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การจัดท าแผนสํงเสริมการทํองเที่ยวปีงบประมาณ 2561 - 2563 ขององค์การบริหารสํวน

ต าบลหนองแวงใต ๎เป็นการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   โดยสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  วิสัยทัศน์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ  วิสัยทัศน์อ าเภอ  แผนสํงเสริมการทํองเที่ยวปีงบประมาณ 2561 - 2563 จะ
เกิดประโยชน์สูงสุดได๎หากด าเนินงานไปตามแนวทางที่ก าหนด  ตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  กิจกรรม
แผนงาน/โครงการที่วางไว๎อยํางแท๎จริง  เพ่ือให๎ประชาชน  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองการบริหารได๎รับการ
พัฒนาอยํางสูงสุด บนพื้นฐานของการประหยัด  แตํมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1.ด้านกายภาพ 

สภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานส าคัญของท๎องถิ่น 
1.1 สภาพทั่วไป 

1.1.1 ที่ตั้ง ต าบลหนองแวงใต๎ เป็นต าบลหนึ่งในอ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร อยูํหํางจาก
อ าเภอไปทางทิศเหนือ  ประมาณ 14 กิโลเมตร  เป็นถนนลาดยางตลอดแนวเส๎นทางหลวง หมายเลข 222  

1.1.2  เนื้อที่  ต าบลหนองแวงใต๎  มีเนื้อที่พ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 90 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 56,250 ไรํ  โดยมีอาณาเขตติดตํอกับพ้ืนที่ตํางๆ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดตํอกับต าบลหนองแวง  อ าเภอวานรนิวาส 
 ทิศตะวันออก ติดตํอกับต าบลแพด  อ าเภอค าตากล๎า 
 ทิศใต๎  ติดตํอกับต าบลนาค า  อ าเภอวานรนิวาส 
 ทิศตะวันตก  ติดตํอกับต าบลธาตุ  อ าเภอวานรนิวาส 

ทิศเหนือ  มีจุดเริ่มต๎นที่หลักแกํนริมห๎วยแสง  ที่บริเวณพิกัด  ยูอี 605663  ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต๎ตามล าห๎วยแสงไปตามถนนสายพังโคน-บึงกาฬ ที่สะพาน คสล. ที่บริเวณพิกัดยูอี 641641 
ไปบรรจบ  ห๎วยโนดเข๎าสูํชายป่าไปบรรจบห๎วยหินที่พิกันยูอี 664643 ไปตามห๎วยหิน  ผํานห๎วยหินลาดไป
ตามแนวชายป่าผํานห๎วยล าแคน  ที่บริเวณพิกัดยูอี  695652  ไปบรรจบห๎วยตูม  ห๎วยพุง  ไปสิ้นสุดที่หลัก
แกํนริมห๎วยพุง          ที่บริเวณพิกัดยูอี  711659  รวมระยะทางประมาณ  18  กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก  มีจุดเริ่มต๎นที่หลักแกํนริมห๎วยพุงที่บริเวณพิกัดยูอี 711659 ลงมาทางทิศใต๎
ผําน  ทุํงนามาบรรจบห๎วยลึกท่ีบริเวณพิกัดยูอี 715637 ไปตามห๎วยลึกผํานแนวชายป่าไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต๎   ไปสิ้นสุดที่หลักแกํนบริเวณริมทางเกวียน บริเวณพิกัดยูอี 723601 รวมระยะทางประมาณ 7 
กิโลเมตร 

ทิศใต๎  มีจุดเริ่มต๎นที่หลักแกํนริมทางเกวียน  ที่บริเวณพิกัดยูอี 723601 ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต๎ไปตามแนวชายป่าถึงยอดริมห๎วยไรํ  ที่บริเวณพิกัดยูอี  709581  เลาะผํานล าห๎วยขี้หมูอีกสายที่
บริเวณพิกัดยูอี 696579  ถึงยอดล าห๎วยขี้หมูอีกสายที่บริเวณพิกัดยูอี  693576  ไปทางทิศตะวันตกตาม
แนวชายป่าไปบรรจบถนนสายพังโคน-บึงกาฬ  ที่บริเวณพิกัดยูอี  643580 ถึงห๎วยมํวงที่บริเวณพิกัดยูอี  
635580  ไปตามทางเกวียนสิ้นสุดที่หลักแกํนริมห๎วยหอยที่บริเวณพิกัดยูอี  60565  รวมระยะทาง
ประมาณ  18  กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก  จุดเริ่มต๎นที่หลักแกํนที่บริเวณห๎วยหอยที่บริเวณพิกัดยูอี  605565  ไปทางทิศ
เหนือตามแนวชายป่าไปบรรจบถนนสาย  นาบัว-เจริญศิลป์  ที่บริเวณพิกัดยูอี 598591 ผําห๎วยวังเคน , 
ผํานห๎วย     กุดหัวดง , ผํานห๎วยลึกเล็บเงือก  ที่บริเวณพิกัดยูอี  594605  ไปตามแนวป่าตลอดผํานถนน
สายหนองแวง-     กุดเรือค า  ที่บริเวณพิกัดยูอี 590640 ไปบรรจบทางเกวียนที่บริเวณพิกัดยูอี 590640 
ไปตามแนวชายป่าบรรจบห๎วยแสงไปสิ้นสุดที่หลักแกํนริมห๎วยแสงที่บริเวณพิกัดยูอี  605653 รวมระยะทาง
ประมาณ 20 กิโลเมตร 

1.1.3 ภูมิประเทศ  เป็นพ้ืนที่สูงทางด๎านทิศเหนือ  ลาดต่ าลงมาทางทิศใต๎และทิศตะวันออก  
ทิศตะวันตกท าให๎พ้ืนที่แถบทิศใต๎เป็นที่ลุํม  มีล าห๎วยที่ส าคัญที่สุดคือ  ห๎วยโนด  แตกสาขาเป็นห๎วยเล็ก ๆ  
ผํานตามหมูํบ๎านตําง ๆ  ดังนี้  คือ  ห๎วยแสง  ห๎วยตะหลุง  ห๎วยขี้หมู  ฯลฯ 
  
 
 
 
 
 



2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 จ านวนหมูํบ๎านและระดับการพัฒนา  ต าบลหนองแวงใต๎  มีทั้งหมด 15 หมูํบ๎าน  ดังนี้ 

 หมูํที่  1 บ๎านหนองแวง   
 หมูํที่  2 บ๎านนาบัว   
 หมูํที่  3 บ๎านดอนกลอย   
 หมูํที่  4 บ๎านโพนสวาง   
 หมูํที่  5 บ๎านโคกกํอง   
 หมูํที่  6 บ๎านวังเยี่ยม   
 หมูํที่  7 บ๎านบะทอง   
 หมูํที่  8 บ๎านโนนทับช๎าง   
 หมูํที่  9 บ๎านศรีสวําง   
 หมูํที่  10 บ๎านรุํงพนาไพร   
 หมูํที่  11 บ๎านนาบัวพัฒนา  
 หมูํที่  12 บ๎านโนนเจริญศิลป์  
 หมูํที่  13 บ๎านโนนจ าปาหอม  
 หมูํที่  14 บ๎านโนนสามเศียร  
 หมูํที่  15 บ๎านหนองแวง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.ด้านประชากร 
 ตารางที่ 1 แสดงจ านวนประชากรและจ านวนผู๎ใช๎สิทธ์ิเลือกตั้ง 

หมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 

จ านวนประชากร จ านวนผู้มสีิทธ์ิเลือกตั้ง 

ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 

หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง 193 284 289 573 205 225 430 

หมู่ที่ 2 บ้านนาบัว 174 342 380 722 251 279 530 

หมู่ที่ 3 บ้านดอนกลอย 181 358 332 690 274 262 536 

หมู่ที่ 4 บ้านโพนสวาง 279 666 620 1,286 479 434 913 

หมู่ที่ 5 บ้านโคกก่อง 170 412 366 778 299 276 575 

หมู่ที่ 6 บ้านวังเยี่ยม 236 474 484 958 334 341 685 

หมู่ที่ 7 บ้านบะทอง 140 279 283 562 190 203 393 

หมู่ที่ 8 บ้านโนนทับช้าง 159 343 337 680 257 245 502 

หมู่ที่ 9 บ้านศรีสว่าง 120 214 206 420 158 155 313 

หมู่ที่ 10 บ้านรุ่งพนาไพร 105 184 207 391 129 143 272 

หมู่ที่ 11 บ้านนาบัวพัฒนา 233 430 433 863 343 336 679 

หมู่ที่ 12 บ้านโนนเจริญศิลป ์ 277 533 529 1,062 386 400 786 

หมู่ที่ 13 บ้านโนนจ าปาหอม 70 162 156 318 128 120 248 

หมู่ที่ 14 บ้านโนนสามเศยีร 126 279 278 557 204 201 405 

หมู่ที่ 15 บ้านหนองแวง 142 239 248 487 178 191 369 

รวมทั้งหมด 2,605 5,199 5,148 10,347 3,825 3,811 7,636 

  ข๎อมูล   :   จากส านักงานทะเบียนราษฎร อ าเภอวานรนิวาส 

  : ข๎อมูลจ านวนครัวเรือนและจ านวนประชากร จากแบบส ารวจข๎อมูลจ านวนครัวเรือนและจ านวน
ประชากรในแตํละหมูํบ๎าน  

 

 

 



4.สภาพทางสังคม 

 4.1 การศึกษา 

  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   2      แหํง 

  - โรงเรียนประถมศึกษา   7      แหํง 

  - โรงเรียนมัธยม    1      แหํง 

  - โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  1      แหํง 

  - ที่อํานหนังสือพิมพป์ระจ าหมูํบ๎าน  15    แหํง 

  - โรงเรียนอาชีวศึกษา   -       แหํง 

  - โรงเรียน/สถาบันช้ันสูง   -       แหํง 

 4.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

  - วัด/ส านักสงฆ์    16      แหํง 

  - มัสยิด     -         แหํง 

  - ศาลเจ๎า     -         แหํง 

  - โบสถ ์     2        แหํง 

 4.3 การสาธารณสุข 

  - โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด-เตียง  -      แหํง 

  - โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ/หมูํบ๎าน  2      แหํง 

  - สถานพยาบาลเอกชน   1      แหํง 

  - ร๎านขายยาแผนปัจจุบัน   -      แหํง 

  - อัตราการและใช๎ส๎วมราดน้ า   100   เปอร์เซ็นต์ 

  - อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน       170   คน 

 4.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  - สถานีต ารวจ    -      แหํง 

  - สมัชชาต ารวจบ๎าน   -    คน 

  - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  210   คน  

5. การบริการพ้ืนฐาน 

  4.3.1การคมนาคม การคมนาคมในต าบลหนองแวงใต๎ ใช๎การคมนาคมทางบกเป็นส าคัญคือ
ทางรถยนต์ ใช๎ในการเดินทางติดตํอและการขนสํงสินค๎าเป็นหลัก ดังน้ี 

  - ทางหลวงหมายเลข   2091     (บ๎านมํวง-บ๎านหนองแวง) 

  - ทางหลวงหมายเลข   2250     (เจริญศิลป์-นาบัว) 

  - ทางหลวงแผํนดินหมายเลข  222      (พังโคน-บึงกาฬ) 

  - ถนนลาดยาง    4        สาย 

  - ถนนคอนกรีต    14      สาย 

  - ถนนลูกรัง    21      สาย 

  - ถนนดิน     6        สาย 

 



4.3.2 การโทรคมนาคม 

  - ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข    -        แหํง 

  - โทรศัพท์สาธารณะ             18      แหํง 

  4.3.2 การไฟฟ้า 

  - ครัวเรือนท่ีมีการไฟฟ้า จ านวน  1,980  ครัวเรือน 

  (ท่ีมา : การไฟฟ้าสํวนภูมิภาค อ าเภอวานรนิวาส ณ  29  เมษายน  2559) 

6. สภาพเศรษฐกิจ 

  6.1 อาชีพ ประชากรในต าบลหนองแวงใต๎ สํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชํน การท า
นา เลี้ยงสัตว์ และประกอบอาชีพรับจ๎าง ค๎าขาย 

  - อาชีพการเกษตร   ร๎อยละ 85 

  - อาชีพรับจ๎าง   ร๎อยละ 14 

  - อาชีพค๎าขายและรับราชการ  ร๎อยละ   1 

  6.2 หนํวยธุรกิจอื่น ๆ ในเขต อบต. มีดังนี้ 

  - ปั้มน้ ามันและก๏าซ   1       แหํง 

  - อุตสาหกรรมครัวเรือน  -       แหํง 

  - โรงสีข๎าวขนาดกลาง  11      แหํง 

  - โรงสีข๎าวขนาดเล็ก  35      แหํง 

  - ร๎านค๎า    70      แหํง   

7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

  7.1 แหลํงน้ าธรรมชาติ 

  - ล าน้ า-ล าห๎วย-ล าคลอง           11      แหํง 

  - บึง-หนองน้ าอ่ืน ๆ           -         แหํง 

  7.2 แหลํงน้ าท่ีสร๎างขึ้น 

  - ฝาย คสล.             2    แหํง 

  - บํอน้ าตื้น            8     แหํง 

  - บํอน้ าบาดาล,บํอตอก,บํอเจาะ        740     แหํง 

  - ระบบประปา             7      แหํง 

  - สระเก็บน้ า          40    แหํง 

  - อํางเก็บน้ า            1     แหํง  

 8.ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

  8.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

  - วัด/ส านักสงฆ์    16      แหํง 

  - มัสยิด     -         แหํง 

  - ศาลเจ๎า     -         แหํง 

  - โบสถ ์     2        แหํง 

 



9.ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

  9.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที ่

  9.1.2 แหลํงน้ าธรรมชาติ สํวนใหญํน้ าอุปโภคจากบํอน้ าตื้นสาธารณะ,บํอน้ าบาดาลสาธารณะ
และถังเก็บน้ าฝนสาธารณะ 

  9.1.3  ทรัพยากรป่าไม๎ สํวนใหญํเป็นป่าไม๎เต็งรัง เชํน ป่าดงอีบําง ป่าดงค าพลูและป่าดงค ากั้ง       

10.อื่นๆ 

  10.1 รายได๎ขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองแวงใต๎ รายได๎ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2559 จ านวนทั้งสิ้น 44,066,715.02  บาท โดยแยกเป็น 

  ภาษีอากร    192,717.56 บาท 

  คําธรรมเนียม คําปรับ และใบอนุญาต  80,333.00 บาท 

  รายได๎จากทรัพย์สิน    375,425.28 บาท 

  รายได๎เบ็ดเตล็ด    236,450.00 บาท 

  ภาษีจัดสรร    18,889,369.11 บาท 

  เงนิอุดหนุน    17,050,179.00 บาท 

  รวมรายรับตามข๎อบัญญัติ 2558  36,580,649.54 บาท 

  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   16,564,984.00 บาท 

  รวมทั้งสิ้น    52,504,532.11 บาท 

 ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที ่

  (1) การรวมกลุํมของประชาชน 

   จ านวนกลุํมทุกประเภท  28   กลุํม แยกเป็นประเภท ดังนี ้

   - กลุํมอาชีพ   15 กลุํม 

   - กลุํมออมทรัพย์    6 กลุํม 

   - กลุํมศูนย์สาธิตฯ      8 กลุํม 

   - กลุํมปุ๋ยเพื่อการเกษตร   5 กลุํม 

   - กลุํมอื่น ๆ   18 กลุํม 

  (2) จุดเดํนของพื้นที่ (เอื้อตํอการพัฒนาต าบล) 

   - อบต.หนองแวงใต๎ มีถนนทางหลวงสายหลัก หมายเลข 222 ซึ่งเหมาะแกํการคม
นาคและการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรของประชาชนเพื่อการพานิช 

- อบต.หนองแวงใต๎  มีแหลํงน้ าท่ีส าคัญหลายแหํงที่ชํวยให๎ประชาชนในพื้นที่สามารถ
น ามาใช๎เพื่อการเกษตร อาทิ อํางเก็บน้ า ฝาย คสล. เป็นต๎น  

 
 
 
 
 

 
 



 
แผนการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
ต าบลหนอแวงใต ้  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวดัสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563 
 

 
กิจกรรม 

 

 
ระยะเวลา 

 
สถานที่ด าเนินการ 

 
หมายเหตุ 

 
1.  กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ เมษายน วัดศรีมงคล, วัดป่าสมณวงศ์  
2. กิจกรรมแหํเทียนเข๎าพรรษา  กรกฎาคม วัดศรีมงคล, วัดป่าสมณวงศ์  
3. กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง  พฤศจิกายน ห๎วยโนด  
4. กิจกรรมท าบุญ ไหว๎พระ ปฎิบัติธรรม ตลอดทั้งปี วัดศรีมงคล, วัดป่าสมณวงศ์  
5. กิจกรรมวิถีวัฒนธรรมของดีในบ๎านฉัน ตลอดทั้งปี ทุกหมูํบ๎าน  
6. กิจกรรมการจัดงานรัฐพิธีตํางๆ ตลอดทั้งปี ทุกหมูํบ๎าน  
7. กิจกรรมการทํองเที่ยวใน เขตพ้ืนที่ 
 -ทํองเที่ยวเชิงเกษตร  
 

 
ตลอดทั้งปี 

 

 
หมูํ 13 บ๎านโนนจ าปาหอม 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในต าบลหนองแวงใต้  (พ.ศ.2561-2563) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต ้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
1.1 แนวทางการพัฒนา  สร๎างจิตส านึก ปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 
หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 

1 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
แหลํงทํองเที่ยว  

เพื่อสร๎างภาพลักษณ์
แกํแหลํงทํองเที่ยวใน 
อบต. 

บริเวณสองข๎างทาง 
ถนนสาย 222  
พังโคน-บึงกาฬ  

   หมูํบ๎านที่ติดถนนสาย 
222 เป็นถนนท่ีม ี
ทัศนวิสัยสวยงาม 

ผู๎ที่ผํานไปมามี
ความประทับใจ
และมีจติส านึก
ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม 

กองชําง 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

 2 โครงการอาสาอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม 

เพื่อให๎ชุมชนมี
จิตส านึกในการดูแล
รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและแหลํง
ทํองเที่ยว 

ชุมชนต๎นแบบ 1 
หมูํบ๎าน  

   ชุนชนต๎นแบบ จ านวน 
1กลุํม  

ประชาชนในพ้ืน 
ที่มีความรู๎และ
จิตส านึกในการ
ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรม
ขาติ  

ส านักปลดั 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

3 โครงการจดัท าบอร์ด/ป้าย
ประชาสมัพันธ์ข๎อมูลขําวสาร  

เพื่อประชาสมัพันธ์
ข๎อมูลขําวสารตํางๆใน
พื้นที่ต าบลหนองแวง
ใต๎ ใหมํเป็นที่รู๎จัก 

มีการประชาสัมพันธ์
แหลํงทํองเที่ยว  

   สื่อประชาสัมพันธ์ เชํน 
แผํนพับ ป้ายไวนลิ
ประชาสมัพันธ์  

แหลํงทํองเที่ยว
ในพื้นที่ต าบล
หนองแวงใต๎ 
เป็นที่รู๎จัก  

ส านักปลดั 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

4. โครงการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

        

 
 
 

 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาสํงเสริมด๎านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
    

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 
หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 

1 โครงการสํงเสริมสนับสนุน
ถํายทอดภูมิปญัญาท๎องถิ่น  

เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
การถํายทอดภมิ
ปัญญาท๎องถิ่น และ
สํงเสริมการทํองเที่ยว 

เพื่อเป็นการสบืทอด
ภูมิปัญญาแกํ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

   มีกิจกรรมรํวมกันสืบ
ทอดประเพณีทาง
ศาสนา 

ประชาชนได๎
รํวมกันสืบทอด
ประเพณี และ
สํงเสริมการ
ทํองเที่ยว 
 

ส านักปลดั 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

2 
 

โครงการจดัท าศูนย์เรียนรู๎
วัฒนธรรมท๎องถิ่น  
 

เพื่อจัดท าเป็นศูนย์
เรียนรูด๎๎านวัฒนธรรม
ท๎องถิ่นและสํงเสริม
การทํองเที่ยว  

เพื่อเป็นการสํงเสรมิ
การทํองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  

   ศูนย์เรียนรู๎วัฒนธรรม
ท๎องถิ่น  

ประชาชนมี
แหลํงเรียนรู๎ด๎าน
วัฒนธรรม
ท๎องถิ่นและ
สํงเสริมการ
ทํองเที่ยว 
 

ส านักปลดั 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

3. โครงการจัดงานพระราช
พิธี งานพิธีและงาน
ประเพณี ท๎องถิ่นหรือ
งานอ่ืน ๆ 

เพ่ือสืบทอด
ประเพณี โบราณ 
และสํงเสริม การ
ทํองเที่ยว 

เพ่ือเป็นการสืบ
ทอด ประเพณี 
และได๎บุญ กุศล
จากการรํวม 
ประเพณี 

   มีกิจกรรมรํวมกัน
สืบทอดประเพณี 
ทางศาสนา 

ประชาชนได๎
รํวมกัน สืบ
ทอดประเพณี 
โบราณ และ
สํงเสริม การ
ทํองเที่ยว 

ส านักปลดั 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต. 
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