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คํานํา 
 

  นโยบายในการพัฒนาบริการและส�งเสริมการท�องเท่ียวเพ่ือให�ประเทศไทยเป นศูนย"กลางการ
ท�องเท่ียวแห�งเอเชีย โดยกําหนดเป'าหมายหลักในการพัฒนาด�านสาธารณูปโภค ท่ีพัก สาธารณสุขพ้ืนฐาน    
การเข�าถึงแหล�งท�องเท่ียว รูปแบบการท�องเท่ียวท่ีหลากหลาย การเสนอวัฒนธรรมไทยท่ีเป นเอกลักษณ"      
การกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยแก�นักท�องเท่ียว ซ่ึงเป'าหมายดังกล�าวมีความจําเป นต�องอาศัยความร�วมมือ
จากทุกฝ7าย เพ่ือส�งเสริมให�การท�องเท่ียวของไทยได�พัฒนาอย�างเต็มศักยภาพ และบรรลุเป'าหมายได�ประโยชน"
ด�วยกันทุกฝ7ายและมีความยั่งยืน นโยบายดังกล�าวมีความสําคัญต�อการส�งเสริมการท�องเท่ียวทุกระดับ
โดยเฉพาะในระดับท�องถ่ิน ประกอบกับแผนการกระจายอํานาจให�แก�องค"กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�กําหนดให�
การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทยถ�ายโอนภารกิจด�านการท�องเท่ียวให�แก�องค"กรปกครองส�วนท�องถ่ินและ
นอกจากนี้งานด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียวยังเป นภารกิจตามอํานาจหน�าท่ีขององค"กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
ตามท่ีกฎหมายกําหนด องค"กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ซ่ึงมีแหล�งท�องเท่ียวและกิจกรรมด�านการท�องเท่ียวควรมี
แนวทางในการดําเนินการเพ่ือให�เกิดประโยชน"สูงสุดต�อชุมชนและการท�องเท่ียวโดยรวมของประเทศ โดยยึด
หลักการส�งเสริมการท�องเท่ียวตามท่ีการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทยใช�เป นแนวทางและแนวปฏิบัติในการ
ดําเนินงานด�านการท�องเท่ียว 
  องค"การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ เห็นว�าการจัดทําแผนส�งเสริมการท�องเท่ียวองค"การ
บริหารส�วนตําบลคลองกระบือ เป นสิ่งสําคัญท่ีองค"กรปกครองส�วนท�องถ่ินพึงกระทํา เพ่ือเป นการพัฒนาและ
ส�งเสริมการท�องเท่ียวเป นไปในทิศทางท่ีถูกต�องและเหมาะสม ซ่ึงต�องใช�การวางแผนอย�างเป นระบบ จากนั้นก็
นําแผนงานและโครงการไปสู�การปฏิบัติ โดยมีการกํากับดูแลติดตามจนบรรลุวัตถุประสงค"ท่ีกําหนดไว� จึงได�
จัดทําแผนส�งเสริมการท�องเท่ียว ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ข้ึน  
 

องค"การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส�วนท่ี 1 
สภาพท่ัวไปและข,อมูลพ้ืนฐาน 

 
1.ด,านกายภาพ 
1.1 ลักษณะท่ีตั้ง 

องค"การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ  เป นองค"การบริหารส�วนตําบลขนาดกลาง ต้ังอยู�หมู�ท่ี 
7 ตําบลคลองกระบือ  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 19,862 ไร� หรือประมาณ 
31.78 ตารางกิโลเมตร  ต้ังอยู�ทางทิศตะวันตกของอําเภอปากพนัง  โดยมีระยะทางห�างจากอําเภอปากพนัง 
ประมาณ 9 กิโลเมตร ต้ังอยู�ด�านทิศตะวันออกของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีระยะทางห�างจากศาลากลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ  26 กิโลเมตร 

องค"การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือได�รับการยกฐานะเป นองค"การบริหารส�วนตําบลมี
ฐานะเป นนิติบุคคลและเป นราชการบริหารส�วนท�องถ่ิน  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค"การบริหารส�วน
ตําบล พ.ศ. 2537จัดต้ังข้ึนตามประกาศกระทรวงมหาดไทย(ลงวันท่ี 19  มกราคม พ.ศ. 2539  เรื่อง จัดต้ัง
องค"การบริหารส�วนตําบล  ลําดับท่ี 701  จากจํานวนการจัดต้ังครั้งท่ี 2 รวม  2,143 แห�ง )ลงวันท่ี  19  
มกราคม พ.ศ. 2539  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล�ม  113 ตอนพิเศษ 6 ลงวันท่ี 30  มกราคม  
พ.ศ. 2539 มีผลบังคับใช�เม่ือวันท่ี  30  มีนาคม  พ.ศ. 2539 
อาณาเขตติดต�อ 
ทิศเหนือ ติดต�อตําบลปากพนังฝNOงตะวันตก และตําบลคลองน�อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 
ทิศใต�  ติดต�อตําบลบ�านใหม�  อ.ปากพนัง  จ.จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทิศตะวันออก ติดต�อตําบลหูล�อง  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 
ทิศตะวันตก ติดต�อตําบลตําบลคลองน�อย  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

พ้ืนท่ีองค"การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ เป นพ้ืนท่ีราบลุ�มมีตกชุกเหมาะแก�การทํา
การเกษตร  ทําสวน ในฤดูฝนมีน้ําท�วมขัง 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

องค"การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือต้ังอยู�ในเขตร�อน ฝNOงทะเลด�านตะวันออกของภาคใต� มี
ลมทะเลพัดผ�านประจํา ทําให�อากาศไม�ร�อนจัดและหนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป> 28 องศาเซลเซียส มีลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต�และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ�านประกอบกับตําบลคลองกระบือ อยู�ในเขต
ภูมิอากาศร�อน แบ�งฤดูกาลได� 2 ฤดู คือ ฤดูร�อน ช�วงระยะเวลาต้ังแต� เดือนกุมภาพันธ" - เดือนเมษายน ของทุก
ป>  อากาศค�อนข�างร�อนตลอดฤดูกาลอุณหภูมิเฉลี่ย 27องศาเซลเซียส ฤดูฝนแบ�งออกเป น 2 ช�วง คือ 

1. ฤดูฝนระยะแรกช�วงระยะเวลาต้ังแต�เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ได�รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต� 

2. ฤดูฝนระยะท่ีสองช�วงระยะเวลาต้ังแต�เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ได�รับอิทธิพลจาก
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือทําให�มีฝนตกหนักหนาแน�น 
1.4 ลักษณะของดิน 

ลักษณะดินโดยท่ัวไปเป นดินเหนียว พ้ืนท่ีราบลุ�มเหมาะแก�การปลูกข�าวทําการเกษตร 
 
 
 



1.5 ลักษณะของแหล�งน้ํา 
  มีแหล�งน้ําท่ีใช�สําหรับ  อุปโภค-บริโภค  เป นแหล�งน้ําท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติและแหล�งน้ํา
สร�างข้ึนโดยองค"การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ ได�ดําเนินการปรับปรุงก�อสร�างข้ึนใหม� เพ่ือเพียงพอกับการ
อุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
  แหล�งน้ําธรรมชาติ      

-   ลําน้ํา , ลําคลอง 14 แห�ง 
-   บึง , หนอง และอ่ืน ๆ 2 แห�ง 

แหล�งน้ําสร�างข้ึน 
 - บ�อบาดาล (บ�อน้ําโยก) 3 แห�ง 
 - ประปาหมู�บ�าน แห�ง 

1.6 ลักษณะของไม,และป6าไม, 
  ในเขตองค"การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือไม�มีป7าไม�  แต�มีต�นไม�ท่ีชาวบ�านปลูกลักษณะ
ของไม�เป นไม�ยืนต�น  ผลัดใบ   
2.ด,านการเมืองการปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
ตําบลคลองกระบือประกอบด�วยจํานวนหมู�บ�าน  13 หมู�บ�านพ้ืนท่ีท้ังหมด 19,862 ไร�  
หมู�ท่ี ช่ือหมู�บ,าน ฝ6ายปกครอง ตําแหน�ง 
1 บ�านงาม   นายประดิษฐ"  แดงเอียด ผู�ใหญ�บ�านหมู�ท่ี 1 
2 บ�านนาตีน   นางเนียบ  นนทรังสี ผู�ใหญ�บ�านหมู�ท่ี 2 
3 บ�านนาตก   นายสมศักด์ิ  คงเมือง ผู�ใหญ�บ�านหมู�ท่ี 3 
4 บ�านตรงบน   นายเจริญ  ปNงเอ้ียน ผู�ใหญ�บ�านหมู�ท่ี 4 
5 บ�านเกาะพุด   นางชะอ�อน  เดชศรี ผู�ใหญ�บ�านหมู�ท่ี 5 
6 บ�านหัวไทร   นายทวี  สุขอินทร" ผู�ใหญ�บ�านหมู�ท่ี 6 
7 บ�านเสม็ดเอน   นายนิโรจน"  เอียดแก�ว ผู�ใหญ�บ�านหมู�ท่ี 7 
8 บ�านคลองสุขุม   นายสรพงศ"  หนูแก�ว ผู�ใหญ�บ�านหมู�ท่ี 8 
9 บ�านบางสระ   นายวิเชียร  สุวรรณสุทธิ ์ ผู�ใหญ�บ�านหมู�ท่ี 9 

10 บ�านบางอิฐ   นายคฑายุทธ  สุทธิรักษ" กํานันตําบลคลองกระบือ 
11 บ�านปากโอ   นายสุธี  ทองแก�ว ผู�ใหญ�บ�านหมู�ท่ี 11 
12 บ�านคลองน�อย   นายประโยชน"  จินดาวัฒน" ผู�ใหญ�บ�านหมู�ท่ี 12 
13 บ�านคลองควาย   นายณรงค"  รัตนบันดาล ผู�ใหญ�บ�านหมู�ท่ี 13 

2.2  การเลือกตั้งท,องถ่ิน  

ข,อมูลการเลือกตั้ง องค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ 
ในป> พ.ศ. 2555  องค"การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ ได�จัดการเลือกต้ังสมาชิกสภา

องค"การบริหารส�วนตําบลและนายกองค"การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ  ตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ิน  พ.ศ. 2545 เนื่องจากคณะผู�บริหารองค"การบริหารส�วนตําบล  
รวมท้ังสมาชิกสภาองค"การบริหารส�วนตําบลได�หมดวาระลง โดยแบ�งเขตการเลือกต้ังออกเป น 13  เขต (ตาม
เขตหมู�บ�าน  13  หมู�บ�าน) 

 



รายช่ือผู,บริหารท,องถ่ินและสมาชิกสภาท,องถ่ิน ดังนี้ 
ผู,บริหารท,องถ่ิน ประกอบด,วย 
1. นายสนชัย  สังขศรี   ตําแหน�ง นายก อบต.คลองกระบือ 
2. นายสมจิต  อินทร"จันทร"  ตําแหน�ง รองนายก อบต.คลองกระบือ 
3. นายกิตติศักด์ิ  ภู�ร�อย   ตําแหน�ง รองนายก อบต.คลองกระบือ 
4. นายสันติชัย  นาคคง   ตําแหน�ง เลขานุการนายกอบต.คลองกระบือ 
สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือและ เลขานุการสภา อบต.ประกอบด,วย 
1. นายยุคล  วงศ"สวัสด์ิ   ตําแหน�ง ประธานสภาอบต.คลองกระบือ 
2. นายมนูญ    มุลสิทธิ์   ตําแหน�ง รองประธานสภาอบต. 
3. นายวาณิชย"   จงคง   ตําแหน�ง สมาชิกสภาอบต.หมู� 1 
4. นายอนุสรณ"   ศิริสมบัติ  ตําแหน�ง สมาชิกสภาอบต.หมู� 1 
5. นายแวว   ณ  นคร   ตําแหน�ง สมาชิกสภาอบต.หมู� 2 
6. นางวิภาดา   บัวทอง   ตําแหน�ง สมาชิกสภาอบต.หมู� 2 
7. นายนัฐพล   คงเมือง   ตําแหน�ง สมาชิกสภาอบต.หมู� 3 
8. นายจันทร"   หนูเอียด   ตําแหน�ง สมาชิกสภาอบต.หมู� 3 
9. นายสมเกียรติ ทองนวล  ตําแหน�ง สมาชิกสภาอบต.หมู� 4 
10. นายเสริม   นาคสิงค"   ตําแหน�ง สมาชิกสภาอบต.หมู� 4 
11. นายพิชัย   ทองแก�ว   ตําแหน�ง สมาชิกสภาอบต.หมู� 5 
12. นายสุพจน"   มาศศรี   ตําแหน�ง สมาชิกสภาอบต.หมู� 5 
13. นายจตุรงค"  รักษาพล  ตําแหน�ง สมาชิกสภาอบต.หมู� 6 
14.นายเพียร   ดําพริก   ตําแหน�ง สมาชิกสภาอบต.หมู� 6 
15. นายมาศ   สุวรรณแก�ว  ตําแหน�ง สมาชิกสภาอบต.หมู� 7 
16. นายวิลาศ   สุวรรณสังข"  ตําแหน�ง สมาชิกสภาอบต.หมู� 8 
17. นายวัชรา    ศรีนิรัตน"  ตําแหน�ง สมาชิกสภาอบต.หมู� 9 
18. นายเรวัฒน"  บุญโชติ   ตําแหน�ง สมาชิกสภาอบต.หมู� 10 
19. นายชาตรี    ทองท�าพยา  ตําแหน�ง สมาชิกสภาอบต.หมู� 10 
20. นางประจวบ   พาสกล  ตําแหน�ง สมาชิกสภาอบต.หมู� 11 
21. นายชีพ   คงกล�า   ตําแหน�ง สมาชิกสภาอบต.หมู� 11 
22. นางละเวง   จันทร"ดํา   ตําแหน�ง สมาชิกสภาอบต.หมู� 12 
23. นายประทีป  ชุมศรี   ตําแหน�ง สมาชิกสภาอบต.หมู� 13 
24. นายฉัตรภานุ  จินดาวงศ"  ตําแหน�ง สมาชิกสภาอบต.หมู� 13 
25. นายธณกฤต  คงวารินทร"  ตําแหน�ง สมาชิกสภาอบต.หมู� 8 เลขานุการสภาฯ 

  
 
 
 
 
 
 



3.ประชากร 
3.1 ข�อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 
ประชากรท้ังสิ้น  จํานวน  6,276คน แยกเป นชาย 3,110คน หญิง  3,166คน จํานวน 1,789

ครัวเรือน พ้ืนท่ีท้ังหมด 19,862 ไร� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : ข�อมูลสถิติประชากรจากทะเบียนบ�าน (วันท่ี 30 กันยายน 2559) สํานักงานทะเบียนอําเภอปากพนัง 
4.สภาพทางสังคม 

4.1 ด,านการศึกษา  ประกอบด�วยสถานศึกษา  6  แห�ง  และศูนย"พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห�ง  ดังนี้ 
 (1)  โรงเรียนวัดสุขุม   
 (2)  โรงเรียนวัดฝ7าพระบาทราษฏร"บํารุง   
 (3)  โรงเรียนวัดบ�านงาม   

(4)  โรงเรียนวัดสามแพรก 
(5) โรงเรียนวัดตรงบน 
(6)  โรงเรียนวัดมหิสสราราม 
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในตําบลคลองกระบือ  มี  2  แห�ง 
(1) ศูนย"พัฒนาเด็กเล็กองค"การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ  
(2) ศูนย"อบรมเด็กก�อนเกณฑ"วัดตรงบน   

 มีศูนย"การศึกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.ตําบลคลองกระบือ)จํานวน 1 แห�ง หมู�ท่ี 2
บ�านนาตีน ตําบลคลองกระบือ 
 
 
 
 

หมู�ท่ี ช่ือหมู�บ,าน ชาย หญิง รวม 
จํานวน 

(ครัวเรือน) 
1 บ�านงาม 54 59 113 33 
2 บ�านนาตีน 144 167 311 75 
3 บ�านนาตก 219 203 422 86 
4 บ�านตรงบน 152 158 310 86 
5 บ�านเกาะพุด 229 231 460 132 
6 บ�านหัวไทร 361 379 740 206 
7 บ�านเสม็ดเอน 299 298 597 181 
8 บ�านคลองสุขุม 264 254 518 172 
9 บ�านบางสระ 391 411 802 252 

10 บ�านบางอิฐ 227 221 448 122 
11 บ�านบางโอ 157 161 318 96 
12 บ�านคลองน�อย 318 316 634 179 
13 บ�านคลองควาย 295 308 603 169 

  3,110 3,166 6,276 1,789 



สถาบันหรือองค�กรทางศาสนามีวัด  รวม  6   แห�ง   ได,แก� 
 1. วัดสุขุม 
 2. วัดมหิสสราราม 

3. วัดสามแพรก 
4. วัดบ�านงาม 
5. วัดฝ7าพระบาทราษฎร"บํารุง 
6. วัดตรงบน  

4.2 ด,านการสาธารณสุข 
1. โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบ,านตรงบน 
2. โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบ,านบางสระ   

ด,านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
ตําบลคลองกระบือมีหน�วยงานองค"กร และศูนย"ปฏิบัติการด�านความรักษาความปลอดภัยและ

ทรัพย"สินของประชาชนในพ้ืนท่ี ประกอบด�วย  
- ป'อมยามท่ีพักสายตรวจประจําตําบลคลองกระบือ จํานวน 1 แห�ง  ต้ังอยู�หมู�ท่ี 13  บ�านคลองควาย 
- ศูนย"อปพร.ต.คลองกระบือ   จํานวน 1 แห�ง 
- ศูนย"ปฏิบัติการกู�ชีพ – กู�ภัย อบต.คลองกระบือ     จํานวน 1 แห�ง    

5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส�ง 

องค"การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ  มีเส�นทางการคมนาคมท่ีใช�เป นเส�นทางหลักในการสัญจรไป
มาระหว�างตําบลคลองกระบือกับท่ีว�าการอําเภอปากพนัง คือ ทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 4013 ซ่ึงตัดผ�านหมู�
ท่ี 7,8,9 และ 10 ในแนวทิศตะวันออก – ตะวันตก  และติดต�อกับตําบลคลองน�อยและตําบลปากพนังฝNOง
ตะวันตก  โดยมีถนนในระดับต�างๆ ตามโครงการกําหนดระบบถนนภายในชุมชน ซ่ึงมีวัตถุประสงค"เพ่ือจัดแบ�ง
ประเภท  หน�าท่ีการใช�สอย  และการให�บริการโดยจัดระบบถนนเชื่อมโยงโครงข�ายในระบบตําบลและหมู�บ�าน 
ท้ังนี้ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมติดต�อประชาชน  ประกอบด�วย 

1. ระดับอําเภอมีเส�นทางหลักท่ีสําคัญ  1  สาย  ได�แก� 
 - ทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 4013  นครศรีธรรมราช - ปากพนัง  การเดินทางติดต�อบนเส�นทาง

สายนี้  มีรถโดยสารประจําทางและรถรับจ�างใช�ในการเดินทาง 
2. ระดับตําบล  มีเส�นทางสําคัญ  3  สาย  ได�แก� 
- ทางหลวงชนบทสายเสม็ดเอน - บางคุระ 

 - ทางหลวงชนบทสายบางสระ - เกาะรุ�ง 
 - ทางหลวงชนบทสายคลองน�อย - หัวป7าขลู 

และเส�นทางการคมนาคมภายในตําบล เชื่อมระหว�างหมู�บ�าน รวมท้ังเส�นทางเข�าสู�พ้ืนท่ีทําการ
เกษตรกรรม มีถนน คสล.  ถนนหินคลุก  ถนนดิน  ตัดผ�าน   
 -  ถนนลาดยาง      6   สาย 
 -  ถนนคอนกรีต   24    สาย 
 -  ถนนหินคลุก /ลูกรัง   39    สาย  
 -  ถนนดิน      2    สาย 
 
 



5.2 การไฟฟIา 
ประชากรในพ้ืนท่ีองค"การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ มีกระแสไฟฟ'าใช�ไฟฟ'าใช�ทุกหมู�บ�านแต�ยังไม�

ครบทุกครัวเรือน และมีการติดต้ังไฟฟ'าสาธารณะครบทุกหมู�บ�าน และมีการติดต้ังไฟฟ'าสาธารณะครบทุก
หมู�บ�านแต�ยังไม�ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
5.3 การประปา 

ประชากรในพ้ืนท่ีองค"การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ มีน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค จากระบบน้ําประปา
ยังไม�ครอบคลุมทุกหมู�บ�าน มีหมู�ท่ีมีน้ําประปาใช�ท้ังหมู�บ�าน คือ หมู�ท่ี 6,7 ,9,10 และหมู�ท่ี 13  และ หมู�ท่ี 8 
มีน้ําประปาใช�เพียงบางส�วน และ หมู�ท่ี 4 และหมู�ท่ี 12  ใช�ระบบประปาหมู�บ�าน ส�วนท่ีเหลือไม�มีน้ําประปาใช�
ซ่ึงปNจจุบันนี้มีปNญหาจากการขาดแคลนน้ําใน ฤดูแล�งเนื่องจากแหล�งน้ําดิบใต�ดินมีระดับตํ่าลง  
5.4 โทรศัพท� 
  ในพ้ืนท่ีตําบลคลองกระบือทุกหมู�บ�าน ใช�โทรศัพท"เคลื่อนท่ี  AIS  TRUE  DTAC ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเชื่อมโยงเครือข�ายอย�างกว�างขวาง  ระบบการสื่อสารรวดเร็วและมีจุดบริการอินเตอร"เน็ตตําบล  
จํานวน  1 แห�ง ต้ังอยู�ท่ีองค"การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ 
5.5 ไปรษณีย�หรือการส่ือสารหรือการขนส�ง และวัสดุ ครุภัณฑ� 

ท่ีทําการไปรษณีย"ท่ีใกล�ท่ีสุด ได�แก� ไปรษณีย"อําเภอปากพนัง 
6.ระบบเศรษฐกิจ 
          6.1 การเกษตร 

องค"การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือมีพ้ืนท่ีโดยประมาณ  31.78  กิโลเมตร หรือคิดเป นเนื้อท่ี
ประมาณ  19,862  ไร� ประชากรส�วนใหญ�ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร�อยละ 70  เช�น การทํานา  การทําไร�
นาส�วนผสม  ไม�ผลไม�ยืนต�นท่ีปลูก ประเภท  ส�มโอ  มะนาว  มะพร�าว  ปาล"ม  สน  การทําสวนผัก ประเภท  
ผักคะน�า  ผักชี  แตงกวา  ฟNกทอง    โดยแบ�งเปKนพ้ืนท่ีทําการเกษตรดังนี้ 
 พ้ืนท่ีทําการเกษตร    จํานวน  13,917  ไร� 
 พ้ืนท่ีทํานา      จํานวน  11,106  ไร� 
 พ้ืนท่ีปลูกส�มโอ     จํานวน  200  ไร� 
 พ้ืนท่ีปลูกผัก     จํานวน  316  ไร� 
 พ้ืนท่ีทําการเกษตรอ่ืนๆ    จํานวน   2,295  ไร� 
 พ้ืนท่ีสาธารณะและพ้ืนท่ีของการประปา   จํานวน     458  ไร� 
 พ้ืนท่ีอยู�อาศัย     จํานวน  5,487  ไร� 
          6.2 การประมง 

ตําบลคลองกระบืออาชีพทางด�านการประมง  ได�แก�  การเลี้ยงกุ�ง  การเลี้ยงปลาน้ําจืด ประเภท  ปลา
ดุก  ปลาหมอ  ปลานิล 

6.3 การปศุสัตว� 
ตําบลคลองกระบือมีการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช�น  

การเลี้ยงไก�เป ดโคสุกรกระบือเป นต�น 
          6.4 การบริการ 
 อู�ซ�อมรถยนต"  3 แห�ง 
 ร�านซ�อมรถมอร"เตอร"ไซค" 4 แห�ง 

ร�านเสริมสวย  4 แห�ง 
ร�านค�า     34 แห�ง 



          6.5 การท�องเท่ียว 
 วัด ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปNญญาท�องถ่ิน วิถีชีวิต แหล�งท�องเท่ียวเชิงเกษตร 
 6.6 อุตสาหกรรม 
 ปNbมน้ํามัน  จํานวน 3    แห�ง 
 โรงน้ําแข็ง  จํานวน  1    แห�ง 
 ร�านค�า                 จํานวน 34  แห�ง 

โรงแรม   จํานวน    2    แห�ง 
ร�านตัดผม  จํานวน    2    แห�ง 
ร�านเชื่อมเหล็ก  จํานวน    1    แห�ง 
ร�านซ�อม   จํานวน    7    แห�ง 
บ�านเช�า   จํานวน   13   แห�ง 

6.7 การพาณิชย�และกลุ�มอาชีพ 
การพาณิชย" 

 1. โรงผลิตน้ําด่ืม   จํานวน  1 แห�ง    
 2. ร�านค�าชุมชน    จํานวน  34 แห�ง  
 3. ปNcมน้ํามันหยอดเหรียญ  จํานวน 3 แห�ง   
 4. ร�านซ�อมรถยนต"  จํานวน 3 แห�ง 
 5. ร�านซ�อมรถมอร"เตอร"ไซค"    จํานวน  34  แห�ง 
 5. ร�านเสริมสวย     จํานวน  4 แห�ง 
 6. ร�านค�าวัสดุก�อสร�าง  จํานวน 1 แห�ง 
 7. โรงรับซ้ือของเก�า    จํานวน 1 แห�ง  
 8. โรงน้ําแข็ง   จํานวน 2 แห�ง 
 9.โรงขนมจีน   จํานวน    2   แห�ง 
 กลุ�มอาชีพ 

องค"การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ  ส�งเสริมสนับสนุนให�ประชาชนในพ้ืนท่ีได�มีการรวมกลุ�ม  เช�น  
กลุ�มวิสาหกิจชุมชน  กลุ�มเศรษฐกิจชุมชน  เป นต�น  มีวัตถุประสงค"เพ่ือส�งเสริมอาชีพ  สร�างงาน  สร�างรายได�  
ส�งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีให�ดีข้ึน  โดยแต�ละกลุ�มต�องร�วมกันดําเนินการกิจกรรมให�บรรลุผล
อย�างเป นรูปธรรม  กลุ�มต�างๆ ท่ีเกิดจากการรวมกลุ�มของประชาชน  เช�น  กลุ�มวิสาหกิจชุมชนกลุ�มธนาคาร
หมู�บ�านสุขุมพัฒนาสามัคคี  หมู�ท่ี 6  กลุ�มวิสาหกิจชุมชนกลุ�มเลี้ยงสุกรเสม็ดเอน  หมู�ท่ี 7กลุ�มวิสาหกิจชุมชน
กลุ�มเลี้ยงโคริมคลองสุขุม  หมู�ท่ี 8กลุ�มเย็บผ�าสําเร็จรูป  หมู�ท่ี 9  กลุ�มผลิตภัณฑ"เครื่องหนัง หมู�ท่ี 9 กลุ�ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ�มแม�บ�านรักชาติสามัคคี  หมู�ท่ี 9  กลุ�มสตรีอาสาพัฒนา  หมู�ท่ี 10  กลุ�มวิสาหกิจชุมชน
ส�งเสริมอาชีพสตรีบ�านบางอิฐ  หมู�ท่ี 10  กลุ�มวิสาหกิจชุมชนกลุ�มแปรรูปพริกมหิสสราสามัคคี  หมู�ท่ี 10  
กลุ�มสตรีอาสาพัฒนา  หมู�ท่ี 12  กลุ�มวิสาหกิจชุมชนกลุ�มเลี้ยงโคพ้ืนเมืองบ�านคลองควาย  หมู�ท่ี 13  กลุ�ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ�มแปรรูปผลิตภัณฑ"บ�านคลองควาย  หมู�ท่ี 13  กลุ�มชาวนา  กลุ�มแม�บ�าน  กลุ�มออมทรัพย"
กลุ�มกองทุนหมู�บ�าน  เป นต�น 
 
 
 
 



ส�วนท่ี  2 
การวิเคราะห�ศักยภาพและเปIาหมายการท�องเที่ยว 

นโยบายการพัฒนาด,านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล,อม 
 1. พัฒนาแหล�งทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู�ให�เป นแหล�งท�องเท่ียว เช�น ปรับปรุงภูมิทัศน"และเส�นทาง
ท�องเท่ียวให�พร�อม ตลอดถึงส�งเสริมการจัดการท�องเท่ียวเชื่อมโยงกับอาชีพการเกษตรในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพตาม
วิถีชีวิตชุมชน 
 2. ส�งเสริมการปลูกต�นไม�ท้ังไม�ยืนต�น ไม�ดอก ไม�ประดับ ภายในเขตองค"การบริหารส�วนตําบลคลอง
กระบือ  
 3. สร�างจิตสํานึกของประชาชนให�รักและช�วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมโดยการให�
เข�ามามีส�วนร�วมในการรับผิดชอบ 
การพัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียว 
  (๑) ส�งเสริมการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการท�องเท่ียวและเร�งรัดการปรับปรุงมาตรฐานใน
เรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกความปลอดภัยและสุขอนามัย  

(๒) พัฒนา บูรณะ และฟfcนฟูแหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมเดิมท่ีมีอยู�แล�ว 
ส�งเสริมการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวใหม�ท่ีมีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
ชุมชน 
 (3) ส�งเสริม สนับสนุนตลาดนักท�องเท่ียวภายในพ้ืนท่ีและภายในจังหวัด 
 (4) ส�งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท�องเท่ียวเพ่ือสร�างคุณค�าและมูลค�าเพ่ิมทางการท�องเท่ียว 
 (5) ผลักดันความร�วมมือของหน�วยงานต�างๆ เพ่ือให�บริการนักท�องเท่ียวอย�างมีคุณภาพ 

(6) พัฒนาด�านการตลาดและประชาสัมพันธ"เพ่ือยกระดับแหล�งท�องเท่ียวให�เป นท่ีรู�จัก 

เปIาหมายการท�องเท่ียวขององค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ  
-    ร�วมกันสร�างเป'าหมายท่ีเราต�องการ ต�องการเห็นการท�องเท่ียวของเราเป นเช�นไร ? 
- มีนักท�องเท่ียวเข�ามาเยี่ยมชมแหล�งท�องเท่ียวตามธรรมชาติ  
- อยากให�ตําบลคลองกระบือเป นแหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ และแหล�งท�องเท่ียวทางการเกษตร

อย�างเต็มรูปแบบ 
- คนคลองกระบือใหม�มีแหล�งรายได�ทางการท�องเท่ียวเสริม 
- อยากให�นักท�องเท่ียวประทับใจในสินค�าและบริการของคนในชุมชน 
- อยากให�คนในชุมชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ"แหล�งท�องเท่ียว ช�วยกันดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ 
มิติด,านส่ิงแวดล,อม 

- อยากให�ประชาชนในชุมชนเอ้ือเฟfcอกันเหมือนในอดีต 
- อยากให�ป7าไม�อุดมสมบูรณ" 

มิติในด,านเศรษฐกิจ 
- คนในท�องถ่ินมีงานทํา เศรษฐกิจในชุมชนดี 
- ไม�มีปNญหาทางสังคม คนในชุมชนมีความสุข 
- ชุมชนมีชื่อเสียงเป นท่ีรู�จักกันท่ัวไป 



แผนส�งเสริมการท�องเที่ยวภายในตําบลคลองกระบือ (พ.ศ.2560-2562) 
ตามยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ 

1. ยุทธศาสตร"การพัฒนาด�านสร�างพื้นฐาน 
- แนวทางการพัฒนา    

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค" เป'าหมาย 
งบประมาณที่ได�มา 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว�าจะ

ได�รับ 
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 โครงการก�อสร�างถนน คสล.
ในพื้นที่ตําบลคลองกระบือ 

เพื่อให�มีเส�นทาง
คมนาคมที่สะดวก
เพิ่มขึ้น  

ก�อสร�างถนน คสล. ใน
พื้นที่ หมู�ที่ 1-13 

   จํานวน 33 สาย นักท�องเที่ยว
ได�รับความ
สะดวกในการ
เดินทางไปยัง
แหล�งท�องเที่ยว 
 

กองช�าง 
(แผน

ยุทธศาสตร" 
อบต.) 

2 โครงการจัดทําป'ายชื่อ/ป'าย
บอกทางสถานที่ท�องเที่ยว  

เพื่ออํานวยความ
สะดวกแก�ผู�มาผักผ�อน
ในสถานที่ท�องเที่ยว 

มีการตดิตั้งป'ายตาม
สถานที่ท�องเที่ยว 

   มีป'ายประชาสัมพันธ"
แหล�งท�องเที่ยวอย�าง
ทั่วถึง  

ผู�มาผักผ�อนใน
สถานที่
ท�องเที่ยวได�รับ
ความสะดวก 

สํานักปลดั 
(แผน

ยุทธศาสตร" 
อบต.) 

 
3 โครงการจัดทําป'ายชื่อ/ป'าย

บอกทางสถานที่ท�องเที่ยว
ตามมาตรฐานสากล 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกแก�ผู�มาผักผ�อน
ในสถานที่ท�องเที่ยว 
 

มีการตดิตั้งป'ายตาม
สถานที่ท�องเที่ยว 

   มีป'ายประชาสัมพันธ"
แหล�งท�องเที่ยวตามรูป
แบบาตรฐานสากล 
 

ผู�มาผักผ�อนใน
สถานที่
ท�องเที่ยวได�รับ
ความสะดวก 

สํานักปลดั 
(แผน

ยุทธศาสตร" 
อบต.) 

 
4 โครงการจัดทําป'ายเตือน

สําหรับพื้นที่อันตราย 
เพื่อให�นักท�องเที่ยว
ได�รับทราบข�อมูลของ
แหล�งท�องเที่ยวอย�าง
ถูกต�อง 

มีการตดิตั้งป'ายเตือน
สําหรับพื้นที่อันตราย 

   มีป'ายเตือนสําหรับ
พื้นที่อันตราย 

นักท�องเที่ยวได�
รับทราบข�อมลู
และมีความ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

สํานักปลดั 
(แผน

ยุทธศาสตร" 
อบต.) 

 



แผนส�งเสริมการท�องเที่ยวภายในตําบลคลองกระบือ (พ.ศ.2560-2562) 
ตามยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ 

2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,านเศรษฐกิจ และการท�องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา   

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค" เป'าหมาย 
งบประมาณที่ได�มา 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว�าจะ

ได�รับ 
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1.  
 
 
 
 

โครงการฝhกอบรมให�ความรู�
เกี่ยวกับการอนุรักษ"
ทรัพยากรธรรมชาติให�แก�
ชุมชน 

เพื่อให�ชุมชนมี
จิตสํานึกในการดูแล
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และแหล�งท�องเที่ยว 

2 กลุ�ม    ชุนชนต�นแบบ จํานวน 
2 กลุ�ม  

ประชาชนในพื้น 
ที่มีความรู�และ
จิตสํานึกในการ
ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรม
ขาติ  

สํานักปลดั 
(แผน

ยุทธศาสตร" 
อบต.) 

2. โครงการจัดกิจกรรมการ
ท�องเที่ยวภายในพื้นที่ตําบล
คลองกระบือ  

เพื่อให�นักท�องเที่ยว
สามารถท�องเที่ยวใน
พื้นที่ได�อย�างทั่วถึง  
 

มีกิจกรรมการ
ท�องเที่ยวครอบคลุม
ทั้งตําบล  

   กิจกรรมการท�องเที่ยว นักท�องเที่ยว
ได�รับสะดวก
และมีความ
ประทับใจ 

สํานักปลดั 
(แผน

ยุทธศาสตร" 
อบต.) 

3. โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสมัพันธ"แหล�ง
ท�องเที่ยว  

เพื่อให�แหล�งท�องเที่ยว
ในพื้นที่ตําบลทุ�งเตา
ใหม�เป นที่รู�จัก 

มีการประชาสัมพันธ"
แหล�งท�องเที่ยว  

   สื่อประชาสัมพันธ" เช�น 
แผ�นพับ ป'ายไวนิล
ประชาสมัพันธ" สื่อ
ออนไลน" 

แหล�งท�องเที่ยว
ในพื้นที่ตําบล
คลองกระบือ
เป นที่รู�จัก  

สํานักปลดั 
(แผน

ยุทธศาสตร" 
อบต.) 

4. ส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิง
อนุรักษ"ตําบลคลองกระบือ 

เพื่อให�เป นแหล�ง
ท�องเที่ยวทางการ
เกษตร 

ให�ความรู�แนวทางการ
จัดทําการท�องเที่ยว
เชิงอนุรักษ" 

   แหล�งท�องเที่ยว
ทางการเกษตรที่ได�รับ
การส�งเสริม 

เกษตรมรีายได�
จากการ
ท�องเที่ยว 

สํานักปลดั 
(แผน

ยุทธศาสตร" 
อบต. 

 
 



แผนส�งเสริมการท�องเที่ยวภายในตําบลคลองกระบือ (พ.ศ.2560-2562) 
ตามยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลคลองกระบือ 

3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด,าน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปMญญาท,องถิ่นและนันทนาการ 
- แนวทางการพัฒนา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค" เป'าหมาย 
งบประมาณที่ได�มา 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว�าจะ

ได�รับ 
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ 2558 2559 2560 

1. โครงการจัดงานสงกรานต"
บ�านเรา   

เพื่อสืบทอดประเพณี
อันดีงาม และส�งเสริม
การท�องเที่ยว 

เพื่อเป นการส�งเสรมิ
การท�องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

   โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค"ที่ตั้งไว� 

ประชาชนได�
ร�วมกันสืบทอด
ประเพณีโบราณ  
และส�งเสรมิการ
ท�องเที่ยว 
 

สํานักปลดั 
(แผน

ยุทธศาสตร" 
อบต.) 

2. 
 

โครงการส�งเสริมประเพณีชัก
พระ 
 

เพื่อสืบทอดประเพณี
อันดีงาม และส�งเสริม
การท�องเที่ยว 

เพื่อเป นการส�งเสรมิ
การท�องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  

   โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค"ที่ตั้งไว� 

ประชาชนได�
ร�วมกันสืบทอด
ประเพณีโบราณ  
และส�งเสรมิการ
ท�องเที่ยว 

สํานักปลดั 
(แผน

ยุทธศาสตร" 
อบต.) 

3. โครงการการแข�งขันกีฬา
ประจําตําบล สร�างสุขเกมส" 

เพื่อให�เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปมี
ความสามัคคีและ
ส�งเสริมการท�องเที่ยว 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปและ
เพื่อส�งเสริมการ
ท�องเที่ยว 

   โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค"ที่ตั้งไว� 

 สํานักปลดั 
(แผน

ยุทธศาสตร" 
อบต.) 

4. โครงการส�งเสริมภมูิปNญญา
ท�องถิ่น การทําอาหาร การ
ปลูกพืชสมุนไพร เศรษฐกิจ
พอเพียง ฯลฯ 

เพื่อส�งเสริมและ
อนุรักษ"ภูมิปNญญา
ท�องถิ่น 

เพื่อส�งเสริมและ
อนุรักษ"ภูมิปNญญา
ท�องถิ่นและเพื่อ
ส�งเสริมการท�องเที่ยว
เชิงเกษตร 

   โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค"ที่ตั้งไว� 

ประชาชนได�
ร�วมกันสืบทอด
ภูมิปNญญา
ท�องถิ่นและเป น
การส�งเสริมการ
ท�องเที่ยว 

สํานักปลดั 
(แผน

ยุทธศาสตร" 
อบต.) 

17 



ส�วนท่ี 3 
ปฏิทินข,อมูลกจิกรรม แหล�งท�องเที่ยว  

ลําดับท่ี กิจกรรม ระยะเวลา สถานท่ี หมายเหตุ 
1. กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต" เดือนเมษายน โรงเรียนวัดสามแพรก  
2. กิจกรรมแข�งขันกีฬาสร�างสุขเกมส" เดือนกรกฎาคม โรงเรียนวัดสามแพรก  
3. กิจกรรมแห�เทียนเข�าพรรษา  เดือนกรกฎาคม 1. วัดสุขุม 

2. วัดมหิสสราราม 
3. วัดสามแพรก 
4. วัดบ�านงาม 
5. วัดฝ7าพระบาทฯ 
6. วัดตรงบน  

 

4. การผลิตเครื่องแกง ท้ังป> หมู�ท่ี 5  
5. การทําข�าวยําเบญจรงค" ท้ังป> หมู�ท่ี 10  
6. การทํากล�วยตากพลังแสงอาทิตย" ท้ังป> หมู�ท่ี 10  
7. การทําผัดหม่ีปากพนัง ท้ังป> หมู�ท่ี 10  
8. การทําขนมครกจากข�าวไรซ"เบอรี่ ท้ังป> หมู�ท่ี 10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 


