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อ าเภอภูเวยีง  จังหวัดขอนแกน่ 



 

ค าน า 
 

  นโยบายในการพัฒนาบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ

ท่องเที่ยวแห่งเอเชีย โดยก าหนดเปูาหมายหลักในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ที่พัก สาธารณสุขพ้ืนฐาน  การ

เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การเสนอวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์     การก าหนด

มาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเปูาหมายดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝุาย 

เพ่ือส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทยได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และบรรลุเปูาหมายได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝุาย

และมีความยั่งยืน นโยบายดังกล่าวมีความส าคัตต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกระดับโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น 

ประกอบกับแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    และนอกจากนี้งานด้านการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวยังเป็นภารกิจตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวควรมีแนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ    โดยยึดหลักการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามที่การ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้เป็นแนวทางและแนวปฏิบัติในการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย เห็นว่าการจัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหาร

ส่วนต าบลสงเปือย เป็นสิ่งส าคัตที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงกระท า เพ่ือเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งต้องใช้การวางแผนอย่างเป็นระบบ จากนั้นก็น าแผนงานและ

โครงการไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการก ากับดูแลติดตามจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้จัดท าแผนส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ขึ้น  
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ความเป็นมา  

 องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นตามนโยบายการ
กระจายอ านาจสู่หน่วยการปกครองขั้นพ้ืนฐานของรัฐบาล  โดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.2537  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล  และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจหน้าที่ในการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้ง 
ต าบลสงเปือยเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย ในปี พ.ศ. 2540  และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา    
เล่ม   113   ตอนพิเศษ  52    ลงวันที่ 25   ธันวาคม  2539  โดยมีผลใช้บังคับ   ตั้งแต่วันที่   23 กุมภาพันธ์  
2540   เป็นตน้ไป 

1.  ดา้นกายภาพ 
1.1  ทีต่ั้ง     ต าบลสงเปือยตั้งอยู่ติดถนนสายภูเวียง-กุดฉิม  มีเขตความรับผิดชอบติดเขตเทศบาล

ต าบลภูเวียง  มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอ าเภอภูเวียง  ประมาณ  5  กิโลเมตร  และมีระยะทางห่างจากจังหวัด
ขอนแก่นประมาณ   67    กิโลเมตร    ตามเส้นทางถนนสายภูเวียง-กุดฉิม   มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลอ่ืน  ๆ 
ดังนี้ 

 

ทิศเหนือ      ติดต่อกับต าบลภูเวียง 
ทิศใต้         ติดต่อกับต าบลโนนทอง  อ าเภอหนองเรือ 
ทิศตะวันออก       ติดต่อกับต าบลหนองกุงธนสาร 
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับต าบลเมืองเก่าพัฒนา  และต าบลนาชุมแสง 
 

    1.2 ลักษณะภมูปิระเทศ 
 

        มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่ เป็นพ้ืนที่เป็นที่ราบสูงบางแห่ง และมีราบลอนลูกคลื่นมีพ้ืนที่ลุ่มเล็กน้อยทาง
ตอนกลาง  ด้านทิศตะวันตกมีพ้ืนที่ลาบเชิงเขา  มีแหล่งน้ าธรรมชาติ  คือ  ล าห้วย  5  สาย  แหล่งน้ าชลประทาน 

ส่วนที ่1 

สภาพทัว่ไปและข้อมูลพืน้ฐาน 



(อ่างโสกรวก ) ขนาดกลาง  1  แห่ง  ชลประทานขนาดเล็ก  (โป่งหมากหม้อ)  1  แห่ง  หนองน้ าขนาดเล็ก  7  
แห่ง  ดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย  ช่วงหน้าแล้งน้ าในล าห้วยต่างๆ จะมีสภาพตื้นเขิน   มีวัชพืชปกคลุม   ไม่สามารถ
กักเก็บน้ าได้ 
 

1.3  ลกัษณะภูมอิากาศ 
           อากาศพ้ืนที่ต าบลสงเปือยเป็นอากาศแบบเขตร้อน อากาศร้อนที่สุดในเดือนเมษายน-พฤษภาคม

เป็นฤดูร้อน โดยจะมีฝนตกและเมฆมากจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม
เป็นฤดูฝน ส่วนในส่วนเดือนพฤศจิกายน-กลางเดือนมีนาคม อากาศแห้งและหนาวเย็นจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฤดูหนาว พ้ืนที่ต าบลสงเปือยโดยทั่วๆ ไปสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู คือ  

 
 
 

1.  ฤดูร้อน 
2.  ฤดูฝน 
3.  ฤดูหนาว 

 
1.4 ลักษณะของดนิ 

- ดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย  ช่วงหน้าแล้งน้ าในล าห้วยต่างๆ จะมีสภาพตื้นเขิน   มีวัชพืชปกคลุม   
ไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ 

 

1.5  ลกัษณะของแหล่งน้ า 
- มีล าห้วยทราย  ไหลผ่าน ม.5, ล าห้วยโกธา  ไหลผ่าน  ม.1, 4, 7, 9, 11  ล าห้วยยาง  ไหล       

ผ่าน  ม.1, 2, 3, 4, 11  และอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง  ม.1, 2, 10, 11 
- ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย  
- น้ าใต้ดิน  (น้ าบาดาล)  เป็นน้ าใต้ดินที่จืด  สะอาด  สามารถดื่มได้  ในบริเวณ  หมู่ที่      2,3,4,6,7 

 

1.6  ลกัษณะของไมแ้ละป่าไม้ 
          - ป่าชุมชน   2,079   ไร่  ม.2, 3, 4, 5, 7, 8, 9  ป่าไม้ในเขตอุทยาน  เทือกเขาภูเวียง 
 

2. ดา้นการเมือง / การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 

องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  มี    11     หมู่บ้าน  และมีผู้น าของหมู่บ้าน   ดังนี้ 

  หมูท่ี ่                       ชือ่บา้น                               ชื่อผูน้ าหมู่บา้น 
1                             บ้านสงเปือย                        นายสุนทร  บัวหนอง 

  2                             บ้านท่าเสี้ยว                     นายวิญญู  บุญลา 
  3                             บ้านโนนตุ่น                     นายสุปัน  ถานอาจนา (ก านัน) 
  4                             บ้านหนองกลาง                นายอมรรัตน์  ศิริธรรมจักร 
  5                             บ้านห้วยทราย                   นางสมัย แนวหล้า 
  6                             บ้านอ่างศิลา                   นายวัชรพล  โสภารัตน์ 



7                             บ้านโคกไร่                     นายสว่าง  รังแอ้   
8                             บ้านถ้ าแข้                           นายดนัย  สมบูรณ์ 
9                             บ้านโนนพันชาติ                    นายค าดี  ศรีสาธร 

                10                            บ้านธารทอง                         นายประครอง  ชิดนอก 
                    11                            บ้านสงเปือย                         นายสุนิตย ์ โยประทุม 
 

2.2 การเลอืกตั้ง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย มี 11  หมู่บ้าน มีผู้บริหารท้องถิ่น (นายก) ที่มาจากการเลือกตั้ง 1 

คน และมีสมาชิกท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งหมู่บ้านละ 2 คน รวมเป็น 22 คน 
 

 
3. ประชากร 
 3.1 ข้อมลูเกีย่วกบัจ านวนประชากร 

ต าบลสงเปือย  จ านวนมีครัวเรือนทั้งสิ้น 1,945  หลัง  (ข้อมูล  ส านักบริหารการทะเบียน  กรมการ
ปกครอง  อ าเภอภูเวียง  ณ  เดือน ตุลาคม  2559) 
 จ านวนประชากรของต าบลจากข้อมูล  ส านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  อ าเภอภูเวียง  ณ  
เดือน ตุลาคม  2559   ทั้งสิ้น  6,709 คน  คิดเป็นความหนาแน่นโดยเฉลี่ย   345  คนต่อตารางกิโลเมตร 

แยกเป็น -    ชาย     3,329     คน       -  คนชรา 786 คน 
- หญิง    3,380     คน  -  คนพิการ 136 คน 

-  ผู้ป่วยเอดส์    7 คน 

ตารางที ่1   แสดงจ านวนครวัเรือนและ ประชากร 
บา้น หมูท่ี ่ ครวัเรอืน จ านวนประชากร หมายเหต ุ

ชาย หญิง รวม 
บ้านสงเปือย 1 229 283 301 584  
บ้านท่าเสี้ยว 2 155 238 242 480  
บ้านโนนตุ่น 3 207 435 471 906  

บ้านหนองกลาง 4 160 312 317 629  

บ้านห้วยทราย 5 162 203 210 413  

บ้านอ่างศิลา 6 286 528 532 1,060  

บ้านโคกไร่ 7 184 347 342 689  

บ้านถ้ าแข้ 8 232 415 402 817  

บ้านโนนพันชาติ 9 91 163 155 318  

บ้านธารทอง 10 87 161 131 292  

บ้านสงเปือย 11 152 244 277 251  



รวม 11 1,945 3,329 3,380 6,709  

 
 
 
 
 
 3.2  ชว่งอายแุละจ านวนประชากร        

ชว่งอาย ุ ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า 1ปี – 17 ปี 724 717 1,441 
มากกว่า 17 ปี -60 ปี 2,265 2,229 4,494 

มากกว่า 60 ปี  336 434 770 
รวม 3,325 3,380 6,705 

 
4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

- มีโรงเรียนประถมศึกษา  4   แห่ง  บุคลากร  จ านวน  28  คน 
- โรงเรียนมัธยมศึกษา  1   แห่ง  (ขยายโอกาส)  บุคลากร  จ านวน  13  คน   
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.  2  แห่ง  บุคลากร  จ านวน  8  คน 
- ศูนย์การเรียนชุมชน  1   แห่ง  บุคลากร  จ านวน  1  คน 
- การศาสนามีวัด/ส านักสงฆ์ในพ้ืนที่    จ านวน    13   แห่ง  ประชาชนสว่นใหญ่นับถือ พุทธศาสนา

ร้อยละ    99 
 

 4.2 สาธารณสขุ 
- มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  1  แห่ง  บุคลากรด้านสาธารณสุข  จ านวน   5    คน  แยกเป็น  

นักวิชาการช านาญการ  1  คน  พยาบาลวิชาชีพ  1  คน    เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  1  คน  
พนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย   1   คน  พนักงานนวดแผนไทย  1  คน    

- อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)     จ านวน  121  คน    
- อัตราการมีส้วมราด  ใช้  ร้อยละ 100 

 

 4.3 อาชญากรรม 
 4.4 ยาเสพตดิ 
 4.5 การสงัคมสงัเคราะห์ 
 
5. ระบบบริการพืน้ฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนสง่ 

- ถนนสายหลักท่ีติดต่อกับอ าเภอลาดยางแล้วทั้งหมด  3  สาย  ได้แก่  สายภูเวียง-กุดฉิม  ซึ่งเป็น                
   ถนนสี่ช่องทางวิ่ง   บริเวณบ้านถ้ าแข้ – บ้านห้วยทราย  ยาว  7  กิโลเมตร(ยกเว้นบริเวณตลาดภูเวียง 

- สายโคกไร่-หนองกลาง  ยาว  5.3  กิโลเมตร 
- สายดอนหัน-โคกสูง  บริเวณบ้านสงเปือย – บ้านหนองกลาง  ยาว  3  กิโลเมตร 



- ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนน  คสล.  ทั้ง  11  หมู่บ้าน  ยาว  27,473  เมตร 
- หินคลุกและถนนลูกรัง  จ านวน  10,025  เมตร 

 

5.2 การไฟฟา้ 
- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน  และร้อยละ  95.90  ของครัวเรือน 
 
5.3 การประปา 
- มีระบบประปาใช้ทุกหมู่บ้าน และร้อยละ  99.5  ของครัวเรือน 

 
 
 

 

5.4 โทรศัพท ์
 -   จ านวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 920 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 65.10 ของจ านวนหลังคาเรือน 
5.5 ไปรษณยีห์รือการสือ่สารหรือการขนส่ง และวสัด ุครภุณัฑ์ 

 
6. ระบบเศรษฐกจิ 
 6.1 การเกษตร 
        -    ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เป็นการค้า เช่น ท านา เลี้ยงโค 
สุกร เป็ด ไก่ อ้อย ข้าวโพด ร้อยละ 80 
 6.2 การประมง 
 6.3 การปศสุัตว ์
 6.4 การบรกิาร 
 6.5 การท่องเทีย่ว 
          -    วัดป่ากิตติญานุสรณ์ บ้านท่าเสี้ยว ม.2  
          -    ศาลเจ้าปู่จอมปากช่อง  อยู่ห่างจากอ าเภอภูเวียงประมาณ 3 กิโลเมตร มีพ้ืนที่เป็นที่ราบเชิงเขา และ
ยังมีพ้ืนน้ าที่เป็นล าห้วย 1 สาย และชลประทานขนาดเล็ก 1 แห่ง ป่าไม้ต้นไม้สวยงาม 
 

 6.6 อุตสาหกรรม 

- ปั๊มน้ ามัน     3     แห่ง  (ม.2,6,8)     
- ร้านอาหาร   7     แห่ง  (หมู่ 1  จ านวน  2   แห่ง /หมู่ 2  จ านวน  2  แห่ง / หมู่  7  จ านวน  1  

แห่ง/ หมู่  5  จ านวน  1  แห่ง / หมู่ 11  จ านวน    1  แห่ง ) 
- ฟาร์มเลี้ยงหมู  1  แห่ง  (ม.6) 
-  บริษัทฟาร์มเลี้ยงไก่  1  แห่ง  (ม.8)  
- โรงงานเย็บผ้า  1  แห่ง  (ม.5) 
-  รีสอร์ท   4  แห่ง  (ม. 1, 5, 6,8)         
- โรงน้ าแข็ง  1  แห่ง  (หมู่  6)  
- ร้านค้า  จ านวน  56  แห่ง   
- ร้านซ่อมรถ  จ านวน  14  แห่ง   



- โรงสี  จ านวน   17  แห่ง 
- โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ  1  แห่ง 
- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์สหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.) 

 

 6.7 การพาณชิย์และกลุม่อาชีพ 
 -     มีกลุ่มสตรีพรมเช็ดเท้า บ้านอ่างศิลา 
 
 
 
 
 
 
 

 6.8 แรงงาน 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  ๙๕  

เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  
รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่
ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
 
7. เศรษฐกิจพอเพยีงท้องถิ่น (ดา้นการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1 ข้อมลูพืน้ฐานของหมูบ่า้นหรือชมุชน 

-     ต าบลสงเปือย แยกออกมาจากต าบลนาชุมชน ปัจจุบันเป็นต าบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ
อ าเภอภูเวียง ประกอบด้วย 11  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านสงเปือย หมู่ 2 บ้านท่าเสี้ยว หมู่ 3 บ้านโนนตุ่น หมู่ 4 
บ้านหนองกลาง หมู่ 5 บ้านห้วยทราย หมู่ 6 บ้านอ่างศิลา หมู่ 7 บ้านโคกไร่ หมู่ 8 บ้านถ้ าแข้ หมู่ 9 บ้านโนนพัน
ชาติ หมู่ 10 บ้านธารทอง หมู่ 11 บ้านสงเปือย 

 7.2 ข้อมลูดา้นการเกษตร 
           -     ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เป็นการค้า  เช่น  
ท านา  เลี้ยงโค  สุกร  เป็ด ไก่  อ้อย  ข้าวโพด  ร้อยละ  70  รองลงมา  คือ  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ  20  อาชีพ
ค้าขาย  และรับราชการ  ร้อยละ 10 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน ผลผลติเฉลีย่          
(กก./ไร)่ 

ตน้ทนุการผลติ
เฉลีย่(บาท/ไร)่ 

ราคาขายโดย
เฉลีย่(บาท/ไร)่ 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน .........44.....
ครัวเรือน 
.......626.....ไร ่

  700  กก./ไร ่ 1,000 -2,500
บาท/ไร ่

2,000.-5,000
บาท/ไร ่



นอกเขตชลประทาน    1,060  
ครัวเรือน 
   7,293  ไร ่

300 -800 กก./
ไร ่

1,000 -2,500
บาท/ไร ่

2,000.-5,000
บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน....ผัก............ ......9....ครัวเรือน 
.......16... ไร ่

300 -800 กก./
ไร ่

1,000 -2,500
บาท/ไร ่

2,000.-5,000
บาท/ไร ่

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน ผลผลติเฉลีย่          
(กก./ไร)่ 

ตน้ทนุการผลติ
เฉลีย่(บาท/ไร)่ 

ราคาขายโดย
เฉลีย่(บาท/ไร)่ 

2.3) ท าไร ่  ไร่อ้อย ......478....ครัวเรือน 
.... 4,260....ไร ่
 

.....10,000....
กก./ไร ่

......4,900....
บาท/ไร ่

......13,900...
บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด ......28......ครัวเรือน 
..........76...........ไร ่

.......1,000....
กก./ไร ่

.......4,000....
บาท/ไร ่

......8,000...
บาท/ไร ่

  ไร่มันส าปะหลัง ......112....ครัวเรือน 
......2,449..ไร ่

......4,500....กก./
ไร ่

......2,900...บาท/
ไร ่

......8,900....
บาท/ไร ่

  อื่นๆ (โปรดระบุ) 
....................................... 
 
....................................... 

 
...................ครัวเรือน 
..............................ไร ่
...................ครัวเรือน 
..............................ไร ่

 
..................กก./ไร ่
 
..................กก./ไร ่

 
....................บาท/
ไร ่
 
.................บาท/ไร ่

 
....................บาท/
ไร ่
 
.................บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ  อื่นๆ (โปรดระบุ) 
....................................... 

...................ครัวเรือน 

....................ไร ่
.................กก./ไร ่ .................บาท/ไร ่ ................บาท/ไร ่

 
 7.3 ข้อมลูดา้นแหลง่น้ าทางการเกษตร 

- ล าน้ า,ล าห้วย   3      สาย                          -    บึง,หนอง       11         แห่ง     
- อ่างเก็บน้ า     2     แห่ง                          -    ฝาย                6         แห่ง 
- บ่อน้ าตื้น (สระน้ า)  13  แห่ง                  -   บ่อโยก            17       แห่ง  
- ประปาหมู่บ้าน    10  แห่ง 
 
 

แหลง่น้ า ความเพยีงพอของปรมิาณน้ าฝนทีใ่ชใ้นการท า ปรมิาณน้ าฝนทีต่กโดยเฉลีย่ในปทีีผ่า่นมา 



ทางการเกษตร การเกษตร (มลิลเิมตร) กรณทีีท่ราบโปรดระบ ุ
เพยีงพอ ไมเ่พยีงพอ 

3.1)ปรมิาณน้ าฝน    

แหลง่น้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดบั 
ความส าคญั 

ความเพยีงพอของน้ าเพือ่
การเกษตรตลอดทัง้ป ี

การเขา้ถงึแหลง่น้ าการเกษตร 

เพยีงพอ ไมเ่พยีงพอ ทัว่ถงึ ไมท่ัว่ถงึ 
รอ้ยละของ 

ครวัเรอืนทีเ่ขา้ถึงฯ 
3.2) แหลง่น้ าธรรมชาต ิ
 1. แม่น้ า   /    
 2. ห้วย/ล าธาร   /    
 3. คลอง   /    
 4. หนองน้ า/บึง   /    
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)............................... 
6.2)............................... 
6.3)............................... 

      

3.3)แหลง่น้ าทีม่นษุยส์รา้งขึน้ 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       

7.4 ข้อมลูดา้นแหลง่น้ ากนิ น้ าใช ้(หรือน้ าเพื่อการอปุโภค บรโิภค)       
แหล่งน้ า ไม่ม ี ม ี ทัว่ถงึหรือไม่ถัว่ถงึ 

เพยีงพอ ไมเ่พยีงพอ ทัว่ถงึ ไม่ทัว่ถงึ ร้อยละของ
ครวัเรอืนที่
เขา้ถงึฯ 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ   /    
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ   /    
4.3 ประปาหมู่บ้าน(ของ 
อปท.) 

  /    

4.4 ระบบประปา(การ
ประปาส่วนภูมิภาค) 

    /  

4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ   /    
4.6 อ่ืนๆ ระบุ       



4.6.1)................................. 
4.6.2)................................. 
4.6.3)................................. 
 

8. ศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา 

- ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ พุทธศาสนาร้อยละ    99 
 8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 8.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
 
 

9. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 9.1 น้ า 
 9.2 ป่าไม้ 
 9.3 ภูเขา 
 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

10. อื่น ๆ (ถ้ามีระบุ)  -  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่2 

การวเิคราะหศ์กัยภาพและเปาูหมายการทอ่งเทีย่ว 
นโยบายการพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 1. พัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์และเส้นทาง

ท่องเที่ยวให้พร้อม ตลอดถึงส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับอาชีพการเกษตรในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพตามวิถี

ชีวิตชุมชน 

 2. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  

 3. สร้างจิตส านึกของประชาชนให้รักและช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการให้เข้า

มามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ 
 

การพฒันาและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 

  (๑) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานใน

เรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกความปลอดภัยและสุขอนามัย  



(๒) พัฒนา บูรณะ และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว ส่งเสริม

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน 

 (3) ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่และภายในจังหวัด 

 (4) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว 

 (5) ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ 

(6) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก 

เปูาหมายการท่องเทีย่วขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลสงเปอืย 

1. ร่วมกันสร้างเปูาหมายที่เราต้องการ ต้องการเห็นการท่องเที่ยวของเราเป็นเช่นไร ? 

- มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ  

- อยากให้ต าบลสงเปือย เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรอย่างเต็ม

รูปแบบ 

- คนต าบลสงเปือย มีแหล่งรายได้ทางการท่องเที่ยวเสริม 

- อยากให้นักท่องเที่ยวประทับใจในสินค้าและบริการของคนในชุมชน 

- อยากให้คนในชุมชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

- อยากให้แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต าบลสงเปือย เป็นที่รู้จัก 

มิตดิา้นสิ่งแวดล้อม 

- อยากให้ประชาชนในชุมชนเอ้ือเฟ้ือกันเหมือนในอดีต 

- อยากให้ปุาไม้อุดมสมบูรณ์ 

มิตใินดา้นเศรษฐกจิ 

- คนในท้องถิ่นมีงานท า เศรษฐกิจในชุมชนดี 

- ไม่มีปัตหาทางสังคม คนในชุมชนมีความสุข 

- ชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป 

ปจัจยัและสถานการณ์การเปลีย่นแปลงทีม่ผีลต่อการพฒันา 

ผลการวเิคราะห์ปตัหาและความต้องการของประชาชน 

ชื่อปตัหา สภาพปตัหา 

1.   ปัตหาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1.1  การคมนาคมช ารุด  ไม่สะดวกต่อการคมนาคม 

 

- สภาพถนนทรุดโทรมเนื่องจากภัยธรรมชาติของพ้ืนที่ - เมื่อเกิด



1.2 การระบายน้ าไม่สะดวกมีผลให้น้ าท่วมขัง 

 

ฝนตกหนัก หรือน้ าท่วมช่องทางระบายน้ า  ระบายไม่ทัน 

2.   ปตัหาดา้นแหลง่น้ า 

2.1  ภาชนะเก็บน้ ามีไม่เพียงพอในฤดูแล้ง 
2.2  แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรมีไม่เพียงพอ 

 

 

- เกิดปัตหาเนื่องจากแหล่งน้ าตามธรรมชาติ     เพ่ือการเกษตรตื้น

เขิน และมีน้อย และประสบปัตหา 

เกือบทุกหมู่บ้านของต าบล  

3.   ปตัหาดา้นเศรษฐกจิ 

3.1  ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า เมื่อเทียบกับ

ต้นทุน 

 

3.2  ปัตหาด้านรายได้ไม่เพียงพอต่อการประกอบ

อาชีพ 

 

3.3  ปัตหาด้านตลาด 

 

3.4  ประชาชนไม่ค่อยมีความรู้ด้านวิชาการในการ

ผลิต 

 

3.5  การส่งเสริมกลุ่มอาชีพมักประสบความล้มเหลว 

 

3.6 งบประมาณ บุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 

มีน้อย 

 

- ประชาชนเกือบทุกครัวเรือนได้รับปัตหาเกือบทุกปี โดยเฉพาะ

ข้าว  อ้อย  มันส าปะหลัง ฯลฯ และถูกพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบ 

- ประชาชนมีอาชีพด้านเกษตรกรรม ร้อยละ 80     ซึ่งมีผลต่อการ

มีรายได้  ถ้าหากราคาพืชผลตกต่ า พลอยให้เกิดปัตหาด้านรายได้

มากขึ้น 

- ตลาดและสถานที่รับซื้อสินค้าส่วนใหต่อยู่ห่างไกล และใช้เวลา

มากในการขนส่งสินค้าเพ่ือจ าหน่าย 

- ส่วนใหต่ประชาชนไม่ค่อยให้ความส าคัต ในการอบรมเชิง

วิชาการ  ด้านวิชาการ  ด้านเทคนิคต่างๆ  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ใน

การเพ่ิมรายได้และผลผลิต 

- รัฐอุดหนุนกองทุนต่างๆ ให้กลุ่มอาชีพ และกลุ่มเกษตรกร แต่การ

ปฏิบัติขาดการรับผิดชอบของกลุ่ม 

- ศักยภาพในพ้ืนที่ มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง              แต่ไม่มี

งบประมาณ  บางแห่งมีเอกชนครอบครอง และยังขาดการ

ประชาสัมพันธ์ 

- สถานที่ท่องเที่ยวมีสภาพไม่ค่อยสวยงาม  จึงไม่เป็นที่ดึงดูด

นักท่องเที่ยว 

4.ปัตหาด้านสงัคม 

4.1  การบริการด้านสาธารณูปการมีน้อย 

 

- สิ่งสาธารณูปการ  เช่น  ตู้โทรศัพท์  สวนสาธารณะ  สวนพักผ่อน



 

 

4.2  ประชาชนด้อยโอกาสทางข่าวสารข้อมูล 

 

4.3  การส่งเสริมด้านศาสนา  วัฒนธรรมยังไม่

จริงจัง 

 

 

 

มีน้อยมาก ซึ่งเป็นผลต่อการพัฒนาด้านบุคคล  เพื่อพัฒนาด้าน

จิตใจ 

- สถานที่ให้ข่าวสารทางราชการมีเพียงร้อยละ 20 ของต าบล  ท า

ให้โอกาสรับรู้ข่าวสารมีน้อย 

- เยาวชน  และประชาชนทั่วไป  ส่วนใหต่ห่างกิจกรรมด้านศาสนา 

ไม่ให้ความส าคัตหรือสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ของหมู่บ้าน

ต าบล  รวมถึงภูมิปัตตาท้องถิ่น 

5.   ปตัหาดา้นสาธารณสุข  และอนามยั 
5.1 ปัตหาโรคระบาด  และโรคติดต่อ 

 

 

- พ้ืนที่ความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อหรือปุวยเป็นโรค ไข้เลือดออก    

- อุปกรณ์การปูองกันมีน้อย  เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน  มีเครื่อง

เดียว  แต่ต้องด าเนินการทั้งต าบล 

6.   ปตัหาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

6.1  จิตส านึก  และการให้ความส าคัต

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 

6.2 ปัตหาดินเปรี้ยว เป็นกรด-ด่าง 

 

 

6.3  ปัตหาปุาไม้ถูกท าลาย 

 

 

 

-ราษฎรร้อยละ  20  ของต าบลยังขาดจิตส านึกในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเฉพาะการบุกรุกถางปุาเพ่ือท าการเกษตร

ท าสวน โดยไม่ค านึงถึงธรรมชาติ และปัตหาที่ตามมา 

-สภาพพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือประสบปัตหา ของต าบลซึ่ง

มาจากการใช้ปุ๋ยเคมีมากและสภาพดิน 

 

-มีการบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือท าการเกษตร ท าไห้ปุาไม้ถูกท าลายโดยไม่มี

การปลูกต้นไม้ยืนต้นทดแทน 

7.    ปตัหาดา้นการเมือง  การบรหิาร 

7.1  บุคลากรไม่ค่อยมีความรู้   ความเข้าใจ

เทา่ที่ควร 

 

 

 

- สมาชิกบางส่วนยังไม่ค่อยมีความเข้าใจเกี่ยวกับ          การ

บริหาร   กฎหมายระเบียบ  เพราะมีการแก้ไขระเบียบใหม่ 

- ประชาชนส่วนใหต่ของต าบล  ไม่ค่อยให้ความส าคัตเก่ียวกับการ

ด าเนินการ  ประชาชนไม่ค่อยมีเวลา  และขาดความเข้าใจที่



7.2 ประชาชนให้ความส าคัตในการมีส่วนร่วมน้อย 
 

 

 

7.3  การพัฒนาด้านรายได้  ไม่ดีเท่าที่ควร 

ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตย 

- สภาพปัตหาเกี่ยวกับการจัดเก็บ  ประชาชนไม่ค่อยให้ความ

ร่วมมือในการยื่นรายการเสียภาษี                     เป็นเหตุให้การ

จัดเก็บ และการพัฒนารายได้  ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

          ผลการวเิคราะหศ์ักยภาพเพือ่ประเมนิสถานภาพการพฒันาในปจัจุบนัและโอกาสการพฒันาในอนาคตของ

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสงเปือย 

จดุแข็ง   จดุอ่อน  

- มีการแบ่งส่วนราชการและมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน มีการแบ่งส่วน

โครงสร้างหลักออกเป็น ข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจ า 

   - กิจกรรมแต่ละอย่างมีการวางแผนการด าเนินการ ไว้เป็นอย่างดี ทั้ง

แผนระยะสั้นระยะยาวแผนด าเนินงาน รวมทั้งแผนปฏิบัติงานแต่ละเรื่อง มี

การก าหนดระยะเวลาด าเนินงานส าหรับแต่ละโครงการไว้อย่างชัดเจนและ

สามารถปฏิบัติ ได้ตามแผนที่วางไว้ 

   - มีการประเมินโครงการทุกครั้งอย่างเป็นระบบ  

- การแบ่งงานในหน้าที่ยังไม่เป็นเอกภาพ 

-  โครงการใหต่ ๆ ไม่สามารถด าเนินการได้

ต า ม แ ผ น เ นื่ อ ง จ า ก ไ ด้ รั บ ก า ร จั ด ส ร ร

งบประมาณน้อยกว่าที่ก าหนด 

-  การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้อง

กับงบประมาณที่ได้รับ 

-  ผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

- บุคลากรบางส่วนที่ได้รับการฝึกอบรมไม่
สามารถน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับงาน
ได้ ขาดความคิดริเริ่มในการปฏิบัติงาน 

   - มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการแก่ประชาชน 
   -  ระบบการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย มีระบบอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง  
   -  มีระบบการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนทุกหมู่บ้าน 
   -  มีระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน เพ่ือประชาสัมพันธ์
องค์กรแก่ประชาชน 
   -  น าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นหลักในการบริหาร 
    -  มีงบประมาณพอสมควรในการสนับสนุนการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
    -  ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นตั้งใจท างานเพ่ือพัฒนาองค์กรและประชาชน 
    -  มีบุคลากรที่เพียงพอในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ 
    -  มีการท างานเป็นทีมและความสามัคคี 

 
 
 
 
 
 
 



    -  บุคลากรเข้มแข็ง มีความรู้ ความสามารถที่สามารถถ่ายทอดความรู้
ด้านต่าง ๆ ให้ส่วนรวมได้เป็นอย่างดี 
  -  มีความสามารถด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐในส่วนของ
เชิงรุก 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

- ประชาชนส่วนใหต่ให้ความส าคัตและมีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมหมู่บ้าน, ส่วนรวมและกิจกรรมของ อบต. 

- มีงบประมาณพอสมควรที่สามารถพัฒนาให้ 

ครอบคลุมปัตหาความต้องการของประชาชนทุกด้าน 

- ประชาชนมีโอกาสขยายการลงทุนเพื่ออาชีพเสริม

มากขึ้นส่งผลให้รายได้ครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 

   -  หมู่บ้านมีแผนชุมชนเป็นของตนเอง และสามารถ

ประสานแผนพัฒนากับองค์การบริหารส่วนต าบลได้

เป็นอย่างดี 

- ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมสนับสนุน 

ด้านวิชาการและเงินทุน 

 -  ผู้น ามีความสามารถในเชิงประสานงาน / บูรณา 

การจัดการร่วมกับองค์กรอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐ / เอกชน 

  -  พ้ืนฐานวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น 

  -  องค์กร กลุ่มต่าง ๆ มีความเข้มแข็ง 

  -  มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ือต่อการพัฒนาเป็น

แหล่งท่องเที่ยว ท าให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวมาก 

 

 

 

 

-  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลไม่เป็นไป 

ตามกฎหมายก าหนด 

   -  นโยบายรัฐหรือผู้บริหารบางครั้งไม่ส่งผลหรือสะท้อน

ต่อความต้องการของประชาชนได้ 

  -  ภัยธรรมชาติบางครั้งรุนแรงเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้

และไม่สามารถรับสถานการณ์ได้ทันท่วงที 

  -  ประชาชนบางส่วนไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตัวเอง 

  -  ประชาชนบางส่วนมีภาระหนี้สินมากเกินไปและมี 

ความฟุุมเฟือยเกินฐานะความเป็นอยู่ที่แท้จริง 

  -  ปัตหาการใช้แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรยังไม่มี 

กฎระเบียบกติกาท่ีชัดเจน และมักเกิดปัตหาการใช้น้ า 

หรือการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง 

  - ปัตหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังคงมี อยู่ 

  -  เกิดปัตหาความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจ 

  -  ประชาชนบางส่วนยังขาดจิตส านึกในการรับผิดชอบ
ร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 



ด้านการบริหารจัดการ ในด้านผู้น าและโครงสร้างองค์กร เพ่ือให้การน าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่การ

ปฏิบัติ ชุมชนควรจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของคนในชุมชนในการขับเคลื่อน

โครงการ เพ่ือวางแผนและประสานงานติดต่อระหว่างชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้  เ พ่ือให้ทุกกลุ่มได้เข้ามามีบทบาทและท างานร่วมกันในการพัฒนาชุมชนข องตนเอง 

คณะกรรมการชุดดังกล่าว ควรจัดตั้งด้วยระบบโควตา กล่าวคือ ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนที่มีความเหมาะสมเข้ามา

ท างาน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประกอบด้วยฝุายต่าง ๆ ดังนี้ 

ฝุาย หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ฝุายประชาสัมพันธ์และการตลาด เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของประชาชนใน

ชุมชน สื่อสารภายในชุมชน สร้างกิจกรรมการตลาด

เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว ติดต่อประสานงานกับ

หน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งรัฐและเอกชน 

2. ฝุายการเงินและบัตชี จัดท าระบบการเงิน บัตชีรายรับ/รายจ่าย ดูแล

ทรัพย์สินของคณะกรรมการ (ถ้ามี) 

3. ฝุายวิชาการ ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ของชุมชน

เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เก็บรวบรวมไว้

อย่างเป็นระบบเพื่อให้มีการศึกษา และเผยแพร่ต่อไป 

 

4. ฝุายพัฒนาและควบคุมมาตรฐานสินค้า ออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวให้ครบวงจร น าเสนอ

รูปแบบการท่องเที่ยว และให้บริการนักท่องเที่ยวให้มี

มาตรฐาน และคงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเอาไว้  

 

     5.  ฝุายดูแลสถานที่ บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

บ ารุงรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนเอาไว้ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร

สถานที่ ห้องน้ า ถนน ระบบการบ าบัดน้ าเสีย และ

ประสานขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก 

 

    6.  ฝุายสาธารณสุข ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

ด้านการประกอบอาหาร การสาธารณสุขทั่วไป 



รณรงค์ให้คนในชุมชนใส่ใจเรื่องความสะอาด  

5. ฝุายทะเบียน พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการ

ให้บริการในด้านต่าง ๆ ในชุมชน เช่น แหล่งท่องเที่ยว 

สถานประกอบการ และผู้ประกอบการฯ 

6. ฝุายรักษาความปลอดภัย ดูและความปลอดภัยภายในชุมชน เช่น การจัดเวร

ยาม การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมรวบ

ข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

7. ฝุายพัฒนาสังคม สร้างทัศนคติที่ดีของชุมชนและภาคีต่อการจัดการ

ท่องเที่ยวระดับชุมชน  ประสานความเข้าใจ การ

วางแผนและจัดท าโครงการพัฒนาชุมชน และขอ

ความช่วยเหลือจากหน่วยราชการ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


