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ค าน า 
 
  นโยบายในการพัฒนาบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวแห่งเอเชีย โดยก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ที่พัก สาธารณสุขพ้ืนฐาน  การเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การเสนอวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์     การก าหนด
มาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพ่ือ
ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทยได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และบรรลุเป้าหมายได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายและมี
ความยั่งยืน นโยบายดังกล่าวมีความส าคัตต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกระดับโดยเพพาะในระดับท้องถิ่น ประกอบ
กับแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถ่ายโอน
ภารกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    และนอกจากนี้งานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวยังเป็น
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี
แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวควรมีแนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและ
การท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ    โดยยึดหลักการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้เป็น
แนวทางและแนวปฏิบัติในการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว 
  องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว เห็นว่าการจัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วน
ต าบลช าผักแพว เป็นสิ่งส าคัตที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงกระท า เพ่ือเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
เป็นไปในทิศทางท่ีถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งต้องใช้การวางแผนอย่างเป็นระบบ จากนั้นก็น าแผนงานและโครงการไปสู่
การปฏิบัติ โดยมีการก ากับดูแลติดตามจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  จึงได้จัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561  ขึ้น  
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ส่วนที่  1 
ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 

และข้อมูลทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประวัติต าบลช าผักแพว 
 ต าบลช าผักแพว เป็นพ้นที่ราบสูงมีภูเขา เนื่องจากติดกับเทือกเขาใหต่จึงมีทั้งพ้ืนที่ราบและภูเขา มีพืชล้มลุก
เกดขึ้นมากเรียวว่า “ผักแพว” เมื่อมีการตั้งชื่อต าบลจึงใช้ชื่อว่า ต าบลช าผักแพว ตั้งแต่นั้นมา กรมป่าไม้ได้ประกาศ
จัดตั้งอุทยานแห่งชาติ โดยได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินป่าเขาใหต่  ต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี มีพ้ืนที่ส่วนหนึ่งในเนื้อที่ 1,355,468.75 ไร่ หรือ 2,168.75 ตารางกิโลเมตร 
  
1. สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล
และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัตตัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ .ศ.2537 ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบล ช าผักแพว เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่เลขท่ี 99 หมู่ที่ 5 ต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี อยู่ห่างจากอ าเภอแก่ง
คอยประมาร 13 กิดลเมตร  
 อาณาเขตต าบลช าผักแพวเนื้อท่ีต าบลช าผักแพวมีทั้งหมด 85,345 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,597 
ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลตาลเดียวและต าบลท่ามะปราง 
 ทิศใต ้ ติดต่อก าต าบลท่ามะปราง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลท่ามะปรางและพ้ืนที่เขาใหต่ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลห้วยแห้ง 
  
 ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพพ้ืนที่ของอ าเภอแก่งคอย มีทั้งบริเวณที่ราบค่อนข้างสูง สลับเนินเขาและภูเขา พ้ืนที่ทาง
ตะวันตก ส่วนใหต่เป็นที่ราบลุ่ม พ้ืนที่ทิศเหนือและตะวันตกเพียงเหนือ เป็นที่ราบสูงและภูเขา โดยเพพาะด้านทิศ
ตะวันออกเพียงเหนือ เต็มไปด้วยเทือกเขาสูงต่ า สลับซับซ้อน จึงได้ถูกก าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และเขตวนอุทยาน
แห่งชาติ 
 ภูมิอากาศ มี 3 ฤดู  
  -  ฤดูร้อน  เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 
  -  ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม จนถึงประมาณต้นเดือนตุลาคม  
  -  ฤดหูนาว เริ่มประมาณเดือนตุลาคม จนถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 
 เขตการปกครอง 
  ต าบลช าผักแพว ประกอบด้วยหมู่บ้านจ านวน 10 หมู่ 
 
 ประชากร 
 มีประชากรทั้งสิ้น  4,723 คน แยกเป็นชาย  2,298 คน เป็นหติง  2,425 คน มีความหนาแน่นของ
ประชากรโดยเพลี่ย 69 คน / ตารางกิโลเมตร 

ตารางแสดงจ านวนราษฎรในเขต อบต. ช าผักแพว ระหว่างปี 2559-2561 



 

 

 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หติง รวม 
1 บ้านดง 190 356 382 738 
2 บ้านโคกกรุง 107 211 202 413 
3 บ้านช าผักแพว 157 276 287 563 
4 บ้านดอนจาน 166 291 313 604 
5 บ้านป่าไผ่ 94 162 148 310 
6 บ้านมะขามป้อม

ใหม่ 
156 222 258 480 

7 บ้านรังแร้ง 147 235 258 493 
8 บ้านมะขามป้อม

เก่า 
79 144 160 304 

9 บ้านวังแพ 173 276 304 580 
10 บ้านธารน้ าตก 80 125 113 238 

รวม 1,349 2,298 2,425 4,723 
 

 อุตสาหกรรม การพาณิชย์และการบริการ 
ตารางแสดงประเภทและจ านวนกิจการอุตสาหกรรมการพาณิชย์และการบริหาร 

 
ประเภท จ านวน  (แห่ง) 

- โรงส ี
- โรงงานอุตสาหกรรม 
- สถานีน้ ามันเชื้อเพลิง 
- ฟาร์มเลี้ยงไก่ 
- โรงฆ่าสัตว ์
- โรงค้าของเก่า 
- ห้องเช่า 
 

2 
2 
2 
3 
1 
1 
3 

 
 

 การท่องเที่ยว 
ตารางแสดงสถานที่ท่องเที่ยว 

 
สถานที่ท้องเที่ยว จ านวน  (แห่ง) ชื่อสถานที่ 

ทางธรรมชาติ 1 อ่างเก็บน้ าบ้านดง 
เชิงเกษตร 1 ศูนย์เกษตรธรรมชาติคิวเซ 

 
 



 

 

3. สภาพทางสังคม 
 3.1 การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสื่อสารมวลชน 
 สถาบันในสังกัดขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว มีอยู่ 2 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ 
นอกนั้นเป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 จ านวน 4 แห่ง สรุปได้ดังนี้ 

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง 
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดช าผักแพว 

 
4. การบริหารพ้ืนฐาน 
 4.1 การคมนาคม 
 ถนนลาดยางขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวหมู่ต่างๆ   
หมู่ที่ ชื่อถนน กว้าง ระยะทาง หมายเหตุ 
1 สายโคกกรุง –  บ้านดง  6 เมตร - สายเชื่อมต่อ ต.ทับกวาง 
2 สายแก่งคอย –  บ้านนา  8 เมตร 3,500 เมตร แบ่งเขต อบต.ช าผักแพว 

กับ อบต.ห้วยแห้ง 
 สายโคกกรุง –  บ้านดง 6 เมตร 1,000 เมตร  

3 สายโคกกรุง –  บ้านดง 6 เมตร 1,000 เมตร  
4 สายโคกกรุง –  บ้านดง 6 เมตร 1,030 เมตร แบ่งเขต หมู่ 4 และ 1 
5 สายโคกกรุง –  บ้านดง 6 เมตร 500 เมตร  
8 สายช าผักแพว –  มะขามป้อม    
9 สายโคกกรุง –  บ้านดง 6 เมตร 1,055 เมตร  

10 สายเขาเกตุ –  โป่งก้อนเส้า 6 เมตร -  
 
5. ข้อมูลอื่น 
 ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
 ทรัพยากรป่าไม้ 
 ต าบลช าผักแพวมีพ้ืนที่ทางตะวันออกของต าบลเป็นผู้เขาเป็นส่วนมาก และเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
ประมาณ 9,764 ไร่ ดังนั้น จึงมีสภาพป่าไม้เป็นป่าดิบแล้ง และป่าเบตจพรรณ ไม้ส าคัตได้แก่ไม้ยางนา 
 ทรัพยากรน้ า 
 ต าบลช าผักแพวมีล าห้วย ล าคลองธรรมชาติไหลผ่าน จ านวน 2 สาย ดังนี้ 
 1. คลองห้วยเสือ ต้นน้ าจากอ่างเก็บน้ าบ้านดง หมู่ที่ 1 ต าบลช าผักแพว ล าคลองผ่าน หมู่ที่ 1,3 และหมู่ท่ี 6 
 2. คลองช าผักแพว ต้นน้ าจากอ่างบ้านดง ล าคลองผ่าน หมู่ที่ 1,3,5,9,2 และไหลผ่านต าบลห้วยแห้ง  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางแสดงขนาดแหล่งน้ าที่สร้างขึ้นที่เป็นจุดส าคัต 
 

ล าดับ ชื่อ ที่ตั้ง ขนาดพ้ืนที่ ลักษณะการใช้ประโยชน์ 
1 สระน้ า หมู่ที่ 1 ไม่มีข้อมูล ใช้เป็นแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
2 อ่างเก็บน้ าบ้านดง หมู่ที่ 1 ไม่มีข้อมูล ใช้เป็นแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 

3 ฝายโคกกรุง หมู่ที่ 2 ไม่มีข้อมูล 
ใช้เป็นแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 

4 ฝายช าผักแพว หมู่ที่ 3 ไม่มีข้อมูล ใช้เป็นแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
5 สระสาธารณะ หมู่ที่ 4 ไม่มีข้อมูล ใช้เป็นแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
6 ฝายโคกกรุง หมู่ที่ 5 ไม่มีข้อมูล ใช้เป็นแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
7 ฝายห้วยเสือ หมู่ที่ 6 ไม่มีข้อมูล ใช้เป็นแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
8 สระธารณะ หมู่ที่ 8 ไม่มีข้อมูล ใช้เป็นแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
9 คลองชลประทาน หมู่ที่ 9 ไม่มีข้อมูล ใช้เป็นแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 

10 อ่างเก็บน้ ามหาลัยจุฬาฯ หมู่ที่ 9 ไม่มีข้อมูล ใช้เป็นแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
 
มวลชนจัดตั้ง 

 จากสภาพพ้ืนที่ชุมชนของต าบลช าผักแพว มีลักษณะการกระจายอยู่ตามพ้ืนที่กันเป็นกลุ่ม มีถนนสายหลักที่
ผ่านหมู่บ้านเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กลางชุมชน ได้แก่ วัด โรงเรียน และศาลากลางบ้านฯ ไม่กี่สาย ซึ่ง
มีกระจ่ายทั้งต าบล ประชาชนส่วนใหต่ จึงไปใช้วัด โรงเรียนและศาลากลางบ้านที่มีรัศมีอยู่ใกล้กับบ้านของตนท าให้วัด 
โรงเรียน และศาลากลางบ้านแต่ละแห่งมีความส าคัตเท่าๆกัน  
 กลุ่มสถาบันต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นในต าบลช าผักแพว มีอยู่จ านวนไม่มากความพร้อมในการรวมกลุ่มของชุมชน
ต าบลช าผักแพว ในการก่อตั้งเป็นกลุ่มใหต่นั้นยังไม่พร้อมมากนัก เพราะไม่ค่อยมีเวลาว่าง ต้องรับจ้าง ท างานบริษัท
ต่างๆ แต่ความพร้อมในการรวมกลุ่มเดิมนั้นมีความพร้อมพอสมควรแต่ต้องมีการกระตุ้นจูงใจบ้าง ในบางครั้ง ซึ่งกลุ่ม
พลังมวลชลหรือกลุ่มต่างๆ ที่รวมกันในต าบลช าผักแพวมีกลุ่มต่างๆ สรุปดังนี้ 
 1. กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิตต าบลช าผักแพว จ านวน 10  กลุ่ม 
 2. กลุ่มแม่บ้านบ้านดง     จ านวน 28  คน 
 3. กลุ่มเกษตรการท านา หมู่ที่ 6    จ านวน  8    คน 
 4. กลุ่ม อปพร.      จ านวน 116 คน 
 5. กลุ่มอาสาพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน   จ านวน 130 คน 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 
 โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
 การแบ่งส่วนบริหารงานราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
 โครงสร้างหรือการแบ่งส่วนบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัตตัติ และฝ่ายบริหารประกอบด้วย นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว  2 ท่าน เป็นผู้ช่วยในการบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล และแต่งตั้งเลขานุการนายกฯอีก 1 ท่าน นายกและฝ่ายนิติบัตตัติมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงจากประชาชน ในการด าเนินงานหรือปฏิบัติงานมีพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้
ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอันชอบด้วยกฎหมาย   



 

 

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว มีส่วนราชการ 5 ส่วน ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. งานบริหารทั่วไป 1. งานการเงิน 1. งานก่อสร้าง 1. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1. งานสวัสดิการและพัฒนา 
2. งานกิจการสภา 2. งานบัตชี 2. งานประสาน 2. งานส่งเสริมการศึกษา    ชุมชน  
3. งานนโยบายและแผน 3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 3. งานผังเมือง  2. งานสังคมสงเคราะห์ 
4. งานกฎหมายและคด ี 4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  3. งานส่งเสริมอาชีพและ 
5. งานสาธารณสุข       พัฒนาสตรี  
6. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 

ส านักปลัด 

นักบริหารงานทั่วไป 6 

ส่วนโยธา 

นักบริหารงานช่าง 7 

กองการคลัง 

นักบริหารงานคลัง 7 

กองการศึกษา 

นักบริหารงานฯ 6 

กองสวัสดิการสังคม 

นักบริหารงานฯ 6 



 

 

1. ส านักงานปลัด มีหน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน        
งานกฎหมายและคดี และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข งานส่งเสริมการเกษตร งานส่งเสริมปศุสัตว์ 

2. กองการคลัง มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน งานการบัตชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

3. ส่วนโยธา มีหน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสาน
สาธารณูปโภค 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับ งานบริหารงานศึกษา งาน
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

5. กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับ งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน งานสังคม
สังเคราะห ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 2 
การวิเคราะห์ศักยภาพและเป้าหมายการท่องเที่ยว 

 
นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. พัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์และเส้นทาง
ท่องเที่ยวให้พร้อม ตลอดถึงส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับอาชีพการเกษตรในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพตาม
วิถีชีวิตชุมชน 
 2. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช าผัก
แพว 
 3. สร้างจิตส านึกของประชาชนให้รักและช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ 
 
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  (๑) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานใน
เรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกความปลอดภัยและสุขอนามัย  

(๒) พัฒนา บูรณะ และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว 
ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
ชุมชน 
 (3) ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่และภายในจังหวัด 
 (4) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว 
 (5) ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ 

(6) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก 

เป้าหมายการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
1. ร่วมกันสร้างเป้าหมายที่เราต้องการ ต้องการเห็นการท่องเที่ยวของเราเป็นเช่นไร ? 

- มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ  
- อยากให้ต าบลทุ่งเตาใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร

อย่างเต็มรูปแบบ 
- คนทุ่งเตาใหม่มีแหล่งรายได้ทางการท่องเที่ยวเสริม 
- อยากให้นักท่องเที่ยวประทับใจในสินค้าและบริการของคนในชุมชน 
- อยากให้คนในชุมชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ช่วยกันดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ 
- อยากให้แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต าบลช าผักแพวเป็นที่รู้จัก 

 



 

 

มิติด้านสิ่งแวดล้อม 
- อยากให้ประชาชนในชุมชนเอ้ือเฟ้ือกันเหมือนในอดีต 
- อยากให้ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ 
มิติในด้านเศรษฐกิจ 
- คนในท้องถิ่นมีงานท า เศรษฐกิจในชุมชนดี 
- ไม่มีปัตหาทางสังคม คนในชุมชนมีความสุข 
- ชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
1.   ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  การคมนาคมช ารุด  ไม่สะดวกต่อการคมนาคม 
1.2 การระบายน้ าไม่สะดวกมีผลให้น้ าท่วมขัง 
 

 
- สภาพถนนทรุดโทรมเนื่องจากภัยธรรมชาติของพ้ืนที่  
- เมื่อเกิดฝนตกหนัก หรือน้ าท่วมช่องทางระบายน้ า  
ระบายไม่ทัน 

2.   ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
2.1  ภาชนะเก็บน้ ามีไม่เพียงพอในฤดูแล้ง 
2.2  แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรมีไม่เพียงพอ 

 

 
- เกิดปัตหาเนื่องจากแหล่งน้ าตามธรรมชาติ                
เพ่ือการเกษตรตื้นเขิน และมีน้อย และประสบปัตหา 
เกือบทุกหมู่บ้านของต าบล  

3.   ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
3.1  ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า เมื่อเทียบกับ
ต้นทุน 
 
3.2  ปัตหาด้านรายได้ไม่เพียงพอต่อการประกอบ
อาชีพ 
 

3.3  ปัตหาด้านตลาด 
 

3.4  ประชาชนไม่ค่อยมีความรู้ด้านวิชาการในการ
ผลิต 
 
 

 
- ประชาชนเกือบทุกครัวเรือนได้รับปัตหาเกือบทุกปี 
โดยเพพาะยางพารา ปาล์มน้ ามัน ฯลฯ และถูกพ่อค้าคน
กลางเอาเปรียบ 
- ประชาชนมีอาชีพด้านเกษตรกรรม ร้อยละ 80            
ซึ่งมีผลต่อการมีรายได้  ถ้าหากราคาพืชผลตกต่ า พลอยให้
เกดิปัตหาด้านรายได้มากข้ึน 

- ตลาดและสถานที่รับซื้อสินค้าส่วนใหต่อยู่ห่างไกล และ
ใช้เวลามากในการขนส่งสินค้าเพ่ือจ าหน่าย 

- ส่วนใหต่ประชาชนไม่ค่อยให้ความส าคัต ในการอบรม
เชิงวิชาการ  ด้านวิชาการ  ด้านเทคนิคต่างๆ  เพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้  ในการเพ่ิมรายได้และผลผลิต 
 



 

 

3.5  การส่งเสริมกลุ่มอาชีพมักประสบความล้มเหลว 

 

3.6 งบประมาณ บุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
มีน้อย 

- รัฐอุดหนุนกองทุนต่างๆ ให้กลุ่มอาชีพ และกลุ่ม
เกษตรกร แต่การปฏิบัติขาดการรับผิดชอบของกลุ่ม 

- ศักยภาพในพ้ืนที่ มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง              
แต่ไม่มีงบประมาณ  บางแห่งมีเอกชนครอบครอง และยัง
ขาดการประชาสัมพันธ์ 

- สถานที่ท่องเที่ยวมีสภาพไม่ค่อยสวยงาม  จึงไม่เป็นที่
ดึงดูดนักท่องเที่ยว 

4.ปัญหาด้านสังคม 
4.1  การบริการด้านสาธารณูปการมีน้อย 
 
 
4.2  ประชาชนด้อยโอกาสทางข่าวสารข้อมูล 
 
4.3  การส่งเสริมด้านศาสนา  วัฒนธรรมยังไม่จริงจัง 
 
 
 

 
- สิ่งสาธารณูปการ  เช่น  ตู้โทรศัพท์  สวนสาธารณะ  
สวนพักผ่อนมีน้อยมาก ซึ่งเป็นผลต่อการพัฒนาด้านบุคคล  
เพ่ือพัฒนาด้านจิตใจ 
- สถานที่ให้ข่าวสารทางราชการมีเพียงร้อยละ 20 ของ
ต าบล  ท าให้โอกาสรับรู้ข่าวสารมีน้อย 
- เยาวชน  และประชาชนทั่วไป  ส่วนใหต่ห่างกิจกรรม
ด้านศาสนา ไม่ให้ความส าคัตหรือสืบสานวัฒนธรรมอันดี
งาม ของหมู่บ้านต าบล  รวมถึงภูมิปัตตาท้องถิ่น 

5.   ปัญหาด้านสาธารณสุข  และอนามัย 
5.1 ปัตหาโรคระบาด  และโรคติดต่อ 

 

 
- พ้ืนที่ความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อหรือป่วยเป็นโรคมาเลเรีย 
ไข้เลือดออก    

- อุปกรณ์การป้องกันมีน้อย  เช่นเครื่องพ่นหมอกควัน  มี
เครื่องเดียว  แต่ต้องด าเนินการทั้งต าบล 

6.   ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
6.1  จิตส านึก  และการให้ความส าคัต
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
6.2 ปัตหาดินเปรี้ยว เป็นกรด-ด่าง 
 
 
 

 
 
-ราษฎรร้อยละ  20  ของต าบลยังขาดจิตส านึกในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเพพาะการบุกรุกถางป่า
เพ่ือท าการเกษตรท าสวน โดยไม่ค านึงถึงธรรมชาติ และ
ปัตหาที่ตามมา 
-สภาพพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือประสบปัตหา ของ
ต าบลซึ่งมาจากการใช้ปุ๋ยเคมีมากและสภาพดิน 
 
 



 

 

6.3  ปัตหาป่าไม้ถูกท าลาย 
 

-มีการบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือท าการเกษตร ท าไห้ป่าไม้ถูกท าลาย
โดยไม่มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นทดแทน 

7.    ปัญหาด้านการเมือง  การบริหาร 
7.1  บุคลากรไม่ค่อยมีความรู้   ความเข้าใจเท่าที่ควร 
 
 
7.2 ประชาชนให้ความส าคัตในการมีส่วนร่วมน้อย 
 
 
 
7.3  การพัฒนาด้านรายได้  ไม่ดีเท่าที่ควร 

 
- สมาชิกบางส่วนยังไม่ค่อยมีความเข้าใจเกี่ยวกับ          
การบริหาร   กฎหมายระเบียบ  เพราะมีการแก้ไข
ระเบียบใหม่ 
- ประชาชนส่วนใหต่ของต าบล  ไม่ค่อยให้ความส าคัต
เกี่ยวกับการด าเนินการ  ประชาชนไม่ค่อยมีเวลา  และ
ขาดความเข้าใจที่ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตย 
- สภาพปัตหาเกี่ยวกับการจัดเก็บ  ประชาชนไม่ค่อยให้
ความร่วมมือในการยื่นรายการเสียภาษี                     
เป็นเหตุให้การจัดเก็บ และการพัฒนารายได้  ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งเตาใหม่(SWOT) 

จุดแข็งStrength จุดอ่อนWeakness 

 
- มีการแบ่งส่วนราชการและมอบหมายหน้าที่อย่าง
ชัดเจน มีการแบ่งส่วนโครงสร้างหลักออกเป็น 
ข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจ า 

   - กิจกรรมแต่ละอย่างมีการวางแผนการด าเนินการ 
ไว้ เป็นอย่ างดี  ทั้ งแผนระยะสั้ นระยะยาวแผน
ด าเนินงาน รวมทั้งแผนปฏิบัติงานแต่ละเรื่อง มีการ
ก าหนดระยะเวลาด าเนินงานส าหรับแต่ละโครงการไว้
อย่างชัดเจนและสามารถปฏิบัติ ได้ตามแผนที่วางไว้ 

   - มีการประเมินโครงการทุกครั้งอย่างเป็นระบบ  

 
- การแบ่งงานในหน้าที่ยังไม่เป็นเอกภาพ 

-  โครงการใหต่ ๆ ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน
เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าที่ก าหนด 

-  การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้องกับงบประมาณท่ี
ได้รับ 

-  ผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

- บุคลากรบางส่วนที่ได้รับการฝึกอบรมไม่สามารถน าความรู้
ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับงานได้ ขาดความคิดริเริ่มในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 

 
 
 



 

 

จุดแข็ง Strength จุดอ่อน Weakness 

   - มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ
แก่ประชาชน 
   -  ระบบการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย มีระบบ
อินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง  
   -  มีระบบการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ให้บริการ
ประชาชนทุกหมู่บ้าน 
   -  มีระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
เพ่ือประชาสัมพันธ์องค์กรแก่ประชาชน 
   -  น าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมา
เป็นหลักในการบริหาร 
    -  มีงบประมาณพอสมควรในการสนับสนุนการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ 
    -  ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นตั้งใจท างานเพ่ือพัฒนา
องค์กรและประชาชน 
    -  มีบุคลากรที่เพียงพอในการปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ 
    -  มีการท างานเป็นทีมและความสามัคคี 
    -  บุคลากรเข้มแข็ง มีความรู้ ความสามารถที่
สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านต่าง ๆ ให้ส่วนรวมได้เป็น
อย่างดี 
  -  มีความสามารถด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐในส่วนของเชิงรุก 

- ประชาชนส่วนใหต่ให้ความส าคัตและมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมหมู่บ้าน, ส่วนรวมและกิจกรรมของ อบต. 

- มีงบประมาณพอสมควรที่สามารถพัฒนาให้ 
ครอบคลุมปัตหาความต้องการของประชาชนทุกด้าน 
- ประชาชนมีโอกาสขยายการลงทุนเพื่ออาชีพเสริม
มากขึ้นส่งผลให้รายได้ครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 
   -  หมูบ่้านมีแผนชุมชนเป็นของตนเอง และสามารถ
ประสานแผนพัฒนากับองค์การบริหารส่วนต าบลได้ 
เป็นอย่างดี 
- ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมสนับสนุน 
ด้านวิชาการและเงินทุน 
 

 
-  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลไม่เป็นไปตาม
กฎหมายก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
-  ผู้น ามีความสามารถในเชิงประสานงาน / บูรณา 
การจัดการร่วมกับองค์กรอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐ / เอกชน 
  -  พ้ืนฐานวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น 
  -  องค์กร กลุ่มต่าง ๆ มีความเข้มแข็ง 
  -  มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ือต่อการพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว ท าให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวมาก 
 
 
 
 

   -  นโยบายรัฐหรือผู้บริหารบางครั้งไม่ส่งผลหรือสะท้อน
ต่อความต้องการของประชาชนได้ 
  -  ภัยธรรมชาติบางครั้งรุนแรงเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้และ
ไม่สามารถรับสถานการณ์ได้ทันท่วงที 
  -  ประชาชนบางส่วนไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตัวเอง 
  -  ประชาชนบางส่วนมีภาระหนี้สินมากเกินไปและมี ความ
ฟุ่มเฟือยเกินฐานะความเป็นอยู่ที่แท้จริง 
  -  ปัตหาการใช้แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรยังไม่มี กฎระเบียบ
กติกาที่ชัดเจน และมักเกิดปัตหาการใช้น้ า หรือการขาด
แคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง 
  - ปัตหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังคงมี อยู่ 
  -  เกิดปัตหาความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจ 
  -  ประชาชนบางส่วนยังขาดจิตส านึกในการรับผิดชอบ
ร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ด้านการบริหารจัดการ ในด้านผู้น าและโครงสร้างองค์กร เพ่ือให้การน าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่
การปฏิบัติ ชุมชนควรจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของคนในชุมชนในการขับเคลื่อน
โครงการ เพ่ือวางแผนและประสานงานติดต่อระหว่างชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ เพ่ือให้ทุกกลุ่มได้เข้ามามีบทบาทและท างานร่วมกันในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
คณะกรรมการชุดดังกล่าว ควรจัดตั้งด้วยระบบโควตา กล่าวคือ ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนที่มีความเหมาะสมเข้า
มาท างาน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 

ฝ่าย หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของประชาชนใน

ชุมชน สื่อสารภายในชุมชน สร้างกิจกรรมการตลาด
เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งรัฐและเอกชน 
 

2. ฝ่ายการเงินและบัตชี จัดท าระบบการเงิน บัตชีรายรับ/รายจ่าย ดูแล
ทรัพย์สินของคณะกรรมการ (ถ้ามี) 
 
 



 

 

ฝ่าย หน้าที่และความรับผิดชอบ 
3. ฝ่ายวิชาการ ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ของชุมชน

เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เก็บรวบรวมไว้
อย่างเป็นระบบเพื่อให้มีการศึกษา และเผยแพร่ต่อไป 
 

4. ฝ่ายพัฒนาและควบคุมมาตรฐานสินค้า ออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวให้ครบวงจร น าเสนอ
รูปแบบการท่องเที่ยว และให้บริการนักท่องเที่ยวให้มี
มาตรฐาน และคงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเอาไว้  
 

     5.  ฝ่ายดูแลสถานที่ บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

บ ารุงรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนเอาไว้ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ ห้องน้ า ถนน ระบบการบ าบัดน้ าเสีย 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
วางแผนและจัดท าโครงการพัฒนาชุมชน และขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยราชการ  

นอกจากคณะกรรมการชุดดังกล่าว ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการด้านการท่องเที่ยวโดยตรง
แล้ว ยังมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยอ้อม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งยิ่งขึ้นในการด าเนินงานการท่องเที่ยว ประกอบด้วยกลุ่มบุคคล ดังนี้ 

 

 



 

 

ฝ่าย หน้าที่และความรับผิดชอบ 
หน่วยงานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยตรง 

- ส านักงานการท่องเที่ยว 
สระบุรี 

- พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการฯ คนในชุมชน และ
ผู้ประกอบการและเจ้าบ้านที่ดี โครงการสร้างเครือข่าย  

องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว สนับสนุนการท างานของหมู่บ้าน 
 

โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - สนับสนุนให้มีการสอนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในโรงเรียน 
วัด เป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างในชุมชน 
อปพร. ดูแลรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน 

โดยเพพาะช่วงเทศกาล และช่วงวัดหยุดยาว และสร้างความ
เชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 

ภาคเอกชน เช่น ผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่พัก 
ร้านอาหาร และธุรกิจอ่ืน ๆ  

ลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวและการให้บริการ ที่ได้มาตรฐานไม่เอา
เปรียบผู้บริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 3 

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในต าบลช าผักแพว (พ.ศ.2559-2561) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.1 แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู สร้างเครือข่ายและเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณท่ีได้มา 

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1 โครงการถนนสาย 
พฤกศาสตร์ 

เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์แก่
แหล่งท่องเที่ยวใน 
ต าบล 

บริเวณสองข้าง
ทางภายในต าบล
ร่มรื่น 

- - - จ านวน 1 สาย นักท่องเที่ยวได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ส านักปลัด 

2 โครงการจัดท าป้ายชื่อ/
ป้ายบอกทางสถานที่
ท่องเที่ยว  

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้มาผัก
ผ่อนในสถานที่
ท่องเที่ยว 

มีการติดตั้งป้าย
ตามสถานที่
ท่องเที่ยว 

- - - มีป้าย
ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว
อย่างทั่วถึง  

ผู้มาผักผ่อนใน
สถานที่ท่องเที่ยว
ได้รับความสะดวก 

ส านักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรมแกน
น าด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้ชุมชนมี
จิตส านึกในการ
ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และแหล่งท่องเที่ยว 
 
 

ผู้น าชุมชนและ
นักเรียน 

- - - 1 กลุ่มต้นแบบ 
 

คนในพ้ืนที่มีความรู้
และจิตส านึกในการ
ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ส านักปลัด 
 

 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณท่ีได้มา 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

4 โครงการจัดท าบอร์ด/
ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร  

เพ่ือประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ในพ้ืนที่ต าบล
นพรัตน์ใหม่เป็นที่
รู้จัก 

มีการ
ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว  

- - - สื่อประชาสัมพันธ์ 
เช่น แผ่นพับ ป้าย
ไวนิล
ประชาสัมพันธ์  

แหล่ง
ท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ต าบล
นพรัตน์เป็นที่
รู้จัก  

ส านักปลัด 

5 กิจกรรม 5 ส. แหล่ง
ท่องเที่ยว  

เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์แก่
แหล่งท่องเที่ยวใน 
อบต. 

อ่างเก็บน้ าบ้านดง - - - จ านวน 1 แห่ง  นักท่องเที่ยวมี
ความ
ประทับใจและ
มีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด 

6.  
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้แก่ชุมชน 

เพ่ือให้ชุมชนมี
จิตส านึกในการ
ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และแหล่งท่องเที่ยว 

2 กลุ่ม - - - ชุนชนต้นแบบ 
จ านวน 2 กลุ่ม  

ประชาชนใน
พ้ืน ที่มีความรู้
และจิตส านึก
ในการดูแล
รักษา
ทรัพยากร
ธรรมขาติ  

ส านักปลัด) 

9.  
 
 
 
 

โครงการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว  

เพ่ือให้แหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่
ต าบลช าผักแพว
เป็นที่รู้จัก 

มีการ
ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว  

- - - สื่อประชาสัมพันธ์ 
เช่น แผ่นพับ ป้าย
ไวนิล
ประชาสัมพันธ์  

แหล่ง
ท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ต าบลช า
ผักแพวเป็นที่
รู้จัก  

ส านักปลัด 
 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณท่ีได้มา 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

10 โครงการจัดท าเว็บไซต์
ส าหรับแหล่งท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่  

เพ่ือให้แหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่
ต าบลช าผักแพว
เป็นที่รู้จักและ
นักท่องเที่ยวเข้าถึง
ข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวได้อย่าง
รวดเร็ว ครบถ้วน 

มีการจัดท าเว็บไซต์
แหล่งท่องเที่ยว  

- - - เว็บไซต์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่ 

แหล่ง
ท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ต าบลช า
ผักแพวเป็นที่
รู้จักอย่าง
ทั่วถึง  

ส านักปลัด 
 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัตตาท้องถิ่น 
กลยุทธ์   1. ท านุบ ารุงส่งเสริมกิจกรรมทาง ด้านศาสนา 
   2. ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ปราชต์ชาวบ้านและภูมิปัตตาท้องถิ่น 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณท่ีได้มา 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 2559 2560 

1 โครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา/ประเพณีสง
กรานณ์ / ประเพณีลอย
กระทง 

เพ่ือสืบทอด
ประเพณีโบราณ   

เพ่ือเป็นการสืบ
ทอดประเพณี และ
ได้บุตกุศลจากการ
ร่วมประเพณี 

   มีกิจกรรมร่วมกัน
สืบทอดประเพณี
ทางศาสนา 

ประชาชนได้
ร่วมกันสืบ
ทอดประเพณี
โบราณ   

การศึกษา 
 

2 
 

โครงการจัดท าศูนย์
เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น  
 

เพ่ือจัดท าเป็นศูนย์
เรียนรู้ด้าน
วัฒนธรรมท้องถิ่น
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  

เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  

   ศูนย์เรียนรู้
วัฒนธรรมท้องถิ่น  

ประชาชนมี
แหล่งเรียนรู้
ด้าน
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


