แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตาบล
สุมเส้า
อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ประจาปี งบประมาณ 25๖๐ – 256๓

จัดทาโดย

สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า
อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

คานา
การจัดทาแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวปี งบประมาณ 25๖๐ – 256๓ ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลสุมเส้าเป็ นการจัดทาแผนระยะสัน้ ที่ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยจัดทาตามขัน้ ตอนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ เพื่อให้การพัฒนาท้องถิน่ เป็ นไปแบบ มี
ขัน้ ตอน มีเป้ าหมาย ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด วิสยั ทัศน์จงั หวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาอาเภอ วิสยั ทัศน์ อาเภอ โดยการนาเอาข้อมู ลจากการสารวจปั ญ หา / ความต้องการของ
ประชาชนในแผนยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นา น ามาประมวลผลสรุป เป็ น ประเด็น น าเสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่
แผนส่งเสริมการท่องเทีย่ วปี งบประมาณ 25๖๐ – 256๓ จะเกิดประโยชน์สูงสุดได้หาก
ดาเนินงานไปตามแนวทางทีก่ าหนด ตามวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย กิจกรรมแผนงาน/โครงการทีว่ างไว้
อย่างแท้จริง เพื่อให้ประชาชน สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการบริหารได้รบั การพัฒนาอย่างสูงสุด บน
พืน้ ฐานของการประหยัด แต่มปี ระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

งานนักประชาสัมพันธ์
สานักปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า

สารบัญ
หน้ า
ส่วนที่ 1 สภาพทัวไปและข้
่
อมูลพืน้ ฐาน ...............................................................1
1. ด้านกายภาพ .................................................................................................... 1
2. ก้านการเมือง/การปกครอง ................................................................................ 2
3. ประชากร .......................................................................................................... 3
4. สภาพทางสังคม ................................................................................................ 4
5. ระบบบริการพืน้ ฐาน .......................................................................................... 5
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิน่ (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า ..................................... 6
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม .............................................................................. 7
9. ทรัพยากรธรรมชาติ .......................................................................................... 8
10. โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล .................................................... 9

ส่วนที่ 2 สรุปผังองค์การบริ หารส่วนตาบลสุมเส้า.............................................10

ส่วนที่ 3 แผนส่งเสริ มการท่องเที่ยว ..................................................................13

1.1.ประวัติความเป็ นมา
สภาพทัวไป
่
1.1 ที่ ตงั ้ องค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า ตัง้ อยู่ถนน อุดร- อ.บ้านดุง ทางหลวงหมายเลข
๒๐๒๒ หลักกิโลเมตรที่ หมู่ท่ี ๑ ตาบลสุมเส้า อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากตัวอ าเภอ
ระยะทาง ๑๖ กิโลเมตร เป็ น องค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลาง ได้ยกฐานะจากสภาตาบลเป็ น
องค์การบริหารส่วนตาบล เมือ่ วันที่ 19 มกราคม 2539
1.2 เนื้ อที่ พื้นที่ ประมาณ ๑๐๕ ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตของตาบล
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตาบลเพ็ญ และตาบลบ้านเหล่า
ทิศใต้
ติดต่อกับตาบลนาบัว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตาบลเตาไห
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตาบลเชียงหวาง และตาบลนาข่า อาเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี
1.3 ภูมิประเทศ มีสภาพพืน้ ทีเ่ ป็ นดินปนหินลูกรัง และทีล่ ุ่มริมน้าห้วยหลวง จึงเหมาะแก่การ
ทาการเกษตร
1.4 จานวนหมู่บ้าน ๑๙
หมู่บ้าน
จานวนหมูบ่ า้ นในเขต อบต.สุมเส้า ทัง้ หมูบ่ า้ น ๑๙ หมูบ่ า้ น ได้แก่
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บ้านสุมเส้า
ก.ม.
บ้านหนองนาไฮ
ก.ม.
บ้านสงเปลือย
ก.ม.
บ้านดงปอ
ก.ม.
บ้านหนองบัวบาน
ก.ม.
บ้านดงยาง
บ้านหนองแสนตอ
ก.ม.
บ้านหนองผือน้อย
ก.ม.
บ้านโนนหนามแท่ง
๖.๐ ก.ม.
บ้านเจริญศรี
ก.ม.
บ้านโนนสะอาด
ก.ม.
บ้านสุมเส้า
ก.ม.
บ้านโนนสร้างคา
บ้านแพงศรี
ก.ม.
บ้านห้วยวังโตน
ก.ม.
บ้านโนนทับช้าง
ก.ม.
บ้านบุญทันพัฒนา
ก.ม.
บ้านดงยาง
ก.ม.
บ้านสุมเส้า
ก.ม.

หมูท่ ่ี 1

ห่างจากทีท่ าการ อบต. ๐.๕

หมูท่ ่ี 2

ห่างจากทีท่ าการ อบต.

๖.

หมูท่ ่ี 3

ห่างจากทีท่ าการ อบต.

๔.0

หมูท่ ่ี 4
หมูท่ ่ี 5

ห่างจากทีท่ าการ อบต.

๕.0

ห่างจากทีท่ าการ อบต.

1๒.0

หมูท่ ่ี 6
หมูท่ ่ี 7

ห่างจากทีท่ าการ อบต. ๔.๐ ก.ม.
ห่างจากทีท่ าการ อบต.
๗.๕

หมูท่ ่ี 8

ห่างจากทีท่ าการ อบต. 1.0

หมูท่ ่ี ๙

ห่างจากทีท่ าการ อบต.

หมูท่ ่ี ๑๐

ห่างจากทีท่ าการ อบต.

๑.0

หมูท่ ่ี ๑๑

ห่างจากทีท่ าการ อบต.

๖.๕

หมูท่ ่ี ๑๒

ห่างจากทีท่ าการ อบต.

๐.๕

หมูท่ ่ี ๑๓
หมูท่ ่ี ๑๔

ห่างจากทีท่ าการ อบต. ๗.๕ ก.ม.
ห่างจากทีท่ าการ อบต.
๔.๕

หมูท่ ่ี ๑๕

ห่างจากทีท่ าการ อบต. ๔.0

หมูท่ ่ี ๑๖

ห่างจากทีท่ าการ อบต.

หมูท่ ่ี ๑๗

๑๒.๕

ห่างจากทีท่ าการ อบต. ๑.๕

หมูท่ ่ี ๑๘

ห่างจากทีท่ าการ อบต.

หมูท่ ่ี ๑๙

ห่างจากทีท่ าการ อบต. ๐.๕

๓.๕

1.5 ท้องถิ่ นอื่นในตาบล
– จานวนเทศบาล
แห่ง
– จานวนสุขาภิบาล
แห่ง
1.6 ประชากร
ประชากรทัง้ สิน้ ๑๒,๒๙๑ คน แบ่งเป็ นชาย ๖,๑๙๖ คน หญิง ๖,๐๙๕ คน และมีจานวน
ครัวเรือน ๓,๕๒๐ ครัวเรือน

2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชี พ ประชาชนส่ ว นใหญ่ ใ นเขตต าบลสุ ม เส้ า จะประกอบอาชีพ ท านา ท าสวน
ยางพารา , ปลูกพืชไร่ , ค้าขาย พืชผักบางส่วนและรับจ้าง ตามลาดับ ดังรายละเอียด
เกษตรกรรม (ทานา สวนยางพารา อ้อย) ร้อยละ
๗๕.๓๕
รับจ้างทัวไป
่
ร้อยละ ๕.13
ค้าขาย
ร้อยละ ๖.83
รับราชการ
ร้อยละ 3.02
พนักงานบริษทั
ร้อยละ 1.42
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ร้อยละ 0.๒1
อื่น ๆ (ธุรกิจส่วนตัว,กาลังศึกษา)
ร้อยละ ๘.๐๕
2.2 หน่ วยธุรกิ จในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบล
หน่ วยธุรกิ จในเขต อบต. ที่ได้รบั อนุญาตดาเนิ นการและประกอบการ
ปั ม๊ น้ามัน
๒
แห่ง
ปั ม๊ หยอดเหรียญ
๑2
แห่ง
ร้านเสริมสวย
๕
แห่ง
บ้านเช่า
๒
แห่ง
-3อู่ซ่อมรถ
๕
แห่ง
โรงถ่าน
2
แห่ง
ร้านค้าปลีก
๔๕
แห่ง
ฟาร์มไก่
๒
แห่ง
ฟาร์มหมู
๑
แห่ง
สถานที่เอกชนอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิ จในเขตพื้นที่
สนามชนไก่
1
แห่ง

3. สภาพสังคม
3.1 การศึกษา
ในเขตพื้ น ที่ อ งค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลสุ ม เส้ า มีส ถาบัน ทางการศึ ก ษา ระดับ
ประถมศึกษา จานวน ๗ แห่ง และโรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับ ม.๖ จานวน ๑ โรงเรียน และมีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ๙ แห่ง ดังแสดงตามตาราง

จานวนโรงเรียน ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และจานวนนักเรียนในแต่ ละสถานศึกษาในเขตพื้นที่
องค์การบริ หารส่วนตาบลสุมเส้า
จานวน
จานวนครูผสู้ อน/
ที่
ชื่อโรงเรียน/ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ที่ตงั ้
นักเรียน
ผูด้ แู ลเด็กฯ
(คน)
(คน)
1. ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก วัดโพธิ ์ชุม
ม.1
๔๒
๔
2. ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง
ม.๗
๓๔
๓
3. ศูนย์เด็กเล็กบ้านดงยาง
ม.๖
๔๐
๔
4. ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านดงปอ
ม.๔
๒๐
๒
5. ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านหนองนาไฮ
ม.2
๔๕
๓
6. ศูนย์เด็กเล็กบ้านแพงศรี
ม.๑๔
๑๑
2
๗ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านหนองบัวบาน
ม.๕
๑๗
๒
๘ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านห้วยวังโตน
ม.๑๕
๒๐
๒
๙ ศูนย์เด็กเล็กบ้านโนนทับช้าง
ม.๑๖
๒๐
๒
หมายเหตุ ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 25๖๐

3.2

3.3

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- สถาบันและองค์กรทางศาสนา ดังนี้
- วัด มี ๒ ประเภท
1 แห่ง ๒๑ ได้แก่
- สานักสงฆ์ มี ๓ แห่ง ได้แก่

สาธารณสุข
สถานี อนามัยสุมเส้า หมูท่ ่ี ๑ บ้านสุมเส้า ตาบลสุมเส้า มีบคุ ลากร ดังนี้
- อาสาสมัครสาธารณสุข
9๕ คน
- แพทย์ประจาตาบล
1 คน
- เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
๗ คน
- เจ้าหน้าทีเ่ ฉลีย่ ต่อประชากร 1 : 1,๗๕๕ คน
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
แห่ง
- อัตราการมีและใช้สว้ มราดน้า ร้อยละ 100 %

4. การบริการขัน้ พื้นฐาน
4.1 การคมนาคม
การคมนาคม มีถนนสาคัญ ดังนี้
ถนน ทางหลวงหมายเลข 2022 อุดร-บ้านดุง
ถนนทางหลวงหมายเลข 2255 นาข่า-สุมเส้า
ถนนทางหลวงหมายเลข 2312 สุมเส้า-หนองหาน
ถนน สุมเส้า-ดงปอ
ถนน สุมเส้า-ดงยาง
ถนน ดงยาง- โนนสร้างคา
ถนนโนนสะอาด-นาส่อน
ถนนห้วยวังโตน – หนองแสนตอ
ถนนโนนหนามแท่ง-หนองบัวบาน
ถนนหนองผือน้อย-ห้วยเตย(ดงยาง)
ถนน ห้วยวังโตน – หนองนาไฮ
ถนนบุญทันพัฒนา-สงปลือย
ถนนดงปอ-อ.พิบลู ย์รกั ษ์

สภาพถนนลาดยาง
สภาพถนนลาดยาง
สภาพถนนลาดยาง
สภาพถนนลาดยาง
สภาพถนนลาดยาง
สภาพถนนคสล.(ลูกรัง)
สภาพถนนลูกรัง (คสล.บางส่วน)
สภาพถนนลูกรัง
สภาพถนนลูกรัง
สภาพถนนลูกรัง
สภาพถนนลูกรัง
สภาพถนนลูกรัง
สภาพถนนลาดยาง

สรุปเส้นทางการคมนาคม
- ถนนลาดยางภายในหมูบ่ า้ น ๔ สาย

ประมาณการความยาว ๒๐.00

กม.
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๑๙ สาย

ประมาณการความยาว 25.00

กม.
- ถนนลูกรัง 17 สาย

ประมาณการความยาว 40.29 กม.

สะพาน
- สะพานคอนกรีต
- ฝาย

4.2 การโทรคมนาคม
-ทีท่ าการไปรษณียโ์ ทรเลข
-สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ
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–
–

แห่ง
แห่ง

แห่ง
แห่ง

4.3 ไฟฟ้ า
-ในเขตพืน้ ที่ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโพธิ ์ มีไฟฟ้ าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน และบางครัวเรือนที่
ไม่มไี ฟฟ้ าใช้ จานวนหมู่บ้านและประชากรที่ใช้ไฟฟ้ า คิดเป็ นจานวนร้อยละ 98 และ มีเจ้าหน้าที่

รับผิดชอบด้านไฟฟ้ า ในการซ่อมแซมไฟฟ้ าสาธารณะ ทัง้ 8 หมู่บา้ น โดยใช้รถบรรทุกขยะ ติดตัง้
กระเช้าเพีอ่ ใช้ในการดาเนินการดังกล่าว
4.4 แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
บ่อบาดาล (ของสาธารณะและส่วนตัว)
บ่อน้าตืน้ (ของสาธารณะและส่วนตัว)
ฝาย พนังกัน้ น้า

4

20
แห่ง
๔๓๐ แห่ง
แห่ง

5. ข้อมูลอื่น ๆ
5.1 มวลชนจัดตัง้
– อาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือน (อ.พ.ป.ร.)

๓๑๕

คน

6. ศักยภาพในตาบล
ก.

ศักยภาพขององค์การบริ หารส่วนตาบล

1. จานวนบุคลากร จานวน
ตาแหน่งในสานักงานปลัด
3
คน
ตาแหน่งในกองคลัง
3
คน
ตาแหน่งในกองช่าง
ตาแหน่งในกองการศึกษา

71

คน

2

คน
10

คน
ตาแหน่งในกองสวัสดิการสังคม
ตาแหน่งในส่วนผูบ้ ริหาร
ตาแหน่งในส่วนสมาชิกสภาฯ
พนักงานจ้างทัวไป
่
พนักงานจ้างตามภารกิจ

2
4
38
25
26

คน
คน
คน
คน
คน

ระดับการศึกษาของบุคลากร
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

3
24
29
15

คน
คน

3. รายได้ขององค์การบริ หารส่วนตาบล

คน
คน

ประจาปี งบประมาณ 25๖๐
รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

62,451,971.32 บาท
แยกเป็ น
26,574,292.32 บาท
35,877,679.00 บาท

ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
1) การรวมกลุ่มของประชาชน จานวนกลุ่มทุกประเภท
แยกประเภทกลุ่ม
กลุ่มอาชีพ
กลุ่มออมทรัพย์
กลุ่มสตรี
ชมรมผูส้ งู อายุ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

๑๐
๑
8
1
๑

26

กลุ่ม

กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม

2) จุดเด่นของพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า มีลกั ษณะภูมปิ ระเทศแบบที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทา
การเกษตร ทัง้ ด้านการทานาทาสวนอ้อย เป็ นผลผลิตทางการเกษตรทีน่ ่าสนใจของทัง้ ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ เพราะองค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า เป็ นเขตรับซื้อพันธ์ขา้ วและอ้อยหลักของอาเภอ
ซึง่ ถือได้ว่าผลผลิตทางการเกษตรนับเป็ นพืชทางเศรษฐกิจได้ต่อไปในอนาคต
วิ สยั ทัศน์ ขององค์การบริ หารส่วนตาบลสุมเส้า (Vision)
“พัฒนาตาบล พัฒนาชีวติ ยึดติดคุณธรรม น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิ จ ขององค์การบริ หารส่วนตาบลสุมเส้า (Mission)
องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลเส้า จะพัฒ นาโครงสร้างพื้น ฐาน ระบบสาธารณู ป โภคและ
สาธารณู ปการขัน้ พื้นฐานอย่างเพียงพอ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและการพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพ
เพิม่ รายได้แก่ชุมชน ภายใต้การดาเนินชีวติ แบบเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาระบบการศึกษา ตัง้ แต่
ระดับปฐมวัย ส่งเสริมศักยภาพการเรียนการสอน เป็ นไปตามมาตรฐานระดับสากล เสริมสร้าง
จิตสานึกตระหนักถึงความสาคัญของการฟื้ นฟูและอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม สู่การ
พัฒนาเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ ตามลักษณะวัฒนธรรม
ท้องถิน่ รวมทัง้ พัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทีด่ ี สามารถสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อประชาชนและชุมชนอยูด่ มี สี ุข อย่างยังยื
่ น
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ส่วนที่ 2
แผนผังองค์การบริ หารส่วนตาบลสุมเส้า
องค์การบริ หารส่วน
ตาบลสุมเส้า

คณะผูบ้ ริหาร

สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล

นายกองค์การบริหาร

ประธานสภาองค์การ

ส่วนตาบล

บริหารส่วนตาบล

รองนายกองค์การบริหาร

รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนตาบล

ส่วนตาบล

รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล

เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล

สมาชิกสภา อบต.
(36 คน)
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ส่วนที่ 3
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า
ตาบลสุมเส้า อาเภอเพ็ญ
ประจาปี งบประมาณ 25๖๐ – 256๓
กิ จกรรม
1. กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์

ระยะเวลา

สถานที่ดาเนิ นการ

13 เม.ย. ของทุกปี

สนามองค์การบริหารส่วนตาบลสุม
เส้า
สนามกีฬา อบต.สุมเส้า

2. กิจกรรมงานกีฬาประเพณีสุมเส้า

กุมภาพันธ์ ของทุก
ปี
3. กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาเวียน
วันเข้าพรรษาของ
เทียนวันเข้าพรรษา
ทุกปี
4. บุญประเพณี บุญบัง้ ไฟ
พ.ค. ของทุกปี
5. บุญประเพณีเทศมหาชาติ
มี.ค. ของทุกปี
6. การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
ตลอดทัง้ ปี
7. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทีย่ วใน
เขตพืน้ ที่
-ท่องเทีย่ วเชิงเกษตร

ตลอดทัง้ ปี

วัดโพธิ ์ชุมพัฒนาราม สุมเส้า ม.1
หน้า อบต.สุมเส้า
วัดโพธิ ์ชุมพัฒนาราม สุมเส้า หมู่ 1
บ้านดงปอ หมู่ 4

หมู่ 5 บ้านหนองบัวบาน

หมายเหตุ

1.แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
ธรรมชาติ ได้แก่.ลาห้วยหลวงบ้านหนองบัวบาน
เป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว.ทีส่ ามารถท่องเทีย่ วได้ในฤดูฝน
ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมกราคม ของทุกปี ซึง่
เป็ นช่วงน้ าหลาก วิถชี วี ติ ของชาวบ้านทีถ่ ่ายทอด
ผ่านภูมปิ ั ญญาชาวบ้าน/ชุมชน และวัฒนธรรม
ท้องถิน่ ซึง่ เป็ นเอกลักษณ์ของคนในชุมชน ในการ
หาปลา.ซึง่ เป็ นทีช่ ่นื ชอบของนักถ่ายภาพแนววิถี
ชีวติ อีกทัง้ เป็ นเส้นทางผ่านไปยังคาชะโนดและวัด
บ้านแท่น ซึง่ บรรยากาศยามเย็มงดงามยิง่ นัก

2.แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
และศาสนา ได้แก่ วัดพระธาตุนางขาว วัดป่ า
รวมธรรม วัดศรีบุญเรือง วัดโพธิ ์ชุมพัฒนาราม เป็ นเป็ นสถานปฏิบตั ธิ รรมในช่วงวันสาคัญทางศาสนา
และมีประวัตคิ วามเป็ นมาต่างๆทีน่ ่าสนใจและแตกต่างกัน.มีกจิ กรรมงานบุญประเพณีต่างๆ เช่น บุญบัง้
ไฟ บุญมหาชาติ บุญออกพรรษา เป็ นต้น

3.แหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับวิถีชีวิต ได้แก่
ตลาดประชาร่วมใจ หน้าบริเวณทีท่ าการองค์การ
บริหารส่วนตาบลสุมเส้า ตลาดบ้านสุมเส้า หมู่1 ซึง่
เป็ นแหล่งจาหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าจากชุมชน/
ท้องถิน่ .ซึง่ เป็ นทางผ่านระหว่างอาเภอ ทีป่ ระชาชน
สามารถจอดแวะซือ้ ของได้อย่างสะดวก 2.แหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงธุรกิจชุมชน SME ชุมชน บ้านดงปอ เป็ นแหล่งผลิตและ
แปรรูปผ้ามัดหมีย่ อ้ มคราม ซึง่ เป็ นสินค้า OTOP ระดับ 4
ดาวของอาเภอ ห่างจาก อบต.สุมเส้าไปทางบ้านดุง
5 กิโลเมตร 3. กลุ่มแปรรูปน้าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด จาหน่ายผลิตภัณฑ์แปร
รูปจากธรรมชาติ เช่นน้าสมุนไพรต่างๆและ
ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้ในครับเรือน
4.แหล่งที่พกั นักท่องเที่ยว บ้านอุ่นรัก บ้านสุม

1.

เส้าหมู่ 1 ตาบลสุมเส้า บริการอาหาร เครือ่ งดื่มทีพ่ กั รายวัน สาหรับนักท่องเทีย่ ว บริการสะดวกรวดเร็ว
สะอาดปลอดภัย.ราคาเป็ นกันเอง

๕.แหล่งท่องเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์ ได้แก่ วัดพระ
ธาตุนางขาว วัดพระธาตุศลิ า ซึง่ เป็ นแหล่ง
ประวัตศิ าสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ของชุมชน
เป็ นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และประปฏิบตั ธิ รรม
6. แหล่งท่องเทีย่ วด้านวัฒนธรรมประเพณีและภมิ
ปั ญญาท้องถิน่ ได้แก่บุญประเพณีบุญเดือน 4 บุญ
ประเพณีบุญบัง้ ไฟ เดือน 6 ซึง่ เป็ นบุญประจาปี ของ
ประชาชนในท้องถิน่ ซึง่ บุญประเพณีบุญเดือน 4 อยู่
ระหว่างเดือน มีนาคมของทุกปี บุญประเพณีบุญบัง้
ไฟ เดือน 6 ระหว่างเดือน พฤษภาคมของทุกปี
ประเพณีการแข่งขันกีฬาสุมเส้าเกมส์ จัดขึน้ ระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อเป็ นการเสริมสร้าง
ความสามัคคคีของคนในชุมชนและเป็ นการส่งเสริม
ด้านสุขภาพ ให้ประชาชนตะหนักถึงการออกกาลัง
กาย

ติดต่อข้อมูงการท่องเที่ยว ในเขตตาบลสุมเส้า ได้ที่
องค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า เบอร์โทร 042-146577

ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
ตาบลสุมเส้า อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ศูนย์ขอ้ มูลการท่องเทีย่ วนี้ เป็ นสถานทีบ่ ริการ แนะนาสถานทีท่ ่องเทีย่ วและทีพ่ กั สาหรับผูท้ ่ี
เดินทางมาจากทีอ่ ่นื โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทีเ่ ดินทางมาในเขตจังหวัดอุดรธานี และ
แนะนาเส้นทางและสถานทีใ่ กล้เคียง เพื่อส่งเสริมและสน้บสนุนการท่องเทีย่ วตามนโยบายของภาครัฐ
อีกทัง้ เป็ นการส่งเสริมด้านการค้าการลงทุนในเขตตาบลสุมเส้า และตาบลใกล้เคียงได้อกี ทางหนึ่ง
ทีต่ งั ้ . อบต.สุมเส้า

