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ค าน า 

                   นโยบายในการพัฒนาบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวแห่งเอเชีย โดยก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ที่พัก สาธารณสุขพ้ืนฐาน  
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การเสนอวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์     
การก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกฝ่าย เพ่ือส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทยได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และบรรลุเป้าหมายได้ประโยชน์
ด้วยกันทุกฝ่ายและมีความยั่งยืน นโยบายดังกล่าวมีความส าคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกระดับ
โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น ประกอบกับแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดให้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
นอกจากนี้งานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวยังเป็นภารกิจตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามที่กฎหมายก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวควรมี
แนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ  โดยยึด
หลักการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้เป็นแนวทางและแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินงานด้านการท่องเทีย่ว 

                      เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เห็นว่าการจัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาว เป็นสิ่งส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงกระท า เพ่ือเป็นการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งต้องใช้การวางแผนอย่างเป็นระบบ จากนั้นก็
น าแผนงานและโครงการไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการก ากับดูแลติดตามจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้
จัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ขึ้น 

                                     เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
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สภาพทั่วไปของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

1. ลักษณะที่ตั้ง 

    1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

          ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ตั้ งอยู่  เลขที่  121 หมู่ที่  6 ต าบลหนองขาว         
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

 
           ตั้งอยู่ห่างจากอ าเภอท่าม่วง   ประมาณ  9  กิโลเมตร  และ  ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี  ประมาณ  
8  กิโลเมตร    เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ได้เปลี่ยนชื่อจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาว     
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าดอกขาว   และจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว      
ตั้งแต่วันที่  21  ธันวาคม   พ.ศ. 2555     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537    มาตรา  42  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
(ฉบับที่ 5 )  พ.ศ. 2546  ประกอบมาตรา 7   แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  

    1.2 อาณาเขตติดต่อ 
           เ ขตก า รปกครอ งท้ อ ง ถิ่ น ขอ ง เ ทศบาลต าบลหนองหญ้ า ดอกขา ว  มี เ นื้ อ ที่ ป ร ะม าณ                 
63.15 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  39,468.75 ไร่ 

ทิศเหนือ  ติดต่อ  ต าบลแก่งเสี้ยน    อ าเภอเมืองกาญจนบุรี    จังหวัดกาญจนบุรี   
                                ต าบลหนองโรง   อ าเภอพนมทวน   จังหวัดกาญจนบุรี 
                               ต าบลทุ่งสมอ   อ าเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี 
ทิศใต้   ติดต่อ  ต าบลทุ่งทอง   อ าเภอท่าม่วง             จังหวัดกาญจนบุรี 
                                ต าบลท่าล้อ   อ าเภอท่าม่วง             จังหวัดกาญจนบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อ    ต าบลทุ่งสมอ   อ าเภอพนมทวน            จงัหวัดกาญจนบุรี 
                                ต าบลดอนเจดีย์   อ าเภอพนมทวน           จังหวัดกาญจนบุรี 
ทิศตะวันตก ติดต่อ    ต าบลปากแพรก   อ าเภอเมืองกาญจนบุรี    จังหวดักาญจนบุรี 
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ค าอธิบายการก าหนดรปูแบบเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ 

นายทะเบียนทอ้งถิ่น เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว จังหวัดกาญจนบุรี 

1.3 ตราสัญลักษณ์และความหมาย 

เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี              
มีลักษณะดังนี ้

1. ดวงตราสัญลักษณ์ เป็นเครื่องหมายรูปวงกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 5 เซนติเมตร 
2. ด้านบนมีข้อความว่า “ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว” 

ด้านล่างมีข้อความว่า “นายทะเบียนท้องถิ่น” 
3. ดวงตราสัญลักษณ์เป็นรูปเจดีย์โบราณ ประดิษฐานอยู่ท่ามกลางทุ่งนา ด้านหน้าเป็นแหล่งน้ า พ้ืนหลัง

เป็นภาพบ้านเรือน วัด และโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีความหมายดังนี้ 
“เจดีย์โบราณ” เป็นสัญลักษณ์ทีแ่สดงถึง พ้ืนที่อันเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์วัดรางจั่น ซึ่งเป็นวัดร้างที่อยู่
คู่กับชุมชนมาตั้งแต่โบราณ 
“แหล่งน้ า” เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึง หนองน้ าธรรมชาติ รวมทั้งระบบชลประทานในพ้ืนที่ ที่ชาวบ้าน
ได้ใช้ในการด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 
“ทุ่งนา” เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึง การสะท้อนวิถีชีวิตของการเป็นชุมชนเกษตรกรรม ซึ่งประชาชน
ส่วนใหญ่พื้นที่ประกอบอาชีพท านา และเป็นรายได้หลักของชุมชน 
“บ้าน วัด และโรงงานอุตสาหกรรม” เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึง ชุมชนที่ประกอบด้วยบ้านเรือนที่อยู่
อาศัยโดยมีวัดเป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจ รวมทั้งความเจริญด้านอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน 
 

สัญลักษณ์ทั้ง 4 ประการ เป็นสภาพที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันของพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
โดยเจดีย์โบราณหรือเจดีย์วัดรางจั่นนั้น มีที่มาจาการบอกเล่าของชาวบ้านว่า ในอดีตผู้คนมักนิยมสร้าง
เจดีย์ สระน้ า และสร้างศาลาไว้ให้ผู้คนที่สัญจรผ่านได้พักผ่อน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างกุศล ซึ่ง
สันนิษฐานว่าเจดีย์วัดรางจั่นนี้สร้างอยู่บริเวณที่ดินของคหบดีชื่อนางจั่น ซึ่งปัจจุบันบริเวณแห่งนี้เหลือ
แต่ซากเจดีย์กับสระน้ า ส่วนศาลาถูกท าลายเมื่อครั้งมีศึกสงครามไทย-พม่า สมัยกรุงศรีอยุธยา 
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ส าหรับชื่อหนองหญ้าดอกขาว หมายถึง สภาพในอดีต ณ บริเวณหนองน้ าของหมู่บ้าน จะมีหญ้าที่มี
ดอกสีขาว ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรตระกูลหญ้าหมอน้อย ขึ้นอยู่เป็นจ านวนมาก จึงเรียกสถานนี้ว่า “บ้าน
หนองหญ้าดอกขาว” และเพ้ียนมาเป็น”บ้านหนองขาว” ในปัจจุบัน สันนิษฐานว่าเมื่อครั้งเสียกรุงศรี
อยุธยาครั้งที่ 2 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เคยเสด็จนัดรวมพลเพ่ือกอบกู้เอกราช ณ บริเวณ
หมู่บ้านแห่งนี้ 
 

1.4  การจัดตั้งและประวัติความเป็นมา 

              เนื่องจากในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอยู่ทั้งสิ้น 2 องค์กร คือ เทศบาลต าบลหนองขาว และ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาว ซึ่งเหตุผลที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาว จะต้องด าเนินการขอเปลี่ยนแปลงชื่อเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขาวได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลท าให้มีชื่อของเทศบาล
ต าบลซ้ าซ้อนกับเทศบาลต าบลหนองขาว ซึ่งจะท าให้ประชาชนเกิดความสับสนในการเรียกชื่อขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองขาวที่ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล 

               องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาวมีความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนชื่อเป็น “เทศบาลต าบลหนอง
หญ้าดอกขาว” เนื่องจาก ซื่อ หนองหญ้าดอกขาว เป็นชื่อที่มีมาตั้งแต่อดีตและมีประวัติที่ส าคัญต่างๆมากมาย
รายละเอียดดังนี้ 

               เมื่อกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี กาญจนบุรีจึงเป็นจุดส าคัญแห่งแรกที่พม่ายกทัพผ่านเข้ามา
ทางด้านเจดีย์สามองค์ ที่บริเวณทุ่งลาดหญ้าเส้นทางสกัดตรงบริเวณช่องเขา ก่อนที่จะเดินทัพสู่ราบผ่านบ้าน
หนองขาวบ้านทวนอู่ทองเพ่ือเข้าตีกรุงศรีอยุธยาต่อไปบ้านหนองขาวจึงเป็นเส้นทางที่พม่ายกกองทัพผ่าน”
หนองหญ้าดอกขาว” หรือ “หนองขาว” ในปัจจุบันเป็นชุมชนเล็กๆที่อยู่ในกาญจนบุรี มีการตั้งถิ่นฐานมา
มากกว่า 2000 ปี มีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ชุนชนใน
สมัยก่อนนั้นประกอบด้วย 2 หมู่บ้าน คือหมู่บ้านดงรัง และหมู่บ้านดอนกระเดื่อง ซึ่งในคราวเสียกรุงครั้งที่ 2 
ประชาชนทั้งสองหมู่บ้านได้รวมตัวกันต่อสู้กับพม่า การรบในครั้งนั้นชาวบ้านมาสามารถที่จะต่อสู้กับพม่าได้จึง
ท าให้หมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านถูกพม่าท าลายเสียหาย และหลังจากที่สงครามได้ยุติลง ชาวบ้านที่ลี้ภัยสงคราม
ในครั้งนั้นได้พากันมารวมตัวกันเพื่อตั้งถิ่นฐานใหม่ ที่บริเวณหนองน้ า ซึ่งเดิมมีต้นหญ้าดอกขาวขึ้นอยู่
มากมาย ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านที่ได้มีการตั้งถิ่นฐานใหม่ว่า “หนองหญ้าดอกขาว”และเริ่มเรียกกันสั้นๆ
ต่อมาว่า”หนองขาว”จวบจนมาถึงปัจจุบัน และในปัจจุบันนี้ร่องรอยของหนองน้ าที่มีต้นหญ้าดอกขาวขึ้นอยู่
นั้นยังพบและปรากฏให้เห็นในหมู่บ้านคอกวัว หมู่ที่ 3  ซึ่งต่อมาได้ถมหนองน้ าดังกล่าวไปเพ่ือใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินแปลงดังกล่าว ปัจจุบันได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจประชาชน แต่สภาพของหนองน้ าก็ยังปรากฏให้
เห็นอยู่จนถึงปัจจุบันฉะนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาว จึงขอมติจากประชาชนใช้ชื่อ “หนองหญ้า 
ดอกขาว”เมื่อได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล 
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                เหตุผลความจ าเป็นในการเปลี่ยนชื่อด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาว จะด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาวเป็นเทศบาลต าบล ซึ่งในการยกฐานะครั้งนี้ก็มีความ
ประสงค์จะขอใช้ชื่อเทศบาลว่า เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว สืบเนื่องจากพ้ืนที่ก่อนแต่เดิมใช้ชื่ อ     
หนองหญ้าดอกขาว แต่ในปัจจุบันได้มีการเรียกเปลี่ยนแปลงเป็นหนองขาว ซึ่งเรียกกันมาจนถึงปัจจุบัน 

                เพ่ือให้เป็นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาวจึงท าประชาคมหมู่บ้าน
ในการขอมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงชื่ อเป็น”
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว” 

1.5. ภูมิประเทศ 

               สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ดอน  มีสภาพภูมิประเทศแบ่งเป็นสองฝั่ง  คือ  เขตป่าไม้ภูเขา         
ซึ่งเป็นที่สูงทางทิศตะวันตก  และพ้ืนที่ราบลุ่มซึ่งเป็นทุ่งนาทางทิศตะวันออก  มีคลองส่งน้ าชลประทานผ่านใน
พ้ืนที่เกษตรที่ส าคัญส าหรับต าบลหนองขาว 

         1.6.   จ านวนหมูบ่้าน 
       -จ านวนหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน 
                   -จ านวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้ปกครอง 
จ านวนประชากร
(คน) 

จ านวน
ครัวเรือน 

1 บ้านหนองขาว ผู้ใหญ่มนตรี     พงษ์หนู  319 101 
2 บ้านดอนตะเคียน ผู้ใหญ่สุรชัย      โพธินิ่ม 139 50 
3 บ้านกล้วย ผู้ใหญ่เจน        หล่อจิต 218 63 
6 บ้านห้วยตลุง ผู้ใหญ่ประยูร    เรือนงาม 666 179 
7 บ้านรางจิก ผู้ใหญ่อนันต์     แตงอ่อน 366 84 
11 บ้านรางจั่น ผู้ใหญ่สมบุญ     ชูใจ 745 207 
13 บ้านรางจิกพัฒนา ผู้ใหญ่บุญช่วย    มณีโชติ 452 113 
รวม 2,908 797 

หมู่ที่  1,2,3         มีเขตการปกครองบางส่วนร่วมกับเทศบาลหนองขาว 

          หมู่ที่  6,7,11,13   อยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

1.7 จ านวนประชากร 
  ประชากรทั้งสิ้น  2,905  คน  แยกเป็น 

ชาย  1,428  คน     
หญิง  1,477  คน    
มีความหนาแน่นเฉลี่ย  46   คน/ตารางกิโลเมตร 
จ านวนครัวเรือน  797 ครัวเรือน   
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2.ลักษณะโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวองค์การ 

  2.1. การคมนาคม  การจราจร 

   การคมนาคมติดต่อระหว่างอ าเภอ  และจังหวัด  รวมทั้งการคมนาคมภายในต าบลและ
หมู่บ้าน จะใช้การคมนาคมทางรถยนต์เป็นหลัก ซึ่งมีเส้นทางการคมนาคมที่ส าคัญได้แก ่

-  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324  เดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรี – สุพรรณบุรี -                           
กรุงเทพฯ  ( สายกาญจนบุรี – อู่ทอง )  

- ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  6084   เดินทางไปอ าเภอท่าม่วง -  กรุงเทพฯ         
 ( สายหนองขาว  – ท่าม่วง ) 
 - ถนนเลียบคลองชลประทาน 1ขวา 1  ซ้าย   ไปอ าเภอท่าม่วง 

   - ถนนเลียบคลอง ชลประทานสายท่าล้อ   ไปอ าเภอท่าม่วง 
   - ถนนเลียบคลองชลประทาน 1 ซ้าย            ไปอ าเภอท่าม่วง 
   - ถนนสายหนองขาว – รางจิก     ไปอ าเภอท่าม่วง 
 
  2.2. การประปา 
   - การประปาหมู่บ้าน   จ านวน   4   แห่ง คือ  หมู่ที่  6,7,11,13   
   - การประปาภูมิภาค จ านวน   1   แห่ง คือ  หมู่ที่  6   
  2.3. การโทรคมนาคม 

   - มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จ านวน   4   แห่ง 
   - ที่ท าการไปรษณีย์ จ านวน   1   แห่ง (อยู่ในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว) 
  2.4. การไฟฟ้า 

   -  มีไฟฟ้าใช้                     จ านวน    7   หมู่บ้าน       

3. สภาพทางด้านเศรษฐกิจ 
         3.1. อาชีพ 

 ประชากรในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตร รองลงมา  ได้แก่   
อาชีพรับจ้าง    ผู้ประกอบการธุรกิจ   ข้าราชการ   พนักงานของรัฐ ฯลฯ    
  3.2. หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลต าบล 

  -  รีสอร์ท/โฮมสเตย์   1 แห่ง 
-  ปั๊มน้ ามันและก๊าซ   5    แห่ง  
-  โรงงานอุตสาหกรรม   6   แห่ง 

  -  โรงฆ่าสัตว์    1    แห่ง 
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4. สภาพทางด้านสังคม 

4.1. การศึกษา 
-  โรงเรียนประถมศึกษา    2    แห่ง 
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา    1    แห่ง 
-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  2   แห่ง 
-  ศูนย์การเรียนชุมชน    1   แห่ง 
4.2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

           -  ส านักสงฆ ์              1   แห่ง 
           -  วัด               3   แห่ง 

 4.3. การสาธารณสุข 
 -  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล จ านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่เขตเทศบาลต าบลหนองขาว 
 - อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ า   ร้อยละ  100 
 - รถบรรทุกขยะ / การจัดเก็บขยะมูลฝอย       จ านวน    1    คัน 

            4.4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  - มีรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์  จ านวน  1  คัน    
  - สถานีต ารวจมี  1 แห่ง  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว 

5.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

           สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ดอน มีสภาพภูมิประเทศแบ่งเป็นสองฝั่ง คือ เขตป่าไม้ภูเขา ซึ่งเป็นที่สูง
ทางทิศตะวันตก  และพ้ืนที่ราบลุ่มซึ่งเป็นทุ่งนาทางทิศตะวันออก  มีคลองส่งน้ าชลประทานผ่านในพ้ืนที่เกษตร
ที่ส าคัญส าหรับต าบลหนองขาว 
6. การเมืองการบริการ 

6.1. ศักยภาพของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

6.1.1  คณะผู้บริหาร  ประกอบด้วย 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ

1. นายล้อม                 ทองแท ้ นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าดอกขาว  

2. นายสมเกียรติ           รอดสงู รองนายกมนตรีต าบลหนองหญ้าดอกขาว  

3. นายประทีป              พัฒนมาศ รองนายกมนตรีต าบลหนองหญ้าดอกขาว  

4. นายปรีชา                อ่อนจันทร์ เลขานุการนายกมนตรีหนองหญ้าดอกขาว  

5. นายเพ็ชร์                 บุญรอด ที่ปรึกษานายกมนตรีหนองหญ้าดอกขาว  
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6.1.2  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว     จ านวน   12  คน 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สมาชิกฯ เขตที่ หมายเหต ุ

1. นายอุดร             เพ็งอร่าม ประธานสภา ฯ 2  

2. นางพนม            สุขเผือก รองประธานสภา ฯ 1  

3. นายณัฐวุฒิ        ข าคม เลขานุการสภา ฯ 1  

4. นายพจน์            พัฒนมาศ สมาชิกสภา ฯ 1  

5. นางสมคิด           บุญเชิด สมาชิกสภา ฯ 1  

6. นายศรัณย์           ฟักทอง สมาชิกสภา ฯ 1  

7. นายวินัย             โพธิ์ใบ สมาชิกสภา ฯ 1  

8. นายชูศักดิ์           บวัสด สมาชิกสภา ฯ 2  

9. นายอดิสร            หล่อจิต สมาชิกสภา ฯ 2  

10. นายอ านาจ           โคกแก้ว สมาชิกสภา ฯ 2  

11. นางสาว นภัสสร     ต้นโพธิ์ สมาชิกสภา ฯ 2  

12. นายกันยา             หมู่ม่วง สมาชิกสภา ฯ 2  
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6.1.3   บุคลากร      จ านวน   37    คน 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว      จ านวน   14   คน 

1. นายสุกิจ          ตันโสภณธนาศักดิ์ ปลัดเทศบาลหนองหญ้าดอกขาว  

2. นางประนอม      ก าเนิดสิงห์ หัวหน้าส านักปลัด  

3. นายไชยยศ        บ้านกล้วย นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  

4. นางสาวผกามาส   จงกล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

5. นางสาวนริษสา     รูปงาม นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ  

6. นางสาวจันจิรา     จันทร์ดอนไพร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  

7. นางจรูญรัตน์       สมานทรัพย ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

8. นายสน              ชชูีพ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  

9. นายพงพันธ์         สุขกรม พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  

10. นายวารินทร์        ทองแท้ พนักงานขับรถยนต์  

11. นางสาวบรรจง       เอกสาร ภารโรง  

12. นายประชา           ปัจฉา พนักงานจ้างทั่วไป  

13. นายบุญรักษ์          ล าดวล พนักงานจ้างเหมาบริการ  

14. นายบัญญัติ             สุขเรื่อย ยาม  
กองคลัง เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว    จ านวน  10   คน 

1. นางอารียา           อยู่พ่วง ผู้อ านวยการกองคลัง  

2. นางสาวนิสารัตน์   ประเทืองผล นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  

3. นางสาวมาลีวรรณ  มีศิลป์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  

4. นางสาวทัดดาว     เชาว์ศิร ิ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  

5. นางพรพรรณ        แฝกวิลัย เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน  

6. นางอักษร            ดาบทอง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  

7. นางสาวสุนันทา    ฟักเขียว เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  

8. นางสาวสาวิตรี     เรือนงาม พนักงานจ้างทั่วไป  

9. นายวิชาญ            ฉันทปราโมทย์ พนักงานจดมาตรวัดน้ า  

10. นางสาวกิตติยา     พิจารณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ  
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กองช่าง  เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว      จ านวน   14    คน 

1. นายกฤษณะ          สุขกรม ผู้อ านวยการกองช่าง  

2. นายวิชา                เฉยปัญญา นายช่างโยธาช านาญงาน  

3. นายส าเภา             คงธาร นายช่างโยธาช านายงาน  

4. นายณัฐวัฒน์           เพ็งอร่าม ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  

5. นางอธิสา               สุขศิริ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

6.  นางสาวภาวิณี        กระต่าย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  

7. นางสาววิศนีย์         ดอกบุก พนักงานจ้างทั่วไป  

8. นายไพรัญ              ลิ้นจี่ พนักงานจ้างเหมาบริการ  

9. นายสมชาย             เรือนงาม พนักงานจ้างเหมาบริการ  

10. นายนาวิน               เรือนงาม พนักงานจ้างเหมาบริการ  

11. นายสัมพันธ์           โพธิ์เงิน พนักงานจ้างเหมาบริการ  

12. นายเดชา                รอดสูง พนักงานจ้างเหมาบริการ  

13. นายทัศนา              ปานธรรม พนักงานจ้างเหมาบริการ  

14. นายมงคล               สุขกรม พนักงานจ้างเหมาบริการ  

                     6.1.4  ระดับการศึกษาของบุคลากร 

    -  ประถมศึกษา                7 คน 

    -  มัธยมศึกษา   7 คน 

    -   อาชีวศึกษา   7 คน 

    -  ปริญญาตรี   12 คน 

       -   ปริญญาโท     5 คน 

        6.1.5 หน่วยเลือกต้ัง   

      จ านวน   2  หนว่ย 

    -   หน่วยที่  1  ประกอบด้วยหมู่ที่  1, 2, 3, 7, 13 

    -   หน่วยที่  2  ประกอบด้วยหมู่ที่  6, 11 

 

 

 



 
 

-11- 

6.2 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที ่

   พ้ืนที่ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เป็นพ้ืนที่เหมาะแก่การท าเกษตรกรรม     
ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาข้าว  รองลงมาคือ   รับจ้าง  ค้าขาย  รับราชการ  และอ่ืน ๆ 

     6.2.1.  การรวมกลุ่มของประชาชน 
         -  กลุ่มอาชีพ     16 กลุ่ม 
         -  กลุ่มออมทรัพย์      2 กลุ่ม 

   -  กลุ่ม อสม. ทต.หนองหญ้าดอกขาว    73 คน 
   -  กลุ่ม อปพร. ทต.หนองหญ้าดอกขาว     66 คน 
                 
   6.2.2.  จุดเด่นของพ้ืนที ่

     -  การคมนาคมสะดวก 
    -  สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานไหลผ่านสามารถท าการเกษตร    

      ได้ตลอดป ี
     -  แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม       
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7.  ท าเนียบผู้บริหาร/สมาชิก/ข้าราชการ 

คณะผู้บริหาร 

 

 

 

 



 
 

-13- 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
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ส านักปลัด 
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กองคลัง 
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กองช่าง 
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8.วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
8.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา 
  สาธารณูปโภคครบถ้วน  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ยาเสพติดไม่มี  ดีเรื่องการศึกษา  พัฒนา
สิ่งแวดล้อม  เตรียมพร้อมการพัฒนา 
 
8.2 พันธกิจ 
 1.  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก 
 2.  จัดให้มีและบ ารุงรักษา  ประปา  ไฟฟ้า  โทรศัพท์ 
 3.  ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจทุกระดับ  และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณภาพชีวิต  ทั้งด้านสาธารณสุข  ด้านการบริการและ                      
     การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  รวมทั้งด้านข้อมูลข่าวสาร 

 5.  ส่งเสริมการศึกษาศาสนา  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การท่องเที่ยว 
 6.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว 
 7.  ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 
 8.  คุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
8.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1.  พัฒนาการศึกษา  เสริมสร้างศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษา 
 2.  บ ารุงรักษาศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง  มีศักยภาพในการผลิต  และแข่งขันในตลาดเพื่อให้ 

      ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน  รวมทั้งการส่งเสริมการผลิตพืชผลทางการเกษตรปลอดภัย  
      จากสารพิษเพ่ือบริโภค 
4.  พัฒนาส่งเสริมด้านการสาธารณสุข  กีฬา  นันทนาการ  สวัสดิการสังคม / การสังคม 
      สงเคราะห์  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 5.   เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม  ด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
 6.   อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการสนับสนุนให้เกิด 

      การพัฒนาที่ยั่งยืน  และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพ 
 7.   ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการบริการจัดการและการปฏิบัติงานของท้องถิ่นให้ 

      เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของท้องถิ่น  
      เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการพัฒนาท้องถิ่น 
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9.ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

                 ยุทธศาสตร์ และ แนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ( พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561 )  เป็นการก าหนดว่าในอนาคตเทศบาลต าบลหนองหญ้า
ดอกขาวจะเป็นไปในทิศทางใดและเป็นเครื่องมือก าหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 
2559– 2561 )  ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาของเทศบาลต าบลมากน้อยเพียงใด  โดยมี
รายละเอียดยุทธศาสตร์แห่งการพัฒนาท้องถิ่นไว้   7  ด้าน  และแนวทางการพัฒนาไว้ดังนี้ 

9.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

       วัตถุประสงค์ของการพัฒนา  

      เพ่ือมุ่งเน้นการตอบสนองและแก้ไขปัญหาของประชาชนในด้านรายได้  การประกอบอาชีพ    
ลดปัญหาการว่างงาน  การสร้างความเข้มแข็งต่อระบบเศรษฐกิจชุมชน  เพ่ือเป็นการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน  ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น  สร้างความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 

 แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
3. ส่งเสริมศักยภาพ  และขีดความสามารถ  การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 

ตัวช้ีวัด 

1. จ านวนประชาชนที่มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
2. จ านวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
3. จ านวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางการเกษตร 

 
9.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

วัตถุประสงค์ของการพัฒนา  

      เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  บริการสาธารณะ  ความ
จ าเป็นขั้นพ้ืนฐานที่ประชาชนพึงได้รับให้ครอบคลุมทั่วพ้ืนที่  สร้างความสะดวกสบายและมาตรฐาน  
เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ให้ประสบผลส าเร็จ  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดี
ยิ่งขึ้น 

แนวทางการพัฒนา 
๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า คลองส่งน้ า 
๒. การขยายเขตไฟฟ้า และ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  
๓. การก่อสร้าง ปรับปรุง และ ขยายเขตบริการประปา 
๔. การบริการส่าธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า  
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ตัวชี้วัด 

1.  จ านวนโครงการที่ก่อสร้างและปรับปรุง 
2.  จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้า 
3.  จ านวนปริมาณการขยายเขตการประปา 
4.  จ านวนประชาชนที่ได้รับบริการสาธารณะ  

9.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสขุ 

วัตถุประสงค์ของการพัฒนา  

      เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ  ในด้านสาธารณสุขมูลฐานกับประชาชน สม่ าเสมอ
ทั่วถึง  ส่งเสริมและเสริมสร้างสุขอนามัยให้กับประชาชน  เพื่อให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้ 

แนวทางการพัฒนา 
๑. ควบคุม ป้องกันระงับโรคติดต่อ 
๒. ส่งเสริมสุขภาพพ้ืนฐาน 
๓. ส่งเสริมการจัดบริการอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกาย     

ตัวชี้วัด 
1. จ านวนประชากรที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี 
2. จ านวนร้านอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 
3. จ านวนประชาชนที่ออกก าลังกาย 

9.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ของการพัฒนา  

      เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนมีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ใน
ด้านต่าง ๆ และส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสศึกษาในระดับทีสูงขึ้น  เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้ดียิ่งขึ้นและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

แนวทางการพัฒนา 

1.  ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน และ นอกระบบ  

ตัวชี้วัด 

1. จ านวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
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9.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม 
 

วัตถุประสงค์ของการพัฒนา  

      เ พ่ือมุ่ งสร้างจิตส านึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่า  ความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและเกิด
ประโยชน์สูงสุด  รักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนให้สะอาด  สวยงาม  ชุมชนน่าอยู่อาศัย  มีภูมิทัศน์
งดงาม 

แนวทางการพัฒนา 

1. การสร้างจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม 
2. การปรับภูมิทัศน์ให้บ้านเรือน และ ชุมชนน่าอยู่ 

ตัวชี้วัด 
1. จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
2. จ านวนบ้านเรือนที่สวยงามน่าอยู่ 

 
9.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน และ สังคม 

วัตถุประสงค์ของการพัฒนา  

      เพ่ือมุ่งส่งเสริมและยกกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งทางด้านร่างกายด้าน
จิตใจ  ด้านสวัสดิการ  ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

แนวทางการพัฒนา 
๑. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้กับประชาชน 
๒. ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก และ เยาวชน 
๓. ส่งเสริมพัฒนาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน 
๔. ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๕. ส่งเสริมความผูกพันของครอบครัว 
๖. การป้องกันไม่ให้เยาวชน และ ประชาชนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  

ตัวชี้วัด 
1. จ านวนผู้ที่ได้รับสวัสดิการเพิ่มมากขึ้น 
2. จ านวนแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
3. จ านวนกิจกรรมที่มากขึ้น 
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     6.7 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองการบริการ 

วัตถุประสงค์ของการพัฒนา  

      เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ  และมีส่วนร่วมในการบริหารการ
ปกครองของท้องถิ่น  ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  พัฒนาระบบ
การท างานและตัวบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2. ส่งเสริมการให้บริการประชาชนที่สะดวกรวดเร็วโปร่งใส 
3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
4. ส่งเสริม  และให้ความรู้  ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวชี้วัด 
1. จ านวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางด้านการเมืองและสังคมที่เพ่ิมข้ึน 
2. ศักยภาพในการให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

                          จ านวนบุคลากรที่มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน  
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ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดกาญจนบุรี 

The Strategies of CreativeTourism of Kanchanaburi Province 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์1) เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี และความ
ต้องการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดกาญจนบุรี 2) เพ่ือวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ของจังหวัดกาญจนบุรีของจังหวัดกาญจนบุรีและ 3) เพ่ือน าเสนอนโยบายในการพัฒนายุทธศาสตร์
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดกาญจนบุรี เป็นการวิจัยเชิงนโยบาย(Policy Research) ร่วมกับการ
วิจัยเชิงอนาคต EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research)โดยใช้การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก จ านวน 15 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 19 คนเพ่ือร่วมประเมินตรวจสอบความส าคัญและความเหมาะสมของ
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์และมาตรการด าเนินการ 

ผลการวิจัย พบว่า(1)สภาพการณ์ด้านการท่องเที่ยวและความต้องการด้านการท่องเที่ ยวเชิงสร้างสรรค์ของ
จังหวัดกาญจนบุรีมีศักยภาพที่ดี และมีความพร้อมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์(2) ยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ของจังหวัดกาญจนบุรี พบว่ามียุทธศาสตร์ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่1 การสร้างรูปแบบใน
การพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในเชิงเศรษฐกิจจากฐานอัตลักษณ์สู่การเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
โดยมีเป้าประสงค์ได้แก่1) การเพ่ิมขึ้นของรายได้มวลรวมจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัด
กาญจนบุรี 2)การเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวซ้ าในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัด
กาญจนบุรีและ 3)เพ่ิมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมกลยุทธ์การตลาดในและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ 
ได้แก่ 1)กระตุ้นตลาดให้ได้ตามเป้าหมายโดยมุ่งเน้นตลาดคุณภาพ2)สร้างความร่วมมือจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ 
ภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนยุทธศาสตร์ที่ 3เชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในคลัสเตอร์ เพ่ือเพ่ิ ม
ระยะเวลาพานักผ่านการยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวได้แก่ 1) เพ่ิม
ระยะเวลาพานักจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดกาญจนบุรี 2) เพ่ิมเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดกาญจนบุรี3)เพ่ิมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ
จังหวัดกาญจนบุรียุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวได้แก่ 1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันและเพียงพอต่อความต้องการของตลาด2)ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว (3)ผลการน าเสนอยุทธศาสตร์การ
ท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดกาญจนบุรีที่ผ่านการรับรองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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10. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

                  เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

10.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

                  “หนองหญ้าดอกขาว เป็นต าบลน่าอยู่ ชุมชนมีความเข้มแข็งปลอดภัย มีความร่วมมือร่วมใจ
จากทุกภาคส่วน มีพลังด้านกีฬา การศึกษาก้าวหน้า รู้รักษาศิลปวัฒนธรรม ก้าวน าทางผลผลิต” 

10.2 พันธกิจ (Mission) 

                    1. พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน ตลอดจนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย และส่งเสริมการกีฬาในทุกระดับ 

                    2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

                    3. ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

                    4. ส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน 

                    5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้แก่ประชาชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

                    6. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสร้างแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 

                    7. การเทิดทูนสถาบันของชาติ การพัฒนาด้านการเมือง และสร้างระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

8. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐาน
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10.3 ยุทธศาสตร์ (Strategic issues) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนและเชื่อมโยงกัน 5 ด้าน 
ดังนี้ 

                   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารและการปกครอง 

                   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการคลังและเศรษฐกิจของชุมชน 

                   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจราจร การขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมือง และ
การเกษตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

                  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน สังคม และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และ
การป้องกันยาเสพติด 

                  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดี ของท้องถิ่น 
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10.4 เป้าประสงค์ 

           1. ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนรวมทั้ง
ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกีฬาในทุกระดับ สร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

           2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนร่วมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

           3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนร่วมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

           4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนรวมกลุ่มประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 

           5. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 
และรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

           6. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 

           7. เทิดทูนสถาบันของชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาล สร้างความร่วมมือระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
และอ่ืนๆ 

           8. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในชุมชน 
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10.5 ตัวช้ีวัด 

             1. จ านวนประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมี
สุขภาพและสุขอนามัยดี  และครัว เรือนมีรายได้ เฉลี่ ยไม่ต่ า กว่า เกณฑ์การจัดเก็บข้อมูล พ้ืนฐานมี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่มีมลพิษ มีการสืบทอดและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีส าคัญให้กับชนรุ่นต่อๆ ไป ตลอดจนมีการดูแลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
อย่างทั่วถึง 

              2. มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเส้นทางการท่องเที่ยวให้มีระบบยิ่งขึ้นตลอดจนมี
การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

              3. จ านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการเทิดทูนสถาบันของชาติ และในการบริหาร การจัดซื้อ     
จัดจ้างของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และมีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบ โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อหรือช่องทางต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 

               4. จ านวนถนนในเขตเทศบาลได้มาตรฐาน การคมนาคมและการสัญจรไปมามีความสะดวก
ปลอดภัย และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

10.6 ค่าเป้าหมาย 

             1. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว มีสุขภาพและอนามัยที่ดี (ผ่าน) ตามเกณฑ์ 
การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานครบทุกครัวเรือน 

             2. แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้รับการดูแลอนุรักษ์และรักษาให้คงอยู่ต่อไป 

             3. จ านวนกิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
ถ่ายทอดให้กับเยาวชนรุ่นหลังให้คงอยู่สืบไป 

            4. จ านวนครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว มีรายได้ก้าวหน้า มีงานท าและมีรายได้ตาม
เกณฑ์ครบทุกครัวเรือน 

               5. จ านวนกิจกรรมการดูแลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

               6. แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์ให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว 

               7. จ านวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันของชาติ และส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้ง
และ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

               8. การบริหารงานและการบริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว โปร่งใส ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการบริหาร การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาล 

                9. โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและถนน ในเขตเทศบาลได้มาตรฐาน การคมนาคม
และการสัญจรไปมา มีความสะดวก ปลอดภัย 
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11. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

SWOT ANALYSIS เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

๑. อยู่ในท าเลที่ตั้งเหมาะสม โครงสร้างพื้นฐานดี 

๒. มีพ้ืนที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ 

๓. มีแหล่งเรียนรู้ชุมชน 

๔. มีสถานศึกษาทุกระดับ 

๑. มีน้ าท่วมบางพ้ืนที่ในฤดูฝน 

๒. เส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน ชุมชน ยังไม่ได้รับ 

การพัฒนาและปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน 

๓. กลุ่มเกษตรกรไม่เข้มแข็ง ขาดอ านาจการต่อรอง 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

๑. การแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร 

๒. การเชื่อมโยงกับอ าเภอและจังหวัดใกล้เคียง 

ทั้งภาคเหนือ และภาคใต้ 

๓. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพดี 

๔. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

๑. น้ าท่วมในฤดูฝน 

๒. ขาดความร่วมมือเครือข่ายทางธุรกิจ 

ทั้งทางด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว 

๓. เกษตรกรในพ้ืนที่ไม่สามารถก าหนดราคา 

พืชผลการเกษตรได้เอง 

4. น้ าต้นทุนไม่เพียงพอส าหรับให้เกษตรกร 

ใช้ในการท าการเกษตร 
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แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวประจ าปี 2561 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียด ก าหนดการ 
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถานท่ี

ท่องเที่ยวภายในต าบลหนองขาว 
100,000.00 เพื่อให้สถานท่ีมี

ความสวยงามเป็นท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 

- 

2. ค่าใช้จ่ายในงานวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น (โครงการงาน
ประเพณีสงกรานต์บ้านหนองขาว) 

35,000.00 เพื่อส่งเสริม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 

13 เมษายน 2561 

3. โครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น (โครงการสง่เสริมและอนุรักษ์
ประเพณีลอยกระทงบ้านหนองขาว  

25,000.00 เพื่อส่งเสริม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 

   พฤศจิกายน 2561 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการส่งเสรมิการท่องเที่ยว 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

1. กิจกรรมท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
กิจกรรม ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 
สถานที่

ด าเนินการ 
การด าเนินงาน ภาพกิจกรรม 

1.กิจกรรม 
วันสงกรานต์ 

13 เมษายน 2561 ณ วัดอินทาราม ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทาง
ศิลปวัฒนธรรม 
ในประเพณี
สงกรานต์ที่มีการ
จัดขึ้นทุกปี โดยมี
กิจกรรมต่างๆที่
แสดงถึงวัฒนธรรม
ของชาวบ้าน ได้แก่ 
รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ
, สรงน้ าพระ 
การละเล่นพื้นบ้าน 

 

 
2.งานวัน
ลอยกระทง 

พฤศจิกายน 2561 ณ วัดอินทาราม ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทาง
ศิลปวัฒนธรรม 
ในประเพณีลอย
กระทงที่มีการจัด
ขึ้นทุกปี 

 
- 
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ที่ท่องเที่ยวในต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
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วัดใหญ่ดงรัง (ส้มใหญ)่ 

หอระฆังวัดส้มใหญ ่
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                     วัดใหญ่ดงรัง/ วัดส้มใหญ่  เป็นว ัดท่ีสร้างข้ึนในสมัยกรุงศรีอยุธยา  ความเก่าแก่ทาง

ประวติัศาสตร์  ชาวบา้นหนองขาว เช่ือว่าเป็นวดัท่ีพลายแกว้มาบวชเณร  ภายในวดัยงัมีโบราณสถานท่ีบ่ง

บอกถึงความเจริญกา้วหน้าในขณะนั้น  คือ  อุโบสถเก่าท่ีขณะน้ีไดบู้รณะให้อยูใ่นสภาพท่ีดีข้ึนบริเวณหน้า

วดัจะเห็นหอระฆงัเก่าท่ีสร้างสมยักรุงศรีอยธุยา  และมีการบูรณะปฏิสังบรณ์  ข้ึนในปี  พ.ศ. ๒๕๓๘  แต่ส่ิง

ท่ียงัคงเป็นของเก่าท่ีไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงไปจากเดิมเลย  คือ  สระน ้ าเก่า  ท่ีอยูภ่ายในวดัท่ีเหลือให้เห็น

จนถึงปัจจุบนั  วดัใหญ่ดงรัง  เดิมเป็นวดัร้าง ช่ือวดัส้มใหญ่สร้างสมยัก่อนกรุงศรีอยุธยา  พม่าเคยมาท า

สงคราม  ณ  บริเวณวดัแห่งน้ี  หลงัจากถูกพม่า เผาท าลาจึงถูกปล่อยใหเ้ป็นวดัร้าง  ต่อมาในปี  พ.ศ. ๒๕๒๕ 

ไดรั้บการยกฐานะเป็นวดัมีพระสงฆอ์ยูพ่  านกัไดช่ื้อวา่ วดัใหญ่ดงรัง  

                     บา้นหนองขาวเป็นชุมชนท่ีมีมาตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยา เดิมมี ๒ หมู่บา้น คือ หมู่บา้นดงรังและ

หมู่บา้นดอนกระเด่ือง หมู่บา้นทั้งสองน้ีอยูใ่นเส้นทางเดินทพัระหวา่งด่านเจดียส์ามองคก์บักรุงศรีอยุธยา จึง

ไดรั้บภยัจากสงครามระหวา่งไทยกบัพม่าโดยตลอด ในคราวเสียกรุงคร้ังท่ี ๒ ประชาชนในหมู่บา้นทั้งสอง

ไดร้วมตวักนัต่อสู้กบัพม่า การรบในคร้ังนั้นชาวบา้นไม่สามารถต่อสู้พม่าได ้หมู่บา้นดงรังและหมู่บา้น 
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ดอนกระเด่ืองจึงถูกพม่าท าลายหมู่บา้นดงรังอยูท่างทิศใตข้องหมู่บา้นหนองขาว แต่เดิมมีวดัส้มใหญ่หรือวดั
ใหญ่ดงรังเป็นวดัประจ าหมู่บา้น หลงัจากพม่าเผาท าลายก็ถูกปล่อยทิ้งเป็นวดัร้าง ไดรั้บการบูรณะข้ึนใหม่

เม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๕ ช่ือวา่ “วดัใหญ่ดงรัง ส้มใหญ่” ปัจจุบนัยงัมีซากปรักหกัพงัของเจดียพ์ระอุโบสถ 
พระพุทธรูป ปรากฏอยู ่เล่ากนัวา่ พลายแกว้เคยมาบวชเณรท่ีวดัน้ี ดงัมีเน้ือความในเสภาเร่ืองขนุชา้งขนุแผน

วา่………….. 

ครานั้นทองประศรีผูม้ารดา ไดฟั้งลูกวา่หาขดัไม่ 

อนัสมภารท่ีช านาญในทางใน ท่านขรัววดัสม้ใหญ่แลดีครัน 

เจา้คิดน้ีดีแลว้แกว้แม่อา แม่จะพาไปฝากขรัวบุญนัน่ 

จะไดรู้้การณรงคค์งกระพนั ใหเ้หมือนกนัสืบต่อพอ่ขนุไกร 

วา่แลว้จึงสัง่พวกบ่าวขา้ ชวนกนัเร็วหวาอยา่ชา้ได ้

กจูะบวชลูกชายสายสุดใจ เอง็จงไปเท่ียวหาผา้เน้ือดี 

………………………………………. …………………………………………. 

คร้ันวา่มาถึงวดัสม้ใหญ่ เอาขา้วของตั้งไวศ้าลาหนา้ 

แม่พาพลายแกว้ผูแ้ววตา ไปกราบไหวว้นัทาท่านสมภาร 

ท่านเจา้ขาฉนัพาลูกมาบวช ช่วยเสกสวดสอนใหเ้ป็นแก่นสาร 

ดว้ยขนุไกรบิดามาถึงกาล จะไดอ้ธิษฐานใหส่้วนบุญ 

อีกทั้งวชิาการอ่านเขียน เจา้จะไดร้ ่ าเรียนเสียแต่รุ่น 

ฝ่ายท่านอาจารยส์มภารบุญ ทอดใจใหญ่ครุ่นแลว้วา่มา 

อนิจจาขนุไกรบรรลยัแลว้ อนัลูกชายพลายแกว้เหมือนหนกัหนา 

รูปอาลยัใหคิ้ดถึงบิดา จะเล้ียงลูกใหสี้กาอยา่ระคาง 

(เสภาเร่ืองขนุชา้งขนุแผน ๒๕๑๓ : ๔๕ – ๔๗) 

ส่วนหมู่บา้นดอนกระเด่ืองนั้นอยูท่างทิศตะวนัออกของหมู่บา้นหนองขาวบริเวณวดัโบสถ์ ซ่ึงสันนิษฐานวา่

เดิมอาจเป็นวดัประจ าหมู่บ้านแต่ถูกพม่าเผาท าลายจนเสียหายมาก เหลือให้เห็นเพียงซากเจดียบ์างส่วน

เท่านั้น เดิมนั้นบริเวณน้ีรกร้างชาวบา้นเรียกวา่ ปากด่าน ปัจจุบนัเป็นท่ีตั้ง โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 

อนัเป็นโรงเรียนมธัยมประจ าหมู่บา้นการกล่าวถึงประวติัศาสตร์ 
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เจดีย์วดัโบถส์ 
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                         เจดีย์วัดโบถส์  ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ในตวัต าบลหนองขาว หาก

เดินทางจากตวัจงัหวดักาญจนบุรี ให้ใชถ้นนอู่ทอง เล้ียวขวาเขา้ถนนเทศบาล ๗ ประมาณ ๕๕๐เมตร จะพบ

สะพานขา้มคลองประทาน ตรงขา้มสะพานไปประมาณ ๖๕๐ เมตร พบโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิยาคมอยู่

ทางซ้ายมือ เล้ียวซ้ายเข้าสู่โรงเรียนไปประมาณ ๑๕๐ เมตร จะพบเจดีย์วดัโบสถ์อยู่เจดีย์วดัโบสถ์เป็น

โบราณสถานร้างท่ีมีสภาพช ารุดเสียหาย ยงัไม่ไดรั้บการบูรณปฏิสังขรณ์ แต่ไดรั้บการดูแลเป็นอย่างดีจาก

ชุมชนปัจจุบนั โดยเฉพาะจากคุณครูและนกัเรียนโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม มีการปรับภูมิทศัน์รอบ

องคเ์จดียใ์หมี้ความเรียบร้อยสวยงาม 
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เจดีย์วดัรางจั่น 
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                   เจดีย์วดัรางจ่ัน ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงท่ีบ่งบอกท่ีตรงน้ี คือต าบลหนองขาว  ตั้งอยูบ่นถนน

ฝ่ังซ้ายมือก่อนเขา้หมู่บา้น   โดยเดินทางมาจากกาญจนบุรี     เจดียน้ี์สร้างข้ึนในสมยักรุงศรีอยุธยา   ก่อหิน

ฉาบปูน   ยอ่ไมสิ้บสอง จากค าบอกเล่าของผูสู้งอายุวา่มีผูค้นทัว่ไปนิยมสร้างเจดียข์ุดสระน ้ า และสร้างศาลา

ไวพ้กัผอ่น  สันนิฐานว่าเจดียว์ดัรางจัน่  เดิมสร้างอยู่บริเวณท่ีแห่งน้ี  ปัจจุบนัเหลือแต่เจดียก์บัสระน ้ า  ส่วน

ศาลาถูกท าลายเม่ือคร้ังท่ีพม่าเดินทพัผา่นเม่ือยามมีสงคราม  ปัจจุบนัโบราณสถานเจดียว์ดัรางจัน่ (ร้าง)  ถูก

ยกใหเ้ป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิส าคญัแห่งหน่ึงของชาวหนองขาวโดยมีนามเรียกขานวา่  “เจดียห์ลวงท่านทา้วจนัทร์”  

พร้อมทั้งมีการตั้งศาล  ปรับปรุงพื้นท่ี และวายเคร่ืองเช่นสักการะต่างๆ อยูส่ม  ่าเสมอ 
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งานสงกรานต์วัฒนธรรมหมู่บ้านหนองขาว 

 

เป็นประเพณีท่ีชาวบ้านหนองขาวร่วมแรง ร่วมใจสืบทอดประเพณีนี้อย่างยิ่งใหญ่โดยจัดขบวนแห่นางสงกรานต์
ของทุกหมู่บ้านในต าบล มีประชาชนจากอ าเภอใกล้เคียงมาเที่ยวชมเป็นจ านวนมาก 

การจัดงานสงกรานต์ที่บ้านหนองขาว ระหว่างวันที่ ๑๓ -๑๕ เมษายน ของทุกปี ณ วัดอินทาราม          
ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยความร่วมมือร่วมใจกัน ของชาวบ้าน ชุมชน วัด      

กลุ่มชมรม องค์กร และหน่วยงานราชการ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ 

– ขบวนเกวียนแห่นางสงกรานต์ 

– กิจกรรม ร่วมภูมิใจความเป็นไทยใน “ชาติ ศาสนา …พระมหากษัตริย์” 

– ก่อเจดีย์ทราย ไหว้หลวงพ่อโต สงน้ าพระ…เล่นสงกรานต์ 

– พิธีร าน้ าขอพรพ่อแก่แม่เฒ่า 

– การสาธิตและจ าหน่ายอาหารพื้นบ้าน 

– คีตนาฎกรรมค ากลอนพระพุทธทาส ไอ้บุญทองบ้านหนองขาว ตอน “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” 

– การประกวดร้องเพลง “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” 
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ประเพณรีดน้ าด าหัว เทศกาลวันสงกรานต ์

 

 

 

ประเพณีรดน้ าด าหัว เทศกาลสงกรานต์ จัดพิธีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ เพ่ือขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลวัน
สงกรานต์ ซึ่งการจัดประเพณีสงกรานต์รดน้ าขอพรผู้สูงอายุในชุมชน ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
นั้น ได้มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยได้ เชิญผู้สูงอายุและประชาชนในเขต          
ต าบลหนองขาว เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนได้เห็นความส าคัญและระลึกนึกถึง
ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณและเป็นบุคคลส าคัญของครอบครัว สร้างการมีส่วนร่วมในครอบครัว ชุมชนและ
สังคม ในการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ รวมทั้งอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่ น ในการจัดงานประเพณี
สงกรานต์รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุในชุมชน ณ วัดใหญ่ดงรัง (ส้มใหญ่)  ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง         
จังหวัดกาญจนบุรี 
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ประเพณีลอยกระทง 

 

 

วันลอยกระทง เป็นวันส าคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย 
ตามปฏิทินจันทรคติล้านนา มักจะตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ตามปฏิทินสุริยคติ ประเพณีนี้ก าหนดขึ้นเพ่ือ
เป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่ง
แม่น้ านัมทามหานที และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก ส าหรับประเทศ
ไทยประเพณีลอยกระทงได้ก าหนดจัดในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ า ล าคลอง 
หรือ แหล่งน้ าต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพ้ืนที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป 

ในวันลอยกระทง ผู้คนจะพากันท า “กระทง” จากวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตบแต่งเป็นรูปคล้ายดอกบัวบาน ปักธูป
เทียน และนิยมตัดเล็บ เส้นผม หรือใส่เหรียญกษาปณ์ลงไปในกระทง แล้วน าไปลอยในสายน้ า (ในพ้ืนที่ติด
ทะเล ก็นิยมลอยกระทงริมฝั่งทะเล) เชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์ไป นอกจากนี้ยังเชื่อว่าการลอยกระทง เป็น
การบูชาและขอขมาพระแม่คงคาด้วย ณ วัดอินทาราม ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
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ประเพณีถวายเทียนจ าน าพรรษา 

 

 

ประเพณีถวายเทียนจ าน าพรรษา เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว จัดพิธีถวายเทียนจ าน าพรรษา           
ณ วัดอินทาราม,วัดใหญ่ดงรัง(ส้มใหญ่),วัดโมกมันขันธาราม ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ให้ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานให้ด ารงไว้สืบไป ส าหรับวันเข้าพรรษา เป็นวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ าเดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 ของทุกปี  เป็นวันเข้าพรรษาที่
พุทธศาสนิกชนไทยถือโอกาสที่ดี ที่จะท าบุญรักษาศีลและช าระจิตใจให้ผ่องใสร่วมท าบุญตักบาตร ฟังเทศน์  
ฟังธรรม และกิจกรรมที่ถือเป็นการส่งเสริมวันเข้าพรรษาก็คือการแห่เทียนและถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุ
สงฆ์ เพ่ือใช้ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งยังเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความศรัทธา ความสามัคคีของ
ชุมชน และเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ธ ารงอยู่ต่อไปอีกด้วย  


