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แผนการท่องเที่ยว
เทศบาลตาบลสถาน
อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
เ

โดย
เทศบาลตาบลสถาน
อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
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บทที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ ฐาน
1.

ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตาบล

ตาบลสถานเป็นตาบลหนึ่งในเขตอาเภอเชียงของ ห่างจากที่ว่าการอาเภอเชียงของมาทางทิศ
ใต้ เป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้

- ทิศเหนือ ติดกับตาบลเวีย ง อาเภอเชี ย งของ โดยมีแ นวเขตเริ่มต้นจากทางเกวีย น
บรรจบกับสันดอยห้วยกว๊าน(เนิน 1062) บริเวณพิกัด PC 352386 ไปทางทิศตะวันออกตามทาง
เกวียน โดยใช้ริมทางเกวีย นด้านทิศใต้เป็นแนวแบ่งเขต บริ เวณพิกัด PC 364385 ไปตามสันเนิน
690 บริเวณพิกัด PC 387380 ผ่า นเนิน 670 บริเวณพิ กัด PC 384376 ผ่า นเนิน 690
บริเวณพิกัด PC 388378 ผ่านเนิน 702 บริเวณพิกัด PC 407390 ผ่านเนิน 639 บริเวณพิกัด
PC 416387 ผ่ า นเนิ น 665 บริเ วณพิ กั ด PC 426388 ผ่ า นเนิ น 517 บริเวณพิ กั ด PC
433385 ผ่านเนิน 482 บริเวณพิกัด PC 443378 ไปตามลาห้วยน้าแหย่ง โดยใช้กึ่งกลางลาห้วย
น้าแหย่ง เป็นแนวแบ่งเขตบรรจบกับแม่น้าอิง บริ เวณพิ กัด PC 508338 รวมระยะทางด้านทิศ
เหนือประมาณ 21.5 กิโลเมตร
-ทิศตะวันออกติดกับตาบลศรีดอนชัย อาเภอเชียงของ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากลาห้วย
น้าแหย่งบรรจบกับแม่น้าอิง บริเวณพิกัด P C 508338 ไปทางทิศใต้ ตามล าน้าอิงโดยใช้ กึ่งกลาง
แม่น้าอิงเป็นแนวแบ่งเขต สิ้นสุดที่ริมหนองคราญช้างตายด้านทิศใต้บรรจบกับแม่น้าอิง บริเวณพิกัด P
C 488300 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 6 กิโลเมตร
-ทิศใต้ติดกับตาบลศรีดอนชั ย อาเภอเชี ย งของ โดยมีแ นวเขตเริ่มต้นจากที่ ริมหนอง
คราญช้างตายด้านทิศใต้บรรจบกับแม่ น้าอิง บริเวณพิกัด P C 488300 ไปทางทิศตะวันออกตามริม
หนองคราญช้างตายด้านทิศใต้โดยใช้ริมหนองด้านทิศใต้เป็นแนวแบ่งเขต บรรจบกับลาเหมืองสาธารณะ
บริเวณพิกัด P C 487307 ไปตามลาเหมืองสาธารณะ ผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 1200 บริเวณ
พิกัด P C 474307 โดยใช้กึ่งกลางลาเหมืองสาธารณะเป็นแนวแบ่งเขต บรรจบกับห้วยฮ่องปึง โดยใช้
กึ่งกลางห้วยฮ่องปึงเป็นแนวแบ่งเขต บรรจบกับห้วยเยื้ อง บริเวณพิกัด P C 448291 ไปทางทิศ
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ตะวันตกเฉียงเหนือตามห้วยเยื้ อง โดยใช้ กึ่งกลางล าห้วยเยื้องเป็นแนวแบ่งเขต บรรจบกับทางหลวง
หมายเลข 1174 บริเวณพิกัด P C 442297 ใปทางทิศใต้ตามถนนทางหลวงหมายเลข 1174 โดย
ใช้กึ่งกลางถนนทางหลวงหมายเลข 1174 เป็นแนวแบ่งเขต ถึงทางสาธารณะบรรจบกับ ถนนทาง
หลวงหมายเลข 1174 บริเวณพิกัด P C 438294 ไปทางทิศตะวันตกตามทางสาธารณะ โดยใช้
กึ่งกลางสาธารณะเป็นแนวแบ่งเขตถึงเชิงเนิน 667 บริเวณพิกัด P C 413308 ไปตามสันเขา ผ่าน
เนิน 667 บริเวณพิกัด P C 399314 ดอยขุนดิน(เนิน 795) บริเวณพิกัด P C 383310 โดย
ใช้สันเขาเป็นแนวแบ่งเขตสิ้นสุดที่ดอยห้วยเขี๊ยะ(เนิน 754) บริเวณพิกัด P C 371309 รวมระยะ
ทางด้านทิศใต้ประมาณ 17 กิโลเมตร
-ทิศตะวันตกติดกับตาบลโชคชัย กิ่งอาเภอดอยหลวง และตาบลบ้านแซว อาเภอเชีย ง
แสน จั งหวัด เชี ย งราย โดยมี แ นวเขตเริ่ม ต้นจากดอยห้ วยเขี๊ ย ะ(เนิน 754) บริเวณพิ กัด P C
371309 ไปทางทิศตะวันตกเฉีย งเหนือตามสันเขา ผ่านดอยผาตื้น(เนิน 673) บริเวณพิกัด P C
364317 เนิน 662 บริเวณพิกัด P C 372327 ดอยเวียงเกี๋ย ง(เนิน 763) บริเวณพิกัด P C
374344 เนิ น 603 บริเวณพิ กัด P C 352386 359346 เนิ น 590 บริเวณพิ กัด P C
35635 ดอยหั วกว๊า น(เนิน 1062) บริเวณพิกัด P C 34437 โดยใช้ สันเขาเป็ น แนวแบ่ งเขต
สิ้นสุดที่สันดอยห้วยกว๊านบรรจบกับทางเกวียน บริ เวณพิกัด P C 352386 รวมระยะทางด้านทิศ
ตะวันตก ประมาณ 12 กิโลเมตร
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของตาบลสถาน พื้นที่ทางด้านตะวันตกเป็นที่ราบสูงและภูเขา อยู่สู ง
กว่าระดับน้าทะเลปานกลางเฉลี่ย 900 เมตร มีภูเขาสูงสลับซับซ้อนวางตัวในแนวเหนือ – ใต้ ได้แก่
เทือกเขาดอยหลวง พื้นที่ทางตอนเหนือและทางตะวันออกเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้แก่ ป่าน้าม้า
และป่าน้าช้าง ส่วนพื้นที่ทางตอนกลางและด้านตะวันออกเป็นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูก มีแม่น้าอิง
ไหลผ่านทางด้านตะวันออกของตาบลในแนวเหนือ – ใต้
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ฤดูร้อน ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์-กลางเดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว ประมาณกลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนกุมภาพันธ์
1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว
1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
 แหล่งน้าธรรมชาติที่สาคัญ
- แม่น้าที่ไหลผ่านหางหมู่บ้านในท้องที่เขตบริการ มี 1 สาย คือ แม่น้าอิง
- ลาห้วยที่ไหลจากเทือกเขา ดอยหลวง และดอยขมิ้น 3 สายได้แก่ ห้วยน้าม้า ห้วย
น้าช้าง ร่องแหย่ง
- หนองน้าสาคัญในพื้นที่จานวน 16 แห่ง ได้แก่ หนองยาว หนองงูเหลือม หนองสลาบ
หนองน้าสาธารณะบ้านแฟน สระสาธารณะบ้านใหม่ธาตุทอง หนองหอย หนองประตูดงเวียง หนองบัว
หนองเก้าห้า หนองหลง หนองปลาเพี้ย หนองโค้ง หนองช้างตาย หนองปลาขาว หนองบัวลอย
 แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- อ่างเก็บน้า จานวน 2 แห่ง ได้แก่อ่างเก็บน้าห้วยน้าช้าง อ่างเก็บน้าหลง
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2.ด้านการเมืองการปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ตาบลสถานแบ่งเขตการปกครองประกอบด้วยจานวนหมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน ดังนี้
ที่

หมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน

1

บ้านสถาน

1

นายสมคิด เทพยศ

2

บ้านทุ่งงิ้ว

2

นายชิน ทะกัน

3

บ้านน้าม้า

3

นายปรีชา ก๋าเงิน (กานันตาบลสถาน)

4

บ้านเชียงคาน

4

นายดวงจันทร์ ยารังสี

5

บ้านแฟน

5

นายอานวย วรรณชัย

6

บ้านทุ่งอ่าง

6

นายประเสริฐ สมทะนะ

7

บ้านใหม่ทุ่งหมด

7

นายวีรเดช รัตนประยูร

8

บ้านเต๋น

8

นายประสิทธิ์ ศรีสุข

9

บ้านศรีดอนมูล

9

นายสมเพชร ตาน้อย

10

บ้านน้าม้าใต้

10

นายนิพล อินต๊ะจักร

11

บ้านทุ่งงิ้วเหนือ

11

นายสมจิตร คานา

12

บ้านสถานใต้

12

นายสากล พลทนู

13

บ้านน้าม้าเหนือ

13

นายเนรมิต เสนนะ

14

บ้านเชียงคานใหม่

14

นายนิพนธ์ ยะนัน

15

บ้านทุ่งอ่างใหม่

15

นายสุทัศน์ อินโน

16

บ้านใหม่ธาตุทอง

16

นายราชันย์ อินต๊ะสงค์
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2.2 เขตการเลือกตั้ง
เทศบาลตาบลสถาน แบ่งเขตปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน โดยแยกเป็น 2 เขตการเลือกตั้งดังต่อไปนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1
ที่

หมู่บ้าน

หมู่ที่

สมาชิกสภาเทศบาล

1

บ้านสถาน

1

นายวินัย ต๊ะรังษี

2

บ้านทุ่งงิ้ว

2

นายกัปตัน พอใจ

3

บ้านแฟน

5

นางรวีวรรณ ทองสังข์

4

บ้านใหม่ทุ่งหมด

7

นายสมเพชร สุวรรณทา

5

บ้านทุ่งงิ้วเหนือ

11

นายยอง เสนนะ

6

บ้านสถานใต้

12

นายเลียง การินธิ

7

บ้านใหม่ธาตุทอง

16

เขตเลือกตั้งที่ 2
ที่

หมู่บ้าน

หมู่ที่

สมาชิกสภาเทศบาล

1

บ้านน้าม้า

3

นายสว่าน ทาเหล็ก

2

บ้านเชียงคาน

4

นายประเทือง เสนนะ

3

บ้านทุ่งอ่าง

6

นายสิทธิพร เขื่อนแก้ว

4

บ้านเต๋น

8

นายเจริญ อินต๊ะสงค์

5

บ้านศรีดอนมูล

9

นายทองคา บุญมา

6

บ้านน้าม้าใต้

10

นายชัยโรจน์ สิทธิวรนันท์

7

บ้านน้าม้าเหนือ

13

8

บ้านเชียงคานใหม่

14

9

บ้านทุ่งอ่างใหม่

15
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3.ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ประชากรทั้ งสิ้ น จานวน 9,399 คน แยกเป็ นชาย 4,586 คน หญิ ง 4,813 คน มี ความ
หนาแน่นเฉลี่ย 93.50 คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูลจากสานักทะเบียนอาเภอเชียงของ ณ เดือนตุลาคม
2559)
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จานวนประชากร
ชาย

หญิง

รวมประชากร

จานวนครัวเรือน

1

บ้านสถาน

338

345

683

238

2

บ้านทุ่งงิ้ว

403

440

843

369

3

บ้านน้าม้า

297

324

621

279

4

บ้านเชียงคาน

315

319

634

287

5

บ้านแฟน

336

311

647

285

6

บ้านทุ่งอ่าง

250

269

519

185

7

บ้านใหม่ทุ่งหมด

254

289

543

324

8

บ้านเต๋น

130

133

263

79

9

บ้านศรีดอนมูล

225

217

442

200

10

บ้านน้าม้าใต้

400

376

776

298

11

บ้านทุ่งงิ้วเหนือ

313

341

654

333

12

บ้านสถานใต้

304

332

636

237

13

บ้านน้าม้าเหนือ

316

336

652

229

14

บ้านเชียงคานใหม่

256

273

529

202

15

บ้านทุ่งอ่างใหม่

210

223

433

132

8
16

บ้านใหม่ธาตุทอง

239
4,586

285
4,813

524

309

9,399

3,987

4.สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา

4 แห่ง ได้แก่

1.โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว
2.โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง
3.โรงเรียนบ้านเชียงคาน
4.โรงเรียนบ้านน้าม้า
โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)

1 แห่ง ได้แก่

1.โรงเรียนชุมชนสถาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 7 แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้าม้า
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแฟน
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ทุ่งหมด
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียงคาน
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งงิ้ว
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งอ่าง
7. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสถาน
4.2 สาธารณสุข
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสถาน
2. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 16 แห่ง

5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง

4 แห่ง
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ตาบลสถานอยู่ ห่างจากจังหวัดเชี ยงราย ประมาณ 100 กิโลเมตร ห่า งจากกรุงเทพฯ
ประมาณ 984 กิโลเมตร การคมนาคม โดยรถยนต์ มี 2 เส้นทาง ดังนี้
1. ทางหลวง สาย 1174 จั งหวั ด เชี ย งราย – พญาเม็ง ราย – เชี ย งของ ระยะทาง
ประมาณ 120 กิโลเมตร
2. ทางหลวง สาย 1120 จังหวัดเชียงราย – เทิง – เชียงของ – ระยะทางประมาณ 127
กิโลเมตร
ถนนภายในบ้านส่วนใหญ่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นลูกรังเพียงเล็กน้อย มีเส้นทางที่ติดต่อ
ในระหว่างหมู่บ้าน เป็นเส้นทางที่ประชาชนเดินทางเพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีถนน 155 สาย
- ถนนลูกรัง
52 สาย
- ถนนลาดยาง 3 สาย
- ถนนคอนกรีต 120 สาย
- สะพานข้ามน้าอิงติดต่อระหว่างตาบล 2 แห่ง
- สะพานคอนกรีตระหว่างหมู่บ้าน 30 แห่ง
5.2 การไฟฟ้า
มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน จานวน 3,987 ครัวเรือน
5.3 การประปา
มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จานวน 16 หมู่บ้าน
มีระบบประปาส่วนภูมิภาคเข้าถึง จานวน 13 หมู่บ้าน ยกเว้นหมู่ 3, หมู่ 10 และ หมู่
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5.4 การติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม
ประชาชนได้รับข่ า วสารจากหลายทาง มีทั้งวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ หนังสือพิม พ์
รวมถึงจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจากผู้นาชุมชน
- โทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ - หมายเลข
- โทรศัพท์สถานที่ราชการ ในเขตพื้นที่ 13 หมายเลข
- ทีท่ าการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง
- สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน 1 แห่ง
- ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในพื้นที่หมู่บ้าน 16 แห่ง
- จุดบริการอินเทอร์เน็ตชุมชน (free Wifi) 3 จุด
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6.ระบบเศรษฐกิจ
6.1 อาชีพ
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70 ประกอบอาชีพทาการเกษตรกรรมได้แก่ทานา ปลูก
ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชผัก รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รับราชการ และประกอบธุรกิจ
ขนาดเล็ก
6.2 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล
ลาดับที่

ประเภทหน่วยธุรกิจ

จานวน (แห่ง)

1

ร้านจาหน่ายของชา

61

2

ร้านซ่อมรถ

10

3

ร้านจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง

6

4

โรงแรม/รีสอร์ท

2

5

หอพัก/ห้องเช่า

10

6

โรงสีข้าว

11

7

โรงงานทาเครื่องปั้นดินเผา

1

8

โรงเผาอิฐ

1

9

โรงกลั่นสุราพื้นบ้าน

1

10

ร้านจาหน่ายอาหาร

15

11

ร้านเสริมสวย

10

12

สถานีบริการน้ามัน

4

13

โรงโม่หิน

1

14

ร้านล้าง อัด ฉีด

2

15

ร้านจาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

1

11
16

ร้านจาหน่ายปุ๋ย/อุปกรณ์การเกษตร

ลาดับที่

ประเภทหน่วยธุรกิจ

4
จานวน (แห่ง)

17

ร้านจาหน่ายอาหารสัตว์

3

18

ตู้บริการกดเงินสด (ATM)

1

19

ร้านจาหน่ายรถยนต์มือสอง

1

20

ศูนย์ตรวจสภาพรถ

1

21

ร้านรับซื้อของเก่า

2

22

ร้านจาหน่ายและติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์

1

23

ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต

1

24

ร้านตัดผ้า

3

25

ร้านจาหน่ายข้าวสาร

3

26

ร้านค้าส่ง

1

27

ธุรกิจบริการด้านการเงิน

1

28

โกดังเก็บสินค้า

3

29

ธุรกิจจาหน่ายหิน ดิน ทราย

36

30

ไซโล

3

31

จุดรับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์

4

32

ร้านกาแฟ/เบเกอรี่

4

33

จาหน่ายโลงศพ

2

34

ติดตั้งกระจก มุ้งลวด เหล็กดัด

7

35

สหกรณ์

1
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6.3 การท่องเที่ยว
อ่างเก็บน้าห้วยน้าช้าง หมู่ที่ 5 แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้า มี
สถานที่สาหรับตกปลา และพักผ่อน ทิวทัศน์ภูเขาล้อมรอบ

7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้
วัด มีจานวน 9 วัด ได้แก่
1. วัดสถาน
2. วัดใหม่ทุ่งหมด
3. วัดทุ่งงิ้ว
4. วัดแฟน
5. วัดเชียงคาน
6. วัดเต๋น
7. วัดทุ่งอ่าง
8. วัดศรีดอนมูล
9. วัดน้าม้า
สานักสงฆ์ 1 แห่ง ได้แก่
1. สานักสงฆ์ดอยเทวดา

8.ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 แหล่งน้าธรรมชาติที่สาคัญ
- แม่น้าที่ไหลผ่านหางหมู่บ้านในท้องที่เขตบริการ มี 1 สาย คือ แม่น้าอิง
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- ลาห้วยที่ไหลจากเทือกเขา ดอยหลวง และดอยขมิ้น 3 สายได้แก่ ห้วยน้าม้า ห้วย
น้าช้าง ร่องแหย่ง
- หนองน้าสาคัญ ได้แก่ หนองยาว หนองงูเหลือม หนองสลาบ หนองน้าสาธารณะ สระ
สาธารณะ หนองหอย หนองประตูดงเวียง หนองบัว หนองเก้าห้า
8.2แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- อ่างเก็บน้า จานวน 2 แห่ง ได้แก่อ่างเก็บน้าห้วยน้าช้าง อ่างเก็บน้าหลง

9. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
ศักยภาพของท้องถิ่น ชุมชนและพื้นที่
9.1 โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)
 ฝ่ายการเมือง
มีจานวนบุคลากรทั้งสิ้น จานวน 17 คน
- นายกเทศมนตรี

จานวน

1

- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

จานวน

1

คน

- รองนายกเทศมนตรี

จานวน

2

คน

- เลขานุการนายกเทศมนตรี

จานวน

1

คน

- สมาชิกสภาเทศบาล

จานวน

12

คน

คน

 ฝ่ายประจา มีจานวนบุคลากรทั้งสิ้น จานวน 47 คน จาแนกตามตาราง ดังนี้
ส่วนราชการ

พนักงาน
เทศบาล

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ

พนักงานจ้าง
ทั่วไป

รวม

สานักปลัด

11

4

3

18

กองคลัง

5

2

-

7

กองช่าง

3

3

-

6

กองการศึกษา

7

8

15

14
หน่วยตรวจสอบภายใน

1

-

-

1

รวม

27

17

3

47

9.2 เครื่องมืออุปกรณ์ที่สาคัญ
- รถบรรทุกน้า จานวน 2 คัน
- รถยนต์ส่วนกลาง จานวน 3 คัน
- รถจักรยานยนต์ จานวน 2 คัน
- เครื่องบดอัดขยะ จานวน 1 เครื่อง
9.3 สถานะการเงินการคลัง
รายการ

2554

2555

2556

2557

2558

รายรับจริง

24,351,072

25,461,239

23,051,605

30,214,999

34,313,664

รายจ่ายจริง

17,138,576

25,317,900

22,365,439

25,088,398

31,221,294

(ข้อมูลจากกองคลัง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2559)
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บทที่ 2
การวิเคราะห์ศักยภาพและเป้าหมายการท่องเที่ยว
นโยบายด้านการท่องเที่ยว
ภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา
การพัฒนาการท่องเที่ยว
(๑) ส่ งเสริม การพั ฒ นาโครงสร้า งพื้ นฐานที่ ส นับ สนุนการท่ อ งเที่ ย วและเร่งรัด การปรับ ปรุ ง
มาตรฐานในเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกความปลอดภัย และสุข อนามัย โดยคานึ ง การเข้ า ถึงแหล่ ง
ท่องเที่ยวของผู้พิการและผู้สูงอายุ
(๒) พัฒนา บูรณะ และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเดิมที่มี
อยู่แล้ว ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ
ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน
(๓) ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว
(๔) ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ
(๕) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว
(๖) ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ
(๗) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ด้านการตลาด และการประชาสัม พันธ์เพื่อ
ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก
เป้าหมายการท่องเที่ยวของเทศบาลตาบลห้วยซ้อ
1. ร่วมกันฝันเพื่อปักธงว่าเป้าหมายที่เราต้องการ ต้องการเห็นการท่องเที่ยวของเราเป็นเช่นไร ?
- มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
- อยากให้ตาบลห้วยซ้อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร
อย่างเต็มรูปแบบ
- คนตาบลห้วยซ้อมีแหล่งรายได้ทางการท่องเที่ยวเสริม
- อยากให้นักท่องเที่ยวประทับใจในสินค้าและบริการของคนในชุมชน
- อยากให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาทุกวัน การค้าขายจะได้ค้าขายได้ทุกวัน สินค้าที่ผลิตก็สามารถ
จาหน่ายได้
- อยากให้คนในชุมชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ช่วยกันดูแลรักษา
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- อยากเห็นคนทั้งประเทศรู้จัก และจัดให้แหล่งท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของ
ประเทศ

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน
ชื่อปัญหา
1. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 การคมนาคมชารุด ไม่สะดวกต่อการ
คมนาคม
1.2 การถือครองเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
1.3 ไม่มีไฟฟ้าใช้
1.4 ขาดการบริการด้านสาธารณูปการไม่ทั่วถึง

สภาพปัญหา
- สภาพถนนทรุดโทรม
- ที่ดนิ ยังไม่ชัดเจนในการใช้ประโยชน์เนื่องจากได้มี
การออก นสล.ที่ทางเทศบาลมีอานาจ หน้าที่เพียง
เป็นผู้ดูแล คุ้มครอง ป้องกัน
- ยังไม่มีการขยายเขตไฟฟ้าเข้าไปใช้
- ยังขาดในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคสาหรับ
การอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ

2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
2.1 ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่า เมื่อเทียบกับ - ประชาชนเกือบทุกครัวเรือนได้รับปัญหาเกือบทุก
ต้นทุน
ปี โดยเฉพาะ ข้าว ฯลฯ และถูกพ่อค้าคนกลางเอา
เปรียบ
2.2 ปัญหาด้านรายได้ไม่เพียงพอต่อการประกอบ - ประชาชนมีอาชีพด้านเกษตรกรรม ร้อยละ 80
อาชีพ
ซึ่งมีผลต่อการมีรายได้ ถ้าหากราคาพืชผลตกต่า
พลอยให้เกิดปัญหาด้านรายได้มากขึ้น
2.3 ปัญหาด้านตลาด
- ตลาดและสถานที่รับซื้อสินค้าส่วนใหญ่อยู่ห่างไกล
ถูกเอาเปรียบโดยพ่อค้าคนกลาง และใช้เวลามากใน
การขนส่งสินค้าเพื่อจาหน่าย
2.4 ประชาชนไม่ค่อยมีความรู้ด้านวิชาการในการ - ส่วนใหญ่ประชาชนไม่ค่อยให้ความสาคัญ ในการ
ผลิต
อบรมเชิงวิชาการ ด้านวิชาการ ด้านเทคนิคต่างๆ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ในการเพิ่มรายได้และผลผลิต
2.5 การส่งเสริมกลุ่มอาชีพมักประสบความ
ล้มเหลว

- รัฐอุดหนุนกองทุนต่างๆ ให้กลุ่มอาชีพ และกลุ่ม
เกษตรกร แต่การปฏิบัติขาดการรับผิดชอบของกลุ่ม
- ศักยภาพในพื้นที่ มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง
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2.6 งบประมาณ บุคลากรเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว มีน้อย

3. ปัญหาด้านสังคม
3.1 การบริการด้านสาธารณูปการมีน้อย
3.2 ประชาชนด้อยโอกาสทางข่าวสารข้อมูล
3.3 การส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรมยังไม่
จริงจัง

4. ปัญหาด้านสาธารณสุข และอนามัย
4.1 ปัญหาโรคระบาด และโรคติดต่อ

แต่ไม่มีงบประมาณ บางแห่งมีเอกชนครอบครอง
และยังขาดการประชาสัมพันธ์
- สถานที่ท่องเที่ยวมีสภาพไม่ค่อยสวยงาม จึงไม่
เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
- สิ่งสาธารณูปการ สวนพักผ่อนมีน้อยมาก ซึ่งเป็น
ผลต่อการพัฒนาด้านบุคคล เพื่อพัฒนาด้านจิตใจ
- สถานที่ให้ข่าวสารทางราชการมีเพียงร้อยละ 20
ของตาบล ทาให้โอกาสรับรู้ขา่ วสารมีน้อย
- เยาวชน และประชาชนทั่ วไป ให้ความสนใจ
ด้า นวัฒนธรรม ทางตะวันตก และส่วนใหญ่ ห่ า ง
กิจ กรรมด้ า นศาสนา ไม่ให้ ความส าคัญ หรือ สื บ
สานวั ฒ นธรรม อั น ดี ง าม ของหมู่ บ้ า นต าบล
รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ในพื้นที่ราษฎรมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อ หรือ
ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก
- อุปกรณ์การป้องกันมีน้อย เช่นเครื่องพ่นหมอก
ควัน มีเครื่องเดียว แต่ต้องดาเนินการทั้งตาบล

5. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5.1 จิตสานึก และการให้ความสาคัญ
ทรัพยากรธรรมชาติ

5.2 ปัญหาดินเปรี้ยว เป็นกรด-ด่าง

5.3 ปัญหาป่าไม้ถูกทาลาย

-ราษฎรร้อยละ 20 ของตาบลยังขาดจิตสานึกใน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการบุกรุก
ถางป่า เพื่อทาการเกษตรทาสวน โดยไม่คานึงถึง
ธรรมชาติ และปัญหาที่ตามมา
-สภาพพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน หรือประสบ
ปัญหาประมาณ 50 ครัวเรือน ของตาบลซึ่งมา
จากการใช้ปุ๋ยเคมีมากและสภาพดินบริเวณน้ากร่อย
-บริเวณเทือกเขา หรือบริเวณที่ราบสูงต่อกับตาบล
ใกล้เคียง ซึ่งมีการทาไร่ ทาสวนต่างๆ ทาไห้ป่าไม้
ถูกทาลายโดยไม่มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นทดแทน
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6. ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร
6.1 บุคลากรไม่ค่อยมีความรู้ ความเข้าใจ
เท่าที่ควร

6.2 ประชาชนให้ความสาคัญในการมีส่วนร่วม
น้อย

6.3 การพัฒนาด้านรายได้ ไม่ดีเท่าที่ควร

- สมาชิกบางส่วนยังไม่ค่อยมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหาร กฎหมายระเบียบ เพราะมีการแก้ไข
ระเบียบใหม่
- ประชาชนส่วนใหญ่ของตาบล ไม่ค่อยให้
ความสาคัญเกี่ยวกับการดาเนินการ ประชาชนไม่
ค่อยมีเวลา และขาดความเข้าใจที่ถูกต้องตาม
ระบอบประชาธิปไตย
- สภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บ ประชาชนไม่
ค่อยให้ความร่วมมือในการยื่นรายการเสียภาษี
เป็นเหตุให้การจัดเก็บ และการพัฒนารายได้ ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส การพัฒนาใน
อนาคตของเทศบาลสถาน (SWOT)
จุดแข็ง Strength
1. ระบบการบริหาร
- มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจ
- การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดาเนินงาน
- การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล
- มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ

2. ระบบข้อมูล
- มีการจัดเก็บข้อมูลในการดาเนินการ
3. อัตรากาลัง (พนักงาน/ลูกจ้าง)
- บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่
- ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
- มีการกาหนดแผนอัตรากาลังตามโครงสร้าง

จุดอ่อน Weakness
1. ระบบการบริหาร
- กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ มีการปรับปรุงแก้ไข
ตลอดเวลา ขาดความชัดเจนในการดาเนินงาน
- พื้นที่รับผิดชอบมาก ไม่สามารถบริการ
การพัฒนาได้ทั่วถึง
- ปริมาณงานมีมาก เนื่องจากได้รับการถ่าย
โอน แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ทาการบริการ
สาธารณะด้อยประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ประชากรบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม
2. ระบบข้อมูล
- ขาดความรู้ความชานาญในการจัดเก็บข้อมูล
3. อัตรากาลัง (พนักงาน/ลูกจ้าง)
- มีบุคลากรไม่เพียงพอ
- บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากเกินไป
เนื่องจากมีการถ่ายโอนงานเพิ่มขึ้น
- ขาดบุคลากรในภารกิจถ่ายโอนที่มี
ความสามารถเฉพาะ
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4. การเงิน/งบประมาณ
- การบริหารงบประมาณเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ศักยภาพของชุมชน
- มีกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน เช่นกลุ่มออมทรัพย์
กลุ่มอาชีพ
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- มีแหล่งน้าธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ใน
การเกษตร
- มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อต่อการพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว ทาให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวมาก

4. การเงิน/งบประมาณ
- งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
ในการให้บริการสาธารณะทุกด้าน
5. ศักยภาพของชุมชน
- สถานที่และอาคารที่ทาการคับแคบไม่
เพียงพอ
- กลุ่มไม่เข้มแข็ง
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ขาดจิตสานึกในการรับผิดชอบร่วมกัน ใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โอกาสการพัฒนาในอนาคต Opportunity
- นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ที่สนับสนุนส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตาบล
- การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง
- การแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด Threat
- กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาดาเนินการ
- ภาระหน้าที่เพิ่มมากขึ้น ตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ ในด้านผู้นาและโครงสร้างองค์กร เพื่อให้การนาแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
ไปสู่การปฏิบัติ ชุมชนควรจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด ทาหน้าที่เป็นตัวแทนของคนในชุมชนในการ
ขับเคลื่อนโครงการ เพื่อวางแผนและประสานงานติดต่อระหว่างชุมชน เทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ เพื่อให้ทุกกลุ่มได้เข้ามามีบทบาทและทางานร่วมกันในการพัฒนาชุ มชนของตนเอง
คณะกรรมการชุดดังกล่าว ควรจัดตั้งด้วยระบบโควตา กล่าวคือ ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนที่มีความเหมาะสม
เข้ามาทางาน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้
ฝ่าย
1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด

หน้าที่และความรับผิดชอบ
เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของประชาชนใน
ชุมชน สื่อสารภายในชุมชน ดูแลด้านสื่อมวล สร้าง
กิจกรรมการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งรัฐและเอกชน
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2. ฝ่ายการเงินและบัญชี
3. ฝ่ายวิชาการ

4. ฝ่ายพัฒนาและควบคุมมาตรฐานสินค้า

5. ฝ่ายดูแลสถานที่ บารุงรักษาสิ่งแวดล้อม
และปรับปรุงภูมิทัศน์

6. ฝ่ายสาธารณสุข

7. ฝ่ายทะเบียน

8. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

9. ฝ่ายพัฒนาสังคม

จัดทาระบบการเงิน บัญชีรายรับ/รายจ่าย ดูแล
ทรัพย์สินของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ของ
ชุมชนเพื่อนามาเป็นข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เก็บ
รวบรวมไว้อย่างเป็นระบบเพื่อให้มีการศึกษา และ
เผยแพร่ต่อไป
ออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวให้ครบวงจร
นาเสนอเป็น Packages Tour ควบคุมรูปแบบการ
ท่องเที่ยว และให้บริการนักท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน
และคงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเอาไว้
บารุงรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน
เอาไว้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง
อาคารสถานที่ ห้องน้า ถนน ระบบการบาบัดน้าเสีย
และประสานขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภายนอก
ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ด้านการประกอบอาหาร การสาธารณสุขทั่วไป
ปรับปรุงหาถังใสขยะ รณรงค์ให้คนในชุมชนใส่ใจ
เรื่องความสะอาด และอาหารที่บริการนักท่องเที่ยว
พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการ
ให้บริการในด้านต่าง ๆ ในชุมชน เช่น แหล่ง
ท่องเที่ยว สถานประกอบการ และผู้ประกอบการฯ
ดูและความปลอดภัยภายในชุมชน เช่น การจัดเวร
ยาม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมรวบ
ข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ
สร้างทัศนคติที่ดีของชุมชนและภาคีต่อการจัดการ
ท่องเที่ยวระดับชุมชน ประสานความเข้าใจ การ
วางแผนและจัดทาโครงการพัฒนาชุมชน และขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยราชการ

นอกจากคณะกรรมการชุ ดดังกล่าว ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการด้านการท่องเที่ย ว
โดยตรงแล้ว ยั งมีกลุ่ม บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยอ้อม ซึ่งจะช่ วยสนับสนุนให้
ชุมชนมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นในการดาเนินงานการท่องเที่ยว ประกอบด้วยกลุ่มบุคคล ดังนี้
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ฝ่าย
หน่วยงานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยตรง
สานักงานการท่องเที่ยวเชียงราย

เทศบาลตาบลสถาน
โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัด
อปพร.,ชรบ.

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการฯ คนในชุมชน และ
ผู้ประกอบการและเจ้าบ้านที่ดี โครงการสร้างเครือข่าย
- เป็นพี่เลี้ยงและคอยสนับสนุนด้านองค์ความรู้
จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์
สนับสนุนการทางานของหมู่บ้าน
- จัดโครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์
- สนับสนุนให้มีการสอนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ใน
โรงเรียน
เป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างในชุมชน

ดูแลรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน
โดยเฉพาะช่วงเทศกาล และช่วงวัดหยุดยาว และสร้าง
ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว
ภาคเอกชน เช่น ผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่พัก ลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวและการให้บริการ ที่ได้มาตรฐานไม่
ร้านอาหาร และธุรกิจอื่น ๆ
เอาเปรียบผู้บริโภค

