
 

 

 

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 

 
                    

จัดท าโดย 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

อ าเภอทา่ลี่ จังหวดัเลย 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ (อบต.หนองผือ) www.nongpue.go.th



ค าน า 
 

  นโยบายในการพัฒนาบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวแห่งเอเชีย โดยก าหนดเปาาหมายหลักในการพัฒนาด้านสาาารููปโค  ที่พัก สาาารูสขพพืนนาาน    
การเพ้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การเสนอวัฒนารรมไทยที่เป็นเอกลักษู์      
การก าหนดมาตราาน วามปลอดคัยแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเปาาหมายดังกล่าวมี วามจ าเป็นต้องอาศัย วามร่วมมือ
จากทขกฝ่าย เพ่ือส่งเสริมให้การท่องเที่ยวพองไทยได้พัฒนาอย่างเต็มศักยคาพ และบรรลขเปาาหมายได้ประโยชน์
ด้วยกันทขกฝ่ายและมี วามยั่งยืน นโยบายดังกล่าวมี วามส า ัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทขกระดับ
โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น ประกอบกับแผนการกระจายอ านาจให้แก่อง ์กรปก รองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดให้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถ่ายโอนคารกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่อง ์กรปก รองส่วนท้องถิ่น           
และนอกจากนีนงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวยังเป็นคารกิจตามอ านาจหน้าที่พององ ์กรปก รองส่วน
ท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด อง ์กรปก รองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
 วรมีแนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสขดต่อชขมชนและการท่องเที่ยวโดยรวมพองประเทศ    
โดยยึดหลักการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามท่ีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้เป็นแนวทางและแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว 
  อง ์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ เห็นว่าการจัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวอง ์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือ เป็นสิ่งส า ัญที่อง ์กรปก รองส่วนท้องถิ่นพึงกระท า เพ่ือเป็นการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งต้องใช้ การวางแผนอย่างเป็นระบบ                      
จากนันนก็น าแผนงานและโ รงการไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการก ากับดูแลติดตามจนบรรลขวัตถขประสง ์ที่ก าหนดไว้ 
จึงได้จัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวพึนน  
 
 
 

อง ์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปของต าบลหนองผือ 
  
๑.  ด้านกายภาพ 
๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  
          อง ์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ อ าเคอท่าลี่ จังหวัดเลย  

  ที่ตั้ง 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ            สาาารูรัาประชาาิปไตยประชาชนลาว 

 ทิศใต้  ติดต่อกับ  ต าบลท่าลี่       อ าเคอท่าลี่      จังหวัดเลย 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลนน าแ ม    อ าเคอท่าลี่      จังหวัดเลย 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   ต าบลอาฮี         อ าเคอท่าลี่      จังหวัดเลย 

๑.๒  ภูมิประเทศ 
ประกอบด้วยที่ราบลข่ม คูเพา และเนินเพา ต าบลหนองผือ  มีที่ราบลข่มประมาู ๑๐ %  พองพืนนที่

ทันงหมดซึ่งจะมีบริเวูริมเหือง   และบริเวูนน า าน  พืนนที่ต าบลหนองผือที่สูงสขดอยู่บริเวูเพตติดต่อ  กับ
ต าบลโ กใหญ่     เพตคูช้าง  เป็นพืนนที่พองบ้านเมี่ยง หมู่ที่  ๘  
๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

 เนื่องจากคูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นคูเพาสูงสลับซับซ้อน  ท าให้อากาศแปรปรวนตลอดปี 

- เดือน  มีนา ม – มิถขนายน  อากาศร้อน  แต่ก็มีฝนเป็นบาง รันง 
- เดือน  มิถขนายน – ตขลา ม  มีฝนตกชขก 
- เดือนพฤศจิกายน – กขมคาพันา์  เป็นช่วงอากาศหนาวเย็นและมีหมอกลง ่อนพ้างจัด 
- ฤดูร้อนอากาศร้อนจัด  อขูหคูมิเฉลี่ยประมาู  ๓๕ องศา 
- ฤดูฝนมีฝนตกชขกปริมาูนน าฝนเฉลี่ย ๖๐ มิลลิเมตรต่อปี 
- ฤดูหนาวอากาศเย็น  อขูหคูมิเฉลี่ย ๖ – ๑๒ องศา 

๑.๔  ลักษณะของดิน 

 สคาพพืนนที่ทั่วไปพองต าบลหนองผือ  ประกอบไปด้วยดินร่วน  และดินเหนียวมีสีเทาเพ้มมี ่า  PH  
ระหว่าง ๖ – ๗.๕  ที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับคูเพามีป่าเบญจพรรูและป่าดิบแล้งปก ลขม  
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๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 

แหล่งน้ าตามธรรมชาติ 

  - ล านน า ,ล าห้วย     ๒ สาย 
  - บึง ,หนอง และอ่ืน                                ๒ แห่ง 
  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

-    ฝาย                  ๗ แห่ง 
-    บ่อนน าตืนน                ๘๕ แห่ง 
-    บ่อนน าบาดาลพนาดเล็ก               ๓๓ แห่ง 
-    บ่อนน าบาดาลพนาดใหญ่               ๓๓ แห่ง 
-    ถังเก็บนน าฝน               ๑๑๐ แห่ง 
-    สระนน า                ๑๖๘ แห่ง 

         -     ลอง        ๕ แห่ง  
๑.๖  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

ต าบลหนองผือมีเนืนอที่ทันงหมด    ๕๕,๑๙๖.๗๖ไร่หรือ  ๘๘.๓๒  ตารางกิโลเมตรแยกเป็น 
พืนนที่ท าการเกษตร   จ านวน     ๒๖,๓๖๘ ไร่แยกเป็น 
  -  พืนนที่ท านา  จ านวน    ๑๑,๗๖๒ ไร่ 
  -  พืนนทีท่ าไร่  จ านวน      ๘,๘๒๓ ไร่ 
  -  พืนนที่ไม้ผล  จ านวน      ๓,๖๖๐ ไร่ 
  -  พืนนที่ไม้ยืนต้น  จ านวน      ๒,๑๐๔ ไร่ 
  -  พืนนที่ปลูกยางพารา จ านวน          ๓๘๓ ไร่ 
  -  พืนนที่ปลูกไม้ดอก จ านวน           ๑๗ ไร่ 
พืนนที่อยู่อาศัย    จ านวน      ๑๘,๔๙๐ ไร่ 
พืนนทีส่าาารูประโยชน์             จ านวน      ๔๔๘.๑๔ ไร่ 
พืนนที่ป่าสงวน    จ านวน ๑๘,๐๕๐.๖๒ ไร่ 
พืนนที่ แม่นน า ล า ลอง หนอง บึงและอ่ืนๆ  จ านวน      ๒๙๐.๗๖ ไร่ 
พืนนที่ป่าไม้อ่ืนๆ    จ านวน ๑๐,๐๔๙.๗๖ ไร่ 

 แหล่งข้อมูล  :  กรมพัฒนาที่ดิน     
 
 

 

 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
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  ๒.๑  เขตการปกครอง 
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แบ่งเขตการปกครอง เป็น ๑๐ หมู่บ้าน   

      ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ ๑ บ้านหนองผือ , หมู่ ๒ บ้านปาก าน , หมู่ ๓ บ้านหาดพระ , หมู่ ๔ บ้าน
พอนแก่น , หมู่ ๕ บ้านเมี่ยง , หมู่ ๖ บ้านปากห้วย , หมู่ ๗ บ้านปากห้วย , หมู่ ๘ บ้านเมี่ยง , หมู่ ๙ บ้านเมี่ยง , 
หมู่ ๑๐ บ้านเพชรโสคู  

๓.  ประชากร 

 ๓.๑  พ้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

  จ านวนประชากร  ครัวเรือน  และผู้น าชุมชนอง ์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ มีประชากร ปี ๒๕๖๐ 
จ านวน ๗,๒๒๘  น ๒,๗๔๙  รัวเรือน โดยแยกเป็นชาย ๓,๕๖๖  น เป็นหญิง  ๓,๖๖๒   น   จ าแนกตาม
หมู่บ้าน ได้ดังนีน   

 

หมู่ที่ 

 

ชื่อหมู่บ้าน 

จ านวนประชากร ( คน )  

รวม 

จ านวน
ครัวเรือน 

( หลัง ) 

 

ผู้น าหมู่บ้าน ชาย หญิง 

๑. บ้านหนองผือ ๒๖3 ๒๖1 ๕24 ๒๒๘ นายสขเทพ  พันทะ ีรี 

๒. บ้านปาก าน ๔๓5 ๔๗9 ๙๑4 ๓๖๑ นางระยอง  พัวญโทน 

๓. บ้านหาดพระ ๑๔6 ๑๔๑ ๒๘7 ๑๐๖ นายทองด า  ลีดงบับ 

๔. บ้านพอนแก่น ๒๘0 ๒๙3 ๕73 ๑๘๓ นายสมัย    าบขยา 

๕. บ้านเมี่ยง ๓82 ๓๗7 ๗59 ๒๘๑ นายโกวิทย์   ขูมี 

๖. บ้านปากห้วย ๓87 405 ๗92 ๓๓๑ นายสงกรานต์  จ ารูญศิริ 

๗. บ้านปากห้วย ๔๗4 ๕๐๖ ๙80 ๓๔๙ นายสขดใจ  ฤทาิ์ศักดิ์ 

๘. บ้านเมี่ยง ๕02 ๔75 ๙77 ๓๖๔ นายไพรวัลย์ กขลเทียนประดิษา์ 

๙. บ้านเมี่ยง ๓87 ๔๐2 ๗89 ๓๓๓ นายวิทยา  โสคาวัฒน์ 

๑๐. บ้านเพชรโสคู ๓10 ๓23 ๖33 ๒๑๓ นายสมทรัพย์   ไชยอาวขา 

( ก านันต าบลหนองผือ ) 

รวม ๓,๕66 ๓,๖62 ๗,๒28 ๒,๗๔๙  
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ข้อมูล ณ วันที่ กันยายน  ๒๕๖๐:  ส านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 

๓.๒  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

รายการพ้อมูล หน่วยนับ รวม หญิง ชาย 

๑.เด็กอายขต่ ากว่า ๑๘  ปี  ตามาานพ้อมูลทะเบียนราษฎร ์
จ าแนกตามอ าเคอ  เพศ และช่วงอายข 

เด็กแรกเกิด – ปามวัย ( ๐ – ๕ ปี ) 

เด็กวัยเรียนตามการศึกษาคา บัง ับ ( อายข ๖ – ๑๕ ปี ) 

เด็กวัยเรียน ( อายข ๑๖ – ๑๘ ปี ) 

 

 

 น 

 น 

 น 

 

 

๓๗๘ 

๘๐๒ 

๒๗๓ 

 

 

๑๙๗ 

๓๙๗ 

๑๓๗ 

 

 

๑๘๑ 

๔๐๕ 

๑๓๖ 

 

๒.เยาวชน อายขตันงแต่ ๑๘ – ๒๕ ปี ตามาานพ้อมูล       
ทะเบียนราษฎร์  จ าแนกตามอ าเคอและเพศ 

 น ๖๒๙ ๓๒๖ ๓๐๓ 

๓.วัยแรงงาน  อายขตันงแต่ ๒๕ – ๕๙ ปี ตามาานพ้อมูล   
ทะเบียนราษฎร์ จ าแนกตามอ าเคอและเพศ 

 น ๓,๓๕๕ ๑,๖๒๘ ๑,๗๒๗ 

๔ .ผู้ สู งอายข  อายขตัน งแต่  ๖๐  ปี พึน น ไป   ตามาานพ้ อมู ล       
ทะเบียนราษฎร์  จ าแนกตามอ าเคอ เพศ และช่วงอายข 

อายข ๖๐ – ๖๙ ปี   

อายข ๗๐ – ๗๙ ปี 

อายข ๘๐ – ๘๙ ปี 

อายข ๙๐ – ๑๐๐ ปี 

อายข ๑๐๐ ปีพึนนไป 

 

 

 น 

 น 

 น 

 น 

 น 

 

 

๘๑๕ 

๔๕๐ 

๑๙๗ 

๔๒ 

๑ 

 

 

๔๑๐ 

๒๓๐ 

๑๐๖ 

๒๙ 

- 

 

 

๔๐๕ 

๒๒๐ 

๙๑ 

๑๓ 

๑ 

 

แบบจัดเก็บพ้อมูลสถานการู์ทางสัง ม (ส จ.) 
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๔.สภาพทางสังคม 

 ๔.๑ การศึกษา 

 การศึกษา 

  ในปัจจขบันอง ์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ มีสถานศึกษาที่สังกัดอง ์การบริหารส่วนต าบล
หนองผือ ๕ แห่ง สถานศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาาิการ ๕  แห่ง   สถานศึกษานอกระบบโรงเรียน ๑ แห่ง 
รวม ๑๑ แห่ง   

ชื่อสถานศึกษา สังกัด ระดับที่เปิดสอน 

๑.   ศพด. วัดโพาิ์ชัย อบต. หนองผือ ปามวัย 

๒.   ศพด. วัดใหม่เจริญารรม อบต. หนองผือ ปามวัย 

๓.   ศพด. บ้านปากห้วย อบต. หนองผือ ปามวัย 

๔.   ศพด. บ้านพอนแก่น อบต. หนองผือ ปามวัย 

๕.   ศพด. บ้านหาดพระ อบต. หนองผือ ปามวัย 

๖.  โรงเรียนบ้านเมี่ยง กระทรวงศึกษาาิการ อนขบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๖ 

๗.  โรงเรียนชขมชนบ้านปากห้วย กระทรวงศึกษาาิการ อนขบาล – มัายมศึกษาปีที่ ๓ 

๘.  โรงเรียนบ้านพอนแก่น กระทรวงศึกษาาิการ อนขบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๖ 

๙.  โรงเรียนหนองผือ กระทรวงศึกษาาิการ อนขบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๖ 

๑๐.  โรงเรียนบ้านหาดพระ กระทรวงศึกษาาิการ อนขบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๖ 

๑๑.   ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน    
อ. ท่าลี่ 

กระทรวงศึกษาาิการ ประถมศึกษา – มัายมศึกษาตอน
ปลาย 
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๔.๒ สาธารณสุข 

  ต าบลหนองผือมีสถานบริการด้านสาาารูสขพดังนีน 

  - โรงพยาบาลพองรัาพนาด ๓๐ เตียง - แห่ง 

  - โรงพยาบาลส่งเสริมสขพคาพต าบล ๒ แห่ง 

  - ศูนย์ปาองกันและ วบ ขมโร ติดต่อที่น าโดยแมลง -     แห่ง 

  - สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง 

  - ร้านพายยาแผนปัจจขบัน - แห่ง 

  - ศูนย์สาาารูสขพมูลาาน - แห่ง 

๔.๓ อาชญากรรม 

  ต าบลหนองผือมีอง ์กร หน่วยงาน กลข่ม ที่ให้บริการด้าน วามปลอดคัยในด้านอาชญากรรม 
ดังต่อไปนีน 

  - สถานีต ารวจ - แห่ง 

  - จขดตรวจ ต ารวจ/หน่วยงานทหารพราน ๒ แห่ง 

  - หน่วยกู้คัย ๑ แห่ง 

  - ศูนย์ อปพร. ต าบลหนองผือ ๑ แห่ง  

๕.  ระบบบริการพื้นฐาน 

  ๕.๑  การคมนาคมขนส่ง 

 เดินทางโดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลพ  ๒๐๑ ระยะทาง  ๕๐  กิโลเมตร  มีถนนลาดยาง         
ถนน อนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนลูกรัง  ถนนดิน  ซึ่งเป็นถนนโ รงพ่ายเพ้าสู่หมู่บ้านพองต าบล  สคาพถนนใช้ได้ดี
ในฤดูแล้ง  ส่วนหน้าฝนการ มนา มบางส่วนไม่สะดวก 

๕.๒  การไฟฟาา  

ต าบลหนองผือ  มีส านักงานไฟฟาาส่วนคูมิคา   จ านวน ๑ แห่ง  
๕.๓ การประปา 
 - ฝาย     ๗   แห่ง 
 - บ่อนน าตืนน    ๘๕ แห่ง 
 - บ่อนน าบาดาลพนาดเล็ก   ๓๓ แห่ง 
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 - บ่อนน าบาดาลพนาดใหญ่   ๓๓ แห่ง 
 - ถังเก็บนน าฝน    ๑๑๐ แห่ง 
 - สระนน า     ๑๖๘ แห่ง 
 -  ลอง     ๕ แห่ง 
 
 
 
๖.  ระบบเศรษฐกิจ 
  ๖.๑  การเกษตร 
 พืนนที่ท าการเกษตร จ านวน   ๒๖,๓๖๘ ไร่แยกเป็น 

-  พืนนที่ท านา  จ านวน   ๑๑,๗๖๒ ไร่ 
- พืนนที่ท าไร่  จ านวน  ๘,๘๒๓  ไร่ 
- พืนนที่ไม้ผล  จ านวน  ๓,๖๖๐  ไร่ 
- พืนนที่ไม้ยืนต้น จ านวน  ๒,๑๐๔  ไร่ 
- พืนนที่ปลูกยางพารา จ านวน  ๓๘๓  ไร่ 
- พืนนที่ปลูกไม้ดอก จ านวน  ๑๗  ไร่ 

  ๖.๒  การประมง 

 ต าบลหนองผือประกอบอาชีพประมงนน าจืดเป็นหลัก ผลผลิตพองสาพาประมงส่วนใหญ่ได้จากการ
เพาะเลีนยงสัตว์นน า และการจับสัตว์นน าจากแหล่งนน าารรมชาติ สัตว์นน าที่นิยมเลีนยง ได้แก่ ปลานิ ล ปลาช่อน    
ปลาตะเพียน เป็นต้น    

๖.๓  การปศุสัตว ์
มี รัวเรือนเกษตรกรผู้เลีนยงสัตว์  ปศขสัตว์ที่ส า ัญ ได้แก่โ เนืนอ โ พืนนเมือง โ พันาข์และโ ลูกผสม ,กระบือ ,

สขกร,ไก่  
๖.๔  การท่องเที่ยว 

แก่งโตน  มีลักษูะเป็นพืดหินหรือโพดหินเกิดพึนนตามารรมชาติเรียงกันอย่างระเกะระกะกีดพวางทาง
นน าไหลพองแม่นน าเหือง มีสคาพ ล้ายนน าตกพนาดเล็กตันงอยู่ ู บ้านปากห้วยต าบลหนองผืออยู่ห่างจากท่ีตันงที่ว่า
การอ าเคอท่าลี่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ประมาู  ๑๐ กิโลเมตร อยู่ที่บ้านปากห้วย  หมู่ที่ ๗  ต าบล
หนองผือ อ าเคอท่าลี่  จังหวัดเลย มีทิวทัศน์สวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจพองประชาชน
จ านวนมาก เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามารรมชาติเป็นแก่งหินที่ถูกนน ากัดเซาะสลับซับซ้อนกันนสองระหว่างฝั่งไทย
และสปป.ลาว ฤดูฝนปริมาูนน ามาก ฤดูร้อนนน าน้อยเหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อน  มีแพท าด้วยไม้ไผ่ไว้

บริการ  

๖.๕ อุตสาหกรรม 
ที่พัก/โรงแรม/รีสอร์ท 
 มีโรงแรม จ านวน  -  แห่ง 
 มีรีสอร์ท  จ านวน  ๖  แห่ง 
 มีโฮมสเตย์ จ านวน  -  แห่ง 
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อขตสาหกรรม 
 ปั๊มนน ามัน  จ านวน  ๑๑  แห่ง 
 โรงงานอขตสาหกรรม จ านวน    ๔  แห่ง 
 โกดังเก็บสิน ้า  จ านวน  ๒๗  แห่ง 
 
๖.๖  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
อาชีพ 
 ประชากรประมาูร้อยละ  ๙๐  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ท าไร่  ท าสวน  ท านา  และมี

ประกอบอาชีพรับจ้าง  และอาชีพ ้าพายบ้างเล็กน้อย  โดยที่บาง รัวเรือนมีอาชีพเลีนยงสัตว์และปลูกผลไม้เป็น
อาชีพเสริม 

การพาณิชย์ 
  ลินิก   ๒  แห่ง 
 ร้าน ้าเบ็ดเตล็ด  ๕๖ แห่ง 
 ตลาด   ๒ แห่ง 

  อู่ซ่อมรถ  ๑๖ แห่ง 
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บทท่ี 2 
การวิเคราะห์ศักยภาพและเป้าหมายการท่องเที่ยว 

นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. พัฒนาแหล่งทรัพยากรารรมชาติที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น ปรับปรขงคูมิทัศน์และเส้นทาง
ท่องเที่ยวให้พร้อม ตลอดถึงส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับอาชีพการเกษตรในพืนนที่ที่มีศักยคาพตามวิถีชีวิตชขมชน 
 2. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทันงไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ คายในเพตต าบลหนองผือ  
 3. สร้างจิตส านึกพองประชาชนให้รักและช่วยกันรักษาทรัพยากรารรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการให้
เพ้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ 
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  (๑) ส่งเสริมการพัฒนาโ รงสร้างพืนนาานที่สนับสนขนการท่องเที่ยวและเร่งรัดการปรับปรขงมาตราานใน
เรื่องสิ่งอ านวย วามสะดวก วามปลอดคัยและสขพอนามัย  

(๒) พัฒนา บูรูะ และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางารรมชาติ ศาสนาและวัฒนารรมเดิมที่มีอยู่แล้ว 
ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยคาพสามารถเชื่อมโยงารรมชาติ ศิลปวัฒนารรมและวิถีชีวิตพองชขมชน 
 (3) ส่งเสริม สนับสนขนตลาดนักท่องเที่ยวคายในพืนนที่และคายในจังหวัด 
 (4) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้าง ขู ่าและมูล ่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว 
 (5) ผลักดัน วามร่วมมือพองหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมี ขูคาพ 

(6) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันา์เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก 

เป้าหมายการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
1. ร่วมกันสร้างเปาาหมายที่เราต้องการ ต้องการเห็นการท่องเที่ยวพองเราเป็นเช่นไร  

- มีนักท่องเที่ยวเพ้ามาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวตามารรมชาติ  
- อยากให้ต าบลหนองผือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางารรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร

อย่างเต็มรูปแบบ 
-  นหนองผือมีแหล่งรายได้ทางการท่องเที่ยวเสริม 
- อยากให้นักท่องเที่ยวประทับใจในสิน ้าและบริการพอง นในชขมชน 
- อยากให้ นในชขมชนมีจิตส านึกในการอนขรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ช่วยกันดูแลรักษา

ทรัพยากรารรมชาติ 
- อยากให้แหล่งท่องเที่ยวในพืนนที่ต าบลหนองผือเป็นที่รู้จัก 
มิติด้านสิ่งแวดล้อม 
- อยากให้ประชาชนในชขมชนเอืนอเฟ้ือกันเหมือนในอดีต 
- อยากให้ป่าไม้อขดมสมบูรู์ 
มิติในด้านเศรษฐกิจ 
-  นในท้องถิ่นมีงานท า เศรษากิจในชขมชนดี 
- ไม่มีปัญหาทางสัง ม  นในชขมชนมี วามสขพ 
- ชขมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป 
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ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
1.   ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  การ มนา มช ารขด  ไม่สะดวกต่อการ มนา ม 
1.2 การระบายนน าไม่สะดวกมีผลให้นน าท่วมพัง 
 

 
- สคาพถนนทรขดโทรมเนื่องจากคัยารรมชาติพองพืนนที่ 
- เมื่อเกิดฝนตกหนัก หรือนน าท่วมช่องทางระบายนน า  
ระบายไม่ทัน 

2.   ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
2.1  คาชนะเก็บนน ามีไม่เพียงพอในฤดูแล้ง 
2.2  แหล่งนน าเพ่ือการเกษตรมีไม่เพียงพอ 

 

 
- เกิดปัญหาเนื่องจากแหล่งนน าตามารรมชาติ                
เพ่ือการเกษตรตืนนเพิน และมีน้อย และประสบปัญหา 
เกือบทขกหมู่บ้านพองต าบล  

3.   ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
3.1  รา าพืชผลทางการเกษตรตกต่ า เมื่อเทียบกับ
ต้นทขน 
 
3.2  ปัญหาด้านรายได้ไม่เพียงพอต่อการประกอบ
อาชีพ 
 

3.3  ปัญหาด้านตลาด 
 

3.4  ประชาชนไม่ ่อยมี วามรู้ด้านวิชาการในการ
ผลิต 
 
3.5  การส่งเสริมกลข่มอาชีพมักประสบ วามล้มเหลว 

 

3.6 งบประมาู บข ลากรเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
มีน้อย 

 
- ประชาชนเกือบทขก รัวเรือนได้รับปัญหาเกือบทขกปี 
โดยเฉพาะยางพารา ปาล์มนน ามัน ฯลฯ และถูกพ่อ ้า
 นกลางเอาเปรียบ 
- ประชาชนมีอาชีพด้านเกษตรกรรม ร้อยละ 80            
ซึ่งมีผลต่อการมีรายได้  ถ้าหากรา าพืชผลตกต่ า 
พลอยให้เกิดปัญหาด้านรายได้มากพึนน 

- ตลาดและสถานที่รับซืนอสิน ้าส่วนใหญ่อยู่ห่างไกล 
และใช้เวลามากในการพนส่งสิน ้าเพ่ือจ าหน่าย 

- ส่วนใหญ่ประชาชนไม่ ่อยให้ วามส า ัญ ในการ
อบรมเชิงวิชาการ  ด้านวิชาการ  ด้านเท นิ ต่างๆ  
เพ่ือเพ่ิมพูน วามรู้  ในการเพ่ิมรายได้และผลผลิต 
- รัาอขดหนขนกองทขนต่างๆ ให้กลข่มอาชีพ และกลข่ม
เกษตรกร แต่การปฏิบัติพาดการรับผิดชอบพองกลข่ม 

- ศักยคาพในพืนนที่ มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง              
แต่ไม่มีงบประมาู  บางแห่งมีเอกชน รอบ รอง 
และยังพาดการประชาสัมพันา์ 

- สถานที่ท่องเที่ยวมีสคาพไม่ ่อยสวยงาม  จึงไม่เป็น
ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว 
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4.ปัญหาด้านสังคม 
4.1  การบริการด้านสาาารููปการมีน้อย 
 
 
4.2  ประชาชนด้อยโอกาสทางพ่าวสารพ้อมูล 
 
4.3  การส่งเสริมด้านศาสนา  วัฒนารรมยังไม่จริงจัง 
 
 
 

 
- สิ่งสาาารููปการ  เช่น  ตู้โทรศัพท์  สวนสาาารูะ  
สวนพักผ่อนมีน้อยมาก ซึ่งเป็นผลต่อการพัฒนาด้าน
บข  ล  เพื่อพัฒนาด้านจิตใจ 
- สถานที่ให้พ่าวสารทางราชการมีเพียงร้อยละ 20 
พองต าบล  ท าให้โอกาสรับรู้พ่าวสารมีน้อย 
- เยาวชน  และประชาชนทั่ วไป  ส่วนใหญ่ห่าง
กิจกรรมด้านศาสนา ไม่ให้ วามส า ัญหรือสืบสาน
วัฒนารรมอันดีงาม พองหมู่บ้านต าบล  รวมถึงคูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

5.   ปัญหาด้านสาธารณสุข  และอนามัย 
5.1 ปัญหาโร ระบาด  และโร ติดต่อ 

 

 
- พืนนที่ วามเสี่ยงที่จะได้รับเชืนอหรือป่วยเป็นโร 
มาเลเรีย ไพ้เลือดออก    

6.   ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
6.1  จิตส านึก  และการให้ วามส า ัญ
ทรัพยากรารรมชาติ 
 
 
6.2 ปัญหาดินเปรีนยว เป็นกรด-ด่าง 
 
6.3  ปัญหาป่าไม้ถูกท าลาย 
 

 
 
-ราษฎรร้อยละ  20  พองต าบลยังพาดจิตส านึกใน
การรักษาทรัพยากรารรมชาติ  โดยเฉพาะการบขกรขก
ถางป่าเพ่ือท าการเกษตรท าสวน โดยไม่  านึงถึง
ารรมชาติ และปัญหาที่ตามมา 
-สคาพพืนนที่ได้รับ วามเดือดร้อนหรือประสบปัญหา 
พองต าบลซึ่งมาจากการใช้ปข๋ยเ มีมากและสคาพดิน 
-มีการบขกรขกพืนนที่เพ่ือท าการเกษตร ท าไห้ป่าไม้ถูก
ท าลายโดยไม่มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นทดแทน 

7.    ปัญหาด้านการเมือง  การบริหาร 
7.1  บข ลากรไม่ ่อยมี วามรู้    วามเพ้าใจเท่าที่ วร 
 
 
7.2 ประชาชนให้ วามส า ัญในการมีส่วนร่วมน้อย 
 
 
 

 
- สมาชิกบางส่วนยังไม่ ่อยมี วามเพ้าใจเกี่ยวกับ          
การบริหาร   กฎหมายระเบียบ  เพราะมีการแก้ไพ
ระเบียบใหม่ 
- ประชาชนส่วนใหญ่พองต าบล  ไม่ ่อยให้
 วามส า ัญเกี่ยวกับการด าเนินการ  ประชาชนไม่
 ่อยมีเวลา  และพาด วามเพ้าใจที่ถูกต้องตามระบอบ
ประชาาิปไตย 
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ(SWOT) 

จุดแข็งStrength จุดอ่อนWeakness 

- มีการแบ่งส่วนราชการและมอบหมายหน้าที่อย่าง
ชัดเจน มีการแบ่งส่วนโ รงสร้างหลักออกเป็น 
พ้าราชการการเมืองกับพ้าราชการประจ า 

   - กิจกรรมแต่ละอย่างมีการวางแผนการด าเนินการ 
ไว้ เป็ นอย่ างดี  ทัน งแผนระยะสัน น ระยะยาวแผน
ด าเนินงาน รวมทันงแผนปฏิบัติงานแต่ละเรื่อง มีการ
ก าหนดระยะเวลาด าเนินงานส าหรับแต่ละโ รงการไว้
อย่างชัดเจนและสามารถปฏิบัติ ได้ตามแผนที่วางไว้ 

   - มีการประเมินโ รงการทขก รันงอย่างเป็นระบบ  

- การแบ่งงานในหน้าที่ยังไม่เป็นเอกคาพ 

-  โ รงการใหญ่ ๆ  ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนเนื่องจาก
ได้รับการจัดสรรงบประมาู น้อยกว่าที่ก าหนด 

-  การจัดท าแผนจัดซืนอจัดจ้างไม่สอด ล้องกับ
งบประมาูท่ีได้รับ 

-  ผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

- บข ลากรบางส่วนที่ได้รับการฝึกอบรมไม่สามารถน า
 วามรู้ที่ได้มาประยขกต์ใช้กับงานได้ พาด วาม ิดริเริ่ม
ในการปฏิบัติงาน 
 

   - มีการลดพันนตอนและระยะเวลาในการให้บริการ
แก่ประชาชน 
   -  ระบบการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย มีระบบ
อินเตอร์เน็ต  วามเร็วสูง  
   -  มีระบบการบริการจัดเก็บคาษีเ ลื่อนที่ให้บริการ
ประชาชนทขกหมู่บ้าน 
   -  มีระบบการให้บริการพ้อมูลพ่าวสารแก่ประชาชน 
เพ่ือประชาสัมพันา์อง ์กรแก่ประชาชน 
   -  น าหลักเกูฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมา
เป็นหลักในการบริหาร 
    -  มีงบประมาูพอสม วรในการสนับสนขนการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ 
    -  ผู้บริหารมี วามมข่งมั่นตันงใจท างานเพ่ือพัฒนา
อง ์กรและประชาชน 
    -  มีบข ลากรที่เพียงพอในการปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ 
    -  มีการท างานเป็นทีมและ วามสามั  ี 
    -  บข ลากรเพ้มแพ็ง มี วามรู้  วามสามารถที่สามารถ
ถ่ายทอด วามรู้ด้านต่าง ๆ  ให้สว่นรวมได้เป็นอย่างด ี
  -  มี วามสามารถด าเนินกิจกรรมที่สอด ล้องกับ
นโยบายรัาในส่วนพองเชิงรขก 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
- ประชาชนส่วนใหญ่ให้ วามส า ัญและมีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมหมู่บ้าน, ส่วนรวมและกิจกรรมพอง อบต. 
- มีงบประมาูพอสม วรที่สามารถพัฒนาให้ 

 รอบ ลขมปัญหา วามต้องการพองประชาชนทขกด้าน 
- ประชาชนมีโอกาสพยายการลงทขนเพื่ออาชีพเสริม
มากพึนนส่งผลให้รายได้ รัวเรือนเพ่ิมพึนน 
   -  หมู่บ้านมีแผนชขมชนเป็นพองตนเอง และสามารถ
ประสานแผนพัฒนากับอง ์การบริหารส่วนต าบลได้
เป็นอย่างดี 
- ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวพ้องพร้อมสนับสนขน 
ด้านวิชาการและเงินทขน 
 -  ผู้น ามี วามสามารถในเชิงประสานงาน / บูรูา 
การจัดการร่วมกับอง ์กรอ่ืน ๆ ทันงคา รัา / เอกชน 
  -  พืนนาานวัฒนารรมประเพูีท่ีดีงามพองท้องถิ่น 
  -  อง ์กร กลข่มต่าง ๆ มี วามเพ้มแพ็ง 
  -  มีทรัพยากรารรมชาติที่เอืนอต่อการพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว ท าให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวมาก 
 
 
 
 

-  งบประมาูที่ได้รับจัดสรรจากรัาบาลไม่เป็นไป 
ตามกฎหมายก าหนด 

   -  นโยบายรัาหรือผู้บริหารบาง รันงไม่ส่งผลหรือ
สะท้อนต่อ วามต้องการพองประชาชนได้ 
  -  คัยารรมชาติบาง รันงรขนแรงเกินกว่าที่ าดการู์
ไว้และไม่สามารถรับสถานการู์ได้ทันท่วงที 
  -  ประชาชนบางส่วนไม่มีที่ดินท ากินเป็นพองตัวเอง 
  -  ประชาชนบางส่วนมีคาระหนีนสินมากเกินไปและมี 
 วามฟข่มเฟือยเกินาานะ วามเป็นอยู่ที่แท้จริง 
  -  ปัญหาการใช้แหล่งนน าเพ่ือการเกษตรยังไม่มี 
กฎระเบียบกติกาท่ีชัดเจน และมักเกิดปัญหาการใช้นน า 
หรือการพาดแ ลนนน าในช่วงฤดูแล้ง 
  - ปัญหา วามปลอดคัยในชีวิตและทรัพย์สินยัง งมี 
อยู่ 
  -  เกิดปัญหา วามไม่แน่นอนทางการเมืองและ
เศรษากิจ 
  -  ประชาชนบางส่วนยังพาดจิตส านึกในการ
รับผิดชอบร่วมกันในการอนขรักษ์ทรัพยากรารรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

ด้านการบริหารจัดการ ในด้านผู้น าและโ รงสร้างอง ์กร เพ่ือให้การน าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่
การปฏิบัติ ชขมชน วรจัดตันง ูะกรรมการพึนนมาหนึ่งชขด ท าหน้าที่เป็นตัวแทนพอง นในชขมชนในการพับเ ลื่อน
โ รงการ เพ่ือวางแผนและประสานงานติดต่อระหว่างชขมชน อง ์การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานที่
เกี่ยวพ้อง 
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นอกจากนีน เพ่ือให้ทขกกลข่มได้เพ้ามามีบทบาทและท างานร่วมกันในการพัฒนาชขมชนพองตนเอง 
 ูะกรรมการชขดดังกล่าว  วรจัดตันงด้วยระบบโ วตา กล่าว ือ ให้แต่ละกลข่มส่งตัวแทนที่มี วามเหมาะสมเพ้า
มาท างาน  ูะกรรมการหมู่บ้าน ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ ดังนีน 

ฝ่าย หน้าที่และ วามรับผิดชอบ 
1. ฝ่ายประชาสัมพันา์และการตลาด เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวพองประชาชนใน

ชขมชน สื่อสารคายในชขมชน สร้างกิจกรรมการตลาด
เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง  ๆ ทันงรัาและเอกชน 

2. ฝ่ายการเงินและบัญชี จัดท าระบบการเงิน บัญชีรายรับ/รายจ่าย ดูแล
ทรัพย์สินพอง ูะกรรมการ (ถ้ามี) 

3. ฝ่ายวิชาการ ศึกษา  ้น ว้า และรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ พองชขมชน
เพ่ือน ามาเป็นพ้อมูลด้านการท่องเที่ยว เก็บรวบรวมไว้
อย่างเป็นระบบเพื่อให้มีการศึกษา และเผยแพร่ต่อไป 

4. ฝ่ายพัฒนาและ วบ ขมมาตราานสิน ้า ออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวให้ รบวงจร น าเสนอ
รูปแบบการท่องเที่ยว และให้บริการนักท่องเที่ยวให้มี
มาตราาน และ ง วามเป็นอัตลักษู์พองชขมชนเอาไว้  
 

     5.  ฝ่ายดูแลสถานที่ บ ารขงรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ปรับปรขงคูมิทัศน์ 

บ ารขงรักษาารรมชาติ และสิ่งแวดล้อมพองชขมชนเอาไว้ 
ปรับปรขงคูมิทัศน์ สร้าง ซ่อมแซม ปรับปรขงอา าร
สถานที่ ห้องนน า ถนน ระบบการบ าบัดนน าเสีย และ
ประสานพอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานคายนอก 

    6.  ฝ่ายสาาารูสขพ ให้ วามรู้ด้านสขพศึกษา การปามพยาบาลเบืนองต้น 
ด้านการประกอบอาหาร การสาาารูสขพทั่วไป 
รูรง ์ให้ นในชขมชนใส่ใจเรื่อง วามสะอาด  

5. ฝ่ายทะเบียน พัฒนาระบบาานพ้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการ
ให้บริการในด้านต่าง ๆ ในชขมชน เช่น แหล่งท่องเที่ยว 
สถานประกอบการ และผู้ประกอบการฯ 

6. ฝ่ายรักษา วามปลอดคัย ดูและ วามปลอดคัยคายในชขมชน เช่น การจัดเวร
ยาม การปาองกันและบรรเทาสาาารูคัย รวมรวบ
พ้อมูลและพัฒนาาานพ้อมูลอย่างเป็นระบบ 

7. ฝ่ายพัฒนาสัง ม สร้างทัศน ติที่ดีพองชขมชนและคา ีต่อการจัดการ
ท่องเที่ยวระดับชขมชน  ประสาน วามเพ้าใจ การ
วางแผนและจัดท าโ รงการพัฒนาชขมชน และพอ
 วามช่วยเหลือจากหน่วยราชการ  
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นอกจาก ูะกรรมการชขดดังกล่าว ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการโ รงการด้านการท่องเที่ยวโดยตรง
แล้ว ยังมีกลข่มบข  ลที่เกี่ยวพ้องกับการสนับสนขนการท่องเที่ยวโดยอ้อม ซึ่งจะช่วยสนับสนขนให้ชขมชนมี วาม
เพ้มแพ็งยิ่งพึนนในการด าเนินงานการท่องเที่ยว ประกอบด้วยกลข่มบข  ล ดังนีน 

ฝ่าย หน้าที่และ วามรับผิดชอบ 
อง ์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ สนับสนขนการท างานพองหมู่บ้าน 

 
โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - จัดโ รงการฝึกอบรมยขวมั  ขเทศก์ 

- สนับสนขนให้มีการสอนศิลปวัฒนารรมพืนนบ้าน ในโรงเรียน 
วัด เป็นศูนย์ประสานงาน วามร่วมมือระหว่างในชขมชน 
อปพร. ดูแลรักษา วามปลอดคัยให้นักท่องเที่ยวและ นในชขมชน 

โดยเฉพาะช่วงเทศกาล และช่วงวัดหยขดยาว และสร้าง วาม
เชื่อมั่นด้าน วามปลอดคัยให้นักท่องเที่ยว 

คา เอกชน เช่น ผู้ประกอบการ ร้าน ้า ที่พัก 
ร้านอาหาร และาขรกิจอ่ืน ๆ  

ลงทขนาขรกิจท่องเที่ยวและการให้บริการ ที่ได้มาตราานไม่เอา
เปรียบผู้บริโค  
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บทที่ 3 

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในต าบลหนองผือ  

 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

สถานที่ด าเนินการ หมายเหต ุ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บริเวูแก่งโตน 
 

  
 

                      แก่งโตน ม.7 บ้านปากห้วย Bigcleaning 

                            เป็นประจ า 

2.ส่งสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตร/                         ศูนย์ส่งเสริมเศรษากิจพอเพียง   

  จ าหน่ายผลิตผลทางการเกษตร/ 
 

  
 

                      บ้านปากห้วย หมู่ที่ 6    

  วิถีชขมชนต้นแบบ                         ต าบลหนองผือ   

3.ประเพูีวันสงกรานต์/     
 

  
 

                  ทขกหมู่บ้านในต าบลหนองผือ วันที่13-15 เม.ย. 

  วันผู้สูงอายข                           พองทขกปี 

4.ประเพูีลอยกระทง                   
 

  
 

     -บ้านปากห้วย หมู่ที่ 6,7 พึนน15 ่ าเดือน12 

                           -บ้านหนองผือ หมู่ที่ 1 พองทขกปี 
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