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คานา
นโยบายในการพัฒนาบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูน ย์กลางการท่องเที่ยว
แห่งเอเชีย โดยกาหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาด้านสาธารณู ปโภค ที่พัก สาธารณสุขพื้นฐาน การเข้าถึง
แหล่ งท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ย วที่ห ลากหลาย การเสนอวั ฒ นธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ การกาหนด
มาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป้าหมายดังกล่า วมีความจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย
เพื่อส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทยได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และบรรลุเป้าหมายได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย
และมีความยั่งยืน
นโยบายดั ง กล่ า วมี ค วามส าคั ญ ต่ อ การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วทุ ก ระดั บ โดยเฉพาะในระดั บ ท้ อ งถิ่ น
ประกอบกับแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กาหนดให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้งานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยังเป็นภารกิจตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกาหนด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวควรมีแนวทางในการดาเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อชุมชนและการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ โดยยึดหลักการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามที่การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยใช้เป็นแนวทางและแนวปฏิบัติในการดาเนินงานด้านการท่องเที่ยว
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย เห็นว่าการจัดทาแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารตาบลนา
ทราย เป็นสิ่งสาคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงกระทา เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นไป
ในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่ งต้องใช้การวางแผนอย่างเป็นระบบ จากนั้นก็นาแผนงานและโครงการไปสู่
การปฏิบัติ โดยมีการกากับดูแลติดตามจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ จึงได้จัดทาแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
ประจาปี พ.ศ. 25๖๐-๒๕๖๓ ขึ้น
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ส่วนที่ ๑
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
**********************

๑. ด้านกายภาพ
ประวัติเล่าขานการกาเนิดตาบลนาทราย
ตาบลนาทราย เมื่อประมาณปี 2305 มี ปู่ส๋าง ย่าถัง ซึ่งเป็นชาวละว้า(ลัวะ) อพยพมาจากเมืองเชียงใหม่
(ดอยอินทนนท์) ได้พาชาวละว้าจานวน 15 ครอบครัวเดินทางข้ามแม่น้าระมิง (แม่ปิง) มาพักค้างแรมที่วัดผาเวียง
(ปัจจุบันบ้านกองวะในเขตตาบลแม่ลาน) 1 คืน พอรุ่งขึ้นก็พากันออกเดินทางจนมาพบที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์
ด้วยป่าไม้จึงพากันตั้งบ้านเรือน ต่อมาจึงได้สร้างวัดขึ้นหนึ่งแห่งชื่อว่า วัดทุ่งน้าบ่อ และได้ไปนิมนต์พระวัดผาเวียง
มาเป็นพระอุปฌาย์ ปู่ส๋าง ย่าถัง เป็นหัวหน้าหมู่บ้าน ได้มีการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยและทาการเพาะปลูกโดยได้มีการ
ขุดสระน้าเพื่อใช้ในการเกษตรและใช้อุปโภค บริโภค มีน้าตลอดปีมิได้แห้งแล้งในหมู่บ้านแห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรือง
และอุดมสมบูรณ์ไปด้วย ข้าว ในปัจจุบันสระน้าแห่งนี้ชาวบ้านเรียกว่า ทุ่งน้าบ่อย่าถัง ปัจจุบันเป็นที่ทากินของ
ชาวบ้านนาทรายหมู่ที่ 4 สระน้าแห่งนี้มีหลักฐานให้เห็นเป็นจุดเริ่มต้นของหมู่บ้านในตาบลนาทราย
ต่อมาประชากรพลเมืองได้ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยเพิ่มมากขึ้นในระยะแรก เป็นคนที่มาจากอาเภอเถิน และ
อาเภอแม่พริก จังหวัดลาปางเป็นส่วนใหญ่ มาอาศัยอยู่ตามแม่น้าแม่แต๊ะ และต่อมาชาวกะเหรี่ยง ได้มาทาบุญกับ
ท่านหลวงปู่ครูบาวงศ์และร่วมก่อสร้างวัดพระบาทห้วยต้ม ซึ่งชาวกระเหรี่ยงเหล่านี้ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานรอบวัด
และได้ขยายชุมชนเป็นชุมชนใหญ่ที่มีการผสมผสานระหว่างคนเมืองและชาวกะเหรี่ยงมาจนถึงปัจจุบันนี้

๒. ที่ตั้ง อาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย ตั้งอยู่เลขที่ 186 หมู่ที่ 4 ตาบลนาทราย โดยอยู่ห่างจาก อาเภอลี้ ไป
ทางทิศใต้ประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดลาพูนประมาณ 120 กิโลเมตร (ทางหลวงหมายเลข 106)
ใช้ระยะเวลาในการเดินทางไปจังหวัดลาพูนประมาณ 2 ชั่วโมง มีพื้นที่โดยประมาณ 128,187.50 ไร่ หรือคิด
เป็น 205.10 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ ตาบลลี้ และตาบลดงดา อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน

ทิศใต้

ติดต่อกับ ตาบลแม่พริก อาเภอแม่พริก จังหวัดลาปาง

ตะวันออก

ติดต่อกับ ตาบลนาโป่ง อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ ตาบลแม่ลาน อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน
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2.1 สภาพภูมิประเทศ
ลักษณะเป็นที่สูงชัน มีภูเขาล้อมรอบ เป็นที่ไหล่เขาที่มีลักษณะที่ราบลูกคลื่น ที่ราบบันไดที่ราบ
ลุ่มน้า ที่มีความชันน้อยกว่าร้อยละ 35 จะเหมาะสมสาหรับการเกษตร ป่าไม้เป็นป่าเต็งรัง ป่าแพะ ขึ้นอยู่ตามเชิง
เขา ความสูงของภูเขาตั้งแต่ 500 ถึง 800 เมตรในระดับน้าทะเล ทาให้เป็นร่องลึก ทาให้เกิดเป็นลาห้วยต่างๆ ที่
ไหลมารวมกันจนเกิดเป็นต้นกาเนิดสายน้าแม่แต๊ะ ที่เปรียบเสมือนเป็นเส้นโลหิตเส้นใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของ
ประชาชน

2.2 สภาพภูมิอากาศ
ฤดูร้อน ช่วงตั้งแต่ มีนาคม – มิถุนายน
ฤดูฝน ช่วงตั้งแต่กรกฎาคม – ตุลาคม
ฤดูหนาว ช่วงตั้งแต่พฤศจิกายน –กุมภาพันธ์

อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 29.04c
อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27.88c
อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 23.26c
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3 ข้อมูลประชากร
1) มีหมู่บ้านจานวน 23 หมู่บ้าน จานวนหลังคาเรือน ๕,๐๘๕ หลังคาเรือน
2) จานวนประชากรทั้งหมด 1๙,๕๔๕ คน ชาย ๑๐,๐2๔ คน หญิง 9,5๒1 คน
หมู่บ้าน
หมู่ที่ ๑ บ้านนาเลี่ยง
หมู่ที่ ๒ บ้านแม่หว่างพัฒนา
หมู่ที่ ๓ บ้านผาลาด
หมู่ที่ ๔ บ้านนาทราย
หมู่ที่ ๕ บ้านแม่หว่างบน
หมู่ที่ ๖ บ้านฮั่ว
หมู่ที่ ๗ บ้านแม่หว่างลุ่ม
หมู่ที่ ๘ บ้านพระบาทห้วยต้ม
หมู่ที่ ๙ บ้านหนองปู
หมู่ที่ ๑๐ บ้านแม่หว่างห้วยริน-เสรีธรรม
หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบอน
หมู่ที่ ๑๒ บ้านเด่นยางมูล
หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองนา
หมู่ที่ ๑๔ บ้านเด่นทรายมูล
หมู่ที่ ๑๕ บ้านผาลาดเหนือ
หมู่ที่ ๑๖ บ้านนามน
หมู่ที่ ๑๗ บ้านแม่หละ
หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองเกี๋ยง
หมู่ที่ ๑๙ บ้านแพะเจริญ
หมู่ที่ ๒๐ บ้านนาทรายสามหลัง
หมู่ที่ ๒๑ บ้านศรีเวียงชัย
หมู่ที่ ๒๒ บ้านชัยวงษา
หมู่ที่ ๒๓ บ้านพระบาทพัฒนา

หลังคาเรือน
๒๓๒
154
215
240
212
154
64
278
296
133
224
180
196
346
361
201
83
135
86
94
630
376
195

ชาย
๓๔๙
254
314
350
321
228
84
607
651
193
456
392
451
746
593
305
138
319
130
146
1,592
954
451

หญิง
๓๓๓
243
329
334
318
218
103
556
584
177
495
406
405
735
587
293
119
305
124
124
1,459
830
444

** แหล่งที่มาข้อมูล ** สานักทะเบียนอาเภอลี้ จังหวัดลาพูน ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐

รวม
๖๘๒
497
643
684
639
446
187
1,363
1,235
370
951
798
856
1,481
1,180
598
257
624
254
270
3,051
1,784
895
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4 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
ทานา
ทาไร่
ทาสวน
เลี้ยงสัตว์
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ทาประมง
รับจ้างทั่วไป/บริการ
ทางานบ้าน
กรรมกร
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
อุตสาหกรรมในครัวเรือน
รับราชการ
รัฐวิสาหกิจ
พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน
นักเรียน/นักศึกษา
อื่นๆ

จานวน(คน)
714
5,146
384
41
9
6
2,933
225
55
361
65
129
15
418
2,505
3,424

ร้อยละ
4.35
31.32
2.34
0.25
0.05
0.04
17.85
1.37
0.33
2.2
0.4
0.79
0.09
2.54
15.25
20.83

ด้านการเกษตร
พืชเศรษฐกิจที่สาคัญได้แก่ ลาไย มะม่วง ข้าว กระเทียม ข้าวโพด หอมแดง ถั่วเขียว พื้นที่
เกษตรกรรมจานวน ๑๒๑,๓๒๑ ไร่ จานวน ๒๓ หมู่บ้าน
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
1. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ ดอยกิ่วลม พื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านแม่หว่างต้นผาง
2. แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา ได้แก่ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ,พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย
พื้นที่หมู่ที่ ๘ บ้านพระบาทห้วยต้ม
3. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ได้แก่ งานประเพณีเปลี่ยนผ้าครูบาชัยยะวงศา ,ประเพณีเดือน
เก้า(สรงน้ารอยพระพุทธบาท วัดพระบาทห้วยต้ม) ,ประเพณีบูชาเสาอินทขิล (สะดือบ้าน) ชุมชนน้าบ่อน้อย
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๕. ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จานวนถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.นาทราย
-

ถนนลูกรัง
ถนนลาดยาง
ถนนคอนกรีต
สะพาน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

446
5
136
14

สาย ระยะทาง 64.064 กิโลเมตร
สาย ระยะทาง 27.084 กิโลเมตร
สาย ระยะทาง 29.837 กิโลเมตร
แห่ง

จานวนถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบที่สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปี
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านนาเลี่ยง
บ้านแม่หว่างพัฒนา
บ้านผาลาด
บ้านนาทราย
บ้านแม่หว่างต้นผาง
บ้านฮั่ว
บ้านแม่หว่างลุ่ม
บ้านพระบาทห้วยต้ม
บ้านหนองปู
บ้านแม่หว่างห้วยริน
บ้านหนองบอน
บ้านเด่นยางมูล
บ้านหนองนา
บ้านเด่นทรายมูล
บ้านผาลาดเหนือ
บ้านนามน
บ้านแม่หละ
บ้านหนองเกี๋ยง
บ้านแพะเจริญ
บ้านนาทรายสามหลัง
บ้านศรีเวียงชัย
บ้านชัยวงษา
บ้านพระบาทพัฒนา
รวม

จานวนถนน ถนนที่สามารถใช้ ถนนที่ไม่สามารถใช้ คิดเป็นร้อยละ
ทั้งหมด
งานได้ตลอดทั้งปี งานได้ตลอดทั้งปี
23
23
100
14
14
100
19
15
4
79
15
15
100
26
23
3
88.4
25
25
100
4
4
100
28
28
100
34
31
3
91.2
12
12
100
31
31
100
22
20
2
91
22
20
2
90.9
38
37
1
97.4
22
22
100
32
32
100
20
19
1
95
25
25
100
21
21
100
12
12
100
53
50
3
94.3
49
48
1
98
35
35
100
582
562
20
96.57
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จานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขตตาบลนาทราย
- จานวนครัวเรือนทั้งหมด
4,657 ครัวเรือน
- จานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 4,487 ครัวเรือน
- จานวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 170 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 96.35

๖. สภาพทางสังคม
๑ การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- โรงเรียนมัธยมศึกษา
2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด/สานักปฏิบัติธรรม
การนับถือศาสนา
ประชาชนนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่
3 ประเพณีและงานประจาปี
- งานประเพณีเปลี่ยนผ้าครูบาชัยยะวงศา

จานวน
จานวน
จานวน

๖ แห่ง
๗ แห่ง
๒ แห่ง

จานวน

๑๕ แห่ง

- ประเพณีเดือนเก้า(สรงน้ารอยพระพุทธบาท วัดพระบาทห้วยต้ม)
- ประเพณีบูชาเสาอินทขิล (สะดือบ้าน)
๔ สาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน

จานวน ๒ แห่ง
จานวน ๒๓ แห่ง
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บทที่ 2
การวิเคราะห์ศักยภาพและเป้าหมายการท่องเที่ยว
วิสัยทัศน์ (Vision) ตาบลนาทราย
“ตาบลน่าอยู่ บนวิถีพอเพียง”

พันธกิจ (Mission) การพัฒนาท้องถิ่น
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน : มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบการ
คมนาคม อย่างเพียงพอ และยั่งยืน
๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต : เป็นตาบลแห่งความพอเพียงสันติสุขและมีความเข้มแข็งทางสังคมสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม : เป็นตาบลที่มีระบบการบริหารจัดการด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและความเป็นระเบียบในตาบล
๔. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนและพานิช : ส่งเสริมให้มีระบบสหกรณ์การเกษตรและสร้าง
รายได้ให้กับตาบลด้วยการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
๕. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : เป็นตาบลที่มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการตามแนวทางพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
๖. ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา : เป็นตาบลแห่งการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น อัตลักษณ์ของคนในตาบลและการกีฬา
๗. ด้านการบริหารจัดการองค์กร : ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
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แผนพัฒนาตาบลนาทราย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนและพานิช
พันธกิจ
ส่งเสริมให้มีระบบสหกรณ์การเกษตรและสร้างรายได้ให้กับตาบลด้วยการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
เป้าประสงค์

1. การจัดตั้งสหกรณ์การเกษตร
2. การบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

1.มีสหกรณ์การเกษตรในตาบลนาทราย
2.เกิดกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
๔.1 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการ
สหกรณ์
๔.2 การท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
-มีการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรขึ้นในตาบลนา
ทราย
-จานวนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองส่งเสริมการเกษตร และสานักปลัด อบต.
 ความเชื่อมโยง
1.แผนพัฒนาจังหวัดลาพูน (๒๕๖๑-๒๕๖๔) :ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการ
ท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) และประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ ๒ เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture)
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุนและพานิช
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แผนพัฒนาจังหวัดลาพูน (พ.ศ. 2561 -2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์
วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination)
ที่มาและทิศทางในการพัฒนา :
จังหวัดลาพูนมีความโดดเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน และมีความโดดเด่น
ของการเป็นเมืองโบราณที่มีอายุ 1,300 กว่าปี ยังคงมีแหล่งโบราณสถาน และความเป็นมา ที่น่าศึกษา นับได้ว่า
เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นธารแห่งอารยะธรรมของล้านนา หรือบางท่านก็เรียกว่า แสงแรกแห่งล้านนา มีศักยภาพในการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการเกษตร เพื่อเป็นการกาหนดทิศทางในการ
พัฒนาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ จึงมุ่งเน้นพัฒนาการเป็นเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ย วเชิง
ประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมและการเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานเชิงวัฒนธรรม และเพื่อให้การขับเคลื่อนบรรลุ
ตามยุทธศาสตร์จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ในการวางแผนและจัดการการท่องเที่ยวเชิง
ประสบการณ์วัฒนธรรมล้านนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวที่สะดวกปลอดภัย
พัฒนาแผนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยว ตามปฏิทินงานที่สาคัญในรอบปี ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม รองรับการท่องเที่ยวแบบพานักอาศัยแบบระยะสั้นและระยะยาว ส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์ ที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมเยือน และเชื่อมโยง
การตลาดเชิงรุกร่วมกับ ททท. และภาคเอกชน เพื่อสร้างความโดดเด่นและจูงใจในการพัฒนาสู่จุดหมายปลายทาง
แห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
(1) จานวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรอบรมด้านการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม จานวน 360 คน
(ค่าเป้าหมาย 90 คนต่อปี)
(2) จานวนโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของลาพูน 12 เดือน 12
โปรแกรม
(3) จานวนชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา 8 ชุมชน (ค่าเป้าหมาย 2 ชุมชน
ต่อปี)
(4) จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 1.25 ต่อปี)
(5) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดลาพูนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ค่า
เป้าหมายร้อยละ 1.25 ต่อปี)
(6) รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 (เป้าหมายร้อยละ 3 ต่อปี)
กลยุทธ์
(1) สร้างโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติและ
การเกษตร
(2) พัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม และการจัดการความรู้ เพื่อการท่องเที่ยว
อย่างเป็นระบบ
(3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐานรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มวัย
(4) พัฒนาช่องทางการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
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การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว และเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานใน
เรื่องสิ่งอานวยความสะดวกความปลอดภัยและสุขอนามัย
(๒) พัฒนา บูรณะ และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว ส่งเสริม
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน
(3) ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวภายในพื้นที่ ภายในจังหวัด และต่างจังหวัด
(4) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว
(5) ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ
(6) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก

เป้าหมายการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย
1. ร่วมกันสร้างเป้าหมายที่เราต้องการ ต้องการเห็นการท่องเที่ยวของตาบลนาทรายเป็นเช่นไร ?
- มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ เข้ามาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม รวมถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
- อยากให้ตาบลนาทราย มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ
- คนตาบลนาทรายมีแหล่งรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว
- อยากให้นักท่องเที่ยวประทับใจในสินค้าพื้นบ้าน และการบริการของคนในชุมชน
- อยากให้คนในชุมชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ช่วยกันดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
- อยากให้แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่ตาบลนาทรายเป็นที่รู้จัก
- อยากให้คนในชุมชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เป็นเจ้าบ้านที่ดี
มิติด้านสิ่งแวดล้อม
- อยากให้ประชาชนในชุมชนมีความเอื้อเฟื้อกัน ร่วมกันพัฒนาพื้นที่เหมือนในอดีต
- อยากให้ตาบลนาทรายมีความสะอาด สวยงาม หน้าบ้าน น่ามอง
มิติในด้านเศรษฐกิจ
- คนในท้องถิ่นมีงานทา เศรษฐกิจในชุมชนดี
- ไม่มีปัญหาทางสังคม คนในชุมชนมีความสุข
- ชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย (SWOT)
จุดแข็ง (Strength)
ชุมชนพระบาทห้วยต้ม
๑. มีประเพณี วัฒนธรรม
๒. มีความสามัคคี
๓. มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่หลากหลาย
๔. งานฝีมือ หัตถกรรม การทอผ้าพื้นเมือง การปัก
ผ้า การจักสาน เป็นต้น
๕. มีแหล่งท่องเที่ยว วัดพระบาทห้วยต้ม ที่สวยงาม
มีป ระวัติความเป็ น มาที่น่าศึกษาเรีย นรู้ ภายใน
บริเวณวัด มีโบราณสถาน วิหารรอยพระพุทธบาท
บ่ อ น้ าทิ พ ย์ พระบาทกบ องค์ อิ น ทร์ (สี่ หู ห้ า ตา)
สรีระสั งขารทิพย์ ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา เป็นต้น
พระมหาธาตุเจดีย์ ศรี เวีย งชัย ที่อยู่ ในพื้นที่บริเวณ
บ้านพระบาทห้วยต้ม
๖. มีชุดชนเผ่าปกาเกอะญอ ที่มีเอกลักษณ์ สวยงาม
๗. ชุ ม ชนน้ าบ่ อ น้ อ ย ซึ่ ง เป็ น ชุ ม ชนที่ ยึ ด หลั ก การ
ด าเนิ น ชี วิ ต ที่ เ รี ย บง่ า ย ไม่ ต้ อ งการถนน ไฟฟ้ า
ประปา หรื อ สิ่ ง อ านวยความสะดวกต่ า งๆ และ
บ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าปกาเกอะญอ
ชุมชนแม่หว่าง
๑. มีผื น ป่าที่เป็ น รอยต่อ ๒ จั งหวัด (อ.แม่พริก จ.
ลาปาง – อ.ลี้ จ.ลาพูน)
๒. ผื น ป่ า มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ มี สั ต ว์ ป่ า มากมาย
อาทิ หมูป่า ไก่ป่า เป็นต้น
๓. มี จุ ดชมวิว ที่ ส วยงาม โดยเรี ย กจุ ด ดั งกล่ าวว่ า
ดอยกิ่วลม มองเห็นทิวทัศน์ ๒ จังหวัด ช่วงหน้า
หนาวจะมีทะเลหมอก
๔. แหล่งน้ามีความสมบูรณ์ สามารถใช้ในการเกษตร
ได้ตลอดทั้งปี
๕. มีจุดท่องเที่ยวระหว่างเส้นทางเดินป่า คือ น้าออก
รู กล้วยไม้ป่า ดอกนางแลว ซึ่งออดดอกในช่วงเดือน
ธันวาคม ถึง มกราคมของทุกปี
๖. มีผักสมุนไพรพื้นบ้านมากมาย ได้แก่ ผักหวาน
ป่า หน่อไม้ เห็ดชนิดต่างๆ ดอกก้านหอม ไข่มดแดง

จุดอ่อน (Weakness)
ชุมชนพระบาทห้วยต้ม
๑. ขาดแผนงานที่ชัดเจน
๒. แหล่งเรียนรู้บางจุดไม่ชัดเจน หรือยังไม่มีความพร้อม
๓. ผู้นาบางส่ว นมีความคิดเห็ นที่แตกต่าง และยังไม่มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมกรท่องเที่ยว
๔. การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ยังไม่
เข้มแข็ง
๕. การเพิ่มขึ้นของประชากร ทาให้ยากต่อการจัดการ
๖. ความคิดเห็นของแต่ละคนแตกต่างกัน
๗. เกิดปัญหาด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน
๘. คนในชุมชนพูดภาษาไทย(กลาง) ยังไม่ชัด
๙. ขาดแคลนแหล่งน้าอุปโภค บริโภค ของคนในชุมชน
และแหล่งน้าเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
๑๐. ต้นทุนการผลิต ทั้งในส่วนของการประกอบอาชีพ
ทอผ้า จักสาน และพืชผักสวนครัว ที่นามาบริโภค
๑๑. ขาดความรู้ ความเข้าใจในการต้อนรับนักท่องเที่ยว
และผู้ที่มาเยือน
๑๒. บุ ค ลากรในชุ ม ชน รวมถึ ง คณะกรรมการกลุ่ ม
ท่องเที่ยว ยังขาดทักษะ ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ
ชุมชนแม่หว่าง
๑. ความพร้อมของชุมชนในการผลั กดันให้ เป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยว
๒. บุคลากรในชุมชน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว
๓. สมาชิกในหมู่บ้าน ไม่มีการรวมกลุ่ม / จัดตั้งกลุ่ม
อาชีพ ต่างคนต่างทา
๔. สมาชิกในหมู่บ้าน ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน /
การแตกต่างทางความคิด
๕. คนชุมชนบางคน ขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์ป่าไม้
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๗. กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้า (ฝายแม้ว) เพื่อเป็น
การกักเก็บน้าให้แก่ผืนป่า สัตว์ป่า
๘. ผู้นามีความเข้มแข็ง
๙. มีการจัดตั้งกลุ่มวงดนตรีพื้นเมือง สะล้อซอซึง ,
กลุ่มอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านล้านนา “จ้อย ซอ ”
๑๐. ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ทาสวนลาไย
๑๑. เรื่ อ งวั ฒ นธรรมการบริ โ ภค หรื อ อาหาร
ชาวบ้านมีอาหารพื้นบ้านประจาถิ่น
๑๒. กิจ กรรม / อาชีพเสริ ม ได้แก่ งานหั ตถกรรม
จักสาน
๑๓. บุ ค ลากรในหมู่ บ้ า นมี ผู้ รู้ ด้ า นสมุ น ไพร การ
รักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยที่เรียกว่า หมอเมือง
๑๔. เส้ น ทางทั้ ง ๕ หมู่ บ้ า นในชุ ม ชนแม่ ห ว่ า ง
สามารถปั่นจักรยานได้ และมีเส้นทางที่เชื่อมโยงถึง
กัน
๑๕. งานประเพณีประจาถิ่น ประกอบด้วย ประเพณี
สรงน้าพระธาตุ จัดขึ้นช่วงเดือนมกราคม ประเพณี
ปอยข้าวสังข์ จัดขึ้นช่วงเดือนกันยายน และประเพณี
ข้าวหลาม จัดขึ้นช่วงเดือน มกราคม
โอกาส (Opportunity)
๑. ในตาบลนาทรายมีหมู่บ้านท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
นั่นคือ บ้านพระบาทห้วยต้ม และตั้งอยู่ในอาเภอลี้
ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสาคัญทางพระพุทธศาสนา เป็น
เมืองที่มีครูบา หรือพระเกจิที่เป็นที่ประชาชนเคารพ
สักการะ ถึง ๓ รูป ได้แก่ ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญ
ล้านนา วัดบ้านปาง ต.ศรีวิชัย ครูบาอภิชัยขาวปี วัด
พระพุทธบาทผาหนาม ต.ป่ าไผ่ และ ครู บ าชัยยะ
วงศาพัฒนา วัดพระบาทห้วยต้ม ต.นาทราย
๒. บ้ านแม่หว่าง มีโ อกาสที่จ ะได้รั บการสนับสนุน
และช่วยเหลือด้านงบประมาณ จาก อบต. ซึ่งเห็ น
ความสาคัญของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงมี
นั ก วิ ช าการให้ ค วามสนใจเข้ า มาพั ฒ นาแหล่ ง
ท่องเที่ยวสร้างกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ททท. เป็นต้น พร้อมที่จะผลักดัน
สร้ า งให้ ชุ ม ชนแม่ ห ว่ า งเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
อนุรักษ์

อุปสรรค (Threats)
๑. การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร หรือ การเมืองท้องถิ่นที่
ไม่ให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยว
๒. ชุม ชนแม่ ห ว่าง ยังไม่ได้ ก าหนดเป้าหมายเพื่อเป็ น
แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ ชั ด เ จ น ร ว ม ถึ ง ยั ง ไ ม่ มี ก า ร
ประชาสั ม พั น ธ์ ไปยั ง กลุ่ ม เป้ า หมาย และก าหนด
กลุ่มเป้าหมายที่จะมาท่องเที่ยวได้ชัดเจน
๓. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนพระบาทห้วยต้ม ยังไม่มีความ
เข้ ม แข็ ง มี อุ ป สรรคจากการบริ ห ารจั ด การ ขาดการ
ประสานงานที่ ดี รวมถึ งสมาชิก ในกลุ่ ม ที่ไ ม่ ส ามารถ
ขยายจานวนให้เพิ่มขึ้น และไม่สามารถหาคนรุ่นต่อไป
มาร่ว มเป็นคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่ อนกลุ่ มต่อไปใน
อนาคต
๔. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ยังขาดการทางานแบบ
บูรณาการร่ว มกัน อาทิ การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
แหล่ ง ท่ องเที่ย ว ต้ องขออนุ ญาตจากหน่ ว ยงานใด ใช้
งบประมาณจากองค์กรใด รูปแบบของป้าย เป็นต้น

1๓
๓. นโยบายของรัฐบาล และหน่วยงานภาครัฐ ที่ให้
ความสาคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
หรือ CBT ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่ ง ยื น บางหน่ ว ยงานเข้ า มาส่ ง เสริ ม อุ ด หนุ น
งบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
๔. มีกลุ่มนักท่องเที่ยวแนวผจญภัยที่ให้ความสนใจ
อยากมาเที่ยวในสถานที่ใหม่ๆ โดยเฉพาะชุมชนแม่
หว่าง ที่ยังคงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้อย่าง
สมบูรณ์
๕. การคมนาคม การเดิ น ทางมายั ง หมู่ บ้ า น มี
เส้นทางที่เข้าถึงได้ง่าย สามารถเดินทางจากอ.เถิน
จ.ลาปาง มายัง ตาบลนาทราย อ.ลี้ ได้อย่างสะดวก

๔. งบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่
ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ โครงการส่ ง เสริ ม ผลั ก ดั น การ
ท่ อ งเที่ ย ว ได้ รั บ การจั ด สรรลดลง เนื่ อ งจากต้ อ งน า
งบประมาณไปใช้ในการบริหารงานด้านอื่น
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บทที่ ๓
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตาบลนาทราย
***************
แนวทางการกาหนดยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์
๑.การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

๒. การพัฒนาการบริการ

๓. การพัฒนาการตลาด และประชาสัมพันธ์

๔. การพัฒนาบุคลากร

กลยุทธ์
๑. การยกระดับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จัก และได้รับ
ความนิยม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับจังหวัด และระดับ
ภาค
๒. การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยว
๓. การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
๔. การสร้างกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว
๕. การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
๑. การสร้างมาตรฐานการบริการ
๒. การพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก
๓. การสร้างมาตรฐานความปลอดภัย
๔. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริการในแหล่ง
ท่องเที่ยว
๑. การสร้างจุดขาย (Branding)
๒. การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการตลาด
๓. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
๔. การยกระดับจุดจาหน่าย ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชน
๕. การสร้างกิจกรรมทางการตลาด
๑. การพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP
เสริมการท่องเที่ยว
๒. การพัฒนาผู้บริหาร คณะกรรมการกลุ่มท่องเที่ยว
รวมถึง ผู้ให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว
๓. การพัฒนามาตรฐานอาชีพบริการท่องเที่ยว
๔. การพัฒนาผู้ประกอบการ SME สินค้าโอทอป ในธุรกิจ
การท่องเที่ยว
๕. ส่งเสริมให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนงาน / โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตาบลนาทราย (พ.ศ.25๖๐ – 256๓)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
โครงการ/
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
1 โครงการพัฒนา เพื่ออานวยความ
ปรับปรุงแหล่ง สะดวกแก่
เรียนรู้ และ
นักท่องเที่ยว
สถานที่
ท่องเที่ยว
ที่

2 โครงการ
ปรับปรุงพัฒนา
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน

เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ผู้มา
พักผ่อนในสถานที่
ท่องเที่ยว

3 โครงการเตรียม
ความพร้อม
แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนแม่หว่าง

เพื่อสารวจแหล่ง
ท่องเที่ยว พูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านวัฒนธรรม เพื่อ
กาหนดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว

งบประมาณ
256๑
256๒
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
25๖๐
256๓
มีการติดตั้งป้าย ๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ มีป้าย
นักท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ได้รับความรู้
ตามจุดเรียนรู้
ตามจุดเรียนรู้
ความสะดวก
ต่างๆ รวมถึง
ต่างๆ ,แหล่ง
ในการ
แหล่งท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว ใน
เดินทางไปยัง
ในชุมชนพระ
ชุมชนพระบาท แหล่ง
บาทห้วยต้ม ,
ห้วยต้ม,ชุมชนแม่ ท่องเที่ยว
ชุมชนแม่หว่าง
หว่าง ตามแบบ
มาตรฐาน
มีถนน ราง
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ มีถนน ราง
นักท่องเที่ยว
ระบายน้า
ระบายน้า
ได้รับความ
เส้นทางจักรยาน
เส้นทางจักรยาน สะดวก
ในชุมชนพระ
ในแหล่ง
บาทห้วยต้ม.
ท่องเที่ยวอย่าง
ชุมชนแม่หว่าง
ทั่วถึง
ปราชญ์ ผู้นา
๑๐,๐๐๐
มีกิจกรรมการ
มีโปรแกรม
แกนนา ใน
ท่องเที่ยวเพื่อ
การท่องเที่ยว
ชุมชนแม่หว่าง
นาเสนอเป็น
รูปแบบ
โปรแกรมการ
อนุรักษ์
ท่องเที่ยว
ธรรมชาติ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด
(ข้อบัญญัติ
อบต.)

กองช่าง ,
ทางหลวง
ชนบท

สานักปลัด
(ข้อบัญญัติ
อบต.)

โครงการ/
กิจกรรม
๔ โครงการ
เสริมสร้าง
จิตสานึกด้าน
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้ชุมชนมี
จิตสานึกในการดูแล
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และแหล่งท่องเที่ยว

ชุมชนแม่หว่าง

25๖๐
๑๐,๐๐๐

งบประมาณ
256๑
256๒
๑๐,๐๐๐
-

256๓
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนร้อยละ ประชาชนมี
๘๐ มีความเข้าใจ ความเข้าใจ
ด้านการอนุรักษ์ และช่วยกัน
สิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด
(ข้อบัญญัติ
อบต.)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการ
โครงการ/
กิจกรรม
๑ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ด้านการ
ท่องเที่ยว
ที่
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เป้าหมาย

25๖๐

๒,๐๐๐,๐๐๐
มีรถราง ,
รถจักรยาน
ให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว ใน
ชุมชนพระบาท
ห้วยต้ม ,ชุมชน
แม่หว่าง
๒. โครงการอบรม เพื่อให้ความรู้ สร้าง ประชาชนชุมชน
ให้ความรู้การ ความเข้าใจ การเป็น แม่หว่าง
เป็นเจ้าบ้านที่ เจ้าบ้านที่ดี
ดี
๓. โครงการอบรม เพื่อให้ความรู้ สร้าง แกนนาชุมชน
ให้ความรู้ นัก ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประชาชน
สื่อความหมาย การสื่อสาร
นักเรียนใน ชุมชน
วิทยากรชุมชน ประชาสัมพันธ์
แม่หว่าง

เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่
นักท่องเที่ยว

งบประมาณ
256๑
256๒
๕๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐

256๓
๓๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
มีรถราง ,
รถจักรยาน
ให้บริการ
นักท่องเที่ยว

ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
นักท่องเที่ยว
สานักปลัด
ได้รับความ
สะดวกในการ
จังหวัด
ท่องเที่ยว
ลาพูน

ประชาชนร้อยละ มีความรู้
๘๐ มีความเข้าใจ ความเข้าใจ
ในการเป็นเจ้า
บ้านที่ดี
แกนนาชุมชน
มีความรู้
ประชาชน
ความเข้าใจ
นักเรียนร้อยละ ในการสื่อสาร
๘๐ มีความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์

สานักปลัด
(ข้อบัญญติ
อบต.)
สานักปลัด
(ข้อบัญญติ
อบต.)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์
โครงการ/
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
๑ โครงการพัฒนาจุด เพื่ออานวยความ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ สะดวกแก่
ชุมชน และสินค้า นักท่องเที่ยว
โอทอป
ที่

๒. โครงการประเมิน
ศักยภาพด้าน
ตลาดการ
ท่องเที่ยวโดย
ชุมชน

๓. โครงการอบรม
พัฒนาเพื่อสร้าง
รายได้กลุ่มอาชีพ

เพื่อประเมิน
ศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยว,การจัด
โปรแกรมการ
ท่องเที่ยวใน
รูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ธรรมชาติ
เพื่ออบรมให้
ความรู้ด้านอาชีพ
แก่ประชาชนที่
สนใจ

เป้าหมาย
มีจุดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และสินค้าโอ
ทอป จานวน ๑
แห่ง ในชุมชน
พระบาทห้วยต้ม
และชุมชนแม่
หว่าง ๑ แห่ง
ผู้ประกอบการ
ด้านการ
ท่องเที่ยว
,นักท่องเที่ยว

ประชาชนใน
ชุมชนแม่หว่าง

25๖๐
-

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
256๑
256๒
256๓
๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีจุดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และสินค้าโอทอป

-

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

-

ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
นักท่องเที่ยว สานักปลัด
ได้รับความ
สะดวกในการ
ท่องเที่ยว

มีโปรแกรมท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ สานักปลัด
ชุมชนแม่หว่าง
ด้านการ
(ข้อบัญญติ
ท่องเที่ยวให้
อบต.)
ความสนใจจัด
โปรแกรม

๑๐,๐๐๐ มีการจัดตั้งกลุ่ม
อาชีพ

ประชาชนมี
อาชีพ มี
รายได้เสริม

สานักปลัด,
กอง
สวัสดิการ
สังคม
(ข้อบัญญัติ
อบต.)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ที่

โครงการ/กิจกรรม
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๑ โครงการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวโดย
ชุมชนแก่ผู้นาชุมชน

เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวโดย
ชุมชน
เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับ
ผลิตภัณฑ์สินค้า
ชุมชนให้ได้
มาตรฐาน

๒. โครงการพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์
สินค้าชุมชน

๓. โครงการพัฒนา
ศักยภาพเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน

เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวโดย
ชุมชน
๔. โครงการอบรม
เพื่ออบรมให้
ภาษาต่างประเทศแก่ ความรู้ความเข้าใจ
กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน ภาษาต่างประเทศ
พระบาทห้วยต้ม

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
25๖๐ 256๑ 256๒ 256๓
ผู้นาชุมชนพระ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
ผู้นาชุมชนพระ
บาทห้วยต้ม
บาทห้วยต้ม เข้า
๑๐ หมู่บ้าน
ร่วมกิจกรรมร้อย
ละ ๘๐

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
มีความรู้ความ
สานักปลัด
เข้าใจเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวโดย
ชุมชน

กลุ่มอาชีพ
๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผลิตภัณฑ์ชุมชนมี
ชุมชนพระบาท
มาตรฐาน เป็นที่
ห้วยต้ม
ยอมรับของ
ผู้บริโภค

มีผลิตภัณฑ์
สินค้าชุมชนใหม่ๆ
และนาเทคโนโลยี
มาใช้ในการผลิต

แกนนากลุ่ม
๑๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กลุ่มท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ชุมชนพระบาท
ชุมชนพระบาท
ห้วยต้ม เข้าร่วม
ห้วยต้ม
กิจกรรมร้อยละ
๘๐

มีความรู้ความ
สานักปลัด,
เข้าใจเกี่ยวกับ
(ข้อบัญญัติ
การบริหารจัดการ
อบต.)
การท่องเที่ยวโดย
ชุมชน

กลุ่มท่องเที่ยว ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กลุ่มท่องเที่ยว
ชุมชนพระบาท
ชุมชนพระบาท
ห้วยต้ม
ห้วยต้ม เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ
๘๐

มีความรู้ความ
สานักปลัด,
เข้าใจใน
(ข้อบัญญัติ
ภาษาต่างประเทศ
อบต.)

เป้าหมาย

สานักปลัด
(ข้อบัญญัติ
อบต.)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๕. โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความรู้
ศักยภาพแกนนาการ ความเข้าใจ
บริหารจัดการการ
เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน บริหารจัดการการ
แม่หว่าง
ท่องเที่ยวโดย
ชุมชน
๖. โครงการเสริมสร้าง
เพื่อสร้างความรู้
ความรู้ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เกี่ยวกับการ
โดยชุมชน
ท่องเที่ยวโดย
ชุมชน

เป้าหมาย
แกนนาชุมชน
แม่หว่าง

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
25๖๐ 256๑ 256๒ 256๓
๑๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ แกนนาชุมชนแม่
หว่าง เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ
๘๐

ประชาชน
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชน
นักเรียน ใน
นักเรียน ในชุมชน
ชุมชนแม่หว่าง
แม่หว่าง เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ
๘๐

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
มีความรู้ความ
สานักปลัด,
เข้าใจเกี่ยวกับ
(ข้อบัญญัติ
การบริหารจัดการ
อบต.)
การท่องเที่ยวโดย
ชุมชน
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวโดย
ชุมชน

สานักปลัด,
(ข้อบัญญัติ
อบต.)

