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ค าน า 
 

  นโยบายในการพัฒนาบริการและส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเท่ียวแห่งเอเชีย โดยก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท้ังด้านสาธารณูปโภค ท่ีพัก 
สาธารณสุขพื้นฐาน    การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว รูปแบบการท่องเท่ียวที่หลากหลาย การเสนอวัฒนธรรมไทยท่ี
เป็นเอกลักษณ์      การก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียว ซึ่งเป้าหมายดังกล่ าวมีความ
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อส่งเสริมให้การท่องเท่ียวของไทยได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
และบรรลุเป้าหมายได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายและมีความยั่งยืน นโยบายดังกล่าวมีความส าคัญต่อการส่งเสริม
การท่องเท่ียวทุกระดับโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น ประกอบกับแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดให้การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเท่ียวให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น           และนอกจากนี้งานด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวยังเป็นภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามท่ีกฎหมายก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีแหล่งท่องเท่ียวและ
กิจกรรมด้านการท่องเท่ียวควรมีแนวทางในการด าเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและการ
ท่องเท่ียวโดยรวมของประเทศ    โดยยึดหลักการส่งเสริมการท่องเท่ียวตามท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยใช้
เป็นแนวทางและแนวปฏิบัติในการด าเนินงานด้านการท่องเท่ียว 
  เทศบาลต าบลพิมาย เป็นท่ีต้ังของแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญ ท่ีเป็นท้ังโบราณสถาน วิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  และพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ี
เป็นระบบ  สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเท่ียวของประเทศและความต้องการของท้องถิ่น จึงได้จัดท าแผน
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็นไปในทิศทางท่ีถูกต้องและ
เหมาะสม ซึ่งต้องใช้การวางแผนอย่างเป็นระบบ จากนั้นก็น าแผนงานและโครงการไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีการ
ก ากับดูแลติดตามจนบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  ในระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ขึ้น 

แต่เนื่องจากสถานท่ีท่องเท่ียวอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน ขาดการเช่ือมโยง
เส้นทางการท่องเท่ียวท่ีเป็นรูปธรรม    และส าคัญคือไม่มีส่ือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวโดยรวมของ
อ าเภอพิมายและพื้นท่ีใกล้เคียง  เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเท่ียวในการเดินทางเข้าถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว และเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเท่ียวจากท่ัวทุกพื้นท่ี  เทศบาลต าบลพิมาย จึงได้จัดท าแผน
ส่งเสริมการท่องเท่ียวขึ้น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล สถานท่ี การเดินทางเข้าถึงพื้นท่ีสถานท่ีเท่ียวให้
ประชาชน และนักท่องเท่ียวได้รับทราบ ตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496   
มาตรา 50  (8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี   ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (8) การส่งเสริมการท่องเท่ียว (11) การบ ารุงรักษาศิลปะ       จารีตประเพณี   ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลพิมาย 

 
 



บทที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

********************** 
1.1 ประวัติความเป็นมา 

อ าเภอพิมาย เป็นอ าเภอท่ีมีขนาดใหญ่อ าเภอหนึ่ง เดิมมีช่ือเรียกว่า “อ าเภอเมืองพิมาย” ซึ่ง
มีฐานะเป็นอ าเภอ เมื่อปีพ.ศ.2443 โดยมีขุนขจิตสารกรรม ต าแหน่งนายอ าเภอคนแรก เมื่อปีพ.ศ. 2454 
สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 5  หรือสมเด็จพันปี     หลวงได้เสด็จประพาส
เมืองพิมายและได้เสด็จพักผ่อนท่ีไทรงาม  คณะกรมการเมืองพิมายได้พร้อมกันรับเสด็จ  โดยจัดสถานท่ี
ประทับท่ีล าน้ าตลาด ซึ่งเรียกว่า “วังเก่า” และได้ปรับปรุงถนนสายต่างๆ ในบริเวณท่ีต้ังอ าเภอ ให้สะอาด
สวยงามเป็นจ านวนท้ังส้ิน 6 สาย และได้ต้ังช่ือถนนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคือถนน จอมสุดาเสด็จ    
ถนนวนปรางค์  ถนนอนันทจินดา  ถนนบูชายันต์   ถนนราชชนนี  และถนนจวนเก่า ปี พ.ศ. 2457 ได้สร้าง
ท่ีว่าการอ าเภอพิมายบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือด้านใต้ของปราสาทหินพิมาย  และทางราชการได้ตัดค า
ว่า “เมือง” ออกเมื่อปี พ.ศ.2483 และให้เรียกว่า“อ าเภอพิมาย”จนถึงปัจจุบันและมี นายทองสุข ปริธรรมมา 
ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอคนปัจจุบัน  พื้นท่ีในเขตอ าเภอพิมาย มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมจาก
นักท่องเท่ียว ท้ังชาวไทย และชาวต่างชาติ อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพิมาย  พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ ไทรงาม อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ หลวงพ่อพุทธวิมายะ หลวงพ่อด า หลวงพ่อแดง  พร้อมท้ัง 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของเมืองพิมาย  

 1.2 ขนาดที่ต้ังและอาณาเขต 

                          ท่ีต้ังชุมชน 

  เทศบาลต าบลพิมาย ปัจจุบันตั้งอยู่ท่ีส านักงานช่ัวคราว เลขท่ี ๓๑๖/๑๔-๑๕ หมู่ท่ี ๑๔  ถนน
หฤทัยรมย์ ต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์กลางอ าเภอพิมายห่างจากท่ีว่าการ
อ าเภอพิมายประมาณ ๑ กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร การเดินทางจาก
กรุงเทพฯ ผ่านตัวจังหวัดนครราชสีมาไปยังอ าเภอพิมาย        โดยเส้นทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข ๒ ถึง
บริเวณแยกตลาดแค อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา แยกเข้าถนนตลาดแค – พิมาย  โดยเส้นทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๐๖ ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร เดินทางโดยรถประจ าทางปรับอากาศและรถประจ าทาง ใช้
เวลาในการเดินทางประมาณ ๑ ช่ัวโมง  

       ด้านเหนือ จรดฝ่ังใต้ล าน้ ามูลบรรจบกับฝ่ังตะวันออกของล าจักราช 

       ด้านตะวันออก จรดฝ่ังตะวันตกของล าน้ ามูล  และเลียบคลองสระโบสถ์ 

       ด้านใต้ จรดล าคลองใหญ่  และติดเขตวิทยาลัยเทคนิคพิมาย 

       ด้านทิศตะวันตก จรดฝ่ังตะวันออกของล าจักราช  
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๑.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
       เทศบาลต าบลพิมาย มีพื้นท่ี ๒.๑๕๖ ตารางกิโลเมตร (ท่ีมา:ระบบสาระสนเทศ  GIS ของ
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา) มีลักษณะภูมิประเทศเป็นลักษณะแอ่งกระทะ เป็นเกาะมี
แม่น้ ามูล ล าจักราช ล าน้ าเค็มล้อมรอบ  
         

๑.4  ลักษะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนช้ืน อากาศเปล่ียนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้ง

แล้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ 
องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่
อาจเกิด“ช่วงฝน   ท้ิงช่วง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อย
นานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม   
   ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนาน 
ราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปล่ียนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ าสุด ประมาณ ๑๕ องศา    
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1.5 ประชากร 
          ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร 
      ประชากรในเขตเทศบาลต าบลพิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รวมบุคคลท่ีไม่ได้
สัญชาติไทยด้วย ตามทะเบียนราษฎร์ เทศบาลต าบลพิมาย จ านวน ๘,133 คน เป็น ชาย  ๓,775  คน หญิง  
๔,358 คน ๒,867 หลังคาเรือน  ความหนาแน่นของประชากร ๓,772 คน ต่อตารางกิโลเมตร  
 

หมู่ที ่ ชื่อชุมชน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
จ านวน 
(ชาย) 

จ านวน 
(หญิง) 

รวม 

๑ 
 
 
 
 

2 

ประกอบด้วย 
- ชุมชนตะวันตกวัดเดิม 
- ชุมชนสระโบสถ์ 
- ชุมชนไทรแก้ว 
- ชุมชนสระพลุ่ง 
ประกอบด้วย 
- ชุมชนสามสระสามัคคี 

644 
 
 
 
 

676 

887 
 
 
 
 

812 

1,067 
 
 
 
 

977 

1,954 
 
 
 
 

1,789 

 
 

3 
 
 

14 
 
 

๑6 
 
 

๑7 
 

- ชุมชนวังบูรพา 
- ชุมชนปราสาทหิน 
ประกอบด้วย 
- ชุมชุนบ้านส่วยใน 
- ชุมชนบ้านส่วยนอก 
ประกอบด้วย 
- ชุมชนตะวันออกโรงเรียนพิมายวิทยา 
- ชุมชนบ้านประตูชัย 
ประกอบด้วย 
- ชุมชนพรหมทัต 
- ชุมชนบ้านใหม่ 
ประกอบด้วย 
- ชุมชนวัดใหม่ประตูชัย 
- ชุมชนทุ่งเลนทอง 
 

 
 

377 
 
 

573 
 
 

252 
 
 

344 

 
 

649 
 
 

542 
 
 

326 
 
 

494 

 
 

697 
 
 

616 
 
 

412 
 
 

530  

 
 

1,346 
 
 

1,158 
 
 

738 
 
 

1,024 
 

หมู่ 0 (ทะเบียนบ้านกลาง) 1 65 59 124 
รวม ๒,867 3,775   4,358 8,133 

ท่ีมา : ข้อมูล งานทะเบียน วันท่ี 9  มีนาคม 2563 
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1.6 ประเพณีและงานประจ าปี 
  ประเพณีการแข่งเรือยาวพิมาย จะจัดประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งจะมีกิจกรรม
การ แข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ และมีสนามแข่งเรือท่ีเป็นมาตรฐานแห่งหนึ่งในประเทศ 
  งานเทศกาลเท่ียวพิมาย จะจัดประมาณเดือน พฤศจิกายน  สัปดาห์ท่ี ๒ ของเดือน ประมาณ  
๕ วัน ซึ่งจะมีกิจกรรมการจัดพร้อมกับประเพณีแข่งเรือพิมาย โดยมีการแสดงแสงเสียงประกอบ วิมายะนาฏการ 
ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย นอกจากนั้นยังมีการแสดงพื้นบ้าน   การสาธิตและการจ าหน่ายสินค้า 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการประกวดแมวสีสวาด (แมวโคราช) ซึ่งค้นพบครั้งแรกในโลกท่ีอ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา 
  งานประเพณีสงกรานต์  จะจัดประมาณเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งจะมีกิจกรรมการละเล่น
ตามประเพณี การประกวดนางสงกรานต์และขบวนแห่สงกรานต์ รวมท้ังการละเล่นพื้นบ้าน โดยจัดท่ีลาน
พรหมทัต และบริเวณไทรงาม 
  งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จะจัดประมาณเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะมีกิจกรรมการ
ประกวดต้นเทียนและขบวนแห่ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นงานฝีมือของช่างสิบหมู่ท่ีเป็นท่ียอมรับในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
      งานประเพณีลอยกระทง จะจัดประมาณเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะมีกิจกรรมประกวดกระทง
และนางนพมาศ 
 

1.7 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ประชาชนในเขตเทศบาล ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาพิมาย
(โคราช)  การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่ วิธีการท าเส้นหมี่พิมาย การกวนข้าวกระยาสารท การแกะสลัก
หินทราย การแกะสลักเทียน เป็นต้น 
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1.8 แหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอพิมาย 

อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมามีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ดังนี้ 

มีโบราณสถานท่ีส าคัญและแหล่งท่องเท่ียว คือ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย  
เมรุพรหมทัต  ประตูเมืองโบราณ  ๔  ทิศ และแหล่งท่องเท่ียวบริเวณรอบเขตเทศบาล  เช่น  ไทรงาม  กุฏิฤาษี  
ท่านางสระผม และสนามแข่งเรือยาวพิมาย  
  มีสระโบราณ ๕ สระ (สระโบสถ์, สระเพลง, สระพลุ่ง, สระขวัญ, สระแก้ว) และคูเมือง
โบราณท่ียังคงเหลืออยู่บางจุด 

1. แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศาสนสถาน ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติพิมาย  อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ วัดเดิม 
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2. แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและหัตถกรรม ได้แก่ วิธีการท าเส้นหมี่พิมาย การกวนข้าวกระยาสารท กลุ่ม
จักรสานหวายและผลิตภัณฑ์จากใยสังเคราะห์ ต าบลรังกาใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ได้แก่ ไทรงาม อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 
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1.9 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่วย
บ้าง ได้แก่ กระยาสารท เส้ือผ้า กระเป๋าผ้า ผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากหวาย เป็นต้น     
 
1.10 สถิตินักท่องเที่ยว 

 อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย       มีนักท่องเท่ียวมาเย่ียมชมอย่างสม่ าเสมอท้ังชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศประมาณปีละไม่ต่ ากว่า   300,740 คน   ข้อมูลนักท่องเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชมอุทยาน
ประวัติศาสตร์พิมาย ปี พ.ศ.๒๕60 – ๒๕62 

 
นักท่องเที่ยว ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 เฉลี่ย/ปี 

ชาวไทย 268,154 297,290 277,075 280,840 
ชาวต่างชาติ 17,186 22,751 19,766 19,901 

รวมทั้งส้ิน 285,340 320,041 296,841 300,740 

ท่ีมา : อุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย เดือนมีนาคม 2563 
 

 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย มีนักท่องเท่ียวมาเยี่ยมชมอย่างสม่ าเสมอท้ังชาวไทยและชาว
ต่างประเทศประมาณปีละไม่ต่ ากว่า  8,991  คน    ข้อมูลนักท่องเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติพิมาย ปี พ.ศ.๒๕60 – ๒๕62 

 
นักท่องเที่ยว ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 เฉลี่ย/ปี 

ชาวไทย 5,944 8,791 6,023 5,919 
ชาวต่างชาติ 2,338 1,921 1,956 2,072 

รวมทั้งส้ิน 8,282 10,712 7,979 8,991 

ท่ีมา : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย เดือนมีนาคม 2563 
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บทที่ 2 

 การวิเคราะห์ศกัยภาพ 

 เทศบาลต าบลพิมาย มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ี  แต่เนื่องจากแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยู่ในเขต
เทศบาลอยู่ในเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น  ท าให้ไม่สามารถเข้าไปด าเนินการได้  มีเพียงการออก
ส ารวจร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา แต่มิได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าเป็นข้อมูลพื้นฐานทางการท่องเท่ียว  ในด้านบทบาท
การให้บริการนักท่องเท่ียว  เทศบาลต าบลพิมาย มีฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเท่ียว สังกัดส านัก
ปลัดฯ ท่ีมีหน้าท่ีจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมทางการท่องเท่ียว ในรูปแบบส่ือสิงพิมพ์ 
เช่น วารสาร เพื่อใช้แจกจ่ายแก่หน่วยงานราชการ และประชาชนท่ัวไป หรือนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาสอบถาม
ข้อมูล ท้ังท่ีฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ มีการจัดท าวีดีทัศน์แนะน าแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีอ าเภอ รวมท้ังมีการให้
ข้อมูลทางหน้าเว็บไซด์เทศบาลต าบลพิมายแก่นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาสอบถามข้อมูลอีกด้วย       เทศบาล
ต าบลพิมายได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมกิจกรรมในพื้นท่ี ท้ังท่ีเป็นกิจกรรมขององค์กรเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น  เช่น การจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารีหรืองานย่าโม  ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
ประเพณีลอยกระทง    ประเพณีสงกรานต์ งานเทศกาลเท่ียวพิมาย  ซึ่งเป็นงานระดับประเทศ ฯลฯ  และ
เทศบาลต าบลพิมาย มีการวางนโยบายและแผนพัฒนาด้านการท่องเท่ียวไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพิมาย 
โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการท่องเท่ียว มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นท่ี เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยสมบูรณ์  เทศบาลต าบลพิมายมีการประสานส่ือมวลชนในพื้นท่ี ท้ังส่ือส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น ให้จัดท าข่าวการจัดกิจกรรมทางการท่องเท่ียวขององค์กร เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้รับทราบและ
เกิดความต้องการเดินทางเข้าพื้นท่ีเพื่อร่วมกิจกรรมต่อไป ซึ่งมีการวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเท่ียวโดยการ
ระดมสมองจากทุกภาคส่วนได้ ดังนี้ 
การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Strength) 
S1 มีวัฒนธรรมท่ีดีงาม รวมทั้งมีแหล่งโบราณสถานท่ีส าคัญของชาติ  
S2 เป็นพื้นท่ีท่ีมีประวัติศาสตร์ท่ียาวนาน ท่ีมีคุณค่าต่อคนในสังคมโดยรวม 
S3 มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งท่ีสะดวกและรวดเร็ว 
S4 มีงานประเพณีท่ียิ่งใหญ่ระดับชาติ คืองานเทศกาลเท่ียวพิมายท่ีมีการจัดเป็นประจ าทุกปี 
S5 มีแหล่งท่องเท่ียวที่หลากหลาย ท้ังวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
S6 มีแหล่งต้นน้ าท่ีส าคัญของภาคอีสาน 
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จุดอ่อน (Weakness) 
W1 ขาดการถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสู่ลูกหลาน 
W2 การกระจายรายได้ท่ีไม่ท่ัวถึง ไม่ครอบคลุมท้ังอ าเภอ 
W3 ขาดการรวบรวมข้อมูลท่ีเป็นระบบเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และกระจายองค์ความรู้เรื่องประเพณี ความเช่ือท้องถิ่น 
W4 ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ 
W5 แหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่งมีหน่วยงานรับผิดชอบเป็นของตัวเองขาดการบูรณาการ 
W6 ประชาชนขาดความตระหนักในความเป็นเจ้าของแหล่งท่องเท่ียว 
โอกาส (Opportunity) 
O1 อาเซียนเป็นโอกาสให้เด็กในพื้นท่ีได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเพื่อนบ้านมากขึ้น 
O2 ได้รับการสนับสนุนจากทางจังหวัดด้านการท่องเท่ียว 
O3 ส่วนราชการให้ความสนใจต่อการจัดงานประเพณีประจ าปีของอ าเภอพิมาย  
O4 การพัฒนาการท่องเท่ียวโดยการพัฒนาโฮมสเตย์เป็นโอกาสของการเผยแพร่ศิลปวัฒรธรรม ประเพณีและ 
     ความเช่ือของท้องถิ่น 
อุปสรรค (Threat) 
T1 ขาดแคลนผู้ท่ีมีความรู้ทางด้านการท่องเท่ียว 
T2 คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยรักและหวงแหน 
T3 วัฒนธรรมต่างชาติท่ีเข้ามา ท าให้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นเปล่ียนไป 
T4 งบประมาณในการพัฒนามีจ ากัด 
T5 การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ   

 ซึ่งการวิเคราะห์ SWOT น าไปสู่การก าหนดปัญหาท่ีต้องการในอนาคต และแนวทางในการพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวต่อไป 
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บทที่ 3 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ ์

Vision วิสัยทัศน์  

“เมืองท่องเท่ียวอารยะธรรม งามล้ าประเพณี  มีจิตสาธารณะ” 

Mission พันธกิจ 

- ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

- อนุรักษ์และฟื้นฟูวฒันธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

- สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

- สร้างความตระหนัก อนุรักษ์และการมีบทบาทของการเป็นเจ้าบ้าน 

Strategy  กลยุทธ์ 

- การพัฒนาสถานท่ีหรือแหล่งท่องเท่ียว 

- การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียว 

- การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

- สร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

Target เป้าหมาย 

              เทศบาลต าบลพิมาย มีการวางนโยบายและแผนพัฒนาด้านการท่องเท่ียวไว้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการท่องเท่ียว มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นท่ี มีเป้าหมายเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวเข้า
มาเท่ียวในอ าเภอพิมาย  ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนารายได้ของประชาชนในท้องถิ่น ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมการท่องเท่ียวใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียว  
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น       
3. น าส่ิงของท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพื่อสร้างรายได้  
4. ฝึกอบรมบุคคลในท้องถิ่น เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในด้านการท่องเท่ียว 
5. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัด 
6. การประชาสัมพันธ์สถานท่ีและกิจกรรมการท่องเท่ียวให้เปนท่ีรู้จัก 
7. พัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียวและเส้นทางการท่องเท่ียว 
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บัญชีแผนงานโครงการ  

แผนงานโครงการ การพัฒนาสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยว 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. โครงการปรับปรงุภูมิ
ทัศน์สวนเฉลิมพระ
เกียรติ 82 พรรษา   
(สระเพลง) 

- เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศบริเวณสระเพลง
เป็นแหล่งท่องเท่ียวและพักผ่อน ออก
ก าลังกาย 

-ปรับภูมิทัศน์1งาน 
- ติดต้ังเครื่องออก
ก าลังกาย 8 ชุด 
-ปรับปรุงลาน
กิจกรรม พ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 100 
ตรม. 
- ติดต้ังไฟส่อง
สว่าง 10 ชุด  

200,000 ปรับปรุงสวนสุขภาพ 1 
แห่ง 

- มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและ
เหมาะสมแก่การพักผ่อน 
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

2. โครงการปรับปรงุภูมิ
ทัศน์สวนท่าน้ าจักราช
(สะพานแข่งเรือ) 

- เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์สนามแข่งเรือ - ปรับปรุงภูมิทศัน์ 
1งาน 
- สร้างลาน
กิจกรรม 1แห่ง 
 - ติดต้องไฟส่อง
สว่าง 1ชุด 

1,500,000 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 
แห่ง 

- ประชาชนและ
นักท่องเท่ียวได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต 
- สนับสนุนการท่องเท่ียว 

กองช่าง 
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บัญชีแผนงานโครงการ 

แผนงานโครงการ การพัฒนาสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยว 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3. โครงการติดต้ังไฟส่องสว่าง
บริเวณส านักงานเทศบาล
ต าบลพิมาย/ลานจอดรถ
นักท่องเท่ียว 

- เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนและ
นักท่องเท่ียว 

- ติดต้ังเสาไฟ
พร้อมโครงไฟฟ้า
ส่องสว่าง ความสูง 
25 เมตร ต านวน 
2 ต้น พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ 

1,300,000 ติดต้ังเสาไฟฟ้า 2 ต้น - ประชาชนและ
นักท่องเท่ียวได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต 
- สนับสนุนการ
ท่องเท่ียว 

กองช่าง 

4. โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะชุมชน
ตะวันตกวัดเดิม 

- เพ่ือปรับปรุงสวนสาธารณะชุมชน
ตะวันตกวัดเดิม 

- ก่อสร่างอาคาร
จ าหน่ายสินค้า 
- ปรับปรุงภูมิทศัน์
ให้เหมาะสม 
- ติดต้ังเครื่องออก
ก าลังกาย 
-ติดต้ังไฟส่องสว่าง 

1,000,000 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 
แห่ง 

- มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
และเหมาะสมแก่การ
พักผ่อน ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

5. โครงการติดต้ังป้ายชื่อ
ถนน/ซอยในเขตเทศบาล
ต าบลพิมาย 

- เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน/ซอยต่างๆ 
ในเขตเทศบาลให้มีความเป็นระเบียบ
เอกลักษณ์ 

- ติดต้ังป้ายชื่อ
ถนน/ซอย  

300,000 ถนน 30 สาย - สนับสนุนการ
ท่องเท่ียว 

กองช่าง 
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บัญชีแผนงานโครงการ 

แผนงานโครงการ การพัฒนาสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยว 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

6. โครงการปรับปรงุ
ยกระดับถนนชายชล 

- เพ่ือความสะดวกใจการคมนาคม 
- เพ่ือระบายน้ า 
- เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-ปรับปรุงยกระดับ
ถนนลูกรัง 
- ติดต้ังเสาโคมไฟ
ส่องสว่าง 
- วางท่อระบายน้ า 

5,500,000 1 สาย - ประชาชนและ
นักท่องเท่ียวได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต 
- สนับสนุนการท่องเท่ียว 

กองช่าง 

7. โครงการก่อสร้างเลน
จักรยาน 

- เพ่ือปรับปรุงถนนบางส่วนเป็นเลน
ส าหรับจักรยาน 

- ก่อสร้าง/
ปรับปรุงถนน
บางส่วนให้เป็น
เลยส าหรับการปั่น
จักรยานตาม
เส้นทางที่เทศบาล
ก าหนด 

500,000 2 สาย - ประชาชนและ
นักท่องเท่ียวได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต 
- สนับสนุนการท่องเท่ียว 

กองช่าง 
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บัญชีแผนงานโครงการ 

แผนงานโครงการ การพัฒนาสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยว 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

8. โครงการปรับปรงุถนน
แอสฟัลติกคอนกรีต   
ถนนในเขตเทศบาลต าบล     
พิมาย 

- เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม - ปรับปรุงถนน
แอสฟัลติกคอนกรีต 
- งานทาสีตีเส้น
เครื่องหมายจราจร 

8,200,000 ถนน 9 สาย - ประชาชนและ
นักท่องเท่ียวได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต 
- สนับสนุนการท่องเที่ยว 

กองช่าง 

9. โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์
เส้นทางท่องเท่ียว(ถนน
ไทรงาม-สระเพลง) 

- เพ่ือปรับภูมิทัศน์เส้นทางท่องเท่ียว
ให้มีความสวยงาม                                                                                                                                                                                                                               

- ปรับปรุงยกระดับ
ถนนดินพร้อมเกาะ
กลางถนน 
- ขยายผิวจราจร 
- ปรับปรุงระบบ
ระบายน้ า 
- ติดต้ังเสาโคมไฟ
ส่องสว่าง  
- วางท่อระบายน้ า  

- ก่อสร้างห้องสุขา
สาธารณะ 
- อาคารจ าหน่าย
สินค้าชุมชน     

10,000,000 1 สาย - ประชาชนและ
นักท่องเท่ียวได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต 
- สนับสนุนการ
ท่องเท่ียว 

กองช่าง 
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บัญชีแผนงานโครงการ 

แผนงานโครงการ การพัฒนาสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยว 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

10. โครงการปรับปรงุถนน
แอสฟัสติกคอนกรีต
ถนนอนันทจินดา 

- เพ่ือความสะดวกในการคมนาคมแก่
ประชาชนและนักท่องเท่ียว 

- ปรับปรุงถนน
แอสฟัลติกคอนกรีต 
- งานทาสีตีเส้น
เครื่องหมาย
จราจรตามแบบ
มาตรฐาน 

1,995,000 ถนน 1 สาย - ประชาชนและ
นักท่องเท่ียวได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต 
- สนับสนุนการท่องเท่ียว 

กองช่าง 

11. โครงการปรับปรงุถนน
แอสฟัสติกคอนกรีต
ถนนอนันทจินดา 

- เพ่ือความสะดวกในการคมนาคมแก่
ประชาชนและนักท่องเท่ียว 

- ปรับปรุงถนน
แอสฟัลติกคอนกรีต 
- งานทาสีตีเส้น
เครื่องหมาย
จราจรตามแบบ
มาตรฐาน 

1,850,000 ถนน 1 สาย - ประชาชนและ
นักท่องเท่ียวได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต 
- สนับสนุนการท่องเท่ียว 

กองช่าง 

12. โครงการติดต้ังและย้าย
เสาโคมไฟสาธารณะ
เทศบาลต าบลพิมาย 

- เพ่ือย้ายและติดต้ังเสาโคมไฟสาธารณะ
ในเขตเทศบาล ท่ีซ้ าซ้อนกับเสาโคมไฟ
สาธารณะตามแนวสายไฟลงดิน 

- ย้ายและติดต้ัง
เสาโคมไฟส่อง
สว่าง จ านวน  59 
ต้น เพ่ือน าไป
ติดต้ังถนนสายต่างๆ 

2,000,000  4 สาย - ประชาชนและ
นักท่องเท่ียวได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต 
- สนับสนุนการท่องเท่ียว 

กองช่าง 
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บัญชีแผนงานโครงการ 

แผนงานโครงการ การพัฒนาสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยว 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

13. โครงการปรับปรงุผิว
จราจรแอสฟัสติกคอน 
กรีต ถนนรอบสระเพลง 

- เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม และ
ออกก าลังกาย 

- ปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัล     
ติกคอนกรีต 
- งานทาสีตีเส้น
เครื่องหมาย
จราจรตามแบบ
มาตรฐาน 

3,000,000  1 สาย - ประชาชนและ
นักท่องเท่ียวได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต 
- สนับสนุนการท่องเท่ียว 

 

14. โครงการติดต้ัง-ปรับปรงุ
เครื่องหมายจราจรและ
สัญญาณไฟจารจร 

- เพ่ืออ านวยความสะดวก และป้องกัน
อุบัติเหตุทางจราจรลดการสูญเสียชิวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

ติดต้ังและ
ปรับปรุง
เครื่องหมาย
จราจร เช่น ทาสี 
ตีเส้นจราจรและ
สัญญาณไฟจราจร 
ตามแยกถนนที่
เป็นจุดเสี่ยงในเขต
เทศบาล 

2,500,000 - ร้อยละ 90 ถนนใน
เขตเทศบาลได้รับการ
ติดต้ัง-ปรับปรงุ
เครื่องหมายจราจรและ
สัญญาณไฟจราจร 

- ประชาชนและ
นักท่องเท่ียวมีความ
ปลอดภัยในการจราจร 
- ลดการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัดฯ  
กองช่าง 
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บัญชีแผนงานโครงการ 

แผนงานโครงการ การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑. โครงการอาสาพาเที่ยว
เมืองพิมาย 

- เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองพิมาย จัดอบรม
อาสาสมัคร
มัคคุเทศน์เพ่ือเข้า
ร่วมโครงการอาสา
พาเที่ยวเมืองพิมาย 

30,000 -ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และเป็น
อาสาสมัครมคัคุเทศก์
พาเที่ยวเมืองพิมายได้ 

- มีอาสาสมัครมคัคุเทศก์
น าเที่ยวเมืองพิมาย 

ส านักปลัดฯ 

2. โครงการถนนคนเดิน - เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว 
- เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

- จัดกิจกรรมถนน
คนเดินบริเวณ
ถนนชายชล 

80,000 มีตลาดถนนคนเดิน
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง 

- มีแหล่งจ าหน่ายสินค้า
มากข้ึน 
- ประชาชนมีรายได้ 

ส านักปลัดฯ 

3. โครงการจัดงานเทศกาล
เท่ียวพิมาย 

- เพ่ือเผยแพร่และรักษาประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน 
- ส่งเสริมการท่องเท่ียว  
และกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ประชาชนทั่วไป
ของอ าเภอพิมาย
และพ้ืนทีใ่กล้เคียง
นักท่องเท่ียวทั้ง
ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ 

1,000,000 ร้อยละของความส าเร็จ
ในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ 

- ประชาชนได้รู้จัก
ประเพณี วัฒนธรรม
โบราณ และสืบทอดรักษา
ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้รู้จัก  
- อ าเภอพิมายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่ง
จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งใน
ประเทศให้เดินทางมา
ท่องเที่ยว ส่งผลให้รายได้
และเศรษฐกิจดีขึ้น 

ส านักปลัดฯ 
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บัญชีแผนงานโครงการ 

แผนงานโครงการ การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. โครงการจัดกิจกรรมการ
ประกวดส้มต า-ผัดหมี่    
พิมาย 

- เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวและการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมด้านอาหารของไทย
ของอ าเภอพิมาย 
 

ประชาชนใน
อ าเภอพิมายและ
พ้ืนที่ใกล้เคียง 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและ
ภาครัฐ/เอกชน 

15,000 ภาครัฐ  เอกชน 
ประชาชนในพ้ืนที่และ
นักท่องเท่ียวเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 

80 % 

- ผู้มาร่วมงานได้รับรู้และ
เข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรม
ด้านอาหารของไทยของ
อ าเภอ      พิมาย 

ส านักปลัดฯ 

2. โครงการจัดงานเทศกาล
ตรุษจีน 

 - เพ่ือสืบสานประเพณีเทศกาลตรุษจีน - จัดกิจกรรมสืบ
สานประเพณี 

30,000 1 ครั้ง/ป ี -ประชาชนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณี 

กองการศึกษา 

3. โครงการเทศกาลถือศลิ
กินเจ 

 - เพ่ือสืบสานประเพณีเทศกาลถือศิล
กินเจ 

- จัดกิจกรรมสืบ
สานประเพณี 

20,000 1 ครั้ง/ป ี -ประชาชนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณี 

กองการศึกษา 
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บัญชีแผนงานโครงการ 

แผนงานโครงการ การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4. โครงการจัดงานฉลองชัย
ชนะท่านท้าวสุรนารี 

- เพ่ือเทิดทูนวีรกรรมของท่านท้าวสุร
นารีที่เป็นผู้น าชาวนครราชสีมาสู้รบกับ
ข้าศึกจนกระทั่งได้รับชัยชนะใน 
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2369 
- เพ่ือบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ใน
การจัดกิจกรรม และช่วยกันรักษา สืบ
ทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานที่
มีมาแต่โบราณ 

ประชาชนทั่วไป
ของจังหวัด
นครราชสีมาและ 
จังหวัดใกล้เคียง
นักท่องเท่ียวทั้ง
ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ 

60,000 ประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมา ภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ เอกชน และ
นักท่องเท่ียวทั้งชาว
ไทยและชาว
ต่างประเทศมีโอกาสได้
เข้าร่วมในกิจกรรม 
 -.ภาคธุรกิจเอกชนและ
ประชาชนชาวจังหวัด
นครราชสีมา มีรายได้
เพ่ิมข้ึนจากการจัด
กิจกรรม 

- ประชาชนทั้งชาวไทย
และต่างประเทศได้รับรู้ 
รับทราบ และร่วมเทิดทูน
ในวีรกรรมของท่านท้าว 
สุรนารีที่ได้ประกอบไว้ใน
วีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิ 
- หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
ประชาชน  ได้ร่วมจัด
กิจกรรมและช่วยรักษา 
สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามท่ีมีมา
แต่โบราณ 

กองการศึกษา 

5. โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง 

- เพ่ือเผยแพร่และรักษาประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน 
- เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ประชาชนอนุรักษ์
โบราณสถาน 

ประชาชนใน
อ าเภอพิมายและ
พ้ืนที่ใกล้เคียง 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและ
ภาครัฐ/เอกชน 

200,000 ภาครัฐ  เอกชน 
ประชาชนในพ้ืนที่และ
นักท่องเท่ียวเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 

80 % 

- ผู้มาร่วมงานได้รับรูแ้ละ
เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย
ความส าคญัของกิจกรรม
และได้ร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีดีงาม
และเข้าร่วมกิจกรรมอันมีคุณ
ค่าที่ได้สืบทอดถึงชนรุ่นหลงั 

กองการศึกษา 
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บัญชีแผนงานโครงการ 

แผนงานโครงการ การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

6. โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 

- เพ่ือเผยแพร่และรักษาประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน 
- ส่งเสริมการท่องเท่ียว  
และกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ประชาชนทั่วไป
ของอ าเภอพิมาย
และพ้ืนทีใ่กล้เคียง
นักท่องเท่ียวทั้ง
ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ 

350,000 ร้อยละของความส าเร็จ
ในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ 

- ประชาชนได้รู้จัก
ประเพณี วัฒนธรรม
โบราณ และสืบทอดรักษา
ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้รู้จัก  
- อ าเภอพิมายเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
ซึ่งจะดึงดูดนักท่องเท่ียว
ทั้งในประเทศให้เดินทาง
มาท่องเท่ียว ส่งผลให้
รายได้และเศรษฐกิจดีข้ึน 

กองการศึกษา 

7. โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา 

- เพ่ือเผยแพร่และรักษาประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน 
- ส่งเสริมการท่องเท่ียว  
และกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ประชาชนทั่วไป
ของอ าเภอพิมาย
และอ าเภอ
ใกล้เคียง
นักท่องเท่ียวทั้ง
ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ 

 1,000,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

- ประชาชนผู้ได้รู้จัก
ประเพณี วัฒนธรรม
โบราณ และสืบทอดรักษา
ไว้ให้ชนรุ่นหลัง 

- พัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการ
ท่องเท่ียวในจังหวัด
นครราชสีมาให้ดีข้ึน 

กองการศึกษา 
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บัญชีแผนงานโครงการ 
แผนงานโครงการ การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

8. โครงการสง่เสริม
การละเล่นพ้ืนบ้านและ
ศิลปวัฒนธรรมของ
ชุมชน 

- เพ่ือเผยแพร่และรักษาประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน 
- ส่งเสริมการท่องเท่ียว  
และกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ส่งเสริมกจิกรรม
การละเล่นพ้ืนบ้าน 
เช่น ร าโทน กลอง
ยาว 

45,000 ร้อยละ 90 ของ
กิจกรรมการละเล่น
ได้รับการส่งเสริม 

กิจกรรมการละเล่นพ้ืน
บ่ายได้รับการสืบสานให้คง
อยู่ 

กองการศึกษา 

9. โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีวันข้ึนปีใหม่ 

- เพ่ือสืบสานประเพณีอันดีงานของ
ท้องถ่ิน 

ประชาชนทั่วไปทั้ง
ในอ าเภอพิมาย
และจังหวัด
ใกล้เคียง 

50,000 -ประชาชน ภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ เอกชน และ
นักท่องเท่ียวทั้งในและ
นอกพ้ืนที่ต่างประเทศมี
โอกาสได้เข้าร่วมใน
กิจกรรม 

- ประชาชนได้รู้จัก
ประเพณี วัฒนธรรม
โบราณ และสืบทอดรักษา
ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้รู้จัก 

กองการศึกษา 

10. โครงการบวงสรวง
ปราสาทหินพิมาย 

- เพ่ือสืบสานประเพณีอันดีงานของ
ท้องถ่ิน 

ประชาชนทั่วไปทั้ง
ในอ าเภอพิมาย
และจังหวัด
ใกล้เคียง 

60,000 -ประชาชน ภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ เอกชน และ
นักท่องเท่ียวทั้งในและ
นอกพ้ืนที่ต่างประเทศมี
โอกาสได้เข้าร่วมใน
กิจกรรม 

- ประชาชนได้รู้จัก
ประเพณี วัฒนธรรม
โบราณ และสืบทอดรักษา
ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้รู้จัก 

กองการศึกษา 
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บัญชีแผนงานโครงการ 

แผนงานโครงการ การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

11. โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีบุญกลางบ้าน 

- เพ่ือสืบสานประเพณีอันดีงานของ
ท้องถ่ิน 

ประชาชนทั่วไปทั้ง
ในอ าเภอพิมาย
และจังหวัด
ใกล้เคียง 

100,000 -ประชาชน ทั้ง 15 
ชุมชน มีโอกาสได้เข้า
ร่วมในกิจกรรม 

- ประชาชนได้รู้จัก
ประเพณี วัฒนธรรม
โบราณ และสืบทอดรักษา
ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้รู้จัก 

กองการศึกษา 

12. โครงการเข้าวัดฟังธรรม - เพ่ือสืบสานประเพณีอันดีงานทางพุทธ
ศาสนา 

ประชาชนทั่วไปทั้ง
ในอ าเภอพิมาย
และจังหวัด
ใกล้เคียง 

50,000 -ประชาชนทั้งในเขต
เทศบาลและพ้ืนที่
ใกล้เคียง มีโอกาสได้
เข้าร่วมในกิจกรรม 

- ประชาชนได้ร่วมกันสืบ
สานประเพณีอันดีงามทาง
พุทธศาสนา และสืบทอด
รักษาไว้ให้ชนรุ่นหลังได้
รู้จัก 

กองการศึกษา 

13. โครงการบวงสรวงศาล
เจ้าพ่อหลักเมือง 

- เพ่ือสืบสานประเพณีอันดีงานของ
ท้องถ่ิน 

ประชาชนทั่วไปทั้ง
ในอ าเภอพิมาย
และจังหวัด
ใกล้เคียง 

30,000 -ประชาชน ภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ เอกชน และ
นักท่องเท่ียวทั้งในและ
นอกพ้ืนที่ต่างประเทศมี
โอกาสได้เข้าร่วมใน
กิจกรรม 

- ประชาชนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีอันดีงาม 

กองการศึกษา 

 



-24- 
บัญชีแผนงานโครงการ 

แผนงานโครงการ การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

14. โครงการสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์
โบราณสถาน 

 - เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
โบราณสถาน และส่งเสริมการท่องเท่ียว
เมืองพิมาย 

จัดกิจกรรม
รณรงค์และสร้าง
จิตส านึกร่วมกัน
อนุรักษ์
โบราณสถาน
เมืองพิมาย 

50,000 - 90% ของผู้ร่วม
โครงการมคีวามรู้และมี
จิตส านึกรักใน
โบราณสถาน 

- ประชาชนได้รู้จักหวง
แหนและเห็นความส าคัญ
ของโบราณสถาน และสืบ
ทอดรักษาไว้ให้ชนรุ่นหลัง
ได้รู้จัก 

กองการศึกษา 
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บัญชีแผนงานโครงการ 

แผนงานโครงการ การสร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. โครงการจัดท าวารสาร
เทศบาลต าบลพิมาย 

- เพ่ือจัดท าวารสารเผยแพร่ผลงานและ
กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ต าบลพิมาย 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร ผลการ
ด าเนินงานของ
เทศบาลต าบล     
พิมาย 

100,000 ประชาชนในพ้ืนที่และ
นักท่องเท่ียวได้รับ
ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง 

- ผู้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสาร ผลการ
ด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลพิมาย 

ส านักปลัดฯ 

2. โครงการจัดต้ัง
ศูนย์บริการข้อมูล
ข่าวสารเทศบาลต าบล 
พิมาย 

- เพ่ืออ านวยความสะดวกบริการแก่
ประชาชนและนักท่องเท่ียว 

ปรับปรุงหอ
นาฬิกาเป็นศูนย์
ข้อมูลข่าสาร
เทศบาลต าบล    
พิมาย 

10,000 1 แห่ง - ประชาชนและ
นักท่องเท่ียวได้รับความ
สะดวกในการขอรับ
บริการข้อมูลข่าสสาร 

ส านักปลัดฯ 

 

 

 

 



 


