
                                                                                                     แบบ 1 (สำหรับ อปท.) 

แบบสำรวจแหลงทองเทีย่วที่มีอยูเดิมในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      องคการบริหารสวนตำบลหนองฮี     

ตำบล หนองฮี     อำเภอ ปลาปาก    จังหวัด นครพนม 

 1. ขอมูลท่ัวไป 

  1.1 ชื่อแหลงทองเท่ียว อางเก็บน้ำหวยแคน 

  1.2 สถานท่ีตั้ง บานหนองกกคูณ หมูท่ี 7 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

  1.3 เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอ 042 - 589392 

 2. หนวยงานรับผิดชอบแหลงทองเท่ียว (ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ชุมชน) ระบุชื่อหนวยงาน 

  กรมชลประทานบานหนองกกคูณ   

 3. รูปแบบแหลงทองเท่ียว (สามารถระบุไดมากกวา 1 รูป) 

        การแสดงหรือสาธิต 

        ใหนักทองเท่ียวรวมทำกิจกรรม 

        ใหนักทองเท่ียวพักแรมในหมูบาน 

        การจำหนายสินคาและผลิตภัณฑ 

        โบราณสถาน 

                      √   แหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติ 

        แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 

        อ่ืนๆ ระบุ........................................................ 

 4. ชวงเวลาท่ีมีนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวจำนวนมาก (ระบุเดือน) เดือน มีนาคม – ตุลาคม  

 5. สถานท่ีแสดงสินคาจำหนายสินคา 

        มี สินคาท่ีจำหนาย ไดแก 

   √   ไมมี 

 6. คาใชจายในการเขาชมแหลงทองเท่ียว (ถามี)  -  บาท/คน 

 7. รูปภาพแหลงทองเท่ียว อยางนอย 2 ภาพ (แนบสงเปนไฟลภาพดวย) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



                                                         

           แบบ 1 (สำหรับ อปท.) 

แบบสำรวจแหลงทองเทีย่วที่มีอยูเดิมในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      องคการบริหารสวนตำบลหนองฮี     

ตำบล หนองฮี     อำเภอ ปลาปาก    จังหวัด นครพนม 

 1. ขอมูลท่ัวไป 

  1.1 ชื่อแหลงทองเท่ียว วัดดำรงเมธายาราม 

  1.2 สถานท่ีตั้ง บานหนองฮี หมูท่ี 2  ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

  1.3 เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอ 042 - 589392 

 2. หนวยงานรับผิดชอบแหลงทองเท่ียว (ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ชุมชน) ระบุชื่อหนวยงาน 

  บานหนองฮี หมู 1 , 2 , 11 , 12    

 3. รูปแบบแหลงทองเท่ียว (สามารถระบุไดมากกวา 1 รูป) 

        การแสดงหรือสาธิต 

        ใหนักทองเท่ียวรวมทำกิจกรรม 

        ใหนักทองเท่ียวพักแรมในหมูบาน 

        การจำหนายสินคาและผลิตภัณฑ 

        โบราณสถาน 

                           แหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติ 

   √   แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 

        อ่ืนๆ ระบุ........................................................ 

 4. ชวงเวลาท่ีมีนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวจำนวนมาก (ระบุเดือน) เดือน มีนาคม  

 5. สถานท่ีแสดงสินคาจำหนายสินคา 

        มี สินคาท่ีจำหนาย ไดแก 

   √   ไมมี 

 6. คาใชจายในการเขาชมแหลงทองเท่ียว (ถามี)  -  บาท/คน 

 7. รูปภาพแหลงทองเท่ียว อยางนอย 2 ภาพ (แนบสงเปนไฟลภาพดวย) 

 

 

 

   

 

 

 

 



           

           แบบ 1 (สำหรับ อปท.) 

แบบสำรวจแหลงทองเทีย่วที่มีอยูเดิมในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      องคการบริหารสวนตำบลหนองฮี     

ตำบล หนองฮี     อำเภอ ปลาปาก    จังหวัด นครพนม 

 1. ขอมูลท่ัวไป 

  1.1 ชื่อแหลงทองเท่ียว วัดสวางภูมิกาวาส 

  1.2 สถานท่ีตั้ง บานกุงโกน หมูท่ี 6 บานกรุงใหม หมู 10  ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก         

        จังหวัดนครพนม 

  1.3 เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอ 042 - 589392 

 2. หนวยงานรับผิดชอบแหลงทองเท่ียว (ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ชุมชน) ระบุชื่อหนวยงาน 

  บานกุงโกน หมูท่ี 6 บานกรุงใหม หมู 10   

 3. รูปแบบแหลงทองเท่ียว (สามารถระบุไดมากกวา 1 รูป) 

        การแสดงหรือสาธิต 

        ใหนักทองเท่ียวรวมทำกิจกรรม 

        ใหนักทองเท่ียวพักแรมในหมูบาน 

        การจำหนายสินคาและผลิตภัณฑ 

    √   โบราณสถาน 

                           แหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติ 

   √   แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 

        อ่ืนๆ ระบุ........................................................ 

 4. ชวงเวลาท่ีมีนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวจำนวนมาก (ระบุเดือน) เดือน มีนาคม – เมษายน  

 5. สถานท่ีแสดงสินคาจำหนายสินคา 

        มี สินคาท่ีจำหนาย ไดแก 

   √   ไมมี 

 6. คาใชจายในการเขาชมแหลงทองเท่ียว (ถามี)  -  บาท/คน 

 7. รูปภาพแหลงทองเท่ียว อยางนอย 2 ภาพ (แนบสงเปนไฟลภาพดวย) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           แบบ 1 (สำหรับ อปท.) 

แบบสำรวจแหลงทองเทีย่วที่มีอยูเดิมในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      องคการบริหารสวนตำบลหนองฮี     

ตำบล หนองฮี     อำเภอ ปลาปาก    จังหวัด นครพนม 

 1. ขอมูลท่ัวไป 

  1.1 ชื่อแหลงทองเท่ียว กลุมปศุสัตวพัฒนา 

  1.2 สถานท่ีตั้ง บานหนองฮี หมูท่ี 12 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

  1.3 เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอ 042 - 589392 

 2. หนวยงานรับผิดชอบแหลงทองเท่ียว (ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ชุมชน) ระบุชื่อหนวยงาน 

  บานหนองฮี หมู 12   

 3. รูปแบบแหลงทองเท่ียว (สามารถระบุไดมากกวา 1 รูป) 

                      √   การแสดงหรือสาธิต 

   √   ใหนักทองเท่ียวรวมทำกิจกรรม 

        ใหนักทองเท่ียวพักแรมในหมูบาน 

   √   การจำหนายสินคาและผลิตภัณฑ 

        โบราณสถาน 

                           แหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติ 

        แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 

        อ่ืนๆ ระบุ........................................................ 

 4. ชวงเวลาท่ีมีนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวจำนวนมาก (ระบุเดือน) เดือน พฤษภาคม  

 5. สถานท่ีแสดงสินคาจำหนายสินคา 

   √   มี สินคาท่ีจำหนาย ไดแก ปุยชีวภาพ 

        ไมมี 

 6. คาใชจายในการเขาชมแหลงทองเท่ียว (ถามี)  -  บาท/คน 

 7. รูปภาพแหลงทองเท่ียว อยางนอย 2 ภาพ (แนบสงเปนไฟลภาพดวย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

           แบบ 1 (สำหรับ อปท.) 

แบบสำรวจแหลงทองเทีย่วที่มีอยูเดิมในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      องคการบริหารสวนตำบลหนองฮี     

ตำบล หนองฮี     อำเภอ ปลาปาก    จังหวัด นครพนม 

 1. ขอมูลท่ัวไป 

  1.1 ชื่อแหลงทองเท่ียว ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

  1.2 สถานท่ีตั้ง บานหนองฮี หมูท่ี 12 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

  1.3 เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอ 042 - 589392 

 2. หนวยงานรับผิดชอบแหลงทองเท่ียว (ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ชุมชน) ระบุชื่อหนวยงาน 

  บานหนองฮี หมูท่ี 12   

 3. รูปแบบแหลงทองเท่ียว (สามารถระบุไดมากกวา 1 รูป) 

   √   การแสดงหรือสาธิต 

   √   ใหนักทองเท่ียวรวมทำกิจกรรม 

        ใหนักทองเท่ียวพักแรมในหมูบาน 

   √   การจำหนายสินคาและผลิตภัณฑ 

        โบราณสถาน 

                           แหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติ 

        แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 

        อ่ืนๆ ระบุ........................................................ 

 4. ชวงเวลาท่ีมีนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวจำนวนมาก (ระบุเดือน) เดือน พฤศจิกายน – พฤษภาคม 

 5. สถานท่ีแสดงสินคาจำหนายสินคา 

   √   มี สินคาท่ีจำหนาย ไดแก สบู น้ำยาลางจาน ยาเขียวสมุนไพร  

        ไมมี 

 6. คาใชจายในการเขาชมแหลงทองเท่ียว (ถามี)  -  บาท/คน 

 7. รูปภาพแหลงทองเท่ียว อยางนอย 2 ภาพ (แนบสงเปนไฟลภาพดวย) 

 

 

 

 

 

 

 



           แบบ 1 (สำหรับ อปท.) 

แบบสำรวจแหลงทองเทีย่วที่มีอยูเดิมในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      องคการบริหารสวนตำบลหนองฮี     

ตำบล หนองฮี     อำเภอ ปลาปาก    จังหวัด นครพนม 

 1. ขอมูลท่ัวไป 

  1.1 ชื่อแหลงทองเท่ียว กลุมพันธุขาวชุมชนหนองฮี 

  1.2 สถานท่ีตั้ง บานหนองฮี หมูท่ี 2 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

  1.3 เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอ 042 - 589392 

 2. หนวยงานรับผิดชอบแหลงทองเท่ียว (ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ชุมชน) ระบุชื่อหนวยงาน 

  บานหนองฮี หมูท่ี 2   

 3. รูปแบบแหลงทองเท่ียว (สามารถระบุไดมากกวา 1 รูป) 

   √   การแสดงหรือสาธิต 

   √   ใหนักทองเท่ียวรวมทำกิจกรรม 

        ใหนักทองเท่ียวพักแรมในหมูบาน 

   √   การจำหนายสินคาและผลิตภัณฑ 

        โบราณสถาน 

                           แหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติ 

        แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 

        อ่ืนๆ ระบุ........................................................ 

 4. ชวงเวลาท่ีมีนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวจำนวนมาก (ระบุเดือน) เดือน พฤษภาคม 

 5. สถานท่ีแสดงสินคาจำหนายสินคา 

   √   มี สินคาท่ีจำหนาย ไดแก เมล็ดพันธขาว  

        ไมมี 

 6. คาใชจายในการเขาชมแหลงทองเท่ียว (ถามี)  -  บาท/คน 

 7. รูปภาพแหลงทองเท่ียว อยางนอย 2 ภาพ (แนบสงเปนไฟลภาพดวย) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

            



           แบบ 1 (สำหรับ อปท.) 

แบบสำรวจแหลงทองเทีย่วที่มีอยูเดิมในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      องคการบริหารสวนตำบลหนองฮี     

ตำบล หนองฮี     อำเภอ ปลาปาก    จังหวัด นครพนม 

 1. ขอมูลท่ัวไป 

  1.1 ชื่อแหลงทองเท่ียว โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี เพ่ือการพัฒนา 

        การเกษตรอยางยั่งยืน “ชุมชนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร” 

  1.2 สถานท่ีตั้ง บานหนองฮี หมูท่ี 12 , 11 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

  1.3 เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอ 087-4495699 

 2. หนวยงานรับผิดชอบแหลงทองเท่ียว (ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ชุมชน) ระบุชื่อหนวยงาน 

  กลุมโรงสีขาวขนาดเล็ก บานหนองฮี หมูท่ี 12 , 11   

 3. รูปแบบแหลงทองเท่ียว (สามารถระบุไดมากกวา 1 รูป) 

   √   การแสดงหรือสาธิต 

   √   ใหนักทองเท่ียวรวมทำกิจกรรม 

        ใหนักทองเท่ียวพักแรมในหมูบาน 

   √   การจำหนายสินคาและผลิตภัณฑ 

        โบราณสถาน 

                           แหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติ 

        แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 

        อ่ืนๆ ระบุ........................................................ 

 4. ชวงเวลาท่ีมีนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวจำนวนมาก (ระบุเดือน) เดือน พฤศจิกายน – พฤษภาคม 

 5. สถานท่ีแสดงสินคาจำหนายสินคา 

   √   มี สินคาท่ีจำหนาย ไดแก ขาวกลองหอมมะลิ 105  ขาวกลองไรซเบอรรี่ ขาวกลองขาว 

         หอมนิล 

        ไมมี 

 6. คาใชจายในการเขาชมแหลงทองเท่ียว (ถามี)  -  บาท/คน 

 7. รูปภาพแหลงทองเท่ียว อยางนอย 2 ภาพ (แนบสงเปนไฟลภาพดวย) 

 

 

 

 

     



                                                                                   แบบ 1 (สำหรับ อปท.) 

แบบสำรวจแหลงทองเทีย่วที่มีอยูเดิมในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      องคการบริหารสวนตำบลหนองฮี     

ตำบล หนองฮี     อำเภอ ปลาปาก    จังหวัด นครพนม 

 1. ขอมูลท่ัวไป 

  1.1 ชื่อแหลงทองเท่ียว บุญมหาชาติบานหนองฮี 

  1.2 สถานท่ีตั้ง บานหนองฮี หมู 2 

  1.3 เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอ 042 - 589392 

 2. หนวยงานรับผิดชอบแหลงทองเท่ียว (ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ชุมชน) ระบุชื่อหนวยงาน 

  บานหนองฮี หมู 1 , 2, 11 , 12  

 3. รูปแบบแหลงทองเท่ียว (สามารถระบุไดมากกวา 1 รูป) 

        การแสดงหรือสาธิต 

        ใหนักทองเท่ียวรวมทำกิจกรรม 

        ใหนักทองเท่ียวพักแรมในหมูบาน 

        การจำหนายสินคาและผลิตภัณฑ 

        โบราณสถาน 

        แหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติ 

   √   แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 

        อ่ืนๆ ระบุ........................................................ 

 4. ชวงเวลาท่ีมีนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวจำนวนมาก (ระบุเดือน) เดือน มีนาคม  

 5. สถานท่ีแสดงสินคาจำหนายสินคา 

   √   มี สินคาท่ีจำหนาย ไดแก มีการจำหนายสินคา ขนม จากรานคา 

        ไมมี 

 6. คาใชจายในการเขาชมแหลงทองเท่ียว (ถามี)  40  บาท/คน 

 7. รูปภาพแหลงทองเท่ียว อยางนอย 2 ภาพ (แนบสงเปนไฟลภาพดวย) 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

       

 

 



           แบบ 1 (สำหรับ อปท.) 

แบบสำรวจแหลงทองเทีย่วที่มีอยูเดิมในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      องคการบริหารสวนตำบลหนองฮี     

ตำบล หนองฮี     อำเภอ ปลาปาก    จังหวัด นครพนม 

 1. ขอมูลท่ัวไป 

  1.1 ชื่อแหลงทองเท่ียว ประเพณีสงกรานต 

  1.2 สถานท่ีตั้ง บานหนองฮี หมู 1 ,2 , 11 , 12 

  1.3 เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอ 042 - 589392 

 2. หนวยงานรับผิดชอบแหลงทองเท่ียว (ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ชุมชน) ระบุชื่อหนวยงาน 

  บานหนองฮี หมู 1 , 2, 11 , 12  

 3. รูปแบบแหลงทองเท่ียว (สามารถระบุไดมากกวา 1 รูป) 

        การแสดงหรือสาธิต 

        ใหนักทองเท่ียวรวมทำกิจกรรม 

        ใหนักทองเท่ียวพักแรมในหมูบาน 

        การจำหนายสินคาและผลิตภัณฑ 

        โบราณสถาน 

        แหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติ 

   √   แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 

        อ่ืนๆ ระบุ........................................................ 

 4. ชวงเวลาท่ีมีนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวจำนวนมาก (ระบุเดือน) เดือน เมษายน  

 5. สถานท่ีแสดงสินคาจำหนายสินคา 

        มี สินคาท่ีจำหนาย ไดแก ........................................ 

   √   ไมมี 

 6. คาใชจายในการเขาชมแหลงทองเท่ียว (ถามี)  -  บาท/คน 

 7. รูปภาพแหลงทองเท่ียว อยางนอย 2 ภาพ (แนบสงเปนไฟลภาพดวย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           แบบ 1 (สำหรับ อปท.) 

แบบสำรวจแหลงทองเทีย่วที่มีอยูเดิมในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      องคการบริหารสวนตำบลหนองฮี     

ตำบล หนองฮี     อำเภอ ปลาปาก    จังหวัด นครพนม 

 1. ขอมูลท่ัวไป 

  1.1 ชื่อแหลงทองเท่ียว ประเพณีเลี้ยงดอนปูตา 

  1.2 สถานท่ีตั้ง ตำบลหนองฮี ท้ัง 12 หมู 

  1.3 เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอ 042 - 589392 

 2. หนวยงานรับผิดชอบแหลงทองเท่ียว (ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ชุมชน) ระบุชื่อหนวยงาน 

  องคการบรหิารสวนตำบลหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

 3. รูปแบบแหลงทองเท่ียว (สามารถระบุไดมากกวา 1 รูป) 

        การแสดงหรือสาธิต 

        ใหนักทองเท่ียวรวมทำกิจกรรม 

        ใหนักทองเท่ียวพักแรมในหมูบาน 

        การจำหนายสินคาและผลิตภัณฑ 

        โบราณสถาน 

        แหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติ 

   √   แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 

        อ่ืนๆ ระบุ........................................................ 

 4. ชวงเวลาท่ีมีนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวจำนวนมาก (ระบุเดือน) เดือน มิถุนายน  

 5. สถานท่ีแสดงสินคาจำหนายสินคา 

        มี สินคาท่ีจำหนาย ไดแก ........................................ 

   √   ไมมี 

 6. คาใชจายในการเขาชมแหลงทองเท่ียว (ถามี)  -  บาท/คน 

 7. รูปภาพแหลงทองเท่ียว อยางนอย 2 ภาพ (แนบสงเปนไฟลภาพดวย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



           แบบ 1 (สำหรับ อปท.) 

แบบสำรวจแหลงทองเทีย่วที่มีอยูเดิมในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      องคการบริหารสวนตำบลหนองฮี     

ตำบล หนองฮี     อำเภอ ปลาปาก    จังหวัด นครพนม 

 1. ขอมูลท่ัวไป 

  1.1 ชื่อแหลงทองเท่ียว ประเพณีการเลี้ยงผีหมอ 

  1.2 สถานท่ีตั้ง บานจรุกเตย หมูท่ี 4 

  1.3 เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอ 042 - 589392 

 2. หนวยงานรับผิดชอบแหลงทองเท่ียว (ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ชุมชน) ระบุชื่อหนวยงาน 

  องคการบริหารสวนตำบลหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

 3. รูปแบบแหลงทองเท่ียว (สามารถระบุไดมากกวา 1 รูป) 

        การแสดงหรือสาธิต 

        ใหนักทองเท่ียวรวมทำกิจกรรม 

        ใหนักทองเท่ียวพักแรมในหมูบาน 

        การจำหนายสินคาและผลิตภัณฑ 

        โบราณสถาน 

        แหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติ 

   √   แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 

        อ่ืนๆ ระบุ........................................................ 

 4. ชวงเวลาท่ีมีนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวจำนวนมาก (ระบุเดือน) เดือน มีนาคม  

 5. สถานท่ีแสดงสินคาจำหนายสินคา 

        มี สินคาท่ีจำหนาย ไดแก ........................................ 

   √   ไมมี 

 6. คาใชจายในการเขาชมแหลงทองเท่ียว (ถามี)  -  บาท/คน 

 7. รูปภาพแหลงทองเท่ียว อยางนอย 2 ภาพ (แนบสงเปนไฟลภาพดวย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ลงชื่อ.............................................  ผูรายงาน 

                                                                               (นางสาวมัลลิกา จันทรไตรรัตน) 

                                                                      ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานสงเสริมการทองเท่ียว 



                                             แบบ 2 (สำหรับ อปท.) 

แบบสำรวจสถานที่ที่สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      องคการบริหารสวนตำบลหนองฮี     

ตำบล หนองฮี     อำเภอ ปลาปาก    จังหวัด นครพนม 

 1. ขอมูลท่ัวไป 

  1.1 ชื่อแหลงทองเท่ียว ศูนยสินคาโอท็อป 

  1.2 สถานท่ีตั้ง ตึกขาว บานหนองฮี หมู 2 

  1.3 เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอ 042 - 589392 

 2. หนวยงานรับผิดชอบแหลงทองเท่ียว (ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ชุมชน) ระบุชื่อหนวยงาน 

     องคการบริหารสวนตำบลหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

 3. จะพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวรูปแบบใด 

        การแสดงหรือสาธิต 

        ใหนักทองเท่ียวรวมทำกิจกรรม 

        ใหนักทองเท่ียวพักแรมในหมูบาน 

   √   การจำหนายสินคาและผลิตภัณฑ 

        โบราณสถาน 

        แหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติ 

        แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 

        อ่ืนๆ ระบุ........................................................ 

  3.1 การสนับสนุนท่ีตองการ (ระบุ) งบประมาณซอมแซมตึกขาว เพ่ือปรับปรุงเปนศูนยโอท็อป    

        จำนวนงบประมาณ 200,000 บาท 

 4. เปาหมายระยะเวลาท่ีตองการใหแลวเสร็จภายใน ป พ.ศ. 2562 

 5. ปจจุบัน สถานการณการทองเท่ียวในสถานท่ีทองเท่ียวนี้ 

  5.1 ชวงเวลาท่ีมีนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวจำนวนมาก (ระบุเดือน) เดือน มกราคม  

  5.2 สถานท่ีแสดงสินคาจำหนายสินคา 

         มี สินคาท่ีจำหนาย ไดแก.............................................................. 

                                √    ไมมี 

  5.3 คาใชจายในการเขาชมแหลงทองเท่ียว (ถามี)        -           บาท/คน 

 6. รูปภาพแหลงทองเท่ียว อยางนอย 2 ภาพ (แนบสงเปนไฟลภาพดวย) 

 

 

 

 

 

 



                แบบ 2 (สำหรับ อปท.) 

แบบสำรวจสถานที่ที่สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      องคการบริหารสวนตำบลหนองฮี     

ตำบล หนองฮี     อำเภอ ปลาปาก    จังหวัด นครพนม 

 1. ขอมูลท่ัวไป 

  1.1 ชื่อแหลงทองเท่ียว ศูนยสินคาโอท็อป 

  1.2 สถานท่ีตั้ง ศาลาคุม บานหนองฮี หมู 11 

  1.3 เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอ 042 - 589392 

 2. หนวยงานรับผิดชอบแหลงทองเท่ียว (ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ชุมชน) ระบุชื่อหนวยงาน 

     องคการบริหารสวนตำบลหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

 3. จะพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวรูปแบบใด 

        การแสดงหรือสาธิต 

        ใหนักทองเท่ียวรวมทำกิจกรรม 

        ใหนักทองเท่ียวพักแรมในหมูบาน 

   √   การจำหนายสินคาและผลิตภัณฑ 

        โบราณสถาน 

        แหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติ 

        แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 

        อ่ืนๆ ระบุ........................................................ 

  3.1 การสนับสนุนท่ีตองการ (ระบุ) งบประมาณซอมแซมศาลาคุม เพ่ือปรับปรุงเปนศูนยโอท็อป       

        จำนวนงบประมาณ 300,000 บาท 

 4. เปาหมายระยะเวลาท่ีตองการใหแลวเสร็จภายใน ป พ.ศ. 2562 

 5. ปจจุบัน สถานการณการทองเท่ียวในสถานท่ีทองเท่ียวนี้ 

  5.1 ชวงเวลาท่ีมีนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวจำนวนมาก (ระบุเดือน) เดือน มกราคม  

  5.2 สถานท่ีแสดงสินคาจำหนายสินคา 

         มี สินคาท่ีจำหนาย ไดแก.............................................................. 

                                √    ไมมี 

  5.3 คาใชจายในการเขาชมแหลงทองเท่ียว (ถามี)        -           บาท/คน 

 6. รูปภาพแหลงทองเท่ียว อยางนอย 2 ภาพ (แนบสงเปนไฟลภาพดวย) 

 

 

 

 

 

 

 



               แบบ 2 (สำหรับ อปท.) 

แบบสำรวจสถานที่ที่สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      องคการบริหารสวนตำบลหนองฮี     

ตำบล หนองฮี     อำเภอ ปลาปาก    จังหวัด นครพนม 

 1. ขอมูลท่ัวไป 

  1.1 ชื่อแหลงทองเท่ียว ศูนยสินคาโอท็อป 

  1.2 สถานท่ีตั้ง ศาลาคุม บานหนองฮี หมู 12 

  1.3 เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอ 042 - 589392 

 2. หนวยงานรับผิดชอบแหลงทองเท่ียว (ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ชุมชน) ระบุชื่อหนวยงาน 

     องคการบริหารสวนตำบลหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

 3. จะพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวรูปแบบใด 

        การแสดงหรือสาธิต 

        ใหนักทองเท่ียวรวมทำกิจกรรม 

        ใหนักทองเท่ียวพักแรมในหมูบาน 

   √   การจำหนายสินคาและผลิตภัณฑ 

        โบราณสถาน 

        แหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติ 

        แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 

        อ่ืนๆ ระบุ........................................................ 

  3.1 การสนับสนุนท่ีตองการ (ระบุ) งบประมาณซอมแซมศาลาคุม เพ่ือปรับปรุงเปนศูนยโอท็อป    

        จำนวนงบประมาณ 300,000 บาท 

 4. เปาหมายระยะเวลาท่ีตองการใหแลวเสร็จภายใน ป พ.ศ. 2562 

 5. ปจจุบัน สถานการณการทองเท่ียวในสถานท่ีทองเท่ียวนี้ 

  5.1 ชวงเวลาท่ีมีนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวจำนวนมาก (ระบุเดือน) เดือน มกราคม  

  5.2 สถานท่ีแสดงสินคาจำหนายสินคา 

         มี สินคาท่ีจำหนาย ไดแก.............................................................. 

                                √    ไมมี 

  5.3 คาใชจายในการเขาชมแหลงทองเท่ียว (ถามี)        -           บาท/คน 

 6. รูปภาพแหลงทองเท่ียว อยางนอย 2 ภาพ (แนบสงเปนไฟลภาพดวย) 

 

 

 

 

 

 



           แบบ 2 (สำหรับ อปท.) 

แบบสำรวจสถานที่ที่สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      องคการบริหารสวนตำบลหนองฮี     

ตำบล หนองฮี     อำเภอ ปลาปาก    จังหวัด นครพนม 

 1. ขอมูลท่ัวไป 

  1.1 ชื่อแหลงทองเท่ียว ตลาดสดชุมชนตำบลหนองฮี 

  1.2 สถานท่ีตั้ง ตลาดสดชุมชนตำบลหนองฮี  หมู 2 

  1.3 เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอ 042 - 589392 

 2. หนวยงานรับผิดชอบแหลงทองเท่ียว (ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ชุมชน) ระบุชื่อหนวยงาน 

     องคการบริหารสวนตำบลหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

 3. จะพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวรูปแบบใด 

        การแสดงหรือสาธิต 

        ใหนักทองเท่ียวรวมทำกิจกรรม 

        ใหนักทองเท่ียวพักแรมในหมูบาน 

   √   การจำหนายสินคาและผลิตภัณฑ 

        โบราณสถาน 

        แหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติ 

        แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 

        อ่ืนๆ ระบุ........................................................ 

  3.1 การสนับสนุนท่ีตองการ (ระบุ)  งบประมาณซอมแซม เพ่ือปรับปรุงตลาดสดใหมีคุณภาพ 

        สะอาด ปลอดภัย  จำนวนงบประมาณ 2,000,000 บาท 

 4. เปาหมายระยะเวลาท่ีตองการใหแลวเสร็จภายใน ป พ.ศ. 2562 

 5. ปจจุบัน สถานการณการทองเท่ียวในสถานท่ีทองเท่ียวนี้ 

  5.1 ชวงเวลาท่ีมีนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวจำนวนมาก (ระบุเดือน) เดือน มกราคม,เมษายน

  5.2 สถานท่ีแสดงสินคาจำหนายสินคา 

   √   มี สินคาท่ีจำหนาย ไดแก ผัก ผลไม เนื้อ ปลา อาหารพ้ืนบาน เปนตน 

                                    ไมมี 

  5.3 คาใชจายในการเขาชมแหลงทองเท่ียว (ถามี)        -           บาท/คน 

 6. รูปภาพแหลงทองเท่ียว อยางนอย 2 ภาพ (แนบสงเปนไฟลภาพดวย) 

 

 

 

 

 

 



           แบบ 2 (สำหรับ อปท.) 

แบบสำรวจสถานที่ที่สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      องคการบริหารสวนตำบลหนองฮี     

ตำบล หนองฮี     อำเภอ ปลาปาก    จังหวัด นครพนม 

 1. ขอมูลท่ัวไป 

  1.1 ชื่อแหลงทองเท่ียว ศูนยโอท็อป 

  1.2 สถานท่ีตั้ง องคการบริหารสวนตำบลหนองฮี     

  1.3 เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอ 042 - 589392 

 2. หนวยงานรับผิดชอบแหลงทองเท่ียว (ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ชุมชน) ระบุชื่อหนวยงาน 

     องคการบริหารสวนตำบลหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

 3. จะพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวรูปแบบใด 

        การแสดงหรือสาธิต 

        ใหนักทองเท่ียวรวมทำกิจกรรม 

        ใหนักทองเท่ียวพักแรมในหมูบาน 

   √   การจำหนายสินคาและผลิตภัณฑ 

        โบราณสถาน 

        แหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติ 

        แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 

        อ่ืนๆ ระบุ........................................................ 

  3.1 การสนับสนุนท่ีตองการ (ระบุ) งบประมาณกอสรางศูนยโอท็อป    

        จำนวนงบประมาณ 200,000 บาท 

 4. เปาหมายระยะเวลาท่ีตองการใหแลวเสร็จภายใน ป พ.ศ. 2562 

 5. ปจจุบัน สถานการณการทองเท่ียวในสถานท่ีทองเท่ียวนี้ 

  5.1 ชวงเวลาท่ีมีนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวจำนวนมาก (ระบุเดือน) เดือน มกราคม   

  5.2 สถานท่ีแสดงสินคาจำหนายสินคา 

        มี สินคาท่ีจำหนาย ไดแก ………………………………………………… 

                                √   ไมมี 

  5.3 คาใชจายในการเขาชมแหลงทองเท่ียว (ถามี)        -           บาท/คน 

 6. รูปภาพแหลงทองเท่ียว อยางนอย 2 ภาพ (แนบสงเปนไฟลภาพดวย) 

 

 

 

 

 



           แบบ 2 (สำหรับ อปท.) 

แบบสำรวจสถานที่ที่สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      องคการบริหารสวนตำบลหนองฮี     

ตำบล หนองฮี     อำเภอ ปลาปาก    จังหวัด นครพนม 

 1. ขอมูลท่ัวไป 

  1.1 ชื่อแหลงทองเท่ียว ศูนยโอท็อป 

  1.2 สถานท่ีตั้ง วัดสวางภูมิกาวาส หมูท่ี 6 บานกุงโกน     

  1.3 เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอ 042 - 589392 

 2. หนวยงานรับผิดชอบแหลงทองเท่ียว (ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ชุมชน) ระบุชื่อหนวยงาน 

     องคการบริหารสวนตำบลหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

 3. จะพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวรูปแบบใด 

        การแสดงหรือสาธิต 

        ใหนักทองเท่ียวรวมทำกิจกรรม 

        ใหนักทองเท่ียวพักแรมในหมูบาน 

   √   การจำหนายสินคาและผลิตภัณฑ 

        โบราณสถาน 

        แหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติ 

        แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 

        อ่ืนๆ ระบุ........................................................ 

  3.1 การสนับสนุนท่ีตองการ (ระบุ) งบประมาณกอสรางศูนยโอท็อป       

        จำนวนงบประมาณ 200,000 บาท 

 4. เปาหมายระยะเวลาท่ีตองการใหแลวเสร็จภายใน ป พ.ศ. 2562 

 5. ปจจุบัน สถานการณการทองเท่ียวในสถานท่ีทองเท่ียวนี้ 

  5.1 ชวงเวลาท่ีมีนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวจำนวนมาก (ระบุเดือน) เดือน มกราคม   

  5.2 สถานท่ีแสดงสินคาจำหนายสินคา 

        มี สินคาท่ีจำหนาย ไดแก ………………………………………………… 

                                √   ไมมี 

  5.3 คาใชจายในการเขาชมแหลงทองเท่ียว (ถามี)        -           บาท/คน 

 6. รูปภาพแหลงทองเท่ียว อยางนอย 2 ภาพ (แนบสงเปนไฟลภาพดวย) 

 

 

 

 

 

 



 

 

       (ลงชื่อ) .............................................  ผูรายงาน 

                                                                                  (นางสาวมัลลิกา จนัทรไตรรัตน) 

                                                                       ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานสงเสริมการทองเท่ียว 

 

หมายเหตุ : เปนแผนเพ่ือพัฒนาสถานท่ีเปนแหลงทองเท่ียว 


