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คํานํา
นโยบายในการพัฒนาบริการและสงเสริมการทองเท่ียวเพ่ือใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการ

ทองเท่ียวแหงเอเชีย โดยกําหนดเปาหมายหลักในการพัฒนาดานสาธารณูปโภค ท่ีพัก สาธารณสุขพ้ืนฐาน
การเขาถึงแหลงทองเท่ียว รูปแบบการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย การเสนอวัฒนธรรมไทยท่ีเปนเอกลักษณ
การกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยแกนักทองเท่ียว ซึ่งเปาหมายดังกลาวมีความจําเปนตองอาศัยความรวมมือ
จากทุกฝาย เพ่ือสงเสริมใหการทองเท่ียวของไทยไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ และบรรลุเปาหมายไดประโยชน
ดวยกันทุกฝายและมีความยั่งยืน นโยบายดังกลาวมีความสําคัญตอการสงเสริมการทองเท่ียวทุกระดับ
โดยเฉพาะในระดับทองถ่ิน ประกอบกับแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกําหนดให
การทองเท่ียวแหงประเทศไทยถายโอนภารกิจดานการทองเท่ียวใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และนอกจากนี้งานดานการสงเสริมการทองเท่ียวยังเปนภารกิจตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามท่ีกฎหมายกําหนด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งมีแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมดานการทองเท่ียว
ควรมีแนวทางในการดําเนินการเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชนและการทองเท่ียวโดยรวมของประเทศ
โดยยึดหลักการสงเสริมการทองเท่ียวตามท่ีการทองเท่ียวแหงประเทศไทยใชเปนแนวทางและแนวปฏิบัติในการ
ดําเนินงานดานการทองเท่ียว

เทศบาลตําบลแมทาชาง เห็นวาการจัดทําแผนสงเสริมการทองเท่ียวเทศบาลตําบลแมทาชาง
เปนสิ่งสําคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินพึงกระทํา เพ่ือเปนการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเปนไปใน
ทิศทางท่ีถูกตองและเหมาะสม ซึ่งตองใชการวางแผนอยางเปนระบบ จากนั้นก็นําแผนงานและโครงการไปสู
การปฏิบัติ โดยมีการกํากับดูแลติดตามจนบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว จึงไดจัดทําแผนสงเสริมการทองเท่ียว
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้ึน

เทศบาลตําบลแมทาชาง
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สวนที่ 1
สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน

๑. ดานกายภาพ
๑.๑ ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล

ตั้งอยูหางจากอําเภอหางดง  ประมาณ ๑ กิโลเมตร   และหางจากถนนสายเชียงใหม –
ฮอด    ประมาณ ๑,๘๐๐ เมตร

๑.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ทิศเหนือ           ติดตอตําบลบานแหวน   และตําบลน้ําแพร  อําเภอหางดง
ทิศตะวันออก      ติดตอเทศบาลตําบลหางดง   และตําบลหนองแกว  อําเภอหางดง
ทิศใต               ติดตอตําบลหารแกว  อําเภอหางดง
ทิศตะวันตก        ติดตอน้ําแพร  อําเภอหางดง

จํานวนหมูบาน ๖ หมู
- จํานวนหมูบานในเขตเทศบาล เต็มท้ังหมูบาน ๓ บาน ไดแกหมูท่ี ๖, ๗, ๘
- จํานวนหมูบานในเขตเทศบาล เต็มบางสวน ๓ หมู  ไดแกหมูท่ี ๑, ๕, ๙

ทองถิ่นอ่ืนในตําบล
- จํานวนเทศบาล……-……แหง
- จํานวนเทศบาลตําบล………๑……แหง  คือ เทศบาลตําบลหางดง

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ภูมิอากาศของภาคเหนือสวนใหญเปนแบบสะวันนา (Aw) คือ อากาศรอนชื้นสลับกับฤดูแลง

อุณหภูมิเฉลี่ยประจําปอยูระหวาง 24 -27 องศาเซลเซียส มีฤดู 3 ฤดู คือ ฤดูฝน (พ.ค.- ต.ค.) ฤดู
หนาว (ต.ค. - ก.พ.) ฤดูรอน (ก.พ. - พ.ค.)
1.4 ลักษณะของดิน

-
2. ดานการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง
เทศบาลตําบลแมทาชาง ประกอบดวย หมูบาน ท้ังหมด 6 หมูบาน 2 ชุมชน มีเนื้อท่ีประมาณ…

๔.๐๕๖ …ตารางกิโลเมตร   หรือจํานวนประมาณ…๒,๕๓๕.๐๐…ไร
หมูท่ี 1 บานทาวคําวัง ผูใหญบาน นายประพันธ  จันตะมงคล
หมูท่ี 5 บานแมขัก ผูใหญบาน นายยงยุทธ  ใบมะลิ
หมูท่ี 6  บานดงหลวง กํานัน นายธนิตยพงศ  ไชยพัฒนอมร
หมูท่ี 7 บานปาแป – โรงวัว ผูใหญบาน นายสันตโดด  ดอกจันทร
หมูท่ี 8 บานกอง ผูใหญบาน นายธนพล  ปวงเรือน
หมูท่ี 9  บานดง ผูใหญบาน นายติ่ง   มงคล



2.2 การเลือกตั้ง
ฝายคณะผูบริหาร
นายทรัพยทวี      คํามา ตําแหนง  นายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง
นายอินสอน       จันทะมงคล ตําแหนง  รองนายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง
นายสุระกัน        วัยภา ตําแหนง  รองนายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง
นายสถาพร        เสารแกน ตําแหนง  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง

ฝายนิติบัญญัติ
นายชัชวาล วรรณมาลา ตําแหนง  ประธานสภาเทศบาลตําบลแมทาชาง
นายบุญเสริญ ฟองคํา ตําแหนง  รองประธานสภาเทศบาลตําบลแมทาชาง
นางรุงนภา จมภู ตําแหนง  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลแมทาชาง

รายช่ือสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมทาชาง

3. ประชากร
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับประชากร

เทศบาลตําบลแมทาชางเปนพ้ืนท่ีชนบทก่ึงเมือง ประชากรสวนใหญเปนคนพ้ืนถ่ินซึ่งอยูอาศัย
มานาน ประมาณรอยละ 80 ของพ้ืนท่ี ท่ีเหลือเปนประชากรท่ียายถ่ินฐานมาจากภูมิลําเนาอ่ืน ซึ่ง
อาศัยอยูตามหมูบานจัดสรร และรวมกันเปนชุมชนใหม คือ ชุมชนเจริญทรัพย และชุมชนธารอิง
ดอย โดยแนวโนมในอนาคต ชุมชนบานจัดสรรมีการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน การเขามาของคนพ้ืนท่ี
อ่ืนและแรงงานตางดาวมีเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งในอนาคตชุมชนดั้งเดิมมีแนวโนมลดลงและจะหายไป
กลายเปนชุมชนเมืองในท่ีสุด

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล สมาชิกสภาเขต หมายเหตุ
๑ นายสมพงษ     ศรีเรือง ๑
๒ นายชัชวาลย   วรรณมาลา ๑
๓ นางบําเพ็ญ     ดวงแกว ๑
4 นายจํานงค     วงคคําเรือง ๑
5 นางนิภา วองไว ๑
6 นายบุญชัย       กิติกุศล ๒
7 นายบุญเสริญ   ฟองคํา ๒
8 นายยงยุทธ       ทิเขียว ๒
9 นายจําลอง       บานเกาะใต ๒
10 นายบุญมี         ใจแข็ง ๒
11 นางรุงนภา       จมภู ๒



3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร
ประชากรท้ังสิ้น 4,018 คน    แยกเปนชาย ๑,895 คน     หญิง 2,123 คน
ตารางประชากร เทศบาลตําบลแมทาชาง

หมูท่ี บาน  /  หมูท่ี จํานวนประชากร รวม
จํานวน
ครัวเรือน

ผูใหญบาน หมายเหตุ
ชาย หญิง

๑ ทาวคําวัง 479 540 1,019 559 นายประพันธ  จันตะมงคล ไมรวมในเขตเทศบาล

๕ แมขัก 75 77 152 217 นายยงยุทธ  ใบมะลิ ไมรวมในเขตเทศบาล

๖ ดงหลวง 264 294 558 249 นายธนิตยพงศ ไชยพัฒนอมร

๗ ปาแป - โรงวัว 498 588 1,086 559 นายสันตโดด ดอกจันทร
๘ กอง 142 202 344 202 นายธนพล    ปวงเรือน
๙ ดง 437 422 859 ๒38 นายติ่ง  มงคล ไมรวมในเขตเทศบาล

ทะเบียน
บานกลาง

รวม
1,895 2,123 4,018 2,024
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4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา

ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลแมทาชาง มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง    จํานวน ๑ ศูนย
โรงเรียนประถมศึกษา ๑ แหง โรงเรียนมัธยมศึกษา  รายละเอียดดังนี้

4.๑.๑ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง    จํานวน ๑ ศูนย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง ( ตั้งอยูหมูท่ี ๖ )

จํานวนครู 6 คน ชาย          คน  หญิง              คน
จํานวนเด็กเล็ก 102 คน   ชาย 54 คน    หญิง 47 คน

4.๑.๒ โรงเรียนประถมศึกษา ๑ แหง ( สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ)

โรงเรียนบานดง
จํานวนหอง ๘ หองเรียน
จํานวนครู ( ขาราชการครู ) ๑๐ คน
จํานวนครู (ลูกจางชั่วคราว) ๑ คน
ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ๑ คน
จํานวนภารโรง ( ลูกจางประจํา ) ๑ คน
จํานวนเจาหนาท่ี ๑ คน

ระดับการศึกษา ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
อนุบาล ๑ ๑๔ ๑๕ ๒๙
อนุบาล ๒ ๙ ๑๐ ๑๙
ประถมศึกษาปท่ี ๑ ๒๑ ๙ ๓๐
ประถมศึกษาปท่ี ๒ ๙ ๙ ๑๘
ประถมศึกษาปท่ี ๓ ๑๒ ๑๑ ๒๓
ประถมศึกษาปท่ี ๔ ๑๒ ๑๓ ๒๕
ประถมศึกษาปท่ี ๕ ๑๔ ๑๕ ๒๙
ประถมศึกษาปท่ี ๖ ๑๙ ๑๔ ๓๓

รวม
๑๑๐ ๙๖ ๒๐๖

4.๑.๓ โรงเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ  แปลง ๒ เนื้อท่ี ๑๘ ไรเศษ  ตั้งอยูหมูท่ี ๗ ตําบล

หางดง อําเภอหางดง   จังหวัดเชียงใหม



4.2 สาธารณสุข
- ใชบริการจากโรงพยาบาลหางดงเนื่องจากในพ้ืนท่ีเทศบาลไมมีสถานีอนามัยประจํา

ตําบล/หมูบาน
- ศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน ๕ แหง
- อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา   รอยละ………๑๐๐……..

4.3 อาชญากรรม
- การปองกันอาชญากรรมในชุมชน อาศัยฝายปกครองทองท่ีในชุมชน ประสานงานรวมกับตํารวจ

อปพร. อสม. ในพ้ืนท่ี รวมกันออกตรวจพ้ืนท่ีทุกเดือน โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตําบล
แมทาชาง เพ่ือปองกันปญหาอาชญากรรมท่ีอาจเกิดข้ึน

- การติดตั้งกลองวงจรปดของเทศบาลตําบลแมทาชาง เพ่ือคอยสอดสองดูแลอาชญากรรมท่ีอาจ
เกิดข้ึนในชุมชน

4.4 ยาเสพติด

- การปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน อาศัยฝายปกครองทองท่ีในชุมชน ประสานงานรวมกับตํารวจ
อปพร. อสม. ในพ้ืนท่ี รวมกันออกตรวจพ้ืนท่ีทุกเดือน โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตําบลแมทา
ชาง เพ่ือปองกันปญหายาเสพติดท่ีอาจเกิดข้ึนในชุมชน

- การติดตั้งกลองวงจรปดของเทศบาลตําบลแมทาชาง ระยะท่ี 1 – 3 เพ่ือคอยสอดสองดูแลปญหายา
เสพติด ท่ีอาจเกิดข้ึนในชุมชน

4.5 การสังคมสงเคราะห
- กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลแมทาชาง จํานวน 1  แหง
- กองทุนหมูบาน จํานวน 6  หมูบาน
- อสม.  จํานวน 6  หมูบาน
- อปพร  จํานวน  6  หมูบาน

5. ระบบการบริการพ้ืนฐาน
5.1 การคมนาคมขนสง

- ถนนทางหลวงแผนดิน ๑ สาย ความยาว ๑ กิโลเมตร
- ถนนลาดยาง ๑๖ สาย ความยาว ๒๕ กิโลเมตร
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๙ สาย ความยาว ๘๖ กิโลเมตร

5.2 การไฟฟา
- จํานวนประชากรท่ีใชไฟฟา ๖ หมูบาน   จํานวน ๑,๖๘๘ หลังคาเรือน



5.3 การประปา
- ประปาหมูบาน จํานวน  6  หมูบาน
5.4 โทรศัพท

- สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ………๑………แหง ( โทรศัพทสาธารณะ )
- อ่ืนๆ ( ระบุ )……………………..แหง

5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ
- ท่ีทําการไปรษณียโทรเลข………-……..แหง

6. ระบบเศรษฐกิจ
ประชากรสวนใหญในพ้ืนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม คาขาย และขาราชการ

6.1 การเกษตร
- ทํานา จํานวน  83  ครัวเรือน
- ทําสวน (ลําไย กลวย มะนาว มะมวง)  จํานวน  37  ครัวเรือน
6.2 การประมง
-
6.3 การปศุสัตว
- ประชากรท่ีทําการปศุสัตวของเทศบาลตําบลแมทาชาง เปนการเลี้ยงสัตวแบบครัวเรือน ซึ่งเลี้ยงสัตว

ท่ีมีพ้ืนท่ีไมกวางมาก สวนใหญสําหรับไวบริโภคเองในครัวเรือน เชน ไกบาน ปลา เปนตน แตจะมีบางสวนท่ี
เลี้ยงไวสําหรับจําหนาย แตจะมีจํานวนไมมาก เชน โคเนื้อ นกกระทา เปนตน

6.4 การบริการ
-
6.5 การทองเท่ียว
มีโบราณสถานท่ีเกาแก  สวยงาม   สําคัญ  และเปนท่ีเคารพของประชาชน เชน     วิหารวัดหางดง

พระเจานั่งโกน (เปนพระท่ีเจาเมืองและเสนาอํามาตยในสมัยกอนไดแกะสลักจากตอไมไว) ซึ่งสามารถพัฒนา
ใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษและแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม  และประวัติศาสตรได

6.6 อุตสาหกรรม
- โรงงานอุตสาหกรรม ๔ แหง
- โรงสีขาว ๑ แหง
6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ
- รานคา ๑๐๘ แหง
- อูซอมรถ ๗ แหง
- หอพัก ๑๖ แหง
6.8 แรงงาน
-



7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา

- วัด/สํานักสงฆ จํานวน ๒ แหง
- ศาลเจา จํานวน ๗ แหง
- โบราณสถาน จํานวน ๑ แหง

7.2 ประเพณีและงานประจําป
- ประเพณีสงกรานต
- ประเพณีดงพระเจานั่งโกน
- ประเพณีสลากภัตร
- ประเพณีลอยกระทง
- ประเพณีบุญปอยหลวง
- งานทําบุญตามวันสําคัญทางศาสนา
- งานสรงน้ําพระธาตุวัดทาวคําวัง

7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่น

- ภูมิปญญาการประกอบอาชีพ ( การจักสาน, นวดแผนโบราณ, การตีมีด, การทํายาสมุนไพร
, การประดิษฐ  ฯลฯ)

- ภูมิปญญาการแตงกาย (การตัดเย็บเสื้อผาพ้ืนเมือง, การแตงกายดวยผาพ้ืนเมือง ฯลฯ)
- ภูมิปญญาการทําอาหาร (การทําพริกลาบ, น้ําพริกตาแดง, การทําขนม ฯลฯ)
- ภูมิปญญาทางสังคมและวัฒนธรรม (การทําสวยดอก,ควัก ตัดตุงพ้ืนเมือง, ฯลฯ)

ภาษา
ภาษาท่ีใชสวนใหญ คือภาษาลานนา ภาษาไทย และภาษาตางประเทศ โดยประชาชนสวน

ใหญท่ีเปนคนพ้ืนถ่ินเดิมจะใชภาษาลานนาในการสื่อสารแตไมสามารถเขียนเปนภาษาลานนาได การเขียนจะใช
ภาษาไทย สวนภาษาตางประเทศนั้น ประชาชนสามารถสื่อสารไดบางเล็กนอยเนื่องจากเชียงใหมเปนเมือง
ทองเท่ียว ชาวตางชาติเขามาติดตอในชุมชนเพ่ิมข้ึน ดังนั้น ประชาชนจึงสื่อสารไดบางเปนบางสวน

7.4 สินคาพื้นเมืองและของท่ีระลึก
- พริกลาบ
- น้ําพริกตาแดง
- น้ําพริกหนุม
- ดอกไมประดิษฐ
- ตะกราเชือกฟางสาน



8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้ํา
มีลําน้ําและลําเหมืองขนาดเล็กไหลผานเทศบาลตําบลแมทาชาง รวม ๗ สาย คือ

๑. ลําน้ําแมตาชาง
๒. ลําน้ําแมขัก
3. ลําเหมืองกอง
4. ลําเหมืองจอมทอง
5. ลําเหมืองแมตาซวย
6. ลําเหมืองกลาง
7. ลําเหมืองลัวะ

8.2 ปาไม
-
8.3 ภูเขา
-
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
-

9. อื่นๆ (ถามี)
-



สวนที่  2



สวนที่ 3

แผนสงเสรมิการทองเที่ยวเทศบาลตําบลแมทาชาง
ตําบลหางดง  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ประจําป  2561 - 2563

กิจกรรม ระยะเวลา สถานท่ีดําเนินการ หมายเหตุ

1.โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณี
ดงพระเจานั่งโกน

ก.ค. 61 ดงพระเจานั่งโกน
หมูท่ี 9  บานดง

2.เผยแพรประชาสัมพันธ(ดงพระเจา
นั่งโกน) ผานทางเว็บไซต

ต.ค.60 – ก.ย.61
(ตามความเหมาะสม)

เว็บไซตของเทศบาล

3.ปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลตําบล
แมทาชางและดงพระเจานั่งโกน

ต.ค.60 – ก.ย.61 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบล
แมทาชาง

4.กิจกรรมบิ๊กคลินนิ่งเดย ต.ค.60 – ก.ย.61 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบล
แมทาชาง



แผนสงเสริมการทองเท่ียวภายในเทศบาลตําบลแมทาชาง (พ.ศ.2561-2563)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2561 2562 2563

1 โครงการอนุรักษและ
สืบสานประเพณี
ดงพระเจานั่งโกน

เพ่ือสงเสริมและ
อนุรักษประเพณี
ดงพระเจานั่งโกน

ดงพระเจา
นั่งโกน หมูท่ี  9

40,000 40,000 40,000 มีกิจกรรมรวมกัน
และสืบทอด
ประเพณีรวมกัน

ประชาชนไดรวมกันสืบ
ทอดประเพณีโบราณ
และสงเสริมการ
ทองเท่ียว

กองการศึกษา

2 เผยแพรประชาสัมพันธ
(ดงพระเจานั่งโกน)
ผานทางเว็บไซต

เพ่ือประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารและ
กิจกรรมการจัด
งานของเทศบาล

มีการ
ประชาสัมพันธ
แหลงทองเท่ียว

20,000 20,000 20,000 สื่อประชาสัมพันธ
เชน เว็บไซตของ
เทศบาล บอรด
ประชาสัมพันธ

แหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี
เทศบาลตําบลแมทา
ชางเปนท่ียอมรับ

สํานักปลัด

3 3.ปรับปรุงภูมิทัศนใน
เขตเทศบาลตําบลแม
ทาชางและดงพระเจา
นั่งโกน

เพ่ือสราง
ภาพลักษณแก
แหลงทองเท่ียว
และพ้ืนท่ีใน
เทศบาล

พ้ืนท่ีในเขต
เทศบาลตําบล
แมทาชาง

30,000 30,000 30,000 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
มีภูมิทัศนท่ีสวยงาม

นักทองเท่ียวมีคาม
ประทับใจและมี
จิตสํานึกในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

สํานักปลัด

4 กิจกรรมบิ๊กคลินนิ่งเดย เพ่ือใหพ้ืนท่ีใน
ชุมชนและแหลง
ทองเท่ียวมีความ
สะอาดสวยงาม

พ้ืนท่ีในเขต
เทศบาลตําบล
แมทาชาง

5,000 5,000 5,000 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
มีภูมิทัศนท่ีสวยงาม

นักทองเท่ียวมีความ
ประทับใจและมี
จิตสํานึกในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

สํานักปลัด




