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คํานํา 
 

  นโยบายในการพัฒนาบริการและสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการ

ทองเที่ยวแหงเอเชีย โดยกําหนดเปาหมายหลักในการพัฒนาดานสาธารณูปโภค ที่พัก สาธารณสุขพื้นฐาน    

การเขาถึงแหลงทองเที่ยว รูปแบบการทองเที่ยวที่หลากหลาย การเสนอวัฒนธรรมไทยที่เปนเอกลักษณ      

การกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว ซึ่งเปาหมายดังกลาวมีความจําเปนตองอาศัยความรวมมือ

จากทุกฝาย เพื่อสงเสริมใหการทองเที่ยวของไทยไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ และบรรลุเปาหมายไดประโยชน

ดวยกันทุกฝายและมีความยั่งยืน นโยบายดังกลาวมีความสําคัญตอการสงเสริมการทองเที่ยวทุกระดับ

โดยเฉพาะในระดับทองถิ่น ประกอบกับแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกําหนดให

การทองเที่ยวแหงประเทศไทยถายโอนภารกิจดานการทองเที่ยวใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น           

และนอกจากนี้งานดานการสงเสริมการทองเที่ยวยังเปนภารกิจตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมดานการทองเที่ยว

ควรมีแนวทางในการดําเนินการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชนและการทองเที่ยวโดยรวมของประเทศ    

โดยยึดหลักการสงเสริมการทองเที่ยวตามที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทยใชเปนแนวทางและแนวปฏิบัติในการ

ดําเนินงานดานการทองเที่ยว 

  องคการบริหารสวนตําบลปาซาง เห็นวาการจัดทําแผนสงเสริมการทองเที่ยวองคการบริหาร

สวนตําบลปาซาง เปนสิ่งสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพึงกระทํา เพื่อเปนการพัฒนาและสงเสริมการ

ทองเที่ยวเปนไปในทิศทางที่ถูกตองและเหมาะสม ซึ่งตองใชการวางแผนอยางเปนระบบ จากนั้นก็นําแผนงาน

และโครงการไปสูการปฏิบัติ โดยมีการกํากับดูแลติดตามจนบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว จึงไดจัดทําแผน

สงเสริมการทองเที่ยว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น  
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สวนท่ี ๑ 

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 
********************** 

สภาพทั่วไป 
ที่ตั้ง 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง ตั้งอยูท่ีหมู 11 บานหวยข้ีเหล็กกลาง โดยอยูหางจากอําเภอ
เวียงเชียงรุงไปทางทิศเหนือประมาณ 10  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนที่ใกลเคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดตอกับ  เขตอําเภอดอยหลวง 

 ทิศใต   ติดตอกับ  เขตตําบลทุงกอ 

 ทิศตะวันออก  ติดตอกับ  เขตอําเภอพญาเม็งราย 

 ทิศตะวันตก  ติดตอกับ  เขตตําบลทุงกอ , ดงมหาวัน 

 เนื้อท่ี 

มีเนื้อที่ประมาณ 87.06 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  54,412.50 ไร ครอบคลุม 16 

หมูบาน 

พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมีเนื้อที่ 6 ไร 72 ตารางวา 

        ภูมิประเทศ 

เปนพื้นที่ราบระหวางภูเขา สูงกวาระดับน้ําทะเล 420 เมตร พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่

การเกษตร เชน ทํานา ทําไร เปนตน และมีปาไมที่อุดมสมบรูณ ตําบลปาซางมีทรัพยากรธรรมชาติที่

สมบูรณ เนื่องจากมีพ้ืนที่ปาชุมชน   มีแมน้ําแมเผื่อเปนแมน้ําสายหลักและมีลําหวยในบางพื้นที ่  

 จํานวนหมูบานและประชากร 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง มีจํานวนหมูบานทั้งสิ้น 16 หมูบาน  3,339  ครัวเรือน 

และ   มีความหนาแนนของจํานวนประชากรตอพ้ืนที่  คิดเปน    114 คน ตอตารางกิโลเมตร  

ตารางแสดงจํานวนประชากรและครัวเรือนตําบลปาซาง 

หมู ชื่อหมูบาน 
จํานวนประชากร (คน) จํานวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 บานหวยขี้เหล็ก 347 300 647 200 
2 บานหวยขี้เหล็กใต 307 334 641 180 

3 บานปาซาง 270 285 555 171 

4 บานปาซางเหนือ 285 291 576 245 

5 บานหวยหมากเอยีก 514 506 1,020 412 
6 บานปาสา 408 401 809 274 
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หมู ชื่อหมูบาน 
จํานวนประชากร (คน) จํานวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

7 บานหวยหาง 255 248 503 193 

8 บานหวยหมากเอยีกเหนือ 443 468 911 321 

9 บานนาเจรญิ 307 266 573 208 

10 บานประชารวมใจ 238 258 496 157 

11 บานหวยขี้เหล็กกลาง 239 250 489 168 

12 บานเวียงซางคํา 253 223 476 145 

13 บานเนินไทรพัฒนา 344 346 690 209 

14 บานหมากเอียก 241 255 496 146 

15 บานตาดควัน 200 193 393 102 

16 บานปาซางดอยแกว 315 301 616 208 

รวม 4,967 4,925 9,892 3,339 
 

     สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  :  เดือนมกราคม 2561 

สภาพเศรษฐกิจ 
อาชีพ  

ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลปาซาง สวนใหญประกอบอาชีพการเกษตรกรรม  
ทํานา ทําไร (ขาวโพด  ,มันสัมปะหลัง , ถัว่เหลือง)   ทําสวน (ลิ้นจี่  ,ลําไย ) ทําการเลี้ยงสัตว ประมง อาชีพ
รับจางทั่วไป ทั้งภาคบริหาร ภาคการเกษตร และอาชีพรับราชการ คาขาย ธุรกิจการคาและผูประกอบการ 

 ภาคการเกษตร                 รอยละ     61.85 
 ภาคคาขาย                     รอยละ      4.03 
 รับจางทั่วไป                    รอยละ      32.60 
 อื่นๆ             รอยละ       1.52 
หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

 สนามกอลฟ   จํานวน    1 แหง 
 โรงสี   จํานวน  21 แหง 
 รานขายของชํา  จํานวน  76 แหง 
 รานขายวัสดุกอสราง  จํานวน    3 แหง 
 ปมน้ํามัน   จํานวน    1 แหง 

สภาพทางสังคม 
         การศึกษา 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน    1  แหง 
โรงเรียนอนุบาล   จํานวน    1  แหง 
โรงเรียนประถมศึกษา  จํานวน  5 แหง  
โรงเรียนมัธยมศึกษา ขยายโอกาส จํานวน  2  แหง  
ที่อานหนังสือประจําหมูบาน  จํานวน  5 แหง 
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สถาบันองคกรทางศาสนา 
วัด     จํานวน  11 แหง 
สํานักสงฆ    จํานวน  2 แหง 
สาธารณสุข 
สถานีอนามัยประจําตําบล/หมูบาน จํานวน      2 แหง 
สถานพยาบาลเอกชน  จํานวน      4  แหง 
อัตราการมีและการใชสวมราดน้ํา       จํานวนรอยละ    100 
อาสาสมัครสาธารณสุข  จํานวน  197    คน 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
สถานีตํารวจ     -   แหง 
จุดตรวจ     1 แหง 
บริการพื้นฐาน 
     การคมนาคม 
ถนนลูกรัง   82 สาย  
ถนนลาดยาง                                                     15     สาย 
ถนนคอนกรีต     40 สาย 
สะพาน   26 แหง      
โครงการโทรคมนาคม 
ที่ทําการไปรษณียเอกชน    1 แหง 
ตูโทรศัพทสาธารณะ     11 แหง 
  การไฟฟา 
มีไฟฟาเขาถึงครบทั้ง 16 หมูบานในเขตตําบล  
(จํานวนประชากรที่ใชไฟฟา 9,770 คน 2,945 ครัวเรือน) 
         
แหลงน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค 
ตามธรรมชาติ 
ลําน้ํา ลําหวย     35 แหง 
บึง หนอง และอื่น ๆ      4 แหง 
ที่มนุษยสรางขึ้น 
ฝาย       35 แหง 
บอน้ําตื้น               921 แหง 
บอโยธาฯ        9 แหง 
อางเก็บน้ํา        5 แหง 
ประปาหมูบาน     13 แหง 
 
แหลงทองเที่ยว 
วนอุทยานน้ําตกตาดสายรุง  หมู 6  
3.1  สรุปสถานการณการพัฒนา 
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การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของ

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง 

จุดแข็ง จุดออน 

1.  การบริหาร 

    –  คณะผูบริหารสนับสนุนการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินอยางสม่ําเสมอ.      

    –  ผูบริหารมีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน หนวยงาน

ราชการและ กลุมองคกรตางๆทั้งในและนอกพื้นที ่

    –  ผูบริหารสงเสริมแนวความคิดตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขโดยให

ประชาชนมีสวนรวมเพ่ือใหสามารถแกไขปญหาไดอยาง

แทจริง 

 

1.  การบริหาร 

    –  ขาดการชี้แจงใหประชาชนเขาใจถึงบทบาท

หนาที่ของตนในการมีสวนรวมเพื่อการพัฒนารวมถึง

ขาดการสงเสริมการติดตามและตรวจสอบโดยภาค

ประชาชนถึงผลการดําเนินงานของสภาฯ และคณะ

ผูบริหาร 

   -  แกนนํากลุมตางๆยังขาดความเขาใจถึงความสําคัญ

ของการจัดทําแผนงานตางๆทําใหไมสอดคลองกับการ

ดําเนินงานแกไขปญหา  

  -  ในแผนพัฒนายังมุงเนนโครงสรางพ้ืนฐานจนละเลย

การพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนขาดการ  

บูรณาการอยางตอเนื่อง 

2.  ระบบขอมูล 

    –  อบต.มีเว็ปไซดเปนของตนเองสามารถเพิ่มเติม

ขอมูลและทําการประชาสัมพันธไดตลอดเวลา 

    –  อบต. มีเครื่องคอมพิวเตอรอยางเพียงพอในการ

จัดเก็บขอมูลในแตละสวนงาน 

    –  อบต. ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการของ

ศูนยขอมูลขาวสารครบถวนตามระเบียบฯ 

2.  ระบบขอมูล 

–  การจัดเก็บฐานขอมูลองคกรโดยเฉพาะในสวนขอมูล

พื้นฐานหรือขอมูลทั่วไปไมเปนปจจุบัน 

 –  ศูนยขอมูลขาวสารยังไมมีพื้นที่เฉพาะในการ

ใหบริการประชาชน 

  –  การทําสื่อประชาสัมพันธยังขาดความตอเนื่องและ

ไมครอบคลุมจํานวนครัวเรือนในเขตตําบล 
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จุดแข็ง จุดออน 

3.  ศักยภาพของบุคลากรในองคกร 

    –  บุคลากรไดรับการฝกอบรมพัฒนาความรูในการ

ปฏิบัติหนาที่ 

    –  องคกรมีทรัพยากรบุคลากรที่มีความรูและ

ประสบการณในงานที่รับผิดชอบ 

    –  มีการปรับปรุงโครงสรางแผนอัตรากําลัง

พนักงานใหเหมาะสมกับภาระหนาที่ขององคกร  

3.  ศักยภาพของบุคลากรในองคกร 

    –  บุคลากรมีความรูเฉพาะดาน 

    –  บุคลากรขาดอํานาจในการตัดสินใจแกในการ

ปฏิบัติหนาที่ เนื่องมาจากขอระเบียบกฎหมาย 

    -  พนักงานมีการโยกยายเขาและออกอยูบอยครั้ง 

ทําใหการทํางานขาดความตอเนื่อง 

     -  พนักงานไมครบอัตราตามแผนอัตรากําลัง 

4.  การเงิน/งบประมาณ 

    –  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและ

ลูกจาง ไดปฏิบัติตามระเบียบฯ อยางเครงครัดในการ

รักษาวินัยทางการเงิน 

 

4.  การเงิน/งบประมาณ 

     –  งบประมาณในการพัฒนาไมเพียงพอเพราะ

งบประมาณสวนหนึ่งตองนํามาใชในการบริหารงานที่

เปนคาใชจายประจํา  อาทิ เงินเดือน คาตอบแทน 

ตลอดจนคาใชจายดานสาธารณูปโภค 

5.  ศักยภาพของชุมชน 

    –  สามารถตอยอดจากการจัดตั้งกลุมเพื่อดําเนิน

กิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน  เชน กลุม กลุมอาชีพ กลุม

กิจกรรม กลุมออมทรัพย  ใหมีศักยภาพเพ่ิมขึ้นเพราะ

สวนใหญกลุมตางๆ ประสบปญหาจากงบประมาณใน

การดําเนินงาน มากกวาดานความรวมมือของคนใน

ชุมชน 

5.  ศักยภาพของชุมชน 

    –  บุคลากรในกลุมไมไดรับการพัฒนาศักยภาพ องค

ความรูในการปฏิบัติหนาที่     

    –  คุณภาพสินคาของกลุมไมไดรับการปรับปรุงใหมี

มาตรฐานและขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ 

    –  กลุมขาดความเขมแข็งและดําเนินกิจกรรมไม

ตอเนื่อง  ทําใหมีการตั้งกลุมลมเหลวอยูบอยครั้ง 
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6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    –  มีทรัพยากรธรรมชาติที่พรอมพัฒนาเปนแหลง

ทองเที่ยวในอนาคต เชน ปาชุมชน  

-   สภาพพ้ืนที่เปนที่ลุม และมีแหลงน้ําตาม

ธรรมชาติไหลผาน เกื้อหนุนใหพื้นที่เหมาะสมกับการ

ทําการเกษตร 

  6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  –  ประชาชนขาดจิตสํานึกรับผิดชอบรวมกัน  ในการ

ใชทรัพยากรอยางยั่งยืน  

    –  ขาดการวางแผนการกักเก็บน้ําใหมีประสิทธิภาพ

ที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพพื้น 

    –  มีการรุกพื้นที่และเผาปารวมทั้งวัชพืชจากการทํา

การเกษตร เชน หญาและฟาง ทําใหดินเสื่อมสภาพ 

   -  ในชวงฤดูฝนมักเกิดปญหาน้ําหลากเขาทวมพ้ืนที่

การเกษตรอยูเสมอ 

 

โอกาสการพัฒนาในอนาคต 
  ตอประชาชนในพื้นที่ 

-  นโยบายของรัฐบาลสนับสนุน  มีสวนเกื้อหนุนตอการพัฒนาของอาชีพเกษตรกร 
ตอองคกร 
-   รัฐมีแนวโนมถายโอนอํานาจ ภาระหนาที่ และงบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ิม 

มากขึ้น 
ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด 
–  กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางไมไดรับการแกไขใหเหมาะสม และเอื้อตอการพัฒนาทองถิ่น 
–  การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลและระยะการเบิกจายไมเหมาะสมกับเวลาดําเนินการ 

  –  มีการถายโอนภารกิจ หนาที่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น  และไมมีการจัดเตรียม
ความ พรอมใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นกอน  มีโดยเฉพาะภารกิจที่ใชงบประมาณจํานวนมาก ทําให    
เปนภาระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
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บทท่ี 2 

การวิเคราะหศักยภาพและเปาหมายการทองเที่ยว 
นโยบายการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 1. พัฒนาแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูใหเปนแหลงทองเที่ยว เชน ปรับปรุงภูมิทัศนและเสนทาง

ทองเที่ยวใหพรอม ตลอดถึงสงเสริมการจัดการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับอาชีพการเกษตรในพื้นที่ท่ีมีศักยภาพตาม

วิถีชีวิตชุมชน 

 2. สงเสริมการปลูกตนไมทัง้ไมยืนตน ไมดอก ไมประดับ ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลปาซาง  

 3. สรางจิตสํานึกของประชาชนใหรักและชวยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยการให

เขามามีสวนรวมในการรับผิดชอบ 

 

การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว 

  (๑) สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการทองเที่ยวและเรงรัดการปรับปรุงมาตรฐานใน

เรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกความปลอดภัยและสุขอนามัย  

(๒) พัฒนา บูรณะ และฟนฟูแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมเดิมที่มีอยูแลว 

สงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ

ชุมชน 

 (3) สงเสริม สนับสนุนตลาดนักทองเที่ยวภายในพื้นท่ีและภายในจังหวัด 

 (4) สงเสริมกิจกรรมและรูปแบบการทองเที่ยวเพื่อสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มทางการทองเที่ยว 

 (5) ผลักดันความรวมมือของหนวยงานตางๆ เพื่อใหบริการนักทองเที่ยวอยางมีคุณภาพ 

(6) พัฒนาดานการตลาดและประชาสัมพันธเพื่อยกระดับแหลงทองเที่ยวใหเปนที่รูจัก 

เปาหมายการทองเที่ยวขององคการบริหารสวนตําบลปาซาง 

1. รวมกันสรางเปาหมายที่เราตองการ ตองการเห็นการทองเที่ยวของเราเปนเชนไร ? 

- มีนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ  

- อยากใหตําบลปาซางเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ และแหลงทองเที่ยวทางการเกษตรอยาง

เต็มรูปแบบ 

- คนปาซางมีแหลงรายไดทางการทองเที่ยวเสริม 

- อยากใหนักทองเที่ยวประทับใจในสินคาและบริการของคนในชุมชน 

- อยากใหคนในชุมชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษแหลงทองเที่ยว ชวยกันดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ 

- อยากใหแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ตําบลปาซางเปนที่รูจัก 
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มิติดานสิ่งแวดลอม 

- อยากใหประชาชนในชุมชนเอื้อเฟอกันเหมือนในอดีต 

- อยากใหปาไมอุดมสมบูรณ 

มิติในดานเศรษฐกิจ 

- คนในทองถิ่นมีงานทํา เศรษฐกิจในชุมชนดี 

- ไมมีปญหาทางสังคม คนในชุมชนมีความสุข 

- ชุมชนมีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันทั่วไป 

ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 

ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชน 

ชื่อปญหา สภาพปญหา 

1.   ปญหาโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  การคมนาคมชํารุด  ไมสะดวกตอการคมนาคม 

1.2 การระบายน้ําไมสะดวกมีผลใหน้ําทวมขัง 

 

 

- สภาพถนนทรุดโทรมเนื่องจากภัยธรรมชาติของพื้นที่ 

- เมื่อเกิดฝนตกหนัก หรือน้ําทวมชองทางระบายน้ํา  

ระบายไมทัน 

2.   ปญหาดานแหลงน้ํา 

2.1  ภาชนะเก็บน้ํามีไมเพียงพอในฤดูแลง 
2.2  แหลงน้ําเพื่อการเกษตรมีไมเพียงพอ 

 

 

- เกิดปญหาเนื่องจากแหลงน้ําตามธรรมชาติ                

เพื่อการเกษตรตื้นเขิน และมีนอย และประสบปญหา 

เกือบทุกหมูบานของตําบล  

3.   ปญหาดานเศรษฐกิจ 

3.1  ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา เมื่อเทียบกับ

ตนทุน 

 

3.2  ปญหาดานรายไดไมเพียงพอตอการประกอบ

อาชีพ 

 

3.3  ปญหาดานตลาด 

 

3.4  ประชาชนไมคอยมีความรูดานวิชาการในการ

ผลิต 

 

 

- ประชาชนเกือบทุกครัวเรือนไดรับปญหาเกือบทุกป 

โดยเฉพาะยางพารา ปาลมน้ํามัน ฯลฯ และถูกพอคา

คนกลางเอาเปรียบ 

- ประชาชนมีอาชีพดานเกษตรกรรม รอยละ 80            

ซึ่งมีผลตอการมีรายได  ถาหากราคาพืชผลตกต่ํา 

พลอยใหเกิดปญหาดานรายไดมากขึ้น 

- ตลาดและสถานที่รับซื้อสินคาสวนใหญอยูหางไกล 

และใชเวลามากในการขนสงสินคาเพ่ือจําหนาย 

- สวนใหญประชาชนไมคอยใหความสําคัญ ในการ

อบรมเชิงวิชาการ  ดานวิชาการ  ดานเทคนิคตางๆ  

เพื่อเพิ่มพูนความรู  ในการเพ่ิมรายไดและผลผลิต 

- รัฐอุดหนุนกองทุนตางๆ ใหกลุมอาชีพ และกลุม
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3.5  การสงเสริมกลุมอาชีพมักประสบความลมเหลว 

 

3.6 งบประมาณ บุคลากรเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว 

มีนอย 

เกษตรกร แตการปฏิบัติขาดการรับผิดชอบของกลุม 

- ศักยภาพในพื้นที่ มีแหลงทองเที่ยวหลายแหง              

แตไมมีงบประมาณ  บางแหงมีเอกชนครอบครอง 

และยังขาดการประชาสัมพันธ 

- สถานที่ทองเที่ยวมีสภาพไมคอยสวยงาม  จึงไมเปน

ที่ดึงดูดนักทองเที่ยว 

4.ปญหาดานสังคม 

4.1  การบริการดานสาธารณูปการมีนอย 

 

 

4.2  ประชาชนดอยโอกาสทางขาวสารขอมูล 

 

4.3  การสงเสริมดานศาสนา  วัฒนธรรมยังไมจริงจัง 

 

 

 

 

- สิ่งสาธารณูปการ  เชน  ตูโทรศัพท  สวนสาธารณะ  

สวนพักผอนมีนอยมาก ซึ่งเปนผลตอการพัฒนาดาน

บุคคล  เพื่อพัฒนาดานจิตใจ 

- สถานที่ใหขาวสารทางราชการมีเพียงรอยละ 20 

ของตําบล  ทําใหโอกาสรับรูขาวสารมีนอย 

- เยาวชน  และประชาชนทั่วไป  สวนใหญหาง

กิจกรรมดานศาสนา ไมใหความสําคัญหรือสืบสาน

วัฒนธรรมอันดีงาม ของหมูบานตําบล  รวมถึงภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

5.   ปญหาดานสาธารณสุข  และอนามัย 
5.1 ปญหาโรคระบาด  และโรคติดตอ 

 

 

- พื้นที่ความเสี่ยงที่จะไดรับเชื้อหรือปวยเปนโรค

มาเลเรีย ไขเลือดออก    

- อุปกรณการปองกันมีนอย  เชนเครื่องพนหมอกควัน  

มีเครื่องเดียว  แตตองดําเนินการทั้งตําบล 

6.   ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

6.1  จิตสํานึก  และการใหความสําคัญ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 

6.2 ปญหาดินเปรี้ยว เปนกรด-ดาง 

 

 

6.3  ปญหาปาไมถูกทําลาย 

 

 

-ราษฎรรอยละ  20  ของตําบลยังขาดจิตสํานึกใน

การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเฉพาะการบุกรุก

ถางปาเพื่อทําการเกษตรทําสวน โดยไมคํานึงถึง

ธรรมชาติ และปญหาที่ตามมา 

-สภาพพ้ืนที่ไดรับความเดือดรอนหรือประสบปญหา 

ของตําบลซึ่งมาจากการใชปุยเคมีมากและสภาพดิน 

 

-มีการบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือทําการเกษตร ทําไหปาไมถูก
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 ทําลายโดยไมมีการปลูกตนไมยืนตนทดแทน 

7.    ปญหาดานการเมือง  การบริหาร 

7.1  บุคลากรไมคอยมีความรู   ความเขาใจเทาที่ควร 

 

 

7.2 ประชาชนใหความสําคัญในการมีสวนรวมนอย 
 

 

 

7.3  การพัฒนาดานรายได  ไมดีเทาที่ควร 

 

- สมาชิกบางสวนยังไมคอยมีความเขาใจเกี่ยวกับ          

การบริหาร   กฎหมายระเบียบ  เพราะมีการแกไข

ระเบียบใหม 

- ประชาชนสวนใหญของตําบล  ไมคอยให

ความสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินการ  ประชาชนไม

คอยมีเวลา  และขาดความเขาใจที่ถูกตองตามระบอบ

ประชาธิปไตย 

- สภาพปญหาเก่ียวกับการจัดเก็บ  ประชาชนไมคอย

ใหความรวมมือในการยื่นรายการเสียภาษี                     

เปนเหตุใหการจัดเก็บ และการพัฒนารายได  ไมมี

ประสิทธิภาพเทาที่ควร 

 

นอกจากนี้ เพื่อใหทุกกลุมไดเขามามีบทบาทและทํางานรวมกันในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 

คณะกรรมการชุดดังกลาว ควรจัดตั้งดวยระบบโควตา กลาวคือ ใหแตละกลุมสงตัวแทนที่มีความเหมาะสมเขา

มาทํางาน คณะกรรมการหมูบาน ประกอบดวยฝายตาง ๆ ดังนี้ 

ฝาย หนาที่และความรับผิดชอบ 

1. ฝายประชาสัมพันธและการตลาด เชื่อมโยงกิจกรรมการทองเที่ยวของประชาชนใน

ชุมชน สื่อสารภายในชุมชน สรางกิจกรรมการตลาด

เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว ติดตอประสานงานกับ

หนวยงานตาง  ๆ ทั้งรัฐและเอกชน 

2. ฝายการเงินและบัญช ี จัดทําระบบการเงิน บัญชีรายรับ/รายจาย ดูแล

ทรัพยสินของคณะกรรมการ (ถามี) 

3. ฝายวิชาการ ศึกษา คนควา และรวบรวมเรื่องราวตาง ๆ ของชุมชน

เพื่อนํามาเปนขอมูลดานการทองเที่ยว เก็บรวบรวมไว

อยางเปนระบบเพ่ือใหมีการศึกษา และเผยแพรตอไป 

 

4. ฝายพัฒนาและควบคุมมาตรฐานสินคา ออกแบบเสนทางการทองเที่ยวใหครบวงจร นําเสนอ

รูปแบบการทองเที่ยว และใหบริการนักทองเที่ยวใหมี

มาตรฐาน และคงความเปนอัตลักษณของชุมชนเอาไว 

ฝาย หนาที่และความรับผิดชอบ 
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     5.  ฝายดูแลสถานที่ บํารุงรักษาสิ่งแวดลอมและ

ปรับปรุงภูมิทัศน 

บํารุงรักษาธรรมชาติ และสิง่แวดลอมของชุมชนเอาไว 

ปรับปรุงภูมิทัศน สราง ซอมแซม ปรับปรุงอาคาร

สถานที่ หองน้ํา ถนน ระบบการบําบัดน้ําเสีย และ

ประสานขอรับการชวยเหลือจากหนวยงานภายนอก 

 

    6.  ฝายสาธารณสุข ใหความรูดานสุขศึกษา การปฐมพยาบาลเบื้องตน 

ดานการประกอบอาหาร การสาธารณสุขทัว่ไป 

รณรงคใหคนในชุมชนใสใจเรื่องความสะอาด  

5. ฝายทะเบียน พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการทองเที่ยวและการ

ใหบริการในดานตาง ๆ ในชุมชน เชน แหลงทองเที่ยว 

สถานประกอบการ และผูประกอบการฯ 

6. ฝายรักษาความปลอดภัย ดูและความปลอดภัยภายในชุมชน เชน การจัดเวร

ยาม การปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย รวมรวบ

ขอมูลและพัฒนาฐานขอมูลอยางเปนระบบ 

7. ฝายพัฒนาสังคม สรางทัศนคติที่ดีของชุมชนและภาคีตอการจัดการ

ทองเที่ยวระดับชุมชน  ประสานความเขาใจ การ

วางแผนและจัดทําโครงการพัฒนาชุมชน และขอ

ความชวยเหลือจากหนวยราชการ  

นอกจากคณะกรรมการชุดดังกลาว ซึ่งมีหนาที่ในการบริหารจัดการโครงการดานการทองเที่ยวโดยตรง

แลว ยังมีกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนการทองเที่ยวโดยออม ซึ่งจะชวยสนับสนุนใหชุมชนมีความ

เขมแข็งยิ่งข้ึนในการดําเนินงานการทองเที่ยว ประกอบดวยกลุมบุคคล ดังนี้ 

ฝาย หนาที่และความรับผิดชอบ 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง สนับสนุนการทํางานของหมูบาน 

โรงเรียน/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - จัดโครงการฝกอบรมยุวมัคคุเทศก 

- สนับสนุนใหมีการสอนศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน ในโรงเรียน 

วัด เปนศูนยประสานงานความรวมมือระหวางในชุมชน 

อปพร. ดูแลรักษาความปลอดภัยใหนักทองเที่ยวและคนในชุมชน 

โดยเฉพาะชวงเทศกาล และชวงวัดหยุดยาว และสรางความ

เชื่อมั่นดานความปลอดภัยใหนักทองเที่ยว 

ภาคเอกชน เชน ผูประกอบการ รานคา ที่พัก 

รานอาหาร และธุรกิจอื่น ๆ  

ลงทุนธุรกิจทองเที่ยวและการใหบริการ ที่ไดมาตรฐานไมเอา

เปรียบผูบริโภค 
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บทที่ 3 

แผนสงเสริมการทองเที่ยวภายในตําบลปาซาง (พ.ศ.2561-2564) ตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารปาซาง 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1.1 แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ สงเสริม ฟนฟู สรางเครือขายและเฝาระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวในตําบลปา
ซาง 

เพื่อจัดทําสื่อ
ประชาสมัพันธและ
พัฒนาแหลง
ทองเที่ยวในตําบล
ปาซาง  

1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน 1 โครงการ นักทองเที่ยวได
รับทราบถึง
ที่มาของแหลง
ทองเที่ยว  

สํานักงานปลัด 
(แผน

ยุทธศาสตร 
อบต.) 

2 โครงการจดัทําปายชื่อ/
ปายบอกทางสถานท่ี
ทองเที่ยว  

เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกผูมาผัก
ผอนในสถานท่ี
ทองเที่ยว 

มีการตดิตั้งปาย
ตามสถานท่ี
ทองเที่ยว 

5,000 5,000 5,000 5,000 มีปาย
ประชาสมัพันธแหลง
ทองเที่ยวอยางทั่วถึง  

ผูมาผักผอนใน
สถานที่
ทองเที่ยวไดรับ
ความสะดวก 

สํานักงานปลัด 

3 โครงการจดัทําปายชื่อ/
ปายบอกทางสถานท่ี
ทองเที่ยวตาม
มาตรฐานสากล 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกผูมาผัก
ผอนในสถานท่ี
ทองเที่ยว 

มีการตดิตั้งปาย
ตามสถานท่ี
ทองเที่ยว 

5,000 5,000 5,000 5,000 มีปาย
ประชาสมัพันธแหลง
ทองเที่ยวตาม
รูปแบบ
มาตรฐานสากล 

ผูมาผักผอนใน
สถานที่
ทองเที่ยวไดรับ
ความสะดวก 

สํานักงานปลัด 
 

4 โครงการจดัทําปาย
แสดงขอมูลเฉพาะของ
แหลงทองเที่ยว (น้ําตก
ตาดสายรุง)  

เพื่อใหนักทองเที่ยว
ไดรับทราบขอมูล
ของแหลงทองเที่ยว
อยางถูกตอง  

มีการตดิตั้งปาย
ขอมูลแหลง
ทองเที่ยว 

5,000 5,000 5,000 5,000 มีปาย
ประชาสมัพันธ
ขอมูลแหลง
ทองเที่ยว 

นักทองเที่ยวได
รับทราบถึง
ที่มาของแหลง
ทองเที่ยว  

สํานักงานปลัด 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

5 
 
 
 
 

โครงการฝกอบรมให
ความรูเกี่ยวกับการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติใหแก
ชุมชน 

เพื่อใหชุมชนมี
จิตสํานึกในการดูแล
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และแหลงทองเที่ยว 

2 กลุม 10,000 10,000 10,000 10,000 ชุนชนตนแบบ 
จํานวน 2 กลุม  

ประชาชนใน
พื้น ที่มีความรู
และจิตสํานึก
ในการดูแล
รักษา
ทรัพยากร
ธรรมขาติ  

สํานักปลดั 
 

8 โครงการจดัทําเว็บไซต
สําหรับแหลงทองเที่ยวใน
พื้นท่ี  

เพื่อใหแหลง
ทองเที่ยวในพ้ืนที่
ตําบลปาซางเปนที่
รูจักและนักทองเที่ยว
เขาถึงขอมูลแหลง
ทองเที่ยวไดอยาง
รวดเร็ว ครบถวน 

มีการจัดทํา
เว็บไซตแหลง
ทองเที่ยว  

- - - - เว็บไซตของแหลง
ทองเที่ยวในพ้ืนที่ 

แหลง
ทองเที่ยวใน
พื้นท่ีตําบลปา
ซางเปนที่รูจัก
อยางทั่วถึง  

สํานักปลดั 
 

9 สงเสริมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษตําบลปาซาง 

เพื่อใหเปนแหลง
ทองเที่ยวทางการ
เกษตร 

ใหความรูแนว
ทางการจัดทําแก
เจาของสวนผลไม 
แปลงพืชผล
ทางการเกษตร 

- - - - แหลงทองเที่ยว
ทางการเกษตรที่
ไดรับการสงเสรมิ 

เกษตรมี
รายไดจากการ
ทองเที่ยว 

สํานักปลดั 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
กลยุทธ   1. ทํานุบํารุงสงเสริมกิจกรรมทาง ดานศาสนา 
   2. สงเสริมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ปราชญชาวบานและภูมิปญญาทองถิ่น 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการสรงนํ้าพระ
ธาตุ 
ดอยกู 

เพื่อสืบทอด
ประเพณี และ
สงเสริมการ
ทองเที่ยว 

เพื่อเปนการสบื
ทอดประเพณี  

50,000 50,000 50,000 50,000 มีกิจกรรมรวมกัน
สืบทอดประเพณี
ทางศาสนา 

ประชาชนได
รวมกันสืบ
ทอดประเพณี
โบราณ  และ
สงเสริมการ
ทองเที่ยว 
 

กองการศึกษา 

2 
 

โครงการสืบสานงาน
ศิลปะและภมูิปญญา
พื้นบาน 
 

เพื่อจัดทําเปนศูนย
เรียนรูดาน
วัฒนธรรมทองถ่ิน
และสบืสานงาน
ศิลปะและภมูิ
ปญญาพื้นบาน 

เพื่อเปนการ
สงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  

30,000 30,000 30,000 30,000 ศูนยเรียนรู
วัฒนธรรมทองถ่ิน  

ประชาชนมี
แหลงเรียนรู
ดานวัฒนธรรม
ทองถ่ินและ
สงเสริมการ
ทองเที่ยว 
 

กองการศึกษา 
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