แผนสงเสริมการทองเที่ยว
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561

จัดทําโดย
ฝายประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยว
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

คํานํา
นโยบายในการพัฒนาบริการและสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการ
ทองเที่ยวแหงเอเชีย โดยกําหนดเปาหมายหลักในการพัฒนาดานสาธารณูป โภค ที่ พัก สาธารณสุ ขพื้นฐาน
การเขาถึง แหล งท องเที่ยว รู ป แบบการท อ งเที่ ยวที่ หลากหลาย การเสนอวัฒ นธรรมไทยที่ เป นเอกลัก ษณ
การกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว ซึ่งเปาหมายดังกลาวมีความจําเปนตองอาศัยความรวมมือ
จากทุกฝาย เพื่อสงเสริมใหการทองเที่ยวของไทยไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ และบรรลุเปาหมายไดประโยชน
ดวยกั น ทุ ก ฝ ายและมี ค วามยั่ง ยืน นโยบายดั ง กล าวมี ความสํ าคัญ ต อ การส ง เสริ ม การท อ งเที่ ยวทุ ก ระดั บ
โดยเฉพาะในระดับทองถิ่น ประกอบกับแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกําหนดให
การท อ งเที่ ย วแห ง ประเทศไทยถ า ยโอนภารกิ จ ด า นการท อ งเที่ ย วให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
และนอกจากนี้ง านดานการสง เสริมการทองเที่ยวยัง เปนภารกิจตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมดานการทองเที่ยว
ควรมีแนวทางในการดําเนินการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชนและการทองเที่ยวโดยรวมของประเทศ
โดยยึดหลักการสงเสริมการทองเที่ยวตามที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทยใชเปนแนวทางและแนวปฏิบตั ใิ นการ
ดําเนินงานดานการทองเที่ยว
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เห็นวาการจัดทําแผนสงเสริมการทองเที่ยวเปนสิ่ง
สําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพึงกระทํา เพื่อเปนการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเปนไปในทิศทางที่
ถูกตองและเหมาะสม ซึ่งตองใชการวางแผนอยางเปนระบบ จากนั้นก็นําแผนงานและโครงการไปสูการปฏิบัติ
โดยมีการกํากับดูแลติดตามจนบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว จึงไดจัดทําแผนสงเสริมการทองเที่ยว ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

สวนที่ ๑
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
**********************
ประวัติความเปนมา
จังหวัดนครราชสีมา เปนเมืองโบราณเมืองหนึ่งในอาณาจักรไทย แตเดิมตั้งอยูในทองทีอ่ ําเภอสูง
เนิน หางจากตัวเมืองปจจุบัน ประมาณ 31 กิโลเมตร เรียกวา “เมืองโคราฆะปุระ” หรือ โคราช
กับ เมืองเสมา ซึ่งทั้ง 2 เมืองเคยเจริญรุง เรืองในสมัยขอม แตในปจจุบันเปนเมืองราง ตั้งอยูรมิ ลําตะคอง
ในแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช (พ.ศ.2199-2231) โปรดใหสรางเมืองโดยเอาชื่อเมือง
เสมากับเมืองโคราฆะปุระ
มาผูกเปนนามเมืองใหมเรียกวา “เมืองนครราชสีมา” แตคนทั่วไป เรียกวา
“เมืองโคราช” รัชกาลที่ 1 โปรดเกลาฯ ใหยกฐานะเปนเมืองชั้นเอก ผูส ําเร็จราชการเมืองมียศเปนเจาพระยา
เจาพระยานครราชสีมาคนแรกชื่อ ปน ณ ราชสีมา และในรัชกาลนี้เมืองนครราชสีมาไดนําชางเผือก 2 เชือก
ขึ้นนอมเกลาถวาย ตอมาในป พ.ศ.2369 ในสมัยรัชกาลที่ 3 เจาอนุวงศ ผูครองเมืองเวียงจันทนกอการ
กบฏ ยกกองทัพมาตีเมืองนครราชสีมา และกวาดตอน พลเมืองไปเปนเชลย คุณหญิงโม (ภรรยาปลัดเมือง
นครราชสีมา{พระสุริยเดชวิเศษ
ฤทธิ์ทศทิศวิชัย) ผูรกั ษาเมือง แสรงทํากลัวเกรงและประจบเอาใจทหาร
ลาว เมื่อถูกกวาดตอนมาถึงทุง สัมฤทธิ์ในเขตอําเภอพิมายก็หยุดพักกลางทางพอไดโอกาสคุณหญิงโมก็จัด
กองทัพโจมตีกองทัพเวียงจันทนแตกพายไป วีรกรรมที่คุณหญิงโมไดประกอบขึ้นนี้ รัชกาลที่ 3 จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ สถาปนา คุณหญิงโม ดํารงฐานันดรศักดิ์เปน “ทาวสุรนารี” ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได
โปรดเกลา ฯ ใหรวบรวมหัวเมืองในเขตที่ราบสูงใหนครราชสีมาเปนที่วาการมณฑลลาวกลาง ในป พ.ศ. 2434
( ร.ศ. 110 )
ขนาดที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บนที่ราบสูงโคราช ละติจูด 15 องศา
เหนือ ลองติจูด 102 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 187 เมตร ตัวจังหวัดอยูหางจาก
กรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต 255 กิโลเมตรและโดยทางรถไฟ 264 กิโลเมตร มีพื้นที่ 20,493.964 ตาราง
กิโลเมตร หรือ ประมาณ 12,808,728 ไร คิดเปนรอยละ 12.12 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณา
เขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดตอกับ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแกน

ทิศใต

ติดตอกับ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแกว

ทิศตะวันออก

ติดตอกับ จังหวัดบุรรี ัมย และจังหวัดขอนแกน

ทิศตะวันตก

ติดตอกับ จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี
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แบงปกครองแบงออกเปน 32 อําเภอ 289 ตําบล 3,743 หมูบาน เนื้อที่รวม 20,493.968 ตาราง
กิโลเมตร
1. อําเภอเมืองนครราชสีมา

17. อําเภอชุมพวง

2. อําเภอครบุรี

18. อําเภอสูงเนิน

3. อําเภอเสิงสาง

19. อําเภอขามทะเลสอ

4. อําเภอคง

20. อําเภอสีคิ้ว

5. อําเภอบานเหลื่อม

21. อําเภอปากชอง

6. อําเภอจักราช

22. อําเภอหนองบุญมาก

7. อําเภอโชคชัย

23. อําเภอแกงสนามนาง

8. อําเภอดานขุนทด

24. อําเภอโนนแดง

9. อําเภอโนนไทย

25. อําเภอวังน้ําเขียว

10. อําเภอโนนสูง

26. อําเภอเทพารักษ

11. อําเภอขามสะแกแสง

27. อําเภอเมืองยาง

12. อําเภอบัวใหญ

28. อําเภอพระทองคํา

13. อําเภอประทาย

29. อําเภอลําทะเมนชัย

14. อําเภอปกธงชัย

30. อําเภอบัวลาย

15. อําเภอพิมาย

31. อําเภอสีดา

16. อําเภอหวยแถลง

32. อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
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ั
ชน

ชืออําเภอ

พืนที
(ตร.
กม.)

ห่างจาก
จ ังหว ัด
(กม.)

ตงเมื
ั อ
(พ.ศ.)

ตําบล

หมู่บา้ น

ประชากร

พิเศษ

เมืองนครราชสีมา

755.596

0

2438

25

1

ด่านขุนทด

1,428.14

84

2451

1

บัวใหญ่

305.028

101

2440

1

ปั กธงชัย

1,374.32

34

1

พิมาย

896.871

60

1

สีควิ

1,247.07

1

ปากช่อง

2

ครบุร ี

2
2

ชาย

หญิง

รวม

243

214,809

224,657

439,466

16

220

62,900

63,881

126,781

10

121

41,776

41,984

83,760

2451

16

213

56,797

59,349

116,146

2440

12

208

64,039

65,925

129,964

45

2441

12

169

60,967

61,704

122,671

1,825.17

85

2501

12

217

92,953

94,097

187,050

1,816.85

58

2482

12

152

46,578

47,683

94,261

จักราช

501.672

40

2496

8

108

34,979

35,138

70,117

โชคชัย

503.917

30

2448

10

126

38,581

40,364

78,945

2

โนนสูง

676.981

37

2440

16

195

61,941

64,443

126,384

2

ประทาย

600.648

97

2506

13

148

38,900

38,948

77,848

2

สูงเนิน

782.853

36

2444

11

125

39,140

41,065

80,205

2

ห ้วยแถลง

495.175

65

2506

10

120

37,826

37,254

75,080

2

ชุมพวง

540.567

98

2502

9

130

41,132

41,179

82,311

3

เสิงสาง

1,200.24

88

2519

6

84

34,440

34,188

68,628

3

คง

454.737

79

2481

10

155

40,231

41,067

81,298

3

โนนไทย

541.994

28

2443

10

131

35,584

36,675

72,259

3

ขามสะแกแสง

297.769

50

2511

7

72

21,537

21,722

43,259

3

แก ้งสนามนาง

107.258

130

2529

5

56

18,656

18,828

37,484

3

วังนํ าเขีย ว

1,130.00

70

2535

5

83

20,992

21,078

42,070

4

บ ้านเหลือม

218.875

85

2519

4

39

10,733

10,859

21,592

4

หนองบุญมาก

590.448

52

2526

9

104

29,847

29,882

59,729

4

เทพารักษ์

357.465

90

2538

4

58

12,087

11,755

23,842

4

พระทองคํา

359.522

45

2539

5

74

20,982

21,255

42,237

4

สีดา

162.825

85

2540

5

50

12,177

12,167

24,344

4

บัวลาย

106.893

103

2540

4

45

12,296

12,473

24,769

4

โนนแดง

193.407

75

2532

5

65

12,536

12,950

25,486

4

ขามทะเลสอ

203.605

22

2509

5

46

14,404

14,418

28,822

4

เมืองยาง

255.522

110

2538

4

44

14,156

13,925

28,081

4

ลําทะเมนชัย

308.457

120

2539

4

59

16,166

16,066

32,232

4

เฉลิมพระเกีย รติ

254.093

18

2539

5

61

17,191

17,777

34,968

การปกครองสวนทองถิ่น
มีจํานวนทั้งสิ้น 334 แหง แบงออกเปน เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง 4 แหง เทศบาลตําบล 85 แหง และ องคการ
บริหารสวนตําบล 243 แหง

-4บทที่ ๒
แหลงทองเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมามีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ ดังนี้

1. แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและศาสนสถาน ไดแก อนุสาวรียทาวสุรนารีวัดศาลาลอย วัดปาสาละ
วัน อ.เมืองนครราชสีมา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติมหาวีรวงศ อุทยานประวัติศาสตรพิมาย อ.พิมาย เมือง
โบราณ อ.สูงเนิน วัดหนาพระธาตุ อ.ปกธงชัย ปราสาทหินพนมวัน อ.เมือง วัดบานไร อ.ดานขุนทด แหลง
โบราณคดีบานปราสาทและหินโนนวัด อ.โนนสูง ภาพเขียนสีสมัยกอนประวัติศาสตร วัดเขาจันทรงาม อ.สีคิ้ว

2. แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและหัตถกรรม ไดแก หมูบ านเครื่องปนดินเผาดานเกวียน อ.โชคชัย ผาไหม
อ.ปกธงชัย

3. แหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ ไดแก อุทยานแหงชาติเขาใหญ อ.ปากชอง เขื่อนลํามูลบน เขื่อนลําแชะ
อ.ครบุรี ไทรงาม อ.พิมาย เขื่อนพิมาย เขื่อนลําพระเพลิง อ.ปกธงชัย อุทยานแหงชาติทบั ลาน ซากปลาดึกดํา
บรรพ "แอคติโนทรีเจียน" อ.วังน้ําเขียว อุทยานไมกลายเปนหิน อ.เมืองนครราชสีมา ซากชางดึกดําบรรพ อ.
เฉลิมพระเกียรติ น้ําตกวะภูแกว อ.สูงเนิน อางเก็บน้ําลําตะคอง หาดชมตะวัน (เขื่อนลําปลายมาศ) อ.เสิงสาง

-5-

บทที่ 3
บทบาทขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาในการพัฒนาการทองเที่ยวดานตางๆ
1.บทบาทในการสํารวจทรัพยากรการทองเที่ยว
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยังไมมกี ารออกสํารวจอยางจริงจัง เนื่องจากไมมีแหลง
ทองเที่ยวอยูในพื้นทีร่ ับผิดชอบแหลงทองเที่ยวตางๆ จะอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลและองคการบริหาร
สวนตําบลและองคการบริหารสวนตําบล มีเพียงการออกสํารวจรวมกับหนวยงานอื่น เชน การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา แตมิไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําเปน
ขอมูลพื้นฐานทางการทองเที่ยว
2.บทบาทในการใหบริการนักทองเที่ยว
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีฝายประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยว สังกัดสํานัก
ปลัดฯ ที่มหี นาทีจ่ ัดทําสือ่ ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมทางการทองเที่ยว ในรูปแบบสื่อสิงพิมพ
เชน วารสาร โบรชัวร โปสเตอร ฯลฯ เพื่อใชแจกจายแกประชาชนทั่วไป หรือนักทองเที่ยวทีเ่ ขามาสอบถาม
ขอมูล ทั้งที่ฝายประชาสัมพันธฯ และศูนยประสานงานองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําอําเภอ
สื่อโทรทัศน มีการจัดทําวีดีทัศนแนะนําแหลงทองเที่ยวในพืน้ ที่จังหวัดนครราชสีมา รวมทัง้ มีการใหขอมูลทาง
โทรศัพทแกนักทองเที่ยวและผูที่โทรเขามาสอบถามขอมูลอีกดวย และในชวงเทศกาลไดมีการประสานความ
รวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจอาสาสมัครมูลนิธิ ในการดูแลรักษาความปลอดภัย และอํานวยความสะดวกแก
นักทองเที่ยว
3.บทบาทดานการจัดเตรียมและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อใหบริการนักทองเที่ยว
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีการจัดทําและปรับปรุง ซอมแซมเสนทางคมนาคมซึง่ ไดรบั
การถายโอนมาจากกรมทางหลวงชนบท ซึง่ เปนเสนทางเชื่อมตอไปยังแหลงทองเที่ยว มีการสนับสนุน
งบประมาณในการจัดอบรมเพิม่ ศักยภาพอาสาสมัครตํารวจทองเที่ยว เพื่อเปนกําลังเสริมของตํารวจทองเที่ยว
ในการประจํายังแหลงทองเที่ยวหลักๆ ของจังหวัดนครราชสีมา เชน ปราสาทหินพิมาย อุทยานแหงชาติเขา
ใหญ ฯลฯ เพื่อคอยใหขอมูลอํานวยความสะดวก ดูแลรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติ

-64.บทบาทในการบริหารจัดการการทองเที่ยว
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสงเสริมกิจกรรมในพื้นที่ ทั้งที่
เปนกิจกรรมขององคกรเอง หรือรวมกับหนวยงานอื่นในแตละอําเภอ เชน การจัดงานฉลองวันแหงชัยชนะทาว
สุรนารีหรืองานยาโม ซึ่งเปนงานประจําปของจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงงานประจําอําเภอ ผานการจัดทํา
โครงการของศูนยประสานงานองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจําอําเภอ หรือการขอสนับสนุน
งบประมาณจากหนวยงานในพื้นที่อําเภอ เชน ประเพณีแหเทียนพรรษา ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ
5.บทบาทในการวางแผนและนโยบายในการพัฒนาการทองเที่ยว
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีการวางนโยบายและแผนพัฒนาดานการทองเที่ยวไวใน
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา โดยมุง เนนการสงเสริมและประชาสัมพันธกจิ กรรมทางการ
ทองเที่ยว มีการประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อใหการจัดกิจกรรมเปนไปดวยความเรียบรอยสมบูรณ นอกจากนั้นยังมีการวางแผนจัด
เตรียมการอบรมใหความรูแกนกั เรียนโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด ทั้ง 58 โรงเรียน เพื่อเปน
มัคคุเทศกนอยในชุมชนของตนเองสงเสริมการศึกษาดูงานในแหลงทองเที่ยวทีป่ ระสบความสําเร็จ และมี
ชื่อเสียง เพื่อนําความรูกลับมาปรับใชในพื้นทีจ่ ังหวัดนครราชสีมา
6.บทบาทสงเสริมตลาดทองเที่ยว
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมามีการประสานสือ่ มวลชนในพื้นที่ ทั้งสื่อสวนกลาง สวนภูมิภาค
และสวนทองถิ่น ใหจัดทําขาวการจัดกิจกรรมทางการทองเทีย่ วขององคกร เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรบั ทราบและ
เกิดความตองการเดินทางเขาพื้นที่เพื่อรวมกิจกรรมตอไป และมีการเชิญชวนรณรงคใหบุคลากรในสังกัดสวม
เสื้อผาพื้นเมืองของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปนการประชาสัมพันธสินคา ทัง้ ผาไหม และผาหางกระรอก ซึง่
เปนสิ้นคาขึ้นชื่อ เปนแหลงผลิตทีม่ ีชื่อเสียงในระดับประเทศ อีกทั้งนําผูป ระกอบการไปเปดตลาดในหลายพื้นที่
ทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและกรุงเทพมหานคร

*******************

-7บทที่ 4
การวิเคราะหศักยภาพและเปาหมายการทองเที่ยว
การวิเคราะห SWOT ของจังหวัดนครราชสีมา
จุดแข็ง (Strength)
S1 จังหวัดนครราชสีมาเปนจังหวัดใหญ มีพื้นที่กวางขวาง มีทรัพยากรหลากหลาย
S2 เปนศูนยกลางทางการคมนาคมทางบก ทัง้ ทางถนนและทางราง
S3 พื้นที่อําเภอวังน้ําเขียว มีอากาศเย็นจึงสามารถปลูกพืชเมืองหนาวได
S4 มีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่นทีเ่ ปนเอกลักษณ
S5 มีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย ทัง้ วัฒนธรรมและธรรมชาติ|
S6 มีแหลงตนน้ําทีส่ ําคัญของภาคอีสาน
จุดออน (Weakness)
W1 ขาดการจัดสรรทรัพยากรทางธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
W2 การกระจายรายไดที่ไมทั่วถึง ไมครอบคลุมทัง้ จังหวัด
W3 การคมนาคมในถิ่นที่ทุรกันดารยังไมสะดวก
W4 สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ยังไมเพียงพอ
W5 แหลงทองเที่ยวแตละแหงมีระยะทางไกลกัน
โอกาส (Opportunity)
O1 นักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวภายในจังหวัด
O2 ไดรับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลดานการทองเที่ยว
O3 เปนศูนยกลางการคมนาคมทางราง
O4 เปนประตูสูภาคอีสาน
O5 สื่อมวลชนมีสวนชวยในการโฆษณาสถานทีท่ องเที่ยว
อุปสรรค (Threat)
T1 ขาดแคลนผูที่มีความรูทางดานการทองเที่ยว
T2 สภาพภูมิประเทศไมเอือ้ ตอการคมนาคมทางอากาศ
T3 ปญหาภัยธรรมชาติที่สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชน เชน ภัยแลง
T4 ปญหาการตัดไมทําลายปา ทําใหทรัพยากรทางธรรมชาติลดลง
T5 วัฒนธรรมตางชาติที่เขามา ทําใหวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่นเปลี่ยนไป
T6 งบประมาณในการพัฒนามีจํากัด
T7 การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
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เปาหมายของการสงเสริมการทองเที่ยวองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีการวางนโยบายและแผนพัฒนาดานการทองเที่ยวไวใน
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา โดยมุง เนนการสงเสริมและประชาสัมพันธกจิ กรรมทางการ
ทองเที่ยว มีการประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ประชาชนในพื้นที่ มีเปาหมายดังนี้
1.จัดกิจกรรมการทองเที่ยวใหม ๆ เพือ่ ดึงดูดนักทองเที่ยว
2.สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น
3.นําสิ่งของที่มอี ยูในทองถิ่นมาพัฒนาใหเกิดมูลคาเพื่อสรางรายได
4.ฝกอบรมบุคคลในทองถิ่น เพื่อใหมีความรูความสามารถในดานการทองเที่ยว
5.สงเสริมการคมนาคมในดานอื่น ๆ (สายการบิน)
6.จัดทําโครงการอนุรกั ษธรรมชาติตามโรงเรียนตาง ๆ เพื่อใหเด็ก ๆ รูจ ักรักษาธรรมชาติ
7. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัด
แผนจัดกิจกรรมโครงการเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวประจําป 2561 งบประมาณทั้งสิ้น 31,000,000 บาท
มีรายละเอียด ดังนี้
1.โครงการสงเสริมดานการทองเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา เพื่อจายเปน คาใชจายในการสนับสนุน
สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว การจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยวในระหวางการจัดการแขงขันกีฬาหรือการจัดประชุมสัมมนา การพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
จํานวน 10,000,000 บาท
2.โครงการจัดงานฉลองชัยชนะทานทาวสุรนารี
15,000,000 บาท
3.โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย
1,500,000 บาท
4.โครงการของดีอําเภอบัวลาย
100,000 บาท
5.โครงการจัดงานเทศกาลไหมไทยที่โคราช
1,000,000 บาท
6.โครงการเฉลิมฉลองวีรกรรมนางสาวบุญเหลือ
1,500,000 บาท
7.โครงการจัดงานฉลองชัยชนะทาวสุรนารีและของดีอําเภอโนนแดง 700,000 บาท
***************************************
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ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา ประจําป 2561
โครงการสงเสริมดานการทองเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑.

โครงการสงเสริมดาน
การทองเที่ยวจังหวัด
นครราชสีมา

วัตถุประสงค

เปาหมาย

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการสนับสนุน
สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการ
ทองเที่ยว

ประชาชนทั่วไป
ของจังหวัด
นครราชสีมาและ
จังหวัดใกลเคียง
นักทองเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาว
ตางประเทศ

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ

- นักทองเที่ยวไดรับความ
10,000,000 -ประชาชนในจังหวัด
สะดวกในการเดินทางไป
นครราชสีมา ภาครัฐ
ภาคธุรกิจ เอกชน และ ยังแหลงทองเที่ยว
นักทองเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาว
ตางประเทศมีโอกาสได
เขารวมในกิจกรรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ
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โครงการจัดงานฉลองชัยชนะทานทาวสุรนารี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

2.

โครงการจัดงานฉลองชัย
ชนะของทาวสุรนารี

- เพื่อเทิดทูนวีรกรรมของทานทาวสุร
นารีที่เปนผูนําชาวนครราชสีมาสูรบ
กับขาศึกจนกระทั่งไดรับชัยชนะใน
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2369

ประชาชนทั่วไป
ของจังหวัด
นครราชสีมาและ
จังหวัดใกลเคียง
นักทองเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาว
ตางประเทศ

15,000,000

-ประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมา ภาครัฐ
ภาคธุรกิจ เอกชน
และนักทองเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาว
ตางประเทศมีโอกาส
ไดเขารวมในกิจกรรม
ที่องคการบริหารสวน
จังหวัดจัดขึ้น

- ประชาชนทั้งชาวไทย
และตางประเทศไดรับรู
รับทราบ และรวม
เทิดทูนในวีรกรรมของ
ทานทาวสุรนารีที่ได
ประกอบไวในวีรกรรม
ทุงสัมฤทธิ์

สํานักปลัดฯ

- เพื่อบูรณาการความรวมมือระหวาง
หนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน
ในการจัดกิจกรรม และชวยกันรักษา
สืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งานที่มีมาแตโบราณ

- หนวยงานภาครัฐ
เอกชน ประชาชน ได
รวมจัดกิจกรรมและชวย
-.ภาคธุรกิจเอกชน
รักษา สืบทอด
และประชาชนชาว
จังหวัดนครราชสีมา มี ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
รายไดเพิ่มขึ้นจากการ อันดีงามที่มีมาแต
โบราณ
จัดกิจกรรม

-11-

โครงการจัดงานประเพณีของดีบัวลาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3.

โครงการจัดงานประเพณี
ของดีบัวลาย

วัตถุประสงค
- เพื่อสงเสริมและอนุรักษ
ภูมิปญญาทองถิ่น
- เพื่อเปนการบูรณาการรวมกัน
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เปาหมาย
จัดงานประเพณี
รวมกัน อปท.ทั้ง
5 แหง จํานวน 1
ครั้ง

งบประมาณ
100,000

ตัวชี้วัด
ภาครัฐ เอกชน
ประชาชนในพื้นที่และ
นักทองเที่ยวเขารวม
กิจกรรมไมนอยกวา
80 %

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- ภาคราชการ เอกชน
ประชาชน และเกษตร
เขารวมงานและรวมทํา
กิจกรรมรวมกันสืบสาน
ประเพณีทองถิ่นใหคง
อยูสืบไป

สํานักปลัดฯ

-12-

โครงการจัดงานเทศกาลไหมไทยทีโ่ คราช
ที่
4.

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดงานเทศกาล
ไหมไทยที่โคราช

วัตถุประสงค
- สงเสริมใหอําเภอปกธงชัยเปน
ศูนยกลางตลาดผาไหมคุณภาพดี ได
มาตรฐานสากลระดับประเทศ
- สรางเอกลักษณ คานิยมในการใชผา
ไหมใหเปนที่นิยมแพรหลาย
- สรางรายไดใหกับประชาชนใน
ทองถิ่น และเผยแพรของดีเมืองโคราช

เปาหมาย

งบประมาณ

จัดเทศกาลผาไหม 1,000,000
และของดีเมือง
โคราช

ตัวชี้วัด
รอยละของ
ความสําเร็จในการจัด
กิจกรรมตามโครงการ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- ผลิตภัณฑผาไหมเปนที่
รูจักกันอยางแพรหลาย
- มีผูนิยมใชผาไหมกัน
เพิ่มมากขึ้น
- ของดีเมืองโคราชเปนที่
รูจักเพิ่มมากขึ้น สงผล
ใหประชาชน มี
รายไดเพิ่มขึ้นดวย

สํานักปลัดฯ

-13-

โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย
ที่
5.

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดงานเทศกาล
เที่ยวพิมาย

วัตถุประสงค
- เพื่อเผยแพรและรักษาประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
- สงเสริมการทองเที่ยว
และกระตุนเศรษฐกิจ

เปาหมาย

งบประมาณ

จัดเทศกาลเที่ยว 1,500,000
พิมาย งานแขงเรือ
พิมาย ฯลฯ

ตัวชี้วัด
รอยละของ
ความสําเร็จในการจัด
กิจกรรมตามโครงการ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- ประชาชนไดรูจัก
ประเพณี วัฒนธรรม
โบราณ และสืบทอด
รักษาไวใหชนรุนหลังได
รูจัก
- อําเภอพิมายเปนแหลง
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
ซึ่งจะดึงดูดนักทองเที่ยว
ทั้งในประเทศใหเดินทาง
มาทองเที่ยว สงผลให
รายไดและเศรษฐกิจดี
ขึ้น

สํานักปลัดฯ

-14-

โครงการเฉลิมฉลองวีรกรรมนางสาวบุญเหลือ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

6.

โครงการเฉลิมฉลอง
วีรกรรมนางสาวบุญเหลือ

วัตถุประสงค
- เพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนใน
จังหวัดนครราชสีมาไดทราบประวัติ
คุณงามความดีของทานตอแผนดิน
- เพื่อเปนการสดุดีวีรกรรมของนางบุญ
เหลือ
-เพื่อใหประชาชนไดเขาใจเรียนรู
ประวัติของนางสาวบุญเหลือ

เปาหมาย

งบประมาณ

จัดงานเฉลิมฉลอง 1,500,000
วีรกรรมฯ ปริมาณ
งาน 2 วัน 2 คืน
(ทุกวันที่ 4
มีนาคม ของทุกป)

ตัวชี้วัด
รอยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- ภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนโดยทั่วไปได
ทราบและรวมเทิดทูน
ในวีรกรรมของนางสาว
บุญเหลือ ที่ได
ประกอบไวในวีรกรรม
ทุงสัมฤทธิ์ และอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของทองถิ่นเมือง
โคราชตลอดไป
- พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อ
การทองเที่ยวในจังหวัด
นครราชสีมาใหดีขึ้น

สํานักปลัดฯ

-15-

โครงการจัดงานฉลองชัยชนะทาวสุรนารี และของดีอําเภอโนนแดง
ที่
7.

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

โครงการจัดงานฉลองชัย - เพื่อเปนการสืบทอดประเพณี
ชนะทาวสุรนารี และของดี วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
- เพือ่ การอนุรักษสืบสาน
อําเภอโนนแดง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีเชื่อมโยงสูการ
ทองเที่ยว
- เพื่อสงเสริมใหประชนชาวอําเภอโนน
แดงเกิดความรักและความสามัคคีกัน
ทีไดมีสวนรวมในกิจกรรมที่ทํารวมกัน

เปาหมาย

งบประมาณ

ประชาชนรวมมือ 700,000
กันทํากิจกรรมเพื่อ
อนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม

ตัวชี้วัด
ภาครัฐ เอกชน
ประชาชนในพื้นที่และ
นักทองเที่ยวเขารวม
กิจกรรมไมนอยกวา
80 %

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- ประชาชนและ
นักทองเที่ยวไดรับรูและ
รวมเทิดทูนคุณงาม
ความดีของทานทาวสุร
นารี
- เกิดความเขมแข็ง
ความสามัคคีในหมูคณะ
ชาวอําเภอโนนแดง
-มีรายไดหมุนเวียน
ภายในอําเภอโนนแดง
มากขึ้น

สํานักปลัดฯ

-16-

โครงการงานประเพณีกินเขาค่ําของดีเมืองสูงเนิน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

8.

โครงการงานประเพณีกิน
เขาค่ําของดีเมืองสูงเนิน

วัตถุประสงค
- เพื่อเผยแพรและรักษาประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
- เพื่อปลูกจิตสํานึกใหประชาชน
อนุรักษโบราณสถาน

เปาหมาย
ประชาชนใน
อําเภอสูงเนินและ
พื้นที่ใกลเคียง
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและ
ภาครัฐ/เอกชน

งบประมาณ

2,000,000

ตัวชี้วัด
ภาครัฐ เอกชน
ประชาชนในพื้นที่และ
นักทองเที่ยวเขารวม
กิจกรรมไมนอยกวา
80 %

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- ผูมารวมงานไดรับรู
และเขาใจเกี่ยวกับ
ความหมายความสําคัญ
ของกิจกรรมและไดรวม
อนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีดีงามและเขา
รวมกิจกรรมอันมีคุณ
คาที่ไดสืบทอดถึงชนรุน
หลัง

สํานักปลัดฯ

