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คํานํา

การจัดทําแผนสงเสริมการทองเท่ียวปงบประมาณ 25๖๐ – 256๒ ของเทศบาลตําบลบัวสวางเปน
การจัดทําแผนระยะสั้น ท่ีดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 โดยจัดทําตามข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน เพ่ือใหการพัฒนาทองถ่ินเปนไปแบบ มีข้ันตอน มีเปาหมาย ชัดเจนและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (2560-2564) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศนจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ  วิสัยทัศนอําเภอ  โดยการนําเอาขอมูลจากการสํารวจปญหา / ความ
ตองการของประชาชนในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา นํามาประมวลผลสรุปเปนประเด็นนําเสนอตอท่ีประชุม
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

แผนสงเสริมการทองเท่ียวปงบประมาณ 25๖๐ – 256๒ จะเกิดประโยชนสูงสุดไดหากดําเนินงาน
ไปตามแนวทางท่ีกําหนด  ตามวัตถุประสงค  เปาหมาย  กิจกรรมแผนงาน/โครงการท่ีวางไวอยางแทจริง  เพ่ือให
ประชาชน  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองการบริหารไดรับการพัฒนาอยางสูงสุด บนพ้ืนฐานของการประหยัด  แตมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตําบลบัวสวาง
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สวนท่ี 1

สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน

ตําบลสวาง ตั้งเม่ือป พ.ศ.2475 เดิมข้ึนอยูกับตําบลวังยาง ตําบลสวางไดแยกออกเปน 2 ตําบล คือ ตําบลบะฮีและ
ตําบลเชิงชุม ปจจุบันตําบลสวางเปนตําบลท่ีตั้งอยูในเขตกาปกครองของอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ประกอบดวย 13หมูบาน ไดแก
หมูท่ี 1 บานสวาง
หมูท่ี 2 บานดอนกอย
หมูท่ี 3 บานบัวใหญ
หมูท่ี 4 บานคําประมง
หมูท่ี 5 บานบัวนอย
หมูท่ี 6 บานนาซอน
หมูท่ี 7 บานโนนทรายคํา
หมูท่ี 8 บานโนนทรายทอง
หมูท่ี 9 บานบัวใหมพัฒนา
หมูท่ี 10 บานสวางพัฒนา
หมูท่ี 11 บานบัวทอง
หมูท่ี 12 บานโนนสําราญ
หมูท่ี 13 บานบัวหลวง

ท่ีตั้งสํานักงานเทศบาลตําบลบัวสวาง
222 หมูท่ี 5 บานบัวนอย ตําบลสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130

วิสัยทัศนตําบลสวาง
ตําบลสวางนาอยู มุงเนนเกษตรกรรม พัฒนาเศรษฐกิจ

คําขวัญตําบลสวาง
....สิมโบราณวิหารเลิศ แดนเกิดอริยสงฆ

ดงศิลาแลงกําแพงหิน
ภูไทถ่ินมัดหม่ีงาม ปาทามหนองซุงแข
มอดินแดงงามแท ลองแพรลําน้ําอูน

ลักษณะภูมิประเทศ โดยท่ัวไปเปนพ้ืนท่ีราบ มีความลาดต่ําจากทิศเหนือลงมาทางทิศใต ซึ่งเปนบริเวณท่ีราบลุมลํา
หวยน้ําอูน ในบางปชวงฤดูฝนมักประสบปญหาน้ําทวม นอกจากนี้ยังมีแหลงตามธรรมชาติ เชน ลําหวยปลาหาง หวย
วังอีเหลา หวยผักหนาม หนองซุงแข หนองนาแซง หนองฟาผา ฯลฯ ทรัพยากรปาไมท่ีพบ คือ
1. ปาทาม มีลักษณะเปนทุงนา มีตนไมยืนตนขนาดกลาง พบบริเวณพ้ืนท่ีบานนาซอน บานโนนทรายคํา, บานสวาง
พัฒนา และบานโนนสําราญ
2. ปาโคก ปาแดงหรือปาแพะ มีลักษณะตนไมท่ีข้ึนไมหนาทึบ มีหญาใบหนาข้ึนปะปนอยูท่ัวไป พบบริเวณพ้ืนท่ีบาน
สวาง, บานดอนกอย, บานบัวใหญ และบานบัวใหมพัฒนา
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3. ปาชุมชน มีลักษณะเปนปาโปรง ไมรกทึบ มีพืชท่ีเปนแหลงอาหารข้ึนตามฤดูกาล เชน เห็ด ดอกกระเจียว หนอไม
ฯลฯ พบบริเวณพ้ืนท่ีบานสวาง, บานดอนกอย, บานบัวใหญ, บานคําประมง, บานบัวนอย, บานโนนทรายทอง, บาน
บัวใหมพัฒนา และบานสวางพัฒนา

ตําบลสวางตั้งอยูทิศตะวันออกของอําเภอพรรณานิคม หางจากท่ีวาการอําเภอพรรณา
นิคม ประมาณ 25 กิโลเมตร หางจากตัวจังหวัดสกลนคร 36 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลเชิงชุม อําเภอพรรณานิคม
ทิศใต ติดตอกับ ตําบลพอกนอย อําเภอพรรณานิคม
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลหนองลาด อําเภอเมืองสกลนคร
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลบะฮี อําเภอพรรณานิคม

สวนราชการในตําบลสวาง
-โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 4 แหง
-โรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 1 แหง
-โรงเรียนอาชีวศึกษา จํานวน 1 แหง
-ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน 1 แหง
-ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน จํานวน 13 แหง
สถาบันและองคกรทางศาสนา
-วัด/สํานักสงฆ/สํานักปฏิบัติธรรม จํานวน 15 แหง
-ศาลปูตา จํานวน 1 แหง
สถานท่ีทองเท่ียว
-แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษผามอดินแดง บานดอนกอย หมูท่ี 2 ตําบลสวาง
-อโรคยาศาลวัดคําประมง บานคําประมง หมูท่ี 4 ตําบลสวาง
สาธารณสุข
-โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานบัวใหญ จํานวน 1 แหง
-อาสาสมัครสาธารณสุข 13 หมูบาน จํานวน 130 คน
-อัตราการใชสวมท่ีถูกสุขลักษณะ รอยละ 100
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
-สถานีตํารวจ จํานวน 1 แหง
-สมาชิก อปพร. 13 หมูบาน จํานวน 186 นาย
-ทีมกูชีพ จํานวน 1 ทีม



การบริการพื้นฐาน
มีเสนทางหลักเขาสูอําเภอ 2 เสนทาง คือ ถนนลาดยางสายสูงเนิน-อากาศอํานวย (ทางหลวงจังหวัดสาย 3315)
ระยะทาง 35 กิโลเมตร และเสนทางถนนลาดยางสายบานบัวใหม-บะฮี-อําเภอพรรณานิคม
ระยะทาง 30 กิโลเมตร

การไฟฟา
ไฟฟาเขาถึงท้ัง 13 หมูบาน แตยังไมเพียงพอกับความจําเปนและความตองการของราษฎร เนื่องจากมีการสรางท่ีอยู
อาศัยเพ่ิมข้ึน

การติดตอสื่อสาร
-ท่ีทําการไปรษณียโทรสารชั่วคราว จํานวน 1 แหง
-ตูโทรศัพท จํานวน 15 แหง
การคมนาคม
ถนนลาดยาง 4 สาย
ถนนลูกรัง 103 สาย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 35 สาย
สะพานคอนกรีต 6 แหง
แหลงน้ําธรรมชาติ

ลําน้ํา ลําหวย มีจํานวน 2 สาย ท่ีสําคัญ คือ ลําน้ําอูน ลําปลาหางและแหลงน้ําอ่ืนๆ จํานวน 27 แหง แหลง
น้ําท่ีสรางข้ึน

ฝาย จํานวน 19 แหง
บอน้ําตื้น จํานวน 28 แหง
บอโยก จํานวน 202 แหง
ถังเก็บน้ําฝน จํานวน 21 แหง
เครื่องสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา จํานวน 3 แหง
คลอง จํานวน 13 แหง
สระ จํานวน 20 แหง
อางเก็บน้ํา จํานวน 1 แหง

ทรัพยากรปาไม
1.ปาทาม มีลักษณะเปนทุงนา มีตนไมยืนตนขนาดกลาง พบในพ้ืนท่ีบานนาซอน หมู 6, บานโนนทรายคํา
หมู 7, บานสวางพัฒนา หมู 10, บานโนนสําราญ หมู 12
2.ปาโคก (ปาแดงหรือปาแพะ) มีลักษณะเปนตนไมไมข้ึนหนาทึบและมีหญาใบหนาข้ึนปะปนอยูท่ัวไป
3.พบในพ้ืนท่ี บานสวาง หมู 1, บานดอนกอย หมู 2, บานบัวใหญ หมู 3, บานบัวใหมพัฒนา หมู 9
4.ปาชุมชน มีลักษณะเปนปาไมไมคอยรกทึบ มีพืชท่ีเปนอาหารไดข้ึนอยูตามฤดูกาล เชน เห็ด ดอกกระเจียว หนอไม
เปนตน นับไดวาเปนปาท่ีอุดมสมบูรณมากในทองถ่ิน จึงเปนแหลงอาหารของประชาชน พบในพ้ืนท่ี บานสวาง หมู 1,
บานดอนกอย หมู 2, บานบัวใหญ หมู 3, บานคําประมง หมู 4, บานบัวนอย หมู 5, บานโนนทรายทอง หมู 8, บาน
บัวใหมพัฒนา หมู 9 และบานสวางพัฒนา หมู 10
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การประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม คาขาย อุตสาหกรรมครัวเรือน รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท รับจาง
มวลชนจัดตั้ง
ลูกเสือชาวบาน 2 รุน จํานวน 300 คน
ไทยอาสาปองกันชาติ 1 รุน จํานวน 40 คน
กองหนุนเพ่ือความม่ันคงของชาติ 7 รุน จํานวน 11 คน
กลุมสตรี 13 หมูบาน จํานวน 150 คน
กลุมเยาวชน 13 หมูบาน จํานวน 500 คน

การรวมกลุมของประชาชน
กลุมอาชีพตางๆ ท้ังหมด จํานวน 29 กลุม

1) กลุมเลี้ยงเปด จํานวน 1 กลุม
2) กลุมเพาะเห็ด จํานวน 1 กลุม
3) กลุมเลี้ยงไก จํานวน 1 กลุม
4) กลุมเลี้ยงปลา จํานวน 1 กลุม
5) กลุมทอผายอมคราม จํานวน 1 กลุม
6) กลุมเย็บผา จํานวน 2 กลุม
7) กลุมไรนาสวนผสมและทฤษฎีใหม จํานวน 3 กลุม
8) กลุมถนอมอาหาร จํานวน 6 กลุม
9) กลุมทําขนม จํานวน 1 กลุม
10) กลุมออมทรัพย จํานวน 12 กลุม

จุดเดนของพื้นท่ี (ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาอําเภอ)
1. การคมนาคม การติดตออําเภอ ใกลเคียงและอําเภออ่ืน เสนทางคมนาคมสะดวก
2. มีสถานท่ีทองเท่ียวมีชื่อระดับจังหวัด คือ อางเก็บน้ําคําปรจะมง บริเวณวัดคําประมง และมีแหลงทองเท่ียวเชิง
อนุรักษผามอดินแดง
3. มีวัดเกจิอาจารยชื่อดัง คือ หลวงปูสิม พุทธาจาโร, หลวงปูแวน ธนปาโล, หลวงปูหลวง กตปุญโญ เคยจําพรรษาอยู
ณ วัดสันติสังฆาราม เปนท่ีเคารพสักการะของชาวพุทธท้ังจังหวัดสกลนคร
4. มีหนวยงานราชการท่ีสําคัญ ไดแก สถานีตํารวจภูธรสวาง, โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานบัวใหญ, โรงเรียนบาน
บัวราษฎรบํารุง, วิทยาลัยการอาชีพพรรณนานิคม, โรงเรียนบานบัว(สระพังวิทยา), โรงเรียนบานสวาง โรงเรียนบาน
โนนทรายคํา และโรงเรียนบานดอนกอย
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สวนท่ี 2

สรุปผังเทศบาลตําบลบัวสวาง

โครงสรางขององคกร
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สวนท่ี 3

แผนสงเสริมการทองเท่ียวเทศบาลตําบลบัวสวาง
ตําบลสวาง อําเภอพรรณานิคม

ประจําปงบประมาณ 2560 - 2562

กิจกรรม ระยะเวลา สถานท่ีดําเนินการ หมายเหตุ

1. กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต เม.ย. ทต.บัวสวาง
2. กิจกรรมแหเทียนเขาพรรษา พ.ค. วัดในเขตพ้ืนท่ี ต.สวาง
3. โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนา ตลอดท้ังป วัดในเขตพ้ืนท่ี ต.สวาง
4. สงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวใน

เขตพ้ืนท่ี
-ทองเท่ียวเชิงเกษตร
-ทองเท่ียวกลุมอาชีพพ้ืนบาน

ตลอดท้ังป

บานคําประมง ม.4
บานดอนกอย ม.2


