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ค าน า 
 

  นโยบายในการพัฒนาบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวแห่งเอเชีย โดยก าหนดเปูาหมายหลักในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ที่พัก สาธารณสุขพ้ืนฐาน    
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การเสนอวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์      
การก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเปูาหมายดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกฝุาย เพื่อส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทยได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และบรรลุเปูาหมายได้ประโยชน์
ด้วยกันทุกฝุายและมีความยั่งยืน นโยบายดังกล่าวมีความส าคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกระดับ
โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น ประกอบกับแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดให้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
และนอกจากนี้งานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวยังเป็นภารกิจตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
ควรมีแนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ    
โดยยึดหลักการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้เป็นแนวทางและแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย เห็นว่าการจัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การ
บริหารส่วนต าบลเทพาลัย เป็นสิ่งส าคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงกระท า เพื่อเป็นการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางท่ีถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งต้องใช้การวางแผนอย่างเป็นระบบ จากนั้นก็
น าแผนงานและโครงการไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการก ากับดูแลติดตามจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้
จัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น  
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    ส่วนที่ ๑ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
********************** 

๑.  ด้านกายภาพ 
สภาพข้อมูลทั่วไป  
1. ที่ตั้ง  
    องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยตั้งอยู่ที่ บ้านวัด หมู่ 9 ถนน มิตรภาพ-หนองคาย ต าบลเทพาลัย 
อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก 19 กิโลเมตร จากท่ีว่าการอ าเภอคง และอยู่ทางทิศ
เหนือจากตัวจังหวัดนครราชสีมา 63 กิโลเมตร  
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอโนนแดง และ อ าเภอบัวใหญ่ 
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต าบลตาจั่น และ อ าเภอพิมาย  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอโนนแดง และ อ าเภอพิมาย  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลขามสมบูรณ์ อ าเภอคง  
 
2. เนื้อที่  
    องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย มีพื้นท่ีรับผิดชอบทั้งหมดโดยประมาณ 71.66 ตารางกิโลเมตร  
 
3. ภูมิประเทศ  
    ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ปกติ คือเป็นที่ราบ ซึ่งแบ่งออกเป็นที่ราบลุ่ม ประมาณ 80% และเป็นที่
ราบสูงประมาณ 20% และยังมีปุาไม้ที่เสื่อมโทรมในเขตท่ีสาธารณะโดยมีทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ใน
พ้ืนที่  
 
4. ภูมิอากาศ  
    ลักษณะภูมิอากาศจัดอยู่ในเขตร้อนชื้น มี 3 ฤดู ดังนี้ 
    ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ถึง ต้นเดือนพฤษภาคม  
    ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ ปลายเดือนพฤษภาคม ถึง ต้นเดือนตุลาคม  
    ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ ปลายเดือนตุลาคม ถึง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 
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แผนที่ต าบลเทพาลัย 

 
 
 
  ๒. ด้านการเมือง/การปกครอง   

  จ านวนหมู่บ้าน 17 หมู่ ดังนี้  
- จ านวนหมู่บ้านในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบล เต็มพื้นท่ีทั้งหมู่บ้าน จ านวน 14 หมู่ ได้แก่  
   หมู่ 1 บ้านบุต าแย               หมู่ 2 บ้านคอนเมือง  
   หมู่ 3 บ้านโคกแปะ             หมู่ 4 บ้านตะคร้อ  
   หมู่ 5 บ้านกระถิน               หมู่ 6 บ้านหนองพรานปาน  
   หมู่ 7 บ้านหนองบัวโคก        หมู่ 8 บ้านดอนวัว  
   หมู่ 9 บ้านวัด                    หมู ่11 บ้านดอนทะบวง       
   หมู่ 12 บ้านสระปทุม           หมู ่13 บ้านโคกสง่า            
   หมู่ 14 บ้านตะคร้อมิตรภาพ   หมู่ 16 บ้านน้อยพัฒนา       
   หมู่ 17 บ้านโนนคูณพัฒนา 
- จ านวนหมู่บ้านที่บางส่วนอยู่ในเขตของ องค์การบริหารส่วนต าบล มี 1 หมู่บ้าน ได้แก่  
6. ท้องถิ่นอื่นในเขตต าบล 
    - จ านวนเทศบาล 1 แห่ง คือ เทศบาลต าบลเทพาลัย  
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                  ๓. ประชากร  
                       ตารางแสดงจ านวนประชากรในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย ปี 2559-2561 

หมู่บ้าน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

เพศ 
รวม 

เพศ 
รวม 

เพศ 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
หมู่ที่ 1 277 265 542 271 265 536 276 265 541 
หมู่ที่ 2 377 383 760 372 385 757 374 379 753 
หมู่ที่ 3 210 226 436 208 222 430 209 222 431 
หมู่ที่ 4 320 316 636 319 320 639 322 327 649 
หมู่ที่ 5 353 353 706 365 352 717 371 354 725 
หมู่ที่ 6 157 157 314 153 160 313 154 155 309 
หมู่ที่ 7 305 320 625 310 310 620 308 313 621 
หมู่ที่ 8 122 122 244 125 119 244 121 122 243 
หมู่ที่ 9 14 21 35 17 23 40 18 24 42 

หมู่ที่ 11 301 333 634 296 324 620 298 330 628 
หมู่ที่ 12 264 249 513 256 252 508 253 248 501 
หมู่ที่ 13 81 90 171 77 86 163 74 86 160 
หมู่ที่ 14 190 191 381 193 191 384 192 193 385 
หมู่ที่ 16 101 99 200 97 98 195 97 100 197 
หมู่ที่ 17 158 176 334 158 171 329 160 169 329 

รวม 3,230 3,301 6,531 3,217 3,278 6,495 3,227 3,287 6,514 
              *หมายเหต ุ: ข้อมูลจากระบบสถิติทางการทะเบียน ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

 
               4. ระบบเศรษฐกิจ 
 4.1 อาชีพ 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ท านาท าไร่ รับจ้าง และค้าขายเป็นหลัก 
 4.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

-แหล่งน้ าธรรมชาติ ๑ แห่ง (หนองอีสานเขียว)    
4.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค)  
 -มีระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน 17 หมู่บ้าน 

 4.2 ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว  
  1. แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา ได้แก่ วัดปุาเทพาลัย ถ้ าสติวัดปุาเทพาลัย  
                        โบสถ์กลางน้ าวัดเทพาลยั 
  2. แหล่งท่องเที่ยว/ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง ได้แก่  กลุ่มตีมีดบ้านดอนทะบวง   
                        หมอนสม๊อค บา้นบตุ าแย 
  3. การน าเที่ยวชมสวน ได้แก่  สวนสมุนไพรในวัดปุาเทพาลัย  ปุาเฉลิมพระเกียรติ สวนเมล่อน   
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             4.3 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 

ที่ ชื่อกลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา 

1 กลุ่มเลี้ยงสุกรขุน     นายมงคล  สายเนตร   (หมู่ ๑  บ้านบุต าแย) 

2 กลุ่มหมอนสม็อค นายบุญช่วย  จงนอก    (หมู่ ๑  บ้านบุต าแย) 

3 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า นางล าใย  สายหยุด     (หมู่ ๒  บ้านคอนเมือง) 

4 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ นายสุรกิจ พรหมโสดา   (หมู่ ๒  บ้านคอนเมือง) 

5 กลุ่มสัมมาอาชีพ (ขนมนางเล็ด) นางโสภาภรณ์  คนพิมาย   (หมู่ ๓  บ้านโคกแปะ)  

6 กลุ่มสัมมาอาชีพ (เปลผ้า เปลสาน) นายอ่วม  พิรักษา         (หมู่ ๓  บ้านโคกแปะ) 

7 กลุ่มเลี้ยงโค นายศุภกิตติ์  ศรีนอก     (หมู่ ๔  บ้านตะคร้อ) 

8 กลุ่มเลี้ยงปลาและไก่ นายอนุรักษ์   โนนทอง   (หมู่ ๔  บ้านตะคร้อ) 

9 กลุ่มจักสานตะกร้า นายสมพันธ์   ค าสอนพันธ์  (หมู่ ๕  บ้านกระถิน) 

10 กลุ่มกระถินรวงทอง (ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕)       นายพนม  ยอดนอก         (หมู่ ๕  บ้านกระถิน) 

11 กลุ่มเย็บผ้า นางอารยา เอียการนา  (หมู่ ๖ บ้านหนองพรานปาน) 

12 กลุ่มท าดอกไม้จันทน์ นางสุพร  งามสุขศรี          (หมู่ ๗ บ้านหนองบัวโคก) 

13 กลุ่มเลี้ยงสุกร นายบุญส่ง  หอมจันทร์      (หมู่ ๗ บ้านหนองบัวโคก) 

14 กลุ่มเลี้ยงปลา นายสัน  ชัยชนะ              (หมู่ ๘ บ้านดอนวัว)  

15 กลุ่มเกษตรอินทรีย์  นายประเสริฐ  จิตรพิมาย   (หมู่ ๑๑ บ้านดอนทะบวง) 

16 กลุ่มตีมีด นายมานะ  เขียนโพธิ์        (หมู่ ๑๑  บ้านดอนทะบวง)  

17 กลุ่มเย็บผ้า  นางละออง  วาดพิมาย       (หมู่ ๑๑  บ้านดอนทะบวง)  

18 กลุ่มเย็บผ้า นางจ าลอง  หมั่นคง          (หมู่ ๑๔ บ้านตะคร้อมิตรภาพ) 

19 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ นายธนกร   สายหล้า        (หมู่ ๑๖  บ้านน้อยพัฒนา) 

20 กลุ่มทอเสื่อกก นายเดือน  สีสิงห์             (หมู่ ๑๗  บ้านโนนคูณพัฒนา) 
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4.4 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
        - ร้านค้า               52  แห่ง  
        - ปั๊มน้ ามันและก๊าซ      2  แห่ง 
        - โรงสี                   13  แห่ง 

 

     5. สภาพทางสังคม 

1. การศึกษา 
  - โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง คือ หมู่ที่ 9   
  - โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง คือ หมู่ที่ 2,4,5,6,7   
  - โรงเรียนขยายโอกาส 2 แห่ง คือ หมู่ที่ 2,6   
  - โรงเรียนอาชีวศึกษา  - แห่ง   
  - โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง  - แห่ง   
  - ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน  คือ   14   แห่ง   
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ   2 แห่ง   
  - ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน   คือ 1 แห่ง   
     
 2. สถาบันและองค์การทางศาสนา      
  - วัด / ส านักสงฆ์      9    แห่ง   
  - มัสยิด                 -    แห่ง   
  - ศาลเจ้า       -    แห่ง   
  - โบสถ์                 3    แห่ง   
  - โบสถ์คริสต์       -    แห่ง  
      
 3. การสาธารณสุข (ข้อมูล ปี พ.ศ.2547)     
  - สถานีอนามัย 2 แห่ง   
  - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 14 แห่ง   
  - เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 6 คน   
  - ลูกจ้างชั่วคราวของสถานีอนามัย 5 คน   
  - อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 152 คน   
  - อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าโรงเรียน (อสร.) 150 คน   
  - อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าวัด (อสว.) 10 รูป   
  - อาสาสมัครพัฒนาปศุสัตว์ประจ าหมู่บ้าน (อพปม.) 14 คน   
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 4. การสวัสดิการชุมชน      
  - จ านวนคนพิการ หรือ ทุพพลภาพที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว 126 คน   
  - จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับความช่วยเหลือ 794 คน   
  - จ านวนประชากรที่เป็นโรคเอดส์ - คน   
      
 5. มวลชนจัดตั้ง      
  - ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น 120 คน   
  - หนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย 9 คน   
  - อปพร. 81 คน   
  - อ่ืน ๆ (ระบุ) - รุ่น - คน   
  - ต ารวจสายตรวจชุมชน- รุ่น - คน   
      
 6. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  - สถานีต ารวจ    - แห่ง  
  - สถานีดับเพลิง - แห่ง 
  

          6. สภาพโครงสร้างพื้นฐาน 
                 1) การคมนาคม องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยมีถนนสายหลัก 3 สาย 
     - ถนนมิตรภาพ ทางหลวงหมายเลข 2 โดยผ่านองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย จากหมู่ท่ี 15 บ้านใหม่
สามัคคี ไปทางทิศเหนือสุดเขตที่บ้านดอนวัว หมู่ที่ 8 
    - ถนนสายที่ 2 (ลาดยาง) คือ จากบ้านวัด หมู่ที่ 9 ไปทางทิศตะวันออกสิ้นสุดที่บ้านดอนทะบวง หมู่ที่ 11  
ก่อนถึงอ าเภอโนนแดง (ถนนเจนจบทิศ) 
    - ถนนสายที่ 3 (ลาดยาง) เป็นถนนเชื่อม อบต.เทพาลัย กับอ าเภอคง ซึ่งออกจากบ้านวัด หมู่ที่ 9 ไปทางทิศ
ตะวันตก 
 จ านวนถนนลูกรัง    4   สาย  ประมาณการความยาว  20   กม.  
          จ านวนถนนดิน      3   สาย  ประมาณการความยาว  10   กม.  
          จ านวนถนนลาดยาง   1   สาย  ประมาณการความยาว    1   กม.  
          จ านวนถนนคอนกรีต     19   สาย  ประมาณการความยาว    6   กม.     
            
                 2) การไฟฟ้า 
 - ไฟฟูาที่ผลิตโดยการไฟฟูานครหลวงหรือการไฟฟูาส่วนภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 95 ของพ้ืนที่  
 - จ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟูา  1 ,594    ครัวเรือน 
 - จ านวนไฟฟูาสาธารณะ       206   จุด  
 - จ านวนระบบไฟฟูาแบบโซล่าเซลล์         1   จุด  
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                 3) การประปา 
 - จ านวนหมู่บ้านที่มีน้ าประปาใช้             15    หมู่บ้าน  
 - จ านวนครัวเรือนที่มีน้ าปะปาใช้  1 ,594    ครัวเรือน 
                4) ลักษณะการใช้ท่ีดิน 
  พ้ืนที่พักอาศัย     3 ,478   ไร่ 
  พ้ืนที่พาณิชยกรรม        -      ไร่  
  พ้ืนที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ      2 ,500   ไร่   1  แห่ง 
  สวนสาธารณะ/นันทนาการ            1      ไร่   5  แห่ง  
  พ้ืนที่ตั้งสถานศึกษา                     300   ไร่   5  แห่ง  
  พ้ืนที่ว่าง พ้ืนที่สาธารณะ              3 ,904  ไร่ 
  พ้ืนที่เกษตรกรรม                     28 ,202  ไร่ 
 
                5) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  ล าน้ า ล าห้วย      1   สาย  
  บึง  หนอง  และอ่ืนๆ     23  แห่ง  
 
               6) แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
  ฝาย       3      แห่ง  
  บ่อน้ าตื้น      16  แห่ง  
  บาดาล     20   แห่ง  
  อ่างเก็บน้ า      3     แห่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 2 
การวิเคราะห์ศักยภาพและเป้าหมายการท่องเที่ยว 

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

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

(6) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก 

เป้าหมายการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 
1. ร่วมกันสร้างเปูาหมายที่เราต้องการ ต้องการเห็นการท่องเที่ยวของเราเป็นเช่นไร ? 

- มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ  
- อยากให้ต าบลทุ่งเตาใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร

อย่างเต็มรูปแบบ 
- คนเทพาลัยมีแหล่งรายได้ทางการท่องเที่ยวเสริม 
- อยากให้นักท่องเที่ยวประทับใจในสินค้าและบริการของคนในชุมชน  
- อยากให้คนในชุมชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ช่วยกันดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ 
- อยากให้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต าบลเทพาลัยเป็นที่รู้จัก 
-  
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         มิติด้านสิ่งแวดล้อม 
- อยากให้ประชาชนในชุมชนเอ้ือเฟ้ือกันเหมือนในอดีต 
- อยากให้ปุาไม้อุดมสมบูรณ์ 
มิติในด้านเศรษฐกิจ 
- คนในท้องถิ่นมีงานท า เศรษฐกิจในชุมชนดี 
- ไม่มีปัญหาทางสังคม คนในชุมชนมีความสุข 
- ชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 

 

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

 
- สภาพถนนทรุดโทรมเนื่องจากภัยธรรมชาติของพ้ืนที่ 
- เมื่อเกิดฝนตกหนัก หรือน้ าท่วมช่องทางระบายน้ า  
ระบายไม่ทัน 

2.   ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
2.1  ภาชนะเก็บน้ ามีไม่เพียงพอในฤดูแล้ง 
2.2  แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรมีไม่เพียงพอ 

 

 
- เกิดปัญหาเนื่องจากแหล่งน้ าตามธรรมชาติ                
เพ่ือการเกษตรตื้นเขิน และมีน้อย และประสบปัญหา 
เกือบทุกหมู่บ้านของต าบล  

3.   ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
3.1  ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า เมื่อเทียบกับ
ต้นทุน 
 
3.2  ปัญหาด้านรายได้ไม่เพียงพอต่อการประกอบ
อาชีพ 
 

3.3  ปัญหาด้านตลาด 
 

3.4 งบประมาณ บุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว มี
น้อย 

 
- ประชาชนเกือบทุกครัวเรือนได้รับปัญหาเกือบทุกปี 
โดยเฉพาะยางพารา ปาล์มน้ ามัน ฯลฯ และถูกพ่อค้า
คนกลางเอาเปรียบ 
- ประชาชนมีอาชีพด้านเกษตรกรรม ร้อยละ 80            
ซึ่งมีผลต่อการมีรายได้  ถ้าหากราคาพืชผลตกต่ า 
พลอยให้เกิดปัญหาด้านรายได้มากข้ึน 

- ตลาดและสถานที่รับซื้อสินค้าส่วนใหญ่อยู่ห่างไกล 
และใช้เวลามากในการขนส่งสินค้าเพ่ือจ าหน่าย 

- ศักยภาพในพ้ืนที่ มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง              
แต่ไม่มีงบประมาณ  บางแห่งมีเอกชนครอบครอง 
และยังขาดการประชาสัมพันธ์ 

- สถานที่ท่องเที่ยวมีสภาพไม่ค่อยสวยงาม  จึงไม่เป็น
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ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว 

4.ปัญหาด้านสังคม 
4.1  การบริการด้านสาธารณูปการมีน้อย 
 
 
4.2  ประชาชนด้อยโอกาสทางข่าวสารข้อมูล 

 
- สิ่งสาธารณูปการ  เช่น  ตู้โทรศัพท์  สวนสาธารณะ  
สวนพักผ่อนมีน้อยมาก ซึ่งเป็นผลต่อการพัฒนาด้าน
บุคคล  เพื่อพัฒนาด้านจิตใจ 
- สถานที่ให้ข่าวสารทางราชการมีเพียงร้อยละ 20 
ของต าบล  ท าให้โอกาสรับรู้ข่าวสารมีน้อย 

5.   ปัญหาด้านสาธารณสุข  และอนามัย 
5.1 ปัญหาโรคระบาด  และโรคติดต่อ 

 

 
- พ้ืนที่ความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อหรือปุวยเป็นโรค
มาเลเรีย ไข้เลือดออก    

6.   ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1  จิตส านึก  และการให้ความส าคัญ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
6.2 ปัญหาดินเปรี้ยว เป็นกรด-ด่าง 
 

 
 
-ราษฎรร้อยละ  20  ของต าบลยังขาดจิตส านึกในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเฉพาะการบุกรุกถาง
ปุาเพ่ือท าการเกษตรท าสวน โดยไม่ค านึงถึงธรรมชาติ 
และปัญหาที่ตามมา 
-สภาพพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือประสบปัญหา 
ของต าบลซึ่งมาจากการใช้ปุ๋ยเคมีมากและสภาพดิน 

7.    ปัญหาด้านการเมือง  การบริหาร 
7.1  บุคลากรไม่ค่อยมีความรู้   ความเข้าใจเท่าท่ีควร 
 
 
7.2 ประชาชนให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมน้อย 
 
 
 
 

 
- สมาชิกบางส่วนยังไม่ค่อยมีความเข้าใจเกี่ยวกับ          
การบริหาร   กฎหมายระเบียบ  เพราะมีการแก้ไข
ระเบียบใหม่ 
- ประชาชนส่วนใหญ่ของต าบล  ไม่ค่อยให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินการ  ประชาชนไม่
ค่อยมีเวลา  และขาดความเข้าใจที่ถูกต้องตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย (SWOT) 

 

จุดแข็งStrength จุดอ่อนWeakness 

 
- มีการแบ่งส่วนราชการและมอบหมายหน้าที่อย่าง
ชัดเจน มีการแบ่งส่วนโครงสร้างหลักออกเป็น 
ข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจ า 

   - กิจกรรมแต่ละอย่างมีการวางแผนการด าเนินการ 
ไว้เป็นอย่างดี ทั้งแผนระยะสั้นระยะยาวแผน
ด าเนินงาน รวมทั้งแผนปฏิบัติงานแต่ละเรื่อง มีการ
ก าหนดระยะเวลาด าเนินงานส าหรับแต่ละโครงการไว้
อย่างชัดเจนและสามารถปฏิบัติ ได้ตามแผนที่วางไว้ 

   - มีการประเมินโครงการทุกครั้งอย่างเป็นระบบ 

- ชุมชนมีส่วนร่วม มีความสามัคคี  

 
- การแบ่งงานในหน้าที่ยังไม่เป็นเอกภาพ 

-  โครงการใหญ่ ๆ ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน
เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าที่
ก าหนด 

- บุคลากรบางส่วนที่ได้รับการฝึกอบรมไม่สามารถน า
ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับงานได้ ขาดความคิดริเริ่ม
ในการปฏิบัติงาน 

  

จุดแข็ง Strength จุดอ่อน Weakness 

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

  

 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
- ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญและมีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมหมู่บ้าน, ส่วนรวมและกิจกรรมของ อบต. 
- มีงบประมาณพอสมควรที่สามารถพัฒนาให้ 

ครอบคลุมปัญหาความต้องการของประชาชนทุกด้าน 
- ประชาชนมีโอกาสขยายการลงทุนเพ่ืออาชีพเสริม
มากขึ้นส่งผลให้รายได้ครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 
   -  หมู่บ้านมีแผนชุมชนเป็นของตนเอง และสามารถ
ประสานแผนพัฒนากับองค์การบริหารส่วนต าบลได้
เป็นอย่างดี 
- ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมสนับสนุน 
ด้านวิชาการและเงินทุน 
 -  ผู้น ามีความสามารถในเชิงประสานงาน / บูรณา 
การจัดการร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ / เอกชน 
  -  พ้ืนฐานวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น 
  -  องค์กร กลุ่มต่าง ๆ มีความเข้มแข็ง 
  -  มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ือต่อการพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว ท าให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวมาก 
- ปุาไม้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ 
 
 
 
 

-  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากรัฐบาลไม่เป็นไป 
ตามกฎหมายก าหนด 

   -  นโยบายรัฐหรือผู้บริหารบางครั้งไม่ส่งผลหรือ
สะท้อนต่อความต้องการของประชาชนได้ 
  -  ภัยธรรมชาติบางครั้งรุนแรงเกินกว่าที่คาดการณ์
ไว้และไม่สามารถรับสถานการณ์ได้ทันท่วงที 
  -  ประชาชนบางส่วนไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตัวเอง 
  -  ประชาชนบางส่วนมีภาระหนี้สินมากเกินไปและมี 
ความฟุุมเฟือยเกินฐานะความเป็นอยู่ที่แท้จริง 
  -  ปัญหาการใช้แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรยังไม่มี 
กฎระเบียบกติกาที่ชัดเจน และมักเกิดปัญหาการใช้น้ า 
หรือการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง 
  - ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังคงมี 
อยู่ 
  -  เกิดปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ 
  -  ประชาชนบางส่วนยังขาดจิตส านึกในการ
รับผิดชอบร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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   ด้านการบริหารจัดการ ในด้านผู้น าและโครงสร้างองค์กร เพ่ือให้การน าแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
ไปสู่การปฏิบัติ ชุมชนควรจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของคนในชุมชนในการ
ขับเคลื่อนโครงการ เพ่ือวางแผนและประสานงานติดต่อระหว่างชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  นอกจากนี้ เพื่อให้ทุกกลุ่มได้เข้ามามีบทบาทและท างานร่วมกันในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
คณะกรรมการชุดดังกล่าว ควรจัดตั้งด้วยระบบโควตา กล่าวคือ ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนที่มีความเหมาะสมเข้า
มาท างาน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประกอบด้วยฝุายต่าง ๆ ดังนี้ 

ฝุาย หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ฝุายประชาสัมพันธ์และการตลาด เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของประชาชนใน

ชุมชน สื่อสารภายในชุมชน สร้างกิจกรรมการตลาด
เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งรัฐและเอกชน 

2. ฝุายการเงินและบัญชี จัดท าระบบการเงิน บัญชีรายรับ/รายจ่าย ดูแล
ทรัพย์สินของคณะกรรมการ (ถ้ามี) 

3. ฝุายวิชาการ ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ของชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยว เก็บรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบเพื่อให้มี
การศึกษา 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 
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6. ฝุายรักษาความปลอดภัย ดูและความปลอดภัยภายในชุมชน เช่น การจัดเวร
ยาม การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมรวบ
ข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

7. ฝุายพัฒนาสังคม สร้างทัศนคติที่ดีของชุมชนและภาคีต่อการจัดการ
ท่องเที่ยวระดับชุมชน  ประสานความเข้าใจ การ
วางแผนและจัดท าโครงการพัฒนาชุมชน และขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยราชการ  

นอกจากคณะกรรมการชุดดังกล่าว ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการด้านการท่องเที่ยวโดยตรง
แล้ว ยังมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยอ้อม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งยิ่งขึ้นในการด าเนินงานการท่องเที่ยว ประกอบด้วยกลุ่มบุคคล ดังนี้ 

ฝุาย หน้าที่และความรับผิดชอบ 
หน่วยงานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยตรง 

- ส านักงานการท่องเที่ยว 
จังหวัดนครราชสีมา 
 

- พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการฯ คนในชุมชน และ
ผู้ประกอบการและเจ้าบ้านที่ดี โครงการสร้างเครือข่าย  
- เป็นพี่เลี้ยงและคอยสนับสนุนด้านองค์ความรู้  
จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย สนับสนุนการท างานของหมู่บ้าน 
 

โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - จัดโครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ 
- สนับสนุนให้มีการสอนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ในโรงเรียน 

วัด เป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างในชุมชน 
อปพร. ดูแลรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน 

โดยเฉพาะช่วงเทศกาล และช่วงวัดหยุดยาว และสร้างความ
เชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 

ภาคเอกชน เช่น ผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่พัก 
ร้านอาหาร และธุรกิจอื่น ๆ  

ลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวและการให้บริการ ที่ได้มาตรฐานไม่เอา
เปรียบผู้บริโภค 
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บทที่ 3 

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในต าบลเทพาลัย ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.1 แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู สร้างเครือข่ายและเฝูาระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
งบประมาณที่ได้มา 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 

1 โครงการสืบสานอาหารไทย
ท้องถิ่น 

 เพื่อสืบสานอนุรักษ์
อาหารไทยท้องถิ่น 

 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

20,000 20,000 20,000  สืบสานเผยแพร่อาหาร
ไทยท้องถิ่น 

 ประชาชนมีความรู้
ในสืบสานเผยแพร่
อาหารไทยท้องถิ่น 
 

กองการศึกษาฯ  
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

2 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน 
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ. 

เพื่อดูแลรักษา
ธรรมชาติและความ
สะอาดสวยงาม 

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

  

68,540  

   

70,000  

 

100,000 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 

ประชาชนเกิด
จิตส านึกท่ีดีร่วมกัน
รักษาปุาและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ส านักปลัด 
(แผนพัฒนา

ท้องถิ่น อบต.) 
 

3 โครงการการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย “จังหวัด
สะอาด” 

เพื่อให้การบริหาร
จัดการขยะเป็น
รูปธรรมสัมฤทธ์ิผล 

บริหารจัดการขยะใน
หมู่บ้าน/ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก/ส่วนราชการ 

 

50,000  

 

339,040 

 

- 

มีปูายประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวตาม
รูปแบบมาตรฐานสากล 
 

ประชาชนมีความรู้ใน
การบริหารจัดการขยะ 
การก าจัดขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูลในหมู่บ้าน 
ส่วนราชการได้ถูกต้อง 

ส านักปลัด 
(แผนพัฒนา

ท้องถิ่น อบต.) 
 

 
 
 
 
 

15 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
งบประมาณที่ได้มา 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 

4 โครงการปลูกหญ้าแฝก
อนุรักษ์ผืนดินและน้ า 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของหน้าดิน 

ปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่
สาธารณะ สถานท่ี
ราชการ และในพื้นที่
ที่ต้นไม้ถูกบุกรุก
ท าลาย 

 10,000 10,000   10,000 อบต. มีธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีขึ้น  

ไม่มีการพังทลาย
ของหน้าดิน 

ส านักปลัด 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
แหล่งท่องเที่ยว  

เพื่อสร้างภาพลักษณ์
แก่แหล่งท่องเที่ยวใน 
อบต. 

 วัดปุาเทพาลัย 
ชุมชนกลุ่มภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

   10,000      10,000     10,000  ร้อยละของพื้นที ่ 
พื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึน 

นักท่องเที่ยวมี
ความประทับใจ
และมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

6.  
 
 
 
 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร 

เพื่อให้ประชาชน
ร่วมกันอนุรักษ์และ
สร้างจิตส านึกท่ีดีใน
การดูแล รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
สร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

ปลูกป่าในพ้ืนท่ี
สาธารณะ สถานท่ี
ราชการ และในพื้นที่
ที่ต้นไม้ถูกบุกรุก
ท าลาย 

    10,000      10,000      10,000  ร้อยละของพื้นที ่ 
พื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึน 

ประชาชนเกิด
จิตส านึกท่ีด ีในการ
ดูแล รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม มี
พื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึน 

กองการศึกษา  
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

7 ก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ า 
สาธารณะ 

เพื่อก าจัดวัชพืชใน
แหล่งน้ าในเขต
รับผิดชอบของ อบต. 

ก าจัดวัชพืชตาม
แหล่งน้ าต่างๆภายใน
พื้นที ่อบต. อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

10,000 10,000 0.00 ร้อยละของวัชพืชตาม
แหล่งน้ าลดลงร้อยละ 
50 

แหล่งน้ าปราศจาก
วัชพืชปกคลุม 

ส านักปลัด 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
งบประมาณที่ได้มา 

ตัวช้ีวัด 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 

8 โครงการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวภายในพ้ืนท่ีต าบล
เทพาลัย  

เพื่อให้นักท่องเที่ยว
สามารถท่องเที่ยวใน
พื้นที่ได้อย่างทั่วถึง  
 

มีกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวครอบคลุม
ทั้งต าบล  

   กิจกรรมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว
ได้รับสะดวก
และมีความ
ประทับใจ 

กองการศึกษาฯ 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

9.  
 
 
 
 

โครงการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว  

เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยว
ในพื้นที่ต าบลทุ่งเตา
ใหม่เป็นที่รู้จัก 

มีการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว  

      สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 
แผ่นพับ ปูายไวนิล
ประชาสัมพันธ์  

แหล่งท่องเที่ยว
ในพื้นที่ต าบล
เทพาลัยเป็นที่
รู้จัก  

ส านักปลัด 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

10 โครงการจัดท าเว็บไซต์
ส าหรับแหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่  

เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยว
ในพื้นที่ต าบลทุ่งเตา
ใหม่เป็นที่รู้จักและ
นักท่องเที่ยวเข้าถึง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ได้อย่างรวดเร็ว 
ครบถ้วน 

มีการจัดท าเว็บไซต์
แหล่งท่องเที่ยว  

   เว็บไซต์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี 

แหล่งท่องเที่ยว
ในพื้นที่ต าบล
เทพาลัยเป็นที่
รู้จักอย่างท่ัวถึง  

ส านักปลัด 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต. 

11 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ต าบลเทพาลัย 

เพื่อให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางการ
เกษตร 

ให้ความรู้แนวทางการ
จัดท าแก่เจ้าของสวน
ผลไม้ แปลงพืชผล
ทางการเกษตร 

   แหล่งท่องเที่ยว
ทางการเกษตรที่ได้รับ
การส่งเสริม 

เกษตรมีรายได้
จากการ
ท่องเที่ยว 

ส านักปลัด 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต. 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์   1. ท านุบ ารุงส่งเสริมกิจกรรมทาง ด้านศาสนา 
   2. ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
งบประมาณที่ได้มา 

ตัวช้ีวัด 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 

1 จัดกิจกรรมงานประเพณีวัน
สงกรานต ์ 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมในวัน
สงกรานต ์

0.00 0.00 0.00 มีกิจกรรมร่วมกันสืบ
ทอดประเพณ ีมีการ
จัดกิจกรรมคิดเป็นร้อย
ละ 100 

ประชาชนได้
ร่วมกันสืบทอด
ประเพณีโบราณ  
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 

กองการศึกษาฯ  
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

2 
 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้
มีการพัฒนา
การศึกษาท่ีดี  
มีความรัก หวงแหน  
ร่วมสืบทอดภูมิ
ปัญญา 

ส่งเสริมการเรียนรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี
ละ 1 ครั้ง 

10,000 10,000 - ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรม
ท้องถิ่น  

เด็กนักเรียนมี
การพัฒนา
การศึกษาท่ีดี
เกิดความรัก 
หวงแหนร่วมสืบ
ทอดภูมิปัญญา 

กองการศึกษาฯ 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

3 จัดกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
ทางพุทธศาสนา 

เชิญชวนประชาชน
ร่วมท าบุญ ตักบาตร 
ฟังธรรม ปฏิบัติกิจใน
วันส าคัญทางพุทธ
ศาสนา รวมถึงศูนย์
พัฒนาเด็กฯ      จัด
กิจกรรม 

   10,000      10,000      10,000  ประชาชนร่วมกิจกรรม
ทางศาสนามากขึ้นร้อย
ละ 20 

พุทธศาสนิกชน
ได้ร่วมกัน
บ าเพ็ญกุศลใน
วันส าคัญทาง
พุทธศาสนา 

กองการศึกษา 

18 



 

 



 


