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คำนำ 
 

  นโยบายในการพัฒนาบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวแห่งเอเชีย โดยกำหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ที่พัก สาธารณสุขพ้ืนฐาน    
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การเสนอวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์      
การกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวมีความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกฝ่าย เพ่ือส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทยได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และบรรลุเป้าหมายได้ประโยชน์
ด้วยกันทุกฝ่ายและมีความยั่งยืน นโยบายดังกล่าวมีความสำคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกระดับ
โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น ประกอบกับแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดให้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
และนอกจากนี้งานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวยังเป็นภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
ควรมีแนวทางในการดำเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ    
โดยยึดหลักการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามท่ีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้เป็นแนวทางและแนวปฏิบัติในการ
ดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เห็นว่าการจัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นสิ่ง
สำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงกระทำ เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่
ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งต้องใช้การวางแผนอย่างเป็นระบบ จากนั้นก็นำแผนงานและโครงการไปสู่การปฏิบัติ 
โดยมีการกำกับดูแลติดตามจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงได้จัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น  
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ส่วนที่ ๑ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
********************** 

ประวัติความเป็นมา 

               จังหวัดนครราชสีมา เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่งในอาณาจักรไทย แต่เดิมตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอสูง
เนิน ห่างจากตัวเมืองปัจจุบัน ประมาณ 31 กิโลเมตร เรียกว่า “เมืองโคราฆะปุระ” หรือ โคราช   
กับ เมืองเสมา ซึ่งทั้ง 2 เมืองเคยเจริญรุ่งเรืองในสมัยขอม แต่ในปัจจุบันเป็นเมืองร้าง  ตั้งอยู่ริมลำตะคอง 

                               ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.2199-2231) โปรดให้สร้างเมืองโดยเอาชื่อเมือง
เสมากับเมืองโคราฆะปุระ  มาผูกเป็นนามเมืองใหม่เรียกว่า “เมืองนครราชสีมา” แต่คนทั่วไป เรียกว่า  
“เมืองโคราช” รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะเป็นเมืองชั้นเอก ผู้สำเร็จราชการเมืองมียศเป็นเจ้าพระยา
เจ้าพระยานครราชสีมาคนแรกชื่อ  ปิ่น ณ ราชสีมา และในรัชกาลนี้เมืองนครราชสีมาได้นำช้างเผือก 2 เชือก 
ขึ้นน้อมเกล้าถวาย ต่อมาในปี พ.ศ.2369 ในสมัยรัชกาลที่ 3  เจ้าอนุวงศ์ ผู้ครองเมืองเวียงจันทน์ก่อการ
กบฏ   ยกกองทัพมาตีเมืองนครราชสีมา   และกวาดต้อน พลเมืองไปเป็นเชลย คุณหญิงโม (ภรรยาปลัดเมือง
นครราชสีมา{พระสุริยเดชวิเศษ ฤทธิ์ทศทิศวิชัย) ผู้รักษาเมือง   แสร้งทำกลัวเกรงและประจบเอาใจทหาร
ลาว  เมื่อถูกกวาดต้อนมาถึงทุ่งสัมฤทธิ์ในเขตอำเภอพิมายก็หยุดพักกลางทางพอได้โอกาสคุณหญิงโมก็จัด
กองทัพโจมตีกองทัพเวียงจันทน์แตกพ่ายไป วีรกรรมที่คุณหญิงโมได้ประกอบขึ้นนี้ รัชกาลที่ 3 จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา คุณหญิงโม ดำรงฐานันดรศักดิ์เป็น “ท้าวสุรนารี” ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้
โปรดเกล้า ฯ ให้รวบรวมหัวเมืองในเขตท่ีราบสูงให้นครราชสีมาเป็นที่ว่าการมณฑลลาวกลาง ในปี พ.ศ. 2434 
( ร.ศ. 110 ) 

 ขนาดที่ตั้งและอาณาเขต 

                         จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  บนที่ราบสูงโคราช  ละติจูด 15 องศา
เหนือ ลองติจูด 102 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 187 เมตร  ตัวจังหวัดอยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ 255 กิโลเมตรและโดยทางรถไฟ 264 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ 20,493.964  ตาราง
กิโลเมตร  หรือ ประมาณ  12,808,728  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.12 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณา
เขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้ 

            ทิศเหนือ            ติดต่อกับ  จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น 

                       ทิศใต ้              ติดต่อกับ  จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว 

                       ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ  จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดขอนแก่น 

                       ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ  จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี  

 

 



-2- 

การปกครองส่วนภูมิภาค 

แบ่งปกครองแบ่งออกเป็น 32 อำเภอ 289 ตำบล 3,743 หมู่บ้าน เนื้อท่ีรวม 20,493.968 ตาราง
กิโลเมตร 

1. อำเภอเมืองนครราชสีมา 

2. อำเภอครบุรี 

3. อำเภอเสิงสาง 

4. อำเภอคง 

5. อำเภอบ้านเหลื่อม 

6. อำเภอจักราช 

7. อำเภอโชคชัย 

8. อำเภอด่านขุนทด 

9. อำเภอโนนไทย 

10. อำเภอโนนสูง 

11. อำเภอขามสะแกแสง 

12. อำเภอบัวใหญ่ 

13. อำเภอประทาย 

14. อำเภอปักธงชัย 

15. อำเภอพิมาย 

16. อำเภอห้วยแถลง 

17. อำเภอชุมพวง 

18. อำเภอสูงเนิน 

19. อำเภอขามทะเลสอ 

20. อำเภอสีคิ้ว 

21. อำเภอปากช่อง 

22. อำเภอหนองบุญมาก 

23. อำเภอแก้งสนามนาง 

24. อำเภอโนนแดง 

25. อำเภอวังน้ำเขียว 

26. อำเภอเทพารักษ์ 

27. อำเภอเมืองยาง 

28. อำเภอพระทองคำ 

29. อำเภอลำทะเมนชัย 

30. อำเภอบัวลาย 

31. อำเภอสีดา 

32. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

 

 

  
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4_(%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2)
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ขอ้มูลอ ำเภอตำ่ง ๆ ในจงัหวดันครรำชสมีำ 

ช ัน้ ชือ่อ ำเภอ 
พืน้ที ่
(ตร.
กม.) 

หำ่งจำก 
จงัหวดั 
(กม.) 

ต ัง้เมือ่ 
(พ.ศ.) 

ต ำบล หมูบ่ำ้น 
ประชำกร 

ชำย หญงิ รวม 

พเิศษ เมอืงนครราชสมีา 755.596 0 2438 25 243 214,809 224,657 439,466 

1 ดา่นขนุทด 1,428.14 84 2451 16 220 62,900 63,881 126,781 

1 บัวใหญ่ 305.028 101 2440 10 121 41,776 41,984 83,760 

1 ปักธงชยั 1,374.32 34 2451 16 213 56,797 59,349 116,146 

1 พมิาย 896.871 60 2440 12 208 64,039 65,925 129,964 

1 สคีิว้ 1,247.07 45 2441 12 169 60,967 61,704 122,671 

1 ปากชอ่ง 1,825.17 85 2501 12 217 92,953 94,097 187,050 

2 ครบรุ ี 1,816.85 58 2482 12 152 46,578 47,683 94,261 

2 จักราช 501.672 40 2496 8 108 34,979 35,138 70,117 

2 โชคชยั 503.917 30 2448 10 126 38,581 40,364 78,945 

2 โนนสงู 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 สงูเนนิ 782.853 36 2444 11 125 39,140 41,065 80,205 

2 หว้ยแถลง 495.175 65 2506 10 120 37,826 37,254 75,080 

2 ชมุพวง 540.567 98 2502 9 130 41,132 41,179 82,311 

3 เสงิสาง 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 แกง้สนามนาง 107.258 130 2529 5 56 18,656 18,828 37,484 

3 วังน ้าเขยีว 1,130.00 70 2535 5 83 20,992 21,078 42,070 

4 บา้นเหลือ่ม 218.875 85 2519 4 39 10,733 10,859 21,592 

4 หนองบญุมาก 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 พระทองค า 359.522 45 2539 5 74 20,982 21,255 42,237 

4 สดีา 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 เมอืงยาง 255.522 110 2538 4 44 14,156 13,925 28,081 

4 ล าทะเมนชยั 308.457 120 2539 4 59 16,166 16,066 32,232 

4 เฉลมิพระเกยีรต ิ 254.093 18 2539 5 61 17,191 17,777 34,968 

การปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีจำนวนท้ังสิ้น 334 แห่ง แบ่งออกเป็น เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตำบล 85 แห่ง และ องค์การ
บริหารส่วนตำบล 243 แห่ง  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
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บทที่  ๒ 

แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมามีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ดังนี้ 

 

1. แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศาสนสถาน ได้แก่ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีวัดศาลาลอย วัดป่าสาละ
วัน อ.เมืองนครราชสีมา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อ.พิมาย เมือง
โบราณ อ.สูงเนิน วัดหน้าพระธาตุ อ.ปักธงชัย ปราสาทหินพนมวัน อ.เมือง วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด แหล่ง
โบราณคดีบ้านปราสาทและหินโนนวัด อ.โนนสูง ภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ วัดเขาจันทร์งาม อ.สีคิ้ว 

                             

2. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและหัตถกรรม ได้แก่ หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน อ.โชคชัย ผ้าไหม 
อ.ปักธงชัย  

       

3. แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.ปากช่อง เขื่อนลำมูลบน เขื่อนลำแชะ 
อ.ครบุรี ไทรงาม อ.พิมาย เขื่อนพิมาย เขื่อนลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย อุทยานแห่งชาติทับลาน ซากปลาดึกดำ
บรรพ์ "แอคติโนทรีเจียน" อ.วังน้ำเขียว อุทยานไม้กลายเป็นหิน อ.เมืองนครราชสีมา ซากช้างดึกดำบรรพ์ อ.
เฉลิมพระเกียรติ น้ำตกวะภูแก้ว อ.สูงเนิน อ่างเก็บน้ำลำตะคอง หาดชมตะวัน (เข่ือนลำปลายมาศ) อ.เสิงสาง 
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บทที่ 3 

บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านต่างๆ 

1.บทบาทในการสำรวจทรัพยากรการท่องเที่ยว 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยังไม่มีการออกสำรวจอย่างจริงจัง เนื่องจากไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ จะอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล มีเพียงการออกสำรวจร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา แต่มิได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดทำเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานทางการท่องเที่ยว 

2.บทบาทในการให้บริการนักท่องเที่ยว 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว สังกัดสำนัก
ปลัดฯ ที่มีหน้าที่จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ในรูปแบบสื่อสิงพิมพ์ 
เช่น วารสาร โบรชัวร์ โปสเตอร์ ฯลฯ เพ่ือใช้แจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วไป หรือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสอบถาม
ข้อมูล ทั้งที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ และศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำอำเภอ 
สื่อโทรทัศน์ มีการจัดทำวีดีทัศน์แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งมีการให้ข้อมูลทาง
โทรศัพท์แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่โทรเข้ามาสอบถามข้อมูลอีกด้วย และในช่วงเทศกาลได้มีการประสานความ
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอาสาสมัครมูลนิธิ ในการดูแลรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว 

3.บทบาทด้านการจัดเตรียมและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีการจัดทำและปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมซึ่งได้รับ
การถ่ายโอนมาจากกรมทางหลวงชนบท ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยว มีการสนับสนุน
งบประมาณในการจัดอบรมเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว เพ่ือเป็นกำลังเสริมของตำรวจท่องเที่ยว
ในการประจำยังแหล่งท่องเที่ยวหลักๆ ของจังหวัดนครราชสีมา เช่น ปราสาทหินพิมาย อุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ ฯลฯ เพื่อคอยให้ข้อมูลอำนวยความสะดวก ดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ 
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4.บทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมในพื้นที่ ทั้งที่
เป็นกิจกรรมขององค์กรเอง หรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในแต่ละอำเภอ เช่น การจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าว
สุรนารีหรืองานย่าโม ซึ่งเป็นงานประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงงานประจำอำเภอ ผ่านการจัดทำ
โครงการของศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำอำเภอ หรือการขอสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานในพ้ืนที่อำเภอ เช่น ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ 

5.บทบาทในการวางแผนและนโยบายในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีการวางนโยบายและแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวไว้ใน
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ นอกจากนั้นยังมีการวางแผนจัด
เตรียมการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้ง 58 โรงเรียน เพื่อเป็น
มัคคุเทศก์น้อยในชุมชนของตนเองส่งเสริมการศึกษาดูงานในแหล่งท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จ และมี
ชื่อเสียง เพื่อนำความรู้กลับมาปรับใช้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา  

6.บทบาทส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีการประสานสื่อมวลชนในพื้นท่ี ทั้งสื่อส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น ให้จัดทำข่าวการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวขององค์กร เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบและ
เกิดความต้องการเดินทางเข้าพ้ืนที่เพ่ือร่วมกิจกรรมต่อไป และมีการเชิญชวนรณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดสวม
เสื้อผ้าพื้นเมืองของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า ทั้งผ้าไหม และผ้าหางกระรอก ซึ่ง
เป็นสิ้นค้าข้ึนชื่อ เป็นแหล่งผลิตที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ อีกทั้งนำผู้ประกอบการไปเปิดตลาดในหลายพ้ืนที่ 
ทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและกรุงเทพมหานคร  

 

 

******************* 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์ศักยภาพและเป้าหมายการท่องเที่ยว 

การวิเคราะห์ SWOT ของจังหวัดนครราชสีมา 
จุดแข็ง (Strength) 
S1 จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่ มีพื้นท่ีกว้างขวาง มีทรัพยากรหลากหลาย  
S2 เป็นศูนย์กลางทางการคมนาคมทางบก ทั้งทางถนนและทางราง 
S3 พ้ืนที่อำเภอวังน้ำเขียว มีอากาศเย็นจึงสามารถปลูกพืชเมืองหนาวได้ 
S4 มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ 
S5 มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งวัฒนธรรมและธรรมชาติ| 
S6 มีแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของภาคอีสาน 
จุดอ่อน (Weakness) 
W1 ขาดการจัดสรรทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
W2 การกระจายรายได้ที่ไม่ทั่วถึง ไม่ครอบคลุมทั้งจังหวัด 
W3 การคมนาคมในถิ่นที่ทุรกันดารยังไม่สะดวก 
W4 สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ 
W5 แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีระยะทางไกลกัน 
โอกาส (Opportunity) 
O1 นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวภายในจังหวัด 
O2 ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลด้านการท่องเที่ยว 
O3 เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางราง 
O4 เป็นประตูสู่ภาคอีสาน  
O5 สื่อมวลชนมีส่วนช่วยในการโฆษณาสถานที่ท่องเที่ยว 
อุปสรรค (Threat) 
T1 ขาดแคลนผู้ที่มีความรู้ทางด้านการท่องเที่ยว 
T2 สภาพภูมิประเทศไม่เอื้อต่อการคมนาคมทางอากาศ 
T3 ปัญหาภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน เช่น ภัยแล้ง 
T4 ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า ทำให้ทรัพยากรทางธรรมชาติลดลง 
T5 วัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามา ทำให้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นเปลี่ยนไป 
T6 งบประมาณในการพัฒนามีจำกัด 
T7 การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ   
T8 เกิดโรคระบาดโควิด -19 ส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลง 
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เป้าหมายของการส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

              องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีการวางนโยบายและแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวไว้ใน
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนในพืน้ที่ มีเป้าหมายดังนี้          

1.จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ ๆ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว  
2.ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น       
3.นำสิ่งของที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพ่ือสร้างรายได้  
4.ฝึกอบรมบุคคลในท้องถิ่น เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในด้านการท่องเที่ยว 
5.ส่งเสริมการคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน 
6.จัดทำโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติตามโรงเรียนต่าง ๆ เพ่ือให้เด็ก ๆ รู้จักรักษาธรรมชาติ 
7. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด  

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี 2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 
              1.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2020   
                 จำนวน                                                                      1,500,000 บาท     
              2.โครงการจัดงานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี    15,000,000 บาท 
              3.โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย      1,500,000 บาท 
              4.โครงการงานงานประเพณีกินเข่าค่ำของดีเมืองสูงเนิน       2,000,000 บาท 
              5.โครงการเฉลิมฉลองวีรกรรมนางสาวบุญเหลือ                 770,000  บาท 
 

*************************************** 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา ประจำปี 2561 
โครงการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวจงัหวัดนครราชสีมา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๑. โครงการส่งเสริมดา้น
การท่องเที่ยวจงัหวัด
นครราชสมีา 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนบัสนุน
ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของ
จังหวัดนครราชสีมา 

ประชาชนท่ัวไป
ของจังหวัด
นครราชสมีาและ
จังหวัดใกล้เคียง
นักท่องเที่ยวท้ัง
ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ 

1,000,000 -ประชาชนในจังหวัด
นครราชสมีา ภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ เอกชน และ
นักท่องเที่ยวท้ังชาว
ไทยและชาว
ต่างประเทศมีโอกาสได้
เข้าร่วมในกิจกรรม 

- เพิ่มรายได้ไห้แก่ชุมชนที่
เกิดจากการท่องเที่ยว 

สำนักปลดัฯ 
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โครงการจัดงานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2. โครงการจดังานฉลองชัย
ชนะของท้าวสุรนารี  

- เพื่อเทิดทูนวีรกรรมของท่านท้าวสุร
นารีที่เป็นผู้นำชาวนครราชสีมาสู้รบ
กับข้าศึกจนกระทั่งได้รับชัยชนะใน
วันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ.2369 

- เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน 
ในการจัดกิจกรรม และช่วยกันรักษา 
สืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีอนัดี
งานท่ีมีมาแต่โบราณ 

ประชาชนท่ัวไป
ของจังหวัด
นครราชสมีาและ
จังหวัดใกล้เคียง
นักท่องเที่ยวท้ัง
ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ 

15,000,000 -ประชาชนในจังหวัด
นครราชสมีา ภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ เอกชน 
และนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศมีโอกาส
ได้เข้าร่วมในกิจกรรม
ที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจัดขึ้น 

-.ภาคธุรกิจเอกชน
และประชาชนชาว
จังหวัดนครราชสีมา มี
รายได้เพิ่มขึน้จากการ
จัดกิจกรรม 

- ประชาชนท้ังชาวไทย
และต่างประเทศไดร้ับรู้ 
รับทราบ และร่วม
เทิดทูนในวีรกรรมของ
ท่านท้าวสุรนารีทีไ่ด้
ประกอบไว้ในวีรกรรม
ทุ่งสัมฤทธ์ิ 

- หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน ประชาชน  ได้
ร่วมจัดกิจกรรมและช่วย
รักษา สืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามที่มีมาแต่
โบราณ 

สำนักปลดัฯ 
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โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

3. โครงการจดังานเทศกาล
เที่ยวพิมาย 

- เพื่อเผยแพร่และรักษาประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
- ส่งเสริมการท่องเที่ยว  
และกระตุ้นเศรษฐกิจ 

จัดเทศกาลเที่ยว 
พิมาย งานแข่งเรือ           
พิมาย ฯลฯ 

1,500,000 ร้อยละของ
ความสำเร็จในการจัด
กิจกรรมตามโครงการ 

- ประชาชนได้รู้จัก
ประเพณี วัฒนธรรม
โบราณ และสืบทอด
รักษาไว้ให้ชนรุ่นหลังได้
รู้จัก  
- อำเภอพิมายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
ซึ่งจะดึงดูดนักท่องเที่ยว
ทั้งในประเทศให้เดินทาง
มาท่องเที่ยว ส่งผลให้
รายได้และเศรษฐกิจดี
ขึ้น 

สำนักปลดัฯ 

+ 
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โครงการเฉลิมฉลองวีรกรรมนางสาวบุญเหลือ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

4. โครงการเฉลิมฉลอง
วีรกรรมนางสาวบุญเหลือ 

- เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใน
จังหวัดนครราชสีมาได้ทราบประวตัิ
คุณงามความดีของท่านต่อแผ่นดนิ 
- เพื่อเป็นการสดดุีวีรกรรมของนางบุญ
เหลือ 
-เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจเรียนรู้
ประวัติของนางสาวบญุเหลือ 

จดังานเฉลมิฉลอง
วีรกรรมฯ ปรมิาณ
งาน 2 วัน 2 คืน 

(ทุกวันท่ี 4 
มีนาคม ของทุกปี) 

    770,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

- ภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนโดยทั่วไปได้
ทราบและร่วมเทดิทูน            
ในวีรกรรมของนางสาว
บุญเหลือ    ท่ีได้
ประกอบไว้ในวีรกรรม
ทุ่งสัมฤทธ์ิ และอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่นเมือง
โคราชตลอดไป  
- พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อ
การท่องเที่ยวในจังหวัด
นครราชสมีาให้ดีขึ้น 

สำนักปลดัฯ 
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โครงการงานประเพณีกินเข่าค่ำของดีเมืองสูงเนิน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

5. โครงการงานประเพณีกิน
เข่าค่ำของดีเมืองสูงเนิน 

- เพื่อเผยแพร่และรักษาประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
- เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน
อนุรักษ์โบราณสถาน 

ประชาชนใน
อำเภอสูงเนินและ
พื้นที่ใกล้เคียง 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและ
ภาครัฐ/เอกชน 

2,000,000 ภาครัฐ  เอกชน 
ประชาชนในพ้ืนท่ีและ
นักท่องเที่ยวเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 

80 % 

- ผู้มาร่วมงานได้รบัรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายความสำคัญ
ของกิจกรรมและได้ร่วม
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีดีงามและเข้า
ร่วมกิจกรรมอันมีคณุ
ค่าที่ไดส้ืบทอดถึงชนรุ่น
หลัง 

สำนักปลดัฯ 

 

 

 

 

 

 


