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อ าเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 

แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 



 

ค ำน ำ 
 

เทศบาลต าบลคลองปราบ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน  
มีบทบาท อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปี
ปัจจุบัน และพระราชบัญญัติก าหนดแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 โดยได้ก าหนดกรอบ ความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายที่จะด าเนินในการบริหารด้านต่าง ๆ ตาม
อ านาจหน้าที่ของตนเองประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยถ่ายโอนภารกิจในการให้บริการสาธารณะที่จ าเป็น และรายได้ที่รัฐจัดเก็บได้
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้การด าเนินงานในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุก ๆ ด้าน เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สามารถก าหนดรูปแบบและทิศทางในการบริหารงานและการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุล มีประสิทธิภาพและบรรลุตามความมุ่งหมาย อันจะส่งผลให้เทศบาลต าบล
แหลมงอบสามารถบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ให้ดีขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งหนึ่งในภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนคือ
ภารกิจด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  

เทศบาลต าบลคลองปราบ จึงได้จัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
ต าบลคลองปราบต่อไป 

 
 
 
 
 
 



     ส่วนที่  ๑ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1 ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตัง้ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             เทศบาลต าบลคลองปราบตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ต าบลคลองปราบ   อ าเภอบ้านนาสาร   จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่
ประมาณ  47.50  ตารางกิโลเมตร หรือ 29,687.50 ไร่  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ของอ าเภอบ้านนาสาร  ระยะห่างจาก
อ าเภอประมาณ  7  กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับเทศบาลเมืองนาสาร 
 ทิศใต้ ติดต่อกับต าบลพรุพี 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลพรุพี  และต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลน้ าพุ  และต าบลควนศรี 
 

      1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
 ลักษณะภูมิประเทศ ทิศตะวันออกมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบเชิงเขาส่วนพื้นที่อ่ืนๆในต าบลลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม
โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนชัน  มีความลาดชัน 2-10 เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์มีล าคลองห้วยไหลผ่านคือคลอง
ขรมคลองช้างคลองน้ าขุ่นและล าห้วยบอนมีทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญได้แก่แร่ยิปซั่ม 

      1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
   ลักษณะภูมิอากาศได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งท าให้มีช่วงฤดูฝนยาวนานและมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านท าให้ฤดูร้อนและฝนระยะเวลาใกล้เคียงกันท าให้ฤดูฝนมีน้ ามากเกินไปและฤดูร้อนเกิดการ
ขาดแคลนน้ าดื่มน้ าใช้ในช่วงฤดูแล้ง 
 
      
 
 



       1.4 ลักษณะของดิน 
            ลักษณะดินของพื้นที่ต าบลคลองปราบ เป็นดินร่วนปนทรายเหมาะส าหรับท าสวนเช่น สวนเงาะทุเรียน และ
ยางพารา เป็นต้น  
 

      1.๕ ลักษณะของแหล่งน้ า  
           แหล่งน้ าที่ส าคัญของต าบลคลองปราบ ที่ช่วยหล่อเลี้ยงประชาชนในต าบลคลองปราบมีอยู่มีกินและประกอบ
อาชีพคือ  ล าห้วยคลองขรม  และสายที่สอง คือ  ล าห้วยน้ าขุ่น  
           น้ าอุปโภค    ต าบลคลองปราบส่วนใหญ่น าน้ าจากล าห้วยต่างๆ หนองต่างๆ ของแต่ละหมู่บ้าน ประปาภูเขา  
ประปาหมู่บ้าน  และประปาภูมิภาค ซึ่งท าให้ต าบลคลองปราบมีน้ าใช้ตลอดปี  และเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน  จ านวน  ๕  หมู่บ้าน  
          น้ าบริโภค   ประชาชนจะดื่มน้ าจากประปาหมู่บ้าน  และประปาภูมิภาค และซื้อจากผู้ประกอบการในชุมชนที่
ท าเป็นธุรกิจขนาดย่อม ขายในราคาไม่แพง 
          น้ าเพื่อการเกษตร    ส่วนใหญข่องต าบลคลองปราบ ใช้น้ าเพ่ือการเกษตร จากหนองต่าง ๆในต าบล เช่น หนอง
ทิว  หนองเภา  หรือ นบปราบ อีกบางส่วน   ได้อาศัยน้ าจาก   ล าห้วยต่างๆ  เป็นต้น 
 

      1.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
            ต าบลคลองปราบ มีพ้ืนที่ป่าไม้เหลือน้อยและมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมป่าถูกตัดท าลายและแผ้วถางเพ่ือท าสวน
ยางพารา  

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  
      ๒.๑ เขตการปกครอง  
           เขตการปกครอง  แบ่งออกเป็น   ๕   หมู่บ้าน  ณ วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๖๐ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้ปกครอง หมายเหตุ 
๑ บ้านหนองปลิง นายหิรัญกฤษฎ์  เล็กข า ผู้ใหญ่บ้าน 
๒ บ้านทางข้าม นายวีระศักกดิ์  บัวแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 
๓ บ้านคลองปราบ นายโกมล  ชุมศรี ผู้ใหญ่บ้าน 
๔ บ้านหนองเภา นายจีรพันธ์ มีพัฒน์ ก านัน 
๕ บ้านคีรีราษฎร ์ นายสุรพงค์  หวายเครือ ผู้ใหญ่บ้าน 

 

       ๒.๒ การเลือกตั้ง  
           การเลือกตั้งของต าบลคลองปราบ แบ่งออกเป็น ๒ เขตการเลือกตั้ง  
          ข้อมูลท าเนียบผู้บริหารเทศบาลต าบลคลองปราบ  
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายกเทศมนตรี 
2. นายพิญญา  คงศิริ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายวรรณไชย เลี้ยงสกุล รองนายกเทศมนตรี 
4. นายประพจน์  เพ็งจันทร์  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5.นางวราภรณ์   เกษเพชร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

 
 
 



         ข้อมูลท าเนียบสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาล 
2. นายทวีศักดิ์  ชูหนู รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายบุญรับ  แท้นทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
4.นายสุธารักษ์  สุขอ่อน สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายบัญชา  คงศิริ สมาชิกสภาเทศบาล 
6.นายวันชัย  สวัสดิโกมล สมาชิกสภาเทศบาล 
7.นายวิมล สื่อมโนธรรม สมาชิกสภาเทศบาล 
8.นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์ สมาชิกสภาเทศบาล 
9.นายสิทธิชัย  มีศรี สมาชิกสภาเทศบาล 
10.นางวารุณี  แก้วจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล 
11.นางจินตนา  นุ้ยล าพูน สมาชิกสภาเทศบาล 
12.นายประเทพ  ทองศิริ เลขานุการสภาเทศบาล 

๓. ประชากร  
     ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  

จ านวนประชากร (ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน มีนาคม 25๖๐) 
 

ที ่ หมู่บ้าน จ านวนประชากร จ านวนหลังคาเรือน 
ชาย หญิง รวม (หลังคา) 

1 บ้านหนองปลิง 613 547 1,160 387 
2 บ้านทางข้าม 337 373 710 231 

3 บ้านคลองปราบ 404 409 813 274 
4 บ้านหนองม่วง 270 265 535 155 

5 บ้านคีรีราษฎร์ 326 338 664 196 
รวม 1,950 1,932 3,882 1,243 

      ๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร       ข้อมูลจ านวนประชาชนต าบลคลองปราบแยกตามอายุ 
 

                                           เพศ 
      ประเภท ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

จ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 0 - 5  ปี 169 129 298  
จ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 - 15  ปี 254 275 529  
จ านวนประชากรอายุตั้งแต่ ๑6 –  25 ปี 272 244 516  
จ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 26 –  ๕๙ ปี 1,016 965 1,981  
จ านวนประชากรผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป 240 318 558  

รวมทั้งสิ้น 1,950 1,932 3,882  
ประชากรแฝงเข้ามาท างานในต าบลคลองปราบ    ร้อยละ 10(38๘  คน ) 
รวมประชากรทั้งสิ้น                                               4,270   คน 



๔.  สภาพทางสังคม 
๔.1 การศึกษา 

- โรงเรียนประถมศึกษา    จ านวน   2 แห่ง 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จ านวน   1 แห่ง 
     - การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)                จ านวน             1       แหง่    
  - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน  จ านวน  3 แห่ง 
           - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร  จ านวน   1 แห่ง 
 

 ๔.๒ สาธารณสุข 
-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองปราบ จ านวน   1 แห่ง 

  - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน    จ านวน   5 แห่ง 
                     - อสม.      จ านวน  ๘๕ คน 
 

 ๔.๓ อาชญากรรม 
  - ที่พักสายตรวจประจ าต าบล   จ านวน   1 แห่ง 
 ๔.๔ ยาเสพติด 
  - ผู้เสพสารเสพติด ที่ได้รับการบ าบัด    จ านวน    ๑0   คน  
         ๔.๕ การสังคมสงเคราะห์  

     - ผู้สูงอายุ      จ านวน  561 คน 
     - คนพิการ      จ านวน  ๖๘ คน 

               - ผู้ป่วยเอดส์ (HIV) ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว  จ านวน ๒ คน 
               - รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 

๕.  ระบบการบริการพ้ืนฐาน 
 ๕.1 การคมนาคมขนส่ง  
  -  สถานีรถไฟ     จ านวน   1 แห่ง 
  -  ทางหลวงแผ่นดิน    จ านวน   1 สาย 
  -  ทางหลวงจังหวัด    จ านวน   1 สาย 
  -  ถนนหมู่บ้าน     จ านวน  31 สาย 
  -  ทางหลวงชนบท    จ านวน   3 สาย 
 ๕.๒ การคมนาคมขนส่ง  
  -  การไฟฟ้าไฟฟ้าเข้าถึงทุกครัวเรือนทั้ง  5  หมู่บ้าน 
 ๕.๓ การประปา  

- ประปาหมู่บ้าน     จ านวน   5 แห่ง 
- ประปาภูมิภาค      จ านวน   ๒       หมู่บ้าน 

๕.๔ โทรศัพท์   
   -  โทรศัพท์สาธารณะ       จ านวน             5       เครื่อง 
 
 
 
 



 
๖ ระบบเศรษฐกิจ 
 ๖.1 การเกษตร  

     อาชีพประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 97.54 ของประชากรทั้งเทศบาลต าบลคลอง
ปราบ  และร้อยละ 2.06 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปค้าขายและรับราชการ 
 ๖.๒ การประมง 
               การท าประมงส่วนใหญ่มาจาก ห้วย ,หนอง, คลอง, บึง ในต าบลคลองปราบ ซึ่งท าเพ่ือการบริโภคใน
ครัวเรือน 
 ๖.๓ การปศุสัตว์  
                มีการเลี้ยงสัตว์สว่นใหญ่ใช้ไว้บริโภคในครัวเรือน เหลือจาก บริโภคจึงจะจ าหน่ายภายในท้องถิ่น เช่น โค 
กระบือ ไก่ เป็ด  สุกร  ปลาดุก กบ เป็นต้น 
 ๖.๔ การบริการ  

 - แปลงเพาะช ากล้าไม้     6 แห่ง 
 - ร้านค้า      ๑๘  แห่ง 
 - ร้านซ่อมฯ     9 แห่ง  

- สถานที่รับซื้อน้ ายาง , ยางแผ่น   11 แห่ง 
    - บริการสถานห้องพัก                                    ๓        แห่ง 
 

 ๖.๕ การท่องเที่ยว 
- สวนสาธารณะถ้ าขรม , ถ้ าพระหมู่ที่1  จ านวน  1 แห่ง 
- สวนสาธารณะหนองเภา   หมู่ที่ 4  จ านวน  1 แห่ง 
- สวนสาธารณะหนองทิว หมู่ที่ ๒   จ านวน  1 แห่ง 
- สวนสมุนไพรดอยสถิต  หมู่ที่ ๕   จ านวน  1 แห่ง 

                    - สวนสละอาทิตย์  หมู่ที่ ๑   จ านวน  1 แห่ง 
 ๖.๖ อุตสาหกรรม 
            - การอุตสาหกรรมเหมืองแร่ยิปซั่ม    4 แห่ง 

           - โรงงานฆ่าไก่      ๑ แห่ง  
            - การอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้   ๒ แห่ง 

- โรงงานผลิตน้ าดื่ม                  ๓   แห่ง 
 
 ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
                      พ้ืนที่ต าบลคลองปราบ   เป็นต าบลเกษตรส่วนใหญ่  มีร้านค้าอุปโภคและบริโภค มีบริการโต๊ะ-เต็นให้
เช่า มีกลุ่มอาชีพท าขนมต่างๆขายในท้องถิ่น  เพ่ือให้บริการประชาชนอยู่ประจ า  
 ๖.๘ แรงงาน  
                    แรงงานในต าบลคลองปราบ ส่วนใหญ่ มาจาก แรงงานต่างด้าว เข้ามารับจ้างกรีดยาง หรือ เป็นลูกจ้าง
ในโรงงานในเขตต าบลคลองปราบ    

  
 
 

 
 
 



 

   7  ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม  
 7.1 การนับถือศาสนา    
               ประชาชนในเขตต าบลคลองปราบส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัด  จ านวน  ๒ แห่ง คือ 

- วัดคลองปราบกัลยาราม  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ต าบลคลองปราบ  
- วัดถ้ าขรมวนาราม         ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ต าบลคลองปราบ  

                และ ส านักสงฆ์  ๑  แห่ง  คือ  ส านักสงฆ์ถ้ าพระ  
 

 7.๒ ประเพณีและงานประจ าปี     
                งานประเพณีของต าบลคลองปราบ  จะมีงานประจ าปี ท าบุญเดือน ๑๐  ที่ถือว่าเป็นงานบุญส าคัญของแต่
ละหมู่บ้านงานบุญเดือนสิบของทุกปี  (วันสารทไทย)  งานลอยกระทงของทุกปี  ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ในวัน
สงกรานต์ของทุกปี  งานหล่อเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษาของทุกปี  และกีฬาฟุตบอลประเพณีประจ าปี ในเดือน
ธันวาคม ของทุกปี และงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของทุกปี 
   

 7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
      ภูมิปญัญาท้องถิ่นของต าบลคลองปราบ   ที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ   และปัจจุบันยังไม่ลบเลือนหายไป
ยังมีลูกหลานสานต่อและสืบทอดต่อๆกันมา คือ 

    ด้านเกษตรกรรม  มีการท าการเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวพระราชด าริ โดยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ใช้โดยการปลูกยางพารา  ปาล์มน้ ามัน  ผลไม้เงาะ ทุเรียน มังคุด  พืชผักสวนครัว  และการเลี้ยงสัตว์ผสมผสาน เป็นต้น   
              ด้านหัตถกรรม  มีการท าเครื่องจักรสาน   เครื่องมือในการท าประมง  การตีเหล็ก    
              การถนอมอาหาร   มีการถนอมอาหารเพื่อการเก็บและรักษาอาหาร    เพื่อชะลอการเน่าเสียของอาหาร  
หรือป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ ในขณะที่ยังรักษาคุณค่าทางโภชนาการ    สีสัน   และกลิ่นให้คงอยู่   เช่น    การดอง   
การตาก การอบ   การกวน และการแช่อ่ิม เป็นต้น  
              ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารคือ ภาษาใต ้ และใช้ภาษากลางในการติดต่องาน/ราชการ 
 

 7.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก     
       1. น้ าผึ้งแท้  
       ๒.  สละอาทิตย์ 
       ๓. เงาะโรงเรียน   
  

 
 
 

 

8  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1  น้ า    

- ฝาย      จ านวน  12 แห่ง 
- บ่อน้ าตื้นสาธารณะ    จ านวน  61   แห่ง 
- บ่อบาดาล     จ านวน  12 แห่ง 

 8.๒  ป่าไม้    
                  ในเขตต าบลคลองปราบ ส่วนใหญ่เหลือเฉพาะป่าสงวน ที่ข้ึนอยู่กับอุทยานใต้ร่มเย็น  
 8.๓  ภูเขา    
                  ในเขตต าบลคลองปราบ มีภูเขาที่ติดกับอุทยานใต้ร่มเย็น  
 



 
 8.๔  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ    
                 ในพ้ืนที่ต าบลคลองปราบ ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูกยางพารา ผลไม้    ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  
สถานประกอบการตามล าดับทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ก็  ได้แก่  ดิน  น้ า   ต้นไม้   ยังอุดมสมบูรณ์   โดยเฉพาะแหล่ง
น้ าเพราะมีล าห้วยไหลผ่านประชาชนในพื้นท่ี และผาผึ้งของภูเขาขรม หมู่ที่ ๑  สามารถเก็บน้ าผึ้งเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่ม
น้ าผึ้งได้อีกทางหนึ่ง 
 

    9.  อื่น ๆ 
 - กลุ่ม/องค์กรในชุมชน   

- ลูกเสือชาวบ้าน    1 รุ่น 126 คน 
- ไทยอาสาป้องกันชาติ   2 รุ่น 60 คน 
- กองหนุนเพื่อความม่ันคง  1 รุ่น 75 คน 
- อาสาสมัครรักษาความปลอดภัย  1 รุ่น 125 คน 
- กลุ่มเยาวชน    2 รุ่น 57 คน 
- กลุ่มสตรี    2 รุ่น 325 คน 
- ศูนย์ อปพร.ต าบล   2 รุ่น  95    คน 
- ศูนย์ กู้ชีพ.ต าบล    ๑ รุ่น ๖๗ คน 
- อสม.      2 รุ่น 85 คน 
- กลุ่มอาชีพ     5 กลุ่ม  
- กลุ่มออมทรัพย์     5 กลุ่ม 
- กลุ่มอื่นๆ     1 กลุ่ม 
- กลุ่มอุตสาหกรรมในครัวเรือน   1 กลุ่ม 
- กลุ่มผู้ใช้น้ า     2 กลุ่ม 
- กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า    1 กลุ่ม 
- กลุ่มเกษตรกร     1 กลุ่ม 
- กลุ่มผสมปุ๋ย     1 กลุ่ม 
- กลุ่มผู้สูงอายุ                                      1       กลุ่ม 
- กลุ่มเยาวชน                                      1       กลุ่ม       
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
แผนส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเทศบำลต ำบลคลองปรำบ 

ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต ำบลคลองปรำบ 
 

 
กิจกรรม 

 

 
ช่วงเวลำ 

 
สถำนที่ด ำเนินกำร 

 
หมำยเหตุ 

 
1. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ในเขตเทศบาลฯ  
-  กิจกรรมประเพณีสารทเดือนสิบ 
 

 
ตุลาคม 60 

 
วัดคลองปราบกัลยาราม 

 

2. กิจกรรมวันลอยกระทง พฤศจิกายน 60 บริเวณฝายหน้าเทศบาลต าบล
คลองปราบ 

 

3. กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (ท าบุญ
ตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่) 

ธันวาคม 60- 1 
มกราคม 61 

เทศบาลต าบลคลองปราบ , วัด
คลองปราบกัลยาราม 

 

4.  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ มกราคม 61 บริเวณหน้าเทศบาลต าบลคลอง
ปราบ 

 

5.  กิจกรรมกีฬาประเพณีเทศบาลต าบลคลอง
ปราบ 

มีนาคม 61 สนามกีฬาหน้าเทศบาลต าบล
คลองปราบ 

 

6.  กิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ รดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ 

เมษายน 61 วัดคลองปราบกัลยาราม  

7.  กิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน 61 เทศบาลต าบลคลองปราบ  
8.  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา  กรกฎาคม 61 เทศบาลต าบลคลองปราบ , วดั

คลองปราบกัลยาราม , วัดถ้ าขรม
วนาราม 

 

9.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่ส าคัญและ
สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล 
 - สวนสาธารณะ หน้าเทศบาลต าบลคลอง
ปราบ 
-  ลานผาผึ้งเขาขรม  
-  สระน้ าหนองเภา  
-  สวนสละอาทิตย์ 
-  สวนสมุนไพรดอยสถิตย์ 
-  น้ าผึ่งแท้ถ้ าขรม 
-  ขนมจีนคลองปราบ  

 ต.ค.60 – ก.ย.61 
(ตามความเหมาะสม) 

เขตเทศบาลต าบลคลองปราบ  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 



 

แหล่งท่องเท่ียวต ำบลคลองปรำบ 

 
 

 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แหล่งท่องเท่ียวต ำบลคลองปรำบ 

  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 



 

แหล่งท่องเท่ียวต ำบลคลองปรำบ 

 
 


