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1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

ปฏิทินท่องเที่ยว 12 เดือน อบต. แสงภา 

เดือน กิจกรรมท่องเที่ยว 
มกราคม ทำบุญข้ึนปีใหม่ ชมไร่สตอเบอรี่ 

กุมภาพันธ์ บุญข้าวเปลือก (ทำขวัญข้าว) บุญข้าวจี่ (เพ็ญเดือน 3) 
มีนาคม บุญเดือน 4 (ประเพณีบุญหลวง) พระเวสสันดรชาดก ทำบุญหินสี่ก้อน (3 ปีครั้ง) 
เมษายน ประเพณีแห่ต้นดอกไม้  สงกรานต์สรงน้ำพระ รดน้ำผู้สูงอาย ุ

พฤษภาคม สรงน้ำพระวังถ้ำพระ ประเพณีก่อเจดีย์ทรายหัวบ้าน 
มิถุนายน ประเพณีก่อเจดีย์ทรายท้ายบ้าน 
กรกฎาคม หล่อเทียนพรรษาในไม้ไผ้ 
สิงหาคม บุญข้าวสัง บุญข้าวประดับดิน 
กันยายน บุญข้าวสาก 
ตุลาคม บุญบั้งไฟ 

พฤศจิกายน ฉลององค์พระธาตุดินแทน (15 ค่ำ เดือน 12) 
ธันวาคม ชมไร่สตอเบอรี่ 
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ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ทำบุญขึ้นปีใหม่  
ชมไรส่ตอเบอรี ่
บุญข้าวเปลือก (ทำขวัญข้าว) 
บุญข้าวจี่ (เพ็ญเดือน 3) 
บุญเดือน 4 (ประเพณีบุญ
หลวง) พระ 
เวสสันดรชาดก ทำบญุหินสี่
ก้อน (3 ปีครั้ง) 
ประเพณีแห่ต้นดอกไม้  14 
สงกรานตส์รงน้ำพระ รดน้ำ
ผู้สูงอาย ุ
สรงน้ำพระวังถ้ำพระ ประเพณี
ก่อเจดีย์ทรายหัวบ้าน 
ประเพณีก่อเจดยี์ทรายท้ายบ้าน 
หล่อเทยีนพรรษาในไมไ้ผ ่
บุญข้าวสัง บุญข้าวประดับดิน 
บุญข้าวสาก 
บุญบั้งไฟ 
ฉลององค์พระธาตุดินแทน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 

12 
น้ำตกตาดเหือง ฤดูฝนน้ำมากต้อง

เฝ้าระวังปลอดภัย
ในการลงเล่นนำ้ 
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กิจกรรมท่องเที่ยว 
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หมายเหตุ 
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เขต อบต.ด่านซา้ย 
พระธาตุศรีสองรัก 

           
นมัสการองค์พระ
ธาตุ เดือน พ.ค 

วัดเนรมติวิปัสสนา 
           

งานรำลึกหลวงพ่อ 
ทุกวันท่ี 5 พ.ค. 

พิพิธภัณฑ์ผตีาโขน 
           

ประเพณีบุญหลวง
และการละเล่นผี
ตาโขน 

วัดโพนชัย 

           

พระใหญ ่
หลุมพญานาค 
ประเพณีบุญหลวง
และการละเล่นผี
ตาโขน 

เทศกาลผตีาโขน 


ประเพณีบุญหลวง
และการละเล่นผี
ตาโขน 

บ้านเจ้าแม่นางเทียม 
           

งานเลี้ยงเจ้าเมือง
กลาง 

บ้านเจ้าพ่อกวน 

           

งานเลี้ยงเฮือน 
เดือน 4  
งานเลี้ยงหอ เดือน 
7 

น้ำตกแก่งสองคอน       

จุดชมวิว อ. ด่านซ้าย             จุดถ่ายรูป 
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รูปผีตาโขนยักษ ์            

ภูเตาโปง    

บ้านนาทุ่ม 
 

Home Stay 
ศูนย์ OTOP 

ศูนย์ปศุสตัว์ ตามพระราชดำริ 
อ.ด่านซ้าย 

           

ตลาดเช้าของเทศบาตรตำบล
ด่านซ้าย 
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1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดค่าง 
ล่องแก่งลำน้ำสาน 
น้ำตกแก่งเกลี้ยง 
น้ำตกแก่งโสก ฤดูฝนมลี่องแก่ง 
แก่งลาดปลาแป่ม 
วัดศรีทองพัฒนาราม 
งานบุญเดือนสี ่
งานแห่พระเจ้าฝนแสนห่า 
ล่องแพ หมู่บ้านโคกหางวัง 
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ภูกุ ทุ่ง
หมาไน 



 

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

อบต.ร่องจิก 
พระธาตุแตงโม 
สวนไมด้อก ไม้ประดับ 
ต้นจันทน์ผายักษ ์
ภูแปก 
กังหันน้ำยักษ์ 
ศาลาร้อยปีบ้านแก่ง 
ชมวิถีชีวิตชุมนการทำข้าว
เกรียบว่าว 
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปั่น ชม ชิม 
(สวนลำไย สวนแก้วมังกร) 



 

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ในเขตเทศบาลตำบลภูเรือ 
ลานครสิตม์าส 
วัดสมเด็จภเูรือมิ่งเมือง 
งานเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว 28 ธ.ค. – 2 ม.ค. 
งานบุญหลวง (บุญเดือนสี่) 
งานสงกรานต ์

1-15 
มีกิจกรรมตั้งแต่ 
1-15 เม.ย. 

งานบวงสรวงเจ้าพ่อพระยาศรี
โทน 
งานแห่เทียนเข้าพรรษา วันท่ีแน่นอน

ขึ้นกับการทรงของ
เจ้าพ่อกวนธง 

งานออกพรรษา 
งานลอยกระทง 
พ้ืนที่เชื่อมโยงกับเทศบาล
ตำบลภูเรือ 
สวนแกะ เช่น 
ไร่ เช่น ภูไทเลย 
ทุ่งดอกบัวตอง (ทางขึ้นอุทยาน
แห่งชาติภูเรือ) 
อุทยานแห่งชาติภูเรือ 



 

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ในเขต อบต. ท่าศาลา 
ภูบักได 
∙ ผาหลอกลวง
∙ กิจกรรมร่มร่อน เริ่มจากชมรมร่มบิน จัดกิจกรรมการแข่งขัน

โดยขึ้นทางภูบักได สามารถพัฒนาเป็น
เจ้าภาพในการจดัการแข่งขันได ้ จัดที่ภูบัก
ได และภูโปก 

∙ รอยพระพุทธบาท อยู่ระหว่างปรับปรุง 
∙ น้ำตกตาดห้วยท่อน
แก่งหมากสร้อย 
วัดป่าบ้านบง 
ภูแปก 
ภูโปก 
∙ กิจกรรมร่มร่อน
∙ จุดชมวิว
แก่งถ้ำพระ 
ภูหลวง 
∙ น้ำตก 3 กษัตริย์
∙ ผาเตลิ่น
∙ ลานสรุิยัน
∙ ผาสมเด็จ
∙ รอยเท้าไดโนเสาร์
∙ พระตำหนัก
∙ น้ำตกตาดเลย



 

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ประเพณีทำบุญศาลเจ้าปู่เจ้าตา 
งานบุญเดือนสี่ (บุญผะเหวต) 
ประเพณีลงแขกดำนา 
ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว 
พระประธานหันหลัง วัดบ้านสำราญ 
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน ท่าศาลา 



1 

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน 
แก่งคุดคู้ ขึ้นกับช่วงการปล่อยน้ำจากเขื่อนของประเทศจีน 
นั่งเรือประมงชมวิถีชีวิตรมิโขง 
นั่งเรือชมพระใหญ ่
ถนนคนเดินเชียงคาน 
ปั่นจักรยานไหว้พระ (มากกว่า) เกา้วัด 
วัดศรีคณุเมือง งานบุญเดือน 4 บุญผะเหวต 
วัดโพนชัย 
วัดป่ากลาง 
วัดป่าใต ้
วัดมหาธาต ุ บุญผะเหวต วัดสุดท้าย 
วัดศรีพนมมาศ 
วัดท่าคก 
วัดสันติวนาราม 
วัดภูช้างน้อย 
วัดเชียงคาน 
วัดท่าแขก 
หมู่บ้านไทดำ บ้านนาป่าหนาด 
หมู่บ้านไทพวน บ้านกลาง 
ภูทอก เที่ยวได้ทั้งวัน และช่วงเช้าชมทะเลหมอก 
พระพุทธบาท ภูควายเงิน 
ประเพณีผาสาดลอยเคราะห ์
∙ แข่งเรือยาว
∙ แห่ปราสาทผึ่ง
∙ ไหลเรือไฟ

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 

ประเพณีผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว 



1 

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ในเขต อบต. อาฮี 
ภูผักหวาน 
พระธาตุมะนาวเดีย่ว 
วัดศิริมงคล (พระนาคปรกมุจลินท์) 
วัดเมืองตูม 
น้ำตกแก่งตาดข่า 
แก่งเต้น 
หน้าผาประวัติศาสตร ์
วัดป่าโพนทอง 
ทุ่งหมาไน 
พิพิธภัณฑ์บ้านมั่นยืน และสวนมั่นยืน 
จุดชมวิวภูเขากุ สวนหินหลังภเูขากุ 
น้ำตกห้วยแต่ง 
ชมของใช้โบราณบ้านหลวงภักด ี ควรติดต่อเจ้าของบ้านล่วงหน้าก่อน 
สะพานมติรภาพไทย-ลาว 
ประเพณีปูสาด ใส่บาตรข้าวเหนยีว ทุกวันศุกร์ 
พิธีไหวศ้าลปูต่า ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 6 
ประเพณีบุญเดือน 6 ขึ้น 7-8 ค่ำ เดือน 6 
ประเพณีแห่ต้นดอกไม ้ 16 
วัดเมืองตูม 
ต้นไมร้อดแล้วรวย (วัดเมืองตูม) 
สะพานลอยเคราะห์ (วัดเมืองตูม) 
เรียนรู้การเก็บไคน้ำ 



โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

Workshop 2. ปฏทิินท่องเที่ยว 12 เดือน 
อบต. สารจิตร

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

พ้ืนที่ อบต.สารจิตร 
วัดสารจิตร หลวงพ่อโต โบสถ์ไมส้ัก ประเพณบีวชนาคสามัคค ี
พิพิธภัณฑ์ของโบราณ 
ถนนพระร่วง 
∙ บ้านนาสามมุม
∙ สะพานหนองขาม
∙ ลานตัดหินศิลาแลง (ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในอดตี) 
∙ บ้านแสนตอ
∙ บ้านสารจติร
∙ บ้านคุกพัฒนา ศูนย์เรียนรู้บ้านคุกพัฒนา 
∙ บ้านโบราณหลวง
∙ บ้านแก่ง
∙ บ้านนาคอย
∙ ห้วยจุ่มแตด
∙ ถ้ำเขานางคำ
∙ หนองจระเข้
ประเพณีท้องถิ่น 
ตักบาตรข้าวหลาม ทำบุญทุกวันท่ี 1 ม.ค ของทุกปี 
ก่อพระทรายข้าวเปลือก (ทำบุญขา้เปลือก) เป็นการทำบุญให้บรรพบุรุษเจ้าของที่นา 
เทศกาลประกวดว่าว พระร่วง-พระลือ 
งานบุญสลากระภัตร 



โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

Workshop 2 ปฏิทนิท่องเที่ยว 12 เดือน 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

พ้ืนที่ อบต. หนองอ้อ 
ชมวิวอ่างเก็บน้ำเขาหัววัว 
ชมเตาสังคโลก บ้านเกาะน้อย มีการสอนทำเครื่องสังคโลก 
โบสถ์ไม้สักทอง วัดดงยาง 
วัดกุฎีราย 
วัดป่ายางเมตตาญาราม 9 9 มี.ค. พิธีไหว้คร ู
ชมวิวแก่งหลวง 
ชมการทำไม้กวาดดอกหญ้า 
ชมการทอผ้าตีนซิ่นไทครั่ง 
ชิมอาหารพื้นบ้าน ข้าวต้มหัวงอก โซเลไ่ก ่ สั่งจองล่วงหน้า 
เกษตรอินทรีย์ (ชิมข้าวงอกพล่า) สั่งจองล่วงหน้า 
สหกรณ์ตอไม ้
ปลูกป่าที่สระพวง อยู่ระหว่างปรัปรุงสถานท่ี 
ประเพณีแห่ธง 20 
ประเพณีทำบุญข้าวใหม ่ 1 มีการทำบุญทุกวัดประจำหมู่บ้าน 
งานทำบุญกลางบ้าน ก่อนฤดูทำนา 
งานสรงน้ำโอยทาน 8-12 

พ้ืนที่เชื่อมโยง อบต. หนองอ้อ 
อุทยานประวัติศาสตร์ศรสีัชนาลยั 



โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

∙ วัดพระปรางค์
∙ วัดช้างล้อม
∙ งานย้อนอดีต ท่ี วัดช้างล้อม 6-10 
งานของดีศรีสัช 



โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

Workshop 2 ปฏิทนิท่องเที่ยว 12 เดือน 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

พ้ืนที่ อบต. นาเชิงคีรี 
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง (เขาหลวง) 
∙ น้ำตกหินราง
∙ เทศกาลพิชิตยอดเขาหลวง เสาร์-อาทิตย์ที่ 2 ของเดือนธันวาคม 
∙ สวนลุ่ม สถานท่ีพักผ่อยหย่อนใจ ชมวิวยอดเขา

หลวง 
ปรางค์เขาปู่จา 
รอยพระพุทธบาทจำลอง เขาปู่จา 
น้ำตกลำเกลียว 
หลวงพ่อโต (วัดนาเชิงคีรี) บวงสรวงหลวงพ่อโต ข้ึน 15 ค่ำ เดือน 3 
น้ำตกประตูมะค่า 
ถ้ำพระแม่ย่า 

12 
ตำบลนาเชิงคีรีมีการบวงสรวงวันที่ 12 
เมษายน ของทุกป ี

สระบ่อน้ำพุด ม.5 บ้านโว้งบ่อ มกราคม-กุมภาพันธ์ บัวแดงบาน 
โซกกระโปกพระร่วง 
จุดชมวิวเด่นตคีลี  ม.8 
ป่าชุมชนเขากาว 
ถ้ำเขาเชิง จำเป็นต้องมีคนนำทางมตีิดต่อล่วงหน้า 
ทุ่งปอเทือง ปลูกหลังฤดเูกี่ยวข้าว 
ลานพม่าฝนหอก 
ถนนพระร่วง 
บ้านลุงแทน (ศูนย์จักสาน ปลูกผักหวาน 



โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ประดิษฐไ์ม้เป็นตุ๊กตา) 
ชมผลิตภณัฑ์จากตาลโตนด 
∙ ปลีตาล
∙ ลูกตาลอ่อน (ลอนตาล)
∙ ขนมตาล
∙ น้ำตาลสด น้ำตาลปึก
∙ จาวตาล
∙ กระแช่
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 3 
หมู่บ้านผักหวานป่า หมู่ 9 เกลียวทอง มกราคม-พฤษภาคม ผักหวานแตกยอดอ่อน 
สวนเศรษฐกิจพอเพียงสามพี่น้อง (สวนลุง
ทัด) 
หาซื้อพืชผักท้องถิ่น 
∙ เห็ดโคน
∙ เห็ดหอบ (เห็ดเผาะ)
∙ ดอกดิน
∙ ดอกแม้ว



โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

Workshop 2 ปฏิทนิท่องเที่ยว 12 เดือน 
เทศบาลตำบลบ้านกล้วย 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

พ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านกล้วย 
วัดป่านาบุญ 
∙ ทุ่งดอกปอเทือง ใกล้วัดป่านาบุญ
ทุ่งทะเลหลวง อ่างเก็บน้ำรูปหัวใจ มีกิจกรรมช่วงเดือน

กุมภาพันธ ์
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุ่งทะเลหลวง วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
สหกรณ์ไม้บ้านขวาง ตู้ไมส้ักโบราณ 
วัดกำแพงงาม หอพระไตรปิฎกกลางน้ำ 
∙ บวชนาคสามัคคี
∙ นมัสการหลวงพ่อมี
∙ ศูนย์ศึกษาดนตรีไทย
ชมวิวคลองแม่รำพัน 
วัดบ้านขวาง 
∙ บวชนาคสามัคคี
∙ นมัสการหลวงพ่อโต
∙ นวดแผนโบราณ
วัดตระพังบัว สักการะพระบรมสาริกธาต ุ
ศูนย์จักสานด้วยไม้ไผ่ บ้านหางคลอง หมู่ 5 
ตลาดนดับ้านขวาง (ทุกเย็นวัน จันทร์ 
อังคาร พฤหัสบดี เสาร์) 
ตลาดนดับ้านกล้วย (ทุกเย็นวันอาทิตย์ พุธ 
ศุกร์) 



โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

พ้ืนที่เชื่อมโยงเทศบาลตำบลบ้านกล้วย 
ถนนคนเดิน (ทุกเย็นวันเสาร์) 



โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

Workshop 2. ปฏทิินท่องเที่ยว 12 เดือน 

เทศบาลเมืองหนองปลิง จังหวัดกำแพงเพชร 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

พ้ืนที่เทศบาลเมืองหนองปลิง 
เส้นทางพระร่วง 
∙ เขานางทอง
∙ จระเข้ปูน
∙ บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง (บึงสาป)
∙ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

- วัดพระสี่อริิยาบถ 
- วัดพระแก้ว 
- วัดช้างรอบ 
- วัดพระธาต ุ
- สระมน 
- บ่อสามแสน 

อุโมงค ์32 ปล่อง 
บ่ออึดใจ 
วัดราชพฤกษ์ศรัทธาราม พระพุทธรูปทองคำ รอยพรพุทธบาท 
วัดศรีโยธิน ชมพระพุทธรูปศิลาแลง 
วัดหนองปลิง ชมโบสถ์ศลิาแลง 
บึงสาธารณะ 
สระมรกต 
งานประเพณยีกธง 18 จัดหลังสงกรานต ์
งานประเพณผี้าป่าแถว ผ้าป่ากลางคืน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 
งานเทศกาลดอกดิน 



โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

พ้ืนที่เชื่อมโยงเทศบาลเมืองหนองปลิง 
งานเดิน-วิ่งมาราธอน กำแพงเพชร 
งานนบพระ-เล่นเพลง งาน 9 วัน เริ่มขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 
งานสารทไทย กล้วยไขเ่มืองกำแพงเพชร 



โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ป ี2561 

 1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 Workshop 2. ปฏทิินทอ่งเที่ยว 12 เดือน 

อบต. เหล่ากอหก (ไม้ไผ่ขนาดใหญ่)

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แหล่งท่องเท่ียว 
1. ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน และ
พิพิธภัณฑ์ลูกเสือชาวบ้าน 

ลูกเสือท่ีรเิริม่โดย ร. 9 ปฏิบัติหน้าที่เป็น
อาสาสมัคร เป็นรุ่น 8-12 พ.ศ. 2514   
(อายุ 15 ปี ข้ึนไปจึงจะเป็นลูฏเสือชาวบ้าน
ได้) 

2. ป่าชุมชนร้องนาเอี่ยน (ปลาไหล) Note : แผนงานในอนาคต * 
3. อ่างเก็บน้ำห้วยทับหมู - กิจกรรมล่องแพ + กลุ่มวิสาหกิจชุมชน * 

- ท่องเที่ยวเชิง (เกษตรอินทรีย์)ชุมชนบ้าน
เหล่ากอหก  (ระหว่างอ่างฯ ลานสน) 

- กิจกรรมท่องเที่ยวพจญภัย  * 
Note :  
1) ผู้อบรม เสนอสร้างอุโมงคเ์สืออ้าปากจุด
รับนักท่องเที่ยว 
2) แผนงานในอนาคต *

4. จุดชมวิวภูไก่ห้อย  (360 องศา มองรบถึง
สปป. ลาว) 

- กิจกรรมดูหมอก (เช้า- 8:00 น. ) 

5. สำนักงานฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สภาพป่า ของ
ตำบลเหล่ากอหก 

- 

5. ถ้ำอีเกีย (ค้างคาว) มีสะพานหิน ลอดถ้ำ หินย้อย ลักษณะถ้ำ 2 
ช้ัน มี 

6 วัดภูกรงไก่ ธรรมาราม 



โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ป ี2561 

 2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

7. วัดคีรีราชวราราม
8. วัดโนนสว่าง
9. วัดป่าเจรญิธรรม
10. วัดป่าวิเวกธรรม
วัฒนธรรม / ประเพณ๊ 
1. แห่ต้นดอกไม้ วันพระหลังสงกรานต์ 
2. แห่ปราสาทผึ้ง
3. บุญข้าวเปลือก ขึ้นสามค้ำเดือนสาม 
4. ตักบาตรเทโว ออกพรรษา 
5. ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง กลางพรรษา 
6. บุญบั้งไฟ ออกพรรษา 
7. ของดีเหล่ากอหก สัปปะรด 

หมายเหตุ :   ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว  ช่วงท่องเที่ยว   ช่วงท่องเที่ยวได้ แต่มีฝน            



โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ป ี2561 

 1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 Workshop 2. ปฏทิินทอ่งเที่ยว 12 เดือน 

เทศบาลตำบลนาแห้ว

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แหล่งท่องเท่ียว 
1. ท่องเที่ยวป่าชุมชนภูค้อ
2. จุดชมวิวภูผาหนอง (ภูผาหมวก)
3. บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ ในลำน้ำเหือง 
4. น้ำตกธารสวรรค์
5. น้ำตกตาดโตน
6. อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำไพร้
7. วัดห้วยน้ำริน
8. จุดผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่
9. ตลาดริมเหืองบ้านเหมืองแพร่ เฉพาะวันพระ 
10. ภูผาปล่อง
11. วัดพระบาทผาน้ำกล้อง หรือวัดพระบาทริมเหือง 
12. โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ศูนย์เรียนรู้ เพื่อศึกษาดูงานการปลูกป่า การ

แปรรูป เช่น กาแฟ การบริหารจัดการ * 
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐิกจของนาแห้ว 
คือการทำเกษตร

13. ผาคอยนาง

14. ป่าชุมชนโคกงาม
15. น้ำตกตาดขั้นได
วัฒนธรรม / ประเพณี 



 

 

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ป ี2561 

                                                2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. แห่ต้นดอกไม้               
2. แห่ต้นผึ้ง              
3. ไหลเรือไฟ              
4. บุญข้าวเปลือก              
5. บุญพระเวสสันดร              
6. สงกรานตไ์ทย-ลาว             งานระดับอำเภอ  
7. ออกพรรษา ตักบาตรเทโว              
8. ลอยกระทง              
แหล่งท่องเท่ียวเชื่อมโยง              
1. อุทยามแห่งชาติภูสวนทราย               

2. พระธาตุดินแทน              
3. น้ำตกตาดเหือง              

4. วัดโพธิ์ชัย              

5. สวนป่านาปอ              

6. ภูหัวฮ่อม              พื้นที่อุทยาน  
7. น้ำตกลาดออกอ้อ               

8. อนุสรณส์ถานลูกเสือชาวบ้าน              

 

หมายเหตุ :                ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว                     ช่วงท่องเที่ยว                    ช่วงท่องเที่ยวได้ แต่มีฝน             
 

  

   



 

 

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ป ี2561 

                                                1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 Workshop 2. ปฏทิินทอ่งเที่ยว 12 เดือน  

องค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แหล่งท่องเท่ียว              
1. น้ำตกผาผึ้ง ผาจอม               
2. ภูเปือย และจดุชมวิว              
3. น้ำตกผานางอ่ำ บ้านหนองหวาย               
4. ป่าเห็ดภูเปือย              
5. ป่าชุมชนเชิงอนุรักษ์             เก็บเห็ด ไม้ไผ ่
6. วัดป่าฐานสโมร บ้านซำทอง ม. 4               
7. วัดโคกสว่างพัฒนา (วัดป่าธรรมาราม)              
8. น้ำตกเย็นสดุยอด ม. 4               
9. ดงน้ำเหมือง ม. 2              
10. บ้านโบราณ บ้านเสาตั้งหิน ม. 2               
11. จุดชมวิวกล่องหมากบ้า               
12. วัดถ้ำดงผาง              
13. โรงไวน์ กระชายดำ ม. 2 , 5 และ 8                  
วัฒนธรรม / ประเพณ๊               
1. แห่ดอกไม้              หลังสงกรานต ์
2. บุญบั้งไฟเดือน 11               
3. บุญข้าวเปลือก              
4. บุญพระเวสันดร * แห่ต้นผึ้ง              * บางชุมชน 
5. บุญประเพณีเดือนสี ่              



 

 

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ป ี2561 

                                                2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

6. วันผู้สูงอายุ  
            

ประกวดทำอาหารพื้นเมือง เช่น เมี่ยงโคน
ข้าวแดกงา หลามไก่ หลามปลา แจ่วดำ 
แจ่วส้ม  

7. นามาลาคัพ              
แหล่งท่องเท่ียวเชื่อมโยง              
1. ภูส้มโอ บ้านโคก ม. 6              ป่าสมบรูณ ์
2. ผาขีดหิน บ้านโคก ม. 6               

 

หมายเหตุ :                ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว                     ช่วงท่องเที่ยว                    ช่วงท่องเที่ยวได้ แต่น้ำน้อย             
 

   



 

 

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ป ี2561 

                                                1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 Workshop 2 ปฏทิินท่องเที่ยว 12 เดือน   

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แหล่งท่องเท่ียว              
1. ภูผาแดด               
2. วัดศรีภูมิ                
3. วัดสว่างอารมณ์ บ้านนาเบี้ย              
4. ตลาดชุมชนบ้านเก่า              
5. หนองผือ              พัฒนาเป็นพ้ืนท่ีออกกำลังกายได ้
6. ภูเตาโปง และป่าชุมชนบ้านบุ่งกุ่ม             ป่าชุมชน 
7. วัดศรีสะอาด บ้านเสายองหิน บ้านเก่า               
8. บ้านโบราณ กับต้นมะขามโตก บ้านนา
หอ  

            
 

9. ศูนย์เรียนรู้กลุ่มแม่บ้าน OTOP บ้านเก่า 
แม่วันด ี

            
 

วัฒนธรรม / ประเพณี              
1. บุญหลวง วัดศรสีะอาด บ้านเกา่              
2. บุญหลวง วัดศรภีูมิ บ้านนาหอ              
3. บุญข้าวเปลือก ข้าวสาร ม.1- ม. 9              
4. ประเพณเีส็งกลอง              
5. ประเพณีข้าวประดบัดิน              
6. ประเพณีบญุข้าวสาก               
7. ประเพณีบญุออกพรรษา              



 

 

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ป ี2561 

                                                2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

8. ประเพณีบญุซำฮะ (บุญกลางบา้น)              
9. ประเพณสีงกรานต์               
10. บุญเลี้ยงหอ                
แหล่งท่องเท่ียวเชื่อมโยง              
1. ภูอีเลิศ บ้านปากหมัน              
2. วัดโพนชัย              
3. น้ำตกแก่งสองคอน              
4. ตลาดนัดสุขภาพ บ้านนาหมู่ม่อน             ทุกเสาร ์
5. ต้นโพธ์ิเสี่ยงทาย               
6. วัดป่าเนรมติรวิปสันา               
7. พระธาตุศรสีองรัก              
8. โครงการพระราชดำริ ปศุสตัว์อำเภอด่าน
ซ้าย  

            
 

 

หมายเหตุ :                ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว                     ช่วงท่องเที่ยว                    ช่วงท่องเที่ยวได้ แต่มีฝน             
 

   



 

 

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ป ี2561 

                                                1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 Workshop 2 ปฏทิินท่องเที่ยว 12 เดือน   
องค์การบริหารส่วนตำบลเลยวังไสย์     

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แหล่งท่องเท่ียว              
1. ไร่โรแมนติก  

            

- สามารถท่องเที่ยวระหว่างเดือนธันวาคม-
เมษายน  

- Homestay (พ.ย.) 
- ปัจจุบันอยุ่ระหว่างการสร้างศนูยบ์ริการ

การท่องเที่ยว  
2. สวนเกษตรโอบเลย 

            

- สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งตลอดทั้งปี ข้ึนอยู่
กับกิจกรรม กิจกรรมภายในสวนเกษตร
โอบเลย ได้แก่ กิจกรรมขี่มา้ การปลูกพืช
ผสมผสานระหว่างพืช กับสัตว์ (mini-
zoo) พืชทีม่ีการปลูกพืช เช่น เงาะ 
กล้วย โดยมีการส่งกล้วยเป็นวัตถดุิบ 
ใหb้anana family 

- กิจกรรมการล่องแพไม้ไผ่ในช่วงเดือน 
ตค.- พย. 

- กิจกรรมที่วางแผนในอนาคตเรื่องของ
เรือ แคน ู

- Homestay  
- มีการจัดทำลานกลางเต้น 
- เปิดบริการเฉพาะ เสาร์ อาทิตย ์

3. สวนเกษตรคุณสมศักดิ ์
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ บ้านเจรญิ  

            
- สวนเกษตรคุณสมศักดิ์ เริ่มทำปี 2485 

เป็นสวนเกษตรผสมผสาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 



 

 

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ป ี2561 

                                                2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ของมูลนิธิเลยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เนื้อท่ี 100 ไร่ 
 

แต่เดิมเคยทำ homestay และเคยทำ
ปฏิทินกับม.เกษตร ภายในสวนเกษตร
คุณสมศักดิ์ มีการปลูกผัก เช่น ยอด
หวาย และมีการส่งเสริมการเลีย้งฝ้ายส่ง 
กทม. นอกจากน้ี ภายในสวนเกษตรคณุ
สมศักดิม์ี การจดัตั้งศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติ บ้านเจรญิ ของมูลนิธิเลยเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน มีที่ศึกษาดงูาน 
และที่พัก โดยมีการทำงานร่วมกับศูนย์
ธรรมชาตภิูหลวง  

4. สวนสตรเบอรี่ เลยวังไสย ์             -  
5. ล่องแพ (บริเวณหน้าโรงเรยีน) 

            
- บริเวณ โรงเรยีนมีท่าน้ำ บรเิวณดา้นหน้า

โรงเรียน โดยเป็นจุดที่มีการอนุรักษ์พันธุ์
ปลา และจุดดูปลา 

6. น้ำตกตาดกกทับ             -  
7. น้ำตกตาดทับข้อง             -  
8. น้ำตกถ้ำพระ             -  
9. น้ำตกสาวแอ่ว             -  
10. น้ำตกช่ืนชีวิน             -  
11. น้ำตกวังหัวเมย             -  
12. น้ำตกเลยหง่า             -  
13. จุดชมวิวน้ำตกเลยหง่า             -  
14. วัดต้นน้ำเลย             - ตั้งอยู่ทีห่มู่ 7 



 

 

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ป ี2561 

                                                3 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

15. สำนักสงฆ์ศรีมหาโพธิ ์
            

- จุดท่องเที่ยวท่ีบริเวณนีค้ือ ถ้ำนกขี้ถ่ี โดย
แม่น้ำที่อยู่ใกล้ๆถ้ำ คือแม่น้ำเลย  ซึ่งอยู่
ใกล้กับวังหัวเมย 

วัฒนธรรม / ประเพณี               
1. งานประเพณีอนุรักษ์อีปุ่ม (อึ่งกรายลาย

เลอะ) 

            

- ในอำเภอภูหลวงมีแต่ที่ อ.เลยวังไสย์ มี
เฉพาะ หมู่ 2 กับหมู่ 7 (ในช่วงเวลาฝน 
หนาว) 

- อีปุ่มเป็นตัวช้ีวัดสิ่งแวดล้อม โดยใน
ปัจจุบันมีการรณรงค์ให้มีการอนุรกัษ์ 
อย่างไรก็ตาม ยังมีชาวบ้านที่ยังทานอยู ่

- ส่วนใหญ่งานจะจดัในเดือน กพ. ช่วง
ประมาณวันท่ี 4-6 กพ. 

2. การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แม่น้ำเลย  
(มีรถอีแต๊ก) 

            

- มีการจัดเส้นทางการท่องเที่ยว  
- การทำกิจกรรมคือ ใหร้ถอีกแต๊กพาคน

ไป (ห้วยแม้น้ำเลย) โดยมีกิจกรรมทีม่ี
ได้แก่ กิจกรรมให้ตกปลา นอกจากนี้ จะ
วางแผนให้ มีการรับประทานอาหาร โดย
ใช้ภาชนะท่ีไม่กระทบกับสิ่งแวดลอ้ม 
เช่น หลามปลา หลามไก่ ไม่มีการใช้แก้ว
น้ำ ใช้ไม้ไผ่แทน เป็นต้น 

3. อนุรักษ์พันธ์พืชและสัตว์น้ำเลย 
            

 
 

 

หมายเหตุ :                ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว                     ช่วงท่องเที่ยว                    ช่วงท่องเที่ยวได้ แต่มีฝน               



 

 

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ป ี2561 

                                                1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

Workshop 2 ปฏิทนิท่องเที่ยว 12 เดือน   

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แหล่งท่องเท่ียว              
1. ภูหอ              
2. น้ำตกไคร้โจ่งโด่ง              
3. น้ำตกไคร้เพียงดิน              
4. อ่างเก็บน้ำคู่              
5. วัดโนนสว่าง 

            
บวงสรวงศาลพญาช้าง-นางผมหอม วันที่ 
17 กุมภาพันธ ์

6. ไร่ธนาธิป 

            

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชม ชิม ผลไมต้าม
ฤดูกาล เช่น แก้วมังกร สตรอเบอรี่ มะม่วง 
ทะเรียน 

7. ไร่บิ๊กสุ 
            

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชม ชิม ผลไมต้าม
ฤดูกาล เช่น กล้วย สตรอเบอรี่ มะขาม 
มะนาว มะม่วง 

8. ไร่ภูอิงน้ำ 
            

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น กาแฟ  
สวนผักหวานป่าหมวดนมิิตร (สวนข้างเคียง) 

9. ไร่พืชไทย              
10. ไร่ธาราสุวรรณ              
11. โรงเรียนบ้านหนองบัว 

            
หลุมศพโบราณ และวตัถุโบราณ อายุ
ประมาณ 1,200-1,300 ปี 

12. ภูหลวง              



 

 

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ป ี2561 

                                                2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

13. โครงการปลูกพืชอาหารช้าง              
14. กลุ่มทอผ้าบ้านนาโพธิ์ (ฝ้ายตุ่ย)              
15. เส้นทางท่องเท่ียวชุมชนบ้านหนองบัว 

- ทำเคร่ืองถวายศาลพญาช้าง-นาง
ผมหอม 

- ปลูกต้นไม้ เชน่ ต้นกล้วย บริเวณ
คันสระหนองบัว 

- กลุ่ม Banana Family 
- บ้านโบราณตาควน ยายบัว 

(เส้นทางของต้นฝ้าย) 
- บ้านยายช่วยทอผ้า 

            

 

วัฒนธรรม / ประเพณี               
1. งานพญาช้าง-นางผมหอม              
2. ฮีตสิบสอง                

- บุญข้าวใหญ่               
- บุญคูณลาน              
- บุญข้าวจี ่              
- บุญผะเหวด (พระเวชสันดร)              
- บุญสงกรานต ์              
- บุญบั้งไฟ             หมู่ 7 และ หมู่ 13 
- บุญซำฮะ (บุญเบิกบ้าน)             บ้านนาโพธ์ิ 
- บุญเข้าพรรษา              
- บุญข้าวประดับดิน              
- บุญข้าวสาก              



 

 

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ป ี2561 

                                                3 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

- บุญออกพรรษา              
- บุญกฐนิ              

3. งานลอยกระทง              
 



 

 

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ป ี2561 

                                                1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

Workshop 2. ปฏทิินท่องเที่ยว 12 เดือน  

องค์การบริหารส่วนตำบลบุฮม จังหวัดเลย 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แหล่งท่องเท่ียว              
1. จุดชมวิวริมน้ำโขง ในเขตพื้นท่ีตำบล

บุฮม ช่วงเย็น             
ชมวิว ผาห้วยแล่ง ฝั่งลาว 

2. จุดชมวิว สำนักสงฆภ์ูน้อยสามัคคธีรรม 
บ้านผาแบ่น 

            
 

3. วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน 
• พระเจ้าใหญ่  
• รูปปั้นควายเงิน  
• รอยพระพุทธบาท  

            

 

4. วัดศรีสมสนุก              
5. "ปลัดขิก" หินแกรนิตแฝด              
6. วัดศรีลำดวน              
7. วัดป่าห้วยซวก              
8. วัดถ้ำผาแบ่น              
9. สำนักสงฆผ์าซ่อนแก้ว              
10. น้ำตกซำทอง             อยู่ระหว่างการพัฒนา 
11. น้ำตกตาดเปลือย              
วัฒนธรรม / ประเพณี              
1. งานสงกรานต์ และวันผูสู้งอาย ุ              
2. งานนมัสการรอยพระพุทธบาท วัดภู              



 

 

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ป ี2561 

                                                2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ควายเงิน 
3. บุญผะเหวต              
4. งานวันมะม่วงตำบลบุฮม              
5. งานวันเข้าพรรษา (ประจำหมู่บ้าน)              
6. งานวันออกพรรษา              
7. งานบุญซำฮะ              

 

http://buhom-loei.go.th/public/perform/data/detail/structure_id/8/perform_id/2/page/1/menu/46


 

 

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ป ี2561 

                                                1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

Workshop 2. ปฏิทินท่องเที่ยว 12 เดือน  
 เทศบาลตำบลเขาแก้ว จังหวัดเลย  

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แหล่งท่องเท่ียว              
1. ภูแก้ว 
∙ ชมทิวทัศน์ 360 องศา 
∙ ซำจำปา              

เดินป่า และชมธรรมชาต ิ

2. ภูหวด 
∙ วัดป่าสวนสวรรค์ 
∙ พระใหญ่ 

            
เดินป่า และชมทิวทัศน์ 360 องศา 

3. ศูนย์วัฒนธรรมไทดำ บ้านนาป่าหนาด 
∙ บ้านเรือนไทดำ 
∙ กลุ่มอาชีพ สมุนไพร ทอผ้า จัก

สาน 

            

 

4. ผาจันได บ้านโสกเก่า 
∙ ถ้ำเม่น 

            
หน้าผาธรรมชาต ิ
ถ้ำท่ีมีของโบราณ 

5. ถ้ำผามุม บ้านตาดซ้อ              
6. สวนผลไม้ เช่น ทุเรียน เงาะ กาแฟ 

บ้านตาดซ้อ 
            

ผลไม้ตามฤดูกาล 

7. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และ
พลังงานทดแทน  

            
 

8. ภูน้อย บ้านท่าบม 
∙ สักการะสถาน (ไมก้างเขนใหญ่) 
∙ โบสถ์คาทอลิก 
∙ น้ำตกห้วยน้ำมี (หลังตาด) 

            

 



 

 

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ป ี2561 

                                                2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

9. วัดป่านิโศการาม บ้านโสกใหม่ 
∙ พระใหญ่ 3 ปรางค์ 
∙ กลุ่มตีเหล็ก  

            
 

10. วัดป่าเทพนิมิต  บ้านนาเบน 
∙ พระบรมสารีริกธาตุ 

            
 

11. กลุ่มแมบ่้านแปรรูปอาหาร บ้านวัง
อาบช้าง เช่น กล้วย ครองแครงกรอบ 

            
 

12. โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ 
∙ ต้นแบบพลังงาน 
∙ เศรษฐกิจพอเพียง 

            
 

13. กลุ่มแมบ่้านท่าบม ผลิตภัณฑ์ เชน่ ไข่
เค็มสมุนไพร  

            
 

14. โครงการเฉลิมพระเกียรติคกงิ้ว (กลุ่ม
ทอผ้าไหมปักมือ) 

            
 

15. ศูนย์แสดงสินค้า และวัฒนธรรม 
เทศบาลตำบลเขาแก้ว 

            
 

วัฒนธรรม / ประเพณี              
1. แห่ดาวของชาวคริสต์  บ้านท่าบม                
2. นมัสการพระสารีริกธาตุ บ้านนาเบน             เดือนสาม 
3. การจัดแสดง "โคมไฟไทดำ" บ้านนาป่า

หนาด 
            

 

4. งานตุ่มโฮมพี่น้องไต              
5. บุญพระเวส  บ้านโสกใหม่             เดือนสี ่

 



 

 

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ป ี2561 

                                                1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

Workshop 2 ปฏิทนิท่องเที่ยว 12 เดือน  
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ จังหวัดเลย 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แหล่งท่องเท่ียว              
1. วนอุทยานภูบ่อบิด 
∙ ถ้ำพระ 

            

ช่วงเช้าชมหมอก 
ช่วงกลางวันชมเมืองเลย 
ช่วงเย็นชมพระอาทิตย์ตก 
เวลาเปดิ-ปิด 5:00 น.-20:00 น. 

2. ฝายน้ำลาย             ติดสำนักงานวนอุทยานอยูร่ะหว่างการพัฒนา  
3. ภูผาทา (ภผูาย่าทา) บ้านโนนสว่าง 
∙ ชมธรรมชาต ิ
∙ ที่พักสงฆ์ 

            
 

4. อ่างเก็บน้ำห้วยสรา้งโทน             จุดพักผ่อนหย่อนใจ 
5. ศูนย์การเรียนรูเ้กษตรผสมผสานปา้

ไพบูลย ์
            

 

6. ศูนย์การเรียนรูเ้กษตรผสมผสานลงุเข้ม 
            

ชม ซื้อ รับประทานอาหาร ผลิตภณัฑ์ทาง
การเกษตร เช่น ผักหวานป่า 

7. วัดโพธิ์ชัย 
∙ พระปางนาคปรกองค์ใหญ ่
∙ ต้นไม้ใหญ่ 40 คนโอบ 

            
 

8. วัดศรีสตัตนาค 
∙ หลวงพ่อคำตัน (พระใหญเ่ก่าแก่หนั

หน้าไปทางทิศใต้) 
∙ โบสถ์โบราณ 

            

 

9. วัดป่าภูเหล็กวนาราม              ∙ สถานปฏิบัติธรรม 



 

 

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ป ี2561 

                                                2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 ∙ สถานท่ีสงบเงียบสวยงาม 
10. กลุ่มทอผ้าไทเลยบ้านก้างปลา 

            
ชมขั้นตอนการทอผ้าฝ้ายตั้งแต ่ ปลูกต้นฝา้ย 
ทอผ้า และจำหน่ายป่า 

วัฒนธรรม / ประเพณี              
1. บุญประทายข้าวเปลือก              
2. ฮีตสิบสองคองสิบสี่                
∙ บุญเลีย้งศาลเจ้าบ้าน                
∙ บุญข้าวจี ่              
∙ บุญสงกรานต ์

- รดน้ำผูสู้งอาย ุ
            

 

∙ บุญบั้งไฟ             ขบวนแหบ่ั้งไฟ ฟ้อนรำของชุมชน   
∙ บุญซำฮะ  

- สักการะภูบ่อบิด 
- สักการะภูผาทา 
- สักการะฮูเงือก 

            

 

∙ บุญเข้าพรรษา 
            

ทุกวันพระใหญ่ในช่วงเข้าพรรษาจะมีการตัก
บาตรข้าวสารอาหารแห้ง 

∙ บุญข้าวประดับดิน              
∙ บุญข้าวสาก              
∙ บุญออกพรรษา             ประกวดผาสาดผึ้ง 
∙ บุญกฐิน              

3. งานแข่งเรือ              
4. งานลอยกระทง              

 



 

 

 

                                                1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 Workshop 2 ปฏทิินท่องเที่ยว 12 เดือน   

องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า    

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แหล่งท่องเท่ียว             พื้นที่โดยรวมเป็นป่า และลุ่มนำ้  
1. ศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีง บ้านโคก
ใหญ่ หมู่ 3              

 

2. ถนนลาดยาง หมู่ 2 บ้านน้อยสามัคคี –
บ้านห้วยไผ่              

ควรพัฒนาเป็นเส้นทางปั่นจักรยาน  
ระยะทางประมาณ 4-5 กม.ระหว่างทาง
เป็นสวนเกษตร  

3. ภูนกขี้ถ่ี              ขี้ถ่ี = ขี้เหนียว มีเห็ด 
4. ศูนย์เรียนรูส้มุนไพร บ้านคณุแม่ปราณี  

            

วิสาหกิจชุมชนสวนสมุนไพร เสนอขอใช้
สถานท่ี อบต. เป็นพื้นที่อบรม ผลิตภณัฑ์
ของ เช่น ลูกประคบตา ตัว หน้า แชมพู 
ฯลฯ   

5. ศูนย์เรียนรู้กลุ่มวสิาหกิจชุมชน บ้านไร่
พวย              

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯของที่ระลึกของฝาก 
จากเหง้าไผ่ เช่น เป็ดพ่อ แม่ มังกร (เรียก
ทรัพย์) 

6. วัดศรีดวงประทีป             เด่นเรื่องงานลอยกระทง 
7. ศูนย์เรียนรูโ้รงเรียนโคกใหญ ่

            
เสนอเป็นพื้นที่แสดงสินค้า OTOP ขงอ 
อบต. ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

8. จุดชมวิว องค์กรบริหารส่วนตำบลตาดข่า  
            

ใกล้ศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอาจารย์
เฉลิมชัย  

วัฒนธรรม / ประเพณี               
1. กล่องยาว ฟ้อนรำ              ระหว่างการฟื้นฟู 
2. ประเพณลีอยกระทง             มีประกวดกระทง  
3. ฮีตสิบสองคองสิบสี่               บุญพุ้มข้าวใหญ ่



 

 

 

                                                2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

- บุญข้าวใหญ่               
- บุญคูณลาน              
- บุญข้าวจี ่              
- บุญผะเหวด (พระเวชสันดร)              
- บุญสงกรานต ์              
- บุญบั้งไฟ 

            
ประกวดบั้งไฟ ประกวดผลผลติการเกษตร 
ขบวนแห่ ฟ้อนรำของชุมชน   

- บุญซำฮะ              
- บุญเข้าพรรษา              
- บุญข้าวประดับดิน              
- บุญข้าวสาก              
- บุญออกพรรษา              
- บุญกฐิน              

แหล่งท่องเท่ียวเชื่อมโยง              
1. คุนหมิง สวนหินผางาม              
2. ภูปากเปาะ              
3. ถ้ำมโหราฬ              
4. ถ้ำโพธิสัตว์               
5. วัดผาสวรรค์               
6. วัดป่าวิเวกภูเขาวงศ์               

หมายเหตุ :                ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว                     ช่วงท่องเที่ยว                    ช่วงท่องเที่ยวได้ แต่มีฝน 
 

 

 

 

   



 

 

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ป ี2561 

                                                1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 Workshop 2. ปฏทิินทอ่งเที่ยว 12 เดือน  

อบต.วังน้ำขาว 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แหล่งท่องเท่ียว              
1. หาดเจ้าราม 

            
เดิมคือ อ่างเก็บน้ำห้วยหนองเคาะ ต่อมาตั้ง
เป็นหาดเจ้าราม 

2. ถ้ำพระราม (ถ้ำเจ้าราม) 

            

-มีต้นสักใหญ่อันดับ2 ของประเทศ (รอง
จากอุตรดติถ์) รอยเท้ามนุษย์โบราณ ศิลา
จารึก 
-ค้างคาวเยอะเป็นอันดับ 2 ของประเทศ 
(รองจากราชบุรี) 

3. ถ้ำเขาฝาง ม.13             อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นแหล่งทอ่งเที่ยว 
4. วัดถ้ำหยก 

            
มีหินงอกหินย้อย ลานหินตัด มรีอยทาง
เกวียน 

5. กลุ่มทอผ้า ม.1               
6. กลุ่มทำไม้กวาด ม.6 ม.11              
7. กลุ่มแกะสลัก ม.17             เช่น แกะสลักไมไ้ผ่เป็นค้างคาว 
8. กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ม.12              
9. กลุ่มทอผ้า ทอเสื่อ เลี้ยงไหม ม.15              
10. กลุ่มเลี้ยงวัว ม.10              
11. กลุ่มเลี้ยงแพะ (บ้านแพะ)              
12. ถ้ำสีดา             ใกล้กับถ้ำพระราม 
พ้ืนที่ข้างเคียง              



 

 

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ป ี2561 

                                                2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. วัดป่าบุญเนิน (หลวงพ่อทันใจ)              
2. อ่างเก็บน้ำแม่รำพัน              
3. อ่างเก็บน้ำแม่กองค่าย              
4. วัดสังฆาราม              
5. วัดลานหอย              
6. โบราณสถานวัดวังหาด             เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับโบราณ  
ประเพณี/วัฒนธรรม              
1. ปีใหม่              
2. สงกรานต ์              
3. บุญบั้งไฟ             4 หมู่บ้าน (คนอีสานมาอยูร่วมกัน) 
4. ทำบุญกลางบ้าน              
5. เข้าพรรษา              
6. ออกพรรษา              
7. ลอยกระทง              
8. แหชู่ชก             จัดช่วงออกพรรษา 

 



 

 

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ป ี2561 

                                                1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 Workshop 2. ปฏทิินทอ่งเที่ยว 12 เดือน  

อบต/ทต แม่สิน 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แหล่งท่องเท่ียว              
1. จุดชมวิวก่ิวหางหมา บ้านปางตะเคียน 

            
ชมทะเลหมอก 
หมู่บ้านกาแฟ 

2. จุดชมวิวเขานก 360 องศา 
            

ทะเลหมอก ชมพระอาทิตยต์กดิน 
เป็นแหล่งน้ำพุร้อนใหม่  

3. เรือยาวโบราณ (วัดบ้านสุเม่น) 
            

บ้านสุเม่น เป็นเรือขุดสมัยโบราณ ชาวบ้าน
ค้นพบ ตั้งอยู่ในวัดบ้านสุเม่น 

4. ปางช้างแม่สิน             มีการล่องแพแม่น้ำยม (ยกเว้นฤดฝูน) 
5. ท่องเที่ยวตำบลแมส่ิน สกายวอล์ค สวน

ส้ม Orange Skywalk 
            

 

6. ท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนส้มเขียวหวาน 
พันธุ์สีทอง 

            

หมุนเวียนไปตามสวนต่างๆ ปัจจุบนั
ประมาณ 20 สวน (เก็บส้ม, ทำผลติภัณฑ์
จากส้ม ยำส้ม สบู่) ชิม ช้อป แชะ คนละ 99 
บาท ชมหิ่งห้อย เดือน พ.ค. 

7. ไม้สักกลายเป็นหินบ้านสุเม่น หมูท่ี่ 1 
และบ้านสุเม่นเหนือ หมู่ 21 

            
มีทั้งส่วนท่ีอยู่ข้างนอกและในวัดสเุม่น เพิ่ง
ค้นพบเมื่อปี 2561 โดยบังเอิญ  

8. บ่อน้ำพุร้อน หมู่ที่ 1 บ้านสุเม่น              
9. บ่อน้ำพุร้อน หมู่ที่ 17 บ้านโป่งลำปาง 

            
มี 2 ที่ คือท่ีเดิมและที่ค้นพบใหม่ สามารถ
เข้าไปชมได้เลย หรือจะตดิต่อมากไ็ด ้

10. น้ำตกตาดแม่ตื๋น หมู่ที่ 2 บ้านแม่เทินใต ้             ต้องเดินเท้าเข้าไป อยู่ในเขตป่า 



 

 

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ป ี2561 

                                                2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แหล่งท่องเท่ียว              
11. น้ำตกตาดช้างน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านแม่เทิน

เหนือ 
            

 

12. ดอยเสือ กำลังจะพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม หมู่ที่ 21 
บ้านสุเม่นเหนือ 

            
จุดชมวิว ชมทะเลหมอก เป็นเขตติดต่อเห็น
อำเภอวังช้ิน 

13. จุดชมวิวดอยแดง หมู่ที่ 2             จุดพักรถกรมทางหลวง มองเห็นววิแม่สิน 
14. ศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านผาเวียง ม.3 
            

วิทยากรเด็ก ฐานตา่งๆ 

15. หมู่บ้านชนเผ่า (ลีซอ บ้านสุเม่นเหนือ 
เย้า ม.22) 

            
 

16. ศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงตำบล
แม่สิน 

            
 

17. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนรุักษ์ต้น
น้ำผาเวียง 

            
 

18. ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้
หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่สอง จ.สโุขทัย 

            
เรียนรูเ้กี่ยวกับหญ้าแฝก 

ประเพณี/วัฒนธรรม              
1. เทศกาลส้มเขียวหวานและอาหารตำบล

แม่สิน 
            

จัดมาต่อเนื่องหลายสิบป ี

2. ปีใหม่ชนเผ่า             ช่วงตรุษจีน 
 



 

 

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ป ี2561 

                                                1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 Workshop 2 ปฏทิินท่องเที่ยว 12 เดือน   

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก     

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แหล่งท่องเท่ียว             พื้นที ่14 หมู่บ้าน  
1. น้ำตกห้วยตม             หมู่ 7  
2. จุดชมวิว ม่องตุข้าว 

            
หมู่ 4 รถเดินทาง+ เดินต่อประมาณ 10 
นาที  เห็นวิว อ. ศรีสัชฯ จุดเด่น หินเขี้ยว
หนุมาน 

3. ปางช้าง บ้านภูนกใต้             หมู่ 13 
4. ท่องเที่ยวเชิงเกษตร             หมู่ 7  
5. บ้านภูนกเหนือ ใต้ กลุ่มจักรสาน ทอผ้า              หมู่ 4 (ภูนกเหมือน) , 13 (ภูนกใต)้ 
6. วัดศรีจำปา  

            
หมู่ 6 พระบรมศารีริกธาตุครบูาศรีวิชัย, 
พระพุทธรูป หลวงพ่อทันใจ 

7. วัดปลายนา 
            

หมู่ 3 โบสถ์โบราณทรงท้องเรือ  
พระพุทธรูป เก่าแก ่ 

8. วัดภูนก              หมู่ 4 หลวงพ่อสองพี่น้อง  
9. ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านนาต้นจั่น  

            

หมู่ 5 ท่องเที่ยวเชิงเกษตร วัฒนธรรม วิถี
ชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น (กลุ่มทอผ้า ภูมิ
ปัญญาบ้านตาวง ป้านตอไม้ จกัรสานเข่ง
ผลไม้ เกษตรพอเพียง) อาหารถิน่ ผ้าหมัก
โคลน ผลไมต้ามฤดูกาล ปั่นจักรยานชมป่า- 
ทุ่งยามเช้า, มีจุดชมวิว ห้วยต้นไฮ ทุ่งพระ
อาทิตย์ ขึ้น---ตก, มีโฮมเสตย์ 22 หลัง, มี
การบริหารจัดการโดยชุมชน  

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2,+%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7,+%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7+%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiHitOMxbjZAhUKyLwKHfbRDYYQsAQINQ


 

 

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ป ี2561 

                                                2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

10. สวนผลไม ้
            

หมู่ 6 หน่อไม้ ทุเรียน ลองกอง (ยังไม่เปิด
เป็นแหล่งท่องเที่ยว) 

วัฒนธรรม / ประเพณี               
1. วันของดี และเทศกาลผลไม้ตำบลบ้านตึก 

            
ทุเรียน (หลง) ลางสาด ลองกอง หมู่  
7,8,12 ท่องเที่ยวเชงเกษตร 

2. ประเพณสีักการะหลวงพ่อสุข             15 เม.ย. หมู่ 3 กลางคืน 
3. ประเพณสีักการะหลวงพ่อสองพี่น้อง 

            
15 เม.ย. หมู่ 4 กลางวัน วัดภูนก (วัดจอม
แจ้ง)  

4. ประเพณสีู่ขวัญช้าง             17-19 เม.ย.  
5. สักการะศาลหลักเมือง              
6. ทำบุญสลากภัตร             ก่อนพรรษา  
7. ประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าเมือง
หมื่นด้ง  

            
19 เม.ย.  

8. งานสักการะ เจ้าปู่ขาเหล็ก             20 เม.ย  
แหล่งท่องเท่ียวเชื่อมโยง              
1. อุทยานประวัติศาสตรศ์รสีัชนาลัย              
2. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตำบลหาด
เสี้ยว 

            
 

 

หมายเหตุ :                ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว                     ช่วงท่องเที่ยว                    ช่วงท่องเที่ยวได้ แต่มีฝน            

 
 

   



โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ป ี2561 

 1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 Workshop 2. ปฏทิินทอ่งเที่ยว 12 เดือน 

อบต.บ้านด่าน

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แหล่งท่องเท่ียว 
1. อ่างเก็บน้ำเกิดผล อยู่ระหว่างการพัฒนา 
2. วัดสังฆาราม (วัดบ้านดา่น)
3. กลุ่มจักสาน (ม.4)
4. ฟาร์มเหด็ (ม.4)
5. กลุ่มโคขุน (ม.4) จะจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การเลีย้งโค 
6. ไร่นาสวนผสมเศรษฐกิจพอเพียง (ม.5) ทุ่งหญ้าแฝก (กรมพัฒนาท่ีดิน) 
7. แกะสลักไมส้ัก (ม.4)
พ้ืนที่ข้างเคียง 
1. อุทยานแห่งชาติรามคำแหง (เขาหลวง)
ประเพณี/วัฒนธรรม 
1. สงกรานต์ ก่อเจดีย์ทราย เจดยี์ข้าวเปลือก 
2. ทำขวัญข้าว หลังเก็บเกี่ยว 
3. ออกพรรษา (การละเล่นตาชูชก) การละเล่นดั้งเดิม แตกต่างจากท่ีอืน่ๆ  มี

เทศน์มหาชาติก่อน 
4. ลอยกระทง



การส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 

 1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 Workshop 2. ปฏทิินทอ่งเที่ยว 12 เดือน 
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ประเพณี 
- ทำบุญตักบาตรปีใหม ่ 1 
- ทำบุญทานข้าวใหม ่ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 
- เทศกาลหมูบ่้านชนเผา ดอยแม่แอบ 

ตำบลบ้านแซว 
17-18 

- กิจกรรมวันมาฆบูชา 
- งานประเพณีขนทรายเข้าวัด (วันเนา) 14 
- งานประเพณสีงกรานต์และมหกรรม

แข่งขันเรือพาย 4 ชาติ (จีน ลาว พม่า 
ไทย) เมืองเชียงแสน 

16-18 

- พิธีแห่ไม้ค้ำสลีวัดศรีมหาโพธิ ์
- สรงน้ำพระธาตุเจดีย์หลวง วัดพระธาตุ

จอมกิตต ิ
- สรงน้ำพระธาตุวัดพระธาตผุาเงา 
- บวชเณรภาคฤดูร้อน (วัดพระธาตผุาเงา 

วัดป่าสักหางเวียง) 
- กิจกรรมวันวสิาขบูชา 
- ประเพณีเลี้ยงเจ้าพ่อประตูป่าสัก เจ้าแม่

นางเสิ้ง 
- แห่เทียนเข้าพรรษา 
- มหกรรมการประกวดกลองหลวงลา้นนา 



การส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 

 2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

12 ราศี 
- ประเพณีเดือน 12 เปิง (เปรตพลี) 
- ทำบุญทานข้างสลาก (ตานก๋วยสลาก) 
- ตักบาตรเทโวโลหะ 
- งานประเพณลีอยกระทงยี่เป็งสี่แผน่ดิน

เมืองเชียงแสน ประกวดโคมแขวน 
- ตักบาตรเป็งปุ๊ด 
- งานสลากซาวหา้ ทำบุญสืบชะตาเมือง

เชียงแสน 
- สวดมนต์ข้ามป ี
กิจกรรมการท่องเท่ียว 
- ถนนคนเดิน ทุกวันเสาร ์
- กาดใบตอง ทุกวันเสาร ์
- พื้นที่เมืองโบราณเชียงแสน 
- ล่องเรือชมสองฝั่งโขง (ท่าเรือท่องเที่ยว

เทศบาลตำบลเวยีงเชียงแสน) 
- บ้านฮอมผญ๋าและน้ำสมุนไพร 
- บ้านร้อยซึงและสมุนไพรพื้นบ้าน ติดต่อล่วงหน้า 
- บ้านจักสาน 
- บ้านขนมวงโบราณ 
- การถักผ้าไทยวน 
- ผลิตภณัฑ์ใบตอง 
- โรงเรียนผูสู้งวันเทศบาลตำบลเวียงเชียง

แสน 



การส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 

 3 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

- พื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนริมโขง (ตึกทรง
ฝรั่งเศส ท่ีประทับรบัรองในหลวงรชักาล
ที่ 9) 

- พิพิธภัณฑ์เชียงแสน 
การท่องเท่ียวเชื่อมโยง 
- ปั่นจักรยานเส้นทางธรรมชาติ 

สามเหลี่ยมทองคำ 
- ดูนกท่ีทะเลสาบเชียงแสน 
- ฮ้องขวัญนก สืบชะตาทะเลสาบเชยีงแสน 
- เทศกาลไหลเรือไฟ บ้านสบคำ 
- งานแข่งเรือยาว 12 ฝีพาย หมู่ 9 



การส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 

1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

Workshop 2 ปฏิทนิท่องเที่ยว 12 เดือน  
เทศบาลตำบลท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ประเพณี 
ประเพณีกินวอ หมู่ที่ 9 
ประเพณีบวชสามเณรภาคฤดูร้อน 
รดน้ำดำหัวผูสู้งอายุ เทศกาลสงกรานต ์
ประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา 
ประเพณีตานก๋วยสลาก 
ประเพณียี่เป็ง (งานลอยกระทง) 
ประเพณีเป็งปุด ทุกวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ ที่ตรงกับวันพุธ 
แหล่งท่องเท่ียว 
วัดป่าห้วยบง 
วัดป่าเขื่อนแก้ว 
วัดป่าหัวดอย 
วัดสถาน 
วัดศรีดอนชัย พระแสนแส่ หมู่ที่ 8 บ้านห้วย
บง 
สำนักสงฆเ์กาะแก้ว สักการะพระพุทธ
ประธานสีขาว หมู่ที่ 9 
ไร่องุ่น อิงจันทรา 
อ่างเก็บน้ำหนองบัว หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด 
ตำบลท่าสาย 
ป่าดอยปุย (อุทยานแห่งชาติแม่ปมื) 

http://tumboltasai.go.th/travel-detail.php?id=10


การส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 

2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แหล่งเรียนรู ้
ศูนย์การเรียนรูเ้กษตรอินทรยี์ โรงเรียน
ชาวนาตำบลท่าสายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
แหล่งท่องเท่ียวเชื่อมโยง 
ไร่เชิญตะวัน 
วัดร่องขุ่น 
น้ำตกขุนกรณ ์
ปางช้างเผือกเชียงราย 
ไร่บุญรอด 



การส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 

 1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

Workshop 2 ปฏิทนิท่องเที่ยว 12 เดือน 
เทศบาลตำบลแม่ยาว  

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ประเพณี 
ประเพณีตานข้าวใหม ่
• เผ่าลาหู่  
• เผ่าอาข่า
• เผ่ากะเหรี่ยง
• คนเมือง
ประเพณีโล้ชิงช้า เผ่าอาข่า 
ประเพณีกินวอ เผ่าลาหู ่
งานตรุษจีน เผา่อิวเมี่ยน 
งานวันช้างไทย 
• ขันโตกช้าง
• ดำหัวช้าง

13 

ประเพณีปี๋ใหม่เมือง 13-16 
ประเพณีสรงน้ำถ้ำพระ 
• สรงน้ำ
• ข่วงวัฒนธรรม 8 ชนเผ่า
• การแสดงวัฒนา
• จำหน่ายสินค้า
ประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา 
ประเพณีตานก๋วยสลาก 
ประเพณีตานต้นเกี๊ยะ ของเผ่าไทลื้อ 



การส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 

 2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ประเพณีตักบาตรเทโว วันออกพรรษา 
ประเพณียี่เป็ง 
งานคริสตม์าส 
ประเพณีเป็งปุด ทุกวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ ที่ตรงกับวันพุธ 
แหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียว 
จุดชมวิวดอยบ่อ (ทะเลหมอกยะฟ)ู 
โบราณสถานถ้ำพระ 
น้ำตกบ้านห้วยแมส่าย 
น้ำตกสองแคว 
หมู่บ้านห้วยน้ำริน เผ่าอาข่า ติดต่อก่อนล่วงหน้า 
พิพิธภัณฑ์ดินปั้นบา้นจะแล 
สะพานฮาแหลจ่ะ 
สระกกหลง และพระพุทธรูปทันใจ 
หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว 
ชมรมทัวร์ช้างบ้านกะเหรี่ยงรวมมติร 
(น่ังช้างชมธรรมชาติ การแสดงชนเผ่า 
จำหน่ายสินค้า) 
ล่องแพ แม่น้ำกก 
ล่องเรือคายัค แม่น้ำกก 
แหล่งเรียนรู ้
โรงเรียนผาขวางวิทยา 
• หาดผาขวาง
• โฮมสเตย์
• ร้านกาแฟ



การส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 

 3 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

สถานพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ
ดอยบ่อ 



การส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 

 1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 Workshop 2. ปฏทิินทอ่งเที่ยว 12 เดือน  
เทศบาลตำบลนางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ประเพณี 
ประเพณีตานข้าวใหม ่ พุทธ ต้นเดือนมกราคม 

คริสต์มาส สัปดาห์ที่สองเดือนมกราคม 
ประเพณีกินวอ ปลายมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพนัธ์ 
งานของดีพื้นบ้านตำบลนางแล 
ประเพณีสรงน้ำพระธาต ุ
- วัดป่าห้า 
- วัดม่วงคำ 
- วัดป่ารวก 
- วัดนางแล 
- วัดลำเปิง 
- วัดป่าอ้อร่มเย็น (เจดียไ์มไ้ผ่) 
ประเพณีสืบชะตาหมู่บ้าน และสงเคราะห์
บ้าน 
ประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหวั 
ประเพณีกินไข่แดง หมู่ 6 
ประเพณีสืบชะตาแม่น้ำนางแล แรม 8 ค่ำ เดือน 8 (ภาคเหนือ) 
งานบุญผาลาดรอยวัว 
ประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา 
ประเพณีตานก๋วยสลาก 
ประเพณีตักบาตรเทโว 



การส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 

 2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ประเพณียี่เป็ง วัดลำเปิงมีประกวดโคม 
งานวันคริสตม์าส 
ประเพณีเป็งปุด ตักบาตรวันพระหลังเที่ยงคืนที่ตรงกับวันพุธ 
แหล่งท่องเท่ียว และกิจกรรมท่องเที่ยว 
พิพิธภัณฑ์บ้านดำ 
น้ำตกนางแลใน 
นาขั้นบันได 
บ้านศิลปิน ติดต่อศลิปินเจ้าของบ้านล่วงหน้า 
ดอยดินแดงบ้านเซรามิค 
บ้านกะเหรีย่งคอยาว 
ผาลาดรอยวัว 
ไรส่ตรอเบอรี ่
โฮงผญ่าแพทย์พื้นบ้านและศูนยส์มุนไพร 
(นวดย่ำขา) 

ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตดุอยโอ่ง 

ไรส่ัปปะรดนางแล ภูแล 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชุมชน หมู่ 10 
วัดป่าห้า 
วัดม่วงคำ 
วัดป่ารวก 
วัดนางแล 
วัดลำเปิง 
วัดป่าอ้อร่มเย็น (เจดียไ์มไ้ผ่) 
วัดป่าปฐมพุทธาราม 
วัดพระธาตดุอยโอ่ง 



การส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 

 3 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แหล่งเรียนรู ้
ศูนย์เกษตรอินทรยี์บ้านนางแลใน หมู่ 7 
ศูนย์การเรียนรูส้ัปปะรดแปรรูป หมู่ 8 ติดต่อการบรรยายล่วงหน้า 
หมู่บ้านสัปปะรด หมู่ 10 ติดต่อการบรรยายล่วงหน้า 
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 10 



การส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 

 1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 Workshop 2 ปฏทิินท่องเที่ยว 12 เดือน 

เทศบาลตำบลศรีดอนชัย 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

งานประเพณี 
ประเพณีงานบุญปีใหมไ่ทลื้อ 1 จัดต่อเนื่องจากพิธีสวดมนต์ข้ามปี 31 

ธันวาคม  
ประเพณีตานธรรมหลวงประจำป ี
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
ประเพณีวันสงกรานต์ปีใหมไ่ทลื้อ 13-15 
พิธีมหาจุลกฐินไทลื้อ (วาระที่ 1: ปลูก
ฝ้ายจัยยะมงคล) 
ประเพณีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียน
พรรษา 
พิธีมหาจุลกฐินไทลื้อ (วาระที่ 2: กล่อมฝ้าย) 
ประเพณีตานก๋วยสลากไทลื้อ 
ประเพณีไหลเรือไฟ จัดช่วงวันออกพรรษา 
พิธีมหาจุลกฐินไทลื้อ (วาระที่ 3: ขบวนแห่
จุลกฐิน เก็บฝ้าย ปั่นฝ้าย ทอฝ้าย ย้อมสี ผ้า
ไตร) 
พิธีสวดมนต์ข้ามป ี 31 
แหล่งท่องเท่ียว 
จุดชมวิวแม่น้ำสองสีทีร่ิมโขงบ้านปากอิง 
หมู่ 16 
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วัดพระธาตุแม่ย่าม่อน 
หนองรงค์ ชมทุ่งปอเทืองกลางน้ำ 
วัดท่าข้ามศรดีอนชัย 
พระธาตุห้าเจดีย ์
ข่วงวัฒนธรรมเฮือนคำแพง ทอผ้า อาหาร มสีอนศิลปะ เช่น กลอง

สะบัดชัย  ฟ้อนดาบ  
เฮือนไทลื้อ 100 ปี พิพิธภัณฑ์ โฮมสเตย ์
พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำ พิพิธภัณฑ์ผา้ 
กลุ่มพัฒนาสตรไีทลื้อศรดีอนชัย 
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 1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 Workshop 2. ปฏทิินทอ่งเที่ยว 12 เดือน 
เทศบาลตำบลห้วยไคร้ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ประเพณี 
ประเพณีตานข้าวใหม่ 
พิธีถวายขอบคุณพระเจ้า เสาร์แรกของเดือนกุมภาพันธ ์
งานวันตรุษจีน 
ประเพณีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ วัดห้วยไคร้
ใหม ่
ประเพณีสักการะครูบาเจ้าศรีวิชัย 
ประเพณีเดินขึ้นพระธาตุดอยตุง และสรง
น้ำพระธาตุดอยตุง 
ประเพณีปอยส่างลอง 
ประเพณีสรงน้ำพระ 
ประเพณีสืบชะตาหมู่บ้าน 
ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 
ประเพณีเลี้ยงผีเสี้ยวบ้าน 17 
งานวันอิสเตอร์ 
งานแห่เทียนเข้าพรรษา 
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดห้วยไคร้หลวง 
ประเพณีทอดกฐิน ผ้าป่า 
ประเพณีตานก๋วยสลากภัตร 
งานวันคริสต์มาส 
ประเพณีเดือนยี่เป็ง 
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 2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ตักบาตรเป็งปุด (ตักบาตรพระอุปคุต) ตักบาตรเที่ยงคืนวันพระขึ้น 15 ค่ำ ที่ตรง
กับวันพุธ 

ประเพณีปอยหลวง จัดเมื่อมีการฉลองสิ่งก่อสร้างที่ประชาชนท่ี
สร้างขึ้นเสร็จแล้ว เช่น วิหาร ศาลา โบสถ ์

แหล่งท่องเท่ียว 
อ่างเก็บน้ำขุนน้ำห้วยไคร้ 
หมู่บ้านไตหย่า (วิถีชีวิต อาหาร) 
พระธาตุดอยตุง 
วัดห้วยไคร้ใหม่ 
วัดห้วยไคร้หลวง 
วัดศาลาเชิงดอย 
แหล่งเรียนรู ้
ชมรมผู้สูงอายุ 
- กลุ่มทำโคมล้านนา 

ทุกวันพฤหัสบด ี

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 4 ไร่ แก้
จน สวนนายก 
กลุ่มทอผ้า หมู่ 6 บ้านศาลาเชิงดอย 
กลุ่มทอเสื่อกก หมู่ 1,  7, 11 
กลุ่มจักสานตะกร้า ไม้กวาด หมู่ 2 
การท่องเท่ียวเชื่อมโยง 
งานสีสนัดอยตุง จัดปลายธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคม 
งานมหัศจรรย์สิบชาติพันธุ์ อำเภอแม่สาย 
พระตำหนักดอยตุง 
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 1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 Workshop 2. ปฏทิินทอ่งเที่ยว 12 เดือน 
เทศบาลนครเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ประเพณีและกิจกรรมการท่องเท่ียว 
งานอัญเชิญพระพุทธรูปแวดเวียงเจียงราย 
และทำบุญตักบาตรวันขึ้นใหม ่

1 ณ ถนนธนาลัย 

งานสักการะดวงพระวิญญานพญามังราย
มหาราช (งานตานหาพญามังราย) 

25 ณ วัดพระธาตุดอยงำเมือง 

เทศกาลอาหาร อาหารชาติพันธุ์ และอาหาร
ฮาลานนครเชียงราย 

ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย 

งานดอกไม้และสสีันแห่งชาตุพันธ์ุ นคร
เชียงราย 

ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย 

งานวันตรุษจีน ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย 
งานวันวาเลนไทน ์ 14 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย 
งานเทศกาลวันกล้วยหอมทอง ณ ชุมชนป่าตึงริมกก 
งานป๋าเวณีปี๋ใหมเ่มือง (วันสงกรานต์) 
- แห่ไม้ค้ำสร ี
- ห่มพระธาตุวังซาง 
- ทำบุญตักบาตร 
- ขบวนแห่นางสงกรานต ์
- สรงน้ำพระพุทธสิหิงค ์

12-13 

ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย 

งานสรงน้ำพระธาตุดอยสะเก็น 
งานของดีนครเชียงราย ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย 
งานวันวิสาขบูชา 
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กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
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- ทำบุญตักบาตร 
- สักการะพระธะาต ุ
- กวนข้าวมธุปายาส 
ประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย 
งานตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออก
พรรษา 
งานวันลอยกระทง ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระ

ศรีนครินทรฯ์ 
งานตานก๋วยสลาก 
งานเชียงรายดอกไม้งาน ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย 
งานกิจกรรมดนตรีในสวน ทุกวันเสาร์ ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย 
พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิ และตัก
บาตรดอกไม ้

ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย 

งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
COUNTDOWN 

31 
ณ หอนาฬิกานครเชียงราย 

ตักบาตรเป็งปุ๊ด ทุกวันพระที่ตรงกับพุธขึ้น 15 ค่ำ ณ วัดมิ่ง
เมือง ถนนบรรณประการ 

กิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน คีริชยั ยามะ 
ชุมชนดอยสะเก็น 
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถราง
และรถโค้ช 

ทุกวัน 

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียวโดย
รถจักรยาน  

ตามเส้นทางที่กำหนด 

ถนนคนเดินนครเชียงราย “กาดเจยีงฮาย ทุกวันเสาร์ ณ ถนนธนาลัย 
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รำลึก” 
แหล่งท่องเท่ียว 
อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช 
วัดพระแก้ว 
วัดพระสิงห ์
วัดดอยงำเมือง 
วัดพระธาตดุอยจอมทอง 
วัดพระธาตดุอยเขาควาย 
วัดมิ่งเมือง 
วัดดอยพระบาท 
วัดร่องเสือเต้น 
วัดห้วยปลากั้ง 
หาดเชียงราย 
สะดือเมือง 108 หลัก (บริเวณพระธาตุดอย
จอมทอง) 
อุทยานศิลปะและวัฒนธรรมไร่แมฟ่้าหลวง 
ไนท์บาซาร ์
สวนตุงและโคมนครเชียงราย 
หอนาฬิกาเชียงราย 
อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเดจ็พระศรี
นครินทร์ (หอราชรถบุษบก) 
พิพิธภัณฑ์อูปคำ 
ดอยสะเก็น (คีรีชัย ยามะ) 
บ้านจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
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กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 
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ศาลารอยพระบาท พระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัวภมูิพลอดลุยเดช 
ห้องสมุด “เสมสิกขาลัยเชียงราย” 
พิพิธภัณฑ์หมอบริกส ์
อนุสาวรียร์ัชกาลที่ 5 และหอประวัติเมือง
เชียงราย 
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ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 

 1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 Workshop 2 ปฏทิินท่องเที่ยว 12 เดือน  
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ประเพณีและกิจกรรมท่องเที่ยว 
ประเพณีตานข้าวใหม ่
สรงน้ำพระธาตุสมปรารภนา  วัดบ้านป่ายาง
มน 

ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้าเป็ง (3) 

ประเพณีหล่อและแหเ่ทียนเข้าพรรษา 
ประเพณีกินอ้อผญ๋า 
ตานก๋วยสลาก (ตานข้าวสลาก) 
ประเพณีออกพรรษา และตักบาตรเทโว 
ประเพณีทอดกฐิน ผ้าป่า 
ประเพณีลอยกระทง 
สวดมนต์ข้ามป ี
ตักบาตรเป็งปุด (ตักบาตรพระอุปคุต) ตักบาตรเที่ยงคืนวันพระขึ้น 15 ค่ำ ที่ตรง

กับวันพุธ 
แหล่งท่องเท่ียว 
หาดเชียงราย เทศกาลท่องเที่ยวหาดเชียงราย 
พระธาตสุมปรารภนา  วัดบ้านป่ายางมน 
วัดหนองด่าง 
แหล่งเรียนรู ้
ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง หมู่ 4 



การส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 

 1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 Workshop 2. ปฏทิินทอ่งเที่ยว 12 เดือน  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ประเพณีและกิจกรรมการท่องเท่ียว 
ประเพณีตานข้าวใหม่ 
เดินธรรมยาตราของพระสงฆ์ 
เดินจาริก  แสวงบุญ ขึ้นนมสัการพระธาตุ
ดอยตุง และงานสรงน้ำพระธาตุดอยตุง 
งานประเพณีบรรพชา สามเณรภาคฤดู
ร้อน 
ประเพณีสืบชะตา ทำแต่ละหมู่บ้าน 
ประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัว
ผู้สูงอายุ 
งานเลี้ยงผีฝาย และผีบ้าน ทำแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้น้ำอุดมสมบูรณ ์
งานสมโภชน้ำทิพย์ ปกติทำพร้อมเดินจาริกแสวงบุญขึน้นมัสการพระ

ธาตุดอยตุง 
ประเพณีเข้าพรรษา ทำแรม 1 ค่ำ เดือน 8 
ปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย ์
กิจกรรมปลกูข้าวลงแขกปลูกวันแม่ 
ตานก๋วยสลาก (ตานข้าวสลาก) จัดช่วงปลายพรรษา 
ประเพณีตักบาตรเทโว ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 
ประเพณีลอยกระทง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 
ประเพณีวิ่งปั่นขึ้นดอย 
กิจกรรมเกี่ยวข้าววันพ่อ 
ตักบาตรเป็งปุด (ตักบาตรพระอุปคุต) ตักบาตรเที่ยงคืนวันพระขึ้น 15ค่ำ ที่ตรงกับวันพุธ 



การส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 

 2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แหล่งท่องเท่ียว 
ม่อนฤาษ ี
พิพิธภัณฑ์ครูบาเจ้าศรีวิชัย 
พระธาตุดอยตุง 
ลานปฏิบัติธรรม 
ขุนน้ำโป่ง หมู่ 5 
แหล่งเรียนรู ้
กลุ่มชุมชนทำเสื่อกก และตุงจากเสื่อกก 
หมู่ 4 และ 3 
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ 4 
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ 3 (สตรอเบอร์ร่ี 
พริก) 
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่ 8 (เห็ดฟาง 
พริกปลอดภัย)  
กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์เพ่ือนช่วยเพ่ือน หมู่ 3, 
4, 8 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ผู้ปลูกสัปปะรด หมู่ 5 
อาคารเรียนตัวอย่างต้านแผ่นแผ่นดินไหว 
โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ 
ศูนย์การเรียนรู้ครูจารินร์  ผลิตตุงซาววา 
กลุ่มชาติพันธุ์ลั๊วะ หมู่ 5 
กลุ่มจักสานหวาย หมู่ 3 
การท่องเท่ียวเชื่อมโยง 
งานมหัศจรรย์สิบชาติพันธุ์ อำเภอแม่สาย 



การส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 

 3 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

วัดศาลาเชิงดอย 



การส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 

 1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 Workshop 2. ปฏทิินทอ่งเที่ยว 12 เดือน  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ประเพณีท้องถิ่น 
งานวัฒนธรรม 4 ชนเผ่า 
- การแสดง และการละเล่น 
- ขายสินค้าชนเผ่า 

แต่ละปจีะเวียนจัดไปตามหมู่บ้าน แล้วแต่
หมู่บ้านไหนรับจัดเป็นเจ้าภาพ 

ประเพณีปีใหม่การกินวอ ของชาวลาหู ่
ตรุษจีนชาวอิ้วเมี่ยน และชาวลีซอ มีจัดรดน้ำดำหัว 
ปีใหม่ไข่แดง ของชาวอาข่า จัดตามปฏิทินอาข่า 
พิธีโล่ชิงช้า (กิจกรรมสาธติ) ของชาวอาข่า จัดช่วงปลายเดือนสิงหาคม ต้นเดอืน

กันยายน 
ประเพณีกินข้าวใหม ่ ก่อนวันที่ 20 พฤศจิกายน 
เทศกาลคริสตม์าส ของชาวลาหู่ อิว้เมี่ยน อา
ข่า และลีซอ 
เทศกาลปีใหม่ เล่นลูกข่าง เล่นสะบ้า เต้นรำ 
ของชาวอาข่า 
แหล่งเรียนรู ้
แหล่งเรียนรู้วิถีกาแฟ เรียนรู้กระบวนการผลิตกาแฟครบวงจร 
แหล่งท่องเท่ียว 
น้ำตกห้วยชมภู (ห้วยส้าน) 
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป่าชุมชนหมู่บ้าน
ห้วยส้าน 
น้ำตกปางขอน ต้องมีผู้นำทาง 
ถ้ำค้างคาว ต้องมีผู้นำทาง 



การส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 

 2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ต้นชาพันป ี ต้องมีผู้นำทาง ขึ้นได้ 2 ทางทั้งปางขอน 
และแมม่อญ 

จุดชมวิวมอกทอกอจอ 
จุดชมวิวร้านกาแฟดอยแม่ม่อน 
สถานีเกษตรที่สูงตามพระราชดำรฯิ บ้าน
ปางขอน 
จุดชมวิวโรงเรียนจีน 



การส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 

 1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 Workshop 2. ปฏทิินทอ่งเที่ยว 12 เดือน  
บริษัท นิวเชียงแสน กรุ๊ป จำกัด (ท่าเรือเวียงเชียงแสน) 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

- ล่องเรือเที่ยว 3 ประเทศ ชมวิว 2 ฝั่งโขง 
- สุขสันตเ์ดือนแห่งความรัก 
- HELLO Rainy Season 
- แม่จ๋าลูกพาเทีย่ว 
- แม่น้ำประวตัิศาสตร ์
- หนาวน้ีที่เชียงแสน 
- AFTER THE RIAN ฝนซา ฟ้าสวย 
- ล่องเรือลอยกระทง 
- ธันวาพาพ่อเที่ยว 

การท่องเท่ียวเชื่อมโยง 
- งานประเพณสีงกรานต์และมหกรรม

แข่งขันเรือพาย 4 ชาติ (จีน ลาว พม่า 
ไทย) เมืองเชียงแสน 

16-18 

- พิธีแห่ไม้ค้ำสลีวัดศรีมหาโพธิ ์
- สรงน้ำพระธาตุเจดีย์หลวง วัดพระธาตุ

จอมกิตต ิ
- สรงน้ำพระธาตุวัดพระธาตผุาเงา 
- ประเพณีเลี้ยงเจ้าพ่อประตูป่าสัก เจ้าแม่

นางเสิ้ง 
- แห่เทียนเข้าพรรษา 



การส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 

 2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

- มหกรรมการประกวดกลองหลวงลา้นนา 
12 ราศี 

- ประเพณีเดือน 12 เปิง (เปรตพลี) 
- ทำบุญทานข้างสลาก (ตานก๋วยสลาก) 
- งานประเพณลีอยกระทงยี่เป็งสี่แผน่ดิน

เมืองเชียงแสน ประกวดโคมแขวน 
- ตักบาตรเป็งปุ๊ด 
- งานสลากซาวหา้ ทำบุญสืบชะตาเมือง

เชียงแสน 
- สวดมนต์ข้ามป ี
- ถนนคนเดิน ทุกวันเสาร ์
- กาดใบตอง ทุกวันเสาร ์
- พื้นที่เมืองโบราณเชียงแสน 
- พื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนริมโขง (ตึกทรง

ฝรั่งเศส ท่ีประทับรบัรองในหลวงรชักาล
ที่ 9) 

- พิพิธภัณฑ์เชียงแสน 



การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนอยา่งต่อเนื่อง 
ภายใต้กจิกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.นอ้ย โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 

 1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 Workshop 2. ปฏทิินทอ่งเที่ยว 12 เดือน 

องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง จ.บุรีรัมย์ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แหล่งท่องเท่ียว 
อุทยานแห่งชาติตาพระยา (จุดชมวิวผาแดง) 
สวนสาธารณะ ประตูสู่อินโดจีน 
พระสยามเทวาธิราข บ้านหนองเสม็ด 

เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าดงใหญ่ (ละเลิงร้อยรู 
อ่างเก็บน้ำลำนางรอง) 
หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านคลอง
โป่ง (กิจกรรมชมการปลูกเสาวรส กลุ่มจักร
สาน) 

ต้องติดต่อล่วงหน้า 

วัดเขากระเจียว หมู่ 13 
วัดลำนางรองเหนือ หมู่ 1 
วัดเขาฝอยลม หมู่ 15 
กิจกรรมการท่องเท่ียว 
งานปริวาสกรรม 
งานบวงสรวงพระสยามเทวาธิราช กำหนดโดยสำนักพระราชวัง 
พิธีไหว้ศาลเจ้าปู่ (แต่ละหมู่บ้านดำเนินการกันเอง ก่อนการ

หว่านข้าว ประมาณบุญเดือน 6) 
งานวันผู้สูงอายุ เทศกาลสงกรานต ์
งานลอยกระทง 
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 



 

 

การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนอยา่งต่อเนื่อง 
ภายใต้กจิกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.นอ้ย โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 
 

                                                2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

กิจกรรมหวา่นวันแม่ เกี่ยววันพ่อ             สนับสนุนงบประมาณให้อำเภอ 
แหล่งท่องเท่ียวเชื่อมโยง              
หาดลำนางรอง              
ปราสาทหนองหงส ์              
อนุเสาวรียเ์ราสู ้             งานบวงสรวงทุกวันท่ี 26 ส ค ของทุกปี 
อุทยานแห่งชาติตาพระยา              

 



 

 

การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนอยา่งต่อเนื่อง 
ภายใต้กจิกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.นอ้ย โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 
 

                                                1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 Workshop 2. ปฏทิินทอ่งเที่ยว 12 เดือน  

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก จ.บุรีรัมย์ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แหล่งท่องเท่ียว              
ปราสาทเมืองต่ำ              
กุฏิฤาษีบ้านโคกเมือง              
กุฏิฤาษีบ้านหนองบัวราย              

บารายเมืองต่ำ              

ปราสาทบ้านบุ              
ปราสาทปลายบัด              
วัดเขาปลายบัด              
วัดปราสาทบูรพาราม              
ศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบล              
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านโคก
เมือง (ทบทวนข้อมลูประเภทกลุม่) 
- กลุ่มโฮมสเตยโ์คกเมือง 
- กลุ่มทอผ้าไหม 
- กลุ่มทอผ้าบาราย 
- กลุ่มผ้าฝ้ายหมักโคลนบารายพันปี 
- กลุ่มทอเสื่อกก 
- กลุ่มข้าวภูเขาไฟ 
- กลุ่มปุ๋ยแปดเซียน 
- กลุ่มธนาคารน้ำใต้ดิน 

            

 



 

 

การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนอยา่งต่อเนื่อง 
ภายใต้กจิกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.นอ้ย โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 
 

                                                2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

- กลุ่มเลี้ยงปนูา 
- กลุ่มแปรรูปขนม 
- กลุ่มสมุนไพรเขาปลายบัด 
- กลุ่มจักสานไม้ไผ่ 
- เชฟชุมชนเพ่ือการท่องเท่ียว 
ศูนย์จำหน่ายสนิค้า OTOP บ้านโคกเมือง              
หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านบ ุ
- วิสาหกิจชมุชนกลุ่มสตรีทอเสื่อกก 
- ศูนย์อนุรักษ์ดนตรีนาฏศลิป์พื้นบา้นบ้าน

บุ 
- กลุ่มผลิตของท่ีระลึกปราสาทจำลอง 
- กลุ่มของใช้จากผ้าสัมมาชีพบ้านบ ุ
- กลุ่มโฮมสเตยบ์้านบ ุ
- กลุ่มสมุนไพรภูนา             

 

หมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียง 
- บ้านโคกเมือง หมู่ 6, 9, 15, 18 
- บ้านกระสัง หมู่ 4 
- บ้านโคกเครือ หมู่ 14 
- บ้านโคกอาหงวน หมู่ 13 
- บ้านบุ หมู่ 5, 17             

 

กลุ่มหัตถกรรมเชือกเทียน หมู่ 12              
กิจกรรมการท่องเท่ียว              
เทศกาล ข้าวหอมมะลิ ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่ง
นกประโคนชัย 

            
จัดช่วงสิ้นป-ีปีใหม ่



 

 

การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนอยา่งต่อเนื่อง 
ภายใต้กจิกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.นอ้ย โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 
 

                                                3 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ประเพณีสงกรานต์ และวันครอบครัว    13-15          
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา              
ประเพณีลอยกระทง             จัดขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 
งานบวรสรวงปราสาทเมืองต่ำ 

            

จัด 2 ครั้ง 
ครั้งท่ี 1 พร้อมประเพณีท่องเที่ยวปราสาท
เมืองต่ำตามรอยอารยธรรมขอม  
ครั้งท่ี 2 15 ค่ำ เดือน 12 

บุญสิบสองเดือน              
- บุญเข้ากรรม              
บุญคูณลาน              
บุญ              
แหล่งท่องเท่ียวเชื่อมโยง              
ปราสาทหินพนมรุ้ง              
ปราสาททอง              
เตาเผาโบราณบ้านกรวด              
ลานหินตัด              
วัด................... (หลวงปู่ผาด)              
วัดป่าละหานทราย              
วัดเขาอังคาร              
วัดโพธิ์ทรายทอง (หลวงปู่สุข)              
พุทธประโคนชัยมหามิ่งมงคล              
สวนนกประโคนชัย               

 
  



 

 

การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนอยา่งต่อเนื่อง 
ภายใต้กจิกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.นอ้ย โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 
 

                                                1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 Workshop 2. ปฏทิินทอ่งเที่ยว 12 เดือน  

องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก จ.บุรีรัมย์ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แหล่งท่องเท่ียว              
วงเวียนยักษ์              
ลำธารเขากระโดง              
วัดโพธิ์ทอง 
- โบสถ์เก่า 230 ปี 

            
 

วัดเทพนรสิงห์              
วัดหนองปรือ 
- หลวงปู่ด่อน 

            
 

สวนสขุภาพหลวงปู่ด่อน              
อ่างเก็บน้ำบ้านโคกตาสิงห์              
หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี บ้านใหม่ หมู่ 4              
- ตีมีด              
- จักสาน              
- ทอผ้า              
- ทำขนม (ลอดช่อง ขนมปัง)              
- โฮมสเตย ์              
กิจกรรมการท่องเท่ียว              
- ทำบุญหมู่บ้าน              
- งานแห่เทียนเข้าพรรษา    13-15         แห่ในวันอาสาฬหบูชา 
- งานลอยกระทง             จัดที่ในแต่ละวดัของตำบล 



 

 

การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนอยา่งต่อเนื่อง 
ภายใต้กจิกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.นอ้ย โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 
 

                                                2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

- ทำบุญเปรตพลี (ทำบุญส่งดวงวิญญาณ)              
- เบ็ญตูจ (สารทเล็ก)              
- เบ็ญทม (สารทใหญ่)              
- จูลเป (เซ็นไหว้)              
- แซนโฎนตา              
แหล่งท่องเท่ียวเชื่อมโยง              
วนอุทยานเขากระโดง              

 



 

 

การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนอยา่งต่อเนื่อง 
ภายใต้กจิกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.นอ้ย โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 
 

                                                1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 Workshop 2. ปฏทิินทอ่งเที่ยว 12 เดือน  

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญสุข จ.บุรีรัมย์ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แหล่งท่องเท่ียว              
วัดเขาพระอังคาร              
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศป่าเขาอังคาร 
- น้ำตกทรัพย์โพธิ์ 
- ป่าชุมชน 

            
นั่งรถอีแต๊กเที่ยวป่าชุมชนเขาพระอังคาร 

วัดสี่เหลี่ยม (หลวงปู่เม้า)              
วัดหนองสะแก (หลวงพ่อทองดี)              
วัดบ้านเจริญสุข              
หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้าน
สี่เหลี่ยม 
- ฐานเรียนรู้ทำข้าวหลาม 
- ทุ่งปอเทือง (เฉพาะฤดูกาล) 
- ทุ่งนางนวล 
- โฮมสเตย์ 

            

 

หมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถี บ้านหนอกจอก 
- ฐานการเรียนรู้จักรสาน 
- บ้านโบราณ 
- ควายโบราณ (คุณกรองแก้ว) 
- โฮมสเตย์ 

            

 

หมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถี บ้านหนองสะแก              



 

 

การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนอยา่งต่อเนื่อง 
ภายใต้กจิกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.นอ้ย โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 
 

                                                2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

- ฐานเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จาก
กะลามะพร้าว 

- ทำขนมท้องถิน่ (ขนมรักจังแก) 
- ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
- โฮมสเตย์ 
หมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถี บ้านป่ารัง (รังรัก 
เซราะกราว) 
- กลุ่มจักรสานหมวกจากใบตาล 
- กลุ่มทอผ้าซ่ินตีนแดง 
- แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 
- แปรรูปกล้วย 
- โฮมสเตย์ 

            

 

หมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถี บ้านเจริญสุข 
(ฮักนะ เจริญสุข) 
- ฐานเรียนรู้การย้อมผ้าภูอัคน ี
- ฐานเรียนรู้การทอผ้า 
- ฐานเรียนรู้การทำไข่เค็มภูอัคน ี
- ฐานเรียนรู้สมนุไพร 
- ฐานเรียนรู้การปลูกต้นลำไย 

(เศรษฐกจิพอเพียง) 
- การทำบ้านดิน 
- โฮมสเตย์ 

            

 

บ้านสวนน้ำกะวิว (ทุ่งดอกดาวเรือง)              
กิจกรรมการท่องเท่ียว              



 

 

การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนอยา่งต่อเนื่อง 
ภายใต้กจิกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.นอ้ย โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 
 

                                                3 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

- ประเพณีวันขึ้นปีใหม ่
            

งานปีใหม่พนมรุ้ง รับอรณุเบิกฟา้ ร่วมกับ
อำเภอเฉลมิพระเกียรต ิ

- ประเพณีทำบุญกลางบ้าน              
- ประเพณีวันสงกรานต์              
- ประเพณีบุญบั้งไฟ              
- ประเพณีวันเข้าพรรษา              
- ประเพณีออกพรรษา              
- ประเพณีลอยกระทง              
- ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง             31 มีนาคม – 2 เมษายน งานระดบัจังหวัด 
แหล่งท่องเท่ียวเชื่อมโยง              
ปราสาทหินพนมรุ้ง              
ปราสาทเมืองต่ำ              
แกรนด์แคนยอน บุรีรัมย์ (เสาหินบะ
ซอลต์) 

            
 

 



 

 

การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนอยา่งต่อเนื่อง 
ภายใต้กจิกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.นอ้ย โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 
 

                                                1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 Workshop 2. ปฏทิินทอ่งเที่ยว 12 เดือน  

องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน จ.บุรีรัมย์ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แหล่งท่องเท่ียว              
หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม บ้านสนวนนอก หมู่ 2              
หมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถีโดยชุมชนบ้าน
สนวนใน หมู่ 3 

            
 

ป่าชุมชน ป่ากล้วย หมู่ 4               
วัดบ้านสนวนใน              
วัดบ้านสนวนนอก              
สำนักสงป่านกกะเรียน              
กิจกรรมการท่องเท่ียว              
งานบุญประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ             จัดก่อนออกพรรษา 
หมู่ 6 ปั้นหม้อดิน จักสาน กินเห็ด              
หมู่ 7 ทอผ้าไหม วิถีโบราณ              
หมู่ 9 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอ้ม การดีด
บ้าน 

            
 

หมู่ 10 การบริหารจัดการขยะ              
แหล่งท่องเท่ียวเชื่อมโยง              
"ห้วยราช" ตลาดเก่าร้อยป ี              

 



 

 

การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนอยา่งต่อเนื่อง 
ภายใต้กจิกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.นอ้ย โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 
 

                                                1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 Workshop 2. ปฏทิินทอ่งเที่ยว 12 เดือน  

อบต/ทต ปากน้ำประแส 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แหล่งท่องเท่ียว              
ทุ่งโปรงทอง              
- เดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน              
- ชมหิ่งห้อย              
- ชมปูก้ามดาบ              
- ล่องเรือชมธรรมชาติป่าชายเลน              
- ขอพรศาลเจ้าพ่อแสมผู ้              
เรือหลวงประแส              
ศูนย์วิจัยสัตว์น้ำทางทะเล             ต้องทำเรื่องขอเข้าชมเป็นหมู่คณะ 
บ้านเก่าชุมชนริมน้ำประแส ถนนสาย
วัฒนธรรม 

            
 

ศาลกรมหลวงชมุพรฯ              
วัดตะเคียนงาม ชมรุกขมรดก ต้นตะเคียน
ใหญ่ 500 ปี 

            
 

จุดชมวิวสะพานประแสสนิ ชมววิ  360 
องศา 

            
 

วัดสมมติเทพฐาปนาราม (วัดแหลมสน ร.
5) 

            
 

จุดชมวิววัดแหลมสน หมกทรายบำบัดโรค              
ล่องแพ แลเหยี่ยว              



 

 

การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนอยา่งต่อเนื่อง 
ภายใต้กจิกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.นอ้ย โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 
 

                                                2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

นั่งเรือตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง              
ชายหาดปากน้ำประแส              
กิจกรรมการท่องเท่ียว              
งานศาลเจ้าพ่อแหลมสน              
ประเพณีสงกรานต์              
ประเพณีทำบุญวันไหล    17          
ประเพณีทำบุญส่ง (ทำบุญกลางบ้าน)             จัดระหว่างหลังวันสงกรานต์ไม่เกนิ 30 วัน 
ประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา             ก่อนเข้าพรรษ 
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ              
งานประเพณีทอดป่ากลางน้ำ             จัดในวันลอยกระทง 
งานประจำ พิธีบวงสรวง ศาลเสด็จเต่ีย 
กรมหลวงชุมพรฯ 

           19 
 

งานถนนสายวัฒนธรรม “ประแส สร้าง
สุข” ชมุชนปากน้ำประแส ณ ถนนสาย
เลียบแม่น้ำ 

            
จะมีการกำหนดวันท่ีแตกต่างกันในแต่ละป ี

กิจกรรมอนุรักษ์วิถีชมุชนรำสาวอวน             กิจกรรมรำต้อนรับนักท่องเที่ยว 
กิจกรรมยกยอ รุนเคย              
กิจกรรมคาดหอย หาหอย              
แหล่งท่องเท่ียวเชื่อมโยง              
ชมทะเลแหวก              
สะพานรักษ์แสม              
วัดราชบัลลังก์ประดิษฐาราม              

 



 

 

การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนอยา่งต่อเนื่อง 
ภายใต้กจิกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.นอ้ย โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 
 

                                                1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 Workshop 2. ปฏทิินทอ่งเที่ยว 12 เดือน  

อบต. บางกอบัว 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แหล่งท่องเท่ียว              
1 พิพิธภัณฑ์เรือไทย (บ้านป้าแจ๋ว)              
2 วัดบางกอบัว             มีงานสงกรานต์ และงานลอยกระทง 
3 ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน บาง
กอบัว 
- ล่องเรือชมคลองแพ 
- ทำลูกประคบ 
- นวดประคบริมคลอง 
- กลุ่มประดิษฐ์กรรมจากวสัดุจาก

ธรรมชาต ิ
- กลุ่มสมุนไพรแช่เท้า 
- ทำผ้ามัดย้อม 
- ตัดพวงมะโหตร 

            

 

4 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน หมู่ 2             เครื่องใช้ เครื่องเรือนโบราณ 
5 ฟาร์มเพาะเหด็ช่างแดง             สอนเพาะเห็ด และมีรา้นอาหาร 
6 สวนเกษตรผสมผสานลุงสมาน              
7 สวนมะม่วงน้ำดอกไม ้

            
สวนเกษตร หมู่ 1 (ลุงสมพร) 
หมู่ 11 ลุงอุดม 

กิจกรรมการท่องเท่ียว              
งานสงกรานต์ ต.บางกอบัว              



 

 

การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนอยา่งต่อเนื่อง 
ภายใต้กจิกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.นอ้ย โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 
 

                                                2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ตักบาตรทางน้ำ (วันแม่ และวันพ่อแห่งชาติ)              
แห่เทียนพรรษา              
ตักบาตรเทโว              
ลอยกระทง              
แหล่งท่องเท่ียวเชื่อมโยง              
วัดบางน้ำผึ้งนอก (บางน้ำผึ้ง)              
สวนป่าชมหิ่งห้อย (บางกระสอ)              

 



 

 

การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนอยา่งต่อเนื่อง 
ภายใต้กจิกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.นอ้ย โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 
 

                                                1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 Workshop 2. ปฏทิินทอ่งเที่ยว 12 เดือน  

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แหล่งท่องเท่ียว              
สวนสุขภาพลัดโพธิ ์  
- พระบรมรูปทรงงานของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
- สวนสาธารณะ             

 

ประตรูะบายนำ้คลองลดัโพธ์ิ              
สวนเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เฉลมิพระชนมพรรษา 80 พรรษา 

            
 

ชุมชนหมู่มอญ หมู่ 7, 8, 9              
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมอญ วัดคัดลัด              
วัดโปรดเกศ              
วัดป่าเกด              
วัดจากแดง              
สวนป่าเกดน้อมเกล้า               
ศูนย์การเรียนรู้ (มะม่วงน้ำดอกไม)้              
กิจกรรมการท่องเท่ียว              
เส้นทางกิจกรรมและโปรแกรมท่องเที่ยว (วิถี
มอญ) ตำบลทรงคนอง 

            
 

ประเพณี แห่หงส์-ธงตะขาบ 
- ขบวนแห่บุปผชาต ิ

   13-15         
 



 

 

การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนอยา่งต่อเนื่อง 
ภายใต้กจิกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.นอ้ย โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 
 

                                                2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

- การละเล่นสะบ้าบ่อน 
- กวนกาละแม 
ประเพณี รำจ้าว              จัดหลังสงกรานต์หนึ่งสัปดาห ์
ประเพณีลอยกระทง              
              
กิจกรรม/แหล่งท่องเท่ียวเชื่อมโยง              
งานวันสงกรานต์พระประแดง             วันศุกร์-วันอาทิตย์หลังวันท่ี 13 เมษายน 

 



 

 

การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนอยา่งต่อเนื่อง 
ภายใต้กจิกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.นอ้ย โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 
 

                                                1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 Workshop 2. ปฏทิินทอ่งเที่ยว 12 เดือน  

เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แหล่งท่องเท่ียว              
วัดโชติทายการาม              
วัดราษฎร์เจริญธรรม (วัดสุนทราราม) 
- งานประจำป ี

   1-9         
 

ศาลเจ้าแม่ทับทิม 
- เทศกาลลยุไฟ 

            
 

บ้านเจ๊กฮวด (มหาดเล็ก)             ประสานงานก่อนเข้าเยี่ยมชม 
ตลาดนำ้คลองลดัพลี (ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก)              
ตลาดนำ้ดำเนินสะดวก              
เตาตาลบังเละ              
กิจกรรมการท่องเท่ียว              
งานวันสงกรานต ์    13          
งานแห่เทียนเข้าพรรษา             ก่อนวันเข้าพรรษา 
งานวันองุ่นหวาน              
งานตามรอยเสดจ็ตามประพาสต้น 
- บวงสรวง 
- การแต่งกายย้อนยุค 
- จำหน่ายสินค้าท้องถิ่น 

      16      

 

งานวันลอยกระทง             วันข้ึน 15 ค่ำ เดือน 12 
เทศกาลกิจเจศาลเจ้าท่งเฮงตั๊ว              



 

 

การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนอยา่งต่อเนื่อง 
ภายใต้กจิกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.นอ้ย โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 
 

                                                2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

เส้นทางท่องเที่ยววิถีคลอง วิถีไทย ตามรอย
เสด็จคลองดำเนิน 

            
ประสานงานล่วงหน้า 

แหล่งท่องเท่ียวเชื่อมโยง              
สวนเกษตรแม่ทองหยิบ              
ศตวรรษสยาม (พิพิธภณัฑ์ของเก่า)              
วัดปรกเจริญ              

 



 

 

การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนอยา่งต่อเนื่อง 
ภายใต้กจิกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.นอ้ย โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 
 

                                                1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 Workshop 2. ปฏทิินทอ่งเที่ยว 12 เดือน  

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง จ.ชุมพร 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แหล่งท่องเท่ียว              
บ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพล ู              
ถ้ำเขาพล ู              
ชายทะเลหนองบัว  
- ธนาคารปูม้า 
- ชมปะการัง 
- ตกปลา 
- สะพานปลาหนองบัว 
- เรือใบโบราณ  

            

 

วัดสวนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7              
วัดสุวรรณธาราราม              
สำนักสงฆ์หนองบัวโบส              
สถานีรถไฟบ้านดวด              
สวนสาธารณะทุ่งขี้ไต้ หมู่ 9              
อ่างเก็บน้ำบ้านควนผาสุก 
- ถนนเรียบอ่างเก็บน้ำ 

            
 

โคกหนองนาโมเดล              
กลุ่มอาชีพผลติภณัฑ ์
- เลี้ยงผึ้ง ผา้บาติก หมู่ที่ 1 
- แปรรูปกล้วยอบน้ำผึ้ง หมู่ที่ 2  

            
 



 

 

การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนอยา่งต่อเนื่อง 
ภายใต้กจิกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.นอ้ย โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 
 

                                                2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

- ปลาดุกแดดเดียว วุ้นมะพรา้ว หมูท่ี่ 3 
- จักสาน กลองยาว หมู่ท่ี 4 
- แปรรูปผลไม้ ทุเรยีนกวน ทุเรียนทอด 

มะเขือเทศ ตะลิงปลิงแช่อิ่ม เพาะพันธุ์
ต้นไม้ เกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 5 

- เพาะเหด็ฟาง หมู่ที่ 8 
- กลุ่มประมงน้ำตื้น หมู่ที่ 9 
กิจกรรมการท่องเท่ียว              
งานเดินข้ึนถ้ำ  14            
งานเปิดโลกทะเลละแม (แข่งเรือโบราณ)              
งานรดน้ำขอพรผูสู้งอาย ุ              
งานแห่เทียนเข้าพรรษา              
งานสารทเดือนสิบ              
งานวันลอยกระทง              
แหล่งท่องเท่ียวเชื่อมโยง              
ตลาดใต้เคี่ยม อ.ละแม จ.ชุมพร             ทุกวันอาทิตย์ 
น้ำตกจำปูน              
พระธาตุเขาน้อย              
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลละแม              

 



 

 

การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนอยา่งต่อเนื่อง 
ภายใต้กจิกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.นอ้ย โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 
 

                                                1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 Workshop 2. ปฏทิินทอ่งเที่ยว 12 เดือน  

องค์การบริหารส่วนตำบลสวี จ.ชุมพร 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แหล่งท่องเท่ียว              
พระบรมธาตุสว ี              
พิพิธภัณฑ์พระบรมธาตุสว ี              
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
- สวนสับปะรด สวี  

            
 

สะพานแขวน เชื่อมบ้านแหลมปอ-ตลาดล่าง
นาโพธิ ์

            
 

วัดเชิงคีร ี
- หลวงพ่อข้าวสุก 

            
 

วัดดอนสะท้อน 
- กุฎิโบราณ 

            
 

วัดไรล่่าง              
กิจกรรมการท่องเท่ียว              
- ประเพณีวันสงกรานต ์    13         จัดที่วัดในแต่ละพื้นท่ี 
- พิธีขึ้นเบญจา วัดเชิงคีร ี    15          
- ประเพณีแห่ผา้ห่มพระบรมธาตุ             วันอาสาฬหบูชา 
- งานวันลอยกระทง วัดดอนสะท้อน              
- ประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอสวี  วดัดอน

สะท้อน 
            

จัดหลังวันลอยกระทง 

- ล่องแพคลองสวีเฒ่า หมู่ที่ 1 ปากแพรก              



 

 

การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนอยา่งต่อเนื่อง 
ภายใต้กจิกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.นอ้ย โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 
 

                                                2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

บ้านไรล่่าง 
แหล่งท่องเท่ียวเชื่อมโยง              
ดอยตาปัง              
เขาทะล ุ              
จุดชมวิวหัวเขาถ่าน              
ศาลกรมหลวงชุมพร หัวเขาถ่าน              
หาดทรายร ี              
กาแฟเขาทะล ุ              
ตลาดล่างนาโพธิ ์              

 



 

 

การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนอยา่งต่อเนื่อง 
ภายใต้กจิกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.นอ้ย โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 
 

                                                1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 Workshop 2. ปฏทิินทอ่งเที่ยว 12 เดือน  

องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด จ.ชุมพร 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แหล่งท่องเท่ียว              
วัดชลธีนิมิตร (วัดบางน้ำจืด)              
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดชลธีนิมติร              
หาดบางน้ำจืด 
- แหลมริ่ว 
- สุสานหอยล้านปี บางน้ำจดื 
- อ่าวทองโข (ดำน้ำชมซากเรือสมัย

สงครามโลกครั้งท่ี 2) 
- หน้าผาทหารญี่ปุ่น 

            

 

บ่อน้ำจืดในทะเล พระสีวล ี              
อ่าวท้องครก              
เกาะพิทักษ ์              
คลองบางมุด              
รูปปั้นไอ้ด่างบางมดุ              
กิจกรรมการท่องเท่ียว              
วิ่งแหวกทะเลสูเ่กาะพิทักษ ์              
กิจกรรมวันผู้สูงอาย ุ              
ทำขวัญเรือเทพชลธ ี

            
ทำเมื่อจะนำเรือไปแข่งในประเพณีแห่พระ
แข่งเรือข้ึนโขนชิงธง 

แหล่งท่องเท่ียวเชื่อมโยง              



 

 

การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนอยา่งต่อเนื่อง 
ภายใต้กจิกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.นอ้ย โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 
 

                                                2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง             ช่วงวันออกพรรษา 
จุดชมวิวเขาออง              
วัดถ้ำเขาเงิน              
วัดถ้ำเขาเกียบ              
วัดแหลมสน 
- เรือจำลองจักรีนฤเบศร (ศาลกรมหลวง

ชุมพร ปากน้ำหลังสวน) 
            

 

ตลาดนดัปากน้ำหลังสวน             ทุกวันเสาร ์
 



การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนอยา่งต่อเนื่อง 
ภายใต้กจิกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.นอ้ย โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 

 1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 Workshop 2. ปฏทิินทอ่งเที่ยว 12 เดือน 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง จ.สุรินทร์ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แหล่งท่องเท่ียว 
ท่องเท่ียวเมืองลีงโมเดล 
ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ บ้านเชียงสง 
- เส้นทางท่องเที่ยวท่ี 1: ฐานเรียนรู้

วัฒนธรรม ได้แก่ ซุ้มประตู วัดอุทมุพร 
ศาลเจ้าพ่อเชียงลง (เพิ่มเติมจุดใหชั้ดเจน) 

- เส้นทางท่องเที่ยวท่ี 2: ฐานเรียนรูช้าติ
พันธุ ์ได้แก่ ลาว จีน (เพิ่มเติมจดุให้
ชัดเจน) 

- เส้นทางท่องเที่ยวท่ี 3: ฐานเรียนรูภู้มิ
ปัญญาท้องถิ่น (เพิ่มเตมิจุดให้ชัดเจน) 

- ผ้าไหม 
บ้านหลุมดิน 
- จุดขึ้นล่องแพ 
- จุดขึ้นพายเรือแจว 
- ปั้นหม้อ 
บ้านหนองซำ 
- ดอกไม้ประดิษฐ ์
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร “แซตอม ออร์แกนิก
ฟาร์ม หมู่ 1” 



การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนอยา่งต่อเนื่อง 
ภายใต้กจิกรรมพัฒนาเครือข่าย อพท.นอ้ย โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่าย 
การบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อยา่งมีเอกภาพ 

 2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

- ฟาร์มสเตย ์
- กาแฟ 
- แปรรูปผลิตภณัฑ์จากสายพันธ์ุข้าวสุรินทร ์
พายเรือคายักในลำชี 
- สปาปลา 
- ป่าชุมชน 
- ค่ายลูกเสือจิระนนท์ 

สปาปลาทำไดเ้ฉพาะช่วงมีน้ำ 

โพนเรียง (จอมปลวกตั้งเรียงกัน) 
ตลาดชุมชนคนจีน 
กิจกรรมการท่องเท่ียว 
ประเพณีสืบสานตำนานเจ้าพ่อเชียงสง 
ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
ประเพณีแซนโฎนตา ก่อนออกพรรษา 
ประเพณีสงกรานต ์
ประเพณีเซนมะขามเฒ่า ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 

ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6 
ประเพณีเฉลิมฉลองศาลเจ้าพ่อเชียงสง และ
หลักเมือง 

ซินแสเป็นผู้กำหนดวัน 

แหล่งท่องเท่ียวเชื่อมโยง 
หมู่บ้านท่าสว่างผ้าไหมยกทองโบราณ 
หมู่บ้านหัตถกรรมเขวาสริินทร ์
ปราสาทหินจอมพระ 
หมู่บ้านช้าง 



กิจกรรม: พัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย 
โครงการส่งเสริมการให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 Workshop 2. ปฏทิินทอ่งเที่ยว 12 เดือน 
.........เทศบาลนครสงขลา…..………..

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แหล่งท่องเท่ียว 
ย่านเมืองเก่าสงขลา ถนน 4 สาย (ถนนนครนอก ถนนนครใน 

ถนนนางงาม ถนนสายกลาง) และมีสตรีท
อาร์ทตามตอกต่าง ๆ 

โรงสีแดง 
บ้านนครใน 
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา 
วัดมชิมาวาส 
สตรีทอาร์ท 
หาดสมิหลา 
หาดชลาทัศน ์
หาดเก้าเส้ง 
แหลมสนอ่อน 
เขาตังกวน 
เขาน้อย (อนุเสาวรีย์กรมหลวงลพบุรีราเมศว์ 
และจุดชมวิวเขาน้อย) 
สวนสาธารณะเฉลมิพระเกียรต ิ
อนุเสาวรีย์กรมหลวงชุมพร 
หอนาฬิกาสงขลา 
ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก ทุกวันศุกร์ และวันเสาร ์
พิพิธภัณฑ์พธำมะรงค ์ หยุดวันจันทร ์



 

 

กิจกรรม: พัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย 
โครงการส่งเสริมการให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

                                                2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

กำแพงเมืองเก่า              
สวนสองทะเล              
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดสงขลา             หยุดวันจันทร์ และวันอังคาร 
เกาะหนู เกาะแมว              
หอศิลป์สงขลา (Songkhla Art Center)              
กิจกรรมการท่องเท่ียว 
รถรางนำเที่ยว              
งานสมโภชศาลเจา้พ่อหลักเมืองสงขลา              
งานเทศกาลกินเจ              
ประเพณีแห่ผา้ขึ้นธาตุ ตักบาตรเทโว              
ประเพณีลากพระ              
เทศกาลอาหารสองทะเล              
งานกาชาด              
วันสงขลา (10 มีนาคม)              
งานวันเด็ก              
งานลอยกระทง              
ประเพณีสงกรานต ์              
ล่องเรือทะเลสาบสงขลา              
ล่องเรือชมเกาะหนูเกาะแมว ดำนำ้ดู
ปะการัง 

            
 

งานสมิหลาสญัญารัก               
งานสมโภชเจ้าพ่อหัวเขาแดง              
งาน OTOP ทั่วไทยร่วมใจสู่ชายแดนใต ้              

 



 

 

กิจกรรม: พัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย 
โครงการส่งเสริมการให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

                                                1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

Workshop 2 ปฏิทนิท่องเที่ยว 12 เดือน  

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จ.สงขลา 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แหล่งท่องเท่ียวในพื้นที่              
อาคารสำนักงาน อบต. ท่าข้าม รปูแบบภูมิ
ปัญญาสถาปัตย์ท้องถิ่นท่าข้าม             

หลังคากระเบื้องดินเผา เพดานใบเหรง (สิเห
รง) ห้องโถงหนังตะลุง  ห้องละหมาด  

วัดท่าข้าม 
- สักการะพ่อจอม 
- โรงครัว 
- สวนป่าอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น             

 

จุดชมวิวโพธิ์หินงาม              
จุดชมวิวทุ่งนาหลาต้นโด (ประดู่)              
บ้านสวนบัว  

            
ชมสวนบัว และรับประทานผลิตภณัฑ์
เกี่ยวกับบัว 

สถานีท่าข้าม 
            

รับประทานอาหารพร้อมชมบรรยากาศทุ่ง
นา  

ถนนควนหินเนินพิจิตร  
            

ถนนสายมันถอด และของฝากจากตำบลท่า
ข้าม 

กิจกรรมการท่องเท่ียว              
โรงเรียนท้องนา              เรียนรู้วิถีชีวิตการทำนา 
งานบุญประเพณีฉลองซังข้าว              
งานสารทเดือนสิบ (ประเพณีชิงเปรต)              
งานลากพระเดือนสิบเอ็ด             จัดงานแรม 1 ค่ำ เดือน 11 



 

 

กิจกรรม: พัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย 
โครงการส่งเสริมการให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

                                                2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

งานลากพระเดือนห้า (งานวัฒนธรรมเดือน
ห้า) 

            
จัดตั้งแต่ขึ้น 15 ค่ำ ถึง แรม 2 ค่ำ เดือน 5 

งานเกษตรสร้างสุข             งานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
แหล่งท่องเท่ียวเชื่อมโยง              
จุดชมวิวอุทยานวิทยาศาสตรภ์าคใต้              
จุดชมวิวควนคานหลาว              
เขาคอหงส์ (ท่องเที่ยวอนุรักษ์เขาคอหงส์)              
ภูเขาหลง              จุดชมวิว และสถานท่ีปฏิบัติธรรม 
ตลาดกมิหยง              
หาดชะลาทัศน์ แหลมสมลิา              
เกาะยอ              
พิพิธภัณฑ์จังหวัดสงขลา              
ถนนนครนอก นครใน             บ้านโบราณ จำหน่ายของกิน ของฝาก 

 



 

 

กิจกรรม: พัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย 
โครงการส่งเสริมการให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

                                                1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 Workshop 2. ปฏทิินทอ่งเที่ยว 12 เดือน  

อบต.คลองแดน 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แหล่งท่องเท่ียวในพื้นที ่
ตลาดนำ้คลองแดน 

            

- ตลาดนดัทุกวันเสาร ์
- แหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิต 
- จัดประเพณลีอยกระทงในเดือน

พฤศจิกายน 
สวนเจือนอกตำรา 

            
- แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย ์
- ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย ์

ริมหาดท่าเข็น             - ลงเล่นน้ำได้เป็นบางพื้นที ่
วิสาหกิจชุมชนคลองแดนพัฒนา 

            
แปรรูปสินค้าทางการเกษตร เช่น กล้วย 
ข้าว  

ประมงพ้ืนบ้านท่าเข็น             ศึกษาวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน 
ภูพันธ์ ฟาร์ม 

            
- ฟาร์มแพะ 
- สวนแก้วมังกร 

วัดสิขาราม 
            

- จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
- ประเพณีชักพระในเดือนตุลาคม 

วัดหัวคุ้ง 
            

- วัดที่มีภูมิทัศน์ติดชายทะเล 
- จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
ประเพณีชักพระในเดือนตุลาคม 

ศาสเจ้าพ่อแค             -  
กิจกรรมการท่องเท่ียว 



 

 

กิจกรรม: พัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย 
โครงการส่งเสริมการให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

                                                2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ประเพณีลอยกระทง              
ประเพณีขันหมากปฐม              
ประเพณีชักพระ              
ประเพณีสาทเดือนสิบ              
แหล่งท่องเท่ียวเชื่อมโยง 
วัดคลองแดน              
ตลาดนำ้หัวไทร              
ตลาดนำ้ระโนด              
ทะเลน้อย              

 



 

 

กิจกรรม: พัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย 
โครงการส่งเสริมการให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

                                                1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 Workshop 2. ปฏทิินทอ่งเที่ยว 12 เดือน  

…………เทศบาลเมืองพัทลุง...……….. 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แหล่งท่องเท่ียวในพื้นที ่
โพนมงคล 9 หอ              
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตรุทิศ             บริเวณศาลากลางจังหวัดพัทลุง 
วังเจ้าเมืองพัทลุง             บริเวณหาดแสนสุขลำปำ 
ภูเขาอกทะล ุ

            
- สักการะพระ 3 องค์  
- จุดชมวิวบริเวณเจดีย์จงระฆังกลม 

หาดแสนสุขลำปำ 
            

- ชมโลมาอริวดี  
- ตลาดแสนสุขลำปำทุกวันเสาร์และอาทิตย์  
- จุดชมวิวแสงเสียง ชมทะเลสาปน้ำจืด 

สำนักวิปัสสนาวังสินติบรรพต เขาวังเนียง 
            

- ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองพัทลุง 
- สถานท่ีจัดกิจกรรมตักบาตรเทโว 

อนุสาววรีย์พระยาทุกขราษฎร์ (ช่วย)              
หุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อปัญญานันทภิกข ุ              
วัดวัง 

            

- อนุเสาวรีย์พระยาพัทลุงขุนคลังเหล็ก 
- วัดที่สร้างขึ้นในสมยัรัชกาลที่ 3 
- พระพุทธรูป 108 องค์ 
- กิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุในเดือนตลุาคม 

วัดวิหารเบิก              
วัดป่าขอม             - เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ  
วัดยางงาม             - เสมาคู ่



 

 

กิจกรรม: พัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย 
โครงการส่งเสริมการให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

                                                2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

- เรือโบราณที่ใช้ในการสญัจรสมัยกอ่น 
- ศูนย์ให้ความรูเ้กี่ยวกับเครื่องใช้ วัตถุ

โบราณ 
- พระบิณฑบาตทางน้ำ 

ชุมชนท่าน้ำหัวนอน 
            

- ชมวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน 
- ตลาดเช้าขายของพื้นบ้านและปลาจาก

การประมงพ้ืนบ้าน 
วัดคูหาสวรรค ์

            
- พระอารามหลวงประจำจังหวัดพทัลุง 
- ถ้ำ 
- พระพุทธรูป 

สำนักสงฆ์ถ้ำมาลยัเทพนิมิตร 

            

- จุดชมวิวรอบเมือง 
- หินงอกหินย้อยภายในถ้ำ 
- เจดีย ์
- วังมัจฉา 

วัดภูผาภิมุข 
            

- เจดีย์กลางวัด 
- กิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาต ุ

จุดชมวิวท่ีนี่พัทลุง              
แหล่งเรียนรู้การทำกาละแม 

            
- บริเวณบา้นนางลาด 
- กิจกรรมการผลิตกาละแมตั้งแต่

กระบวนการผลติและจัดจำหน่าย 
กิจกรรมการท่องเท่ียว 
เทศกาลส่งท้ายปเีก่าต้อนรับปีใหม ่

            
- งานส่งท้ายปีเก่าบรเิวณสี่แยกโคลีเซี่ยม 
- ทำบุญตักบาตรบรเิวณหนา้พระพทุธนิรโร

คันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศในวันที่ 1 



 

 

กิจกรรม: พัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย 
โครงการส่งเสริมการให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

                                                3 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

มกราคมของทุกป ี
เทศกาลตรุษจีน              
กิจกรรมถนนคนเดินเทศบาลเมืองพัทลุง 

            

- จัดกิจกรรมในวันเสาร์และอาทิตยแ์รกของ
ทุกเดือน 

- กิจกรรมการแสดง 
- จำหน่ายอาหารพื้นบ้าน 

ประเพณีวันสงกรานต ์

            

- รดน้ำดำหัวผูสู้งอาย ุ
- กิจกรรมตักบาตร 
- กิจกรรมการแสดงบริเวณถนนข้าวสังหยด 
- กิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต ์

งานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์
จตุรทิศ (งานกาชาด) 

            

- กิจกรรมกวนข้าวยาโค (ข้าวมธุปลายาด) 
- กิจกรรมออกบูธของแต่ละหน่วยงาน 
- กิจกรรมจดับูธเพื่อนำเสนอแหล่ง

ท่องเที่ยวแต่ละพื้นท่ี 
งานตามรอยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง 
(รัชกาลที่ 5) 

            

- กิจกรรมวางพานพุ่ม เพื่อสรรเสญิรัชกาล 
ที่ 5 

- เสวนาประวัติศาสตร์เมืองพัทลุง 
- กิจกรรมแสดงแสง สี เสียง 
- กิจกรรมกินอยู่อยา่งไทย 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา  
            

- กิจกรรมแข่งกีฬา 
- มหกรรมการเดินพาเหลด 
- กิจกรรมการแสดงสินค้า OTOP 

เทศกาลงานบุญเดือนสิบ             จัดกิจกรรมตามวัดตา่ง ๆ 
งานประเพณีแข่งโพน ลากพระ             - กิจกรรมการแข่งโพน 



 

 

กิจกรรม: พัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย 
โครงการส่งเสริมการให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

                                                4 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

- กิจกรรมการตักบาตรเทโว 
- กิจกรรมประกวดเรือพระ บริเวณหาดแสน

สุขลำปำ 
- การประกวดหนุ่มสาวโพน 
- การแข่งขันซัดต้ม 

ประเพณีถือศีลกินผัก              
ประเพณีลอยกระทง 

            

- บริเวณหาดแสนสุขลำปำ 
- กิจกรรมประกวดกระทง 
- กิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ 
- กิจกรรมรำวงย้อนยุค 
- กิจกรรมออกซุ้มอาหาร 

 



 

 

กิจกรรม: พัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย 
โครงการส่งเสริมการให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

                                                1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

Workshop 2 ปฏิทนิท่องเที่ยว 12 เดือน  
เทศบาลตำบลทะเลน้อย จ.พัทลุง 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แหล่งท่องเท่ียวในพื้นที่              
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติสตัว์ป่าทะเลน้อย              
ตลาดนำ้ทะเลน้อย             ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง 
วัดประดู่หอม              
กลุ่มเกษตรแม่บ้านปลายตรอกร่วมใจ              ผลิตภณัฑ์กระจูด 
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวปากเขียว             โครงการพระราชดำริฯ (ผ้าทอ) 
กิจกรรมการท่องเท่ียว              
ล่องเรือแลนก ศาลานางเรียม              
โครงการลากพระแข่งเรือทะเลน้อย              
แหล่งท่องเท่ียวเชื่อมโยง              
ตลาดใต้โหนด             เปิดเฉพาะวันอาทติย ์
ตลาดสวนไผ ่             เปิดเฉพาะวันเสาร ์
ศูนย์การเรียนรู้นาโปแก              
วัดเขาอ้อ 

            
ประเพณีกินข้าวเหนียวดำแช่ว่าน 
ประเพณีปลุกเสก 

วัดภูเขาทอง             สักการะรอยพระพุทธบาทจำลอง 
เขตห้ามล่าสตัว์ป่าทะเลน้อย              
สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา              
หาดแสนสุขลำปำ              
โรงคั่วกาแฟสวนไผ ่              

 



 

 

กิจกรรม: พัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย 
โครงการส่งเสริมการให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

                                                1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 Workshop 2. ปฏทิินทอ่งเที่ยว 12 เดือน  

…………เทศบาลเมืองแจระแม……..……….. 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แหล่งท่องเท่ียวในพื้นที ่
หาดคูเดื่อ              
วัดบ้านท่ากกแห ่             งานบุญผะเหวด 
วัดบ้านคูเดื่อ             งานบุญผะเหวด 
วัดทุ่งหนองช้างทอง             งานบุญผะเหวด 
ทุ่งดอกหญ้า              
ท่าเสด็จ              
กิจกรรมการท่องเท่ียว 
ประเพณีแข่งเรือ              
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา              
ประเพณีลอยกระทง             บริเวรหาดคูเดื่อ 
แหล่งท่องเท่ียวเชื่อมโยง 
สะพานขัวน้อย             จุดถ่ายรูปบริเวณสะพานในทุ่งนา 
วัดพระธาตหุนองบัว              
สวนสัตว์อุบลฯ              
วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่)              
สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน              

 



 

 

กิจกรรม: พัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย 
โครงการส่งเสริมการให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

                                                1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 Workshop 2. ปฏทิินทอ่งเที่ยว 12 เดือน  

อบต.นาโพธิ์กลาง 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แหล่งท่องเท่ียวในพื้นที ่
แก่งมโนราห ์              
น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู)              
น้ำตกทุ่งนาเมือง              
น้ำตกสร้อยสวรรค์               
ทุ่งดอกดุสิตา และดอกสร้อยสุวรรณา              
ผาเจ็ก ผาเมย              
ผาโสก             พ.ค.- ก.ค. ปิดพักฟ้ืนอุทยาน 
ผาชะนะได             พ.ค.- ก.ค. ปิดพักฟ้ืนอุทยาน 
จุดชมวิวเนินสนสองใบ             พ.ค.- ก.ค. ปิดพักฟ้ืนอุทยาน 
เสาเฉลียงคู ่             พ.ค.- ก.ค. ปิดพักฟ้ืนอุทยาน 
น้ำตกห้วยพอก             พ.ค.- ก.ค. ปิดพักฟ้ืนอุทยาน 
วัดถ้ำปาฎิหาริย ์

            
- เจดีย ์
- ถ้ำ 

วัดถ้ำอมรวิสุทธาราม              
วัดภูอานนท์             แหล่งเรียนรู้ธนาคารน้ำใต้ดิน 
จุดชมวิวห้วยสงยาง              
หมู่บ้านปากลา 

            
- ชมวิถีการใช้ชีวิตของชุมชน เกษตรอินทรีย ์

ประมงพ้ืนบ้าน 
- จุดชมพระอาทิตย์ขึ้น 



กิจกรรม: พัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย 
โครงการส่งเสริมการให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

- หมู่บ้านที่สมเด็จพระเทพฯ เสด็จครบ 
1000 ครั้ง 

- ถ้ำสาวแข ้
- ถ้ำฝ่ามือแดง 

กิจกรรมการท่องเท่ียว 
งานบุญธรรมยาตราสูผ่าชะนะได ตักบาตร
รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม  
ประเพณีออกพรรษา 
ประเพณีลอยกระทง 
งานวิ่งเปิดฟ้าสู่ผาชะนะได 
งานปั่นบันทึกความทรงจำสูผ่าชะนะได 
งานเปิดเทศกาลท่องเที่ยวป่าดงนาทาม 
แหล่งท่องเท่ียวเชื่อมโยง 
ผาแต้ม พ.ค.- มิ.ย. ปิดพักฟื้นอุทยาน 
สามพันโบก 
แม่น้ำสองสี โขงเจยีม 



กิจกรรม: พัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย 
โครงการส่งเสริมการให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 Workshop 2. ปฏทิินทอ่งเที่ยว 12 เดือน 

อบต/ทต.หัวไทร

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แหล่งทอ่งเที่ยวในพื้นที่ 
หลาดน้ำริมคลองหัวไทร จัดทุกวันอาทิตย ์
ชุมชนบ้านหน้าศาล (ชายหาด) 
สุขนิยมฟารม์ (ศูนย์เรียนรูเ้กษตรในเมือง) การปลูกผักคอนโด เลี้ยงปูนา และ

ผลิตภณัฑ์จากปูนา 
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ศึกษาการผลิตปุ๋ยจากขยะเปียกในชุมชนคต

น้ำไพร 
ตลาดปลอดสาร อาหารปลอดภัย จัดทุกวันพุธ 
บางขอนโฮมสเตย์  ที่พักและกิจกรรมการท่องเที่ยวปา่ชายเลน 
วัดหัวไทร ประเพณีสาทรเดือนสิบ 
ศาลเจ้าบุญเถ้าก๋ง ประเพณีตรุษจีน 
มัสยดิตักวาสามัคค ี ประเพณีฮารีรายอ 
กิจกรรมการท่องเท่ียว 
ประเพณีลากพระ 
ประเพณีงานเดือน 5 ของหัวไทร 
ประเพณีวันสาทรเดือนสิบ 
ประเพณีตรุษจีน ไหว้ศาลเจ้าบญุเถ้าก๋ง 
ประเพณีวันฮารีรายอ 
ประเพณีลอยกระทง 
เทศกาลตกปลาในทะเล 



กิจกรรม: พัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย 
โครงการส่งเสริมการให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 2 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

กิจกรรมท่องเที่ยว 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

กิจกรรมวิ่งชมกังหัน 
ดนตรีวิถีศลิป์ถิ่นลุม่น้ำ 
งานปีใหม่หัวไทร 
เส้นทางท่องเที่ยวทางเรือ ร่องเรือทำบุญ
บอกรักแม่บนลุม่น้ำปากพะนัง  

1. ตลาดหลุมพอ
2. วัดท่าเสรมิ
3. วัดบ้านด่าน
4. วัดศาลาแก้ว
5. หลาดน้ำหัวไทร

แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาล 
ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2565 

กิจกรรมการพายเรือคายัค ล่องลำน้ำ ออก
ปากอ่าวทะเล 

แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาล 
ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2565 

แหล่งท่องเท่ียวเชื่อมโยง 
หาดแพรกเมือง 
ตลาดหลุมพอ 
วัดท่าเสริม 
วัดบ้านด่าน 
วัดศาลาแก้ว 
วัดหน้าสตน 
บายใจฟาร์ม 
ควนเลมอง (จุดชมวิวสองลุม่น้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำ
ปากพนัง และลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา) 




