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จัดท าโดย 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
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ค าน า 
 

  นโยบายในการพัฒนาบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเอเชีย โดยก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนา
ด้านสาธารณูปโภค ที่พัก สาธารณสุขพ้ืนฐาน    การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การเสนอวัฒนธรรมไทยที่เป็น เอกลักษณ์      การก าหนด
มาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพ่ือส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทยได้พัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ และบรรลุเป้าหมายได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายและมีความยั่งยืน นโยบายดังกล่าวมีความส าคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกระดับโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น 
ประกอบกับแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น           และนอกจากนี้งานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวยังเป็นภารกิจตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ กมหมายก าหนด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวควรมีแนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและการท่องเที่ยวโดยรวมของ
ประเทศ    โดยยึดหลักการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้เป็นแนวทางและแนวปฏิบัติในการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เห็นว่าการจัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เป็นสิ่งส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พึงกระท า เพ่ือเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งต้องใช้การวางแผนอย่างเป็นระบบ จากนั้นก็น าแผนงานและโครงการ
ไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

 

 

 

 



แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลแม่สูน (พ.ศ.2560-2562)  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสถานที่ ภูมิทัศน์ บุคลากร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 

1 จัดท าประวัติชุมชน
และเส้นทาง
ท่องเที่ยว 4 แบบ 

เพื่อให้มีประวัติ 
และข้อมูลการ
ท่องเที่ยว 

แผนที่เส้นทาง 
- เกษตร 
- สุขภาพ 
- นิเวศ 
- วัฒนธรรม 

2,000 - - 

มีแผนที่และป้ายโปสเตอร์
ข้อมูลการท่องเท่ียว 

ขิ้มูลประวัติการท่องเท่ียวแม่
สูน 

นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ใน
การไปยังแหล่งท่องเที่ยวและ
ประวัติการพัฒนาท่งเที่ยว 

ส านักปลัด 
(แผนยุทธศาสตร์ อบต.) 

 

2 โครงการมัคคุเทศก์
น้อย 

เพื่อสร้างเยาวชน
เป็นคนน าเท่ียวได้ 

มีมัคคุเทศก์น้อย น าทางและ
ให้ข้อมูลท่องเที่ยวได ้ 20,000 

 

20,000 

มีมัคคุเทศก์น้อย ประจ าใน
ชุมชน 

นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก
ในการทอ่งเที่ยวผ่านมัคคเุทศก์
น้อย 

ส านักปลัด 
(แผนยุทธศาสตร์ อบต.) 

 

3 โครงการจัดท าป้าย
ชื่อ/ป้ายบอกทาง
สถานที่ท่องเท่ียว
ตามมาตรฐานสากล 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้มา
พักผ่อนในสถานที่
ท่องเที่ยว 
 

มีการติดตั้งป้ายตามสถานที่
ท่องเที่ยว 

 

5,000 

 มีป้ายประชาสัมพันธแ์หล่ง
ท่องเที่ยวตามรูปแบบ
มาตรฐานสากล 
 

ผู้มาผักผ่อนในสถานที่
ท่องเที่ยวได้รับความสะดวก 

ส านักปลัด 
(แผนยุทธศาสตร์ อบต.) 

 
 

4 โครงการพัฒนา
มาตรฐานโฮมสเตย์,
อาหารและ
เครือ่งดื่มท้องถิ่น
,พัฒนาบุคคลากร
ทางการท่งเท่ียว
ชุมชน 
 

เพื่อให้นักท่องเที่ยว
ไดร้ับบริการที่
มาตรฐานการ
ท่องเที่ยว  

บ้านโฮมสเตย์ได้รับการ
ประเมนิมาตรฐานโฮมสเตย์
ไทย 

 

5,000 

 ผ่านการประเมินมาตรฐานฯ
อย่างน้อย 5 หลังขึ้นไป 

นักท่องเที่ยวได้รับบริการที่ได้
มาตรฐาน และมีความเชื่อมั่น
กลับมาใช้บริการอีกครั้ง 

ส านักปลัด 
(แผนยุทธศาสตร์ อบต.) 

5 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเที่ยว  

เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์แก่
แหล่งท่องเที่ยวใน 
อบต. 

แหล่งทอ่งเที่ยวธรรมชาติใน
ต าบลแม่สูน 

 

30,000  

จ านวน 2 แห่ง  นักท่องเที่ยวมีความประทับใจ
และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 
(แผนยุทธศาสตร์ อบต.) 



6.  
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ เจ้า
บ้านที่ดี 

เพื่อให้คนน าเท่ียว 
เจ้าบ้านโฮมสเตย์ 
ได้ฝึกการเป็นเจ้า
บ้านที่ดี 

3 กลุ่ม  20,000 

 มีบุคคลต้นแบบ บ้านต้นแบบ
ต้นแบบ  

คนน าเท่ียว คนท าอาหาร 
เจ้าของแหล่งเรียนรู้ เจ้าบา้น
โฮมสเตย์ ได้ฝึกการเป็นเจ้า
บ้านที่ดี 

ส านักปลัด 
(แผนยุทธศาสตร์ อบต.) 

7 โครงการจัดท าป้าย
เตือนส าหรับพื้นที่
อันตราย 

เพื่อให้นักท่องเที่ยว
ได้รับทราบข้อมูล
ของแหล่งท่องเที่ยว
อย่างถูกตอ้ง 

มีการติดตั้งป้ายเตือนส าหรับ
พื้นที่อันตราย 

  

5,000 

มีป้ายเตือนส าหรับพื้นที่
อันตราย 

นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูล
และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 
(แผนยุทธศาสตร์ อบต.) 

8 โครงการจัด
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวภายใน
พื้นที่ต าบลแม่สูน  

เพื่อให้นักท่องเที่ยว
ได้ทดลองมาเท่ียว
และให้ความคิดเห็น
ในการมาท่องเท่ียว  

มีกิจกรรมการทอ่งเที่ยว
หลากหลาย  

 20,000 

 กิจกรรมการทอ่งเที่ยว นักท่องเที่ยวได้รับสะดวกและ
มีความประทับใจ 

ส านักปลัด 
(แผนยุทธศาสตร์ อบต.) 

9.  
 
 
 
 

โครงการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว  

เพื่อให้แหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่
ต าบลแม่สูนเป็นที่
รู้จัก 

มีการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว  

 

 30,000 

สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่น
พับ ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ ์ 

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต าบล
แม่สูนเป็นที่รู้จัก  

ส านักปลัด 
(แผนยุทธศาสตร์ อบต.) 

10 โครงการจัดท า
เว็บไซต์,ส าหรับ
แหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่  

เพื่อให้แหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่
ต าบลแม่สูนเป็นที่
รู้จักและ
นักท่องเที่ยวเข้าถึง
ข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวได้อย่าง
รวดเร็ว ครบถ้วน 

มีการจัดท าเวบ็ไซต์,แหล่ง
ท่องเที่ยว  

10,000  

 เว็บไซต์ของแหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่ 

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต าบล
แม่สูนเป็นที่รู้จักอยา่งทั่วถึง  

ส านักปลัด 
(แผนยุทธศาสตร์ อบต. 

11 ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ต าบลแม่สูน 

เพื่อให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางการ
เกษตร 

ให้ความรู้แนวทางการจัดท า
แก่เจ้าของสวนผลไม้ แปลง
พืชผลทางการเกษตร 

  20,000 
แหล่งท่องเที่ยวทางการ
เกษตรที่ได้รับการส่งเสริม 

เกษตรมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 

ส านักปลัด 
(แผนยุทธศาสตร์ อบต. 

 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 

1 โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
(ประเพณี 12 เดือน,
ภาพวาดวถิีชีวิตชุมชน,
ภาพลายค าประวัติ
เมืองฝาง)   

เพื่อสืบทอดประเพณี
โบราณ  และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี และ
ได้บุญกุศลจากการร่วมประเพณ ี

 

 

10,000 

มีกิจกรรมร่วมกันสืบ
ทอดประเพณีทาง
ศาสนา 

ประชาชนได้
ร่วมกันสืบทอด
ประเพณีโบราณ  
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 
 

ส านักปลัด 
(แผนยุทธศาสตร์ 

อบต.) 

2 
 

โครงการจัดท าศูนย์
เรียนรู้วัฒนธรรม
ท้องถิ่น  
 

เพื่อจัดท าเป็นศูนย์เรียนรู้
ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น
และส่งเสริมการท่องเท่ียว  

เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม  

 

50,000  

ศูนย์เรียนรู้
วัฒนธรรมท้องถิ่น  

ประชาชนมีแหล่ง
เรียนรู้ด้าน
วัฒนธรรมท้องถิ่น
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ส านักปลัด 
(แผนยุทธศาสตร์ 

อบต.) 



 


