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จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

คานา
นโยบายในการพัฒนาบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวแห่งเอเชีย โดยกาหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ที่พัก สาธารณสุขพื้นฐาน
การเข้าถึง แหล่ งท่องเที่ย ว รู ป แบบการท่องเที่ยวที่ห ลากหลาย การเสนอวัฒ นธรรมไทยที่เ ป็นเอกลั กษณ์
การกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวมีความจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกฝ่าย เพื่อส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทยได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และบรรลุเป้าหมายได้ประโยชน์
ด้ ว ยกั น ทุ ก ฝ่ า ยและมี ค วามยั่ ง ยื น นโยบายดั ง กล่ า วมี ค วามส าคั ญ ต่ อ การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วทุ ก ระดั บ
โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น ประกอบกับแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กาหนดให้
การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทยถ่ ายโอนภารกิ จ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วให้ แ ก่ อ งค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น และ
นอกจากนี้งานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวยังเป็นภารกิจตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามที่กฎหมายกาหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวควรมี
แนวทางในการดาเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ โดยยึด
หลั กการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้เป็นแนวทางและแนวปฏิ บัติในการ
ดาเนินงานด้านการท่องเที่ยว
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ เห็นว่าการจัดทาแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ เป็นสิ่งสาคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงกระทา เพื่อเป็นการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้ องและเหมาะสม ซึ่งต้องใช้การวางแผนอย่างเป็นระบบ จากนั้นก็
นาแผนงานและโครงการไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการกากับดูแลติดตามจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ จึงได้
จัดทาแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ขึ้น
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
**********************

1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ ตั้งอยู่ที่ 199 หมู่ที่ 3 ตาบลหนองป่าก่อ อาเภอ
ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นตาบลหนึ่งในสามตาบลของอาเภอดอยหลวง อยู่ห่างจาก อาเภอดอยหลวง
10 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดเชียงราย 50 กิโลเมตร
1.2 อาณาเขต
- ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ตาบลบ้านแซว อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
- ทิศใต้
ติดต่อกับ ตาบลโชคชัย อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
- ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ ตาบลบ้านแซว อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
- ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ แม่น้ากก
1.3 เนื้อที่
มีพื้นที่ทั้งหมด 56.57 ตารางกิโลเมตร หรือ 35,361 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่
ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (สปก.) เขตป่าสงวนและอื่น ๆ แสดงจานวนพื้นที่ ได้ดังนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลจานวนพื้นที่
บ้าน
บ้านห้วยสัก
บ้านป่าซางงาม
บ้านหนองป่าก่อ
บ้านหนองกล้วย
บ้านศรีบุญเรือง
บ้านใหม่พัฒนา
บ้านคีรีสุวรรณ
บ้านวังเขียว
บ้านทุ่งโป่ง
บ้านใหม่พัฒนาใต้
รวม

จานวนพื้นที่
หมู่ที่

พื้นที่ทา
การเกษตร

พื้นที่ป่าไม้

พื้นที่อยู่อาศัย

พื้นที่อื่น ๆ(ห้วย,
หนอง,คลอง,บึง)

รวม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1,189
1,605
2,165
1,384
1,573
1,388
1,376
1,393
1,040
926

2,507
2,413
3,762
1,660
3,735
189
2,640
1,407
650
126

314
361
224
135
100
109
120
95
150
73

102
21
110
106
12
55
49
17
44
36

4,112
4,400
6,261
3,285
5,420
1,741
4,185
2,912
1,884
1,161

14,039

19,089

1,681

552

35,361

1.4 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ทั่วไปของตาบลหนองป่าก่อ ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เป็นเนินเขา ลา
ห้วย หนองน้า
และร้อยละ 20 เป็นพื้นที่ราบเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การประกอบอาชีพทาง
เกษตรกรรม มีภูเขาที่สาคัญ คือ ดอยผาโตน ดอยสัก ดอยทุ่งกวาง ดอยแง้ม ดอยห้วยงุ้ม และดอยขุนน้าเย็น
พื้นทีเ่ ชิงเขาส่วนใหญ่มีสภาพเป็นสวนยางพารา และไร่ข้าวโพด และพื้นที่ราบริมน้ากก น้าท่วมถึง ในฤดูน้า
หลาก มีแม่น้ากก และแม่น้าบงไหลผ่านระหว่างหมู่บ้าน ด้านตะวันออกเป็นเทือกเขาดอยหลวง

1.5 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง
แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศา
เซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจ
เกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้ อยนานนับเดือน
ในเดือนกรกฎาคม มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ ๙๐๐ มิลลิเมตร
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนาน
ราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่าสุด ประมาณ ๑3 องศา
1.6 ลักษณะของดิน
ลักษณะของดิน ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม มีภูเขา
ที่สาคัญ คือ ดอยผาโตน ดอยสัก ดอยทุ่งกวาง ดอยแง้ม ดอยห้วยงุ้ม และดอยขุนน้าเย็น พื้นที่เชิงเขาส่วนใหญ่
มีสภาพเป็นสวนยางพารา และไร่ข้าวโพด และพื้นที่ราบริมน้ากก น้าท่วมถึง ในฤดูน้าหลาก
1.7 ลักษณะของแหล่งน้า
ลักษณะทางน้า มีรูปแบบทางน้ากิ่งไม้ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ มีทางน้าที่สาคัญคือ
แม่น้ากก แม่น้าบง ห้วยแปร ห้วยสัก ห้วยหนองป่าก่อ ห้วยผาโตน และห้วยโป่งขุม
แม่น้ากก เป็นน้าสายใหญ่ในตาบลหนองป่าก่อไหลจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียง
เหนือของตาบล ซึ่งมีต้นกาเนิดจากทิวเขาแดนลาวและทิวเขาผีปันน้าตอนเหนือของเมืองกก จังหวัดเชียงตุง
ภายในอาณาเขตของรัฐฉานในประเทศพม่า ไหลผ่าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองกล้วย และหมู่ที่ 8 บ้านวังเขียว
ก่อนที่จะไหลลงแม่น้าโขงที่บริเวณสบกก อาเภอเชียงแสน
แม่น้าบง เป็นทางน้าที่ไล่จากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตาบลโดยไหล
จากตาบลโชคชัย อาเภอดอยหลวง ไหลผ่าน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสัก โดยมีน้าจากห้วยสักและห้วยแปรที่ไหลจาก
ดอยแง้มและดอยสักไหลมารวม จากนั้นไหลผ่าน หมู่ที่ 2 บ้านป่าซางงาม แล้วมีห้วยหนองป่าก่อไหลในทิศ
ตะวันออกไปทางทิศตะวันตกมารวมกับน้าแม่บงก่อนจะไหลผ่าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองป่าก่อ ต่อมาไหลผ่านหมู่ที่
5 บ้านศรีบุญเรือง และมีห้วยผาโตนที่ไหลในทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไหลมารวมก่อน
จะไหลผ่าน หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งโป่ง และหมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนาใต้ จากนั้นมีห้วยปงขุมแง่งขวาไหลในทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไหลมารวม ต่อมาไหลผ่าน หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พัฒนา และไหล
ผ่านหมู่ที่ 7 บ้านคีรีสุวรรณ แล้วไหลลงแม่น้าโขงบริเวณสบกก อาเภอเชียงแสน
ห้วยแป เป็นทางน้าที่ไหลจากดอยสักในทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปรวม
กับห้วยสักก่อนที่จะไหลผ่าน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสัก แล้วไหลไปรวมกับน้าแม่บง
ห้วยสัก เป็นทางน้าที่ไหลจากดอยสักและดอยแง้มในทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก มีห้วยแปไหล
มาสมทบก่อนที่จะไหลผ่าน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสัก แล้วไหลไปรวมกับน้าแม่บง
ห้วยหนองป่าก่อ เป็นทางน้าที่ไหลจากดอยแง้มในทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ไหลไปรวมกับ
น้าแม่บงที่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองป่าก่อ
ห้วยผาโตน เป็นทางน้าที่ไหลจากดอยผาโตนในทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไป
รวมกับน้าแม่บงที่ หมู่ที่ 5 บ้านศรีบุญเรือง

ห้วยบงขุมแง่งขวา เป็นทางน้าที่ไหลจากดอยหัวงุ้มในทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ ไหลไปรวมกับน้าแม่บงที่ หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนาใต้
แหล่งน้าธรรมชาติ
- ลาน้า
2
สาย (แม่น้ากก,แม่น้าบง)
- บึง , หนอง
19 แห่ง
- คลอง
9
แห่ง
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- ฝาย
9
แห่ง
- บ่อน้าตื้น
195 แห่ง
- บ่อบาดาล
32 แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน
10 แห่ง
- ถังเก็บน้าคอนกรีต
1
ถัง
- โอ่งน้าขนาด 1,000 – 2,000 ลิตร 21 ใบ

2. ด้านการเมืองการปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ตาบลหนองป่าก่อ อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย เดิมเป็นเขตการปกครองของอาเภอแม่จัน
ต่อมาได้แยกเป็นกิ่งอาเภอดอยหลวงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2539
โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ในปีเดียวกัน ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอาเภอดอย
หลวง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ในปีเดียวกัน เมื่อ พ.ศ.
๒๕39 ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบล เมื่อวันที่ ๑6 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓9 ปัจจุบันตาบลหนองป่าก่อ อาเภอดอยหลวง
จังหวัดเชียงราย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสัก
หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 2 บ้านป่าซางงาม
หมู่ที่ 7 บ้านคีรีสุวรรณ
หมู่ที่ 3 บ้านหนองป่าก่อ
หมู่ที่ 8 บ้านวังเขียว
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกล้วย
หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งโป่ง
หมู่ที่ 5 บ้านคีรีสุวรรณ
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนาใต้
ตารางที่ 2 รายชื่อหมู่บ้านและผู้นาชุมชนตาบลหนองปาาก่อ ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านห้วยสัก
บ้านป่าซางงาม
บ้านหนองป่าก่อ
บ้านหนองกล้วย
บ้านศรีบุญเรือง
บ้านใหม่พัฒนา
บ้านคีรีสุวรรณ
บ้านวังเขียว
บ้านทุ่งโป่ง
บ้านใหม่พัฒนาใต้

ผู้ปกครองหมู่บ้าน
นายอาจ
ปวงมาลัย
นายศรีอุทัย อุมา
นายสุชาติ
ทวีรุ่งกิจ
นายคมจิตร เตรอด
นายธีรโชติ
เพ็ชสิงห์
นายก้านแก้ว อภิวงค์งาม
นายอรุโณทัย ปีมลือ
นายธีรภัทร์ ใจฟู
นายวรพงศ์
แสนยอด
นายวิชัย
สีนวลใหญ่

หมายเหตุ
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
กานันตาบลหนองป่าก่อ
ผู้ใหญ่บ้าน

๒.๒ การเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่า
ก่อ เป็นเขตตาบล จานวน 1 เขตการเลือกตั้ง สมาชิกสภาออกเป็น 10 เขต ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ ๑ บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 1
เขตเลือกตั้งที่ ๒ บ้านป่าซางงาม หมู่ที่ 2
เขตเลือกตั้งที่ 3 บ้านหนองป่าก่อ หมู่ที่ 3
เขตเลือกตั้งที่ 4 บ้านหนองกล้วย หมู่ที่ 4
เขตเลือกตั้งที่ 5 บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 5
เขตเลือกตั้งที่ 6 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6
เขตเลือกตั้งที่ 7 บ้านคีรีสุวรรณ หมู่ที่ 7
เขตเลือกตั้งที่ 8 บ้านวังเขียว หมู่ที่ 8
เขตเลือกตั้งที่ 9 บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 9
เขตเลือกตั้งที่ 10 บ้านใหม่พัฒนาใต้ หมู่ที่ 10
จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕6)
- จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 3,616 คน
- จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 3,616 คน
จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕6)
- จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกนายกองค์การบริหารส่วนตาบล 2,747 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทั้งสิ้น 3,616 คน คิดเป็นร้อยละ 75.96
- จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล 2,737 คน จากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น 3,616 คน คิดเป็นร้อยละ 75.69
2.3 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๑) การบริหาร
การบริหารจัดการ แบงเปน ๒ ฝาย
๑. นายกองคการบริหารสวนตาบล มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน มีวาระดารงตา
แหนง ๔ ป ทาหนาที่เปน ฝายบริหาร โดยกาหนดนโยบาย ควบคุม รับผิดชอบการบริหารงานของตาบล ทั้งนี้
แตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนตาบล ๒ ทาน เปนผูชวยในการบริหารองคการบริหารสวนตาบล และแต
งตั้ง เลขานุการอีก ๑ ทาน
๒. สภาองคการบริหารสวนตาบล ประกอบดวยสมาชิกองคการบริหารสวนตาบลที่มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในหมูบานละ ๒ คน โดยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตาบลมีวาระดารงตา
แหนง ๔ ป ทาหนาที่เปน ฝายนิติบัญญัติ สภาองคการบริหารสวนตาบลมีอานาจหนาที่ดังนี้
- ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อแนวทางในการบริหารกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
- พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ข้อบัญญัติ
ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

ตารางที่ 4 รายนามผู้บริหาร (ฝายบริหาร)
ลาดับที่
1
2
3
4

ชื่อ-สกุล ผูบ้ ริหาร
นายอภิชัย
ดาแดงดี
นายสมเกียรติ กันธิพันธ์
นายดวงคา ก้างยาง
นายวรรณ์ชัย สมหวาน

ตาแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

ตารางที่ 5 รายนามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปาาก่อ
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

1

ห้วยสัก

2

ป่าซางงาม

3

หนองป่าก่อ

4
5

หนองกล้วย
ศรีบุญเรือง

ชื่อ-สกุล
สมาชิกสภา อบต.หนองปาาก่อ
นางลัดดาพร สมเมือง
นายจันทร์คา ตองติ๊บแดง
นายกิตติมิตร ก้างยาง
นายศรี
ก้างยาง
นายไมตรี
ปงอ้อคา
นายรัตน์
ปงเมฆ
นายอเนก
คาชู
นายสมศักดิ์ แข็งแรง
นายบุญตาล ใจวงค์

ตารางที่ 5 รายนามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปาาก่อ(ต่อ)
ชื่อ-สกุล
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
สมาชิกสภา อบต.หนองปาาก่อ
6 ใหม่พัฒนา
นายดวงจันทร์ ปงทอง
นายสมศาสตร์ ชมภู
7 คีรีสุวรรณ
นางสาววิมล วงค์ธิ
นายสวิง
อุตคามี
8 วังเขียว
นายไพจิตร อินทะจักร
นายบุญธรรม พรมก๋วน
9 ทุ่งโป่ง
นายบุญชุ่ม พงษ์อินทร์วงษ์
นายสมพงษ์ ศรีบุญเรือง
10 ใหม่พัฒนาใต้
นายศุภกรณ์ น้อยหมอ
นางสาวดารินทร์ อภิวงษ์งาม

ตาแหน่งในสภา อบต.
หนองปาาก่อ
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
ประธานสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
ตาแหน่งในสภา อบต.
หนองปาาก่อ
รองประธานสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.

(2) โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนราชการและการบริหารบุคคลของ อบต.หนองปาาก่อ
การจัดโครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตาบลหนองป่าก่อ มี 4 สวน ประกอบดวย
๑. สานักงานปลัด
๒. กองคลัง
๓. กองชาง
๔. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

3. ประชากร
ตารางที่ 3 จานวนประชากรตาบลหนองปาาก่อ
ประชากร
จานวน
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
1
ห้วยสัก
245
238
483
148
2
ป่าซางงาม
237
245
482
175
3
หนองป่าก่อ
457
419
876
348
4
หนองกล้วย
125
122
247
86
5
ศรีบุญเรือง
257
281
538
250
6
ใหม่พัฒนา
242
252
494
219
7
คีรีสุวรรณ
204
186
390
178
8
วังเขียว
233
187
420
311
9
ทุ่งโป่ง
128
135
263
103
10
ใหม่พัฒนาใต้
240
264
504
155
รวม
2,368
2,329
4,697
1,973
ที่มา : จากสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2559
ผู้สูงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
มีจานวน 587 คน
ผู้พิการ
มีจานวน 112 คน
ผู้ป่วยเอดส์
มีจานวน 48 คน

หมู่ที่

บ้าน

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
1. โรงเรียนประถมศึกษา จานวน 3 แห่ง
- โรงเรียนบ้านป่าซางงาม
จานวนนักเรียน
- โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ
จานวนนักเรียน
- โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
จานวนนักเรียน
2. โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) จานวน 1 แห่ง
- โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จานวนนักเรียน
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 1
แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลหนองป่าก่อ
จานวนเด็ก
4. ศูนย์การเรียนชุมชน
2
แห่ง
- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านห้วยสัก หมู่ที่ 1
- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านใหม่พัฒนาใต้ หมู่ที่ 10
5. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
1
แห่ง
4.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด / สานักสงฆ์
10 แห่ง
- โบสถ์ คริสตจักร
1
แห่ง
4.3 สาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองป่าก่อ 1 แห่ง

73 คน
52 คน
127 คน
42 คน
78 คน

4.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ตู้ยามตารวจประจาตาบล
1
แห่ง
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
60 คน
๔.๕ การสังคมสังเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อได้ดาเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้
(๑) ดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทาบัตรผู้พิการ
๔. ดาเนินการโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทางานช่วงปิดภาคเรียน
๕. ดาเนินการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
๖. ดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน
7. ออกเยี่ยมและให้กาลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียงในตาบล

5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้
๑.๑) ทางหลวงแผ่นดิน
- หมายเลข 1271 สายอาเภอดอยหลวง - อาเภอเชียงแสน
๑.๒) สะพาน จานวน ๑1 สะพาน
๑.3) ถนน
ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จานวน ๒ สาย
สภาพถนน คอนกรีต จานวน
สาย
ระยะทาง
ลาดยาง จานวน
๒ สาย
ระยะทาง ๒.๔๐
ลูกรัง จานวน สาย
ระยะทาง
ถนนในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง จานวน สาย
สภาพถนน คอนกรีต จานวน - สาย
ระยะทาง
ลาดยาง จานวน ๒ สาย
ระยะทาง ๒.๔๐
ลูกรัง จานวน สาย
ระยะทาง
ถนนในความรับผิดชอบของ กรป. กลาง
จานวน สาย
สภาพถนน คอนกรีต จานวน
สาย
ระยะทาง
ลาดยาง จานวน
สาย
ระยะทาง
ลูกรัง จานวน สาย
ระยะทาง
ทางหลวงท้องถิ่น จานวน - สาย
สภาพถนน คอนกรีต จานวน
สาย
ระยะทาง
ลาดยาง จานวน
สาย
ระยะทาง
ลูกรัง จานวน สาย
ระยะทาง
ถนนของท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ จานวน
สาย
สภาพถนน คอนกรีต จานวน
สาย
ระยะทาง
ลาดยาง จานวน
สาย
ระยะทาง
ลูกรัง จานวน สาย
ระยะทาง
-

กม.
กม.
กม.
กม.
กม.
กม.
กม.
กม.
กม.
กม.
กม.
กม.
กม.
กม.
กม.

5.2 การไฟฟ้า
- มีไฟฟ้าครบทั้ง 10 หมู่บ้าน
- ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) จานวน
5.3 การประปา
- มีประปาครบทั้ง 10 หมู่บ้าน
5.4 การโทรศัพท์
- มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จานวน
5.5 การไปรษณีย์
- ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข (เอกชน)

ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
100 จุด

จานวน 1,973 ครัวเรือน

ครัวเรือนที่มปี ระปาใช้

จานวน 1,973 ครัวเรือน

1

ตู้

1

แห่ง

6 ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
1. ปลูกข้าวนาปี
จานวน 7,490 ไร่
จานวน 765 ราย แยกเป็น
- ข้าวเจ้า
จานวน 2,525 ไร่
จานวน 208 ราย
- ข้าวเหนียว จานวน 4,965 ไร่
จานวน 577 ราย
2. ปลูกข้าวนาปรัง(ข้าวเจ้า)
จานวน 85 ไร่ จานวน 15 ราย
3. ปลูกพืชไร่
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
จานวน 7,869 ไร่
จานวน 510 ราย
- ถั่วเหลือง
จานวน 1,200 ไร่
จานวน 150 ราย
- ถั่วแดง
จานวน 625 ไร่ จานวน 102 ราย
- มันสาปะหลัง
จานวน 2,056 ไร่
จานวน 231 ราย
- สับปะรด
จานวน
41 ไร่ จานวน 9 ราย
4. ปลูกไม้ผล
- ลาไย
จานวน 168 ไร่ จานวน 42 ราย
- ลิ้นจี่
จานวน
15 ไร่ จานวน 5 ราย
- ส้มโอ
จานวน
16 ไร่ จานวน 4 ราย
- กระท้อน
จานวน
28 ไร่ จานวน 2 ราย
- กล้วยน้าว้า
จานวน
97 ไร่ จานวน 16 ราย
- เงาะ
จานวน
42 ไร่ จานวน 6 ราย
5. ปลูกไม้ยืนต้น
- ไม้สัก
จานวน 302 ไร่ จานวน 39 ราย
- ยางพารา
จานวน 5,148 ไร่
จานวน 503 ราย
- ตะกู
จานวน
50 ไร่ จานวน 8 ราย
- กฤษณา
จานวน
42 ไร่ จานวน 5 ราย
- ยูคา
จานวน 137 ไร่ จานวน 21 ราย
- ไผ่
จานวน
20 ไร่ จานวน 3 ราย
- ปาล์มน้ามัน
จานวน 203 ไร่ จานวน 29 ราย
- กาแฟ
จานวน 143 ไร่ จานวน 19 ราย
6. ปลูกพืชผัก
- หวาย
จานวน
28 ไร่ จานวน 11 ราย
7. อื่นๆ
จานวน
21 ไร่ จานวน 51 ราย
ที่มา : ข้อมูลจากทะเบียนเกษตร ปี 2556 สานักงานการเกษตรอาเภอดอยหลวง

๖.๒ การประมง
(ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อไม่มีการประมง)
๖.๓ การปศุสตั ว์
- เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การ
เลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ แกะ
๖.๔ การบริการ
โรงแรม/ที่พัก
แห่ง
ร้านอาหารตามสั่ง
4
แห่ง
ปั๊มน้ามันและก๊าซ
1
แห่ง
ร้านเสริมสวย
3
แห่ง
ร้านตัดผม
2
แห่ง
๖.๕ การท่องเที่ยว
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณีต่างสืบชะตาหลวงวัดห้วยสัก อ่างเก็บน้าห้วยสัก น้าตกห้วยดีหมี
น้าตกผาตูบ น้าตกห้วยเครือเขา การสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
๖.๖ อุตสาหกรรม
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ ไม่มีแหล่งอุตสาหกรรม
๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
การพาณิชย์
- ปั๊มน้ามัน
1 แห่ง
- ทายางแผ่น
4
แห่ง
- โรงสี (ขนาดเล็ก)
13 แห่ง
- โรงกลั่นสุรา
1
แห่ง
- ร้านขายของชา
50 แห่ง
- ร้านขายวัสดุการเกษตร
1
แห่ง
- ร้านซ่อมเครื่องยนต์
7 แห่ง
- ร้านอาหารตามสั่ง
4
แห่ง
- ร้านเสริมสวย
3 แห่ง
- ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า
1
แห่ง
- ร้านอินเตอร์เน็ต
1 แห่ง
- ร้านขายเนื้อ –สุกร
2
แห่ง
- โรงทาซีเมนต์บล็อก
2 แห่ง
- ปั้มหลอด/หยอดเหรียญ
9
แห่ง
- เสารับส่งสัญญาณ
2 แห่ง
- จาหน่ายจานดาวเทียม
1
แห่ง
- ร้านกาแฟ น้าปั่น
3 แห่ง
- เลี้ยงสุกร
3
แห่ง
- รับซื้อของเก่า
2
แห่ง
- จาหน่ายปุ๋ย
3
แห่ง
- ร้านตัดผมชาย
2
แห่ง
- เคาะพ่นสีรถยนต์
2
แห่ง
- ลานมัน
1
แห่ง
- ร้านไม้แบบเช่า
1
แห่ง
- สถานพยาบาล
1
แห่ง
- ร้านรับซื้อยางพาราและผสมยาง 1
แห่ง
- โรงเพาะเห็ดฟาง
1
แห่ง
- ร้านขายจักรยานยนต์มือสอง 1
แห่ง
- ร้านค้าเฟอร์นิเจอร์
1
แห่ง
- โรงเลี้ยงนกกระทา
1
แห่ง
- ร้านก๋วยเตี๋ยว
9
แห่ง
กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชนตาบลหนองปาาก่อ

1. กลุ่มผลิตผ้าปักลวดลายชาวเขาบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 จานวนสมาชิก 16
2. กลุม่ ออมทรัพย์ปลูกข้าวโพด หมู่ที่ 8
จานวนสมาชิก 20
3. กลุม่ น้าหมักชีวภาพหนองป่าก่อ หมู่ที่ 1
จานวนสมาชิก 7

ราย
ราย
ราย

4. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านใหม่พัฒนาใต้ หมู่ที่ 10
5. ศูนย์เรียนรู้เกษตรชีวภาพ หมู่ที่ 5
6. กลุ่มพัฒนาสตรีตาบลหนองป่าก่อ
7. กลุ่มแปรรูปบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6
8. กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านวังเขียว หมู่ที่ 8
9. กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านวังเขียว หมู่ที่ 8
10. กลุ่มเกษตรพอเพียงหนองป่าก่อ หมู่ที่ 3
11. กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 9
12. กลุ่มน้าหมักชีวภาพหนองป่าก่อ หมู่ที่ 1
13. กลุ่มทอเสื่อบ้านทุ่งโป่ง หมู่ 9
14. กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังเขียว
15. กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านป่าซางงาม หมู่ 2

จานวนสมาชิก
จานวนสมาชิก
จานวนสมาชิก
จานวนสมาชิก
จานวนสมาชิก
จานวนสมาชิก
จานวนสมาชิก
จานวนสมาชิก
จานวนสมาชิก
จานวนสมาชิก
จานวนสมาชิก
จานวนสมาชิก

15
20
10
45
26
21
10
11
7
25
30
10

ราย
ราย
หมู่บ้าน
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

6.8 รายได้เฉลี่ยของประชากร
รายได้ครัวเรือน ตามข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ปี 2559 เฉลี่ย 208,705 บาท/ครัวเรือน/ปี
รายได้บุคคล ตามข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ปี 2559 เฉลี่ย 70,726 บาท/คน/ปี
ครัวเรือนยากจน (รายได้เฉลี่ยไม่ถึง 30,000 บาท/คน/ปี) จานวน - ครัวเรือน
6.9 รายจ่ายเฉลี่ยของประชากร
รายจ่ายครัวเรือน ตามข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ปี 2559 เฉลี่ย 116,401 บาท/ครัวเรือน/ปี
รายจ่ายบุคคล ตามข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ปี 2559 เฉลีย่ 39,446 บาท/คน/ปี

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.๑ การนับถือศาสนา
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือนับถือศาสนาคริตส์
7.๒ ประเพณีและงานประจาปี
- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
- งานสืบชะตาหลวงวัดห้วยสัก
- ประเพณีวันสงกรานต์
- ประเพณีลอยกระทง
- ประเพณีวันเข้าพรรษา

ประมาณเดือน
ประมาณเดือน
ประมาณเดือน
ประมาณเดือน
ประมาณเดือน

มกราคม
มีนาคม
เมษายน
พฤศจิกายน
กรกฎาคม

7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตตาบลหนองป่าก่อได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่
วิธีการทาเครื่องจักสานใช้สาหรับใช้ในครัวเรือน การทอผ้ากะเหรี่ยง วิธีการทอเสื่อจากต้นกก และการถนอม
อาหาร เช่น การทาปลาร้า แจ๋วบ่อง เป็นต้น
ภาษาถิ่น ส่วนใหญ่จะพูดภาษาพื้นเมือง ภาษากะเหรี่ยง (ม.1,หมู่ 2) และ ภาษาอีสาน
(หมู่ 4 หมู่ 3 และหมู่ 9 บางส่วน)
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

- เสื่อกก จากกลุ่มวิสาหกิจทอเสื่อกก บ้านทุ่งโป่ง หมู่ 9 ผลิตภัณฑ์สินค้า เป็นงานหัตถกรรม
ที่ผลิตด้วยมือของกลุ่มแม่บ้านเป็นหลัก ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิตจนได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ มีรูปแบบ
และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นคนอีสาน ที่มีคุณภาพและราคาย่อมเยาว์
- ผ้าทอกะเหรี่ยง บ้านป่าซางงาม หมู่ 2 ผลิตภัณฑ์เป็นงานหัตถกรรม ที่ผลิตด้วยมือของกลุ่ม
แม่บ้านเป็นหลัก ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิตจนได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีอัตลักษณ์ มีรูปแบบและ
เอกลักษณ์ของคนกะเหรี่ยง(ปกาเกอญอ) มีคุณภาพและราคาย่อมเยาว์ ลักษณะของสินค้า จะเป็นลักษณะ
เฉพาะตัว ที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่ากะเหรี่ยง

8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้า

-

หนองป่าก่อ
น้าตกห้วยเครือเขา
หนองแหย่ง
อ่างเก็บน้าห้วยสัก

- หนองแฮด
- น้าตกห้วยดีหมี
- แม่น้ากก

- หนองผาลาด
- น้าตกห้วยผาตูบ
- แม่น้าบง

8.2 ปาาไม้
- ป่าสงวนดอยหลวง(น้ากกฝั่งซ้าย)
- ป่าชุมชนบ้านห้วยสัก /บ้านคีรีสุวรรณ /บ้านศรีบุญเรือง /บ้านหนองป่าก่อ /บ้านใหม่พัฒนา /
บ้านวังเขียว / ป่าซางงาม
8.3 ภูเขา
- ภูเขาดอยหลวง
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติในตาบลหนองป่าก่อ ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ และมีการส่งเสริมปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสาคัญต่าง ๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง และชุมชนแต่ละชุมชน มีกฎ ระเบียบในใช้พื้นที่ป่า
ชุมชน ทาให้เกิดความรักและช่วยกันอนุรักษ์ป่ามากยิ่งขึ้น

บทที่ 2
การวิเคราะห์ศักยภาพและเป้าหมายการท่องเที่ยว
นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. พัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์และเส้นทาง
ท่องเที่ยวให้พร้อม ตลอดถึงส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับอาชีพการเกษตรในพื้นที่ที่มีศักยภาพตาม
วิถีชีวิตชุมชน
2. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่า
ก่อ
3. สร้างจิตสานึกของประชาชนให้รักและช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
๔. ส่งเสริมการดารงชีวิตในแบบที่เป็นวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานใน
เรื่องสิ่งอานวยความสะดวกความปลอดภัยและสุขอนามัย
(๒) พัฒ นา บู ร ณะ และฟื้นฟูแหล่ งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนาและวัฒ นธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ ว
ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
ชุมชน
(3) ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวภายในพื้นที่
(4) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว
(5) ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ
(6) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก
เป้าหมายการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนหนองปาาก่อ
1. ร่วมกันสร้างเป้าหมายที่เราต้องการ ต้องการเห็นการท่องเที่ยวของเราเป็นเช่นไร ?
- มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
- อยากให้ตาบลหนองป่าก่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างเต็มรูปแบบ
- คนหนองป่าก่อมีแหล่งรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว
- อยากให้นักท่องเที่ยวประทับใจในสินค้าและบริการของคนในชุมชน
- อยากให้คนในชุมชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ช่วยกันดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
- อยากให้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลหนองป่าก่อเป็นที่รู้จัก
มิติด้านสิ่งแวดล้อม
- อยากให้ประชาชนในชุมชนเอื้อเฟื้อกันเหมือนในอดีต
- อยากให้ป่าไม้อุดมสมบูรณ์

มิติในด้านเศรษฐกิจ
- คนในท้องถิ่นมีงานทา เศรษฐกิจในชุมชนดี
- ไม่มีปัญหาทางสังคม คนในชุมชนมีความสุข
- ชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน
ชื่อปัญหา
สภาพปัญหา
1. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 การคมนาคมชารุด ไม่สะดวกต่อการคมนาคม
- สภาพถนนทรุดโทรมเนื่องจากภัยธรรมชาติของพื้นที่
1.2 การระบายน้าไม่สะดวกมีผลให้น้าท่วมขัง
- เมื่อเกิดฝนตกหนัก หรือน้าท่วมช่องทางระบายน้า
ระบายไม่ทัน
2. ปัญหาด้านแหล่งน้า
2.1 ภาชนะเก็บน้ามีไม่เพียงพอในฤดูแล้ง
- เกิดปัญหาเนื่องจากแหล่งน้าตามธรรมชาติ
2.2 แหล่งน้าเพื่อการเกษตรมีไม่เพียงพอ
เพื่อการเกษตรตื้นเขิน และมีน้อย และประสบปัญหา
เกือบทุกหมู่บ้านของตาบล
3. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
3.1 ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่า เมื่อเทียบกับต้นทุน - ประชาชนเกือบทุกครัวเรือนได้รับปัญหาเกือบทุกปี
3.2 ปัญหาด้านรายได้ไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ
โดยเฉพาะข้าว ยางพารา ถั่ว ฯลฯ และถูกพ่อค้าคน
3.3 ปัญหาด้านตลาด
กลางเอาเปรียบ
3.4 ประชาชนไม่ค่อยมีความรู้ด้านวิชาการในการผลิต
- ประชาชนมีอาชีพด้านเกษตรกรรม ร้อยละ 80
3.5 การส่งเสริมกลุ่มอาชีพมักประสบความล้มเหลว
ซึ่งมีผลต่อการมีรายได้ ถ้าหากราคาพืชผลตกต่า
3.6 งบประมาณ บุคลากรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว มีน้อย พลอยให้เกิดปัญหาด้านรายได้มากขึ้น
- ตลาดและสถานที่รับซื้อสินค้าส่วนใหญ่อยู่ห่างไกล
และใช้เวลามากในการขนส่งสินค้าเพื่อจาหน่าย
- ส่วนใหญ่ประชาชนไม่ค่อยให้ความสาคัญ ในการ
อบรมเชิงวิชาการ ด้านวิชาการ ด้านเทคนิคต่างๆ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ในการเพิ่มรายได้และผลผลิต
- รัฐอุดหนุนกองทุนต่างๆ ให้กลุ่มอาชีพ และกลุ่ม
เกษตรกร แต่การปฏิบัติขาดการรับผิดชอบของกลุ่ม
- ศักยภาพในพื้นที่ มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง
แต่ไม่มีงบประมาณ และยังขาดการประชาสัมพันธ์
- สถานที่ท่องเที่ยวมีสภาพไม่ค่อยสวยงาม ไม่ได้รับ
การพัฒนา จึงไม่เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
4.ปัญหาด้านสังคม
4.1 การบริการด้านสาธารณูปการมีน้อย
- สิ่งสาธารณูปการ เช่น ตู้โทรศัพท์ สวนสาธารณะ
4.2 ประชาชนด้อยโอกาสทางข่าวสารข้อมูล
สวนพักผ่อนมีน้อยมาก ซึ่งเป็นผลต่อการพัฒนาด้าน
4.3 การส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรมยังไม่จริงจัง
บุคคล เพื่อพัฒนาด้านจิตใจ
- สถานที่ให้ข่าวสารทางราชการมีเพียงร้อยละ 20
ของตาบล ทาให้โอกาสรับรู้ข่าวสารมีน้อย
- เยาวชน และประชาชนทั่ว ไป ส่ ว นใหญ่ห่ า ง
กิจกรรมด้านศาสนา ไม่ให้ ความส าคัญหรือสื บสาน

วัฒ นธรรมอัน ดีง าม ของหมู่บ้ านตาบล รวมถึ งภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น
5. ปัญหาด้านสาธารณสุข และอนามัย
5.1 ปัญหาโรคระบาด และโรคติดต่อ

- พื้นที่ความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อหรือป่วยเป็นโรค
มาเลเรีย ไข้เลือดออก
- อุปกรณ์การป้องกันมีน้อย เช่นเครื่องพ่นหมอกควัน
มีเครื่องเดียว แต่ต้องดาเนินการทั้งตาบล

6. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 จิตสานึก และการให้ความสาคัญทรัพยากรธรรมชาติ -ราษฎรร้อยละ 20 ของตาบลยังขาดจิตสานึกใน
6.2 ปัญหาดินเปรี้ยว เป็นกรด-ด่าง
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการบุกรุก
6.3 ปัญหาป่าไม้ถูกทาลาย
ถางป่าเพื่อทาการเกษตรทาสวน โดยไม่คานึงถึง
ธรรมชาติ และปัญหาที่ตามมา
-สภาพพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนหรือประสบปัญหา
ของตาบลซึ่งมาจากการใช้ปุ๋ยเคมีมากและสภาพดิน
-มีการบุกรุกพื้นที่เพื่อทาการเกษตร ทาไห้ป่าไม้ถูก
ทาลายโดยไม่มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นทดแทน
7. ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร
7.1 บุคลากรไม่ค่อยมีความรู้ ความเข้าใจเท่าที่ควร
- สมาชิกบางส่วนยังไม่ค่อยมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
7.2 ประชาชนให้ความสาคัญในการมีส่วนร่วมน้อย
การบริหาร กฎหมายระเบียบ เพราะมีการแก้ไข
7.3 การพัฒนาด้านรายได้ ไม่ดีเท่าที่ควร
ระเบียบใหม่
- ประชาชนส่วนใหญ่ของตาบล ไม่ค่อยให้
ความสาคัญเกี่ยวกับการดาเนินการ ประชาชนไม่
ค่อยมีเวลา และขาดความเข้าใจที่ถูกต้องตามระบอบ
ประชาธิปไตย
- สภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บ ประชาชนไม่ค่อย
ให้ความร่วมมือในการยื่นรายการเสียภาษี
เป็นเหตุให้การจัดเก็บ และการพัฒนารายได้ ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองปาาก่อ (SWOT)
จุดแข็งStrength
จุดอ่อนWeakness
- มีการแบ่งส่วนราชการและมอบหมายหน้าที่อย่าง
ชัดเจน มีการแบ่งส่วนโครงสร้างหลักออกเป็น
ข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจา
- กิจกรรมแต่ละอย่างมีการวางแผนการดาเนินการ
ไว้ เ ป็ น อย่ า งดี ทั้ ง แผนระยะสั้ น ระยะยาวแผน
ดาเนินงาน รวมทั้งแผนปฏิบัติงานแต่ละเรื่อง มีการ
กาหนดระยะเวลาดาเนินงานสาหรับแต่ละโครงการไว้
อย่างชัดเจนและสามารถปฏิบัติ ได้ตามแผนที่วางไว้
- มีการประเมินโครงการทุกครั้งอย่างเป็นระบบ

- การแบ่งงานในหน้าที่ยังไม่เป็นเอกภาพ
- โครงการใหญ่ ๆ ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผน
เนื่ อ งจากได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณน้ อ ยกว่ า ที่
กาหนด
- การจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับ
- ผู้นาต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
- บุคลากรบางส่วนที่ได้รับการฝึกอบรมไม่สามารถนา
ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับงานได้ ขาดความคิดริเริ่ม
ในการปฏิบัติงาน

จุดแข็ง Strength
- มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ
แก่ประชาชน
- ระบบการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย มีระบบ
อินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง
- มีระบบการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ให้บริการ
ประชาชนทุกหมู่บ้าน
- มีระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรแก่ประชาชน
- นาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมา
เป็นหลักในการบริหาร
- มีงบประมาณพอสมควรในการสนับสนุนการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ
- ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นตั้งใจทางานเพื่อพัฒนา
องค์กรและประชาชน
- มีบุคลากรที่เพียงพอในการปฏิบัติงานตาม
อานาจหน้าที่
- มีการทางานเป็นทีมและความสามัคคี
- บุคลากรเข้มแข็ง มีความรู้ ความสามารถที่
สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านต่าง ๆ ให้ส่วนรวมได้เป็น
อย่างดี
- มีความสามารถดาเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐในส่วนของเชิงรุก

จุดอ่อน Weakness

โอกาส (Opportunity)
- ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสาคัญและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมหมู่บ้าน, ส่วนรวมและกิจกรรมของ อบต.
- มีงบประมาณพอสมควรที่สามารถพัฒนาให้
ครอบคลุมปัญหาความต้องการของประชาชนทุกด้าน
- ประชาชนมีโอกาสขยายการลงทุนเพื่ออาชีพเสริม
มากขึ้นส่งผลให้รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น
- หมู่บ้านมีแผนชุมชนเป็นของตนเอง และสามารถ
ประสานแผนพัฒนากับองค์การบริหารส่วนตาบลได้
เป็นอย่างดี
- ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมสนับสนุน
ด้านวิชาการและเงินทุน
- ผู้นามีความสามารถในเชิงประสานงาน / บูรณา
การจัดการร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ / เอกชน
- พื้นฐานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
- องค์กร กลุ่มต่าง ๆ มีความเข้มแข็ง
- มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อต่อการพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว ทาให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวมาก

อุปสรรค (Threats)
- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลไม่เป็นไป
ตามกฎหมายกาหนด
- นโยบายรัฐหรือผู้บริหารบางครั้งไม่ส่งผลหรือ
สะท้อนต่อความต้องการของประชาชนได้
- ภัยธรรมชาติบางครั้งรุนแรงเกินกว่าที่คาดการณ์
ไว้และไม่สามารถรับสถานการณ์ได้ทันท่วงที
- ประชาชนบางส่วนไม่มีที่ดินทากินเป็นของตัวเอง
- ประชาชนบางส่วนมีภาระหนี้สินมากเกินไปและมี
ความฟุ่มเฟือยเกินฐานะความเป็นอยู่ที่แท้จริง
- ปัญหาการใช้แหล่งน้าเพื่อการเกษตรยังไม่มี
กฎระเบียบกติกาที่ชัดเจน และมักเกิดปัญหาการใช้น้า
หรือการขาดแคลนน้าในช่วงฤดูแล้ง
- ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังคงมี
อยู่
- เกิดปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ
- ประชาชนบางส่วนยังขาดจิตสานึกในการ
รับผิดชอบร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ด้านการบริหารจัดการ ในด้านผู้นาและโครงสร้างองค์กร เพื่อให้การนาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่
การปฏิบัติ ชุมชนควรจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด ทาหน้าที่เป็นตัวแทนของคนในชุมชนในการขับเคลื่อน
โครงการ เพื่อวางแผนและประสานงานติดต่อระหว่างชุมชน องค์การบริห ารส่ว นตาบล และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ เพื่ อ ให้ ทุ ก กลุ่ ม ได้ เ ข้ า มามี บ ทบาทและท างานร่ ว มกั น ในการพั ฒ นาชุ ม ชนของตนเอง
คณะกรรมการชุดดังกล่าว ควรจัดตั้งด้วยระบบโควตา กล่าวคือ ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนที่มีความเหมาะสมเข้า
มาทางาน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้
ฝ่าย
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด
เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของประชาชนใน
ชุมชน สื่อสารภายในชุมชน สร้างกิจกรรมการตลาด
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งรัฐและเอกชน
2. ฝ่ายการเงินและบัญชี
จัดทาระบบการเงิน บัญชีรายรับ/รายจ่าย ดูแล
ทรัพย์สินของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
3. ฝ่ายวิชาการ
ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ของชุมชน
เพื่อนามาเป็นข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เก็บรวบรวมไว้
อย่างเป็นระบบเพื่อให้มีการศึกษา และเผยแพร่ต่อไป
4. ฝ่ายพัฒนาและควบคุมมาตรฐานสินค้า

ออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวให้ครบวงจร นาเสนอ

รูปแบบการท่องเที่ยว และให้บริการนักท่องเที่ยวให้มี
มาตรฐาน และคงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเอาไว้
5. ฝ่ายดูแลสถานที่ บารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์

บารุงรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนเอาไว้
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ ห้องน้า ถนน ระบบการบาบัดน้าเสีย และ
ประสานขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก

6. ฝ่ายสาธารณสุข

ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ด้านการประกอบอาหาร การสาธารณสุขทั่วไป
รณรงค์ให้คนในชุมชนใส่ใจเรื่องความสะอาด
5. ฝ่ายทะเบียน
พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการ
ให้บริการในด้านต่าง ๆ ในชุมชน เช่น แหล่งท่องเที่ยว
สถานประกอบการ และผู้ประกอบการฯ
6. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
ดูและความปลอดภัยภายในชุมชน เช่น การจัดเวร
ยาม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมรวบ
ข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ
7. ฝ่ายพัฒนาสังคม
สร้างทัศนคติที่ดีของชุมชนและภาคีต่อการจัดการ
ท่องเที่ยวระดับชุมชน ประสานความเข้าใจ การ
วางแผนและจัดทาโครงการพัฒนาชุมชน และขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยราชการ
นอกจากคณะกรรมการชุดดังกล่าว ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการด้านการท่องเที่ยวโดยตรง
แล้ว ยังมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยอ้อม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งยิ่งขึ้นในการดาเนินงานการท่องเที่ยว ประกอบด้วยกลุ่มบุคคล ดังนี้
ฝ่าย
หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน่วยงานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยตรง
- พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการฯ คนในชุมชน และ
- สานักงานการท่องเที่ยว
ผู้ประกอบการและเจ้าบ้านที่ดี โครงการสร้างเครือข่าย
จังหวัดเชียงราย
- เป็นพี่เลี้ยงและคอยสนับสนุนด้านองค์ความรู้
จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
สนับสนุนการทางานของหมู่บ้าน
โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
อปพร.
ภาคเอกชน เช่น ผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่พัก
ร้านอาหาร และธุรกิจอื่น ๆ

- จัดโครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์
- สนับสนุนให้มีการสอนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในโรงเรียน
เป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างในชุมชน
ดูแลรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน
โดยเฉพาะช่วงเทศกาล และช่วงวัดหยุดยาว และสร้างความ
เชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว
ลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวและการให้บริการ ที่ได้มาตรฐานไม่เอา
เปรียบผู้บริโภค

แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตาบลหนองปาาก่อ
1. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

1.1 น้าตกห้วยผาตูบ
1.2 น้าตกห้วยเครือเขา
1.3 น้าตกห้วยดีหมี
1.4 อ่างเก็บน้าห้วยสัก
1.5 แม่น้ากก บ้านวังเขียว
2. แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.1 พิพิธภัณฑ์กะเหรี่ยง
2.2 กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านป่าซางงาม
2.3 วัดห้วยสัก
3.4 สานักสงฆ์อรัญญะมุนี สาขาวัดป่าซางงาม
3.5 แหล่งเรียนรู้กลุ่มทอเสื่อกก
3. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
3.1 แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านนายเต็ม ดีมี
3.2 แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านจ่าประสิทธิ์ ไชยอินถา
3.3 แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงแกะ

บทที่ 3
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตาบลหนองปาาก่อ (พ.ศ.2562-2564)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณที่ได้มา
2562
2563
2564
150,000 150,000 150,000

จานวน 1 สาย

จานวน 1 สาย

ตัวชี้วัด

1

โครงการบุกเบิกถนนสายน้าตกห้วยผา
ตูบ

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมเพิม่ ขึ้น

มีถนนสายน้าตก
ห้วยผาตูบ

๒

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายน้าตก เพื่อให้มีเส้นทาง
ห้วยดีหมี
คมนาคมเพิม่ ขึ้น

มีถนนสายน้าตก
ห้วยดีหมี

150,000 150,000 150,000

3

โครงการจัดทาป้ายชื่อ/ป้ายบอกทาง
สถานที่ท่องเที่ยว

เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ผู้มาผัก
ผ่อนในสถานที่
ท่องเที่ยว

มีการติดตั้งป้าย
ตามสถานที่
ท่องเที่ยว

100,000 100,000 100,000 มีป้าย
ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว
อย่างทั่วถึง

4

โครงการจัดทาป้ายแสดงข้อมูลเฉพาะ
ของแหล่งท่องเที่ยว (น้าตกห้วยดี,น้าตก
ห้วยผาตูบ,น้าตกห้วยเครือเขา)

เพื่อให้นักท่องเที่ยว มีการติดตั้งป้าย
ได้รับทราบข้อมูล
ข้อมูลแหล่ง
ของแหล่งท่องเที่ยว ท่องเทีย่ ว
อย่างถูกต้อง

50,000

50,000

50,000 มีป้าย
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยว

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางไปยัง
แหล่ง
ท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางไปยัง
แหล่ง
ท่องเที่ยว
ผู้มาผักผ่อนใน
สถานที่
ท่องเที่ยวได้รับ
ความสะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

นักท่องเที่ยว
ได้รับทราบถึง
ที่มาของแหล่ง
ท่องเที่ยว

สานักปลัด

กองช่าง

สานักปลัด
(แผน
ยุทธศาสตร์
อบต.)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณที่ได้มา
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564
50,000 50,000 50,000 จานวน 1 แห่ง

5

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเที่ยว

เพื่อสร้าง
อ่างเก็บน้าห้วยสัก
ภาพลักษณ์แก่แหล่ง
ท่องเที่ยวใน อบต.

6.

โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ชุมชน

เพื่อให้ชุมชนมี
อย่างน้อย 2 กลุ่ม
จิตสานึกในการดูแล
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และแหล่งท่องเที่ยว

20,000

20,000

20,000 ชุนชนต้นแบบ
จานวน 2 กลุ่ม

7

โครงการปั่นจักรยานชมธรรมชาติลัด
เลาะเขาดอยหลวง

เพื่อดึงดูด
เส้นทางปั่น
นักท่องเที่ยวที่สนใจ จักรยานตามแหล่ง
ในการปั่นจักรยาน ธรรมชาติ
ให้มีกิจกรรม

50,000

50,000

50,000 มีเส้นทางปั่น
จักรยาน

8.

โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว

-

-

9.

โครงการจัดทาเว็บไซต์สาหรับแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่

เพื่อให้แหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่
เป็นที่รู้จัก
เพื่อให้แหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่
เป็นที่รู้จักและ
นักท่องเที่ยวเข้าถึง

50,000

50,000

มีการ
ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว
มีการจัดทา
เว็บไซต์แหล่ง
ท่องเที่ยว

-

สื่อประชาสัมพันธ์
เช่น แผ่นพับ ป้าย
ไวนิล
50,000 เว็บไซต์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
นักท่องเที่ยวมี
ความ
ประทับใจและ
มีจิตสานึกใน
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
ประชาชนใน
พื้น ที่มีความรู้
และจิตสานึก
ในการดูแล
รักษา
ทรัพยากร
ธรรมขาติ
นักปั่นจักรยาน
ชื่นชอบ
กิจกรรมได้
สัมผัส
ธรรมชาติ
แหล่ง
ท่องเที่ยวใน
พื้นทีเ่ ป็นที่รู้จัก
แหล่ง
ท่องเที่ยวใน
พื้นที่ตาบล
หนองป่าก่อ
เป็นที่รู้จัก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด
สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

10. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหนอง
หญ้าไซ

11. โครงการร่วมงานประเพณีสืบชะตา
หลวงวัดห้วยสัก

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวหนองหญ้า
ไซ

เป้าหมาย

-ขุดลอกพร้อม

ปรับปรุงสถานที่
โดยรอบและทาคัน
ดิน
-จัดทาโดมปลูกผัก
ปลอดสารพิษ
-จัดทาตลาดชุมชน
เพือ่ จาหน่ายผัก
และผลไม้ปลอด
สารพิษ
-ศาลากลางน้าเพื่อ
เป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจ
-กังหันวิดน้า เพื่อ
การเปลีย่ นถ่ายน้า
และบารุงรักษาน้า
เพื่อสืบทอดประเพณี เพื่อเป็นการสืบ
โบราณ และส่งเสริม ทอดประเพณี และ
การท่องเที่ยว
ได้บุญกุศลจากการ
ร่วมประเพณี
เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่ดีขึ้น

งบประมาณที่ได้มา
2562
2563
2564

แหล่งท่องเที่ยว
ทางการเกษตรที่
ได้รับการส่งเสริม

1,500,000

20,000

ตัวชี้วัด

20,000

20,000

มีกิจกรรมร่วมกัน
สืบทอดประเพณี
ทางศาสนา

ก่อสร้างถนน คสล. 150,000 150,000 150,000 แหล่งท่องเที่ยว
เข้าแม่น้ากก ม.8
แม่น้ากกได้รับการ
ส่งเสริม

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
เกษตรมีรายได้
จากการ
ท่องเที่ยว

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

ประชาชนได้
ร่วมกันสืบ
ทอดประเพณี
โบราณ และ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
เพื่อให้การ
คมนาคมเข้
แม่น้ากก ม. 8
สะดวก

สานักปลัด
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12 โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าแม่น้ากก
บ้านวังเขียว ม. 8

วัตถุประสงค์

กองช่าง

