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ค ำน ำ 

 นโยบำยในกำรพัฒนำบริหำรและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเพื่อให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวแห่งเอเชีย  โดยก ำหนดเป้ำหมำยหลักในกำรพัฒนำด้ำน
สำธำรณูปโภค ที่พัก สำธำรณสุขพ้ืนฐำนน กำรเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบกำรท่องเท่ียว
ที่หลำกหลำย กำรเสนอวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ กำรก ำหนดมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป้ำหมำยดังกล่ำวมีควำมจ ำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือจำก
ทุกฝ่ำย เพื่อส่งเสริมให้กำรท่องเที่ยวของไทยได้พัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ และบรรลุ
เป้ำหมำยได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ำยและมีควำมยั่งยืน นโยบำยดังกล่ำวมีควำมส ำคัญต่อ
กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวทุกระดับโดยเฉพำะในระดับท้องถิ่น ประกอบกับแผนกำร
กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก ำหนดให้กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยถ่ำยโอนภำรกิจด้ำนกำรท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนอกจำกนี้
งำนด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวยยังเป็นภำรกิจตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตำมที่กฎหมำยก ำหนดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมด้ำนกำรท่องเที่ยวควรมีแนวทำงในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ชุมชนและกำรท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ โดยยึดหลักกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวตำมที่
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้เป็นแนวทำงและแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
ท่องเท่ียว 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไชยครำม เห็นว่ำกำรจัดท ำแผนกำรส่งเสริมกำร
ท่องเท่ียวองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไขยครำม เป็นส่ิงส ำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พึงกระท ำ เพื่อเป็นกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทำงที่ถูกต้องและ
เหมำะสม ซึ่งต้องใช้กำรวำงแผนอย่ำงเป็นระบบ จำกนั้นก็น ำแผนงำนและโครงกำรไปสู่กำร
ปฏิบัติ โดยมีกำรก ำกับดูแลติดตำมจนบรรจุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ จึงได้จัดท ำแผนกำร
ส่งเสริมกำรท่องเท่ียว ประจ ำปี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

บทที่ 1  สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้น 

บทที่ 2  แหล่งท่องเท่ียวไชยครำม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑. ด้านกายภาพ 

1.1  ที่ต้ังของต าบล 

อ ำเภอดอนสัก เดิมอยู่ในเขตกำรปกครองของอ ำเภอกำญจนดิษฐ์ยกฐำนะเป็นกิ่ง
อ ำเภอตำมประกำศของกระทรวงมหำดไทย เมื่อวันที่ 24 มีนำคม พ.ศ.2512 เดิมมีเพียง 2 ต ำบลคือ
ต ำบลดอนสักและต ำบลชลครำมต่อมำรำษฎรต ำบลไชยครำม อ ำเภอกำญจนดิษฐ์ ได้ยื่นค ำร้องขอโอน
มำอยู่ในกำรปกครองของกิ่งอ ำเภอดอนสักกระทรวงมหำดไทยจึงประกำศปรับปรุงเขตกำรปกครอง
ของกิ่งอ ำเภอดอนสักใหม่ โดยโอนต ำบลไชยครำมมำขึ้นกับกำรปกครองของกิ่งอ ำเภอ     ดอนสักเมื่อ
วันที่ 1 กันยำยน พ.ศ. 2512 จึงมีต ำบลรวม 3 ต ำบล กิ่งอ ำเภอดอนสัก ได้รับกำร     ยกฐำนะจำก
กิ่งอ ำเภอเป็นอ ำเภอดอนสัก เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2514 ต่อมำได้แยกหมู่บ้ำนของต ำบล
ไชยครำมและดอนสักตั้งเป็นต ำบลใหม่ คือ ต ำบลปำกแพรกเมื่อวันที่ 14 กรกฎำคม พ.ศ.2521 

   ต าบลไชยคราม  เป็นต ำบลหนึ่งของอ ำเภอดอนสัก  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ตั้งอยู่ทำง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของอ ำเภอ ห่ำงจำกอ ำเภอดอนสักประมำณ  25  กิโลเมตร   โดยมีอำณำเขต
ติดต่อกับพื้นที่ข้ำงเคียง  ดังนี ้

ทิศเหนือ ติดต่อ  ทะเลอ่ำวบ้ำนดอน   (หำดทรำยแก้ว) 
ทิศใต้  ติดต่อ  ต ำบลปำกแพรก 
ทิศตะวันออก ติดต่อ  ต ำบลดอนสักและต ำบลปำกแพรก 
ทิศตะวันตก ติดต่อ  ต ำบลชลครำมและต ำบลท่ำอุแท  อ ำเภอกำญจนดิษฐ์ 

    เนื้อที่ประมำณ 31 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 19,375 ไร่ 
 ต าบลไชยครามมีจ านวน  5  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
 หมู่ที่  1  บ้ำนศรีชัยครำม 
 หมูที่  2  บ้ำนวัดนอก 

 หมู่ที่  3  บ้ำนดอนตะเคียน 

  หมู่ที่  4  บ้ำนน้ ำรอบ 

  หมู่ที่  5  บ้ำนเลียบ             

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 

  สภำพภูมิประเทศส่วนใหญ่ของต ำบลไชยครำม ประกอบด้วยภูเขำสูงทำงด้ำนทิศใต้ที่
รองรับ ด้วยหินปูน หินตะกอนเนื้อประสม หน่วยตะกอนเศษหินเชิงเขำ หน่วยตะกอนที่รำบลุ่มแม่น้ ำ 
และหน่วยตะกอนที่รำบลุ่มน้ ำ ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รำบลุ่ม  มีภูเขำทำงทิศใต้ของพื้นที่  มี
พื้นที่ส่วนหนึ่งติดทะเล อ่ำวบ้ำนดอน 

 

 

 

 



 

 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอำกำศมีลักษณะร้อนชื้น อำกำศเปลี่ยนแปลงไปตำมฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนกุมภำพันธ์ไปจนถึงกลำงเดือนพฤษภำคม  อำกำศร้อน
และแห้งแล้ง 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนพฤษภำคม ฝนตกมำกในช่วงเดือน พฤษภำคม – ตุลำคม  
หรือบำงปีอำจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนำนนับเดือน ในเดือนกรกฎำคม   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนตุลำคมถึงกลำงเดือนกุมภำพันธ์ ในช่วงกลำงเดือน
ตุลำคมนำนรำว ๑-๒ สัปดำห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจำกฤดูฝนเป็นฤดูหนำว 

สถำนกำรณ์ภัยพิบัติส่วนใหญ่จึงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ น้ ำป่ำไหลหลำกและน้ ำ ท่วม
ฉับพลัน ในฤดูฝนของทุกปีจะมีน้ ำ ป่ำไหลหลำกลงมำจำกภูเขำสูงโดยรอบผ่ำนน้ ำห้วย สำขำของคลอง
ท่ำทอง หลำกลงมำยังพื้นที่รับน้ ำก่อนไหลไปลงทะเล ไม่พบสถำนกำรณ์ดินไหล/ดินถล่ม 

 

 ๑.๔  ลักษณะของดินต าบลไชยคราม 

 ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรำย  ประมำณ  ๗๕% ดินลูกรังประมำณ   
๑๕ % ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมำณ ๑๐ %   

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  

๒.๑ เขตการปกครอง 

    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไชยครำม  มีจ ำนวนหมู่บ้ำนในเขตกำรปกครองจ ำนวน 5 
หมู่บ้ำน เต็มทั้งต ำบล   

  ประวัติการจัดตั้ง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไชยครำมได้ยกฐำนะเป็นองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล  เมื่อวันที่  30 มกรำคม  2539 ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย  เรื่องกำรจัดตั้ง
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลงวันที่  19  มกรำคม  2539  และได้ยกฐำนะเป็น อบต.ขนำดกลำง  เมื่อ
วันที่  29  มีนำคม  2553  

             ตั้งอยู่ที่เลขที่  ๑๑๑/๓  หมู่  ๑  ต ำบลไชยครำม  อ ำเภอดอนสัก  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  
84220 โทรศัพท์  และโทรสำร  ๐ – ๗๗๙๓ – ๔๐๓๐   

  

 

 

 

 

  



 

๓. ประชากร 

 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

หมู่
ที่ 

ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน หญิง ชาย 
รวม 

1 บ้านศรีชัยคราม    ๒๙๕  ครัวเรือน      ๔๑๓ คน    ๔๐๐  คน 813 คน 

2 บ้านวัดนอก    ๑๗๓  ครัวเรือน      ๒๗๖ คน    ๒๕๕  คน 531 คน 

3 บ้านดอนตะเคียน      ๖๙  ครัวเรือน        ๖๑ คน      ๖๖  คน 127 คน 

4 บ้านดอนน้ ารอบ    ๑๔๙  ครัวเรือน      ๑๙๓ คน    ๑๖๖  คน 359 คน 

5 บ้านเลียบ      ๘๓  ครัวเรือน      ๑๑๐ คน    ๑๐๕  คน 215 คน 

รวมทั้งสิ้น   ๗๖๙  ครัวเรือน   ๑,๐๕๓ คน    ๙๙๒  คน 
2,045 

คน 
 

 

๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 หญิง ชาย รวม หมายเหต ุ

จ านวนประชากรเยาวชน     ๒๔๐  คน     ๒๔๑  คน 481 คน อำยุต่ ำกว่ำ 18 ป ี

จ านวนประชากร     ๖๓๔  คน     ๖๓๖  คน 1,270 คน อำยุ 18-60 ป ี

จ านวนประชากร
ผู้สูงอายุ 

    ๑๒๐  คน     ๑๗๔  คน 
294 คน 

อำยุมำกกวำ่ 60 ป ี

รวม ๙๙๔  คน ๑,๐๕๑  คน 
2,045 คน ทั้งสิ้น 

๒,๐๔๕ คน 

 

 

   ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์อ าเภอดอนสัก  เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๙ 
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๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 

สถานศึกษาสังกัด อบต.ไชยคราม  จ านวน ๑ แห่ง 

   - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กไชยครำม  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  1 (ก่อนวัยเรียน) 

โรงเรียนสังกัด สพฐ. จ านวน ๒ แห่ง 

    - โรงเรียนวัดนอก  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  2  (ระดับอนุบำล – ประถมศึกษำปีที่ 6) 

      - โรงเรียนบ้ำนศรีชัยครำม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  1 (ระดับอนุบำล – ประถมศึกษำปี
ที่ 6) 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน ๑ แห่ง 

- ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยต ำบลไชยครำม ตั้งอยู่
ที่ หมู่ที่  1 

๔.๒ สาธารณสุข 

 จำกสถิติด้ำนสำธำรณสุขพบว่ำ  พบว่ำในพื้นที่ต ำบลไชยครำมมีประชำชนส่วนใหญ่ที่
เป็นโรคควำมดันโลหิตสูง และเบำหวำน  อีกทั้งพบโรคไข้เลือดออก  มือ-ปำก-เท้ำในเด็ก และโรคอื่นๆ 
บ้ำง   

  (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 

     -  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไชยครำม จ ำนวน  1   แห่ง   
     -  ศ.ส.ม.ช     จ ำนวน 5    

      -  คลินิกเอกชน      จ ำนวน  ๑    

-  อสม.      จ ำนวน 30 คน  
 

๔.๓ อาชญากรรม 

  พื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไชยครำมมีกำรติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะ ครอบคลุมทุก
หมู่บ้ำน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยง   

  (๑)  หน่วยงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

   -  หน่วยบริกำรประชำชนต ำบลไชยครำม  จ ำนวน  1   แห่ง  
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  1 

  -  อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนต ำบลไชยครำม (อปพร.) จ ำนวน  53  
นำย 

 

 

 



๔.๔ ยาเสพติด 

ปัญหำยำเสพติดในต ำบลไชยครำม  จำกกำรที่ทำงสถำนีต ำรวจภูธรดอนสักได้แจ้ง
ให้กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไชยครำมทรำบนั้นพบว่ำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไชยครำมมี
ผู้ที่ติดยำเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่ำน้อย  เหตุผลก็เนื่องมำจำกว่ำได้รับควำมร่วมมือกับ
ทำงผู้น ำ  ประชำชน  หน่วยงำนของ อบต.ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ ำ กำรแก้ไขปัญหำของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไชยครำม สำมำรถท ำได้เฉพำะตำมอ ำนำจหน้ำที่เท่ำนั้น  เช่น  กำรรณรงค์  
กำรประชำสัมพันธ์  กำรแจ้งเบำะแส  กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้  ถ้ำนอกเหนือจำกอ ำนำจหน้ำที่  ก็เป็น
เรื่องของอ ำเภอหรือต ำรวจแล้วแต่กรณี  

  
 ๔.๕ การสังคมสงเคราะห์ 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ด ำเนินกำรด้ำนสังคมสงเครำะห์ ดังนี้ 

๑. ด ำเนินกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำร  และผู้ป่วยเอดส์   
2. รับบริจำคโลหิตเป็นประจ ำทุกๆสำมเดือน 

3. ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสำธำรณภัย  อำทิ อัคคีภัย  วำตภัย 

4. ให้บริกำรต่ำงๆตำมแนวนโยบำยของรัฐ  อำทิ รับลงทะเบียนและประสำนโครงกำร
เงินอุดหนุน 
เพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด, ให้บริกำรประสำนงำนกำรท ำบัตรผู้พิกำร  

๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  

 ประชำชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม  ได้แก่  ปลูกปำล์มน้ ำมัน ปลูก
ยำงพำรำ  ท ำสวนผลไม้ และปลูกพืชไร่ อำทิ  ข้ำวโพดหวำน  แตงกวำ  ถั่วฝักยำว   

 ลักษณะกำรปลูกไม้ผลส่วนใหญ่จะเป็นกำรปลูกรวมในพื้นที่เดียวกัน  แต่ปลูกผลไม้
หลำยๆ ชนิด 

 

ต าบล พื้นที่ทัง้หมด 
(ไร่) 

พื้นที่ทางการเกษตร 
(ไร่) 

พื้นที่เพาะปลูก 
(ไร่) 

พื้นที่เกษตรอื่น ๆ  
ประมง, ปศุสัตว์ (ไร่) 

พื้นที่อ่ืน ๆ (ไร่) 
ที่อยู่,รกร้าง 

ไชยครำม 19,375 16,916 14,517 2,399 2,329 

 

 ข้อมูลพืชเศรษฐกิจหลัก 

ต ำบล ยำงพำรำ (ไร)่ ปาล์มน้ ามัน (ไร่) ไม้ผล (ไร่) มะพร้าว (ไร่) ผัก/พืชไร่ (ไร่) 

ไชยคราม 6,552 6,257 93 212 875 

**ข้อมูลจากเว็บไซต์ส านักงานเกษตรอ าเภอดอนสัก 2559 
 



๖.๒  การประมง 
 พื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่  4 ของต ำบลไชยครำมมีพื้นที่ที่ติดทะเล ฝั่งอ่ำวบ้ำนดอน  

ส่วนใหญ่เป็นกำรท ำประมงในบริเวณน้ ำตื้น  และใช้เครื่องมือขนำดเล็ก ท ำกำรประมงสัตว์น้ ำจ ำพวก
กุ้ง ปลำ  หอย ปู เป็นต้น  โดยมีอวนลำกคำนถ่ำง , เรืออวนลุน  และอวนลอย 

 

๖.๓ การปศุสัตว์ 

-  เป็นกำรประกอบกำรในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอำชีพหลักและอำชีพเสริม 
เช่น  กำรเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  จ ำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมำณ   

 

๖.๔ การบริการ 

   เศรษฐกิจของต ำบลไชยครำมขึ้นอยู่กับกำรเกษตร   และกำรประมงเป็นหลัก  สภำวะ
เศรษฐกิจกำรค้ำและกำรบริกำรจึงขึ้นอยู่กับกิจกรรมดังกล่ำว  ประชำกรในพื้นที่มีจ ำนวนน้อย  
ประชำชนส่วนใหญ่จะไปใช้บริกำรต่ำงต ำบล ได้แก่ ต ำบลปำกแพรก  อ ำเภอดอนสัก  ส ำหรับสถำน
บริกำรในพื้นที่  มีดังนี้  ร้ำนอำหำร ๔  แห่ง 

ร้ำนอินเตอร์เน็ต  ๓  แห่ง  คิวรถโดยสำรประจ ำทำง (สำยดอนเนำว์-บ้ำนดอน) จ ำนวน 1 แห่ง 

๖.๕ การท่องเที่ยว 

  ส ำนักสงฆ์โพธ์ทอง  หมู่ที่  1  บ้ำนศรีชัยครำม  (แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) 

  วัดนอก  หมู่ที่  2  บ้ำนวัดนอก (แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) 

  หำดทรำยแก้ว  หมู่ที่  3  บ้ำนดอนตะเคียน  (แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ) 
 

๖.๖ อุตสาหกรรม 

พื้นที่ต ำบลไชยครำมไม่มีโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่  ส่วนใหญ่จะเป็นกำรผลิตใน
ครัวเรือนและจ ำหน่ำยในพื้นที่ต ำบลไชยครำมและพื้นที่ใกล้เคียง  ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ด้ำน
กำรเกษตรและกำรประมง   

 

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์   

- ปั๊มน้ ำมันขนำดเล็ก(ปั๊มหลอด) จ ำนวน  ๑๐  แห่ง 

  - ฟำร์มเลี้ยงกุ้งขนำดใหญ่  จ ำนวน    3  ฟำร์ม 

  - นำเลี้ยงกุ้งขนำดเล็ก  จ ำนวน  16  ฟำร์ม 

  - ลำนปำล์ม   จ ำนวน    3  แห่ง 
  - ฟำร์มเลี้ยงสุกร   จ ำนวน   2  ฟำร์ม 
  - สถำนที่ผลิตน้ ำดื่ม  จ ำนวน    1  แห่ง 
  - กลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์ จ ำนวน    1  แห่ง 



 

๖.๘ แรงงาน 

 แรงงำนในพื้นที่ต ำบลไชยครำมมีทั้งแรงงำนที่เป็นคนไทยและแรงงำนต่ำงด้ำว ส่วน
ใหญ่จะเป็นแรงงำนภำคเกษตรกรรม  ในสวนยำงพำรำ  สวนปำล์ม  และภำคกำรประมง  ประมำณ  
1,085 คน นอกจำกนั้นมีแรงงำนรับจ้ำงทั่วไปในงำนก่อสร้ำง  และแรงงำนภำคอื่นๆ 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

 ๗.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

  พื้นที่เป็นที่รำบสูงลำดไปทำงชำยฝั่งทะเลตอนเหนือ ทำงตอนใต้และตะวันออกเป็น
แนวภูเขำ อุดมไปด้วยทรัพยำกรธรรมชำติป่ำไม้และแร่ธำตุ ทำงตอนกลำงของทำงตะวันตกเป็นที่รำบ
ลุ่มเหมำะแก่กำรเพำะปลูก ทำงตอนเหนือเป็นที่รำบชำยฝั่งทะเล มีแนวเขตติดต่อ 3 ต ำบล คือ ต ำบล
ดอนสัก,ต ำบลชลครำมและต ำบลไชยครำม 

 

๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร 
- ท ำกำรเกษตร ประมำณร้อยละ 80 ของพื้นที่ (สวนยำงพำรำ สวนปำล์มน้ ำมันและสวน

ผลไม้) 
- ท ำกำรประมงพื้นบ้ำน ประมำณร้อยละ 15 
- ท ำกำรค้ำขำย รับรำชกำร และประกอบอำชีพอื่น ๆ ประมำณร้อยละ 5 

 

๗.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

ใช้น้ ำส ำหรับกำรเกษตรจำกระบบประปำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไชยครำม ระบบ
ชลประทำน และแหล่งน้ ำธรรมชำติ ล ำน้ ำ ล ำห้วย 4 แห่ง , บึง หนองน้ ำ 1 แห่ง 

 

๗.๔ ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน  น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค) 
ใช้น้ ำส ำหรับกำรอุปโภค-บริโภคจำกระบบประปำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไชยครำม 

น้ ำฝน  น้ ำจำกบ่อ 
น้ ำตื้น  และบ่อบำดำล 

 
๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๘.๑ การนับถือศาสนา 

-  ผู้ที่นับถือศำสนำพุทธ  ร้อยละ   ๙๙.๕๐ 

     วัด  จ ำนวน  ๓  แห่ง  ได้แก่ วัดนอก หมู่ที่  2, วัดสุคนธำรำม  หมู่ที่ 3 และ 
วัดจ ำปำ หมู่ที่ 5    

ส านักสงฆ์  จ ำนวน  ๑    แห่ง    ได้แก่  ส ำนักสงฆ์โพธิ์ทอง  หมู่ที่  1 

 

 

 

 



๘.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 

-  งำนวันเด็กแห่งชำติ     ประมำณเดือน มกรำคม 

-  ประเพณีวันสงกรำนต์และวันผู้สูงอำยุ   ประมำณเดือน
 เมษำยน 

-  งำนกีฬำต ำบลไชยครำม    ประมำณเดือน พฤษภำคม 

-  ประเพณีลอยกระทง     ประมำณเดือน พฤศจิกำยน 

  ส่วนวัฒนธรรมทำงประเพณีที่ส ำคัญ  ได้แก่  ประเพณีแห่พระ ( ชักพระ 
)  ทอดผ้ำป่ำ  รับ-ส่งตำยำย  เป็นต้น 

๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  กำรท ำไม้กวำด  กำรท ำยำสมุนไพร พิธีกรสงฆ์  ยำเส้น  นวด
แผนโบรำณฯลฯ 

  ภาษาถิ่น  ส่วนมำกร้อยละ ๙๐ % พูดภำษำใต้    
 

๘.๔ สินค้าพื้นเมือง  

  ขนมพื้นเมือง  ยำเส้น  ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์ 

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๙.๑ น้ า  แหล่งน้ าของหมู่บ้าน 

แหล่งน้ า 
ที่ใช้ในหมู่บ้าน คุณภาพน้ า ปริมาณน้ า หมายเหตุ 

จ านวน ชื่อแหล่งน้ า ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ ตลอดปี ไม่ตลอด  

แม่น้ า - - - - - - - 

คลอง 1 ท่ำทอง / - / - ผ่ำนหมู่บ้ำน 

ห้วย - ห้วยเขำ
หลำก 

- / - / ผ่ำนหมู่บ้ำน 

อ่างเก็บน้ า - - - - - - - 

ฝายหนองน้ า 2 หนองสลึง 

หนองเพ็ง
เตำ 

/ - / - อยู่ในหมู่บ้ำน 

บึง 1 พังหำชี / - / - อยู่ในหมู่บ้ำน 

สระ 1 สระหลวง / - / - อยู่ในหมู่บ้ำน 

 



๙.๒ ป่าไม้  ได้แก่  โครงกำรป่ำชุมชนบ้ำนเลียบ หมู่ 5  ประเภทป่ำ : ท่ีดินตำมหนังสือส ำคัญ
ส ำหรับที่หลวง 

เนื้อที ่17 ไร่ งำน ตำรำงวำ (ข้อมูลจำกศูนย์สำรสนเทศกรมป่ำไม้) 
 

๙.๓ ภูเขา ได้แก่  เขำหลำก  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 – 2 ทำงทิศใต้ของต ำบลไชยครำม  มีลักษณะเป็น
ภูเขำหินปูน  
หินตะกอนเนื้อประสม 

 

๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

 ทั้งทรัพยำกรป่ำไม้ และทรัพยำกรทำงทะเล  ยังคงมีควำมอุดมสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แหล่งท่องเท่ียวไชยคราม 

1. ส ำนักสงฆ์โพธ์ทอง  หมู่ที่  1  บ้ำนศรีชัยครำม  (แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. วัดนอก  หมู่ที่  2  บ้ำนวัดนอก (แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. หำดทรำยแก้ว  หมู่ที่  3  บ้ำนดอนตะเคียน  (แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ) 

 

 



 

 

 


