แผนพัฒนาการทองเที่ยว
องคการบริหารสวนตําบลกระแชง
ประจําป พ.ศ. 2561 - 2564

องคการบริหารสวนตําบลกระแชง
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คํานํา
นโยบายในการพัฒนาบริการและสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการ
ทองเที่ยวแหงเอเชีย โดยกําหนดเปาหมายหลักในการพัฒนาดานสาธารณูปโภค ที่พัก สาธารณสุขพื้นฐาน
การเข า ถึ ง แหล งท องเที่ ย ว รู ป แบบการทองเที่ย วที่ห ลากหลาย การเสนอวัฒ นธรรมไทยที่เ ปน เอกลักษณ
การกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว ซึ่งเปาหมายดังกลาวมีความจําเปนตองอาศัยความรวมมือ
จากทุกฝาย เพื่อสงเสริมใหการทองเที่ยวของไทยไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ และบรรลุเปาหมายไดประโยชน
ด ว ยกั น ทุ ก ฝ า ยและมี ค วามยั่ ง ยื น นโยบายดั ง กล า วมี ค วามสํ า คั ญ ต อ การส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วทุ ก ระดั บ
โดยเฉพาะในระดับทองถิ่น ประกอบกับแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกําหนดให
การท องเที่ ย วแห งประเทศไทยถ า ยโอนภารกิจ ด านการทองเที่ย วให แก องค กรปกครองส ว นท องถิ่ น และ
นอกจากนี้งานดานการสงเสริมการทองเที่ยวยังเปนภารกิจตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามที่กฎหมายกําหนด องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมดานการทองเที่ยวควรมี
แนวทางในการดําเนินการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชนและการทองเที่ยวโดยรวมของประเทศ โดยยึด
หลั กการส งเสริ มการท องเที่ ยวตามที่ การทองเที่ย วแหงประเทศไทยใชเปนแนวทางและแนวปฏิบัติในการ
ดําเนินงานดานการทองเที่ยว
องค การบริ ห ารส วนตํ าบลกระแชง เห็น วาการจัดทําแผนสงเสริมการทองเที่ย วองคการ
บริ หารส วนตํา บลกระแชง เปน สิ่งสํา คัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพึงกระทํา เพื่อเปน การพัฒนาและ
สงเสริมการทองเที่ยวเปนไปในทิศทางที่ถูกตองและเหมาะสม ซึ่งตองใชการวางแผนอยางเปนระบบ จากนั้นก็
นําแผนงานและโครงการไปสูการปฏิบัติ โดยมีการกํากับดูแลติดตามจนบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว จึงได
จัดทําแผนสงเสริมการทองเที่ยว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ขึ้น
องคการบริหารสวนตําบลกระแชง

สวนที่ 1
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
1.ดานกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมูบานหรือตําบล
องคการบริหารสวนตําบลกระแชง ประกอบดวย ตําบลกระแชง และตําบลชางนอย ซึ่ง
ตั้งอยูเลขที่ 42 หมูที่ 2 ตําบลกระแชง อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยูหางจากที่วาการ
อําเภอบางไทร ประมาณ 9 กิโลเมตร อยูหางจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมาณ 25 กิโลเมตร เนื้อที่
ทั้งหมด 19 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตติดตอ
- ทิศเหนือ
ติดตอกับ
ตําบลบานกลึง
- ทิศตะวันออก
ติดตอกับ
อําเภอบางปะอินและอําเภอพระนครศรีอยุธยา
- ทิศใต
ติดตอกับ
ตําบลบานแปง
- ทิศตะวันตก
ติดตอกับ
แมน้ํานอยและตําบลแคออก
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะพื้นที่สวนใหญขององคการบริหารสวนตําบลกระแชงเปนที่ราบลุมมีแมน้ําผาน 1 สาย
คือ แมน้ํานอย มีลําคลองแยกสาขาจากแมน้ํานอยไหลผานเขาหมูบานหลายสาย ราษฎรตั้งบานเรือนกระจัด
กระจายตามบริเวณริมแมน้ําและลําคลอง
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลกระแชง จะเปนอากาศรอนชื้น ฝนตก
ชุกตามฤดูกาลเหมาะสําหรับประกอบอาชีพเพาะปลูกทางการเกษตร และการเลี้ยงสัตว
1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะของดินในพื้นที่เปนดินรวน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแกการเพาะปลูกขาวและทํา
เกษตร
1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา
มีแหลงน้ําธรรมชาติไหลผาน ไดแก แมนอย คลองชลประทาน
1.6 ลักษณะของไมและปาไม
ในพื้นที่เปนที่ราบลุม สวนใหญทําเกษตรกรรมและอยูอาศัยจึงไมมีพื้นที่ปาไมอยู
2.ดานการเมืองการปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
องคการบริหารสวนตําบลกระแชง ปจจุบันมีจํานวนหมูบานจํานวน 10 หมู คือ ตําบลกระแชง
5 หมูบาน และตําบลชางนอย 5 หมูบาน ประกอบดวย

1. ตําบลกระแชง
- บานหนองสรวง
- บานกระแชง
- บานกระแชงใต
- บานกระแชงเหนือ
- บานสองตอน

หมูที่ 1 ตําบลกระแชง
หมูที่ 2 ตําบลกระแชง
หมูที่ 3 ตําบลกระแชง
หมูที่ 4 ตําบลกระแชง
หมูที่ 5 ตําบลกระแชง

2. ตําบลชางนอย
- บานขนมจีน
- บานชางนอย
- บานชางนอย
- บานชางนอย
- บานโรงเจา
กํานันตําบลกระแชง
กํานันตําบลชางนอย

หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
คือ
คือ

ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
กํานัน

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

นายชนะ ชัยประภา
นางราตรี แกวพูลศรี
นางวันนา สุขจิตร
นายไพบูลย สุขสมพืช
นางวิไลวรรณ ทรัพยบุญ

1 ตําบลชางนอย ผูใหญบาน
2 ตําบลชางนอย กํานัน
3 ตําบลชางนอย ผูใหญบาน
4 ตําบลชางนอย ผูใหญบาน
5 ตําบลชางนอย ผูใหญบาน
นางวิไลวรรณ ทรัพยบุญ
นายอนัน อมรเวช

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

นายเทิดศักดิ์ ชื่นชอบ
นายอนัน อมรเวช
นายอํานาจ จิตประสพ
นางเกษร จิตประสพ
นายณรงค ชมวงษ

2.2 การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน มีจํานวน 10 หมูบาน หากมี
การเลือกตั้งในครั้งหนา จะมีผูบริหารทองถิ่น (นายกองคการบริหารสวนตําบล) จํานวน 1 คน จะมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูบานละ 2 คน 10 หมูบาน รวมเปน 20 คน
3.ประชากร
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
องคการบริหารสวนตําบลกระแชงมีประชากรทั้งสิ้น 2,774 คน
1,342 คน หญิง 1,432 คน
หมูที่
1
2
3
4
5

ชื่อหมูบาน
ตําบลกระแชง
บานหนองสรวง
บานกระแชง
บานกระแชงใต
บานกระแชงเหนือ
บานสองตอน
รวม

จํานวนครัวเรือน
69
103
92
108
97
469

ชาย
142
148
172
181
153
796

โดยแยกเปน ชาย

หญิง

รวม

157
130
183
214
174
858

299
278
355
395
327
1,654

หมูที่
1
2
3
4
5

ชื่อหมูบาน
ตําบลชางนอย
บานขนมจีน
บานชางนอย
บานชางนอย
บานชางนอย
บานโรงเจา
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนครัวเรือน
51
50
49
94
68
312
781

ชาย
97
66
81
184
118
546
1,342

หญิง

รวม

99
68
90
200
117
574
1,432

196
134
171
384
235
1,120
2,774

3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร
จําแนกตามชวงอายุในขอมูล จปฐ. ป 2559 ที่อาศัยอยูในครัวเรือนในวันสํารวจขอมูล
ความจําเปนพื้นฐาน ระดับหมูบาน ป 2559
จํานวนประชากรที่อาศัยอยูจริง ทั้งหมาด
เพศชาย
1,140 คน
เพศหญิง
1,253 คน
ชวงอายุ
นอยกวา 1 ปเต็ม
1 ปเต็ม – 2 ป
3 ปเต็ม – 5 ป
6 ปเต็ม – 11 ป
12 ปเต็ม – 14 ป
15 ปเต็ม – 17 ป
18 ปเต็ม – 25 ป
26 ปเต็ม – 49 ป
50 ปเต็ม – 60 ปเต็ม
มากกวา 60 ปเต็ม ขึ้นไป
รวม

เพศชาย
(คน)
6
9
28
82
43
40
129
403
172
28
1,140

%
0.52
0.79
2.45
7.19
3.77
3.50
11.31
35.35
15.08
20.00
100.00

เพศหญิง
(คน)
7
8
44
72
35
48
139
420
223
257
1,253

2,393 คน

%

รวม (คน)

%

0.56
0.63
3.51
5.74
2.79
3.83
11.09
33.09
17.79
20.51
100.00

13
17
72
154
78
88
268
823
395
485
2,393

0.54
0.71
3.00
6.43
3.26
3.67
11.20
34.39
16.50
20.26
100.00

4.สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน
2
แหง
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกระแชง
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอนุกุญชราราม
- โรงเรียนประถมศึกษา
จํานวน
2
แหง
1. โรงเรียนวัดกระแชง (จันทไพโรจนวิทยา)
ตําบลกระแชง
2. โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม
ตําบลชางนอย
- โรงเรียนมัธยมศึกษา
จํานวน
1
แหง
1. โรงเรียนวัดกระแชง (จันทไพโรจนวิทยา) ตําบลกระแชง เปดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
4.2 สาธารณสุข
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล
จํานวน
2
แหง
1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลกระแชง บริเวณครอบคลุมตั้งแต หมูที่ 1 - หมูที่ 5
2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลชางนอย บริเวณครอบคลุมตั้งแต หมูที่ 1 - หมูที่ 5
4.3 อาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- สถานีตํารวจภูธรบางไทร จํานวน ๑ แหง
4.4 ยาเสพติด
- ปญหายาเสพติดในพื้นที่เปนพื้นที่ที่ตองเฝาระวัง
องคการบริหารสวนตําบลกระแชงมีแนวทางปองกัน ดังนี้
- จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาตานยาเสพติด
-จัดกิจกรรมอบรมและรณรงคโทษของยาเสพติด
4.5 การสังคมสงเคราะห
- จายเบี้ยสงเคราะหคนชรา จํานวน 497 คน
- จายเบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 54 คน
5.ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนสง
ถนน
จํานวนถนนลูกรัง
จํานวนถนนคอนกรีต
สะพาน
จํานวนสะพานเหล็ก
จํานวนสะพานไม

19 สาย
30 สาย
4 แหง
2 แหง

5.2 การไฟฟา
มีระบบไฟฟาครบทุกหมูบาน จํานวน 781 ครัวเรือน
5.3 การประปา
- ระบบประปาผิวดิน จํานวน 4 แหง ไดแก หมูที่ 1,2,5 ตําบลกระแชง หมูที่ 1 ตําบลชางนอย
- ระบบประปาบาดาล จํานวน 4 แหง ไดแก หมู 2,4 ตําบลกระแชง หมูที่ 3,5 ตําบลชางนอย
5.4 โทรศัพท
- ใชบริการโทรศัพทของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และปจจุบันทุกหมูบานใช
โทรศัพทเคลื่อนที่เปนสวนใหญ
5.5 ไปรษณียห รือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ
ที่ทําการไปรษณียที่ใกลที่สุด ไดแก ไปรษณียบางไทร ตั้งอยู ตําบลบางไทร อําเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หางจากตําบลกระแชง ประมาณ 9 กิโลเมตร
6.ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ราษฎรสวนใหญประมาณรอยละ 80 ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรมไดแกทํานา ปลูกขาว
ที่เหลือประกอบอาชีพคาขายและรับจาง
6.2 การประมง
องคการบริหารสวนตําบลกระแชง มีการประมงจากการจับปลาน้ําจืดจากแมน้ํานอย และลํา
คลองชลประทาน ในพื้นที่
6.3 การปศุสัตว
องคการบริหารสวนตําบลกระแชง มีการปศุสัตว คือ การเลี้ยงโค และการเลี้ยงเปด เลี้ยงไก
6.4 การบริการ
มีรานบริการทําผม เสริมสวย พื้นที่ หมูที่ 2,5 ตําบลกระแชง จํานวน 3 ราน
มีรีสอรทในพื้นที่ หมูที่ 2 ตําบลชางนอย จํานวน 1 แหง
6.5 การทองเที่ยว
วัดกระแชง ตําบลกระแชง อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6.6 อุตสาหกรรม
หนวยธุรกิจในเขต องคการบริหารสวนตําบล
- ปมน้ํามันหลอด
- โรงสีขาว
- รานอาหาร,ขายของชํา
- รานตัดผม
- อุตสาหกรรมครัวเรือน
- ผลิตภัณฑสินคา OTOP

3
1
23
3
3
1

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง

6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ
- กลุมปุยเคมี
3
กลุม
- กลุมเกษตรกร
6
กลุม
- กลุมคาขาย
2
กลุม
6.8 แรงงาน
ราษฎรสวนใหญประมาณรอยละ 80 ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรมไดแกทํานา ปลูกขาว
ที่เหลือประกอบอาชีพสวนตัวและรับจาง
7.เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน
มีตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตร คือ บานนายเนื่อง สมนึก ตั้งอยูที่ หมู 2 ตําบล
กระแชง อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7.2 ขอมูลดานการเกษตร
ราษฎรสวนใหญประมาณรอยละ 80 ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรมไดแกทํานา ปลูกขาว
ทําสวน
7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําการเกษตร
แหลงน้ําไหลผานในการทําเกษตรกรรม ไดแก แมนอย และคลองชลประทาน
7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)
- ระบบประปาผิวดิน จํานวน 4 แหง ไดแก หมูที่ 1,2,5 ตําบลกระแชง หมูที่ 1 ตําบลชางนอย
- ระบบประปาบาดาล จํานวน 4 แหง ไดแก หมู 2,4 ตําบลกระแชง หมูที่ 3,5 ตําบลชางนอย
8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
- วัด / สํานักสงฆ
1. วัดกระแชง
ตั้งอยูหมูที่ 2 ตําบลกระแชง
2. วัดอนุกุญชราราม
ตั้งอยูหมูที่ 3 ตําบลชางนอย
3. วัดโบสถอินทราราม
ตั้งอยูหมูที่ 1 ตําบลชางนอย
8.2 ประเพณีและงานประจําป
-ชวงเดือนเมษายน งานสรงน้ําผูสูงอายุ
-ชวงหลังวันออกพรรษา งานตักบาตรพระรอย ณ วัดกระแชง
-ชวงเดือนกันยายน – ตุลาคม งานวันสารทไทย (งานสลากภัต)
8.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่นที่โดดเดน คือ
-กลุมสายผลิตภัณฑจากผักตบชวา หมูที่ 2 ตําบลกระแชง
-กลุมเกษตรกรเลี้ยงจิ้งหรีด หมูที่ 2 ตําบลกระแชง

-กลุมเกษตรกรเพาะเห็ด หมูที่ 2 ตําบลกระแชง
-กลุมทําขนมไทย หมูที่ 2 ตําบลกระแชง
-ผลิตภัณฑน้ําลูกยอสมุนไพร หมูที่ 2 ตําบลชางนอย
8.4 สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก
สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเดน คือ
-ผลิตภัณฑจากผักตบชวา
-น้ําลูกยอสมุนไพร
9.ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้ํา
แหลงน้ําธรรมชาติ
แมนา (แมน้ํานอย)
บึง , หนองน้ํา
อางเก็บน้ํา

1
1
1

สาย
แหง
แหง

แหลงน้ําที่สรางขึ้น
คลองชลประทาน หมูที่ 1-3 ต.บานกลึง
คลองชลประทาน หมูที่ 6-8 ต.บานกลึง
อางเก็บน้ํา
1
แหง
ระบบประปาหมูบาน 9
แหง
8.2 ปาไม
ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลกระแชงไมมีปาไม เนื่องจากเปนพื้นที่ราบลุมมาตั้งแตสมัย
โบราณ
8.3 ภูเขา
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลกระแชงเปนที่ราบลุม จึงไมมีภูเขาในพื้นที่
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่มีองคการบริหารสวนตําบลกระแชง
มีลักษณะเปนที่ราบลุมมีแมน้ําและลําคลอง
ธรรมชาติ ไหลผาน จึงเหมาะสมกับการทําเกษตรกรรมของเกษตรกรในพื้นที่

9.อื่น ๆ
ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล
โครงสรางคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลกระแชง
นายกองคการบริหารสวนตําบล

รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
คนที่ 1

รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
คนที่ 2

เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล

โครงสรางสภาองคการบริหารสวนตําบลกระแชง
ประธานสภา

รองประธานสภา

เลขานุการสภา
-9สมาชิกสภาจํานวน 10 หมูบานๆ ละ
2 คน รวมทั้งหมด 20 คน
10

โครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลกระแชง
นายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.

รองนายก อบต. (คนที่ 1)

รองนายก อบต. (คนที่ 2)
ปลัด อบต.

สํานักงานปลัด อบต.

-

งานบริหารทัว่ ไป
งานนโยบายและแผน
งานบุคลากร
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
งานบริหารการศึกษา

สวนโยธา

กองคลัง

-

งานการเงิน
งานบัญชี
งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได

-

งานกอสราง
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
งานประสานสาธารณูปโภค
งานผังเมือง

ขอมูลพนักงานสวนตําบล จํานวน 8 คน ประกอบดวย
จํานวน
ชาย
(คน)
2
1
3

สํานัก/สวน
สํานักงานปลัด อบต.
สวนการคลัง
สวนโยธา
รวม

หญิง
(คน)
2
3
5

วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
1
-

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

2
3
5

2
2

ขอมูลพนักงานจาง จํานวน 16 คน ประกอบดวย

สํานักงานปลัด

จํานวน
ชาย หญิง
(คน) (คน)
3
4

วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนตน
ตอนปลาย
2
-

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
1

ประกาศนียบัตร
ปริญญาตรี
วิชาชีพชั้นสูง
4

สวนการคลัง

-

4

-

-

1

-

3

สวนโยธา

4

1

1

2

1

1

-

รวม

7

9

3

2

3

1

7

สํานัก/สวน

บทที่ 3
รายงานผลการดําเนินงาน การวิเคราะหศักยภาพ
และเปาหมายการทองเที่ยว
นโยบายการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. พัฒนาแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูใหเปนแหลงทองเที่ยว เชน ปรับปรุงภูมิทัศน
และเสนทางทองเที่ยวใหพรอม ตลอดถึงสงเสริมกาจัดการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับอาชีพการเกษตรในพื้นที่ที่มี
ศักยภาพตามวิถีชีวิตชุมชน
2. สงเสริมการปลูกตนไมทั้งไมยืนตน ไมดอก ไมประดับ ภายในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลกระแชง
3. สรางจิตสํานึกของประชาชนใหรักและชวยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยการใหเขามามีสวนรวมในการรับผิดชอบ

แผนการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
1. สงเสริมการพัฒนาโครงการสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการทองเที่ยวและเรงรัดการปรับปรุง
มาตรฐานในเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกความปลอดภัยและสุขอนามัย
2. พัฒนา บูรณะและฟนฟูแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู
แลว สงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตของชุมชน
3. สงเสรม สนับสนุนตลาดนักทองเที่ยวภายในพื้นที่และภายในจังหวัด
4. สงเสริมกิจกรรมและรูปแบบการทองเที่ยวเพื่อสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มทางการ
ทองเที่ยว
5. ผลักดันความรวมมือของหนวยงานตางๆ เพื่อใหบริการนักทองเที่ยวอยางมีคุณภาพ
6. พัฒนาดานการตลาดและประชาสัมพันธเพื่อยกระดับแหลงทองเที่ยวใหเปนที่รูจัก

เปาหมายการทองเที่ยวขององคการบริหารสวนตําบลกระแชง
1. รวมกันสรางเปาหมายที่เราตองการ ตองการเห็นการทองเที่ยวของเราเปนเชนไร?
- มีนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ
- อยากใหตําบลกระแชงเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ และแหลงทองเที่ยว
ทางการเกษตรอยางเต็มรูปแบบ
- คนกระแชงมีแหลงรายไดทางการทองเที่ยว
- นักทองเที่ยวประทับใจในสินคาและบริการของคนในชุมชน
- คนในชุมชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษแหลงทาองเที่ยว ชวยกันดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

- แหลงทองเที่ยวในพื้นที่ตําบลกระแชงเปนที่รูจัก

มิติดานวัฒนธรรม
- ประชาชนในชุมชนมีความเอื้อเฟอซึ่งกันและกัน
- ประชาชนในชุมชนมีสวนรวมมนการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น

มิติดานเศรษฐกิจ
- คนในทองถิ่นมีงานทํา
- ปญหาทางสังคมลดนอยลง คนในชุมชนมีความสุข
- ชุมชนมีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันทั่วไป

ปจจัยสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
ผลการวิเคราะหปญหาและความตองกรของประชาชน
ชื่อปญหา
สภาพปญหา
1. ปญหาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 ถนนชํารุด ไมสะดวกตอการคมนาคม
- ถนนทรุดโทรมเนื่องจากภัยธรรมชาติของพื้นที่
1.2 ระบบการระบายน้ําไมสะดวก มีผลใหน้ําทวมขัง - เมื่อเกิดฝนตกหนัก หรือน้ําทวมชองทางระบายน้ํา
ระบายไมทัน
2. ปญหาเศรษฐกิจ
2.1 ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา เมื่อเทียบกับ - ประชาชนในพื้นที่รอยละ ๘๐ ประกอบอาชีพ
ตนทุน
เกษตรกร และทํานา ราคาพืชผลทางการเกษตร
2.2 ปญหาดานรายไดไมเพียงพอตอการประกอบ
ตกต่ํา จึงผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
อาชีพ
- ตลาดและสถานที่รับซื้อสินคาสวนใหญอยูหางไกล
2.3 ปญหาดานตลาด
และใชเวลามากในการขนสงสินคาเพื่อจําหนาย
2.4 ประชาชนไมคอยมีความรูดานวิชาการในการ
- ตลาดและสถานที่รับซื้อสินคาสวนใหญอยูหางไกล
ผลิต
และใชเวลามากในการขนสงสินคาเพื่อจําหนาย
2.5 การสงเสริมกลุมอาชีพมักประสบความลมเหลว - รัฐอุดหนุนกองทุนตางๆ ใหกลุมอาชีพและกลุม
2.6 งบประมาณ บุคลากรเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว เกษตรกร แตการปฏิบัติขาดความตอเนื่อง
มีนอย
- ในพื้นที่มีแหลงทองเที่ยวทางการเกษตรหลายแหง
แตขาดการสนับสนุน การพัฒนา และการ
ประชาสัมพันธ มีแหลงทองเที่ยวหลายแหง แตไมมี
งบประมาณ บางแหงมีเอกชนครอบครอง
- สถานที่ทองเที่ยวมีสภาพไมคอยสวยงาม จึงไมเปน
ที่ดึงดูดนักทองเที่ยว
3. ดานปญหาทางสังคม
3.1 ปญหายาเสพติดในพื้นที่
- มีการระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
3.2 การบริการดานสาธารณูปการมีนอย
- สิ่งสาธารณูปการ เชน ตูโทรศัพท สวนสาธารณะ
สวนพักผอนมีนอยมาก ซึ่งเปนผลตอการพัฒนาดาน
บุคคล เพื่อพัฒนาดานจิตใจ
– สถานที่ใหขาวสารทางราชการมีนอย
- เยาวชน และประชาชนทั่วไป ใหความสนใจดาน
วัฒนธรรมทางตะวันตก และสวนใหญหางกิจกรรม
ดานศาสนา ไมใหความสําคัญ หรือสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงามของหมูบานตําบล รวมถึงภูมิ
ปญญาทองถิ่น

ชื่อปญหา
4. ปญหาดานสาธารณสุข และอนามัย
4.1 ปญหาโรคระบายและโรคติดตอ
5. ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 จิตสํานึก และการใหความสําคัญ
ทรัพยากรธรรมชาติ

สภาพปญหา
- ในพื้นที่มีการระบายของโรคไขเลือดออก
- ประชาชนยังขาดจิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
- การใชปุยเคมี และสารเคมีปราบศัตรูพืช

ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคต
ขององคการบริหารสวนตําบลกระแชง (SWOT)
จุดแข็ง Strength
จุดออน Weakness
1. ระบบการบริหาร
1. ระบบการบริหาร
- มีการจัดโครงสรางภายในที่เหมาะสมสอดคลองกับ - กฎระเบียบขอบังคับตางๆ มีการปรับปรุงแกไข
ภารกิจ
ตลอดเวลา ทําใหศึกษาไมทัน ขาดความชัดเจนใน
- การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินการ
การดําเนินงาน
- การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล
- พื้นที่รับผิดชอบมาก ไมสามารถบริการ การพัฒนา
- มีการแบงงาน/มอบหมายหนาที่รับผิดชอบ
ไดทั่วถึง
- ปริมาณงานมีมาก เนื่องจากไดรับการถายโอน แต
ไมมีเจาหนาที่รับผิดชอบ ทําใหผลงานไมได
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาที่ควร
- ประชากรบางสวนยังขาดการมีสวนรวม
2. ระบบขอมูล
2. ระบบขอมูล
- มีการจัดเก็บขอมูลในการดําเนินการ
- ขาดความรูความชํานาญในการจัดเก็บขอมูล
3. อัตรากําลัง (พนักงานสวนตําบล/ลูกจาง)
3. อัตรากําลัง (พนักงาน/ลูกจาง
- บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ - มีบุคลากรไมเพียงพอ
- ไดรับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง
- มีการกําหนดแผนอัตรากําลังตามโครงสราง
4. การเงิน/งบประมาณ
4. การเงิน/งบประมาณ
- การบริหารงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ - งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนาในการขยายตัว
จากชนบทเปนเมือง
5. ศักยภาพของชุมชน
5. ศักยภาพของชุมชน
- มีกลุมตางๆในหมูบาน เชน กลุมออมทรัพย กลุม - สถานที่และอาคารที่ทําการคับแคบไมเพียงพอ
อาชีพ
- กลุมไมเขมแข็ง

จุดแข็ง Strength
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- มีแหลงน้ําธรรมชาติสามารถใชประโยชนใน
การเกษตร
- มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อตอการพัฒนาเปนแหลง
ทองเที่ยว ทําใหมีรายไดจากการทองเที่ยวมาก

จุดออน Weakness
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ขาดจิตนักในการรับผิดชอบรวมกัน ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โอกาสการพัฒนาในอนาคต Opportunity
- นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ที่สนับสนุนสงเสริมดานเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพ
ชีวิตสอดคลองกับยุทธศาสตรตําบล
- การสรางความเขมแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง
- การแกไขปญหาความยากจน ปญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล
ปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด Threat
- กฎหมายระเบียบ ขอบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจายไมเหมาะสมกับเวลาดําเนินการ
- ภาระหนาที่เพิ่มมากขึ้น ตามภารกิจที่ไดรับถายโอน
ยุทะศาสตรในการพัฒนา
ดานการบริหารจัดการ ในดานผูนําและโครงสรางองคกร เพื่อใหการนําแผนพัฒนาการ
ทองเที่ยวไปสูการปฏิบัติ ชุมชนควรจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด ทําหนาที่เปนตัวแทนของคนในชุมชน
ในการขับเคลื่อนโครงการ เพื่อวางแผนและประสานงานติดตอระหวางชุมชน องคการบริหารสวนตําบล และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ เพื่อใหทุกกลุมไดเขามีบทบาทและทํางานรวมกันในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
คณะกรรมการชุดดังกลาว ควรจัดตั้งดวยระบบโคตา กลาวคือ ใหแตละกลุมสงตัวแทนที่มีความเหมาะสมเขา
มาทํางาน คณะกรรมการหมูบาน ประกอบดวยฝายตางๆ ดังนี้
ฝาย
1. ฝายประชาสัมพันธและการตลาด

2. ฝายการเงินและบัญชี

หนาที่และความรับผิดชอบ
เชื่อมโยงกิจกรรมการทองเที่ยวของประชาชนใน
ชุมชน สื่อสารภายในชุมชน ดูแลดานสื่อมวลชน
สรางกิจกรรมการตลาดเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทั้งรัฐและเอกชน
จัดทําระบบการเงิน บัญชีรายรับ/รายจาย ดูแล
ทรัพยสินของคณะกรรมการ (ถามี)

ฝาย
3. ฝายพัฒนาและควบคุมมาตรฐานสินคา

4. ฝายวิชากร

5. ฝายดูแลสถานที่ บํารุงรักษาสิ่งแวดลอมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน

6. ฝายสาธารณสุข

7. ฝายทะเบียน

8. ฝายรักษาความปลอดภัย

9. ฝายพัฒนาสังคม

หนาที่และความรับผิดชอบ
ออกแบบเสนทางการทองเที่ยวใหครบวงจรนําเสนอ
เปน Packages Tour ควบคุมรูปแบบการทองเที่ยว
และใหบริการนักทองเที่ยวใหมีมาตรฐานและคงความ
เปนอัตลักษณของชุมชนเอาไว
ศึกษา คนควา และรวบรวมเรื่องราวตางๆ ของ
ชุมชนเพื่อนํามาเปนขอมูลดานการทองเที่ยว เก็บ
รวบรวมไวอยางเปนระบบเพื่อใหมีการศึกษาและ
เผยแพรตอไป
บํารุงรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของชุมชน
เอาไว ปรับปรุงภูมิทัศน สราง ซอมแซม ปรับปรุง
อาคารสถานที่ หองน้ํา ถนน ระบบการบําบัดน้ําเสีย
และประสานขอรับการชวยเหลือจากหนวยงาน
ภายนอก
ใหความรูดานสุขศึกษา การปฐมพยาบาลเบื้องตน
ดานการประกอบอาหาร การสาธารณสุขทั่วไป
ปรับปรุงหาถังใสขยะ รณรงคใหคนในชุมชนใสใจ
เรื่องความสะอาด และอาหารที่บริการนักทองเที่ยว
พัฒนาระบบฐานจอมูลดานการทองเที่ยวและการ
ใหบริการในดานตางๆ ในชุมชน เชน แหลง
ทองเที่ยว สถานประกอบการ และผูประกอบการฯ
ดูแลความปลอดภัยภายในชุมชน เชน การจัดเวร
ยาม การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมรวบ
ขอมูลและพัฒนาฐานขอมูลอยางเปนระบบ
สรางทัศนคติที่ดีของชุมชนและภาคีตอการจัดการ
ทองเที่ยวระดับชุมชน ประสานความเขาใจ การ
วางแผนและจัดทําโครงการพัฒนาชุมชน และขอ
ความชวยเหลือจากหนวยราชการ

นอกจากคณะกรรมการชุดดังกลาว ซึ่งมีหนาที่ในการบริหารจัดการโครงการดานการ
ทองเที่ยวโดยตรง ยังมีกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนการทองเที่ยวโดยออม ซึ่งจะชวยสนับสนุนให
ชุมชนมีความเขมแข็งยิ่งขึ้นในการดําเนินงานการทองเที่ยว ประกอบดวยกลุมบุคคล ดังนี้
ฝาย
หนวยงานที่สนับสนุนการทองเที่ยวโดยตรง
- สํานักงานทองเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องคการบริหารสวนตําบลกระแชง
โรงเรียน/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

วัด
อปพร.

ภาคเอกชน เชน ผูประกอบการ รานคา ที่พัก
รานอาหาร และธุรกิจอื่นๆ

หนาที่และความรับผิดชอบ
- พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการฯ คนในชุมชน
และผูประกอบการและเจาบานที่ดี โครงการสราง
เครือขาย
- เปนพี่เลี้ยงและคอยสนับสนุนดานองคความรูจัด
อบรมยุวมัคคุเทศก และมัคคุเทศกทองถิ่น
สนับสนุนการทํางานของหมูบาน
- จัดโครงการฝกอบรมยุวมัคคุเทศก
- สนับสนุนใหมีการสอนศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน ใน
โรงเรียน
- เปนศูนยประสานงานความรวมมือระหวางในชุมชน
- ดูแลรักษาความปลอดภัยใหนักทองเที่ยวและคนใน
ชุมชนโดยเฉพาะชวงเทศกาล และชวงวันหยุดยาว
และสรางความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยให
นักทองเที่ยว
- ลงทุนธุรกิจทองเที่ยวและการใหบริการ ที่ได
มาตรฐานไมเอาเปรียบผูบริโภค

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกระแชง
เรื่อง อนุมัติใหใชแผนพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
……………………………………………………

ดวย องคการบริหารสวนตําบลกระแชง ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
ชุมชนองคการบริหารสวนตําบลกระแชง (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่
กําหนดไวในแผนพัฒนาการทองเที่ยวเชิงชุมชน แผนพัฒนาสี่ป นั้น
เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ องคการบริหารสวนตําบลกระแชงจึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)
(นายฉลอม จิตประสพ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลกระแชง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

บทที่ 4
แผนพัฒนาการทองเที่ยว องคการบริหารสวนตําบลกระแชง (พ.ศ. 2561 – 2564)
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกระแชง
งบประมาณที่ไดมา
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564

1. โครงการถมลาดดินสาธารณะ
หมูที่ 1 ต.กระแชง

เพื่อเปนแหลงทองเที่ยว ถมดินลาน
และเปนที่พักผอนหยอน สาธารณะ หมูที่
ใจของประชาชนในพื้นที่ 1 ต.กระแชง

100,100

-

-

-

2. โครงการถมดินสรางศูนยการ
เรียนรูเ พื่อการเกษตร
3. โครงการแกมลิง
ม.1-ม.5 ต.กระแชง
ม.1 – ม.5 ต.ชางนอย

เพื่อจัดสถานที่ในการ
กอสรางศูนยเรียนรู
เพื่อใหมีแหลงกักเก็บน้ํา
ไวใชประโยชนในยาม
เกิดภัยแลง
เพื่อใหมีแหลงทองเที่ยง
เชิงธรรมชาติแหงใหม
เพื่อปรับปรุงพื้นที่
สาธารณประโยชน และ
พัฒนาแหลงทองเที่ยว
ในพื้นที่

500,000

-

-

-

-

1,000,000

-

-

-

500,000

-

-

4. โครงการปรับปรุงพื้นที่
สาธารณะที่รกรางวางเปลา
มาทําประโยชน ม. 1-5 ต.
กระแชง และต.ชางนอย

ลานดินหมูที่ 2
ต.กระแชง
กอสรางแกมลิง
ตําบลกระแชง
ตําบลชางนอย

ปรับปรุงพื้นที่
สาธารณะ
ประโยชนที่รก
ราง-วางเปลา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ประชาชนพื้นที่หมูที่ มีแหลงทองเที่ยว เพื่อ
1 ตําบลกระแชง และ พักผอนหยอนใจและ
พื้นที่ใกลเคียง
ประชาชนในพื้นที่ได
ใชประโยชนเมื่อเกิด
อุทกภัย
ลานดิน 1 แหง
มีสถานที่พรอมในการ
สรางศูนยเรียนรู
ครัวเรือนที่ไดใชน้ํา
มีสถานที่กักเก็บน้ํา
และประชาชนทั่วไปที่ หนาแลง
ไดใชประโยชน
มีแหลงทองเที่ยวแหง
ใหม
ประชาชนในพื้นที่
ตําบลกระแชง และ
ตําบลชางนอย

ประชาชนมีพื้น
สาธารณะทํา
ประโยชนมากขึ้น
และมีแหลงทองเที่ยว

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง
กองชาง

กองชาง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย

5. โครงการติดตั้ง ปรับปรุง
ซอมแซม เครื่องหมายจราจร

เพื่อใหประชาชนทีใช
ถนนมีความปลอดภัย
ในการใชทองถนน
สัญจร

6. โครงการสงเสริมสนับสนุน
ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

เพื่อสนับสนุน
ศูนยบริการและ
ถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

ติดตั้งปรับปรุง
ซอมแซม
เครื่องหมายจราจร
ต.กระแชง ต.ชาง
นอย
สงเสริมศูนยบริการ
และถายทอด
เทคโนโลยี
การเกษตร ประจํา
ตําบล

7. โครงการตลาดปลอดภัย
(Sefty Martet)

เพื่อใหประชาชนใน
ตลาดปลอดภัย
พื้นที่มีสถานที่
จําหนายสินคาเพิ่มขึ้น

8. โครงการสงเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม และประเพณี
ทองถิ่น

เพื่อสงเสริมรักษา
ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี

จัดกิจกรรมสงเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีในทองถิ่น

2561

งบประมาณที่ไดมา
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2564

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ

100,000

-

-

-

จํานวนพื้นที่ที่ติดตั้ง
เครื่องหมายจราจร

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสัญจร

50,000

-

-

-

ศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยี
เกษตร

-

2,000,000

-

ตลาด 1 แหง

10,000

10,000

10,000

มีการสงเสริม
การเกษตร และการ
ทอดถายการเกษตร
พัฒนาสูการเปนแหลง
ทองเที่ยวทางการ
เกษตรแบบยั่งยืน
ประชาชนมีสถานที่
จําหนายสินคาใน
ชุมชน และของฝาก
ของที่ระลึก
ผูเขารวมโครงการได
เรียนรูและเกิดจิต
อนุรักษศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี

-

10,000

ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

9.

โครงการฝกอบรมอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เพื่อสรางจิตสํานึกใน
การอนุรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

10.

โครงการหมูบานนาอยู

เพื่อพัฒนาหมูบานให
เปนบานนาอยู

11.

โครงการพัฒนาแหลงน้ําและที่
สาธารณะประโยชน จัดเปน
แหลองทองเที่ยวเชิงอนุรักษต.
กระแชง และต.ชางนอย
โครงการจัดกิจกรรมแหเทียน
พรรษา

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน
ใหนาอยู

12.

13.

โครงการประเพณีรดน้ําขอพร
ผูสูงอายุเนื่องในวันสงกรานต

เพื่อรักษาไวซึ่ง
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
เพื่อรักษาไวซึ่ง
ประเพณีและ
วัฒนธรรม

เปาหมาย

2561

งบประมาณที่ไดมา
2562
2563

2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษ
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
หมูบานในเขตพื้นที่
รับผิดชอบมี
สภาพแวดลอมที่
สะอาดนาพักอาศัย
ประชาชนมีพื้นที่
พักผอนทํากิจกรรม
ตางๆมากขึ้น

สํานักปลัด

ประชาชนไดรวมรักษา
ประเพณีและ
วัฒนธรรมของไทย
ประชาชนไดรวมรักษา
ประเพณีและ
วัฒนธรรมของไทย

สํานักปลัด

-

-

-

จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

100,000

100,000

100,000

หมูบานที่เขารวม
โครงการ

100,000

100,000

100,000

จํานวน 1 แหง

100,000

100,000

100,000

100,000

จํานวนผูเขารวม
โครงการ

จัดประเพณีรดน้ําขอ 20,000
พรผูสูงอายุ

20,000

20,000

20,000

จํานวนผูเขารวม
โครงการ

100,000
ฝกอบรมอนุรักษ
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในเขต
พื้นที่ที่รับผิดชอบ
หมูบานในเขตพื้นที่
รับผิดชอบมี
สภาพแวดลอมที่
สะอาดนาพักอาศัย
พัฒนาแหลงน้ําและ 100,000
ที่สาธารณประโยชน

จัดงานแหเทียนเขา
พรรณนา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

