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การจัดทําแผนสงเสริมการทองเที่ยวปงบประมาณ 25๖๔ – 256๕ ขององคการบริหาร
สวนตําบลถ้ําวัวแดง เปนการดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   โดยสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (2560-2564) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  วิสัยทศัน
จังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ  วิสัยทัศนอําเภอ  แผนสงเสริมการทองเที่ยวปงบประมาณ 25๖๔ – 
256๕ จะเกิดประโยชนสูงสุดไดหากดําเนินงานไปตามแนวทางที่กําหนด  ตามวัตถุประสงค  เปาหมาย  
กิจกรรมแผนงาน/โครงการที่วางไวอยางแทจริง  เพื่อใหประชาชน  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองการบริหาร
ไดรับการพัฒนาอยางสูงสุด บนพื้นฐานของการประหยัด  แตมีประสทิธิภาพและมีประสิทธิผล 
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สวนที่ 1 

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลถ้ําววัแดง 
1. สภาพทั่วไป 

1.1  ที่ตั้ง    องคการบริหารสวนตําบลถ้าํวัวแดง    ตั้งอยูบานเลขที่    555   หมูที่   5 
ตําบลถ้ําวัวแดง   อําเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ   ไดรับยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบล    ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย     เมื่อวันที่   23   กุมภาพันธ  พ.ศ.  2540    อยูหางจากกรุงเทพฯ   
ประมาณ   300    กิโลเมตร   หางจากจังหวัดชัยภูมิ   93   กิโลเมตร   หางจากอําเภอหนองบัวแดง   37   
กิโลเมตร 
  1.2  เนื้อที่     มีพื้นที่ท้ังหมดประมาณ   194.50   ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ   
121,562.5  ไร 
  1.3  ภูมิประเทศ  ประกอบดวยทางทิศเหนือ ถัดลงมาเปนที่ราบเขาแบบลูกคลื่นทอดตัวลง
สูตอนใตของตําบล  และเปนแหลงกําเนิดของลําน้ําเจียงบนเทือกเขาพญาฝอ  ทําใหลําน้ําเจียงและลาํน้าํเจา
ไหลผานพื้นท่ีในตําบล   ตลอดทั้งมีลําหวยตาง ๆ   อีกมากมาย   จึงเปนการเหมาะที่ประชากรไดประโยชนใน
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม   สวนทางทิศใตและทิศตะวันออกเฉียงใตเปนลูกคลื่นสลับกับพื้นท่ีคอนขาง
เรียบถึงราบลุมริมฝงน้ํา   จึงมีการใชประโยชนจากท่ีดินในการทําไรและทาํนา 

2.1.4  ประชากร                 
  องคการบริหารสวนตําบลถ้ําววัแดง  มีประชากรทั้งหมด  10,207  คน   แยกเปน  ชาย  
5,208  คน   หญิง    4,999  คน    มีความหนาแนนเฉลี่ย   195   คน /ตารางกิโลเมตร 
  จํานวนครวัเรือนทั้งสิ้น   3,056   ครัวเรอืน 
   

2.1.5  อาณาเขต 
องคการบริหารสวนตําบลถ้ําววัแดง  อําเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ   มีพื้นที่ติดตอกับ

องคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ เขตติดตอกับตําบลวังชมภู 
  ทิศตะวันออก เขตติดตอกับตําบลทาใหญ 
  ทิศตะวันตก เขตติดตอกับตําบลบานเจียง 
  ทิศใต  เขตติดตอกับเทือกเขาพังเหย 

           หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
         -  ธนาคาร      -  ไมมี   - 
         -  โรงแรม      -   ไมมี   - 
        -  มีปมน้ํามันและกาซ     -   แหง 
        -  โรงงานอุตสาหกรรม    -   แหง 
             สภาพทางสังคมในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
              ดานการศึกษา 

-   มีโรงเรียนประถมศึกษา     ๓   แหง 
1. โรงเรียนบานโนนถาวร    หมู  ๒ 
2. โรงเรียนบานหนองไห   หมูที่ ๓ 
3. โรงเรียนบานโนนลาน  หมูที่ ๔  



- มีโรงเรียนขยายโอกาส  ๓  แหง 
๑.  โรงเรียนคลองหนองหอยปงบําเหน็จวิทยา   หมู ๕ 
๒. โรงเรียนบานหัวนาคํา  หมูที่  ๗ 
๓. โรงเรียนบานบอทอง  หมูที่  ๘ 

-  โรงเรียนอาชีวศึกษา         -   ไมมี    - 
-  โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง  -   ไมมี    - 

  -  มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    ๖  แหง   ตั้งอยูที่ 
๑.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบุสีเสียด  หมูที่  ๑ 
๒.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนลาน  หมูท่ี  ๔ 
๓.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบําเหน็จสุวรรณ  หมูที่  ๕ 
๔.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองหอยปง  หมูที่  ๖ 
๕.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวนาคํา  หมูท่ี  ๗ 
๖.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอทอง  หมูที่  ๘ 

  -  มีท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน    ๑    แหง  
๑.  ตั้งอยูทีศู่นยการศกึษานอกระบบ  หมูที่ ๙ 

              ดานศาสนา 
  -  มัสยิด   - แหง 
  -  ศาลเจา  - แหง 

 -  โบสถคริสต    ๒ แหง 
-  วัด/สํานักสงฆ  ๑๖ แหง 

                     ดานสาธารณสุข 
          -  มีสถานีอนามัยประจําตําบล  ๒    แหง 
          -  ไมมีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเอกชน 
          -  มีรานขายยาแผนปจจุบัน      -  แหง  
          -  อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา   รอยละ   100 

        -  มีการออกขอบัญญัติปองกันโรคไขเลือดออกขององคการบริหารสวนตําบล  
        ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 องคการบริหารสวนตําบลถ้ําวัวแดง อยู ในความดูแลและรับผิดชอบของสถานี
ตํารวจภูธรอําเภอหนองบัวแดง กรณีเกิดเหตุเพลิงไหมมีรถดับเพลิงขององคการบริหารสวนตําบลถ้ําวัวแดง  
จํานวน  ๑  คัน  หากเกินกําลังจะขอสนับสนุนความชวยเหลือจากศูนยดับเพลิงองคการบริหารสวนตําบล
ขางเคยีง  ไดแก  องคการบริหารสวนตําบลบานเจียง  อําเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ  องคการบริหารสวน
ตําบลทาใหญ  องคการบริหารสวนตําบลวังชมภู  อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
  การเดินทาง    การเดินทางของราษฎรสวนใหญใชรถยนตและรถจักรยานยนตสวนตัว  และ
รถจักรยานยนตรับจางท่ัวไป 
             ดานโทรคมนาคม 
            -  ไมมีที่ทําการไปรษณียโทรเลข 
            -  มีโทรศัพทมือถือใชท้ัง  ๑๒   หมูบาน  ครบทุกครัวเรือน 
          ดานการไฟฟา   ทั้ง  ๑๒   หมูบาน  มีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน  
             ดานแหลงน้ํา 
            -  มีลําคลองธรรมชาติ   ๖   สาย   
            -  มีคลองแอน   ๒    สาย 
            -  มีคลองซอยหลายแหงทุกหมูบาน 



             แหลงน้ําที่สรางขึ้น 
            -  มีระบบประปาหมูบาน    ๒๐   แหง 
             ดานทรัพยากรธรรมชาติ     ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล มีแหลงปลาธรรมชาติ
ในคลองสงน้ําและแหลงน้ําและดินท่ีสมบูรณเหมาะในการเพาะปลกพืชผักทางการเกษตร  
  องคการบริหารสวนตําบลถ้ําวัวแดงประกอบดวย 
 1.  ฝายการเมือง   ๒๘   คน   ไดแก 
      -  สภาองคการบริหารสวนตําบล  มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   ๒๔   คน 
      -  คณะผูบริหาร   มี   3   คน    เลขานุการ    1   คน 
 2.  ฝายประจํา   มีพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง   
       จํานวนบุคลากร     จํานวน รวม      ๒๙        คน 
        -  ตําแหนงในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล              ๑๑         คน 
        -  ตําแหนงในกองคลัง              ๔            คน 
        -  ตําแหนงในกองชาง            ๑            คน 
        -  ตําแหนงในกองการการศึกษา ฯ                       ๙          คน  
        -  ตําแหนงในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม     ๑  คน 
        -  ตําแหนงในกองสวัสดิการสังคม                      ๒          คน  
        -  ตําแหนงในกองสงเสริมการเกษตร      ๑  คน 
 

สภาพปญหา 
ปญหาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ปญหาถนนซอยเขาหมูบานยังมีสภาพไมดี 
2. บางหมูบานมีสะพานขามคลองชั่วคราวที่ไมแข็งแรงมั่นคงถาวร 
3. ปญหาการจัดใหมีสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  เชน    ไฟฟา  โทรศพัท  ไมทั่วถึง 

        ปญหาการผลิต  การตลาด  รายไดและการมีงานทํา 
1. ปญหาการประกอบอาชีพท่ียังไมแนนอน  เนื่องจากประชาชนในชุมชนทําเกษตรแบบพืชลมลุก  

จึงมีรายไดไมมั่นคง  มีปญหาเรื่องพอคาคนกลาง 
2. ปญหาไมมีการรวมกลุม/จัดตั้งกลุมอาชีพ  หรือสงเสริมอาชพี  หรือกลุมการผลิตการตลาด 

         ปญหาสาธารณสุขและการอนามัย 
1. ประชาชนในชุมชนยังขาดความรูในดานสุขภาพอนามัย 
2. เครื่องมือ  เครื่องใชในการระวังปองกันไมเพียงพอ  เชน  เครื่องพนยุงและแมลง  เปนตน 
3. เวชภัณฑ  ยา ที่จําเปนในการรักษาพยาบาลเบื้องตนไมเพียงพอ 

         ปญหาน้ํากินน้ําใชเพื่อการเกษตร 
1. ปญหาน้ําลาํคลองไมสะอาด  ทําใหน้ําไมเหมาะแกการอุปโภคบริโภคหรือ  สําหรับการเกษตร 
2. ปญหาน้ําลาํคลองต้ืนเขิน  มีวัชพืชและผักตบชวา  ทําใหน้ําไมสามารถไหลเวียนไดตามปกติ 
3. ปญหาน้ําประปา  ของตําบล  ยังไมสามารถดื่มได 
4. ปญหาขาดแคลนน้ําสะอาดสาํหรับบริโภค 

         ปญหาความรูเพื่อการปรับปรงุคุณภาพชีวิต 
1. ปญหาขาดแคลนความรูในดานวิชาชีพและการพัฒนาฝมืออาชีพแรงงาน 
2. ขาดแหลงขอมูล  ขาวสาร  สาํหรับประชาชนในทองถิ่น 



          ปญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
1. ปญหาการรักษาความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
2. ปญหาน้ําในน้ําลาํคลองไมสะอาด  เนื่องจากสารเคมีที่ประชาชนใชในการเกษตร 
3. ปญหาการกําจัดขยะมูลฝอย  เพราะ  อบต.  ยังไมมสีถานที่ที่กําจัดขยะมลูฝอยอยางเพียงพอ 

ความตองการของประชาชน 
 ความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ตองการใหมีการกอสรางถนนลาดยาง  หรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหทั่วถึงทุกหมูบาน 
2. จัดใหมีการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและสะพานรูปตัวทีตลอดจนซอมแซม

บํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ 
3. ใหมีการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ใหทั่วถึงและเพียงพอตอความตองการ 

ความตองการดานสาธารณสุขและการอนามัย 
1. ใหมีการเฝาระวังและปองกันการระบาดของโรคติดตอ 
2. ใหมีการอบรมใหความรูเผยแพร  แจกเอกสาร  โปสเตอรแกประชาชนอยางทั่วถึง 
3. ตองการใหยาและเวชภัณฑบรกิารในสถานีอนามัยอยางเพียงพอ 
4. จัดใหมีการปองกันรักษาโรคระบาดของยาเสพติด  โรคเอดสอยางจริงจังและตอเนื่อง 
5. ใหมีการกอสรางสนามกีฬา  สถานพักผอนหยอนใจทุกหมูบาน 

               ความตองการดานน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคและเพื่อเกษตรกรรม 
1. ตองการใหมีการขุดลอกคลอง  กําจัดวัชพืชและผักตบชวาในลําคลอง  เพื่อใหมีน้ําเพียงพอ

สําหรับการอุปโภคและเกษตรกรรม 
2. ตองการใหน้ําประปาที่มีอยูมีคุณภาพมาตรฐานที่สามารถบริโภคได 

  ความตองการดานคณุภาพชีวิต 
1. ใหรัฐจัดสรางสถานศึกษาทางอาชีพ   
2. ใหอุดหนุนสงเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา  การกีฬา  ศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือใหคงอยูชั่วลูก

ชั่วหลานสบืไป 
3. จัดสรางหองสมุดประชาชนหรือที่อานหนังสือประจําหมูบาน 

                 ความตองการดานทรัพยากรธรรมชาติ 
1. รวมมือในการรักษาความสะอาดความเปนระเบียบเรียบรอยของทองถิ่น 
2. ประชาชนรวมมือกันไมทิ้งขยะในที่สาธารณะ  ริมถนน และลําคลอง 
3. โรงงานมีความรับผิดชอบในเรื่องการสรางมลพิษ  และแกไขปญหาเรื่องมลพิษ  โดยทําตาม

ระเบียบขอบังคับของทางราชการและกฎตามมาตรฐานของโรงงานอยางเครงครัด 
4. ใหมีการขุดลอกคลอง  รักษาธรรมชาติของน้ํา 

                 ความตองดานปญหาความมั่นคง 
1. จัดใหมีเจาหนาท่ีตํารวจ  ประจําหมูบาน  หรือปอมยาม  ประจําจุดท่ีมีปญหาบอย ๆ   
2.  ใหมสีายตรวจรวมระหวางประชาชนกับเจาหนาท่ีตาํรวจในการเฝาระวังปองกันการกอ

อาชญากรรมในพื้นที่ 
3. ใหมีหนวยกูภัยที่พรอมที่จะใหความชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยไดอยางรวดเร็วทันตอ

เหตุการณ 
                 ความตองการดานปญหายาเสพติด 

1. ใหมีการปราบปรามแหลงผลิตและผูจําหนายยาเสพติดใหหมดจากพื้นท่ี 
2. ใหตําบลนพรัตนเปนหมูบาน / ตําบลปลอดยาเสพติด 
3. ตองการใหความชวยเหลือทางดานการประกอบอาชีพใหมีรายไดเพียงพอแกการดํารงชีพ 



               ความตองการดานอื่น  ๆ 
1. ใหมีการชวยเหลือกรณีการประสบสาธารณภัยอยางทันทวงที 
2. ใหมีการชวยเหลือดานสังคมสงเคราะหแกเด็ก  คนชราและผูดอยโอกาส 
3.  ตองการใหความชวยเหลือดานการประกอบอาชีพใหมีรายไดเพียงพอแกการดํารงชีพ 

นโยบาย 
1.  พัฒนาการบริหารและการบริการใหมีประสิทธิภาพ  ความกาวหนาทันสมัย  สนองความตองการ
ของราษฎรอยางแทจริง 
2.  เรงรัดใหโครงสรางพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค  สาธารณปูการที่พรอมสมบูรณทั่วถึง 
3.  เรงรัดสงเสริม  ใหประชาชนมีอาชีพ  มีรายไดเพียงพอแกการดํารงชีพ 
4.  อนุรักษคุมครอง  รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
5.  เรงรัดใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  สมบูรณ  มีสถานพยาบาลและบุคลากรเพียงพอ 
6.  อนุรักษศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ประเพณีไทย 
7.  เรงรัดพัฒนาสงเสรมิระดบัความรู  การศึกษา  ใหประชาชนมีระดับการศึกษาเฉลี่ยสงูขึ้น 
8.  เรงรัดใหประชาชนมีน้ําสะอาดสาํหรับอุปโภค  บริโภค  และเพื่อการเกษตรท่ัวถึง  เพียงพอ 
9.  ปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
10. ความมั่นคงและความปลอดภัยชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

 ลําดับความสําคัญของปญหา 
 1.  ปญหาโครงสรางพื้นฐาน 
 2.  ปญหายาเสพติด 
 3.  ปญหาสาธารณสขุและการอนามัย 
 4.  ปญหาน้ําสาํหรับอุปโภคบริโภค 
 5.  ปญหาความม่ันคง 
 6.  ปญหาการผลิต  การตลาด  รายไดและการมีงานทํา 
 7.  ปญหาความรูปรับปรุงคณุภาพชีวิต 
 8.  ปญหาการรักษาทรพัยากรสิ่งแวดลอม 
 9.  ปญหาดานการบริหารและจัดการ 

การมีสวนรวมของประชาชน 
กิจกรรมทางการเมืองและการบริหารที่ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลถ้ําวัวแดง  

มีสวนรวมในการดําเนินการตาง ๆ  ดังนี้ 
1. การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล แผนพัฒนา ๕ ป 

แผนการดําเนินงาน และเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
2. การเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
3. การจัดทํายุทธศาสตร  วิสัยทัศน  ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
4. การจัดประชุม  การฝกอบรม  ในโครงการท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดขึ้น 
5. การรวมแสดงความคดิเห็นตาง ๆ ในการพัฒนา  และ   การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในเขต

องคการบริหารสวนตําบลรวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล 

 
 
 
 
 
 



แผนการทองเที่ยวองคการบริหารสวนตําบลถ้าํวัวแดง 
ตําบลถ้ําววัแดง   อําเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

ประจําปงบประมาณ 25๖๔ – 256๕ 
 

 
กิจกรรม 

 

 
ระยะเวลา 

 
สถานที่ดําเนินการ 

 
หมายเหต ุ

 
1.  กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต เมษายน หนวยอนุรักษถ้ําผาทิพย  
2. กิจกรรมแหเทียนเขาพรรษา  กรกฎาคม วัดภายในตําบลถ้ําวัวแดง  
3. กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง  พฤศจิกายน วัดคําศิลาวนาราม  
4. กิจกรรมทําบุญ ไหวพระ ปฏิบัติธรรม ตามวันสาํคัญทาง

พระพุทธศาสนา 
วัดบานหนองไห  

๕. งานประเพณีออกพรรษา ตุลาคม รวมกับ อปท.ในอําเภอหนองบัว
แดง 

 

๖. กิจกรรมการทองเท่ียวใน เขตพื้นท่ี 
 -ทองเที่ยวเชิงเกษตร  
 

 
ตลอดทั้งป 

 

 
หมู ๗ บานหัวนาคํา ต.ถ้ําวัวแดง 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สวนที่ 2 
แผนสงเสริมการทองเที่ยวภายในตําบลถ้ําวัวแดง (พ.ศ.25๖๔-256๕) ตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารถ้ําวัวแดง 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1.1 แนวทางการพัฒนา  สรางจิตสํานึก ปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 25๖๓ 256๔ 256๕ 

1 การปรับปรุงภูมิทัศนแหลง
ทองเท่ียว (บอโขโหล) 

เพ่ือสรางภาพลักษณ
แกแหลงทองเที่ยวใน
เขต  อบต. 

บริเวณอุทยาน
ประวัติศาสตร บอโข
โหล  ตําบลถ้ําวัวแดง 

   มีภูมิทัศนที่สวยงาม นักทองเที่ยวมี
ความประทับใจ
และมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

กองชาง 
(แผน

ยุทธศาสตร 
อบต.) 

 2 โครงการ/กิจกรรมการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

เพ่ือใหชุมชนมี
จิตสํานึกในการดูแล
รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและแหลง
ทองเท่ียว 

ชุมชนตนแบบ 1 
หมูบาน  

   ชุนชนตนแบบ จํานวน 
1กลุม  

ประชาชนในพ้ืน 
ที่มีความรูและ
จิตสํานึกในการ
ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรม
ขาต ิ 

สํานักปลดั 
(แผน

ยุทธศาสตร 
อบต.) 

3 โครงการจัดทําบอรด/ปาย
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร  

เพ่ือประชาสัมพันธ
ขอมลูขาวสารตางๆใน
พ้ืนที่ตําบลนพรัตน
ใหมเปนท่ีรูจัก 

มกีารประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยว  

   สื่อประชาสัมพันธ เชน 
แผนพับ ปายไวนลิ
ประชาสัมพันธ  

แหลงทองเที่ยว
ในพื้นที่ตําบลถ้าํ
วัวแดงเปนที่
รูจัก  

สํานักปลดั 
(แผน

ยุทธศาสตร 
อบต.) 

4. กิจกรรมการทองเท่ียวเชิง
เกษตร 

เพ่ือสรางภาพลักษณ
แกแหลงทองเที่ยวเชิง
เกษตรในเขต อบต.
(กลุมกลวยหอมทอง
เพ่ือการสงออก) 

กลุมกลวยหอมทอง
ตําบลถ้ําวัวแดง 

   สื่อประชาสัมพันธ เชน 
แผนพับ ปายไวนลิ
ประชาสัมพันธ FB 

กลุมกลวยหอม
ทองเปนแหลง
ทองเท่ียวเชิง
เกษตร  

กองสงเสรมิ
การเกษตร(แผน

ยุทธศาสตร 
อบต.) 



2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาสงเสริมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
    

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 25๖๓ 25๖๔ 256๕ 

1 โครงการสงเสริมสนับสนุน
ถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น  

เพ่ือสงเสริมสนับสนุน
การถายทอดภมูิ
ปญญาทองถิ่น และ
สงเสริมการทองเท่ียว 

เพ่ือเปนการสืบทอด
ภูมิปญญาแก
ประชาชนในพ้ืนที ่

   มีกิจกรรมรวมกันสืบ
ทอดประเพณีทาง
ศาสนา 

ประชาชนได
รวมกันสืบทอด
ประเพณี และ
สงเสริมการ
ทองเท่ียว 
 

สํานักปลดั 
(แผน

ยุทธศาสตร 
อบต.) 

2 
 

โครงการจัดทําศูนยเรียนรู
วัฒนธรรมทองถิ่น  
 

เพ่ือจัดทําเปนศนูย
เรียนรูดานวฒันธรรม
ทองถิ่นและสงเสริม
การทองเท่ียว  

เพ่ือเปนการสงเสริม
การทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม  

   ศูนยเรียนรูวฒันธรรม
ทองถ่ิน  

ประชาชนมี
แหลงเรียนรูดาน
วัฒนธรรม
ทองถิ่นและ
สงเสริมการ
ทองเท่ียว 
 

สํานักปลดั 
(แผน

ยุทธศาสตร 
อบต.) 
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