
 

 

 

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ 
อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุร ี

 

 



ค าน า 

 นโยบายการพัฒนาการบริหารและส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเท่ียวแห่งเอเซีย โดยก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาสาธารณูปโภค ท่ีพัก สาธารณสุขพื้นฐาน 
การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว รูปแบบการท่องเท่ียวซึ่งเป้าหมายดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อส่งเสริมให้การท่องเท่ียวของไทยได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และบรรลุ
เป้าหมายได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายและมีความยั่งยืน นโยบายดังกล่าวมีความส าคัญต่อการส่งเสริม
ท่องเท่ียวทุกระดับโดยเฉพาะในระดับท่องถิ่น ประกอบกับแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเท่ียว
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนอกจากนี้งานด้านส่งเสริมการท่องเท่ียวยังเป็นภารกิจตาม
อ านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรม
การท่องเท่ียวควรมีแนวทางในการด าเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน และการท่องเท่ียว
โดยรวมของประเทศ โดยยึดหลักการส่งเสริมการท่องเท่ียวตามท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ใช้
เป็นแนวทางและแนวปฏิบัติในการด าเนินงานด้านการท่องเท่ียว 

 องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ เห็นว่าการจัดท าแผนส่งเสริมการท่องเท่ียวองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจันทร์ เป็นสิ่งส าคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรกระท า เพื่อเป็นการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็นไปในทิศทางท่ีถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งต้องใช้การวางแผนอย่างเป็นระบบ 
จากนั้นก็น าแผนงานและโครงการไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการก ากับดูแลติดตามจนบรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ จึงได้จัดท าแผนส่งเสริมการท่องเท่ียว ประจ าปี 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลพื้นฐาน 

ประวัติความเป็นมาของต าบลวังจันทร์ 

 ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่า เกิดเมื่อ พ.ศ.ใด มี
ล าห้วยสายหลักท่ีเกิดจากธรรมชาติ มีต านานเล่าสืบต่อกันมาว่าในบริเวณพื้นท่ีหมู่ท่ี 1 ในปัจจุบัน ซึ่ง
ล าห้วยแม่ประจันต์ไหลผ่าน มักจะเกิดวังน้ าวนขึ้น กรอปกับบริเวณนั้นมีต้นจันต์ขึ้นอยู่ริมฝั่งแม่น้ าเป็น
จ านวนมาก จึงเรียกว่า “วังจันทร”์  

 องค์การบริหารส่วนต าบล มีชื่อย่ออย่างเป็นทางการว่า อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็น
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภา
ต าบล ท่ีมีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ
หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ ได้ยกฐานะจากสภาต าบลวังจันทร์ เป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ลงวันท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2539 (ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนท่ี 9 ง ลง
วันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2539) ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539 เป็นต้นไป 

 ดังนั้น วันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2539 จึงเป็นวันจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา 

(หนังสือจังหวัดเพชรบุรี ด่วนมาก เลขที่ พบ0016 / ว3060 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2539) 

 

สภาพทั่วไป 

 องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ตั้งอยู่เลขท่ี 1 หมู่ท่ี 3 ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี มีระยะทางห่างจากอ าเภอแก่งกระจาน ประมาณ 14 กิโลเมตร 

 ต าบลวังจันทร์มีลักษณะเป็นพื้นท่ีราบลุ่มและภูเขา มีพื้นท่ีท้ังหมด 43,465 ไร่ หรือ 69.54                    
ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นท่ีต าบลต่างๆ ดังนี้ 



ทิศเหนือ  จรดต าบลพุสวรรค์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
ทิศใต้   จรดต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
ทิศตะวันตก  จรดต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
ทิศตะวันออก  จรดต าบลวังไคร้ อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี 
 
ภูมิประเทศ 

 ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์เป็นท่ีราบ และภูเขา โดยเฉพาะทางทิศ
ตะวันตก ซึ่งติดต่อกับต าบลแก่งกระจานจะมีภูเขาเป็นส่วนใหญ่  มีป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์ มี 3 ฤดู ได้แก่ 
ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ลักษณะของดินในพื้นท่ีเป็นดินร่วนปนทราย มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหล
ผ่าน ได้แก่ ล าห้วยแม่ประจันต์ 

ประชากร 

 มีประชากร                                    จ านวน 5,108 คน 
                                                  เป็นชาย 2,530 คน 
                                                  เป็นหญิง 2,578 คน 
 (ข้อมูลทะเบียนราษฎร ณ วันท่ี 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559) 
 

เศรษฐกิจ 

          ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูก
ข้าว จ านวน 1,930ไร่ ไร่สับปะรด จ านวน 2,997 ไร่ ปลูกมะนาวจ านวน 3,340 ไร่ ปลูกกล้วย
จ านวน 2,277 ไร่ ปลูกมะละกอจ านวน 359 ไร่ ปลูกแตงร้าน แตงกวา จ านวน 135 ไร่ ปลูกชะอม
จ านวน 40 ไร่ ท่ีเหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโคเนื้อ การเลี้ยง
ไก่ การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงแพะ การเลี้ยงเป็ด และการเลี้ยงกระบือ ในทุกหมู่บ้านของ ต าบลวังจันทร์ 
อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี นอกจากนั้นยังมีร้านบริการท าผม เสริมสวย มีโรงแรม รีสอร์ท 
โรงสีข้าวขนาดเล็ก และสถานีบริการน้ ามัน  

 



สภาพทางสังคม 
โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง (อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6) ได้แก่ 
- โรงเรียนบ้านซ่อง   จ านวนนักเรียนประมาณ 313 คน 
- โรงเรียนบ้านหนองมะกอก จ านวนนักเรียนประมาณ 67 คน 
- โรงเรียนบ้านหนองสะแก  จ านวนนักเรียนประมาณ 48 คน 
- โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด  จ านวนนักเรียนประมาณ 25 คน 
   

โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-6) แห่ง ได้แก่ 
- โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา จ านวนนักเรียนประมาณ      598   คน 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 2 แห่ง ได้แก่ 
          - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซ่อง    จ านวนนักเรียนประมาณ       82   คน 
          - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะกอก  จ านวนนักเรยีนประมาณ       29   คน 
    
ในพ้ืนที่มีการศึกษานอกระบบ (กศน.ต าบลวังจันทร์) 1 แห่ง 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 8 แห่ง 
หอกระจายข่าว 9 แห่ง 
 
สาธารณูปโภคและสาธารณูประการ 
 - คมนาคม มีถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าถึงทุกหมู่บ้าน 
 - การสื่อสาร มีท่ีท าการไปรษณีย์โทรเลข จ านวน 1 แห่ง และตู้โทรศัพท์สาธารณะ จ านวน 
11 ตู้ 
 - หอกระจายข่าว มีหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน จ านวน 8 หมู่บ้าน 
 - การไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน  จ านวน  2,031   ครัวเรือน 
 - ประปา มีระบบประปาผิวดินหมู่บ้าน จ านวน 8 หมู่บ้าน 
 
 



วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ 
 “มีน้ าใช้ตลอดปี ถนนดีทุกสาย แก้ไขสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาชุมชน” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 

ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต าบลวังจันทร์ 

 

วัดวังจันทร์(บ้านซ่อง) 

 

 

 

 

 

ประวัติความเป็นมา 

    วัดวังจันต์  ตั้งเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๕๕  โดยมีท่ีมาของชื่อ  เนื่องจากวัดตั้งอยู่ชายแม่น้ า  มีต้นไม้จันทร์
ขึ้นอยู่ประกอบกับวัดตั้งอยู่  ในหมู่บ้านชื่อว่าบ้านซ่อง  ชาวบ้านจึงมักเรียกกันโดยท่ัวไปว่าวัดวังจันต์ 
(บ้านซ่อง) วัดแห่งนี้ได้มีการย้ายท่ีตั้งจากวัดเก่ามาอยู่ด้านนอกของหมู่บ้าน  ติดกับถนนสายแก่ง
กระจานเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยมีพระอธิการประวิง  เป็นผู้ด าเนินการย้ายวัดและขอจัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่ง
ได้ใช้มาจนถึงปัจจุบัน  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันท่ี  ๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๓๒ 
วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ปัญหา    
เพราะเมื่อประมาณ ๓๐ กว่าปีถนนหนทางยังไม่สะดวกและยังเป็นถิ่นทุรกันดาร  รถยนต์ก็หายาก  

ต าแหน่งที่ตั้ง 

    วัดวังจันต์  ตั้งอยู่บ้านวังจันต์  หมู่ท่ี ๓  ต าบลวังจันต์  อ าเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี สังกัด
คณะสงฆ์มหานิกาย  ท่ีวัดและท่ีธรณีสงฆ์ท่ีดินตั้งวัดมีเนื้อท่ี ๓๗  ไร่  ๒ งาน ๒๐ ตารางวา     มีธรณี
สงฆ์ จ านวน  ๑  แปลง เนื้อท่ี   ๑๑  ไร่  ๓ งาน ๖๕ ตารางวา    มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์โฉนดดิน 
เลขที่  ๓๒๓๘ คือ   



ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจ าช่ัวคราวเขากลิ้ง 

 

 

 

 

 

 

 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจ าช่ัวคราวเขากลิ้ง ตั้งอยู่  เลขท่ี87 หมู ท่ี8 ต าบลวังจันทร 
อ าเภอแก งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี76170.ถูกตั้งขึ้น เพื่อเป็นสถานท่ีกักขังบริเวณผู้ต้องขัง และเป็น
สถานท่ีฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขัง โดยผู้ต้องขังท่ีจะมาอยู่ท่ีนี่ได้ต้องมีความประพฤติดี จะมาจากเรือนจ า 
จ.เพชรบุรี หรือเรือนจ าจังหวัดใกล้เคียง 

 

 

 

 

 

 

  



เมื่อได้เข้ามาอยู่ในเรือนจ าชั่วคราวแห่งนี้แล้ว ผู้ต้องขังจะได้รับการปฏิบัติดูแลในลักษณะผ่อนคลาย 
และได้ประโยชน์จากทางราชการมากขึ้น เช่น การเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ เป็นสถานท่ีฝึกอบรมเรื่อง
ระเบียบวินัย ฝึกหัดอาชีพ ให้มีความรู้ ความช านาญ และทักษะ 

 

  

ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
ภายหลังพ้นโทษ ถือเป็นสถานท่ีเตรียมความพร้อมก่อนได้รับการปลดปล่อยกลับสู่สังคม และยังเป็น
สถานท่ีระบายความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ าของจังหวัดเพชรบุรี 

 ปัจจุบัน เรือนจ าชั่วคราวแห่งนี้ ได้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน และยังถือเป็น
ศูนย์เรียนรู้ท่ีส าคัญ มีกิจกรรมให้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดท้ังปี ได้แก่ การเกษตรปลอดสารพิษ การ
สร้างบ้านจากดิน การเลี้ยงปศุสัตว์ การจัดท าน้ าส้มควันไม้ใช้แทนสารเคมี การปลูกสวนป่า เป็นต้น  

 การเดินทางมาดูงาน ควรติดต่อล่วงหน้า ได้ท่ีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเรือนจ า
ชั่วคราวเขากลิ้ง 

 

 

 



วัดหนองมะกอก 

 

ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร ์

อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุร ี
ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2562 

 
 

กิจกรรม 
 

 
ระยะเวลา 

 
สถานที่ด าเนินการ 

 
หมายเหตุ 

 
1.  กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ เมษายน 2561 วัดบ้านซ่อง(วังจันทร์)  
2. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวใน 
    เขตพ้ืนที่อ าเภอแก่งกระจาน 
 -เทศกาลกินปลาพาเที่ยวแก่งกระจาน 
 

 
 

ธันวาคม 2561 
 

 
 

อ าเภอแก่งกระจาน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



การวิเคราะห์ศักยภาพและเป้าหมายการท่องเที่ยว 
 

นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์  
 3. สร้างจิตส านึกของประชาชนให้รักและช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ 
 
เป้าหมายการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ 

- มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว  
- คนวังจันทร์มีแหล่งรายได้อันเป็นผลมาจากการท่องเที่ยว 
- คนในชุมชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
- อยากให้แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต าบลวังจันทร์เป็นที่รู้จัก 

 
มิติในด้านเศรษฐกิจ 

- คนในท้องถิ่นมีงานท า เศรษฐกิจในชุมชนดี 
- ไม่มีปัญหาทางสังคม คนในชุมชนมีความสุข 
- ชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์(SWOT) 

จุดแข็งStrength จุดอ่อนWeakness 

- มีการแบ่งส่วนราชการและมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน มีการแบ่ง
ส่วนโครงสร้างหลักออกเป็น ข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจ า 

   - กิจกรรมแต่ละอย่างมีการวางแผนการด าเนินการ ไว้เป็นอย่างดี 
ทั้งแผนระยะสั้นระยะยาวแผนด าเนินงาน รวมทั้งแผนปฏิบัติงานแต่ละ
เรื่อง มีการก าหนดระยะเวลาด าเนินงานส าหรับแต่ละโครงการไว้อย่าง
ชัดเจนและสามารถปฏิบัติ ได้ตามแผนที่วางไว้ 

   - มีการประเมินโครงการทุกครั้งอย่างเป็นระบบ 

- มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการแก่ประชาชน 
   -  ระบบการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย มีระบบอินเตอร์เน็ต ความเร็ว
สูง  
   -  มีระบบการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนทุก
หมู่บ้าน 
   -  มีระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์องค์กรแก่ประชาชน 
   -  น าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นหลักในการ
บริหาร 
    -  มีงบประมาณพอสมควรในการสนับสนุนการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
    -  ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นตั้งใจท างานเพ่ือพัฒนาองค์กรและ
ประชาชน 
    -  มีบุคลากรที่เพียงพอในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที ่
    -  มีการท างานเป็นทีมและความสามัคคี 
    -  บุคลากรเข้มแข็ง มีความรู้ ความสามารถที่สามารถถ่ายทอด
ความรู้ด้านต่าง ๆ ให้ส่วนรวมได้เป็นอย่างดี 
  -  มีความสามารถด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐในส่วน
ของเชิงรุก 

 
- การแบ่งงานในหน้าที่ยังไม่เป็นเอกภาพ 

-  โครงการใหญ่ ๆ ไม่สามารถด าเนินการ
ได้ตามแผนเนื่องจากได้รับการจัดสรร
งบประมาณน้อยกว่าที่ก าหนด 

- บุคลากรบางส่วนที่ได้รับการฝึกอบรมไม่
สามารถน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับ
งานได้ ขาดความคิดริเริ่มในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
- ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญและมีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมหมู่บ้าน, ส่วนรวมและกิจกรรมของ อบต. 
- มีงบประมาณพอสมควรที่สามารถพัฒนาให้ 

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

-  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลไม่เป็นไป 
ตามกฎหมายก าหนด 

   -  นโยบายรัฐหรือผู้บริหารบางครั้งไม่ส่งผลหรือ
สะท้อนต่อความต้องการของประชาชนได้ 
    -  ประชาชนบางส่วนมีภาระหนี้สินมากเกินไปและ
มี ความฟุ่มเฟือยเกินฐานะความเป็นอยู่ที่แท้จริง 
  -  เกิดปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ 
  -  ประชาชนบางส่วนยังขาดจิตส านึกในการ
รับผิดชอบร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

 


