แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตาบลหนองควาย
อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ 2561

คานา
นโยบายในการพัฒนาบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวแห่งเอเชีย โดยกาหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ที่พัก สาธารณสุข
พื้นฐาน การ เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การเสนอวัฒนธรรมไทยที่เป็น
เอกลักษณ์ การ กาหนดมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวมีความ
จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก ฝ่าย เพื่อส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทยได้พัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ และบรรลุเป้าหมายได้ประโยชน์ด้วยกันทุก
ฝ่ายและมีความยั่งยืน นโยบายดังกล่าว
มีความสาคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกระดับโดยเฉพาะในระดับ ท้องถิ่น ประกอบกับแผนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กาหนดให้การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทยถ่ายโอน
ภารกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนอกจากนี้งานด้าน การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวยังเป็นภารกิจตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกาหนด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวควรมีแนวทางในการ
ดาเนินการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ
โดยยึดหลักการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้เป็นแนวทางและแนว
ปฏิบัติในการดาเนินงานด้านการท่องเที่ยว เทศบาลตาบลหนองควาย เห็นว่าการจัดทาแผนการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตาบลหนองควาย เป็นสิ่งสาคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงกระทา
เพื่อเป็นการพัฒนาและ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งต้องใช้การ
วางแผนอย่างเป็นระบบ จากนั้นนาแผนงานและโครงการไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการกากับดูแลติดตาม
จนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ จึงได้จัดทาแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลหนองควาย

ข้อมูลทั่วไปของตาบลหนองควาย
ประวัติความเป็นมา
มีตานานเล่ากันมาในอดีตมีควายหรือกระบือตัวหนึ่ง ลักษณะลาตัวมีสีทองทั้งตัว ชาวบ้านจึง
เรียกขานกันว่า “ควายคา” หมายถึง ควายทองคา ซึ่งควายตัวนี้อาศัยอยู่ที่วัดดอยคา มักจะลงมาเล่น
น้าที่หนองน้าในคืนวันเพ็ญเป็นประจา ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพระวิหารของวัดโพธิพิชิต (วัดหนอง
ควาย) ชาวบ้านจึงเรียกหนองน้านี้ว่า “หนองควายคา ” และใช้ชื่อนี้เรียกเป็นชื่อหมู่บ้าน ต่อมาจึง
เพี้ยนไปเป็น “บ้านหนองควาย” และใช้เป็นชื่อตาบลจวบจนปัจจุบัน
สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง เทศบาลตาบลหนองควาย ตั้งอยู่ห่างจากอาเภอหางดง ประมาณ 7 กิโลเมตร
เนื้อที่ มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 17.40 ตารางกิโลเมตร(7,325 ไร่)
มีอาณาเขตติดต่อกับตาบลใกล้เคียงดังนี้





ทิศเหนือ จรดตาบลแม่เหียะ อาเภอเมืองเชียงใหม่
ทิศใต้ จรดตาบลบ้านแหวน และตาบลน้าแพร่ อาเภอหางดง
ทิศตะวันออก จรดตาบลสันผักหวาน อาเภอหางดง
ทิศตะวันตก จรดตาบลบ้านปง อาเภอหางดง

ภูมิประเทศ มีรูปร่างแบบแนวยาว บริเวณกว้างจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก เป็นที่
ราบลุ่มเหมาะสาหรับการเพาะปลูก มีทางหลวงจัดหวัดหมายเลข 108 (สายเชียงใหม่ – ฮอด) ตัด
ผ่านเขตตาบลทางด้านตะวันออกของตาบล และมีทาหงลวงจงหวัดหมายเลข 1269 (สายหางดง-สะ
เมิง) ตัดผ่านชุมชนต่าง ๆ จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกของตาบลหนองควาย เดิมเป็นพื้นที่นาส่วน
ใหญ่ ปัจจุบันบางส่วนได้แปรสภาพเป็นของนายทุน กลายเป็นหมู่บ้านจัดสรร และมีสภาพเป็นสังคม
เมืองมากขึ้น
จานวนหมู่บ้าน ต.หนองควาย มีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน













หมู่ที่ 1 บ้านตองกาย
หมู่ที่ 2 บ้านฟ่อน
หมู่ที่ 3 บ้านไร่-กองขิง
หมู่ที่ 4 บ้านต้นเกว๋น
หมู่ที่ 5 บ้านหนองควาย
หมู่ที่ 6 บ้านร้อยจันทร์
หมู่ที่ 7 บ้านเหมืองกุง
หมู่ที่ 8 บ้านขุนเส
หมู่ที่ 9 บ้านสันทราย
หมู่ที่ 10 บ้านนาบุก
หมู่ที่ 11 บ้านสันป่าสัก
หมู่ที่ 12 บ้านตองกายเหนือ

จานวนหมู่บ้าน มีทั้งหมด 12 หมู่บ้านมีจานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 8,316 ครัวเรือน
โดยแยกเป็นครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านได้ดังนี้
หมู่ที่
1. บ้านตองกาย
2. บ้านฟ่อน
3. บ้านไร่-กองขิง
4. บ้านต้นเกว๋น
5. บ้านหนองควาย
6. บ้านร้อยจันทร์
7. บ้านเหมืองกุง
8. บ้านขุนเส
9. บ้านสันทราย
10. บ้านนาบุก
11. บ้านสันป่าสัก
12. บ้านตองกายเหนือ
รวม

จานวนครัวเรือน
740
316
790
599
588
405
1,267
276
379
421
223
2,312
8,003

ชาย
476
366
547
452
479
317
790
227
314
255
215
686
5,124

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตาบลหนองควาย
“เศรษฐกิจมั่นคงก้าวหน้า เป็นผู้นาในการพัฒนา
ชาวประชามีส่วนร่วม ส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ขจัดปัญหาความยากจน ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
อนุรักษ์จารีตประเพณี และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน”

หญิง
567
404
757
555
478
313
853
243
357
292
267
792
5,875

รวมประชากร
1,040
1770
1,304
11,007
957
630
1,643
470
671
547
482
1,478
10,999

ความหมายดวงตราประจาเทศบาลตาบลหนองควาย

พื้นที่ตาบลหนองควายในอดีตมีสภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่มป่าไม้สักและป่าไม้ไผ่ มีเรื่องเล่าสืบกัน
มาว่า มีพระธุดงค์รูปหนึ่ง ชื่อว่า “พระมหาเถรจันทร์ ” จาริกมาจากทางทิศเหนือเดินทางผ่านมา
บริเวณแห่งนี้ จึงมีชาวบ้านได้กราบอาราธนานิมนต์ให้พักและปักกลดปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งสร้าง
อารามชั่วคราวริมหนองน้าเพื่อให้พระมหาเถรจันทร์ได้จาพรรษาต่อมาทุกคืนวันพระจะมีควายเขาบิด
ตัวหนึ่ง มีลักษณะลาตัวสีทองลงมาจากดอย ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาราม มักมานอน
พักเล่นที่หนองน้าริมอารามอยู่เป็นประจา จนชาวบ้านเรียกขานสถานที่แห่งนี้ว่า “หนองควายคา”
ในปัจจุบันอารามดังกล่าวได้รับการจัดตั้งเป็นวัดชื่อ “วัดโพธิพิชิต ”หรือคาเรียกของชาวบ้าน
ทั่วไป ว่า “วัดหนองควายคา” จนกลายเป็น “หนองควาย” และเป็นชื่อของตาบลในปัจจุบัน
วิหารวัด หมายถึง
สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชนแสดงถึงความรัก
สงบ และยึดมั่นในจารีต ประเพณีอันดีงาม
ต้นศรีมหาโพธิ์ หมายถึง
สัญลักษณ์แห่งการประสูติของพระพุทธเจ้าศาสดาเอก พระพุทธศาสนา สื่อความหมายถึง
ความเจริญงอกงาม ร่มเย็นและปลอดภัยในพื้นที่แห่งนี้
หนองน้า หมายถึง
สถานที่เก็บกักน้าแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารผู้ที่มาอยู่อาศัยสามารถ
สร้างฐานะของตนให้เจริญงอกงาม ถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์ทั้งปวง
ควายทอง หมายถึง
สัตว์ที่มีบทบาทสาคัญในวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความมั่นคงใน
อาชีพและมีศักยภาพเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองยั่งยืน

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตาบลหนองควาย
อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ 2561
กิจกรรม
1. โครงการผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
OTOP ตาบลหนองควาย
2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ตาบลหนองควาย (จัดทาสื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ )
3. กิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
(ประเพณีแห่ไม้ค้า /ประเพณีสรงน้าพระ
ธาตุ/ประเพณีสรงน้าพระพุทธรูป)
4. กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวผ่านช่องทาง Social
Network

ระยะเวลา

สถานที่ดาเนินการ

มกราคม กุมภาพันธ์/เมษายน
มีนาคม

วัดต้นเกว๋น/หมู่บ้านหัตถรรม
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง
เทศบาลตาบลหนองควาย

เมษายน/มิถุนายน

วัดในตาบลหนองควาย

ตลอดปี

เว็บไซต์หน่วยงานต่าง ๆ

หมายเหตุ

