
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 

อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย ์
ประจ าปี 2559 

ล าดับ
ที ่

 
กิจกรรม 

 
รายละเอียดกิจกรรม 

 
ระยะเวลา/เดือน 

 
สถานที่ด าเนินการ 

 
หมายเหตุ 

 
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น     

1 วันหัวผักกาดขาวของดีอ าเภอ
กระสัง  
    

มีการประะกวดหัวผักกาดขาว ประกวดข้าวหอมมะลิ การแข่งขัน
หมี่ย าไทย ประกวดผ้าไหม ประกวดธิดากาชาดกระสัง การแสดง
มหรสพขบวนแห่วัฒนธรรม ร าหัวผักกาด นิทรรศการผลิตผลทาง
การเกษตร การละเล่นพื้นเมืองของต าบลต่าง ๆ นอกจากนั้นยัง
ได้มีการจัดแสดงผลผลิตทางการเกษตรจากทุกพ้ืนที่ในอ าเภอ
กระสัง การทอผ้าไหม การท ายาสูบ การจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง 
หัวไชโป๊ว ข้าวหอมมะลิ และการออกร้านจ าหน่ายสินค้าโอท๊อป 
ทั้งในพื้นที่จังหวัดและพ้ืนที่ข้างเคียง 

มกราคม –
กุมภาพันธ์  

หน้าที่ว่าการอ าเภอกระสัง  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 

 

2 ประเพณีร าตรด 
     

เพ่ือเป็นการพักผ่อนหย่อนใจจากการตรากต าท างานหนักมาเป็น
เวลานาน การเรือมตรดนี้จะร้องร าไปตามหมู่บ้านทุกหลังคาเรือน 
เมื่อถึงบ้านใครเป็นธรรมเนียมเจ้าของบ้านจะออกมาต้อนรับและ
มอบจตุปัจจัย เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ให้แก่ผู้เล่นเรือมตรด 
เพ่ือรวบรวมน าไปถวายวัดต่อไป 

เมษายน  หมู่ที่ 1 บ้านห้วยส าราญ 
ติดต่อได้ที่ ผู้ใหญ่ทวีชัย  เจริญศิริ 

โทร 062 727 57 33 

 

 

3 กิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ 
   

ก าหนดให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุ ซึ่ง
นอกจากจะเป็นวันสงกรานต์แล้ว ยังเป็นวันผู้สูงอายุอีกด้วย     
ซึ่งจะท าให้มีลูกหลานกลับมาเยี่ยมบ้าน เยี่ยมพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย 
ท าให้ วันนี้เป็นเหมือนวันรวมญาติ ที่จะได้อยู่กันแบบอบอุ่น
พร้อมหน้าพร้อมตากันนั่นเอง  
 
 

เมษายน องค์การบริหารส่วนต าบล 
ห้วยส าราญ 

กองสวัสดิการสังคม  

 

 
 



ล าดับ
ที ่

 
กิจกรรม 

 
รายละเอียดกิจกรรม 

 
ระยะเวลา/เดือน 

 
สถานที่ด าเนินการ 

 
หมายเหตุ 

 
4 ประเพณีแซนโฎนตา 

      
ประเพณีแซนโฎนตา คืออีกประเพณีหนึ่งที่มีความส าคัญและ
ปฏิบัติสืบทอดติดต่อกันมายาวนานนับพันปีของชาวเขมร
พ้ืนเมืองสุรินทร์ ที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ความ
รัก ความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว เครือญาติรวมถึงชุมชน
ต่างๆ โดยจะประกอบพิธีกรรมตรงกับวันแรม14 ค่ าเดือน10 
ของทุกปีเมื่อถึงวันแรม 14 ค่ าเดือน 10 

กันยายนของทุกปี ทุกครัวเรือนในต าบลห้วยส าราญ   
 
 

5 กิจกรรมงานประเพณี 
ลอยกระทง 
   

ประเพณีลอยกระทงนั้นมีมาแต่โบราณ โดยมีคติความเชื่อหลาย
อย่าง เช่น เชื่อว่าเป็นการบูชาและขอขมาแม่พระคงคา เป็นการ
สะเดาะเคราะห์ เป็นการบูชาพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ หรือ
เป็นการบูชารอยพระพุทธบาท เป็นต้น การลอยกระทงนิยมท า
กันในวันเพ็ญ เดือน 12 ของทุก ๆ ปี 

พฤศจิกายน  
ของทุกปี 

ในเขตต าบลห้วยส าราญ   

 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร    

6 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ ปี 2559  

หมู่บ้านที่มีการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เช่น 
การปลูกผักไว้ปลอดสารพิษ ไว้รับประทาน และเพ่ือจ าหน่าย
สร้างรายได้ รวมถึงการท าปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้เองในแต่ละครัวเรือน 

ตลอดปี หมู่ที่ 1 บ้านห้วยส าราญ 
 ติดต่อได้ที่ ผู้ใหญ่ทวีชัย  เจริญศิริ 

โทร 062 727 57 33 

 

7 สวนเกษตร   
 

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการท าสวนเกษตร แบบผสมผสาน โดยการ
ปลูกฝรั่งกิมจู ปลูกกล้วย สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน  

ตลอดปี หมู่ที่ 2 บ้านน้ าอ้อม  
นางปิยาลักษณ์  เอื้อจงประสิทธิ์ 

เกษตรกร 
ติดต่อได้ที่ 093  570 4348 

 

8 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาไทย เกษตรพ่ึงตนเอง (เศรษฐกิจ
พอเพียง) ต าบลห้วยส าราญ เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน  
 เยี่ยมชมสวน และจ าหน่ายพันธุ์ไม้ต่างๆ ในราคาถูก และ
สามารถขอรับค าปรึกษาด้านเกษตรพอเพียง จากปราชญ์
ชาวบ้าน  

ตลอดปี หมู่ที่ 5 บ้านตะครอง  
นายณรงค์  อะพรรัมย์ 

ปราชญ์ชาวบ้าน 
ติดต่อได้ที่ 085 – 765 -3489  

 

 
 



 
 

 
 

ล าดับ
ที ่

 
กิจกรรม 

 
รายละเอียดกิจกรรม 

 
ระยะเวลา/เดือน 

 
สถานที่ด าเนินการ 

 
หมายเหตุ 

 
9 หมู่บ้านเลี้ยงจิ้งหรีด      บ้านประดู่ หมู่ที่ 6  เป็นหมู่บ้านที่มีการเลี้ยงจิ้งหรีด เกือบทุก

หลังคาเรือน  เป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชน สามารถเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงจิ้งหรีด  

ตลอดปี 
 

หมู่ที่ 6 บ้านประดู่ 
ติดต่อได้ที่ ผู้ใหญ่น าเกียรติ  จ าปาทอง 

โทร 080 – 593 8081  

 
 
 

แหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คน    

7 หมู่บ้าน ทอผ้าไหม  
 

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาไทย ในการย้อมผ้าด้วยสี
ธรรมชาติ และการออกแบบผ้าไหมที่มีความสวยงาม มีการ
รวมกลุ่มของประชาชนในการทอผ้า สร้างรายได้ให้กับประชาชน 

ตลอดปี หมู่ที่ 1 บ้านห้วยส าราญ  
นางกรรณิการ์  เจริญศิริ 

ประธานกลุ่มตรีทอผ้าไหม 
ติดต่อได้ที่ 062 143 0113  

 

8 หมู่บ้านทอผ้าฝ้าย  ประชาชนชาวบ้านสวนรวม มีการรวมกลุ่มกันทอผ้าฝ้าย เช่น   
ผ้าฝ้ายซิ่นตีนแดง  ฝ้ายซิ่นสีด า เป็นการสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน 

ตลอดปี หมู่ที่ 11 บ้านสวนรวม 
นางบุญศรี  เทวารัมย์ 
ประธานกลุ่มทอผ้า 

ติดต่อได้ที่  086 015 2390 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


