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ค าน า

นโยบายในการพัฒนาบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเอเชีย โดยก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ที่พัก  

สาธารณสุขพ้ืนฐานการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การเสนอ

วัฒนธรรมไทยทีเป็นเอกลักษณ์ การก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ซึ่ง

เป้าหมายดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพ่ือส่งเสริมให้การ

ท่องเที่ยวของไทยได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และบรรลุเป้าหมายได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายและมี

ความย่ังยืน นโยบายดังกล่าวมีความส าคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกระดับโดยเฉพาะ

ระดับท้องถิ่น ประกอบกับแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

นอกจากน้ีงานด้านการสง่เสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยว

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนอกจากน้ีงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวยังเป็น

ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวควรมีแนวทางในการ

ด าเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ โดยยึด

หลักการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้เป็นแนวทางและแนว

ปฏิบัติในการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองฮี เห็นว่าการจัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองฮี เป็นสิ่งส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงกระท า เพ่ือเป็นการ

พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งต้องใช้การวางแผน

อย่างเป็นระบบ จากน้ันการท าแผนงานและโครงการไปสูก่ารปฏิบัติ โดยมีการก ากับดูแลติดตาม

จนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้จัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ 

2566 ขึน้

(นางสาวมัลลิกา จันทร์ไตรรัตน์)
ผูช้ว่ยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
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ส่วนที่ 1
สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยว

สถานการณ์การท่องเท่ียวโลก
คาดท่องเที่ยวโลกจะฟื้นตัวภายในป ี2566

สภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก หรือดับเบิลยูทีทีซี   (WTTC) คาดการณ์ว่า 
การเดินทางและการท่องเที่ยวโลกจะฟื้นตัวกลับไปอยู่ระดับก่อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ระบาดได้ภายในป ี2566 ส่วนอาเซียนจะฟื้นตัวเต็มที่อย่างช้า ๆ

ดับเบิลยูทีทีซี เผยแพร่รายงานระหว่างการประชุมที่กรุงมะนิลาวันนี้ว่า อุตสาหกรรมนี้
น่าจะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.8 ต่อปี ต้ังแต่ปี 2565 จนถึงปี 2575 แซงหน้าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ หรือจีดีพี (GDP) ของโลกที่น่าจะขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 2.7 ต่อปีในช่วงเวลาเดียวกัน 
และจะสร้างงานใหม่ราว 126 ล้านต าแหน่ง รายงานคาดว่า การเดินทางและการท่องเที่ยวจะมี
มูลค่า 8.35 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 282.63 ล้านล้านบาท) ในปีนี้ และ 9.6 ล้านล้าน
ดอลลารส์หรัฐ (ราว 324.94 ลา้นล้านบาท) ในปี 2566 ซึ่งเป็นระดับก่อนเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 หรือโควิด-19 ในปี 2562 ขณะที่การจ้างงานจะกลับมาอยูท่ี่ 300 ลา้นคนในปีนี้ และ 324
ลา้นคนในปีหน้าใกล้เคียงกับ 333 ลา้นคนในปี 2562

รายงานระบุว่าเฉพาะภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จีดีพีของอุตสาหกรรมน้ีน่าจะแตะ 3.4 ล้าน
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 115 ล้านล้านบาท) ในปี 2566 แต่ขณะนี้ฟ้ืนตัวล่าช้ากว่าอเมริกาเหนือ
และยุโรป เน่ืองจากหลายประเทศยังคงใช้มาตรการควบคุมพรมแดนเข้มงวด ส่วนเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้เร่ิมมีผู้โดยสารเคร่ืองบินกลับมาแล้วเพราะยกเลิกระเบียบเข้าประเทศและการกักโรค แต่
การฟ้ืนตัวเต็มที่จะยังเป็นไปอย่างช้า ๆ นางจูเลีย ซิมป์สัน ประธานดับเบิลยูทีทีซี กล่าวว่า 
อุตสาหกรรมนีจ้ะฟ้ืนตัวอย่างทรงพลังอย่างแท้จริง แตแ่นน่อนว่าต้องขึ้นกับการเปิดประเทศของจีน
อีกคร้ัง และขอให้รัฐบาลทุกประเทศเปิดพรมแดน การท่องเที่ยวเคยครองสัดสว่น 1 ใน 10 ของจีดีพี
โลก และการจ้างงานโลกในปี 2562 แต่โควิด-19 ได้ท าลายอุตสาหกรรมนี้จนมูลค่าลดลงไป
ครึ่งหน่ึง และท าให้คน 62 ลา้นคนตกงาน

หน้า 1
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ยูเอ็นระบุ การท่องเที่ยวโลกจะยังไม่กลับสู่สภาพก่อนโควิด จนกว่าจะถึงปี 2024 เป็นอย่าง
น้อย

องค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization) คาดว่าการท่องเที่ยวทั่วโลกจะยัง
ไม่กลับคืนสู่ระดับก่อนเกิดโรคระบาดจนถึงปี 2024 เป็นอย่างน้อย เนื่องมาจากข้อจ ากัดด้านต่างๆ 
ของแตล่ะภูมภิาค

รายงานของ World Tourism Barometer ซึ่งเป็นหน่วยงานขึ้นตรง UN ในกรุงมาดริด ระบุว่า 
ปัจจุบันโควิดสายพันธุโ์อมิครอนที่แพร่ระบาดอยา่งรวดเร็วทั่วโลก แม้ว่าผูติ้ดเช้ือจะมีอาการไม่รุนแรง 
แต่จะเป็นตัวขัดขวางการฟ้ืนตัวของการท่องเที่ยวในช่วงต้นปีนี้ หลังจากปีที่แล้ว (2021) มีอัตราการ
เติบโตของการท่องเที่ยวทั่วโลกเพ่ิมขึ้นเพียง 4% จากปี 2020 ขณะที่รายได้จากการท่องเที่ยวในปี 
2020 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการระบาดของโควิด-19 ในวงกว้าง ลดลงถึง 72% จากปี 2019

“อัตราการฟ้ืนตัวยังคงช้าและไม่สม่ าเสมอในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก เนื่องมาจากข้อจ ากัดด้าน
การเคลื่อนย้าย อัตราการฉดีวัคซีน และความมั่นใจของผู้เดนิทางที่แตกต่างกันไป” องค์การท่องเที่ยว
โลกระบุในแถลงการณ์

ทั้งน้ี ยุโรปและอเมริกามนัีกท่องเที่ยวตา่งชาติมาเยือนเพ่ิมขึ้น 19% และ 17% ตามล าดับ ในปี 
2021 แตยั่งน้อยกว่าระดับก่อนช่วงเกิดโรคระบาดถงึ 63% ภูมิภาคตะวันออกกลางมีจ านวนผู้เดินทาง
ขาเข้าลดลง 24% ในปี 2021 ขณะที่ภูมภิาคเอเชียแปซิฟิกมจี านวนผู้เดินทางขาเข้าลดลง 65% จากปี 
2020 และลดลงถึง 94% จากช่วงก่อนเกิดโรคระบาด ส่วนผู้เดินทางเข้าแอฟริกาเพ่ิมขึ้น 12% ในปี 
2021 เมื่อเทียบกับปี 2020 แต่ก็ยังคงต่ ากว่าปี 2019 ถึง 74% ในแถลงการณ์ระบุเพ่ิมเติมว่า 
ผู้เชี่ยวชาญดา้นการท่องเที่ยว ‘มองเห็นโอกาสที่ดีขึ้น’ ส าหรับปี 2022 นี ้หลังจากความปั่นป่วนในช่วง
ต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา อันเน่ืองมาจากคลื่นการระบาดของโอมิครอนทั่วโลก โดยหน่วยงาน
คาดการณว์่าจ านวนนักท่องเที่ยวตา่งชาติจะเพิ่มขึน้ 30% ถึง 78% จากปี 2021 แตก่็ยังคงต่ ากว่าในปี 
2019

อย่างไรก็ดี ผู้เชี่ยวชาญสว่นใหญ่คาดว่าการท่องเที่ยวทั่วโลกจะยังไม่กลับคืนสู่ระดับเดียวกับ
ช่วงก่อนเกิดโรคระบาดอย่างเร็วที่สุดคือ ปี 2024 ขณะที่หลายประเทศที่ต้องพ่ึงพาเม็ดเงินการ
ท่องเที่ยวก าลังรอคอยการกลับสูภ่าวะปกติอยา่งใจจดใจจ่อ

“สัดส่วนในทางเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวในปี 2021 เมื่อวัดจากจีดีพีโดยตรงส าหรับการ
ท่องเที่ยว อยู่ที่ประมาณ 1.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งสูงกว่า 1.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 
2020 แตยั่งต่ ากว่ามูลค่าก่อนเกิดโรคระบาดที่ 3.5 ลา้นล้านเหรียญสหรัฐฯ” แถลงการณ์ระบุ



แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮี หน้า 3

สถานการณ์ท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ
โดยงานวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ กองกลยุทธ์การตลาด ททท.

ข้อมูล ณ เดอืนมีนาคม 2565
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สถานการณ์การท่องเท่ียวอาเซ่ียน
“การท่องเที่ยวระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนปรับตัวเพ่ิมมากขึ้น เน่ืองจากการ

ปรับลดมาตรการควบคุมการเดินทาง ขณะเดียวกันมีแนวโน้มที่ประเทศในภูมิภาคยุโรปจะ
ด าเนนิการยกเลิกมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับโรค COVID-19 ” 

ทิศทางการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของอาเซียนและประเทศไทย จากการประชุม
สง่เสริมการท่องเที่ยวอาเซียน ประจ าปี 2565 (ATF 2022) ทิศทางการท่องเที่ยวเร่ิมมีความชัดเจน
และเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเป้าหมายที่ส าคัญยังคงเป็นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท่องเที่ยวทั้งการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศรวมถึงระหว่างกลุม่ประเทศอาเซียนที่มีการอ านวยความสะดวกในการเดิน
ทางผ่านบัตรรับรองการรับวัคซีนแบบดิจิทัล (Digital Vaccination Cards) ซึ่งรับรองและใช้ร่วมกัน
ภายใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งน้ี ในฐานะที่ประเทศกัมพูชาเป็นประธานในอาเซียนได้
ประกาศใช้“Safe and Warm” ให้เป็นเคร่ืองหมายใหม่ของการท่องเที่ยวซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของแผน
รองรับการฟ้ืนตัวของการท่องเที่ยว

โดยทิศทางดังกล่าวได้แสดงออกผ่านการเปิดประเทศของกลุ่มประเทศอาเซียนแม้ว่า
นักท่องเที่ยวชาวตา่งชาติยังไมก่ลับมาอยู่ในระดับก่อนการระบาดของโรค COVID-19 โดยอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของนักท่องเที่ยวของปี 2564 ลดลงร้อยละ 95 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 แต่
ขยายตัวร้อยละ 131 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวของกลุ่ม
ประเทศอาเซียนก าลังฟ้ืนตัวจากการที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น

หน้า 4
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ส านักข่าว VNEXPRESS รายงานว่า หลังจากรัฐบาลเปิดประเทศรับการท่องเที่ยวจาก
ต่างประเทศ และการท่องเที่ยวภายในเร่ิมฟ้ืนตัว แต่เวียดนามก าลังขาดแคลนแรงงานคนในภาค
การท่องเที่ยวอย่างหนัก ท าให้เกิดภาพชินตาทั่วเมืองท่องเที่ยวส าคัญ เช่น ดานังว่านักท่องเที่ยว
ต้องไปยืนรอเช็คอินเข้าพักเป็นเวลานานและหนาแน่น เจ้าของกิจการโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยว 
ประกาศรับสมัครพนักงานมาก่อนหน้าน้ี แตไ่มม่ีคนเข้ามาสมัคร หรือสมัครเข้ามาก็มีคุณสมบัติไม่
เพียงพอจะท างานได้ เวียดนามก าลังเจอปัญหา คนละทิ้งงานท่องเที่ยว เหมือนชาติต่างๆทั่วโลก 
หลังจากการระบาดของโควิด 19 ยาวนาน 2 ปี เพราะได้รับผลกระทบมากที่สุด และคนในวงการ
การท่องเที่ยวตกงานมากที่สุดทั่วโลก เช่นเดียวกับที่ดานัง แหล่งทอ่งเที่ยวชื่อดังของเวียดนามเคยมี
คนท างานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากถึง 40,000 คน แต่เวลานี้ทิ้งงานไปหางานอื่นท ากัน
หมดแล้วและหลายคนลังเลที่จะกลับมาท างานเดิม เพราะไม่มั่นใจในสถานการณ์ว่าจะมีการ
ระบาดเกิดขึน้หนักหน่วงอีกหรอืไม่

ตัวแทนการท่องเที่ยวเวียดนาม เผยว่า ช่วงเวลานี้อาจต้องฝึกฝนนักศึกษาจบใหม่เข้ามา
ท างานในสายงานน้ีแทน เพ่ือฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวของเวียดนามเพราะเวลาน้ีร้านอาหารทั่วเมืองใหญ่ 
เช่น โฮจิมินห์ซต้ีิ ไมม่ีพนักงานบรกิารนักท่องเที่ยวตา่งชาติ จนท าให้เกิดการรออาหารนานหรือการ
เช็คบิลนาน หากปล่อยปัญหาขาดแคลนแรงงานหนักข้อขึ้นเช่นทุกวันนี้ ลูกค้าและนักท่องเที่ยวจะ
ไม่พอใจและส่งผลเสียต่อการท่องเที่ยวเวียดนามอย่างแน่นอน การเรียกพนักงงานกลุ่มเดิมมา
ฝึกงานใหม่อาจเป็นอีกทางเลอืกหน่ึงด้วย ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2565 นักท่องเที่ยวภายในของ
เวียดนามเพ่ิมจ านวนขึ้นร้อยละ 190 เป็น 60.8 ล้านคน เพ่ิมขึ้นจากปี 2564 ซึ่งมีนักท่องเที่ยว
ภายในที่ 60 ลา้นคน 

อาเซียนมุ่งต่อสู้โรคระบาด-ฟื้นฟูการท่องเที่ยวในป ี2565
สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซน นายกรัฐมนตรกีัมพูชาเปิดเผยในวันอังคาร (18 

ม.ค.) ว่า ภารกิจหลักของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ปี 
2565 คือ การต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการมุ่งฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว

สมเด็จฮุนเซนกล่าวในระหว่างพิธีเปิดการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียนปี 2565 หรือ 
ASEAN Tourism Forum ณ เมืองสีหนุวิลล์ เมืองชายฝั่งทะเลของกัมพูชาซึ่งเป็นประธานอาเซียน
ประจ าปี 2565

สมเด็จฮุนเซนกล่าวกับบรรดารัฐมนตรีการท่องเที่ยวและตัวแทนจากประเทศสมาชิก
อาเซียนว่า “การมีส่วนร่วมคร้ังน้ีแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกัน ความเป็นน้ าหน่ึงใจเดียวกัน 
ตลอดจนมิตรภาพในการพัฒนาและฟ้ืนฟูภาคการท่องเที่ยวให้ฟ้ืนตัวจากวิกฤตโควิด-19 อย่าง
แท้จริง”

นอกจากนี้ สมเด็จฮุนเซนระบุเสริมว่ากัมพูชาสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อแนวคิดริเร่ิมในการ
กลับมาเปิดการท่องเที่ยวในอาเซียนอีกคร้ัง เช่นเดียวกับการกลับมาเปิดทั้งภูมิภาคเพ่ือต้อนรับ
นักท่องเที่ยวตา่งชาติ
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ขณะเดยีวกัน สมเด็จฮุนเซนสนับสนุนให้รัฐมนตรีการท่องเที่ยวอาเซียนประกาศการกลับมา
เปิดการท่องเที่ยวอาเซียนอีกคร้ังในวันน้ี (19 ม.ค.) จากเมืองสีหนุวิลล์ โดยระบุว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่าน
มาวิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการ
ท่องเที่ยว

ขณะเดียวกัน สมเด็จฮุนเซนได้เรียกร้องให้รัฐมนตรีการท่องเที่ยวและสถาบันสุขภาพของ
อาเซียนศึกษา และพัฒนาระบบรว่มกันเพื่อออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบโดสในภูมิภาค
สมเด็จฮุนเซนระบุเสริมว่า “ผมยังอยากขอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณาผ่อนปรนข้อจ ากัด
ด้านการเดินทางที่สอดคลอ้งกับหลักการเฝ้าระวังในระดับสูง”

ทั้งน้ีกลุ่มอาเซียนมีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว 
มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สงิคโปร ์ไทย และเวียดนาม
โดย ส านักข่าวอินโฟเควสท์ (19 ม.ค. 65)

•Face
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สถานการณ์ท่องเท่ียวไทย
ททท.เร่งดึงต่างชาติปั้นรายได้ท่องเที่ยว ปี 2566 ติด Top 5 โลก
การท่องเที่ยวของไทยอยู่ระหว่างพลิกฟ้ืนส่งผลให้ททท. ได้วางทิศทางส่งเสริมท่องเที่ยวปี

หน้า โดยวางต าแหน่งทางการตลาดให้ในปี 2566 ไทยติดอันดับประเทศที่มีรายได้จากนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศสูงสุด 1 ใน 5 ของโลก การสร้างรายได้ในปีหน้าจาก 3 ซีนาริโอ

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เผยว่าปัจจุบันไทยมี
นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาแล้ว 2.7 ล้านคน ตลอดปีนี้น่าจะมีไม่ต ่ากว่า 10 ล้านคน ส่วน
ตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศอาจต้องดูสถานการณ์ก่อน แต่โดยรวมน่าจะใกล้เคียงกับเป้าหมาย
การสร้างรายได้ปีน้ีที่ 1.5 ลา้นล้านบาท

การท างานของททท. ในปี 2566 จะมุ่งพลิกฟ้ืนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่หมุดหมายการ
ท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นคุณค่าและความย่ังยืน โดยมุ่งยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว เพ่ือฟ้ืนฟู
อุตสาหกรรมในทุกมิติ โดยนอกจากการท าตลาดที่ เน้นสร้างประสบการณ์การเดินทางที่มี
ความหมายและทรงคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยว (Meaningful Travel) แล้ว ททท. จะไม่ใช่แค่ท าแต่
เฉพาะงานดา้นการตลาดเท่านัน้

หน้า 7
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แต่ยังจะเพ่ิมบทบาทในการต่อยอดพัฒนาห่วงโซ่อุปทานหรือด้านซัพพลาย โดยบูรณา
การความรว่มมืออย่างใกล้ชิดกับทุกภาคสว่นในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกรวมถึงการปรับมาตรฐานต่างๆ ให้
เกดิความสมดุลรองรับการกลับมาของนักท่องเที่ยว

ส าหรับเป้าหมายการท างานของททท . ในปี 2566 เราวางเป้าหมายต าแหน่งทางการ
ตลาด ที่จะท าให้ไทยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก จากก่อน
เกิดโควิดที่ไทยอยู่ในอันดับ 4 ของโลก

ทั้งยังไว้วางเป้าหมายเชิงเศรษฐกิจในปี 2566 ไว้ใน 3 ซีนารโิอ โดยคาดว่าจะมีรายได้จาก
นักท่องเที่ยวทั้งเที่ยวในประเทศและต่างชาติเที่ยวไทยอยู่ที่ระหว่าง 1.25-2.38 ล้านล้านบาท

“ดังน้ันเบื้องต้น ททท. จึงต้ังเป้าการท่องเที่ยวในปี 2566 โดยยึดกรณีฐาน (Base Case) 
ดึงจ านวนนักท่องเที่ยวกลับมาได้ราว 50% ของปี 62 และมีรายได้จากการท่องเที่ยวกลับมาได ้
80% ของปี 62 ซึ่งจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 1.73 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นรายได้
จากต่างประเทศ 970,000 ลา้นบาท และรายได้หมุนเวียนจากตลาดคนไทย 760,000 ล้านบาท 
และคาดว่าในปี 67 จะกลับมาได้ไม่น้อยกว่าปี 62 ขณะที่ภายใต้สถานการณ์ท่องเที่ยวที่
เอื้ออ านวยในทุกด้าน (Best Case Scenario) คาดว่าจะมีรายได้รวมอยู่ที่ 2.38 ล้านล้าน
บาท ประกอบด้วยสัดส่วนของรายได้จากตลาดต่างประเทศ 1.5 ล้านล้านบาท และตลาดใน
ประเทศ 880,000 ลา้นบาท”

ในปีหน้าแม้จะมีปัจจัยเรื่องของเงินเฟ้อ ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ราคาพลังงานที่เพ่ิม
สูงขึ้นเป็นปัจจัยลบส าหรับตลาดต่างประเทศ และพายุเศรษฐกิจส าหรับตลาดในประเทศ แต่
ททท.ก็จะต้องเดินหน้าต่อในการชูกลยุทธ Meaningful Travel ในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
เดนิทางมาไทยหลังโควิด-19 ท าให้การเดินทางคร้ังใหม่ของนักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่มี
ค่าได้ค้นพบตัวเองหรือชวนมา REUNION ที่เมืองไทยท าให้เขารู้สึกคุ้มค่าในการเดินทางมาเที่ยว
ท่ามกลางปัจจัยลบต่างๆ ที่มี
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สว่นทิศทางการท าตลาดต่างประเทศ ททท. จะก าหนดเซ็กเม้นท์และก าหนดพ้ืนที่เสนอขาย 
ในละภูมภิาคอย่างชัดเจน โดยในภูมิภาคยุโรปแอฟริกาและตะวันออกกลาง จะเน้นเจาะเซ็กเม้นท์
ในกลุ่มลักชัวรี  (LGBTQ และฮันนีมูน) กลุ่มครอบครัว กลุ่มมิลเล็นเนียน กลุ่มรีไทร์ โดยเสนอขาย
พ้ืนที่กรุงเทพ ชลบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี ตราด 
เชียงราย ขณะที่ภูมภิาคอเมริกาจะเนน้เซ็กเม้นท์ กลุ่มมิลเล็นเนียน กลุ่มลักชัวรี (LGBTQ) เสนอขาย
พ้ืนที่กรุงเทพ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี พระนครศรีอยุธยา

ด้านภูมิภาคเอเชียตะวันออก เจาะเซ็กเม้นท์ผู้สูงวัย กลุ่มดิจิทัลโนแมด ซึ่งนอกจากขาย
กรุงเทพ เชียงใหม่ ภูเก็ต หัวหิน ก็จะขายพื้นที่เช่ือมโยงเชียงใหม่+ล าพูน+แม่ฮ่องสอน ภูเก็ต+
กระบี่+พังงา ชลบุรี+ระยอง+ตราด ภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้และโอเชียเนีย รุกเซ็กเม้นท์ งาน
แตง่งาน กลุ่มครอบครัว กลุ่มมุสลมิ เสนอขาย กรุงเทพ พัทยา เขาใหญ่ หัวหิน เชียงใหม่ สระแก้ว 
หนองคาย เป็นต้น

ทั้งน้ี ททท. จะมุ่งกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ไม่ใช่แค่มีช่วงโลว์ซีซัน
และไฮซีซั่นเหมือนที่ผา่นมา อาทิ การเปิดตลาดเชิงพ้ืนที่ใหม่ๆ เช่น ซาอุดีอาระเบีย การขยายพื้นที่
เมอืงรองในตลาดเดิม อาทิ พอร์ตแลนด์, เซาท์เบนด์ สหรัฐอเมริกา

ขณะที่ท าตลาดระยะใกล้หรือภูมิภาคเอเชีย เรายังไม่ได้มองนักท่องเที่ยวจีน แต่เน้นฟ้ืน
ตลาดกลุ่มกระแสหลักคุณภาพอย่างอินเดีย อาเซียนเน้นเพ่ิมโอกาสการเดินทางเข้าไทยทั้งบกน ้า
อากาศ โดยทางอากาศ ต้ังเป้าเพ่ิมที่น่ังบนเคร่ืองบินกลับเข้าไทย 80% ของปี 62 รวมไปถึงการ
พลกิโฉมเปลี่ยนมุมมอง สร้างภาพจ าใหม่ให้ไทยผ่านการน าเสนอความใหม่ใน 5 รูปแบบ ไดแ้ก่

• New Segment เจาะกลุ่มตลาดศักยภาพกลุ่มใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มเติบโต
• New Area เจาะพืน้ที่ตลาดใหม่
• New Partner ร่วมมือกับคู่ค้าพันธมิตรรายใหม่
• New Infrastructure ใช้ประโยชน์จากการคมนาคมรูปแบบใหม่ในการสง่เสริม  
การท่องเที่ยว
• New Way ที่จะน าเสนอการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ชูเร่ืองการรักษาส่ิงแวดล้อม 
ดว้ยกจิกรรมที่จับตอ้งได้

ในด้านตลาดในประเทศจะเน้นส่งเสริมให้คนไทยเดินทางเที่ยวทุกวันหรือ 365 มหัศจรรย์
เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวัน ที่จะก าหนดธีมการท่องเที่ยวในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นสายไหนๆ สายมู สาย
กิน สายเที่ยว ที่จะมีการน าเสนอเมนูประสบการณก์ารเดนิทางท่องเที่ยวทั้ง 5 ภาค

โดยน าเสนออัตลักษณ์และสิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ เที่ยวไทย 5 ภาค Amazing ย่ิงกว่าเดิม 
ภาคเหนือ : เสน่ห์วันวานเมืองเหนือ ภาคอีสาน : หลงรักแผ่นดินถิ่นอีสาน ภาคตะวันออก : สบ๊าย
สบายภาคตะวันออก ภาคใต้ : หรอยแรงแหล่งใต้ ภาคกลาง : เทรนด้ี C 2 ภาคกลาง และน าเสนอ
เมนูเปิดประสบการณ์ใหม่เมืองรองในแต่ละภาคเน้นสื่อสารให้เห็นถึงโอกาสที่ต้องเสียไปกับการใช้
ชีวิตใต้หน้ากากให้คนไทยกลับมาเดนิทางครัง้ใหม่ภายใต้แนวคิดการสื่อสารตลาดในปีหน้า “โมเมนต์
ที่ใช่สร้างไดไ้มต้่องรอ”



แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮี หน้า 10

ทั้งน้ี ททท. จะกระตุ้นคนไทยเดินทางท่องเที่ยวได้ทุกวัน ผ่านแคมเปญ “365 วัน 
มหัศจรรย์เมืองไทย...เที่ยวได้ทุกวัน” ชูความแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ของแต่ละภาค 
ก าหนดธีมการท่องเที่ยวในแต่ละวัน รองรับความต้องการของ “นักท่องเที่ยวทุกสาย” เช่น 
สายมู สายกิน และสายช้อป เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว และรักษาจ านวนวัน
พักด้วยเร่ืองราวสร้างสรรค์และกิจกรรมท่องเที่ยวนา่สนใจ

“ในเมื่อเราเปิดประเทศได้คนไทยก็ออกไปเที่ยวต่างประเทศได้เช่นกัน จึงต้องสร้าง
ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พร้อมมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวได้ทุกวัน”
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ขอบคุณภาพ และขอ้มูลจาก : กระทรวงการต่างประเทศ, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

นอกจากน้ีประเทศไทยยังติดอันดับของโลกในดา้นการท่องเที่ยวอื่น ๆ อีก ดังน้ี
• อันดับ 4 จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวนา่มาเยือนมากที่สุดในโลก หลังสถานการณ์โควิด-19 
(ที่มา: Visa Global Travel Intentions Study)
• อันดับ 8 ประเทศที่มีความปลอดภัยในการเดินทางสูงที่สุด (ที่มา: Berkshire Hathaway 
Travel Protection)
• อันดับ 14 ประเทศที่มีผู้เข้าชมใน Street View มากที่สุดจากทั่วโลก (ที่มา: Google Street 
View)
• อันดับ 20 "ต้มย ากุ้ง" ซุปที่ดีที่สุดในโลกในปี 2022 ของ CNN Travel ในปี 2565 (ที่มา: CNN 
Trave

https://thai.tourismthailand.org/Home


แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮี หน้า 12

ประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลากหลายประเภทครอบคลุมทั้งป่าเขา น้ าตก 
ทะเล ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และโบราณสถาน สามารถเที่ยวกันได้ตลอดทั้งปี เหนือจรดใต้ 
ด้วยเสน่ห์ที่ยากหาใครเปรียบจึงท าให้แหล่งท่องเที่ยวของไทยได้รับความนิยมจนก้าวไปติดอันดับ
ต้น ๆ ของโลก

ไมน่านมาน้ี กระทรวงการต่างประเทศได้รวบรวมผลการจัดอันดับของประเทศไทยในด้าน
ต่าง ๆ จากผลการส ารวจทั่วโลกปี 2565 โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวที่เป็นแม่เหล็กดึงดูด
นักท่องเที่ยวตา่งชาติเดนิทางเขา้มาในประเทศไทย เมื่อช่วงกอ่นเกดิการระบาดของโควิด-19 เกือบ 
40 ลา้นคน ดงึดูดรายได้เข้าประเทศกว่า 2 ลา้นล้านบาท
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หน้า 14

นครพนมอีกหนึ่งจังหวัดน่าเที่ยวในภาคอีสาน ดว้ยที่ต้ังของเมืองนี้ที่อยู่ติดริมฝั่งโขง ท าให้

มีทัศนียภาพอันสวยงาม บรรยากาศแสนสงบ ผู้คนเป็นมิตร เหมาะส าหรับมาปล่อยกาย ปล่อยใจ 

ใช้ชีวิตแบบช้า ช้า เป็นดินแดนแห่งพระธาตุศักดิ์สิทธิ์  นอกจากพระธาตุพนมปูชนียสถาน

คู่บ้านคู่เมืองอันมีช่ือเสียงแล้ว ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระประจ าวันเกิดที่แสนงดงามทั้ง 7 

วัน อีกทัง้ยังมากดว้ยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่น่า

เย่ียมชม จนท าให้ผู้คนต่างให้จ ากัดความของนครพนมว่าเป็นเมืองแห่งความสุขที่ควรปักหมุดไว้ใน

แผนที่การเดินทางที่น่ามาเยอืน
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สักการะพระธาตุศักดิ์สิทธ์ิขึ้นชื่อของนครพนม

พระธาตุพนม

พระธาตุพนมประดิษฐานอยู่ในอ าเภอธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็น
พระธาตุประจ าปีเกิดของปีวอกและผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ พระธาตุพนมไม่เพียงแต่เป็นศูนย์รวม
จิตใจของชาวนครพนมเท่านัน้ยังเป็นที่เคารพของชาวไทยภาคอื่น ๆ และชาวลาวอีกด้วย ว่ากัน
ว่าถ้าใครไดม้านมัสการพระธาตุครบ 7 คร้ัง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
และจะมคีวามเจริญรุ่งเรืองหรือแม้แต่การได้มากราบพระธาตุพนม 1 คร้ัง ก็ถือเป็นมงคลแก่
ชีวิตแล้ว

หน้า 19

พระธาตุเรณูนคร

เมื่อมาสักการะพระธาตุพนมแล้วแน่นอนต้องแวะมาพระธาตุเรณูนคร อีกหนึ่งพระธาตุ

ศักด์ิสิทธิ์ขึน้ช่ือของนครพนม พระธาตุเรณูนคร ประดิษฐานอยู่วัดพระธาตุเรณู องค์พระธาตุมีสี

ชมพูงดงามโดดเดน่ เป็นพระธาตุประจ าวันจันทร์เช่ือกันว่าผู้ที่ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ ส่งผล

ให้มีวรรณะงดงาม ผุดผ่องดังแสงจันทร ์นอกจากน้ีภายในโบสถ์ยังประดิษฐานพระองค์แสน เป็น

พระพุทธรูปทองค าศิลปะแบบลาวปางสมาธิ พระคู่บ้านของอ าเภอเรณูนคร มีพุทธลักษณะ

สวยงามมาก
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แชะ ชิล เที่ยวรมิฝั่งโขงในตัวเมืองนครพนม

มาถึงนครพนมอีกหน่ึงกิจกรรมห้ามพลาดน่ัน คือเข้าตัวเมืองนครพนม ชม

บรรยากาศริมโขงให้ผ่อนคลายสบายอารมณ์ นครพนมมีถนนที่ทอดยาวเรียบฝั่งแม่น้ าโขง 

ช่ือว่า ถนนสุนทรวิจติร ถนนเส้นน้ีได้จัดท าเป็นเส้นทางเดินและเส้นทางจักรยานบรรยากาศ

สุดชิล ลมพัดเย็นสบายโดยเฉพาะในฤดูหนาว อากาศเย็นราวกับเดินเที่ยวอยู่บนดอยใน

ภาคเหนือ เหมาะส าหรับมาเดินเล่นสูดบรรยากาศบริสุทธิ์ในยามเช้าหรือยามเย็น ฝั่งตรง

ข้ามของถนนสุนทรวิตร คือ วิวทิวทัศน์ภูเขาหินปูนที่เรียงรายทางฝั่งลาว สวยสดงดงาม 

นอกจากน้ียังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่ต้ังอยู่บริเวณเลียบโขงอีกหลายแห่ง ที่ไม่ควร

พลาดมาแวะชม

บรรยากาศรมิโขงในตอนเช้า
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สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่ตั้งอยู่บรเิวณถนนเลียบโขง

พญาศรสีัตตนาคราช

พญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของนครพนมประดิษฐานบนริมฝั่งแม่น้ าโขง 

บนลานศรีสัตตนาคราชหน้าส านักงานป่าไม้ถนนสุนทรวิจิตรในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เป็น

องค์พญานาคทองเหลอืงที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน พญาศรีสัตตนาคราชมีความเด่นสง่าเพราะมี 

7 เศียร ล าตัวเดยีว ซึ่งต่างร่ าลือว่าหากใครมาขอพรหรือบนบานองค์พญาศรีสัตตนาคราช อาจ

สัมฤทธิ์ผลเพราะเช่ือว่ามีความศักด์ิสิทธิ์ท าให้บรรยากาศบริเวณน้ีคักคักไปด้วย ผู้คนแน่นขนัด

จากทั่วสารทิศทุกวัน โดยเฉพาะวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ส าหรับใครที่มาถึงนครพนมต้องไม่พลาด

แวะมากราบไหว้ของพรองค์พญาศรีสัตตนาคราชเพ่ือความเป็นสิริมงคล
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หาดทรายทองศรโีคตรบูร

หาดทรายทองศรีโคตรบูรหรือ หาดทรายริมน้ าโขงที่ต้ังอยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัด

นครพนม เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งประมาณเดือนกุมภาพันธ์ –

พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แม่น้ าโขงลดระดับเกิดเป็นหาดทรายสวยกลางล าน้ าโขงยาว

หลายกิโลเมตร เหมาะส าหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและชมความงามของธรรมชาติ ส าหรับ

จุดที่สามารถชมวิวของหาดทรายทองได้อย่างงดงามในปัจจุบัน คือสวนสาธารณะและหาด

ทรายทองศรีโคตรบูรและบริเวณโรงแรมนครพนมริเวอร์วิว ซึ่งได้จัดพื้นที่ส าหรับลงไปเดินชม

หาดทรายทองรวมถึงสามารถชมวิวได้จากระเบียงหน้าห้องพัก ช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับ

ชมหาดทรายคือ ในช่วงเช้าและช่วงเย็น เพราะจะได้แสงสีทองของพระอาทิตย์ส่องกระทบผืน

ทรายและผืนน้ า



แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮี

หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ 

หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์เป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหน่ึงของเมืองนครพนมโดดเด่นเป็น

สง่า ตัวอาคารถูกทาสีด้วยสีชมพูอ่อนสะดุดตา หากใครมาตัวเมืองนครพนมต้องไม่พลาด หอ

นาฬิกาแห่งน้ีถูกสร้างโดยชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนม เพ่ือเป็นที่ระลึกก่อนย้าย

กลับเวียดนามตามท่านโฮจิมินห์ หลังชนะสงครามภายในประเทศ เมื่อคร้ังฝร่ังเศสพ่ายแพ้ใน

สงครามเดียนเบียนฟู ชาวเวียดนามที่ล้ีภัยมาอาศัยในนครพนมได้ร่วมกันสร้างหอนาฬิกาขึ้นเพ่ือ

ระลึกถึงไมตรีจิตของคนไทย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2503 สูงประมาณ 50 เมตร จุดนี้เป็นเหมือนการ

ขอบคุณคนไทยของชาวเวียดนามที่ได้สร้างข้ึน

หน้า 23

พระธาตุนคร

พระธาตุนคร พระธาตุประจ าวันเกิดของคนเกิดวันเสาร์ ประดิษฐานที่วัดมหาธาตุ ถ.

สุนทรวิจิตร อ.เมืองนครพนม บริเวณริมฝั่งโขง พระธาตุนครมีลวดลายอันวิจิตรบรรจง

ตระการตา ลักษณะเป็นทรงส่ีเหล่ียมจัตุรัส รูปทรงตามแบบพระธาตุพนม หากใครมีโอกาส

ได้ไปเยือนจังหวัดนครพนม จึงไม่ควรพลาดที่จะไปกราบสักการะพระธาตุนครคร้ังหน่ึง เพ่ือ

เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัวและคนใกล้ชิด อธิษฐานจิตให้ด ารงชีวิตอยู่ในความไม่

ประมาทเร่งท าความดเีพ่ือสะสมเป็นพลังบุญไว้แก่ตนเองในภายภาคหน้า
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พพิธิภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

อาคารหลังน้ีคือ สถานที่ส าคัญอีกแห่งที่ถือเป็นเกียรติประวัติของ จ .นครพนม เพราะ

เคยเป็นสถานที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อคร้ังเสด็จ

พระราชด าเนนิมายังจังหวัดนครพนม ปฏิบัติพระราชกรณียกิจทอดพระเนตรงาน ประเพณีไหล

เ รื อ ไ ฟ เ ป็ น ค ร้ั ง แ รกแล ะประ ทั บที่ จ ว นผู้ ว่ า ร า ช ก า รจั ง ห วั ด หลั ง นี้  เ มื่ อ วั นที่  12 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 มีความสวยงามดว้ยศิลปะโคโลเนียลแบบตะวันตก เพราะได้รับอิทธิพล

ในรูปแบบการก่อสร้างจากฝร่ังเศสช่วงสมัยสงครามอินโดจีน ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้น

ทะเบียนเป็นโบราณสถานและจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประจ าจังหวัดนครพนม ปรับปรุงให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญของชาวนครพนม
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วัดนักบุญอันนา หนองแสง

ต้ังอยู่บริเวณริมเแม่น้ าโขง เป็นโบสถ์คริสต์ที่มีความเก่าแก่สวยงามแห่งหน่ึงในจังหวัด

นครพนม ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1926 โดยบาทหลวงเอดัวร์ น าลาภอธิการโบสถ์วัดนักบุญอัน

นาหนองแสงน้ีเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่มคีนหลายเชือ้ชาตอิาศัยอยู่รวมกัน เช่น คนญวน คนไทย 

คนจนี คนลาว เป็นต้น วัดนักบุญอันนาสวยงามแปลกตา โบสถ์มีลักษณะเป็นหอคอยคู่เป็นยอด

แหลมสูงเดน่เป็นสง่ามองเห็นได้ในระยะไกล

หน้า 25

ท่องเที่ยวในตัวเมืองและรอบเมืองนครพนม

นอกจากแชะ ชิลริมโขงแล้ว รอบตัวเมืองนครพนมยังมีสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นช่ือและ

น่าสนใจอีกหลายแห่งต้ังเรยีงรายอยู่รอบตัวเมือง ได้แก่

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกยีรตฯินครพนม

สถานที่น่ีไม่ได้ต้ังอยู่ริมโขง แตต้ั่งอยู่ในตัวเมอืงไม่ไกลจากริมฝั่งโขงมากนักอยู่ภายในศาล

กลางจังหวัดนครพนม มีความโดดเด่นที่น่าสนใจ คือ อาคารเก่าแก่สีเหลืองสวยงามที่สร้างด้วย

สถาปัตยกรรมผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและยุโรปในรูปแบบเรอเนสซอง สร้างขึ้นในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ หอสมุดแห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมมรดก

ทางสติปัญญาของชาติที่อยู่ในรูปของหนังสือ ส่ิงพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ หนังสือภาษาโบราณ 

หนังสือตัวเขียนจารึก คัมภีร์ใบลาน หนังสือหายากที่ผลติขึน้ในภูมิภาค
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บ้านลุงโฮ

หรือที่มีอีกช่ือเรียกหน่ึงว่าบ้านท่านโฮจิมินห์ ต้ังอยู่ที่หมู่บ้านนาจอก ต าบลหนอง

ญาติ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม เป็นอีกหน่ึงสถานที่ที่เป็นแหลง่ท่องเที่ยวและสถานที่ที่ได้

มีการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ ซึ่งสถานที่แห่งน้ีน้ันเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่คร้ังหน่ึงอดีต

ประธานาธิบดสีาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นายโฮจิมินห์ได้เคยเข้ามาอาศัยพ่ึงพระบรม

โพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแห่งราชอาณาจักรไทย 

เพ่ือกอบกู้เอกราชของเวียดนามในช่วงระหว่างการท าสงคราม เพ่ือเตรียมการปฏิวัติสู้กับ

ประเทศฝรั่งเศส
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สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 นครพนม

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 เป็นสะพานที่เช่ือมต่อระหว่างประเทศไทย (นครพนม) กับ

ประเทศลาว(ค าม่วน) พ้ืนที่ฝั่งไทยที่บ้านห้อม ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัด

นครพนมฝั่งลาวอยู่ที่บ้านเวินใต้ เมืองท่าแขก แขวงค าม่วน เป็นสะพานที่มีความสวยงามมากอีก

แห่งหน่ึงในประเทศไทย มีวิวข้างหลังเป็นภาพภูเขาหินปูนของประเทศไทยลาวลูกน้อยใหญ่ที่เรียง

รายสลับซับซ้อน บริเวณด้านล่างสะพานมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นสะพานได้จากข้างล่าง 

ต้ังอยูริ่มฝั่งโขงสามารถมาเดินเลน่พักผ่อนรับลมเย็นที่พัดมาจากฝั่งลาว

หน้า 27

ไหว้พระธาตุประจ าวันเกิดในอ าเภอ

หลายคนอาจไม่ทราบว่านครพนม เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุประจ าวันเกิดครบทั้ง 7 

วัน เพราะฉะนัน้หากได้แวะเวียนมาในจังหวัดนี ้นอกจากมาไหว้พระธาตุพนม พระธาตุประจ าวัน

เกิดของเกิดวันอาทิตย์ พระธาตุเรณูนคร พระธาตุประจ าวันเกิดของเกิดวันจันทร์ พระธาตุนคร 

พระธาตุประจ าวันเกิดของวันเสาร์ ที่กล่าวไปข้างต้นแลว้นัน้ ยังมีพระธาตุประจ าวันเกิดองค์อื่นที่

ประดิษฐ์ออยู่ในอ าเภอต่างๆ ของนครพนม หากมีโอกาสควรมาไหว้พระธาตุประจ าวันเกิดของ

ตัวเองขอพรให้พระธาตุประจ าวันคุ้มครองหรือหากไม่ได้เกิดตรงตามพระธาตุก็สามารถแวะชม

ความสวยงามขององค์พระธาตุต่างๆ ได้ เพราะแต่ละองค์สร้างด้วยศิลปะที่งดงามควรค่าแก่การ

ไปเยี่ยมชม

พระธาตุท่าอุเทน

พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุประจ าวันเกิดวันศุกร์ ต้ังอยู่ในเส้นทางเดียวกับสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว 3 ใกลก้ับที่ว่าการอ าเภอท่าอุเทน พระธาตุท่าอุเทนมลีักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐ
ถอืปูนอยูใ่นผังสี่เหลี่ยม กล่าวกันว่าจ าลองแบบมาจากพระธาตุพนมแต่มสีัดสว่นขององค์ธาตุที่
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เล็กกว่า ผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุแห่งน้ีจะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์เปรียบเสมือน

พระอาทิตย์ขึ้นยามรุง่อรุณ

หน้า 28

พระธาตุศรคีุณ

พระธาตุประจ าวันเกิดวันอังคาร ต้ังอยู่อ าเภอนาแก เป็นที่กล่าวขานกันไว้ว่าผู้ที่

ได้มานมัสการพระธาตุแห่งน้ีจะได้รับอานิสงส์ให้มีศักดิ์ศรีทวีคูณ ลักษณะส่วนบนของพระ

ธาตุคล้ายพระธาตุพนมต่างกันตรงที่ช้ันที่ 1 มี 2 ตอน เป็นรูปสี่เหลี่ยมประดับลวดลายปูน

ปั้นและช้ันที่ 2 ส้ันกว่าพระธาตุพนม
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พระธาตุมหาชัย

พระธาตุประจ าวันเกิดวันพุธ ต้ังอยูต่ าบลมหาชัย อ าเภอปลาปาก พระธาตุมหาชัยถือเป็น

พระธาตุประจ าวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพุธ เช่ือกันว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส ์

ค้าขายร่ ารวย จะประสบชัยชนะในชีวิตถอืเป็นปูชนียสถานที่ส าคัญย่ิงแห่งหน่ึง เพราะเป็นที่บรรจุ

พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ

หน้า 29

พระธาตุประสิทธ์ิ 

พระธาตุประจ าวันเกิดวันพฤหัสบดี ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุประสิทธิ์ อ าเภอนา

หว้า เป็นพระธาตุประจ าวันเกิดของวันพฤหัสบดี นับเป็นอีกหน่ึงพระธาตุที่มีความส าคัญที่อยู่

คู่บ้านคู่เมืองประจ าจังหวัดมาช้านาน ส าหรับพระธาตุประสิทธิ์เป็นที่เล่ืองลือกันว่าหากผู้ใดได้

ไปกราบไว้นมัสการพระธาตุแห่งน้ีแล้วน้ัน ผู้น้ันก็จะได้รับอานิสงส์ให้ประสบผลส าเร็จในหน้าที่

การงาน ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้มผีู้ไปกราบไหว้อธิษฐานขอพรเร่ืองการงานกันเป็นอยา่งมาก
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การเดินทางไปนครพนม

1.โดยรถยนต์

จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึงจังหวัดสระบุรี บรเิวณหลัก

กิโลเมตรที่ 107 แยกขวา เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสมีา จนถึง

อ าเภอบ้านไผ่ แยกขวาเขา้สู่ทางหลวง หมายเลข 23 ไปจนถงึจังหวัดมหาสารคาม แลว้แยกใช้ทาง

หลวงหมายเลข 213 ผ่านจังหวัดกาฬสนิธุ์ จนถึง จังหวัดสกลนคร แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 22 

ต่อไปจนถึงจังหวัดนครพนม รวมระยะทางประมาณ 740 กิโลเมตร

2. โดยรถประจ าทาง

มีรถโดยสารปรับอากาศของบรษิัท ขนสง่ จ ากัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-นครพนม 

ออกจากสถานีขนส่ง สายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนก าแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลา

เดนิทางประมาณ 11 ช่ัวโมง สอบถาม รายละเอียดไดท้ี่บรษิัท ขนสง่ จ ากัด โทร.1490 

www.transport.co.th

ปัจจุบันบรษิัท ขนสง่ จ ากัด ได้เปิดให้บรกิารจองต๋ัวรถโดยสารออนไลน์แลว้ ติดต่อได้ที่ 

www.thaiticketmajor.com นอกจากน้ียังสามารถซื้อตัว๋ออนไลน์ไดท้ี่ไทยรูท 

ดอทคอม www.thairoute.com

3. โดยเครื่องบิน

มีสายการบินที่บินตรงไปยังนครพนมเปิดบริการเที่ยวบินไปนครพนมทุกวัน คือ นกแอร์

และไทยแอร์เอเชีย สามารถเช็คราคาตัว๋ได้ในเว็บไซต์ของสายการบินน้ันๆ

การเดินทางภายในนครพนม

ในตัวจังหวัดนครพนมมีรถชนิดต่างๆ ให้บรกิารนักท่องเที่ยวสามารถเลอืกใช้บริการ

ยานพาหนะตา่งๆ ได้หลาย รูปแบบตามความเหมาะสม รถสองแถว มีวิ่งบรกิารจากสถานีขนสง่ไป

ยังที่ต่างๆ ในตัวเมอืง นักท่องเที่ยวอาจเหมา รถสองแถวไปเที่ยวได้ทั้งในเมอืงและต่างอ าเภอ คิด

ราคาวันละ 1,000-2,000 บาท ขึน้อยู่กับระยะทางและการ ต่อรอง รถสามลอ้เครื่องและ

มอเตอร์ไซค์รับจ้าง จอดอยู่ตามจุดต่างๆ ในจังหวัด เช่น หน้าตลาดเทศบาลหนา้ สถานขีนสง่ 

ค่าบริการมีทั้งแบบตกลงกันตามแต่ระยะทางและแบบเหมาจ่าย หรือจะเช่ารถจากบริษัทเช่ารถ

ต่างๆ แล้วขับเที่ยวเองก็ได้
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ส่วนที่ 2

สภาพทั่วไปและข้อมลพื้นฐานของต าบลหนองฮี

ค าขวัญประจ าต าบลหนองฮี
ข้าวมะลหิอม  ออมทรัพย์ดีเดน่  เน้นคุณธรรม  ผู้น าล้ ายุค  ทุกฝ่ายสามัคคี 

ประวัติความเป็นมา
บรรพบุรุษของชาวหนองฮี เป็นชาวเผ่าภูไทยอพยพจากเมืองอ่างค า (แขวงค า

ม้วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) อพยพขา้มแม่น้ าโขงมาอยู่ที่บ้านป่าต้ิวบริเวณบ้าน
นางิ้ว อ าเภอปลาปากในปัจจุบัน แล้วอพยพมาอยู่ที่บ้านไผ่ล้อมบริเวณทางทิศใต้บ้าน
นายอ ต าบลนางาม อ าเภอเรณูนครในปัจจุบัน และต่อมาอยู่บ้านไผ่ล้อม ได้ไม่นานได้เกิดโรค
ระบาดขึ้น จึงพากันย้ายหนีความเจ็บป่วยมาตัง้อยู่ที่บ้านเหลา่ป่าผาง บรเิวณริมน้ าห้วยแคนทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านโพนทันหมู่ที่ 3 ต าบลหนองฮี ซึ่งไม่ไกลจากที่เดิมมากนัก หลังจาก
อยู่บ้านเหล่าป่าผางได้ไม่นานก็เกิดโรคระบาดขึ้นอีก จึงได้พากันอพยพมาอยู่ที่บ้านโพธิ์
ไทร บรเิวณบ้านผักอีตู่ หมู่ 5 ต าบลหนองฮใีนปัจจุบัน เมื่ออยู่บ้านโพธิไทรไดป้ระมาณ 25 ปี ก็
เกิดโรคห่า (ผีปอบ) อาละวาดอย่างหนักจึงปรึกษากันระหว่างผู้ใหญ่และตกลงกันว่าต้องย้าย
บ้านอีกคร้ังหน่ึง ซึ่งได้เลือกเอาบริเวณหนองน้ าแห่งหน่ึง มีลักษณะยาวรีไปทางทิศเหนือ 
(ปัจจุบันปรากฎเป็นหนองน้ าหลังตลาดสดหนองฮ)ี แลว้ยา้ยหมู่บ้านมาที่บริเวณหนองน้ านี้ จึงต้ัง
ช่ือหมู่บ้านตามน้ าน้ีว่า "หนองฮี" มาจนถึงปัจจุบัน ในการย้ายหมู่บ้านน้ีได้แตกออกเป็นหลาย
สว่น ส่วนหน่ึงแยกไปทางบ้านกุงโกน อีกส่วนย้ายไปทางบ้านโคกสูง (ต าบลโคกสูง อ าเภอปลา
ปาก จังหวัดนครพนม) 

ต าบลหนองฮี อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ประกอบไปด้วย 12 หมู่บ้าน 
ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านหนองฮี ก านัน นายนิยม กมิาลี
หมู่ที่ 2 บ้านหนองฮี ผู้ใหญบ่้าน นายพิชิต สุระทอน
หมู่ที่ 3 บ้านโพนทัน ผู้ใหญบ่้าน นางวาสนา ใจหาญ
หมู่ที่ 4 บ้านจรุกเตย ผู้ใหญบ่้าน นายสยาม คงอยู่
หมู่ที่ 5 บ้านผกัอีตู่ ผู้ใหญบ่้าน นางสาวทรงภพ ไกยฝ่าย
หมู่ที่ 6 บ้านกงุโกน ผู้ใหญ่บ้าน นางค าจันทร์ ปิ่นแคน
หมู่ที่ 7 บ้านหนองกกคูณ ผู้ใหญบ่้าน       นายสมาน สทิธิช านาญ
หมู่ที่ 8 บ้านนาสะเดา ผู้ใหญบ่้าน นายธีระพงษ์ เทพพงค
หมู่ที่ 9 บ้านโพนทันกลาง ผู้ใหญบ่้าน นายสมาน  ค ากรฤชา
หมู่ที่ 10บ้านกรุงใหม่ ผู้ใหญบ่้าน นายลักษณ์ชัย นวลงาม
หมู่ที่ 11บ้านหนองฮี ผู้ใหญบ่้าน นายสถิน นามวงค์
หมู่ที่ 12บ้านหนองฮี ผู้ใหญ่บ้าน นายชาติสยาม สมบัติก าไร
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ปัจจุบันต าบลหนองฮี มี 12 หมู่บ้าน จากส านักทะเบียนอ าเภอปลาปาก ณ เดือน
กุมภาพันธ์ 2565 พบว่าจ านวนครัวเรือนรวมทั้งหมด 2,976 ครัวเรือน และประชากรทั้งหมดมี 
7,909 คน หญงิ 3,987 คน ชาย 3,922 คน หมู่บ้านที่มีประชากรมากที่สุด คือ บ้านหนองฮี หมู่
ที่ 12 รองลงมา คือ บ้านกุงโกน หมู่ที่ 6 และหมู่ที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ กรุงใหม่ หมู่ที่ 10
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สภาพลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศของต าบลหนองฮี สว่นใหญเ่ป็นพ้ืนที่ราบลุ่มและเป็นที่ดอนลักษณะ

ลูกคลื่นลอนต้ืน พ้ืนที่ส่วนใหญ่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 160-180 เมตร 
สภาพภูมิอากาศ

ต าบลหนองฮี มีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน เร่ิม
ต้ังแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เร่ิมต้ังแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน 
ฤดูหนาว เร่ิมต้ังแต่เดอืนตุลาคม ถึง เดอืนกุมภาพันธ์ 
สภาพเศรษฐกจิ 

สภาพเศรษฐกิจของต าบลได้จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เอกสารและรายงานที่
เกี่ยวข้องผลการศึกษาเป็น ดังน้ี 
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๑. การประกอบอาชีพ
จากรายงานการส ารวจข้อมูล จปฐ. ปี 2558 มีครัวเรือนที่ท านาเป็นอาชีพหลักล าดับ

แรก คิดเป็นร้อยละ 87.59 ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด โดยมีแรงงานภาคเกษตรเฉลี่ย 3 คนต่อ
ครัวเรือน อาชีพรองลงมาเป็นการรับจ้างและค้าขาย และพบว่ามีจ านวนครัวเรือนที่สมาชิก
ออกไปท างานนอกจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 23.70 ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด และประชากรที่มี
อายุ 15 ปีขึ้นไปและไม่มงีานท าเพียงร้อยละ 3.67 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 

2. การถือครองที่ดิน
ส านักงานสถิติแห่งชาติ  รายงานว่าจ านวนครัวเรือนเกษตรมีอยู่ร้อยละ 93.96 ของ

ครัวเรือนทั้งต าบล มีการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรเฉลี่ย16.45ไร่ต่อครัวเรือน เนื้อที่ท า
การเกษตรที่อยู่ในเขตชลประทานเพียงประมาณร้อยละ 13 ของเนื้อที่ต าบล ประมาณร้อยละ 
15.30 ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด ที่ได้รับประโยชน์จากคลองชลประทานเพ่ือการเกษตรและมี
จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าฝนอย่างเดียวเพื่อท าการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 59.36 ของจ านวน
ครัวเรอืนทั้งต าบลอีกร้อยละ 15.50 ใช้น้ าท าการเกษตรจากห้วย/ล าธาร รองลงมาร้อยละ 11.88
ใช้น้ าท าการเกษตรจากสระน้ าโดยมีครัวเรอืนเกษตรที่ท ากินแบบผสมผสานหรือ จัดการที่ดินตาม
หลักการทฤษฎีใหม่ 9 ครัวเรือนเนื้อที่รวม 86 ไร่ แผนพัฒนาการเกษตรของต าบลรายงานว่า
เกษตรกรมีที่ดินเป็นของตนเองร้อยละ 91.65 เช่าหรืออาศัยที่ดินของผู้อื่นร้อยละ 7.38 และ
เกษตรกรที่ไม่มีที่ดนิเป็นของตนเองร้อยละ 0.97 ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 

3.  การผลิตทางการเกษตร 
พชื เกษตรกรปลูกพืชทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งเกษตรกรในต าบลหนองฮจีะท าการผลิตข้าว

นาปีเป็นหลัก รองลงมาก็ปลูกยาสูบ พืชอื่นๆ ที่ปลูกได้แก่ ถั่วลิสง กระเทียมหัว ข้าวโพดหวาน 
(ส่งโรงงาน) พริกขี้หนูเม็ดใหญ่ หอมแดง ไม้ผลนั้นปลูกมะม่วงเป็นหลัก รองลงมาเป็นมะขาม 
กลว้ยน้ าว้าและฝรั่ง ไม้ยืนต้นเป็นยางพาราซึ่งยังไมใ่ห้ผลผลติ 

ปศุสัตว์ ต าบลหนองฮี มีสัตว์เลี้ยงที่ส าคัญ ได้แก่ โค–กระบือ เกษตรกรเลี้ยงโคพันธุ์
ลูกผสมมากขึน้ โดยเลี้ยงพันธุ์อเมริกันบาร์หมันประมาณร้อยละ 80 ของจ านวนเกษตรกรที่เลี้ยง
โคทั้งหมดประมาณร้อยละ 99.00 เลี้ยงเพ่ือการจ าหน่ายส่วนสุกรมีการเลี้ยงสุกรในรูปธุรกิจ
เกิดขึ้น โดยมีบริษัทเข้ามาส่งเสริม ส าหรับเป็ดและไก่เลี้ยงแบบปล่อยครัวเรือนละประมาณ 30
ตัว เพ่ือไว้บรโิภคในครัวเรอืนเป็นสว่นใหญ ่

ประมง เกษตรกรต าบลหนองฮีท าประมง โดยเลี้ยงปลาในบ่อ/สระ จ านวนครัวเรือนที่
เลี้ยงปลา 122 ครัวเรือน เลี้ยงเพ่ือการบริโภคเองในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ชนิดปลาที่เลี้ยงคือปลา
นิล ตะเพียน ส านักงานสถิติแห่งชาติ  รายงานผลการส ารวจข้อมูลของต าบลพบว่า มีจ านวน
ครัวเรอืนที่ท าประมงน้ าจืด เพื่อจ าหนา่ยเป็นหลัก 4 ครัวเรือน และ 18 ครัวเรือน ขณะเดียวกันมี
ครัวเรอืนที่ท าประมงน้ าจืดและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบริโภค 390 และ 
10 ครัวเรือน ตามล าดับ 
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4. ต้นทุนการผลิตและการตลาดทางการเกษตร 
ข้าว  ต้นทุนการผลิตข้าวนาปี 1,420 บาทต่อไร่ ราคาผลผลิต 5 บาทต่อกิโลกรัม 

การซือ้ขายจะใช้ระบบชั่งน้ าหนัก หักเปอร์เซ็นต์ความชืน้และสิ่งเจือปน ซึ่งผูซ้ือ้เป็นผู้พิจารณา
เองทั้งหมด 

ยาสูบพันธ์ุเตอร์กิช พื้นที่ปลูกประมาณ 350 ไร่ จ านวนครัวเรือนที่ปลูก 166
ครัวเรือนต้นทุนการผลิต 1,040 บาทตอ่ไร่ ราคาผลผลิต 28 บาทตอ่กิโลกรัม 

5. การอุตสาหกรรม
ต าบลหนองฮี ไมม่ีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ ่(ประเภทที่ 2 และ 3) มีแต่โรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดย่อม ส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า โรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมใน
พ้ืนที่ต าบลน้ัน เป็นโรงสีข้าวขนาดเล็กที่สีข้าวได้น้อยกว่าวันละ 5 เกวียน จ านวน  ๓๖  โรง 

6. รายได้ หนี้สินและแหล่งสนิเชื่อ
รายได้  ประชากรของต าบลหนองฮีมีรายได้เฉลี่ย 62,912 บาทต่อคนต่อปี รายได้

ของครัวเรือนรวม 200,266 บาทตอ่ครัวเรือนต่อปี เป็นรายได้จากภาคเกษตร 110,261 บาท
ต่อครัวเรือนต่อปี รายได้นอกภาคเกษตร 40,786 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ขณะที่มีรายจ่าย
เฉล่ีย 107,900 บาทต่อครัวเรือนต่อปี เป็นรายจา่ยในการเกษตร 25,461 บาทต่อครัวเรือนต่อ
ปี ที่เหลือเป็นรายจ่ายนอกภาคเกษตร  42,099 บาทต่อครัวเรือนต่อปี  (ที่มา  ส านักงาน
พัฒนาชุมชนอ าเภอปลาปาก  ข้อมูล  ณ  วันที่  28 พฤษภาคม  2558)

หนี้สิน  เกษตรกรมีหนี้สินเฉลี่ย 27,475 บาทตอ่ครัวเรือน 
แหล่งสินเชื่อ  เกษตรใช้บริการสินเ ช่ือจากธนาคารเพ่ือการเกษตรสหกรณ์

การเกษตร ร้อยละ 63.77 ของครัวเรือนทั้งหมด สหกรณ์การเกษตรร้อยละ 8.14 ธนาคาร
พาณิชย์ร้อยละ 33.20 กองทุนหมู่บ้านร้อยละ 47.07 และเพ่ือนบ้านร้อยละ 2.07 ของจ านวน
ครัวเรือนทั้งหมดตามล าดับ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน

๑. การคมนาคม ต าบลหนองฮี มเีสน้ทางติดตอ่ระหว่างต าบลหนองฮีกับหมู่บ้าน
ต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ดังน้ี ถนนลาดยางมี 4 เส้นทางดว้ยกัน ได้แก่ เส้นทางที่ 1 หนองฮี
– อ าเภอปลาปาก เสน้ทางที่ 2 หนองฮี – อ าเภอนาแก เสน้ทางที่ 3 หนองฮี – อ าเภอเรณูนคร
เสน้ทางที่ 4 หนองฮี – จังหวัดนครพนม ส าหรับเสน้ทางเช่ือมตดิต่อกันระหว่างหมู่บ้านของ
ต าบลหนองฮี สว่นใหญเ่ป็นถนน คสล.

หน้า 34



แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮี

2. สาธารณูปโภค ระบบประปาหมู่บ้าน มี 11 แห่ง มีเพียง 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 9 ที่
ราษฎรไม่ประสงค์ใช้ระบบปะปาหมู่บ้าน แต่เลือกใช้การเจาะบ่อบาดาลใช้เอง จ านวน
ครัวเรือนที่ใช้น้ าอุปโภคและบริโภคจากระบบประปาคิดเป็นร้อยละ 85.88 ของจ านวน
ครัวเรือนทั้งต าบล อีกร้อยละ 27.12 22.78 และ 19.04 ยังต้องน าน้ าจากบ่อบาดาล สระน้ า 
และบ่อน้ าต้ืนมารว่มด้วยตามล าดับ มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านและเกือบครบทุกครัวเรือน เพราะมี
ครัวเรือนร้อยละ 99.80 ที่มีไฟฟ้าใช้ ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขสาขาย่อย 1 แห่ง และมี
โทรศัพท์สาธารณะ 6 แห่ง ดา้นการสุขาภิบาลพบว่า อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ า ร้อย
ละ 100 

3. สถานบริการสาธารณะและสถานที่ราชการ โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง 
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น- ปลาย 1 แห่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  6 แห่ง ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียน 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 1 แห่ง วัดพุทธ 11 แห่ง ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 1 แห่ง และที่ท าการองค์การบรหิารส่วนต าบล 1 แห่ง 
ประเพณวีัฒนธรรม 

1. งานประเพณีบุญพระเหวด บุณผะเหวด ห รือที่ เ รียกกันโดยทั่ ว ไปว่า  บุญ
มหาชาติ เป็นประเพณีบุญตามฮีตสิบสอง ของชาวอีสาน แต่ถ้าถือเป็นเร่ืองทาน ก็เป็น
ประเพณกีารบรจิาคทานครัง้ย่ิงใหญ ่ก็พอจะอนุมานได้ถึงสภาพทั่วไป ของชาวอีสานว่า ดอก
จิก ดอกจาน บานราวต้นเดอืน ๓ พุทธศาสนิกชนจะเก็บดอกไม้เหล่านี้ มาร้อยเป็นมาลัยเพ่ือ
ตกแต่งศาลาการเปรียญส าหรับบุญมหาชาติและในงานนี้ก็จะมีการเทศน์มหาชาติซึ่งถือว่า
เป็นงานอันศักด์ิสิทธผิู้ใดฟังเทศน์มหาชาติจบภายในวันเดียวและบ าเพ็ญคุณงามความดีจะได้
อานสิงสไ์ปเกิดในภพหน้า ชาวต าบลหนองฮีจะจัดท าบุญผะเหวด ปีละ ๑ ครั้ง ระหว่างเดือน 
๓ เดือน ๔ ไปจนถึงกลางเดือน ๕  จะจัดประเพณีบุญผะเหวดในช่วงสัปดาห์แรกของเดือน
มีนาคมทุกปี โดยจะมีวันรวมตามภาษาอีสาน เรียกว่า วันโฮมบุญ พุทธศาสนิกชนมาช่วยกัน
จัดตกแตง่ศาลาหรือสถานที่ที่จะท าบุญ จัดเตรียมเคร่ืองสักการะ ดอกไม้ ธูปเทียน ข้าวตอก 
อย่างละพันก้อน มีการต้ังธงใหญ่ ไว้แปดทิศ และมีศาลเล็กๆ เป็นที่เก็บข้าวพันก้อน และ
เคร่ืองคาวหวาน ส าหรับ ผี เปรต และมารรอบๆ ศาลาการเปรียญจะแขวนผ้าผะเหวด เป็น
เร่ืองราวของพระเวสสันดร ต้ังแต่กัณฑ์ที่ ๑ ถึงกัณฑ์สุดท้าย การจัดงานบุญผะเหวด หรือ 
งานเทศน์มหาชาตนิิยมที่อัญเชิญพระอุปคุต มาปกป้องคุ้มครองมิให้เกิดเหตุเภทภัยอันตราย
ทั้งปวง และให้โชค ลาภแก่พุทธศาสนิกชนในการท าบุญมหาชาติ จึงมีการแห่พระอุปคุต ซึ่ง
สมมุติว่าอัญเชิญมาจากสะดือทะเล 

2. ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมวันผู้สูงอายุ ก าหนดขึ้นในช่วงเดือนห้า หรือเดือน
เมษายนของทุกปี โดยกิจกรรมต่างๆ คือ พิธีบุญตักบาตร การละเล่นแสดงออกของผู้สูงอายุ 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้สูงอายุ รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 
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2. ประเพณสีืบสานวัฒนธรรมวันผู้สูงอายุ ก าหนดขึน้ในช่วงเดอืนห้า หรือเดือนเมษายน
ของทุกปี โดยกิจกรรมต่างๆ คือ พิธีบุญตักบาตร การละเล่นแสดงออกของผู้สูงอายุ กิจกรรม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้สูงอายุ รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 

3. ประเพณสีืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์รวมใจไทปลาปาก ก าหนดก าหนด
ขึ้นในช่วงเดือนห้า หรือเดือนเมษายนของทุกปี โดยกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดขบวนแห่
สงกรานต์ในแตล่ะต าบล มีการประกวดนางสงกรานต์ และกิจกรรมอื่นๆ 

4. ประเพณีเลี้ยงดอนปู่ตา การเลี้ยงปู่ตา เป็นการท าบุญอุทิศส่วนกุศลส่งไปให้บรรพ
บุรุษที่ล่วงลับไปเพราะเมื่อปู่ตามีชีวิตอยู่น้ัน ได้สร้างคุณงานความดีไว้กับลูกหลาน และสังคม
มากมายหลายประการ เช่น ให้การเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี สะสมสาธารณสมบัติไว้เพ่ือ
ลูกหลาน เพ่ือแสดงถงึกตัญญูกตเวที จึงมีการเล้ียงปู่ตาสืบต่อไปเป็นประเพณี ประเพณีการเล้ียง
ปู่ตาจะกระท าพร้อมกันทั้งหมู่บ้าน ก าหนดเวลาเลี้ยงปู่ตามักจะท าระหว่างเดือน ๖ - ๗ ชาวบ้าน
จะเลี้ยงปู่ตาก่อนที่จะเลีย้งตาแฮก สถานที่เลี้ยงปู่ตาก็คือ "ดอนปู่ตา" อันเป็นสถานที่ปู่ตาสิงสถิตย์
อยู่ ชาวบ้านแทบทุกหมู่บ้านจะเลอืกป่าไม้ใกล้หมู่บ้านเป็นที่ปลูกหอหรือโฮงให้ปู่ตาอยู่ ภายในหอปู่
ตาน้ัน จะประกอบด้วยรูปปั้นปู่ตา แท่นบูชา ข้าทาสชายหญิง รูปปั้นช้าง ม้า วัว ควาย หอก 
พวงมาลัย ดอกไม้ ธูปเทียน ผู้ที่ดูแลรักษาหอปู่ตาเรียกว่า “เฒ่าจ้ า” ค าว่า "จ้ า" มาจากค าว่า" 
ประจ า" เฒ่าจ้ า นอกจากจะมีหน้าที่ดูแลศาลปู่ตาให้เรียบร้อยเป็นประจ าอยู่แล้ว ยังมีหน้าที่ เป็น
คนกลางในการติดต่อระหว่างปู่ตากับชาวบ้าน เฒ่าจ้ าจึงคล้ายกับทหารคนสนิทของปู่ตา ใครท า
อะไรผิดประเพณ ีปู่ตาโกรธก็จะบอกผ่านเฒ่าจ้ าไปยังบุคคลที่กระท าผิด ปู่ตาต้องการให้ชาวบ้าน
ปฏิบัติอย่างไร ก็จะบอกผ่านเฒ่าจ้ าไปชาวบ้านจะติดต่อกับปู่ตาโดนตรงไม่ได้ "ดอนปู่ตา" น้ัน จะ
เป็นบริเวณป่าสงวนที่ชาวบ้านเคารพเกรงกลัวมาก ใครจะไปตัดโค่นต้นไม้ ยิงสัตว์ในเขตดอนปู่ตา
ไม่ได้ ท่านจะโกรธเพราะถือว่าล่วงเกินบริวารท่าน ปู่ตาจะบันดาลให้ผู้ที่ล่วงเกินมีอันเป็นไป เช่น 
เจ็บไขไ้ด้ป่วย ประกอบการงานไร้ผล ดังน้ัน การที่ชาวบ้านเคารพปู่ตา จึงเป็นการอนุรักษ์ป่า และ
อนุรักษ์สัตว์ ในเขตดอนปู่ตาได้เป็นอย่างดี 

5. ประเพณกีารเลี้ยงผีหมอ ประเพณเีลี้ยงผีหมอเป็นประเพณีพ้ืนบ้านในกลุ่มคนที่เช่ือ
ว่าผีเป็นวิญญาณที่มีอ านาจลกึลับ สามารถท าให้คนเจ็บป่วยหายได้ การบ าบัดรักษามิให้ร่างกาย
เจ็บป่วยคอื การป้องกันมิให้วิญญาณผีเข้าสิงในร่างได้อีกหลังจากที่ได้ท าพิธีปัดเป่าให้ผอีอกไปจาก
ร่างกาย โดยแม่ครูหรือแม่หมอ ท าพิธเีหยา คุมผีให้ออกไปแล้ว เพ่ือเป็นการซ่อมเสริมสุขภาพของ
ตน ในกลุ่มคนที่รักษาด้วยการเหยาในแตล่ะหมู่บ้านจะรวบรวมผู้ที่มศีรัทธาต่อแม่ครู ซึ่งเคยให้การ
บ าบัดรักษาคนมาแล้วให้มาท าพิธีร่วมกันเป็นประจ าทุกปี โดยจัดท าพิธีขึ้นในหมู่บ้านของตน และ
นิยมจัดกันระหว่างชว่งเดอืน 4 ถึงเดอืน 5 นอกจากนี้พิธีกรรมเช่นนี้ยังเป็นการบูชาแม่ครูหรือหมอ
เหยาไปพร้อมกันด้วย 
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6.ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมการขับร้องสรภัญญะ สรภัญญะ คือ การสวดและ

ร้องเพลงพ้ืนบ้านประเภทหน่ึงที่ผสมผสานกันมีการร้องและร าประกอบ บทสวดจะมีลักษณะ

เป็นฉันท์หรือกาพย์ สรภัญญะ เป็นการสวดในท านองสังโยค คือ การสวด เป็นจังหวะหยุดตาม

รูปประโยคฉันทลักษณ์ บทสวดจะมีลักษณะเป็นฉันท์หรือกาพย์ก็ได้ แต่ทีนิยมกันมากคือ กาพย์

ยาน ีส าหรับเนือ้หาจะเกี่ยวข้องกับศาสนา บาปบุญคุณโทษ นิทานชาดก นอกจากน้ันก็ยังมีการ

แตง่กลอนเน้นไปทางศิลปวัฒนธรรม เช่น กลอนถามข่าว โอภาปราศรัย ชักชวนให้ไปเย่ียม การ

ลา หรือเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นของอีสาน เช่น เรืองกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ เป็นต้น บทสวด

สรภัญญะมักไม่เน้นในเร่ืองความรัก เพราะการสวดสรภัญญะเกี่ยวข้องกับศาสนา และผู้

ฝึกสอนเป็นพระภิกษุ จึงไม่ให้มีเน้ือหาเกี่ยวกับความรัก เพราะไม่เหมาะกับพระสงฆ์ บทร้อง

สรภัญญะเนื้อหาของเพลงสรภัญญะจะกล่าวถึงเร่ืองราวของพุทธศาสนา ยกย่องสรรเสริญ

บุคคลผู้มพีระคุณ ให้ความรู้เกี่ยวกับนิทาน ต านานพื้นบ้านและเหตุการณ์ปัจจุบัน มุ่งอบรมสั่ง

สอนให้คนท าความดีมีจริยธรรม พรรณนาธรรมชาติ นิทานพื้นบ้าน ช่วยให้เกิดอารมณ์ผ่อน

คลาย มีเร่ืองราวสนุกสนานก่อให้เกิดความสามัคคี บทเพลงสรภัญญะ จึงเป็นเพลงขับ

จริยธรรมอย่างแท้จริง การเลอืกใช้ค าในเพลงสรภัญญะที่ท าให้เกิดความงามและความไพเราะ 

จะใช้ค าให้สัมผัสทั้งในวรรคและระหว่างวรรค นอกจากนี้ทีโดดเด่นทีสุดก็คือมีการเลือกใช้ค า

ภาษาถิ่นของตนมาประยุกต์กับภาษาไทย ประเภทของสรภัญญะได้จ าแนกไว้ 10 ประเภท คือ 

บทบูชาพระรัตนตรัย บทนมัสการไหว้ครูและเคารพบิดามารดา บทค าสอนทางพุทธศาสนา

สรรเสริญพระศาสนาและวันส าคัญต่าง ๆ ทางพุทธศาสนา บทที่เป็นค าสอนทางโลก บท

สุภาษิตค าพังเพยอุปมาอุปไมย บทที่อยู่ในความสนใจของชาวบ้าน บทที่เป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน 

บทพรรณนาธรรมชาติ บทวรรณกรรมพ้ืนบ้าน และบทที่มีเนื้อหาเบ็ดเตล็ด ในอดีตการขับร้อง

สรภัญญะมีบทบาทส าคัญต่อชุมชนชาวต าบลหนองฮีเป็นอย่างมากจึงมีการส่งเสริมและ

สนับสนุนการขับร้องและสวดสรภัญญะด้วยการจัดประกวดการขับร้อง เป็นกิจกรรมแทรกใน

งานต่าง ๆ อันส่งผลให้มีผู้คิดและแต่งบทสรภัญญะกันมากขึ้น ปัจจุบันการสวดสรภัญญะของ

ชาวต าบลหนองฮีน้ัน นิยมสวดกันในงานศพ งานทอดผ้าป่า งานกฐิน งานทอดเทียน งานกวน

ข้าวทิพย์ และในกิจกรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) และชาวหนองฮีได้ร่วมใจกันสืบสานการสวด

สรภัญญะให้คงอยู่ ดว้ยการสวดสรภัญญะในวันธรรมสวนะและงานบุญต่าง ๆ และจัดให้มีการ

ประกวดสวดสรภัญญะกันอยู่เสมอ โดยมีการแข่งขันต้ังแต่ระดับต าบลจนถึงระดับภาค 

นอกจากน้ันยังได้ถ่ายทอดให้กับเยาวชนคนรุ่นหหลัง จึงเช่ือได้ว่าการสวดสรภัญญะอันเป็นอีก

หน่ึงในมรดกวัฒนธรรมนีจ้ะยังคงอยู่คู่กับชาวต าบลหนองฮีต่อไป
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ที่พัก 
- บ้านสวนรีสอร์ท
- สุขใจห้องพัก
- หนองฮีรีสอร์ท
- นาโน โมบาย รีสอร์ท
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ร้านอาหาร 
- ร้านไคร์ล่ี
- ร้านอาหารน้องฟ้า 
- ร้านอาหารแม่ยาย 
- ร้านผัดไทยายเติม
- ร้านยายเพ็ญ
- ร้านขนมจีนยายภัก
- ร้านขนมจีนชลดา

สินค้า OTOP ต าบลหนองฮี
- กล้วยกรอบอารมณด์ี
- ข้าวอินทรย์ีปลอดสาร ตราไทหนองฮี
ผลติข้าวกล้องหอมมะลิ 105 ข้าวกล้องไรซเ์บอร์ร่ี ข้าวกล้องข้าวหอมนิล ผลติโดย

กลุ่มโรงสีขา้วขนาดเล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ 11 , 12 ต.หนองฮี อ. ปลาปาก จ.นครพนม
- ผลติภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ  

ศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียงผลติภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ จัดต้ังขึ้นเพ่ือสง่เสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ การถ่ายทอด และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร น ามาแปร
รูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ เช่น น้ ายาล้างจาน ยาเขยีวสมุนไพร ที่ท าจากธรรมชาติ 

- ศูนย์ขา้วชุมชนหนองฮี
ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลหนองฮีเป็นกลุ่มส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรกรรม ในปีนี้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์...ได้ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรสถาบันเกษตรกร และ
สหกรณ์ที่มีผลงานดีเดน่ สาขาอาชีพ/ประเภทที่ก าหนดเป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและ
สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ และปีน้ี ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ต าบลหนองฮี อ าเภอ
ปลาปาก จังหวัดนครพนม...ได้รับรางวัล "สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๒ " และเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงาน "พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรก
นาขวัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ " ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธที้องสนามหลวง
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ส่วนที่ 3
สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญในต าบลหนองฮี

1. อ่างเก็บน้ าห้วยแคน 
อ่างเก็บน้ าห้วยแคน ต้ังอยู่ บ้านหนองกกคูณ หมู่ที่ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่เร่ิม

สร้างในปี พ.ศ.2511 บรเิวณขอบเขื่อนเก็บน้ าจะล้อมรอบด้วยทุ่งนา ที่เขียวขจีในฤดูท านาเป็น
ทิวทัศน์ที่สวยงาม และ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวในช่วงตะวันขึน้และคล้อยต่ า ล าแสงตะวันที่
ตกสู่ผิวน้ าจะท าให้งดงาม ชวนมองมากขึน้ 
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๒. วัดด ารงเมธยาราม
ต้ังอยู่เลขที่ 1 บ้านหนองฮี หมู่ที่ 2 ต าบลหนองฮี อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดด ารงเมธยาราม ก่อต้ังเมื่อ พ.ศ. 2433 โดยพระสุริยะ ปัญญา
แสง และนายหลงได้ชักชวนชาวบ้านสร้างวัดขึ้น ชาวบ้านเรียกว่า วัดบ้าน ต่อมาเมื่อปี พ .ศ. 
2508 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เขตวิสุงคามสีมาและได้เปลี่ยนช่ือเป็นวัดด ารงเมธยา
รามจนถึงปัจจุบัน วัดด ารงเมธยารามมีอาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ์ ศาลาการ
เปรยีญ ศาลาการเปรยีญ กุฏิสงฆ์ ศาลาเอนกประสงค์ ศาลาบ าเพ็ญกุศล หอระฆัง ห้องสมุด 
หอพระวันเกิด ปูชนียวัตถุ และนอกจากนี้วัดด ารงเมธยารามเป็นศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวม
จิตใจของชาวบ้านหนองฮี และหมู่บ้านใกล้เคียง เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและ
จัดกิจกรรมบุญประเพณ ีของหมู่บ้าน เช่น ประเพณบีุญมหาชาต ิ บุญกองข้าว  อื่นๆ 
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3. วัดสว่างภูมิกาวาส 
วัดสว่างภูมิกาวาส สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 เดิมช่ือ วัดโพนสว่าง ต่อมาปี พ.ศ. 

2543 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา จากนายกรัฐมนตรี หลังจากน้ันได้เปลี่ยนช่ือ เป็น วัด
สว่างภูมิกาวาส จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันมีพระจ าพรรษา อยู่จ านวน 5 รูปภายในวัด 
ประกอบด้วย โบสถ์ เป็นโบสถ์ 2 ช้ัน สวยงาม ภายในมีกิจกรรมฝาผนัง (ฮีต 12)  หมายถึง 
ประเพณีในการท าบุญประจ าเดือน ทั้ง 12 เดือน หอมนดบ ภายในแสดงพิพิธภัณฑ์ เกี่ยวกับ
ประวัติ ด.ร.พระมหาประนม จิตตปาสาโท นอกจากนี้วัดสว่างภูมิกาวาส เป็นศาสนสถานที่
เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน และหมู่บ้านใกล้เคียง เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาและจัดกิจกรรมบุญประเพณี ของหมู่บ้าน เช่น ประเพณีบุญมหาชาติ  บุญกองข้าว  
อื่นๆ 
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4. ปศุสัตว์พัฒนา 
ก่อตัง้เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2547 โดยการรับบุคคลผูม้ีความสนใจจะร่วม

แนวความคิดในการจัดต้ังขึ้นให้เป็นกลุม่เพ่ือพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโค กระบือ ให้ถูกหลักและ
เกดิความเขม้แข็งและความสามัคคีภายในกลุ่ม กจิกรรมในกลุ่ม สมาชิกแต่ละคนได้น ามูล โค
กระบือมารวมกันเพ่ือท าเป็นปุ๋ยหมักใช้ในนาข้าวและพัฒนาไปสูก่ารผลติข้าวอินทรย์ี ปัจจุบัน
มีการผลติปุ๋ยชีวภาพจ าหน่ายให้แก่ประชาชน และนอกจากน้ียังเป็นแหลง่เรียนรู้ การ
ถ่ายทอด และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรูเ้กี่ยวกับการผลติปุ๋ยชีวภาพให้แก่ผู้ที่สนใจ
อีกด้วย
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5. ศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
ก่อตัง้เมื่อ วันที่ 22 กันยายน 2554 เร่ิมแรกที่ได้จัดกลุ่มขึ้นมา คือ ทางสถานีอนามัยให้ 

อสม. หมู่ 12 จัดบู๊ดที่โรงแรม ที่จังหวัดนครพนมครัง้แรก ตอ่มาทางสถานีอนามัย ให้ อสม. หมู่ 
12 ให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบและไดรั้บรางวัลหมู่บ้านต้นแบบ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และใน
วันที่ 10 กันยายน 2554 และในวันที่ 11 กันยายน 2556 ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัดนครพนม 50,000 บาท ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เพ่ือสุขภาพ จัดต้ังขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การถ่ายทอด และการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร น ามาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ เช่น น้ ายาล้างจาน 
ยาเขียวสมุนไพร ที่ท าจากธรรมชาต ิ
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6. ศูนย์ข้าวชุมชนหนองฮี
ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลหนองฮีเป็นกลุ่มส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรกรรม ในปีน้ี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์...ได้ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรสถาบันเกษตรกร และ
สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น สาขาอาชีพ/ประเภทที่ก าหนดเป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและ
สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ และปีน้ี ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ต าบลหนองฮี อ าเภอ
ปลาปาก จังหวัดนครพนม ...ได้รับรางวัล "สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 
พ.ศ.2562 " และเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงาน "พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรก
นาขวัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562 " ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธที้องสนามหลวง
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ส่วนที่ 4

การวิเคราะห์ศักยภาพและเป้าหมายการท่องเที่ยว

1. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการ

ด ารงชีวิต รักษา สมดุลของระบบนิเวศวิทยา ยกระดับคุณภาพชีวิต ให้การสนับสนุนการ

พัฒนาอยา่งต่อเนื่องและยั่งยืน พัฒนา และดูแลรักษาความสะอาดในเขตต าบล โดยพัฒนา

ประสทิธิภาพการจัดเก็บขยะให้ทั่วถึง เฝ้าระวัง รักษา บ าบัด ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มให้มีสภาพดตีอ่ไป 

2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

พัฒนา ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทั้งพื้นที่ 

เพื่ออ านวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการช่วยเสริมภาพลักษณ์

ด้านการท่องเที่ยว ส ารวจออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีความสะดวกเพียงพอ 

ปลอดภัยได้มาตรฐานเพื่อรองรับการ เจริญเติบโตของเมืองในอนาคตให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 

เพ่ือให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ของประชาชนและนักท่องเที่ยว อย่างแท้จริง ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิด

ความสวยงามในพ้ืนที่สาธารณะ อาคารบ้านเรอืน ที่อยูอ่าศัย และสถาน ประกอบการต่าง ๆ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและเศรษฐกจิ 

ด าเนินการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ต าบลหนองฮี เพ่ือให้เกิดการ

ขยายตัว ทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน มุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาหนี้สินในระดับ

รากหญ้า ประสานความ ร่วมมือกันทุกฝ่ายเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 

นอกจากนั้นได้ส่งเสริมความเข้มแข็งพัฒนาทักษะ ความรู้ให้แก่กลุ่มอาชีพ เพื่อให้มี

ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ได้ส่งเสริมบทบาทของชุมชน กลุ่ม อาชีพ และ

สถานประกอบการต่าง ๆ 

4. การพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

4.1 ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและเร่งรัดการ

ปรับปรุง มาตรฐานในเรื่อง ของสิ่งอ านวยความสะดวก ความปลอดภัย และสุขอนามัย โดย

ค านงึถึงการเข้าถึงแหลง่ ท่องเที่ยวของผู้พิการ และผู้สูงอายุ 
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4.2 พัฒนา บูรณะ และฟ้ืนฟูแหล่งทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมเดิม ที่มีอยู่แล้ว

สง่เสริมการพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุม่พืน้ที่ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ

ศิลปะวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน

4.3 ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการดา้นการท่องเที่ยว

4.4 ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ

4.5 สง่เสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางการ

ท่องเที่ยว

4.6 ผลักดันความรว่มมือของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใหบ้ริการนักท่องเที่ยวอยา่งมี

คุณภาพ

4.7 พัฒนาดา้นการตลาดและประชาสัมพันธ์สง่เสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และภาคเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ด้านการตลาด

และการประชาสัมพันธ์เพ่ือ ยกระดับแหลง่ท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก
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เป้าหมายการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮี

1. วิเคราะห์และก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการ

ส่งเสรมิการท่องเที่ยว 

- มีนักท่องเที่ยวรูจ้ักแหลง่ท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิประเพณวีัฒนธรรม

- มีนักท่องเที่ยวเขา้มาเย่ียมชมแหล่งทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติ ประเพณีวัฒนธรรม

- ประชากรมีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 

- นักท่องเที่ยวมีความประทับใจในการบรกิารของชุมชน 

- ประชากรมีจติส านึกรัก , หวงแหน และอนุรักษ์ทรัพยากรในพืน้ที่

แนวทางในการก าหนดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยได้แบ่งรูปแบบของการพัฒนา

ออกเป็น 2 ดา้น ดังน้ี 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

- ทรัพยากรธรรมชาตใินพ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ 

- ประชากรในพ้ืนที่ช่วยกันดูแลรักษาและฟ้ืนฟูแหลง่ท่องเที่ยวของชุมชน 

ด้านเศรษฐกจิ 

- ประชาชนในท้องถิ่นมีงานท า เศรษฐกิจในชุมชนดขีึน้ 

- ไม่มปีัญหาทางสังคม ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีความสุข 

- ชุมชนมีช่ือเสยีงเป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน 

- มีขดีความสามารถในการแข่งขันดา้นการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นในอนาคต 

- สามารถสร้างรายได้จาการท่องเที่ยวและกระจายรายได้โดยค านึงถึงความสมดุล

และย่ังยืน

หน้า 48



แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮี หน้า 49

ส่วนที่ 5
ข้อมูลปฏิทินกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 

ประจ าปีงบประมาณ 2566 

ต าบลหนองฮี อ าเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม

ระยะเวลา 
ที่จัด

กิจกรรม

ชื่องาน
ประเพณี 

วัฒนธรรม /
การท่องเที่ยว

สถานที่จัด
กิจกรรม

รายละเอียด
กิจกรรม

(โปรดระบุความ
เป็นมา/

ความส าคัญ
อย่างย่อและ
กิจกรรม)

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ
(โปรดระบุ
ให้ชัดเจน)

งบประมาณ
ด าเนนิการ 

(บาท)

ตุลาคม –
มกราคม

อ่างเก็บน้ าห้วย

แคน

บ้านหนองกก

คูณ หมู่ที่ 7 

ต าบลหนองฮี

อ าเภอปลา

ปาก จังหวัด

นครพนม

อ่างเก็บน้ าห้วยแคน 

ซึ่ ง เป็นอ่าง เก็บน้ า

ขนาดใหญ่เร่ิมสร้าง

ใ น ปี  พ . ศ . 2 5 1 1 

บริ เวณขอบ เขื่ อ น

เก็บน้ าจะล้อมรอบ

ด้วยทุ่งนา ที่เขียวขจี

ใ น ฤ ดู ท า น า เ ป็ น

ทิวทัศน์ที่ สวยงาม 

แ ล ะ โ ด ย เ ฉ พ า ะ

ใ น ช่ ว ง ฤ ดู ห น า ว

ในช่วงตะวันขึ้นและ

คล้อย ต่ า  ล า แส ง

ตะวันที่ตกสู่ผิวน้ าจะ

ท า ให้ งดงาม ชวน

มองมากขึน้

ชลประทาน -
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ระยะเวลา 
ที่จัด

กิจกรรม

ชื่องาน
ประเพณี 

วัฒนธรรม /
การท่องเที่ยว

สถานที่จัด
กิจกรรม

รายละเอียด
กิจกรรม

(โปรดระบุความ
เป็นมา/

ความส าคัญ
อย่างย่อและ
กิจกรรม)

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ
(โปรดระบุ
ให้ชัดเจน)

งบประมาณ
ด าเนนิการ 

(บาท)

ตลอดปี วัดด ารงเมธายา

ราม

บ้านหนองฮี 

หมู่ที่ 2 

ต าบลหนองฮี

อ าเภอปลา

ปาก  จังหวัด

นครพนม

สั ง กั ด ค ณ ะ ส ง ฆ์

มหานิกาย วัดด ารง

เมธายาราม ก่อต้ัง

เมื่อ พ.ศ. 2433 โดย

พระสุ ริยะ ปัญญา

แสง และนายหลงได้

ชั ก ช ว น ช า ว บ้ า น

สร้างวัดขึ้น ชาวบ้าน

เ รี ย ก ว่ า  วั ด บ้ า น 

ต่อมา เมื่ อปี  พ .ศ . 

2508 ได้รับพระราฃ

วิ สุงคามสีมา เฃต

วิสุงคามสีมาและได้

เ ปลี่ ยน ช่ื อ เป็ นวั ด

ด ารง เมธายาราม

จนถึงปัจจุบัน 

นอกจากน้ีวัดด ารง

เมธายารามเป็นศา

สนสถานที่เป็นศูนย์

ร ว ม จิ ต ใ จ ข อ ง

ชาวบ้านหนองฮี และ

หมู่บ้านใกลเ้คียง

องค์การ

บรหิารส่วน

ต าบลหนองฮี

-
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ระยะเวลา 
ที่จัด

กิจกรรม

ชื่องาน
ประเพณี 

วัฒนธรรม /
การ

ท่องเที่ยว

สถานที่จัด
กิจกรรม

รายละเอียด
กิจกรรม

(โปรดระบุความ
เป็นมา/

ความส าคัญ
อย่างย่อและ
กิจกรรม)

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ
(โปรดระบุ
ให้ชัดเจน)

งบประมาณ
ด าเนนิการ 

(บาท)

ตลอดทั้งปี วัดสว่างภูมิกา

วาส

บ้านกรุงใหม่ 

หมู่ที่ 10 

ต าบลหนองฮี

อ าเภอปลา

ปาก จังหวัด

นครพนม

วัดสว่างภูมิกาวาส 

สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 

2535  เดิม ช่ือ วัด

โพนสว่ าง ต่อมาปี 

พ .ศ .  2543  ไ ด้ รับ

พ ร ะ ร า ช ท า น

วิสุงคามสีมา จาก

น า ย ก รั ฐ ม น ต รี 

หลังจากน้ันได้เปลี่ยน

ช่ือ เป็น วัดสว่างภูมิ

กาวาส จนถงึปัจจุบัน 

องค์การ

บริหารส่วน

ต าบลหนองฮี

-
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ระยะเวลา 
ที่จัด

กิจกรรม

ชื่องาน
ประเพณี 

วัฒนธรรม /
การ

ท่องเที่ยว

สถานที่จัด
กิจกรรม

รายละเอียด
กิจกรรม

(โปรดระบุความ
เป็นมา/

ความส าคัญ
อย่างย่อและ
กิจกรรม)

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ
(โปรดระบุ
ให้ชัดเจน)

งบประมาณ
ด าเนนิการ 

(บาท)

ตลอดทั้งปี กลุ่มปศุสัตว์

พัฒนา

บ้านหนองฮี 

หมู่ 12 ต าบล

หนองฮี

อ าเภอปลา

ปาก จังหวัด

นครพนม

ปัจจุบันมีการผลิตปุ๋ย

ชี ว ภ า พ จ า ห น่ า ย

ให้แก่ประชาชน และ

นอกจาก นี้ ยั ง เ ป็ น

แหล่ ง เ รี ยน รู้  การ

ถ่ายทอด และการ

แ ล ก เ ป ล่ี ย น

ประสบการณ์ความรู้

เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ย

ชี ว ภ า พ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ที่

สนใจอีกด้วย

ส านักปลัด 

องค์การ

บรหิารส่วน

ต าบลหนองฮี

-
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ระยะเวลา 
ที่จัด

กิจกรรม

ชื่องาน
ประเพณี 

วัฒนธรรม /
การ

ท่องเที่ยว

สถานที่จัด
กิจกรรม

รายละเอียด
กิจกรรม

(โปรดระบุความ
เป็นมา/

ความส าคัญ
อย่างย่อและ
กิจกรรม)

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ
(โปรดระบุ
ให้ชัดเจน)

งบประมาณ
ด าเนนิการ 

(บาท)

มกราคม วันเด็กแห่งชาติ องค์การ

บริหารส่วน

ต าบลหนองฮี

การจัดงานวันเด็ก

แห่งชาติในแต่ละปี

น้ัน มีจุดประสงค์ก็

เ พ่ื อ ใ ห้ เ ด็ ก ทั่ ว

ประเทศทั้งในระบบ

โรง เ รียนและนอก

ระบบโรง เ รียน ไ ด้

เ ล็ ง เ ห็ น ถึ ง

ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง

ตนเองที่เกี่ยวข้องกับ

สิทธิ  หน้าที่  ความ

รั บ ผิ ด ช อ บ  แ ล ะ

ระเบียบวิ นัยที่มี ต่อ

ตนเองและต่อสังคม 

สอนให้มีความยึดมั่น

ใ น ส ถ า บั น ช า ติ 

ศ า ส น า 

พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย์ 

ต ล อ ด จ น ก า ร

ปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข

กองการศึกษา

ฯ

องค์การ

บรหิารส่วน

ต าบลหนองฮี

70,000



แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮี หน้า 54

ระยะเวล
า ที่จัด
กิจกรรม

ชื่องาน
ประเพณ ี

วัฒนธรรม /
การท่องเที่ยว

สถานที่จัด
กิจกรรม

รายละเอียด
กิจกรรม

(โปรดระบุความ
เป็นมา/

ความส าคัญ
อย่างย่อและ
กิจกรรม)

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ
(โปรดระบุ
ให้ชัดเจน)

งบประมาณ
ด าเนนิการ 

(บาท)

มีนาคม งานบุญ

มหาชาติ

วัดด ารงเมธา

ยาราม ต าบล

หนองฮี

อ าเภอปลา

ปาก จังหวัด

นครพนม

จะจัดประเพณีบุญ

ผ ะ เ ห ว ด ใ น ช่ ว ง

สั ป ด า ห์ แ ร ก ข อ ง

เ ดือนมีนาคมทุกปี 

โดยจะมีวันรวมตาม

ภาษาอีสาน เรียกว่า 

วั น โ ฮ ม บุ ญ 

พุทธศาสนิกชนมา

ช่วยกั นจัดตกแ ต่ง

ศาลาหรือสถานที่ที่

จะท าบุญ จัดเตรียม

เ ค ร่ื อ ง สั ก ก า ร ะ 

ดอ ก ไม้  ธู ป เ ที ย น 

ขา้วตอก อย่างละพัน

ก้ อ น  มี ก า ร ต้ั ง ธ ง

ใหญ่ ไว้แปดทิศ และ

มีศาลเล็กๆ เป็นที่

เก็บข้าวพันก้อน และ

เ ค ร่ื อ ง ค า ว ห ว า น 

ส าหรับ ผี เปรต และ

มารรอบๆ ศาลาการ

เปรียญจะแขวนผ้า

ผ ะ เ ห ว ด  เ ป็ น

เ ร่ื อ งราวของพระ

เวสสันดร

องค์การ

บรหิารส่วน

ต าบลหนองฮี

บ้านหนองฮี 

ทั้ง 4 หมู่

-



แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2566

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองฮี หน้า 55

ระยะเวลา 
ที่จัด

กิจกรรม

ชื่องาน
ประเพณี 

วัฒนธรรม /
การท่องเที่ยว

สถานที่จัด
กิจกรรม

รายละเอียด
กิจกรรม

(โปรดระบุความ
เป็นมา/

ความส าคัญ
อย่างย่อและ
กิจกรรม)

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ

(โปรดระบุให้
ชัดเจน)

งบประมาณ
ด าเนนิการ 

(บาท)

เมษายน ประเพณรีดน้ า

ขอพรผู้สูงอายุ

โรงเรียนพัชรกิ

ติยาภา 1 

นครพนม

เป็นอีกกิจกรรมหน่ึง

ที่องค์การบริหารส่วน

ต า บ ลห นอ ง ฮี ใ ห้

ความส าคัญ ร่วมสืบ

สานประ เพณีอันดี

งามของ ไทยในวั น

ผู้สูงอายุ หน่ึงในวัน

ส า คั ญ ข อ ง ช่ ว ง

เทศกาลสงกรานต์ที่

ผ่านมา ได้จัดพิธีรด

น้ า ด า หั ว ข อ พ ร

ผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นสิริ

มงคล

กองสวัสดิการ

ฯ

องค์การ

บรหิารส่วน

ต าบลหนองฮี

50,000



แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮี หน้า 56

ระยะเวลา 
ที่จัด

กิจกรรม

ชื่องาน
ประเพณี 

วัฒนธรรม /
การ

ท่องเที่ยว

สถานที่จัด
กิจกรรม

รายละเอียด
กิจกรรม

(โปรดระบุความ
เป็นมา/

ความส าคัญ
อย่างย่อและ
กิจกรรม)

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
(โปรดระบุ
ให้ชัดเจน)

งบประมาณ
ด าเนนิการ 

(บาท)

เมษายน สงกรานต์รวม

ใจไทปลาปาก

เทศบาล

อ าเภอปลา

ปาก

เทศกาลสงกรานต์ 

โดยได้ขยายออกไปสู่

สั งคมเป็นวงกว้ าง

ม า ก ขึ้ น  แ ล ะ มี

แนวโน้มที่จะเปล่ียน

ทั ศ ค ติ  ต ล อ ด จ น

ความเช่ือไป แต่เดิม

ในพิธีสงกรานต์จะใช้ 

น้ า เป็นสัญลักษณ์ที่

เ ป็ นองค์ ป ระกอบ

หลักของพิธี

กองการศึกษา

ฯ

องค์การ

บรหิารส่วน

ต าบลหนองฮี

130,000



แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮี หน้า 57

ระยะเวลา 
ที่จัด

กิจกรรม

ชื่องาน
ประเพณี 

วัฒนธรรม /
การท่องเที่ยว

สถานที่จัด
กิจกรรม

รายละเอียด
กิจกรรม

(โปรดระบุความ
เป็นมา/

ความส าคัญ
อย่างย่อและ
กิจกรรม)

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(โปรดระบุให้
ชัดเจน)

งบประมาณ
ด าเนินการ 

(บาท)

เมษายน –

มิถุนายน

โครงการขับ

ร้องสรภัญญะ

วัดด ารงเมธา

ยาราม
เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ

สนับสนุนให้เยาวชน 

ไ ด้ ฝึ ก ฝ นก า ร ร้ อ ง

สรภัญญะ ปลูกฝั ง

คุณธรรม จริยธรรม

และขนบธรรมเนียม

ประเพณีของไทยแก่

เยาวชนของชาติให้

มั่ น ค ง แ ล ะ ยั ง

เสริมสร้างความเป็น

ผู้กล้าหาญทางด้าน

จริยธรรม และสร้าง

ความมั่นคงทางด้าน

จิตใจ รวมทั้งมีการ

ประพฤติปฏิบัติตาม

ห ลั ก ธ ร ร ม แ ล ะ

น า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร

ด ารงชีวิตประจ าวัน

องค์การ

บรหิารส่วน

ต าบลหนองฮี

20,000



แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮี หน้า 58

ระยะเวลา 
ที่จัด

กิจกรรม

ชื่องาน
ประเพณี 

วัฒนธรรม /
การท่องเที่ยว

สถานที่จัด
กิจกรรม

รายละเอียด
กิจกรรม

(โปรดระบุความ
เป็นมา/

ความส าคัญ
อย่างย่อและ
กิจกรรม)

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ
(โปรดระบุ
ให้ชัดเจน)

งบประมาณ
ด าเนนิการ 

(บาท)

กรกฎาคม อนุรักษ์

ประเพณี

เข้าพรรษา

วัดด ารงเมธา

ยาราม

วันเข้าพรรษา เป็น

วันที่พระสงฆ์เร่ิมอยู่

จ าพรรษาตลอด 3 

เดือน ในฤดูฝน ต้ังแต่

วันแรม 1 ค่ าเดือน 8 

จนถึงกลางเดือน 11 

ซึ่ ง ท า งห น่ ว ย ง า น

ราชการจะจัดงาน

เป็นประจ าทุกปี

อ ง ค์ ก า ร

บ ริ ห า ร ส่ ว น

ต าบลหนองฮี

โรงเรียนมัธยม

พัชรกิติยาภา 

1  น ค ร พ น ม 

และโรงเรียน

ชุมชนหนองฮี

สามัคคี

12,000

http://guru.sanook.com/4160/


แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮี หน้า 59

ระยะเวลา 
ที่จัด

กิจกรรม

ชื่องาน
ประเพณี 

วัฒนธรรม /
การ

ท่องเที่ยว

สถานที่จัด
กิจกรรม

รายละเอียด
กิจกรรม

(โปรดระบุความ
เป็นมา/

ความส าคัญ
อย่างย่อและ
กิจกรรม)

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
(โปรดระบุ
ให้ชัดเจน)

งบประมาณ
ด าเนนิการ 

(บาท)

ตลอดทั้งปี ส่งเสริมอาชพี

ดา้นการ

เกษตรกรรม

ศูนย์ข้าวชมชน

หนองฮี

ศูนย์ข้าวชุมชนต าบล

ห น อ ง ฮี เ ป็ น ก ลุ่ ม

ส่ง เสริมอาชีพด้าน

การเกษตรกรรม ใน

ปีนี้กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ . . . ไ ด้

ด าเนินการคัดเลือก

เกษตรกรสถาบั น

เ ก ษ ต ร ก ร  แ ล ะ

สหกรณ์ที่มีผลงาน

ดีเด่น สาขาอาชีพ /

ประเภทที่ก าหนดเป็น

เกษตรกร สถาบัน

เ ก ษ ต ร ก ร แ ล ะ

ส ห ก ร ณ์ ดี เ ด่ น

แห่งชาต ิและปีนี้

ศูนย์ข้าวชุมชน

หนองฮี

-


