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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลห้วยชมภู  
(การท่องเที่ยวโดยชุมชน Community-Based Tourism) 

“หมู่บ้านปางขอน” 

หมู่ที่ ๗ ต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  

ส านักงานปลัด อบต.หว้ยชมภู 
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ค าน า 

  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทหน้าทีใน
การส่งเสริมการพัฒนาในด้านต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข บทบาทในการพัฒนาการท่องเที่ยวก็เช่นกันถือ
เป็นบทบาทหนึ่ง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดึงความได้เปรียบของทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ 
มรดกทางวัฒนธรรม ขนบธรรม เนียมประเพณีที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือในชุมชน มาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ท า
ให้เกิดมูลค่าเพ่ิม เป็นแหล่งสร้างรายได้ของประชาชนในท้องถิ่นได้ 

 ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนา 
การท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชน แต่การริเริ่มและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ยังคงเป็น
หน้าที่หลักท่ีส าคัญของคนในชุมชนเอง ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้าง โดยมีหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการ 
ศึกษา และภาคีเครือข่าย เป็นพ่ีเลี้ยง เป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริม การขับเคลื่อนพัฒนาการท่องเที่ยวไปพร้อมๆกับ
ชุมชน เพื่อให้การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ มั่นคง และยั่งยืน ตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯฦ 
    ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ได้พิจารณาเห็นว่า “หมู่บ้านปางขอน” หมู่ที่ ๗ 
ต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นหมู่บ้านที่มีความพร้อม ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต 
ประเพณี วัฒนธรรม และผู้น าชุมชน เหมาะสมที่จะส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการท่องเที่ยวน าร่อง 
ของต าบลห้วยชมภู เพ่ือเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการขยายผลให้กับหมู่บ้านอ่ืนที่มีความสนใจ ด้านการท่องเที่ยว
โดยชุมชน น าไปศึกษาเรียนรู้ต่อไปในอนาคตได้ 
  รายงานฉบับนี้ ทางผู้จัดท าได้รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของ
ต าบลห้วยชมภู กรณีชุมชนน าร่อง“หมู่บ้านปางขอน” ในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมและกระตุ้น
ให้หมู่บ้านอื่น ที่มีความสนใจการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้ศึกษาเรียนรู้ และสามารถน าเป็นบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ คู่มือเล่มนี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อย  

 

 

                             คณะผู้จัดท า 
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      สารบัญ    หน้า 
 
บทที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน             ๓ 
 - ข้อมูลพื้นฐาน ประวัติหมู่บ้าน แหล่งท่องเที่ยว แผนที่ 

   - อัตลักษณ์ของชุมชน “บ้านปางขอน” 

บทที่ ๒  วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา       ๖  
 - วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน SWOT “บ้านปางขอน” 

  - ค าขวัญ วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา 
บทที่ ๓ การบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน          ๙  

   - คณะกรรมการกลุ่มการท่องเที่ยว หน้าที่ของคณะกรรมการ 
  - คณะกรรมการประเมินผลความพึงพอใจและติดตามประเมินผล  
  - การด าเนินงานของกลุ่มพัฒนาการท่องเที่ยวฯ  
  - แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ผลติดภัณฑ์ชุมชน เมนูอาหารในต านาน 
   และสิ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้รับ 
  - โปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน “บ้านปางขอน” 
 

  บทที่ ๔ แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน “บ้านปางขอน”     ๑๘ 

บทที่ ๕ การติดตามและประเมินผล โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ๒๕ 
  

ภาคผนวก 
- ภาพประกอบการด าเนินการตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปางขอน 

  - ความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวเที่ยวบ้านปางขอน 

๑. องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  
๒. สถานีพัฒนาการเกษตรพ้ืนที่สูงบ้านปางขอน 
๓. โรงเรียนบ้านปางขอน  
๔. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิราชมงคลล้านนา เชียงราย  

 

 

 
 



รายงานผลการสง่เสริมการท่องเที่ยวภายในต าบลห้วยชมภู หมู่บา้นปางขอน (การท่องเที่ยวโดยชมุชน Community-Based Tourism) 

ห น้ า  | 4 

 
บทท่ี 1  

ข้อมูลพื้นฐาน “หมู่บ้านปางขอน” 

 
ประวัติหมู่บ้าน 

  เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2504 ได้มีกลุ่มชาติพันธุ์ อ้ิวเมี่ยน โดยการน าของนายซาน แซ่พร่าน 
และนายต๋า แซ่โฟ่ง พร้อมกับชาวบ้าน อีกประมาณ 5 ครอบครัว ย้ายถิ่นฐานมาจากบ้านผาลั้ง หมู่ที่ 4 ต าบล
ห้วยชมภู อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เข้ามาอาศัย และท ามาหากิน โดยการเก็บของป่ามาแปรรูปขาย เช่น 
ใบชา และของป่าอ่ืนๆ ส าหรับชื่อหมู่บ้าน ค าว่า “ปางขอน” เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณนี้มีป่าไม้มาก และมีขอนไม้
จ านวนมาก จึงได้ชื่อ “ป๋างคอน” และออกเสียงเพ้ียนมาเป็น “ปางขอน” ในปัจจุบัน 
  ในอดีต บริเวณแห่งนี้เป็นแหล่งปลูกพืชเสพติด มีการแผ้วถางป่าต้นน้ าบริเวณกว้างหลายร้อย
ไร่ และยังเป็นพ้ืนที่ล าเลียงยาเสพติดจากนอกประเทศเข้ามาในตัวเมืองเชียงรายอีกด้วย แต่เมื่อวันที่ 13 
มีนาคม 2545 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จไปทอดพระเนตร
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ดอยเกี๊ยะ พิกัด 47Q NC 614-002 ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ า ห้วยป่าขม ห้วยผาลั้ง ห้วยหินขาว ห้วย
ยาดี และต้นน้ าล าน้ าแม่กรณ์  ทรงพบว่าพ้ืนที่บริเวณดังกล่าว ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ าทะเล 1,400 - 1,600 
เมตร เป็นแหล่งต้นน้ าที่ถูกบุกรุกแผ้วถางป่าเป็นบริเวณกว้างจ านวนนับพันไร่ บางส่วนของพ้ืนที่มีการปลูกพืช
เสพติด ซึ่งจะมีผล-กระทบต่อความมั่นคงตามแนวชายแดน นอกจากนั้นพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นเส้นทางล าเลียงยา
เสพติดจากนอกประเทศเข้ามายังตัวเมืองจังหวัดเชียงราย ในการนี้ได้พระราชทานพระราชด าริให้จัดตั้งสถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูงขึ้น ณ บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นพ้ืนที่
ด าเนินการและให้ราษฎรที่ขาดแคลนที่ท ากินจากหมู่บ้านที่อยู่โดยรอบ  ได้แก่ หมู่บ้านผาลั้ง (ชาวเขาเผ่า 
อ้ิวเมี่ยน ประมาณ 200 หลังคาเรือน),บ้านปางขอน (ชาวเขาเผ่าอาข่า อ้ิวเมี่ยน ลาหู่ ประมาณ 100 หลังคา
เรือน) และบ้านแม่มอญ ( ชาวเขาเผ่าลีซอและอาข่า ประมาณ 100  หลังคาเรือน) เข้ามาร่วมโครงการฯ โดย
กรมชลประทานรับผิดชอบในการพิจารณาจัดหาน้ าสนับสนุนให้กับสถานีฯ ดังกล่าว  
   ดังนั้น จึงท าให้ชาวบ้านบริเวณพ้ืนที่แห่งนี้ หันมาปลูกพืชเมืองหนาว ชา กาแฟ และเลิกการ
แผ้วถางป่าต้นน้ า โดยการดูแลและส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรจากสถานีพัฒนาการเกษตรพ้ืนที่สูงบ้านปาง
ขอน จนปัจจุบันสามารถพัฒนาต่อยอด แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรได้เอง ตลอดจนมีการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบวิถีกาแฟ โดยผู้น าชุมชนคนปัจจุบัน  

ลักษณะภูมิประเทศ 
 บ้านปางขอน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ห่างจากตัวเมืองประมาณ 
40 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 14,000 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย ป่าแม่กกฝั่งขวา 
พ้ืนทีท่ั้งหมดเป็นภูเขาสูง อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 1,200 - 1,600 เมตร มีอากาศหนาวเย็น และมี
หมอกตลอดทั้งปี 

ลักษณะภูมิอากาศ 
มีอุณหภูมเิฉลี่ยตลอดทั้งปี ประมาณ 24 องศาเซลเซียส ส่วนบนยอดดอยหนาวจัด อุณหภูมิ

ต่ าสุดจะอยู่ที่ 0 องศาเซลเซียส แบ่งออกเป็น 3 ฤด ู
   หน้าร้อน เริ่มเดือนมีนาคม – พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ 20.5 – 29.5  ๐ C 
   หน้าฝน เริ่มเดือนมิถุนายน – กันยายน อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ 19.5 – 27.5  ๐ C 
   หน้าหนาว เริ่มเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ 8.5 – 19.5  ๐ C 
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การเมืองการปกครอง  
  ประกอบด้วย จ านวน 2 หย่อมบ้าน ได้แก่ บ้านปางขอน และบ้านปางตะไคร้ ประชากร มีประมาณ 
1,010 คน เป็นผู้หญิง 502 คน เป็นผู้ชาย 508 คน จ านวนครัวเรือนประมาณ 434 ครัวเรือน ประชากรส่วน
ใหญเ่ป็นพ่ีน้องกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ล่าหู่ อาข่า อ้ิวเมี่ยน และจีนยูนนาน 
การประกอบอาชีพ  

90 เปอร์เซ็นต์ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกกาแฟ และชา 
ลักษณะการรวมกลุ่ม 
 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มกาแฟ 
    2. กลุ่มการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
อัตลักษณ์ของชุมชน “บ้านปางขอน” 
 2.1 กาแฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2 ซากุระ (ดอกนางพญาเสือโคร่ง) 
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 2.3 วิถีชาติพันธุ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2.4 มีอากาศเย็นสบาย และหมอกตลอดทั้งปี 
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บทท่ี 2  
วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา 

“บ้านปางขอน” 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน “บ้านปางขอน” ด้วยเครื่องมือ SWOT Analysis  
Strength (S) : จุดแข็ง 
  1 เป็นแหล่งปลูกกาแฟที่มีชื่อเสียง 
  2 เป็นชุมชนที่มีซากุระหรือต้นพญาเสือโคร่งมากท่ีสุดในจังหวัดเชียงราย 
  3 มีวิถีชีวิตชาติพันธุ์ที่เป็นอัตลักษณ์และมีความหลากหลาย 4 ชาติพันธุ์ ได้แก่ อาข่า,อิวเมียน
,ลาหู่และจีนยูนนาน 
  4 มีแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยการทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
  5 ผู้ประกอบการในชุมชนเป็นเจ้าของสวนกาแฟเอง     
  6 ชุมชนท าการเกษตรแบบวนเกษตรหรือการท าการเกษตรในพื้นที่ป่าและเป็นเกษตรอินทรีย์ 
Weakness (W): จุดอ่อน  
  1 ชุมชนไม่เข้าใจเกี่ยวกับการท าการท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีกาแฟ 
  2 ไม่มีพ้ืนที่หรือลานกิจกรรมส าหรับท าการแสดง 
  3 ไม่มีศูนย์กลางในการประสานงานด้านการท่องเที่ยว 
  4 ขาดงบประมาณในการสนับสนุนด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
  5 ยังไม่มีผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกหรือของฝากจ าหน่ายให้นักท่องเที่ยว 
Opportunity (O): โอกาส 
  1 อยู่ในตัวเมืองเชียงราย ใกล้ตัวเมือง และการเดินทางท่ีสะดวก 
  2 อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น สิงห์ปาร์ค วัดร่องขุ่น น้ าตกขุนกรณ์ 
  3 มีนโยบายภาครัฐสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น โครงการประชารัฐ 
  4 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ชอบการดื่มกาแฟ  
Threats(T): อุปสรรค 
  1 ปัญหาด้านภัยธรรมชาติ เช่น การพังทลายของดิน 
  2 สภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนตลอดทั้งวัน (ในหนึ่งวันเหมือนมี 3 ฤดู) 
  3 ไฟฟ้าเข้าถึงชุมชน แต่ไฟดับ ไฟตกบ่อย 
  4 สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร  
   5 ต าแหน่งในแผนที่ของ Google Map ไม่ตรงกับสถานที่ 
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ค าขวัญ :   หมู่บ้านแห่งความรัก  ที่พักอันอบอุ่น 
 หอมกรุ่นกลิ่นกาแฟ  แลวัฒนธรรมอาข่า 

วิสัยทัศน์ :   หมู่บ้านปางขอนเป็นหมู่บ้านแห่งความรัก ที่ปกคลุมไปด้วยหมอกสามฤดูดั่งสวรรค์บนดิน ชิม    
   กาแฟรสเลิศ ชมดอกซารุกะ  สัมผัสวัฒนธรรมอาข่า  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา “บ้านปางขอน” 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมส าหรับรองรับ
นักท่องเที่ยว 
 กลยุทธ์ 
 1.1 สร้างศูนย์ข้อมูลเพ่ือให้บริการนักท่องเที่ยว ได้แก่ อาคาร/สถานที่ และเอกสาร/แผ่นพับ/ป้าย 
 1.2 สร้างที่จอดรถ /ห้องน้ า/จุดกลางเต็นท์/ตลาดชุมชน เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว 
 1.3 พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย และมีฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรวิถีชุมชน , ฐาน
การเรียนรู้การผลิตกาแฟ  
 1.4 จัดอบรมบุคลากรด้านความปลอดภัย เช่น อปพร, สม, ชรบ และจัดเตรียมชุดอุปกรณ์กล่องปฐม
พยาบาลและยาสามัญประจ าบ้านไว้ตามบ้านและจุดส าคัญต่างๆในแหล่งท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที ่2 รักษา ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ 
 2.1 สร้างจิตส านึกให้คนในชุมชนใส่ใจสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและป่าไม้ของชุมชน โดยมีการให้ความรู้
ด้านจัดการขยะให้แก่คนในหมู่บ้าน  และกระตุ้นให้คนในหมู่บ้านช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ของหมู่บ้าน 
 2.2 ส่งเสริมและฟ้ืนฟูวัฒนธรรมชาติพันธุ์ เช่น การแสดง ภาษา ประเพณี การแต่งกาย และวิถีชุมชน 
 2.3 การสร้างอัตลักษณ์ ให้กับหมู่บ้าน“ ปางขอน” เช่น จัดท าลานแสดงชาติพันธุ์ และความเป็นวิถี
กาแฟปางขอน   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างรายได้และกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 
 กลยุทธ์ 
 3.1 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์ในชุมชน เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกาแฟ การแปรรูป
ผลไม้เมืองหนาวตามฤดูกาล การน าผ้าปักมาสร้างเป็นสินค้าต่างๆ 
 3.2 การแปรรูปสมุนไพรท้องถิ่น เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน และการสร้างกิจกรรมเรียนรู้เรื่องสมุนไพรของ
ชุมชน 
 3.3 การขายของที่ระลึกที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เช่น พวงกุญแจ เครื่องประดับ ต่างหูอาข่า 
กระเป๋า เสื้อชนเผ่า  
 3.4 การอบรมบุคลากรการท่องเที่ยวชุมชนด้านการบริการ 
 3.5 การสร้างผู้ประกอบการท้องถิ่น (ร้านค้า/ที่พัก) 
 3.6 พัฒนาสายพันธุ์กาแฟ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างกลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เข็มแข็ง 
 กลยุทธ์ 
 4.1 พัฒนาคณะกรรมกลุ่มการท่องเที่ยวปางขอน โดยมีการตั้งกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติ และบทบาท
หน้าที่ส าหรับสมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน 
 4.2 ศึกษาค้นคว้า และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อถอดบทเรียนจากสิ่งที่ได้เพ่ือน ามาพัฒนาต่อยอด
ให้กับชุมชน 
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 4.3 จัดตั้งกองทุนของกลุ่มการท่องเที่ยว โดยการระดมทุนซื้อหุ้นจากสมาชิกเพ่ือน ามาพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของชุมชน  
 4.5 พัฒนาและเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารกลุ่ม ได้แก่ การประสานงาน การจัดท าบัญชี การ
รายงานผลและการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างมูลค่าเพ่ิมให้การท่องเที่ยวชุมชน โดยการตลาดประชาสัมพันธ์ เพื่อยกระดับสินค้าและ
บริการ 
 กลยุทธ์ 
 5.1 สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอาหารชาติพันธุ์ โดยการสร้างกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการ
ประกอบอาหาร 
 5.2 การสร้างอัตลักษณ์ให้กับอาหารเพื่อชูความโดดเด่นของอาหารหมู่บ้านปางขอน 
 5.3 สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับกาแฟ ดอกซากุระ และวัฒนธรรมอาข่าโดยเล่าเรื่องราวให้น่าสนใจ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างภาคีความร่วมมือเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว 
 กลยุทธ์ 
 6.1 จัดท าแผนการด้านการท่องเที่ยวเพ่ือใช้น าเสนอให้แก่ภาคีเพ่ือสร้างความร่วมมือร่วมกัน 
 6.2 ติดต่อประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
หน่วยงานภาครัฐ บริษัทน าเที่ยว ททท  สถานีเกษตรที่สูง และเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยววิถีชา-กาแฟ 
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บทท่ี 3   
การบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

“บ้านปางขอน” 

รายช่ือคณะกรรมการกลุ่มการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จ านวน 10 คน 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นาย อินทฤทธิ์ วุยยะกู ประธานกลุ่ม 
2 นาย ยศสุนทร รัตนกานน์ภู รองประธาน 
3 นางสาวเกตศนี เยส่อกู เลขานุการ/ประธานกลุ่ม สื่อความหมาย 
4 นางมนธิรา มาเยอะ เหรัญญิก 
5 นางปิยะธิดา วิชัยวรกิจ  ประธานกลุ่ม บ้านพัก 
6 นางฝงลั่ง แซ่ถ่าง ประธานกลุ่ม จัดเลี้ยง/อาหาร 
7 นางศิริพร เยส่อกู ประธานกลุ่ม การแสดง 
8 นายธีรศักดิ์ วุยยะกู่ ประธานกลุ่ม ปราชญ์ชุมชน 
9 นายอาฮู้ คังเยกู่ ประธานกลุ่ม พัฒนาสินค้าของฝาก 
10 นายยาปะ ยาแปงกู่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / การตลาด 

 
คณะกรรมการกลุ่มท่องเที่ยว 

 

 

 

 

   

 

 

 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านปางขอน 
  ๑. ขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านปาง
ขอน พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
   ๒. บูรณาการการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๓. พัฒนาเครื่องมือ กระบวนการ และแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์การท่องเที่ยว 
 

 

นายอินทฤทธิ์ วุยยะก ู
ประธานกลุ่ม 

นายยศสุนทร รัตนกานน์ภ ู
รองประธาน 

นางสาวเกตศนี เยส่อก ู
เลขานุการ / ประธานกลุ่มสื่อความหมาย 

นางมนธิรา มาเยอะ 
เหรัญญิก 

นายธีรศักดิ ์วยุยะกู ่
ประธานกลุ่ม ปราชญ ์

นายอาฮู้ คังเยกู ่
ประธานกลุ่มพัฒนาสินค้รของฝาก 

นายยาปะ ยาแปงกู ่
ประชาสัมพันธ์/การตลาด 

นางปิยะธิดา วิชัยวรกิจ 
ประธานกลุ่ม บ้านพัก 

นางฝงลั่ง แซ่ถ่าง 
ประธานกลุ่ม จัดเลี้ยง 

นางศิริพร เยส่อก ู
ประธานกลุ่มการแสดง 
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๕.  ถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือยกระดับเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
การท่องเทีย่วโดยชุมชน 
  ๖. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามความ
จ าเป็น 
  ๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ประธานกลุ่มฯ มอบหมาย 

รายช่ือคณะกรรมการประเมินผลและติดตามการพัฒนาการท่องเที่ยว จ านวน 10 คน 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นายอินทฤทธิ์ วุยยะกู ประธานคณะกรรมการ 
2 นายอาเว่ย ฮาเยกุ            กรรมการ 
3 นางสาวเกตศนี เยส่อกู กรรมการ 
4 นายกิติ จุ่งดิลก กรรมการ 

5 นายจตุพล อินต๊ะสงค์ กรรมการ 

6 นายเสรี ศรีธิเลิศ กรรมการ 

7 น.ส.ศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์ กรรมการ 

8 น.ส.จันทิมา ลัญจรังสิมาเลิศ     เลขานุการ/กรรมการ 
มีหน้าที่ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

   (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการประเมินผลและติดตามผลการพัฒนาการท่องเที่ยว 
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประธานกลุ่มการท่องเที่ยว 
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

การด าเนินงานของกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านปางขอน 

  ๑. การออกส ารวจพื้นที่ การออกส ารวจพื้นที่ ในสถานที่ส าคัญที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว เช่น ทางด้านกายภาพ พรรณพืชและพันธุ์สัตว์ การจัดท าแผนที่ ระบุสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร 
และสถานที่ติดต่อ สิ่งอ านวยความสะดวก ความปลอดภัย เป็นต้น และมีการจัดท าข้อมูลพื้นฐานพื้นฐานของ
ชุมชน การศึกษาประวัติความเป็นมา 

  ๒. การจัดท าโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น อบต.ห้วยชมภู การ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และอ่ืนๆ 

  ๓. การด าเนินงานโครงการเร่งด่วน การด าเนินงานกิจกรรมหรือโครงการเร่งด่วน ที่ได้ผ่านการหารือ
ร่วมกันจากการจัดประชุมคณะท างานเพ่ือพิจารณาคัดเลือกโครงการเร่งด่วน จะก่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เช่น 
กิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  กิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  
กิจกรรมก าหนดกฎระเบียบข้อบังคับ ฯลฯ 

  ๔. การจัดประชุมคณะท างาน การจัดประชุมกระบวนการท างาน เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการ
แนวทางในการด าเนินงาน การแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึ่งการจัดประชุมกระบวนการท างานนี้จะประกอบ
ไปด้วยคณะกรรมการกลุ่มท่องเที่ยว และคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยจัดประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
พร้อมกับประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้าน เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพทางการท่องเที่ยว โดยการระดมความคิด
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จัดท าแผนงาน/โครงการ ต่างๆ ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริการ ด้านการพัฒนา ด้านอนุรักษ์ การ
จัดกิจกรรม และด้านการประชาสัมพันธ์ 

  ๕. การจัดประชุมภาคีเครือข่าย เพ่ือความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ 
การจัดประชุมภาคีเครือข่าย เพื่อก าหนด บทบาท หน้าที่ ในการรับผิดชอบงาน และมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ 
ที่ปรึกษา ประธาน เพ่ือแสดงให้เห็นแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน ร่วมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยงานราชการ คณะกรรมการหมู่บ้าน   
โรงเรียน กลุ่มโฮมสเตย์  กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ฯลฯ 
เช่น โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของต าบลห้วยชมภู โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและใกล้เคียง 
 ในหมู่บ้านปางขอน : น้ าตกปางขอน , รอยพระพุทธบาท , สวนกาแฟอินทรีย์ , ดอยชาพันปี , 
โครงการเกษตรที่สูงบ้านปางขอน , หุบเขาดอกซากุระ , หมู่บ้านวิถีกาแฟ 
 ในหมู่บ้านใกล้เคียง : (บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 3) ต้นชาร้อยปี (ต้นชายักษ์) , น้ าตกห้วยแก้ว  

กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ 
 4.1 ชมไร่กาแฟ ทดลองเก็บกาแฟ ชิมกาแฟ และเรียนรู้กระบวนการผลิตกาแฟ โดยเฉพาะ
กระบวนการคั่วกาแฟด้วยมือ ชิมกาแฟ(น้ าผึ้ง) ที่จะท าให้รู้สึกถึงความโรแมนติก ซึ่งมีจุดเด่น คือ สีชมพู รส
หวาน และกลิ่น 
 4.2 ประกอบอาหารชาติพันธุ์ ได้แก่ ลาบห่อใบกาแฟ ลาบหอมชู น้ าพริกมะเขือเทศสด และหุงข้าว
แบบอาข่าดั้งเดิม โดยให้นักท่องเที่ยวได้เป็นผู้เก็บและหาวัตถุดิบมาประกอบอาหารเอง เช่น การเก็บใบกาแฟ
มาประกอบอาหาร 
 4.3 การปักผ้าชนเผ่า โดยจะมีชุดปักผ้าให้นักท่องเที่ยวได้ลองปัก และท าผ้าย้อมจากสีน้ ากาแฟ  
 4.4 แต่งชุดอาข่า (เต็มยศ/ประยุกต์) เพ่ือถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 
 4.5 เดินป่า/ชมเส้นทางธรรมชาติและวนเกษตร 
 4.6 ชมวิวดอกซากุระในเดือน ปลายเดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคม ภูเขา ทะเลหมอกตลอดเวลา 
“ทะเลดาวบนดิน ถิ่นทะเลหมอก ชมดอกซากุระ” 
 4.7 ร่วมสนุกและมีส่วนร่วมกับการแสดงชาติพันธุ์ 
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สิ่งท่ีนักท่องเที่ยวจะได้รับ 
 1 ได้ผักผ่อนหย่อนคลาย ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ หัวใจพองโต เหมือนได้เติมพลังชีวิตและรู้สึกได้ถึงความโรแมนติก 
 2 ได้รับประสบการณ์ความตื่นเต้น ตื่นใจ 
 3 ได้รับความสนุกสนาน มีความสุข ได้หัวเราะ และอาจจะได้รับความรู้สึกกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง 
 4 ได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต 
 5 ได้สัมผัสวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์(อาข่า) ประเพณีตามเทศกาล เช่น การโล้ชิงช้า ประเพณีไข่แดง   

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 1) กาแฟ พันธุ์อาราบิกา        
 2) ผักผลไม้เมืองหนาว เช่น สตอรเบอรี่ ไหน เชอรี่ ท้อ บ๊วย แมคคาเดเมีย อะโวคาโด พลับ  
 3) ผลิตภัณฑ์ท ามือ ผ้าปัก 3 ชนเผ่า เช่น กระเป๋า เสื้อ พวงกุญแจ 
  4) อาหาร 3 ชนเผ่า หมูรมควัน น้ าพริกถั่วเน่า ข้าวปุ๊ก 
  5) ชาต่างๆ เช่น ชาดอกกาแฟ ชาเปลือกกาแฟ ชาอัสสัม  
   6) สมุนไพร เช่น น้ ามันเหลืองต้นตะไคร้หอม สเปรย์กันยุง  
  7) สบู่ แชมพู จากกากกาแฟ 

การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม 
   1) พิธีกรรมเรียกขวัญ (คน) บายศรีสู่ขวัญ  
  2) ประเพณีปีใหม่ไข่แดง (มี.ค – เม.ย. ของทุกปี) เล่นลูกข่าง–สะบ้า, สามล้อหล่อดอย, ต าข้าวปุ๊ก 
  3) พิธีกรรมไหว้ศาลเจ้าจีน (กพ. และ กย. ของทุกปี) 
  4) พิธีโล้ชิงช้า อาข่า (กิจกรรมสาธิตส าหรับนักท่องเที่ยว) 
  5) การแสดงของพี่น้อง 3 ชนเผ่า เต้นจะคึ เต้นกระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ ร าเก็บใบชา 
   6) ปีใหม่กินวอ (ลาหู่) เล่นลูกข่าง ตีสะบ้า เต้นร า เต้นจะคึ  
  7) ปักผ้า 
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เมนูอาหาร 1 ส ารับ 

  1) ลาบห่อใบกาแฟ 
  2) หมูรมควัน 
  3) ต้มตังกุย 
  4) น้ าพริกมะเขือเทศ / น้ าพริกอาข่า 
  5) ข้าวปุ๊ก / บะจ่าง 
  6) ผักกาดดอง (กิมจิปางขอน) 



รายงานผลการสง่เสริมการท่องเที่ยวภายในต าบลห้วยชมภู หมู่บา้นปางขอน (การท่องเที่ยวโดยชมุชน Community-Based Tourism) 

ห น้ า  | 15 

โปรแกรมการท่องเที่ยวในชุมชน บ้านปางขอน ส าหรับคนทุกวัย 

โปรแกรม 1 วัน (One Day Trip)  
  - ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จุดนัดพบ จุด Check in อาข่าน้อย housing มอบไข่แดง และแวะจิบชา 
กาแฟ เล่าประวัติหมู่บ้านคร่าวๆ 
  - ไปจุด Check in ประตูหมู่บ้าน เล่าประวัติ ความเชื่อของประตูผี  
  - เที่ยวชมในหมู่บ้าน วิถีชีวิตอาข่า อิวเมี้ยน เล่าเรื่องราวความเป็นมาของการอยู่ร่วมกันของ 3 
ชนเผ่า 
  - เล่นสะบ้า ตีลูกข่าง สอนปักผ้าลายชนเผ่า ภายในหมู่บ้าน 
  - แวะชมเสาธงต้นก่อ ที่ โรงเรียนบ้านปางขอน  
 - เข้าสวนกาแฟ เก็บผลไม้ เก็บกาแฟ ตามฤดูกาล 
   - ท าอาหารกลางวันร่วมกัน เมนูอาหารชนเผ่า (ต าข้าวปุ๊ก ลาบหมูห่อใบกาแฟ น้ าพริกอาข่า และ
อ่ืนๆ) 
  - รับประทานอาหารในสวนกาแฟ ดริปกาแฟในสวน 
  - เข้าชมสถานีพัฒนาเกษตรพ้ืนที่สูงบ้านปางขอน ชมดอกพญาเสือโคร่ง สวนผัก ผลไม้ ใน
โครงการ แวะซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกได้  
  - แวะ Check in ร้านกาแฟ 4 ร้าน นั่งชมบรรยากาศ ดื่มด่ ากับสายหมอก ที่โอบล้อมขุนเขา 
    - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  
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โปรแกรม 2 วัน (Two Day Trip) 
 - ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จุดนัดพบ จุด Check in อาข่าน้อย housing มอบไข่แดง และแวะจิบชา 
กาแฟ เล่าประวัติหมู่บ้านคร่าวๆ 
  - ไปจุด Check in ประตูหมู่บ้าน เล่าประวัติ ความเชื่อของประตูผี  
  - เที่ยวชมในหมู่บ้าน วิถีชีวิตอาข่า อิวเมี้ยน เล่าเรื่องราวความเป็นมาของการอยู่ร่วมกันของ 3 
ชนเผ่า 
  - เล่นสะบ้า ตีลูกข่าง สอนปักผ้าลายชนเผ่า ภายในหมู่บ้าน 
  - แวะชมเสาธงต้นก่อ ที่ โรงเรียนบ้านปางขอน  
 - เข้าสวนกาแฟ เก็บผลไม้ เก็บกาแฟ ตามฤดูกาล 
   - ท าอาหารกลางวันร่วมกัน เมนูอาหารชนเผ่า (ต าข้าวปุ๊ก ลาบหมูห่อใบกาแฟ น้ าพริกอาข่า และ
อ่ืนๆ) 
  - รับประทานอาหารในสวนกาแฟ ดริปกาแฟในสวน 
  - เข้าชมสถานีพัฒนาเกษตรพ้ืนที่สูงบ้านปางขอน ชมดอกพญาเสือโคร่ง สวนผัก ผลไม้ ใน
โครงการ แวะซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกได้  
 - เข้าท่ีพัก ผ่อนคลายตามอัธยาศัย  
  - รับประทานอาหารเย็น พร้อมชมการแสดง 
  - พักผ่อน นอนหลับ 
 - ตื่นเช้าขึ้นมา ไปสูดโอโซน และดริปกาแฟ ชมพระอาทิตย์ขึ้น ที่จุดชมวิว ณ โรงเรียนจีน 
  - รับประทานอาหารเช้า  
  - เดินย่อยอาหาร รอบหมู่บ้าน ชมโรงคั่วกาแฟของพ่อหลวง ลานตากกาแฟ  
 - แวะร้านกาแฟ บนดอยปางขอน 4 แห่ง (Check in) ซื้อของฝาก ของที่ระลึก 
  - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
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โปรแกรม 1 วัน (One Day Trip)  
 - ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จุดนัดพบ จุด Check in อาข่าน้อย housing มอบไข่แดง และแวะ
จิบชา กาแฟ เล่าประวัติหมู่บ้านคร่าวๆ 
  - ไปจุด Check in ประตูหมู่บ้าน เล่าประวัติ ความเชื่อของประตูผี  
  - เที่ยวชมในหมู่บ้าน วิถีชีวิตอาข่า อิวเมี้ยน เล่าเรื่องราวความเป็นมาของการอยู่ร่วมกันของ 
3 ชนเผ่า ชมการปักผ้า ชมการตากกาแฟ พร้อมสาธิต 
    - เข้าชมสถานีพัฒนาเกษตรพ้ืนที่สูงบ้านปางขอน ชมดอกพญาเสือโคร่ง (เฉพาะฤดูหนาว) 
สวนผัก ผลไม้ ในโครงการ แวะซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกได้  
  - จุดชมวิว ลาน ฮ. สามารถมองทิวทัศน์ของตัวเมืองเชียงรายได้ 360 องศา 
  - เยี่ยมชมพลับพลาทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  
 - รับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารเอนกประสงค์ สถานีพัฒนาเกษตรพ้ืนที่สูงบ้านปาง
ขอน 
 - สักการะศาลเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของชาวบ้าน  
  - เยี่ยมชมโรงเรียนบ้านปางขอน เสาธงต้นก่อ และภาพวาดฝาผนัง 
  - Check in ร้านกาแฟ บนดอยปางขอน พร้อมฟังเล่าเรื่องราวเส้นทางสายกาแฟ  
  - แวะซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ โอท้อป ของฝากของที่ระลึกของหมู่บ้าน 
  - ชมวิวเมืองเชียงราย ณ โรงเรียนจีน พร้อมส่งนักท่องเที่ยวกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ 
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โปรแกรม 2 วัน (Two Day Trip)  
 - ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จุดนัดพบ จุด Check in อาข่าน้อย housing มอบไข่แดง และแวะ
จิบชา กาแฟ เล่าประวัติหมู่บ้านคร่าวๆ 
  - ไปจุด Check in ประตูหมู่บ้าน เล่าประวัติ ความเชื่อของประตูผี  
  - เที่ยวชมในหมู่บ้าน วิถีชีวิตอาข่า อิวเมี้ยน เล่าเรื่องราวความเป็นมาของการอยู่ร่วมกันของ 
3 ชนเผ่า ชมการปักผ้า ชมการตากกาแฟ พร้อมสาธิต 
   - เรียนรู้เรื่องสมุนไพร จากปราชญ์ชุมชน 
  - เยี่ยมชมโรงเรียนบ้านปางขอน เสาธงต้นก่อ และภาพวาดฝาผนัง 
  - แวะตลาดชุมชน ชิม ช๊อป แช๊ะ  ^_____^ 
  - รับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้านฝ 
  - ศึกษาเรียนรู้กระบวนการผลิตกาแฟ (สี/คัด/ค่ัว/ชงชิม) 
  - เข้าท่ีพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 
  - รับประทานอาหารเย็น พร้อมชมการแสดงจากพ่ีน้อง 3 ชนเผ่า ณ ลานการแสดงฯ 
 - ส่งนักท่องเที่ยวเข้าที่พักนอนหลับพักผ่อน 
 - เดินขึ้นไปโรงเรียนจีน ชมพระอาทิตย์ขึ้น  
 - รับประทานอาหารเช้า 
 - เข้าชมสถานีพัฒนาเกษตรพ้ืนที่สูง บ้านปางขอน ศึกษาทฤษฎีการปลูกกาแฟใต้ต้นไม้ และ
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  - เที่ยวน้ าตกปางขอน และรอยพระพุทธบาท 
 - สักการะศาลเจ้าที่ เพื่อปกปักรักษาและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเดินทางกลับ 
 - รับประทานอาหารกลางวัน  
 - แวะ Check in ร้านกาแฟ บนดอยปางขอน  
            ก่อนโบกมือลานักท่องเที่ยว 
  - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งท่องเที่ยว “บ้านปางขอน”  
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1. น้ าตกปางขอน 

 

2. ต้นชาพันปี 

    

3. จุดชมวิวทะเลหมอก  
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3. ศูนย์เรียนรู้กระบวนการผลิตกาแฟ ครบวงจร 

 

5. สถานีพัฒนาการเกษตรพ้ืนที่สูงบ้านปางขอน 
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บทท่ี 4 
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านปางขอน พ.ศ.2561 – 2565  

(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวบ้านปางขอน) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมส าหรับรองรับนักท่องเท่ียว 
กลยุทธ์การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ศนูย์บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ปรับภูมิทัศน์เสน้ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนสาธารณูปโภคอื่นๆ เช่น 
สัญญาณโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต WIFI ไฟฟ้า เคร่ืองส ารองไฟ เพ่ือให้บริการแก่นักท่องเที่ยว สร้างความปลอดภัย และมัน่ใจแกน่ักทอ่งเที่ยว 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียด/จดุก่อสร้าง/สถานท่ี เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หมายเหต ุ

1 สร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บ้านปางขอน 
 

เพื่อให้ข้อมูลการท่องเที่ยว และ
กิจกรรมการท่องเที่ยว  

1. บ้านพ่อหลวง หน้าประตูหมู่บ้าน 
2. อาคารเอนกประสงค์กลางหมู่บา้น 

ศูนย์บริการขอ้มลูนักท่องเที่ยวบ้าน
ปางขอน 

นักท่องเที่ยวและไกด์ มีข้อมูลที่
ถูกต้อง และเป็นแนวทางเดียวกัน 

 

2 จัดสถานท่ีอ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว 

เพื่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก
บริการนักท่องเที่ยว 

1. ที่จอดรถ 2. ลานกางเต็นท์  
3. ตลาดชุมชน 4. ห้องน้ า 5. จุด
ถ่ายรูป 

นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาต ิ นักท่องเที่ยวได้รับความ
สะดวกสบาย เกดิความประทับใจ 
และจะกลับมาเที่ยวอีกครั้ง 

 

3 พัฒนาเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว และ
แหล่งเรียนรู้การเกษตร  

เพื่อให้เส้นทางเข้าแหล่ง
ท่องเที่ยวมีความปลอดภัย 

1. ราวกันตก หรือ ราวจับ 
2. ป้าบอกทางเข้าแหล่งเรียนรู ้
3. ป้ายบ้านเลขท่ีครัวเรือน 

เส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวมีความ
ปลอดภัย และสร้างความมั่นใจ  

นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจ และ
ปลอดภัยในชีวิตตลอดการเดินทาง 

 

4 จัดเตรียมชุดอุปกรณ์กล่องปฐมพยาบาล 
และยาสามญัประจ าบ้าน 

เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความ
ปลอดภัย หากเกิดอุบตัิเหตุ หรือ
เจ็บป่วยระหว่างเดินทาง 

1. บ้านพัก / Homestay  
2. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 

ชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลทีม่ีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน  

เตรียมความพร้อมด้านการปฐม
พยาบาล หากเกดิเหตุฉุกเฉิน 

 

5 พัฒนาและปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ เพื่อ
สนับสนุนเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่าง
ต าบล หรือ หมู่บ้าน 

เพื่อสร้างเส้นทางเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีและบริเวณ
ใกล้เคียง 

พัฒนาระบบขนส่งมาแหล่งท่องเที่ยว 
และสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ 
ระหว่างต าบล หรือ หมู่บา้น 

พัฒนาเล้นทางโลจิสติกส์ การ
ท่องเที่ยว 2 เส้นทาง 

ลดต้นทุนการผลิต และสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมส าหรับรองรับนักท่องเท่ียว 
กลยุทธ์การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ศนูย์บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ปรับภูมิทัศน์เสน้ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนสาธารณูปโภคอื่นๆ เช่น 
สัญญาณโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต WIFI ไฟฟ้า เคร่ืองส ารองไฟ เพ่ือให้บริการแก่นักท่องเที่ยว สร้างความปลอดภัย และมัน่ใจแกน่ักทอ่งเที่ยว 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียด/จดุก่อสร้าง/สถานท่ี เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หมายเหต ุ
6 ติดตั้งสญัญาณอินเตอร์เนต็ ในที่พัก และจุด 

Check in  
เพื่อบริการสัญญาณอินเตอร์เนต็ 
และ WIFI  

ผู้ให้บริการที่พัก ควรมีบริการ WIFI  อินเตอร์เนต็ และสัญญาณ WIFI นักท่องเที่ยวไม่รู้สึกเบื่อ สามารถ
ใช้ WIFI เชื่อมต่อเนตได ้

 

7  ติดตั้งเครื่องส ารองไฟไว้บริการนักท่องเที่ยว เพื่อใช้ในกรณีไฟฟ้าดับ หรือ 
ไฟฟ้าไมเ่พียงพอ 

ผู้ให้บริการที่พัก ควรมีเครื่องส ารอง
ไฟ บริการนักท่องเที่ยว 

เครื่องส ารองไฟ อย่างน้อย 2 จุด  นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจ  

8 พัฒนาเวปไซต์ การท่องเที่ยวบ้านปางขอน เพื่อสร้างสื่อประชาสมัพันธ์
ออนไลน ์
 

สร้างเวปไซต์ การท่องเที่ยวบ้านปาง
ขอน 

เวปไซต์การท่องเที่ยว 1 เวป  ประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวบ้าน
ปางขอนให้เป็นที่รู้จัก และเป็น
ช่องทางการติดต่อกับนักท่องเที่ยว 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 รักษา ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
กลยุทธ์การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างจิตส านึกคนในชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และภมูิปัญญาท้องถิ่น พร้อมสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนโดยการสร้างความมี   ส่วนร่วมในการ
ท่องเท่ียว เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน อย่างยั่งยืน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียด/จดุก่อสร้าง/สถานท่ี เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หมายเหต ุ

1 โครงการอนุรักษ์ ป่าต้นน้ า บ้านปางขอน 
 

เพื่อสร้างจิตส านึกให้คนในชุมชน
รักษา และใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
ธรรมชาติและป่าไม้ของชุมชน 

ท าแนวเขตป่าชุมชน และท าแนวกนั
ไฟ  

ป่าชุมชน ป่าต้นน้ า ไม่ถูกท าลาย ป่าไม้ น้ าและทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อุดมสมบรูณ ์

 

2 ปลูกต้นพญาเสือโคร่ง และประดับดอกไม้ 
ในบริเวณหมู่บ้าน และสองข้างทาง 

เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของบ้านปาง
ขอน 

1. ปลูกต้นพญาเสือโคร่ง  
2. ปลูกดอกไม้  
 

1. ปลูกต้นพญาเสือโคร่ง สองข้าง
ทาง และจุดชมวิว  
2. ปลูกดอกไม้ ภายในหมู่บ้าน 
3. ปลูกดอกไม้ จดุ Check in. 

ทัศนียภาพของบ้านปางขอนสวย
งาน พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 รักษา ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
กลยุทธ์การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างจิตส านึกคนในชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และภมูิปัญญาท้องถิ่น พร้อมสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนโดยการสร้างความมี   ส่วนร่วมในการ
ท่องเท่ียว เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน อย่างยั่งยืน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียด/จดุก่อสร้าง/สถานท่ี เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หมายเหต ุ
3 ฝึกอบรมทักษะการแสดงต้อนรับนกัท่องเที่ยว  เพื่อให้มีทักษะในการแสดงให้น่า

ตื่นตาตื่นใจมากขึ้น สนุกมากข้ึน 
1. เต้นกระทุ้งไมไ้ผ่ ของอาข่า 
2. เต้นจะคึ ของลาหู ่
3. ร าเก็บใบชา ของอิ้วเมี่ยน 

นักแสดง 3 กลุ่มชาติพันธ์ุ นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ
การแสดง และสนุกกับการแสดง  

4 ฝึกอบรมการท ากระเป๋าปักผ้า (สนิค้าท ามือ) เพื่อสร้างมลูค่าให้กับผา้ปัก และ
นักท่องเที่ยวสามารถซื้อเป็นของ
ฝากได ้

1. กระเป๋าผา้ปัก 3 กลุ่มชาติพันธ์ุ 
2. พวงกุญแจ 

1. กระเป๋าผา้ปัก 3 กลุ่มชาติพันธ์ุ 
2. พวงกุญแจ 

ยกระดับสินค้าใหไ้ด้มาตรฐานเพื่อ
ต่อยอดเป็นสินค้าOTOP 

 

5 อบรมและพัฒนานักเล่าเรื่องจากคนใน
ชุมชน  
 

เพื่อสร้างนักเล่าเรื่อง คนรุ่นใหม ่
ที่จะมาเล่าประวัติความเป็นมา 
ของหมู่บ้าน 

สร้างนักเล่าเรื่องราว ประวัตคิวาม
เป็นมาของหมู่บ้าน ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

ไกด์ท้องถิ่น เยาวชน สามารถเป็น
นักเล่าเรื่องประจ าหมู่บ้านได ้

คนรุ่นใหม่มีความภูมิใจ พร้อมจะ
สืบสานอนรุักษ์วัฒนธรรมของตน
ให้คงอยู ่

 

6 โครงการธนาคารขยะ และการบรหิาร
จัดการขยะครบวงจร 

เพื่อความสะอาด น่ามอง ของ
หมู่บ้าน และเป็นการรักษา
สิ่งแวดล้อม 

1. มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
2. ธนาคารขยะ แลกของ  

ประชาชนบ้านปางขอนทุกครัวเรือน หมู่บ้านสะอาด น่าอยู่ น่ามอง  

7 ท าความสะอาดถนนสายหลัก และสายรอง 
ทางเข้าหมู่บ้าน  

เพื่อกระตุ้น และรณรงค์ให้ทุกคน
รักษาความสะอาด  

ท าความสะอาดหมู่บ้าน เดือนละครั้ง 
(พัฒนาหมู่บ้านร่วมกัน) 

บ้านปางขอน ภาคีเครือข่าย 
หน่วยงานรัฐ และหมู่บ้านใกลเ้คียง 

ทางเข้าหมู่บ้านสะอาด งามตา น่า
ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 

 

8 จัดท าอุปกรณ์การละเล่นของชนเผ่า เพื่อฟ้ืนฟูประเพณีการละเล่นของ
ชนเผ่า  

สามล้อหล่อดอย/ ลูกสะบ้า / ลูกข่าง 
/ ม้าไม่ไผ่ / ชิงช้าสวรรค์ / ชิงช้า 

การละเล่นโบราณที่ควรคา่แก่การ
อนุรักษ ์

การละเล่นโบราณได้รับการฟื้นฟู
ให้ลูกหลานไดเ้รียนรู้  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนามูลค่าของผลิตภัณฑช์ุมชน การสร้างรายได้ และการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เพ่ือการพัฒนาสินค้าอย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 3 มีการสร้างอัตลักษณ์ชุมชน และการรวมกลุ่มการแปรรูปและการประยุกต์ผลิตภัณฑช์ุมชน เพ่ือสร้างเป็นสินค้า ของฝาก ของที่ระลึก แก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนการสร้าง
กิจกรรมให้นักท่องเท่ียวได้มีส่วนร่วม และจัดสรรรายได้ที่เป็นธรรม แก่คนในชมุชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียด/จดุก่อสร้าง/สถานท่ี เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หมายเหต ุ

1 ฝึกอบรมการแปรรูปผลไม้เมืองหนาว  เพื่อให้ความรู้และปฏิบตัิได้จริง 
ในการแปรรูปผลไมเ้มืองหนาว 

แยมลูกพลบั ลูกไหน เชอรี่ ท้อ บ๊วย 
สตอรเ์บอรี่ อื่นๆ 
 

มีความรูด้้านการแปรรูป และ
สามารถน าไปใช้ได้จริง  

สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน  

2 ฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์  เพื่อให้ความรู้และปฏิบตัิได้จริง 
ในการประยุกต์ลายผ้าปักชนเผ่า 
มาเป็นสินค้าชุมชน 

น าลายผ้าปัก มาท ากระเป๋า หมวก 
ของที่ระลึก พวงกุญแจ และอื่นๆ 

ผลิตภณัฑ์ชุมชนที่ได้จากการน าผ้า
ปักชนเผ่ามาประยุกต์ เป็นสินคา้ที่
สามารถใช้ได้จริง และเป็นของฝาก
ได้ในราคาย่อมเยา 

กระตุ้นให้ชาวบ้านตื่นตัวเพื่อ
ประยุกต์การปักผ้า มาเป็นสินค้า
สร้างรายได้ให้กับชุมชน 

 

3 ฝึกอบรมการท าน้ ามันตะไคร้ต้น เพื่อให้ความรู้การท าน้ ามันตะไคร้
ต้น 

การท าน้ ามันตะไคร้ต้น แบบน้ า กับ
แบบสเปรย ์

มีความรู้ในการท าน้ ามันตะไคร้ต้น  สามารถต่อยอดเป็นสินค้าชมุชนได้  

4 ฝึกอบรมการถนอมอาหาร เพื่อการจ าหน่าย เพื่อให้ความรู้เรื่องการถนอม
อาหาร เช่น หมูรมควัน น้ าพริก
ถั่วเนา กิมจิปางขอน และอื่นๆ 
เพื่อการจ าหน่าย 

หมูรมควัน / น้ าพริกถั่วเนา / 
ผักกาดดอง (กิมจิปางขอน)  

มีความรูเ้รื่องการถนอมอาหาร เพือ่
การจ าหน่าย ส่งออก 

สามารถสรา้งรายได้ให้คนในชุมชน
ได้ และ เปิดตลาดสินค้าใหม่ทาง
ออนไลน ์

 

5 การออกแบบผลติภณัฑ์ ผา้ปักและเครื่อง 
ประดับ เพื่อสร้างมลูค่าให้กับสินคา้ชุมชน 

เพื่อสร้างแบรนด์สินคา้ ให้เป็นที่
รู้จัก และประทับใจแก่ประชาชน 

โลโก้ / สัญลักษณผ์ลติภณัฑ์บ้านปาง
ขอน / ตัวโชคดี (มาสคอต) 

แบรนด์สินค้าบ้านปางขอน  สร้างช่ือ “บ้านปางขอน” ให้เป็นท่ี
รู้จัก แก่นักท่องเที่ยวท้ังไทยและ
ต่างชาติ 

 

6 ส่งเสริมการสรา้งอัตลักษณ์วิถีชีวิตบ้านปาง
ขอน ในทุกๆผลิตภณัฑส์ินค้าของชุมชน 

เพื่อสร้างอัตลักษณ์ ให้แก่สินค้า 
ผลิตภณัฑ์ชุมชน และในทุก
กิจกรรม 

สร้างเรื่องราวความเป็นมาของ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน เช่น ลายผา้ปัก 
สัญลักษณ์ปางขอน วิถีการกิน วิถี
การด าเนินชีวิต  

อัตลักษณ์ที่โดดเด่น สร้างความ
ประทับใจ และจดจ าได้แก่กลุ่มนัก 
ท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและต่างชาต ิ

อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของปางขอน 
จะกลายเป็นที่จดจ าของ
นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างกลไกการบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนให้เขม็แข็ง 
กลยุทธ์การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคณะกรรมการกลุ่มการท่องเท่ียวปางขอน ให้มีหน้าท่ีบทบาทชัดเจน มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในทุกปี 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียด/จดุก่อสร้าง/สถานท่ี เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หมายเหต ุ

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดตั้งกลุ่มการท่องเที่ยวบ้านปางขอน เพื่อก าหนดหน้าที่บทบาทของ
คณะกรรมการ 

1. มีการตั้งกฎเกณฑ/์ระเบียบ
ปฏิบัติ/ก าหนดบทบาทหน้าท่ีส าหรับ
สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน 
2. ติดตามและประเมินผลกลุม่ 
พร้อมรายงานผลการด าเนินงาน
ให้แก่สมาชิกทราบทุกป ี
3. พัฒนาและเรียนรู้เกี่ยวกับระบบ
การบริหารกลุม่ - การจัดท าบัญชี - 
การรายงานผล- การประชาสัมพันธ์
ผ่านเว็บไซด ์

กลุ่มการท่องเที่ยวบ้านปางขอนท่ี
เพิ่มขึ้นทุกป ี

เกิดความเข้มแข็งของกลุ่ม 
สามารถขับเคลื่อนการท างานใน
ชุมชนด้านการท่องเที่ยว จนเป็นท่ี
ประจักษ์ของทุกฝ่าย 

 

2 
 
 

อบรมและศึกษาดูงานเพื่อประสิทธิภาพ 
การท างานของกลุ่มการท่องเที่ยวปางขอน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน
ด้านการบริหารจดัการท่องเที่ยว
โดยชุมชน  

จัดอบรม และศึกษาดูงาน การ
บริหารจดัการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ในพื้นที่ท่ีมีบริบทใกล้เคียงกับปางอน 

กลุ่มการท่องเที่ยว ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ จากการได้เรียนรู้ใน
สถานท่ีจริงเพื่อน าปรับใช้ 

มีการพัฒนา และสรา้งเข้มแข็งใน
กับกลุ่ม 

 

3 
 
 
 
 
 

จัดตั้งกองทุนการท่องเที่ยวบ้านปางขอน 
เพื่อช่วยเหลือสมาชิก และคนในชุมชน 

เพื่อช่วยเหลือสมาชิก และคนใน
ชุมชน ตลอดจนการรับผดิชอบ
ต่อสังคม ส่งเสรมิสวสัดิการกลุ่ม 

จัดสรรผลประโยชน์ที่ได้จากการ
ท่องเที่ยว คืนสู่สมาชิกและคนใน
ชุมชน ในการจัดสวัสดิการต่าง หรอื
การช่วยเหลือต่างๆ เช่น ช่วยเหลอื
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม ในบ้านปางขอน 

กองทุนการท่องเที่ยวบ้านปางขอน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน 

เกิดความรัก สามคัคี ของคนใน
ชุมชน และพร้อมที่จะพัฒนาการ
ท่องเที่ยวไปพร้อมกัน 

 

4 สร้างภาคเีครือข่ายการท่องเที่ยว เพื่อช่วยเหลือการท างานของ
กลุ่มการท่องเที่ยว ประสานการ
ท างานร่วมกัน 

สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว เช่น 
หน่วยงานภาครัฐ โรงเรยีนในพื้นที่ 
และสถาบันการศึกษา 

เครือข่ายการท่องเที่ยว ช่วยเหลือ
ด้านวิชาการ และสนับสนุน
งบประมาณ 

สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มการ
ท่องเที่ยวบ้านปางขอน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ การจัดการตลาด และช่องทางการจัดจ าหน่าย 
กลยุทธ์การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที ่5 สร้างภาพลักษณ์การท่องเท่ียว จัดกิจกรรมการท่องเท่ียวที่เหมาะกับนกัท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ทกุวัย และเผยแพร่ประชาสัมพันธท์างสื่อต่างๆ ช่องทางการจัดจ าหน่าย ทาง
ออนไลน์ และอืน่ๆ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียด/จดุก่อสร้าง/สถานท่ี เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หมายเหต ุ

1 
 
 

จัดนิทรรศการการท่องเที่ยว และสินค้า
ผลิตภณัฑ์ในชุมชน 

เพื่อประชาสมัพันธ์เผยแพร่
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

ออกนิทรรศการร่วมกับทาง
หน่วยงานภาครัฐ 

สามารถเผยแพร่ สินค้า และ
จ าหน่ายสินค้า 

สร้างช่ือปางขอน และสร้างรายได้
ให้กับคนในชุมชน 

 

2 
 
 
 
 

ฝึกอบรมบุคลกรด้านไอที เพื่อพัฒนาระบบ
การประชาสัมพันธ์ และช่องทางการจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชน 

เพื่อสร้างคนดูและระบบไอที 
ประจ ากลุ่ม ในการดูแลระบบ
จัดซื้อ จอง และช่องทางการ
จ าหน่าย 

สร้าง เวปไซต์ การท่องเที่ยวบ้าสน
ปางขอน 

เวปไซต์การท่องเที่ยวบ้านปางขอน เป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถเข้าถึง
กลุ่มนักท่องเที่ยวได้กว้าง 

 

3 
 
 
 
 

จัดท าชุดประสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสง่เสริมการ
ประชาสมัพันธ์ และการจัดจ าหน่ายนอก
พื้นที ่

เพื่อไว้ส าหรับออกพื้นที่ ในการ
จัดนิทรรศการการท่องเที่ยว
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และ
สถาบันการศึกษา 

ป้ายไวนิล พร้อมอุปกรณ์จัดแสดง 
กิจกรรม ข้อมลูการท่องเที่ยว 

ชุดประชาสมัพันธ์เคลื่อนที ่ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การ
ท่องเที่ยว 

 

4 
 
 

จัดตลาดกลางชุมชน เพื่อเป็นสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า 
ผลิตภณัฑ์ในชุมชน 

กลางหมู่บ้านปางขอน ตลาดชุมชน มีสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าในชุมชน  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างภาคีความร่วมมือเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ประสานความร่วมมือด้านการท่องเท่ียว เพ่ือช่วยเหลือด้านวิชาการและงบประมาณ 
กษณ์การท่องเท่ียว จัดกิจกรรมการท่องเท่ียวที่เหมาะกับนักท่องเท่ียวทุกกลุ่ม ทุกวัย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ช่องทางการจัดจ าหน่าย ทางออนไลน์ และอื่นๆ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียด/จดุก่อสร้าง/สถานท่ี เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หมายเหต ุ

1 
 
 
 

จัดท าแผนการด้านการท่องเที่ยวเพื่อใช้
น าเสนอให้แก่ภาคเีพื่อสรา้งความร่วมมือ
ร่วมกัน 

เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานอย่างมีขั้นตอน และ
เป็นรูปธรรม สามารถพัฒนาด้าน
ต่างๆได ้

มีแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ซึ่งแสดงรายละเอียดแต่การ
ด าเนินงานแตล่ะกิจกรรม 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวบ้านปาง
ขอน 

สามารถน ามาใช้เป็น Road Map 
เพื่อด าเนินการ และขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐได ้

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สร้างภาคเีครือข่ายการบริหารจดัการด้าน
การท่องเที่ยวบ้านปางขอน 

เพื่อขอรับการสนับสนุนด้าน
วิชาการต่างๆ และพัฒนา 

1. ท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับ
สถาบันการศึกษา ดา้นการส่งเสรมิ
วิชาการการจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน และการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 
(MOU) 
2. ประสานการขอรับการสนับสนนุจาก
หน่วยงานภาครัฐ เช่น อบต. ททท. 
และสถานเีกษตรพื้นทีสู่ง 
3. ประสานงานกับบริษัทน าเที่ยว 
4. ประสานเครือข่ายผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยววิถีชา-กาแฟ 

ความร่วมมือ ช่วยเหลือทางวิชาการ 
และสนบัสนุนงบประมาณด้านการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมขน 

เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวท่ีเป็น
รูปธรรม  
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บทท่ี 5 
การติดตามและประเมินผล โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

“บ้านปางขอน”  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล จ านวน  ๕ คน ดังนี้ 
๑. นายอินทฤทธิ์ วุยยะกู่   ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน / ประธานกลุ่มการท่องเที่ยว   เป็น ประธานกรรมการ 
๒. นายพรพจน์ แซ่เติ๋น     ต าแหน่ง ส.อบต. หมู่ที่ ๗ บ้านปางขอน               เป็น กรรมการ 
๓. น.ส.เกตศนี เยสอกู่      ต าแหน่ง เลขานุการกลุ่มการท่องเทีย่วบ้านปางขอน เป็น กรรมการ 
๔. นายชาติสยาม เวียงค า  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.ห้วยชมภู       เป็น กรรมการ 
๕. น.ส.จันทิมา ลัญจรังสิมาเลิศ    ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและและแผน  เป็น กรรมการเลขานุการ 

  หน้าที ่
  ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประเมินความพึงพอใจของประชาชนพื้นที่ต่อการด าเนิน โครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในต าบลห้วยชมภู (การท่องเที่ยวโดยชุมชน Community-Based Tourism CBT) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รบัมอบหมาย 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดของแต่ละเกณฑ์ ตามเป้าประสงค์ ทั้ง 
๕ ด้าน โดยสรุปได้ดังนี้ 

ด้าน ๑ การบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ได้รับ 

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีประสิทธิภาพ ๔ ๓.๒ 
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒ ข้อตกลงร่วมกันส าหรับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน มี

ประสิทธิภาพ 
 

๔ 
๒.๖ 

เป้าประสงค์ที่ ๑.๓ ข้อควรปฏิบัติส าหรับนักท่องเที่ยว มีประสิทธิภาพ ๔ ๒.๕ 
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔ การพัฒนาบุคลากรในกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีประสิทธิภาพ ๔ ๔ 
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีประสิทธิภาพ ๔ ๒.๕ 
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๔ ๒ 
เป้าประสงค์ที่ ๑.๗ การจัดการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน มีประสิทธิภาพ ๔ ๓ 
เป้าประสงค์ที่ ๑.๘ ระบบบัญชี การเงิน มีประสิทธิภาพ ๔ ๒ 
เป้าประสงค์ที่ ๑.๙ เยาวชนได้รับการให้ความส าคัญในการท่องเที่ยวโดยชุมชน ๔ ๓ 
 

ด้าน ๒ การจัดการเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ได้รับ 

เป้าประสงค์ที่ ๒.๑ การจัดสรรรายได้ มีประสิทธิภาพ ๔ ๔ 
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒ การส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๔ ๔ 
เป้าประสงค์ที่ ๒.๓ ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพเพ่ือการเสริมสร้างโอกาสในการเพ่ิมรายได้จาก

การท่องเที่ยว 
๔ ๔ 

เป้าประสงค์ที่ ๒.๔ สิทธิมนุษยชนในการท่องเที่ยวได้รับการให้ความส าคัญ ๔ ๔ 
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ด้าน ๓ การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ได้รับ 

เป้าประสงค์ที่ ๓.๑ ฐานข้อมูลด้านมรดกวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวมีคุณภาพ ๔ ๓ 
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒ การเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมผ่านการท่องเที่ยวเชิงโดยชุมชน มีประสิทธิภาพ ๔ ๔ 
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น มีประสิทธิภาพ ๔ ๔ 
 

ด้าน ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและย่ังยืน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ได้รับ 

เป้าประสงค์ที่ ๔.๑ การจัดการพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยว มีประสิทธิภาพ ๔ ๓.๔ 
เป้าประสงค์ที่ ๔.๒ ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพ ๔ ๑ 
เป้าประสงค์ที่ ๔.๓ การเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนมีประสิทธิภาพ  
๔ ๓ 

เป้าประสงค์ที่ ๔.๔ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน มี
ประสิทธิภาพ 

๔ ๔ 

เป้าประสงค์ที่ ๔.๕ การสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมผ่านการท่องเที่ยว มีประสิทธิภาพ 

๔ ๒ 

 
ด้าน ๕ การบริการ และความปลอดภัย คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ได้รับ 

เป้าประสงค์ที่ ๕.๑ การให้บริการ และความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว เป็นไปอย่างน่าพึง
พอใจ 

๔ ๐ 

เป้าประสงค์ที่ ๕.๒ นักสื่อความหมายมีประสิทธิภาพ ๔ ๑ 
เป้าประสงค์ที่ ๕.๓ เส้นทางและกิจกรรมท่องเที่ยว มีความปลอดภัย ๔ ๑ 
เป้าประสงค์ที่ ๕.๔ จุดบริการท่องเที่ยว มีคุณภาพ ๔ ๑.๘ 
เป้าประสงค์ที่ ๕.๕ การบริหารจัดการเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวในชุมชน มีประสิทธิภาพ ๔ ๑ 
เป้าประสงค์ที่ ๕.๖ การบริหารจัดการกรณีฉุกเฉิน มีประสิทธิภาพ ๔ ๑.๕ 
เป้าประสงค์ที่ ๕.๗ การติดต่อประสานงานด้านบริการ มีประสิทธิภาพ ๔ ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถสรุปเป็น แผนภูมิได้ดังนี้ 
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จากผลการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านปางขอน ทาง
คณะกรรมการติดตาม ได้มีข้อเสนอแนะ และข้อควรปรับปรุงในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปาง
ขอน ดังนี้ 
ประเด็นปัญหา ข้อจ ากัด อุปสรรค ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปางขอน 
  ๑. สิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่  
     ๑.๑ ที่พัก ทั้งแบบโฮมสเตย์ วิลเลจสเตย์ เต็นท ์รีสอร์ท  
  ๑.๒ ห้องน้ าสาธารณะที่สะอาดถูกสุขลักษณะ 
 ๑.๓ ป้ายบอกทาง ไม่ชัดเจน และยังมีน้อย 
  ๑.๔ ถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยวเป็นหลุมเป็นบ่อ บางจุดเข้าถึงยากล าบากต้องเดินเท้าเข้าไป 
 ๑.๕ ความสะอาดของขยะ จุดทิ้งขยะ อยู่ข้างทาง 
  ๒. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว  
 ๒.๑ ช่องทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวไม่รู้วิธีการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  
 ๒.๒ บุคลากรในกลุ่มการท่องเที่ยวยังขาดประสบการณ์  
ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง เพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปางขอน 
  ๑. เพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ป้ายบอกทาง ป้ายแหล่งท่องเที่ยว ป้ายค าแนะน าเข้าแหล่งท่องเที่ยว 
  ๒. สร้างห้องน้ าสาธารณะ บริเวณแหล่งท่องเที่ยว 
  ๓. ประสานหน่วยงานราชการ ปรับปรุงถนนทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว 
  ๔. ก าหนดโซนทิ้งขยะของหมู่บ้าน 
  ๕. พัฒนาบุคลากร ด้านไอที และความรู้ด้านต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศักยภาพอุปทานการท่องเที่ยว 

หมู่บ้านปางขอน 

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

(ค่าเฉลี่ย 2.20)  

ศักยภาพอุปทานการท่องเที่ยว 

  1. ที่พัก 

ประเด็นที่ควรได้รับการพัฒนา 

  1. สิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเทีย่ว  

  2. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว  

  3. บริการเสริมทางการท่องเที่ยว  

  4. การเข้าถึงแหล่งทอ่งเที่ยว 
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ภาคผนวก 
รายงานผลการด าเนินการโครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

“บ้านปางขอน” 
 

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มท่องเที่ยว ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา และอบต.ห้วยชมภู 
เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ และแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านปางขอน  
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ประชุมคณะกรรมการกลุ่มท่องเที่ยว ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ สถาบันการศึกษา และอบต.ห้วยชมภู 
เพื่อประชาพิจารณ์ การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปางขอน ที่ อบต.ห้วยชมภู 

 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ 
ลาดับ  ชื่อ-สกุล  ตาแหน่ง/หน่วยงาน  เบอร์ติดต่อ/อีเมลล์  

1 นายอินทฤทธิ์ วุยยะกู่  ผู้ใหญ่บ้านปางขอนและประธานกลุ่ม
ท่องเที่ยว  

084-4875808  

2 นายยศสุนทร รัตนกานนท์กุล  รองประธานกลุ่มท่องเที่ยว  081-1798856  
3 นายเสรี หมี่เชกู ่ กรรมการท่องเที่ยว  082-1914473  
4 นางสาวศิริพร เยส่อกู่  กรรมการท่องเที่ยว  063-1394588  
5 นางมนธิรา มาเยอะ  กรรมการท่องเที่ยว  098-7609732  
6 นางปิยะธิดา วิชัยวรกิจ  กรรมการท่องเที่ยว  094-2843097  
7 นางสาวฝงลิ่ง แซ่ถ่าง  ประธานกลุ่มแม่บ้าน  093-3069673  
8 นางสาวเกตศนี เยส่อกู่  กรรมการท่องเที่ยว: นักเล่าเรื่อง  092-6587090  
9 นายยาปา วุยยะอากู  กรรมการท่องเที่ยว: นักเล่าเรื่อง  080-3204905  
10 นายธีรศักดิ์ วุยยะอากู  กรรมการหมู่บ้านกลุ่มอาชีพ  095-2433884  
11 นายเชาวลิตร์ เยส่อกู่  กรรมการหมู่บ้านกลุ่มอาชีพ  062-326-0535  
12 นายวิฑูรย์ เวยเชกู่  กรรมการหมู่บ้านกลุ่มอาชีพ  064-6149218  
13 นางสาวบูเชอ เยส่อกู่  กรรมการกลุ่มจัดเลี้ยง  097-9295988  
14 นางสาวนรินทิพย์ เยส่อกู่  กรรมการกลุ่มจัดเลี้ยง  087-3000038  
15 นายหมี่มอ เยียเปียงกู่  กรรมการหมู่บ้านกลุ่มป่าไม้  097-1913372  
16 นางยาปะยาแปงกู่  ตัวแทนสมาชิกหมู่บ้านปางขอน  088-5458852  
17 นายลอเจอ ยาแปงกู่  ตัวแทนสมาชิกหมู่บ้านปางขอน  - 
18 นายอาฮู้ คังเยกู่  ตัวแทนสมาชิกหมู่บ้านปางขอน  061-284-5464  
19 นายปฐมพร อ้วนวุฒิ  เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านปางขอน  091-0720425  
20 นายกิติ จุ่งดิลก  เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง

ตามพระราชดาริบ้านปางขอน  
093-2296655  

21 นายเสรี ศรีธิเลิศ  เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง
ตามพระราชดาริ บ้านปางขอน  

085-7158521  

22 นายกรณิศ กุสาวดี  นักพัฒนาชุมชน  081-8822162  
23 นางสาวจันทิมา ลัญจรังสิมาเลิศ  นักวิเคราะห์ อบต.ห้วยชมภู  084-0191574  
24 นางพิสมัย พัฒนาอนันต์กุล  เลขาฯ อบต.ห้วยชมภ ู 084-3711587  
25 นางรฐษร ศรีสมบัติ  นักพัฒนาชุมชน อบต.ห้วยชมภู  087-1803643  
26 ผศ. ดร.บุษบา สิทธิการ  นักวิจัย   
27 ดร. ชัย ชิงตัน  นักวิชาการ   
28 อาจารย์ผณินทร สิทธิพงศ์  นักวิชาการ   
29 อาจารย์ธันวา แก้วเกษ  นักวิชาการ   
30 อาจารย์พรพิมล ไชยสนิท  นักวิชาการ   
31 อาจารย์ดุลยลักษณ์ บุตรขุนทอง  นักวิชาการ   
32 นางสาวพรทิพย์ อินทรพรอุดม  ผู้ช่วยนักวิจัย   
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ลาดับ  ชื่อ-สกุล  ตาแหน่ง/หน่วยงาน  เบอร์ติดต่อ/อีเมลล์  
33 นางสาวทับทิมทอง มณีเติม  พนง.บริษัทการท่องเที่ยว Tribe Exp.   
34 อาจารย์สุดศิริ รุ่งเรือง  นักวิจัย   
35 ดร.วิยะดา เสรีวิชยสวสัดิ์  นักวิจัย   
36 ดร.เดชอนันต์ บังกิโล  นักวิจัย   
37 นางสาวธมนวรรณ พงษ์เสถียรศักดิ์  เจ้าหน้าที่จัดการประชุม   
38 นางสาวพิมพ์นารา มณีผ่องภัสร์  เจ้าหน้าที่จัดการประชุม   
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บ้านปางขอน หมู่ที่ ๗ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การประกวดชุมชนชวนเที่ยวปีท่ี ๓  
ตอน ชุมชนชวนชิม จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
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หมู่บ้านปางขอน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว (OTOP Village)  
ระดับอ าเภอเมืองเชียงราย 

อบต.ห้วยชมภู น ากลุ่มทอ่งเที่ยวชุมชนบ้านปางขอนเข้าร่วมอบรมพัฒนาตามโครงการหมู่บ้าน
ท่องเที่ยว (OTOP Village) ระดับอ าเภอเมืองเชียงราย 
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งานเปิดหมู่บ้านท่องเทีย่ว OTOP Village บ้านปางขอน 
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รายการโทรทัศน์ “ภาพเล่าเรื่อง”  https://youtu.be/w38J_aQKB20 

 

https://youtu.be/w38J_aQKB20
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อบรมการพัฒนาอาหารพื้นถิ่น ให้กับกลุ่มแม่บ้าน บ้านปางขอน 
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ความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวเที่ยวบ้านปางขอน 

๑. องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู    ๒. สถานีพัฒนาการเกษตรพ้ืนที่สูงบ้านปางขอน 
๓. โรงเรียนบ้านปางขอน  ๔. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิราชมงคลล้านนา เชียงราย  

โดยมีรายละเอียดบทบาทหน้าที่ความร่วมมือดังนี้ 

๑. องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  
   มีหน้าที ่ส่งเสริม สนับสนุน งบประมาณ บุคลากร เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวบ้านปางขอน 
ในด้านต่างๆ เช่น สิ่งอ านวยความสะดวก ป้ายบอกทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว ประสานภาคีเครือข่ายระดับอ าเภอ 
ในงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ด าเนินการดังนี้ 
  ๑. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในต าบลห้วยชมภู(บ้านปางขอน) ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐บาท  
  ๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน ในการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตั้งไว้ 
๑๐,๐๐๐ บาท  
  ๓. ป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ จุดชมวิวทะเลหมอก ชาพันปี น้ าตกปางขอน ส่วนปี ๒๕๖๑ ได้
จัดท าโครงการส่งเสริม ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. ประสานงานระหว่างอ าเภอเมืองเชียงราย และเครือข่ายการท่องเที่ยว  
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๒. สถานีพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูงบ้านปางขอน 
  ๑. ส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาว เช่น กาแฟ อาโวคาโด แมคคาเดเมีย พัฒนาสายพันธ์กาแฟพันธุ์อา
ราบิกา   
  ๒. พัฒนาความรู้ด้านการเกษตร 
  ๓. ส่งเสริมการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม ป่าชุมชน เช่น โครงการปลูกป่าในสวนกาแฟ 

 

 

 

 

 

 

 

๓. โรงเรียนบ้านปางขอน 
  ๑. สนับสนุน และส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่บ้านปางขอน  
  ๒. ประสานงานงาน ร่วมท างานกับกลุ่มท่องเที่ยว และภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวบ้านปางขอน เช่น 
การแสดงชนเผ่า มัคคุเทศก์น้อย นักเล่าเรื่อง ประวัติหมู่บ้าน  
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๔. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 ๑. ร่วมพัฒนาหมู่บ้านปางขอน เป็นหมู่บ้านต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยการอบรมให้ความรู้
การพัฒนาการเพ่ิมมูลค่าสินค้าการท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยว  
 ๒. วางแผน พัฒนา ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวบ้านปางขอน ร่วมกับ อบต.ห้วยชมภู และประชาชนบ้าน
ปางขอน 
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๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิราชมงคลล้านนา เชียงราย 
  ๑. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม  กรณีบ้านปางขอน หมู่ที 7  
ต าบลห้วยชมภ ู
โครงการย่อยที่ 1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และเครือข่ายในชุมชน เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชนบ้านปางขอน 
โครงการย่อยที่ 2 การจัดขยะในแหล่งท่องเที่ยว 
โครงการย่อยที่ 3 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้ขื่อ “จิบกาแฟ แลปางขอน” เพ่ือยกระดับ   คุณภาพชีวิต
ชุมชนบ้านปางขอน  

 

 

 

 

 
 


