่ีผ่านมาต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน การดําเนินงานท่ีผ่านมาก็ไม่
สามารถประเมินผลงานของกลุ่มเป้าหมายและการดําเนินงานขาดความต่อเนื่อง ประชาชนยังใช้ความรู้เดิมในการ
กําจัดวัชพืชด้วยการเผาทําให้เกิดมลพิษและไฟไหม้ 

โอกาส  

 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจและเป็นกระแส      โลกา
ภิวัตน์ท่ีมีการรณรงค์กันตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อําเภอ  จังหวัด ประเทศ และระดับโลก มีหน่วยดําเนินงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน ตลอดท้ังองค์กรท่ีไม่แสวงหากําไร ดําเนินการสร้างจิตสํานึกของประชาชน ตลอดท้ังการรณรงค์
ให้มีการนําทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ซํ้า การตั้งเครือข่ายคนรักษ์ส่ิงแวดล้อม    ตั้งชมรมอาสาสมัคร
รักษ์ส่ิงแวดล้อม  

อุปสรรค 

 การบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถควบคุมขยะและ
มลพิษจากประชาชนได้  ขาดความร่วมมือในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เช่น ยังตัดไม้ทําลายป่า  เผาขยะ การเล้ียง
สัตว์ในท่ีชุมชน  ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 1. พัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์และเส้นทาง
ท่องเท่ียวให้พร้อม ตลอดถึงส่งเสริมการจัดการท่องเท่ียวเช่ือมโยงกับอาชีพการเกษตรในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพตามวิถี
ชีวิตชุมชน 
 2. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ท้ังไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่าน  
 3. สร้างจิตสํานึกของประชาชนให้รักและช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยการให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ 
 
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  (๑) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียวและเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานใน
เร่ืองส่ิงอํานวยความสะดวกความปลอดภัยและสุขอนามัย  

(๒) พัฒนา บูรณะ และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมเดิมท่ีมีอยู่แล้ว ส่งเสริม
การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ท่ีมีศักยภาพสามารถเช่ือมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน 
 (3) ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเท่ียวภายในพ้ืนท่ีและภายในจังหวัด 
 (4) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเท่ียวเพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเท่ียว 
 (5) ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้บริการนักท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพ 

(6) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เพ่ือยกระดับแหล่งท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จัก 

เป้าหมายการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่าน 
1. ร่วมกันสร้างเป้าหมายท่ีเราต้องการ ต้องการเห็นการท่องเท่ียวของเราเป็นเช่นไร ? 

- มีนักท่องเท่ียวเข้ามาเยี่ยมชมแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ  
- อยากให้ตําบลบ้านด่านเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเท่ียวทางการเกษตรอย่างเต็ม

รูปแบบ 
- คนบ้านด่านมีแหล่งรายได้ทางการท่องเท่ียวเสริม 
- อยากให้นักท่องเท่ียวประทับใจในสินค้าและบริการของคนในชุมชน 
- อยากให้คนในชุมชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์และช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
- อยากให้แหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีตําบลบ้านด่านเป็นท่ีรู้จัก 
มิติด้านส่ิงแวดล้อม 
- อยากให้ประชาชนในชุมชนเอ้ือเฟ้ือกันเหมือนในอดีต 
- อยากให้ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ 
มิติในด้านเศรษฐกิจ 
- คนในท้องถิ่นมีงานทํา เศรษฐกิจในชุมชนดี 
- ไม่มีปัญหาทางสังคม คนในชุมชนมีความสุข 
- ชุมชนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักกันท่ัวไป 

 

 



ปัจจัยและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 

ช่ือปัญหา สภาพปัญหา 
1.   ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  การคมนาคมชํารุด  ไม่สะดวกต่อการคมนาคม 
1.2 การระบายน้ําไม่สะดวกมีผลให้น้ําท่วมขัง 
 

 
- สภาพถนนทรุดโทรมเนื่องจากภัยธรรมชาติของพ้ืนท่ี 
- เม่ือเกิดฝนตกหนัก หรือน้ําท่วมช่องทางระบายน้ํา  
ระบายไม่ทัน 
 

2.   ปัญหาด้านแหล่งน้ํา 
2.1  ภาชนะเก็บน้ํามีไม่เพียงพอในฤดูแล้ง 
2.2  แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตรมีไม่เพียงพอ 

 

 
- เกิดปัญหาเนื่องจากแหล่งน้ําตามธรรมชาติ                
เพ่ือการเกษตรตื้นเขิน มีน้อยและประสบปัญหา 
เกือบทุกหมู่บ้านของตําบล  
 

3.   ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
3.1  ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา เม่ือเทียบกับ
ต้นทุน 
 

3.2  ปัญหาด้านรายได้ไม่เพียงพอต่อการประกอบ
อาชีพ 
 

3.3  ปัญหาด้านตลาด 
 

3.4  ประชาชนไม่ค่อยมีความรู้ด้านวิชาการในการ
เพ่ิมผลิต 
 
3.5  การส่งเสริมกลุ่มอาชีพมักประสบความล้มเหลว 

 

3.6 งบประมาณ บุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว 
มีน้อย 

 
- ประชาชนเกือบทุกครัวเรือนได้รับปัญหาเกือบทุกปี 
โดยเฉพาะข้าว ซ่ึงมักจะถูกโรงสีเอาเปรียบ 
 

- ประชาชนมีอาชีพด้านเกษตรกรรม ร้อยละ 80            
ซ่ึงมีผลต่อการมีรายได้  ถ้าหากราคาพืชผลตกต่ํา 
พลอยให้เกิดปัญหาด้านรายได้มากขึ้น 

- ตลาดและสถานท่ีรับซ้ือสินค้าส่วนใหญ่อยู่ห่างไกล 
และใช้เวลามากในการขนส่งสินค้าเพ่ือจําหน่าย 

- ส่วนใหญ่ประชาชนไม่ค่อยให้ความสําคัญ ในการ
อบรมเชิงวิชาการ  ด้านวิชาการ  ด้านเทคนิคต่างๆ  
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ในการเพ่ิมรายได้และผลผลิต 
- รัฐอุดหนุนกองทุนต่างๆ ให้กลุ่มอาชีพ และกลุ่ม
เกษตรกร แต่การปฏิบัติขาดการรับผิดชอบของกลุ่ม 

- ศักยภาพในพ้ืนท่ี มีแหล่งท่องเท่ียวหลายแห่ง              
แต่ไม่มีงบประมาณ  บางแห่งมีเอกชนครอบครอง 
และยังขาดการประชาสัมพันธ์ 

- สถานท่ีท่องเท่ียวมีสภาพไม่ค่อยสวยงาม  จึงไม่เป็น
ท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียว 



4.ปัญหาด้านสังคม 
4.1  การบริการด้านสาธารณูปการมีน้อย 
 
 
4.2  ประชาชนด้อยโอกาสทางข่าวสารข้อมูล 
 
4.3  การส่งเสริมด้านศาสนา  วัฒนธรรมยังไม่จริงจัง 
 
 

 
- ส่ิงสาธารณูปการ  เช่น  ตู้โทรศัพท์  สวนสาธารณะ  
สวนพักผ่อนมีน้อยมาก ซ่ึงเป็นผลต่อการพัฒนาด้าน
บุคคล  เพ่ือพัฒนาด้านจิตใจ 
- สถานท่ีให้ข่าวสารทางราชการมีเพียงร้อยละ 20 
ของตําบล  ทําให้โอกาสรับรู้ข่าวสารมีน้อย 
- เยาวชนและประชาชนท่ัวไป  ส่วนใหญ่ห่างกิจกรรม
ด้านศาสนา ไม่ให้ความสําคัญหรือสืบสานวัฒนธรรม
อันดีงามของหมู่บ้านตําบล  รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ปัญหาด้านสาธารณสุข  และอนามัย 
5.1 ปัญหาโรคระบาดและโรคติดต่อ 

 

 
- พ้ืนท่ีความเส่ียงท่ีจะได้รับเช้ือหรือป่วยเป็นโรค 
ไข้เลือดออก                                                 
- อุปกรณ์การป้องกันมีน้อย เช่น เคร่ืองพ่นหมอกควัน
มีเคร่ืองเดียว  แต่ต้องดําเนินการท้ังตําบล 

6. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
6.1  จิตสํานึก  และการให้ความสําคัญ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 
6.2 ปัญหาดินเปร้ียว เป็นกรด-ด่าง 
 
6.3  ปัญหาป่าไม้ถูกทําลาย 
 

 
-ราษฎรร้อยละ  20  ของตําบลยังขาดจิตสํานึกใน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเฉพาะการบุกรุก
ถางป่าเพ่ือทําการเกษตรทําสวน โดยไม่คํานึงถึง
ธรรมชาติ และปัญหาท่ีตามมา 
-สภาพพ้ืนท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือประสบปัญหา 
ของตําบลซ่ึงมาจากการใช้ปุ๋ยเคมีมากและสภาพดิน 
-มีการบุกรุกพ้ืนท่ีเพ่ือทําการเกษตร ทําไห้ป่าไม้ถูก
ทําลายโดยไม่มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นทดแทน 

7. ปัญหาด้านการเมือง  การบริหาร 
7.1  บุคลากรไม่ค่อยมีความรู้   ความเข้าใจเท่าท่ีควร 
 
7.2 ประชาชนให้ความสําคัญในการมีส่วนร่วมน้อย 
 
 
 
7.3  การพัฒนาด้านรายได้  ไม่ดีเท่าท่ีควร 

 
- สมาชิกบางส่วนยังไม่ค่อยมีความเข้าใจเก่ียวกับ          
การบริหารและกฎหมายระเบียบเท่าท่ีควร 
- ประชาชนส่วนใหญ่ของตําบลไม่ค่อยให้ความสําคัญ
เก่ียวกับการดําเนินการ 
- ประชาชนไม่ค่อยมีเวลา และขาดความเข้าใจท่ี
ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตย 
- ปัญหาเก่ียวกับการจัดเก็บรายได้ เนื่องจาก  
ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการยื่นเสียภาษี                     
เป็นเหตุให้การจัดเก็บ และการพัฒนารายได้  ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 



การบริหารจัดการ ด้านผู้นําและโครงสร้างองค์กร เพ่ือให้การนําแผนพัฒนาการท่องเท่ียวไปสู่การปฏิบัติ 
ชุมชนควรจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด ทําหน้าท่ีเป็นตัวแทนของคนในชุมชนในการขับเคล่ือน เพ่ือวางแผน
และประสานงานติดต่อระหว่างชุมชน องค์การบริหารส่วนตําบลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

นอกจากนี้  เ พ่ือให้ทุกกลุ่มได้เข้ามามีบทบาทและทํางานร่วมกันในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
คณะกรรมการชุดดังกล่าว ควรจัดตั้งด้วยระบบโควตา กล่าวคือ ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนท่ีมีความเหมาะสมเข้ามา
ทํางาน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 

ฝ่าย หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด เช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียวของประชาชนในชุมชน 

ส่ือสารภายในชุมชน สร้างกิจกรรมการตลาดเพ่ือดึงดูด
นักท่องเท่ียว ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  

2. ฝ่ายการเงินและบัญชี จัดทําระบบการเงิน บัญชีรายรับ/รายจ่าย ดูแลทรัพย์สินของ
คณะกรรมการ (ถ้ามี) 

3. ฝ่ายวิชาการ ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเร่ืองราวต่างๆ ของชุมชนเพ่ือ
นํามาเป็นข้อมูลด้านการท่องเท่ียว เก็บรวบรวมไว้อย่างเป็น
ระบบเพ่ือให้มีการศึกษา และเผยแพร่ต่อไป 

4. ฝ่ายพัฒนาและควบคุมมาตรฐาน
สินค้า 

ออกแบบเส้นทางการท่องเท่ียวให้ครบวงจร นําเสนอรูปแบบ
การท่องเท่ียว และให้บริการนักท่องเท่ียวให้มีมาตรฐาน และ
คงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเอาไว้  

     5.  ฝ่ายดูแลสถานท่ี บํารุงรักษา
ส่ิงแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ 

บํารุงรักษาธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมของชุมชนเอาไว้ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
ห้องน้ํา ถนน ระบบการบําบัดน้ําเสีย และประสานขอรับการ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก 

    6.  ฝ่ายสาธารณสุข ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น ด้านการ
ประกอบอาหาร การสาธารณสุขท่ัวไป รณรงค์ให้คนใน
ชุมชนใส่ใจเร่ืองความสะอาด  

5. ฝ่ายทะเบียน พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเท่ียวและการให้บริการ
ในด้านต่างๆ ในชุมชน เช่น แหล่งท่องเท่ียว สถาน
ประกอบการ และผู้ประกอบการฯ 

6. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ดูและความปลอดภัยภายในชุมชน เช่น การจัดเวรยาม การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมรวบข้อมูลและพัฒนา
ฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

7. ฝ่ายพัฒนาสังคม สร้างทัศนคติท่ีดีของชุมชนและภาคีต่อการจัดการท่องเท่ียว
ระดับชุมชน  ประสานความเข้าใจ การวางแผนและจัดทํา
โครงการพัฒนาชุมชน และขอความช่วยเหลือจากหน่วย
ราชการ  



นอกจากคณะกรรมการชุดดังกล่าว ซ่ึงมีหน้าท่ีในการบริหารจัดการโครงการด้านการท่องเท่ียวโดยตรง
แล้ว ยังมีกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการสนับสนุนการท่องเท่ียวโดยอ้อม ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
ยิ่งขึ้นในการดําเนินงานการท่องเท่ียว ประกอบด้วยกลุ่มบุคคล ดังนี้ 

ฝ่าย หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียวโดยตรง 

- สํานักงานการท่องเท่ียว 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

- พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการฯ คนในชุมชน และ
ผู้ประกอบการและเจ้าบ้านท่ีดี โครงการสร้างเครือข่าย  
- เป็นพ่ีเล้ียงและคอยสนับสนุนด้านองค์ความรู้  
จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่าน สนับสนุนการทํางานของหมู่บ้าน 
 

โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - จัดโครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ 
- สนับสนุนให้มีการสอนศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ในโรงเรียน 
 

วัด เป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างในชุมชน 
 

อปพร. ดูแลรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียวและคนในชุมชน 
โดยเฉพาะช่วงเทศกาล และช่วงวัดหยุดยาวและสร้างความ
เช่ือม่ันด้านความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียว 
 

ภาคเอกชน เช่น ผู้ประกอบการ ร้านค้า ท่ีพัก 
ร้านอาหาร และธุรกิจอ่ืนๆ  

ลงทุนธุรกิจท่องเท่ียวและการให้บริการ ท่ีได้มาตรฐานไม่เอา
เปรียบผู้บริโภค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 3 

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตําบลบ้านด่าน (พ.ศ.2561-2563)  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.1 แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู สร้างเครือข่ายและเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ได้มา 

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

1 โครงการจดัทําป้ายแสดง
ข้อมูลเฉพาะของแหล่ง
ท่องเที่ยว (ถ้าปูน)   
 

เพื่อให้นักท่องเที่ยว
ได้รับทราบเส้นทาง
ของแหล่งท่องเที่ยว  

มีการติดตั้งป้ายข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยว 

   มีป้ายประชาสัมพันธ์
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
 

นักท่องเที่ยวรู้จัก
เส้นทางของแหล่ง
ท่องเที่ยว  

สํานักปลดั 
(แผนยุทธศาสตร์ อบต.) 

2  
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่
ชุมชน 

เพื่อให้ชุมชนมี
จิตสํานึกในการดูแล
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และแหล่งท่องเที่ยว 
 

1 กลุ่ม    ชุนชนต้นแบบ  ประชาชนในพื้น ที่มี
ความรู้และจิตสํานึกใน
การดูแลรักษาทรัพยากร
ธรรมขาติ  

สํานักปลดั 
(แผนยุทธศาสตร์ อบต.) 

3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ตําบลบ้านด่าน 

เพื่อให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางการ
เกษตร 

ให้ความรู้แนวทางการ
จัดทําแก่เจ้าของสวน
ผลไม้ แปลงพืชผล
ทางการเกษตร 
 

   แหล่งท่องเที่ยว
ทางการเกษตรทีไ่ด้รับ
การส่งเสริม 

เกษตรมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 

สํานักปลดั 
(แผนยุทธศาสตร์ อบต. 

 

 
 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์   1. ทํานุบํารุงส่งเสริมกิจกรรมทาง ด้านศาสนา 
   2. ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ได้มา 

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

1 
 

โครงการจดัทําศูนย์เรียนรู้
วัฒนธรรมท้องถิ่น  
 

เพื่อจัดทําเป็นศูนย์
เรียนรู้ด้านวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและส่งเสริม
การท่องเที่ยว  
 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  

   ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรม
ท้องถิ่น  

ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้
ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น
และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

สํานักปลดั 
(แผนยุทธศาสตร์ อบต.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่าน 

ประจําปีงบประมาณ 2562 

 

กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ดําเนินการ หมายเหตุ 

1.  โครงการจัดตั้งจุดตรวจบริการให้แก่ประชาชนเพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ธันวาคม 61 – 
มกราคม 62 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่าน  

2.  โครงการจัดตั้งจุดตรวจบริการให้แก่ประชาชนเพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

เมษายน 62 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่าน  

3.  ประเพณีสงกรานต์ เมษายน 62 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่าน  

4.  ประเพณีสรงน้ําปู่เจ้า เมษายน 62 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่าน  

5. ประเพณีบวชพระสามัคคี เมษายน 62 -  วัดประชาธรรม 
-  วัดเด่นด่าน 
-  วัดสามัคยาราม 
-  วัดกุมภีร์ทอง 
-  วัดคุ้งยาง 
-  วัดน้ําวังหลวง 

 

กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ดําเนินการ หมายเหตุ 



6. ประเพณีทําบุญกลางบ้าน เมษายน 62   

7. กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา กรกฎาคม 62 -  วัดประชาธรรม 
-  วัดเด่นด่าน 
-  วัดสามัคยาราม 
-  วัดกุมภีร์ทอง 
-  วัดคุ้งยาง 
-  วัดน้ําวังหลวง 

 

ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ตุลาคม 62 -  วัดประชาธรรม 
-  วัดเด่นด่าน 
-  วัดสามัคยาราม 
-  วัดกุมภีร์ทอง 
-  วัดคุ้งยาง 
-  วัดน้ําวังหลวง 

 

8. กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง พฤศจิกายน 62 -  วัดประชาธรรม 
-  วัดเด่นด่าน 
-  วัดสามัคยาราม 
-  วัดกุมภีร์ทอง 
-  วัดคุ้งยาง 
-  วัดน้ําวังหลวง 

 

 


