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คํานํา 
 

เทศบาลตําบลร
อนพิบูลย�  ในฐานะองค�กรปกครองส
วนท�องถ่ินท่ีมีความใกล�ชิดกับประชาชน  ซ่ึง   
มีบทบาท  อํานาจหน�าท่ี  และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496      และพระราชบัญญัติ 
กําหนดแผนข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก
องค�กรปกครองส
วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 โดยได�กําหนดกรอบ ความ
เป5นอิสระในการกําหนดนโยบายท่ีจะดําเนินในการบริหารด�านต
าง ๆ ตามอํานาจหน�าท่ีของตนเองประกอบกับ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก
องค�กรปกครองส
วนท�องถ่ิน พ.ศ.2542 โดยถ
าย
โอนภารกิจในการให�บริการสาธารณะท่ีจําเป5น และรายได�ท่ีรัฐจัดเก็บได�ให�แก
องค�กรปกครองส
วนท�องถ่ินเพ่ิมข้ึน 
เพ่ือให�การดําเนินงานในการให�บริการขององค�กรปกครองส
วนท�องถ่ินทุก ๆ ด�าน เกิดประโยชน�สูงสุดแก
ประชาชน 
สามารถกําหนดรูปแบบและทิศทางในการบริหารงาน การกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ีสมดุล มีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามความมุ
งหมาย อันจะส
งผลให�เทศบาลตําบลร
อนพิบูลย�สามารถบําบัดทุกข� บํารุงสุขและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนให�ดีข้ึนได�อย
างมีประสิทธิภาพ และก
อให�เกิดประโยชน�แก
ส
วนรวมอย
างต
อเนื่องและ
ยั่งยืน ซ่ึงหนึ่งในภารกิจท่ีได�รับการถ
ายโอนคือภารกิจด�านการวางแผน การส
งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และ
การท
องเท่ียว   

เทศบาลตําบลร
อนพิบูลย�  ได�เล็งเห็นความสําคัญ  จึงได�จัดทําแผนส
งเสริมการท
องเท่ียวเทศบาล 
ตําบลร
อนพิบูลย� ประจําป>งบประมาณ 2562 ข้ึน เพ่ือใช�เป5นกรอบและแนวทางในการส
งเสริมการท
องเท่ียวใน
เขตเทศบาลตําบลร
อนพิบูลย�ต
อไป 
 
                   
 

                       เทศบาลตําบลร
อนพิบูลย�
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ส	วนที่  1    
สภาพทั่วไปและข.อมูลพ้ืนฐาน 

 
ประวัติความเป2นมา 
เทศบาลตําบลร
อนพิบูลย�ตั้งอยู
ในเขตท�องท่ีอําเภอร
อนพิบูลย� จังหวัดนครศรีธรรมราช ได�รับการจัดต้ังเป5น
สุขาภิบาลมีฐานะเป5นนิติบุคคลตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2498 โดยกําหนดให�
เขตสุขาภิบาลตําบลร
อนพิบูลย�  ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลร
อนพิบูลย�บางส
วน  จํานวน  8  หมู
บ�านได�แก
  หมู
ท่ี 1 
บ�านหูด
าน หมู
ท่ี 5 บ�านห�วยรากไม� หมู
ท่ี 6 บ�านยางพอก หมู
ท่ี 7 บ�านเขาน�อย หมู
ท่ี 10 บ�านโคกยาง หมู
ท่ี 12 
บ�านตลาดร
อนพิบูลย� หมู
ท่ี 13 บ�านศาลาข้ีเหล็ก หมู
ท่ี 14 บ�านนาโพธิ์ 
 
สภาพท่ัวไปและข.อมูลพ้ืนฐาน 
 
สภาพท่ัวไป 

ลักษณะทางภูมิศาสตร# 
ตําบลร
อนพิบูลย� เป5นหนึ่งในจํานวน 6 ตําบลของอําเภอร
อนพิบูลย� ชื่อ "ร
อนพิบูลย�" ได�มาจากชื่อหมู
บ�าน คือ 
"บ�านร
อน"เนื่องจากอดีตราษฎรในหมู
บ�านนี้มีอาชีพร
อนแร
 และเป5นหมู
บ�านท่ีอุดมสมบูรณ�ด�วยแร
ธาตุ นอกจากนี้
ยังเป5นท่ีตั้งของท่ีว
าการอําเภอร
อนพิบูลย�  เทศบาลตําบลร
อนพิบูลย�  มีเนื้อท่ี  11.53  ตารางกิโลเมตร  หรือ
ประมาณ  7,206.25  ไร
  มีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนท่ีบางส
วนของตําบลร
อนพิบูลย� ประกอบด�วย 8 หมู
บ�าน 
ได�แก
 

หมู
ท่ี 1 บ�านหูด
าน   หมู
ท่ี 5 บ�านห�วยรากไม� 
หมู
ท่ี 6 บ�านยางพอก   หมู
ท่ี 7 บ�านเขาน�อย 
หมู
ท่ี 10 บ�านโคกยาง   หมู
ท่ี 12 บ�านตลาดร
อนพิบูลย� 
หมู
ท่ี 13 บ�านศาลาข้ีเหล็ก  หมู
ท่ี 14 บ�านนาโพธิ์ 

 
ชุมชนในเขตเทศบาล ประกอบด�วยชุมชนต
าง ๆ จํานวน 10 ชุมชน คือ 

1. ชุมชนตลาดเกษตร   2. ชุมชนบ�านปJาชมพู
     
 3. ชุมชนบ�านวังไทร  4. ชุมชนบ�านตลาดใหม
     
 5. ชุมชนสุวรรณรังษี-โคกยาง  6. ชุมชนบ�านเขาน�อย  

7. ชุมชนวัดเทพนมเชือด  8. ชุมชนบ�านปรีชาทอง     
 9. ชุมชนตลาดร
อนพิบูลย�  10.ชุมชนตลาดใน-จานเรียว 

 
อาณาเขตของเทศบาลตําบลร	อนพิบูลย# 

ทิศเหนือ ต้ังแต
หลักเขตท่ี 1 ซ่ึงต้ังอยู
ริมถนนตลาดเก
า (ซ่ึงต้ังอยู
ริมถนนตลาดเก
า ฟากเหนือตรงฟากตลาดใหม

ฟากตะวันตก เส�นเขตเลียบริมถนนตลาดใหม
ฟากตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) ถึงหลักเขตท่ี 2 (ซ่ึงอยู

ห
างจากเขตท่ี 1 ระยะ 400 เมตร)  จากหลักเขตท่ี 2 เป5นเส�นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตท่ี 3 
ซ่ึงต้ังอยู
ริมทางหลวงแผ
นดินสายร
อนพิบูลย� – ทุ
งสง ฟากตะวันตก กิโลเมตรท่ี 95  จากหลักเขตท่ี 3 เป5นเส�นตรง
ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตท่ี 4 ซ่ึงอยู
ห
างจากศูนย�กลางทางหลวงแผ
นดิน สายร
อนพิบูลย� – ทุ
งสง ตามแนว
เส�นต้ังฉาก 650 เมตร 
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ทิศตะวันออกและทิศใต. จากหลักเขตท่ี 4 เป5นเส�นขนานกับทางหลวงแผ
นดิน สายร
อนพิบูลย� – ทุ
งสงไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต� ถึงหลักเขตท่ี 5 ซ่ึงต้ังอยู
ห
างจากศูนย�กลางทางหลวงแผ
นดิน สายร
อนพิบูลย� – ทุ
งสง กิโลเมตรท่ี 
15 ตามแนวเส�นต้ังฉาก 650 เมตร 
ทิศตะวันตก จากหลักเขตท่ี 5 เป5นเส�นตรงไปทางทิศเหนือผ
านทางหลวงแผ
นดิน สายร
อนพิบูลย� – ทุ
งสง 
กิโลเมตรท่ี 15 ถึงหลักเขตท่ี 6 ซ่ึงต้ังอยู
ห
างจาก ศูนย�กลางทางหลวงแผ
นดิน สายร
อนพิบูลย� – ทุ
งสง 650 เมตร 
จากหลักเขตท่ี 6 เป5นเส�นขนานกับทางหลวงแผ
นดินสายร
อนพิบูลย� – ทุ
งสง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึง
หลักเขตท่ี 7 ซ่ึงต้ังอยู
ริมถนนโครงการฟากตะวันตก ห
างจากทางหลวงแผ
นดิน สายร
อนพิบูลย� – ทุ
งสง ตามแนว
เส�นต้ังฉาก 650 เมตร จากหลักเขตท่ี 7 เลียบริมถนนโครงการฟากตะวันตก ไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตท่ี 8 ซ่ึง
ต้ังอยู
ห
างจากหลักเขตท่ี 7 ตามแนวถนน 800 เมตร 
 

สภาพภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศเป5นเนินเขาและภูเขาเต้ีย ๆ กระจายอยู
ในพ้ืนท่ี มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทิศ
ตะวันออก โดยจะเชื่อมต
อกับบริเวณเหมืองแร
เก
าในบริเวณภูเขา และมีพ้ืนท่ีราบลุ
มบางส
วน มีพ้ืนท่ีประมาณ 
11.53 ตารางกิโลเมตร  
 

สภาพภูมิอากาศ  
ลักษณะภูมิอากาศ แบ
งออกเป5น 2 ฤดู คือ  ฤดูฝน เริ่มต้ังแต
เดือนพฤษภาคม ถึง มกราคม ปริมาณน้ําฝน

ช
วงเดือนตุลาคมถึงมกราคม จะมีปริมาณน้ําฝนรวมร�อยละ 85 ของฝนตลอดป>  อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 27 – 38 
องศาเซลเซียส ตลอดป>  ฤดูร�อน เริ่มจากเดือนกุมภาพันธ�ถึงเมษายน เป5นช
วงท่ีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ
อน
กําลัง ประกอบกับมีกระแสลมพัดจากทางใต� ทําให�อุณหภูมิสูงข้ึน และแห�งแล�งมากท่ีสุดในรอบป> 
 
ข�อมูลพ้ืนฐาน 

ประชากร 
 ประชากรในเขตเทศบาล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2559   จํานวน 8,059 คน (ชาย 3,857 คน หญิง 
4,202คน) ความหนาแน
นของประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ 699 คน/ตร.กม. มีจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 2,847 
หลังคาเรือน 
 

สภาพเศรษฐกิจ 
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของเทศบาลตําบลร
อนพิบูลย�อยู
ในภาคเกษตรกรรมเนื่องจากลักษณะทางกายภาพ

ของชุมชนเป5นพ้ืนท่ีราบลุ
ม มีแหล
งน้ําทางการเกษตรท่ีค
อนข�างอุดมสมบูรณ� อาชีพหลักภายในชุมชน คืออาชีพ
ทางการเกษตร ค�าขายและรับจ�างท่ัวไป นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมยางพารา ไม�แปรรูป และการบริการบ�าง
บางส
วน  
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ด.านการศึกษา 
ตําบลร
อนพิบูลย�มีความหนาแน
นของสถานศึกษามากท่ีสุดในอําเภอร
อนพิบูลย� ซ่ึงมีสถาบันการศึกษาใน

เขตเทศบาลท้ังสิ้น 9 แห
ง ดังนี้ 
1. โรงเรียนร
อนพิบูลย� 
2. โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 
3. โรงเรียนวัดเทพนมเชือด 
4. โรงเรียนวัดเขาน�อย 
5. โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรงัษี 
6. โรงเรียนดรุณศึกษา 
7. โรงเรียนในเครือวีรศิลปTน 
8. ศูนย�บริการการศึกษานอกโรงเรียน อําเภอร
อนพิบูลย� 
9. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลร
อนพิบูลย� 

 
ด.านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย#สิน 
1. การดูแลปUองกันและระงับอัคคีภัย รวมไปถึงภัยพิบัติอ่ืน ๆ ในเขตเทศบาลและพ้ืนท่ีข�างเคียง อยู
ใน

ความรับผิดชอบของงานปUองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล  โดยเป5นชุดปฏิบัติการ 
- เวรเตรียมพร�อมระงับเหตุ ปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง แบ
งเวรเตรียมพร�อมเป5น 2 ชุดสับเปลี่ยนกัน 

แต
ละชุดจะปฏิบัติงานต้ังแต
เวลา 08.00 – 08.00 น. ของวันถัดไป 
มีเครื่องมือเครื่องใช� ได�แก
 รถดับเพลิงชนิดมีถังน้ําในตัว 1 คัน รถน้ําดับเพลิง 2 คัน รถยนต�ตรวจการณ� 

1 คัน เครื่องหาบหามดับเพลิง 3 เครื่อง  
2. สถานีตํารวจ  1  แห
ง 
     - สถานีตํารวจภูธรร
อนพิบูลย� 
3. ปUอมตํารวจ   1   แห
ง 
     - ปUอมตํารวจสามแยกสวนผัก (ริมถนนสายเอเชีย) 
 
ด.านการคมนาคมขนส	ง 

1.ทางรถยนต#:  
ทางหลวงแผ
นดินหมายเลข 403  สายนครศรีธรรมราช – กันตัง  เป5นเส�นทางคมนาคมสายหลักท่ี

สามารถใช�เป5นเส�นทางไปเมืองนครศรีธรรมราช  
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 41 ชุมพร – พัทลุง  เชื่อมต
อกับทางหลวงแผ
นดินหมายเลข 403   สามารถ

ใช�เป5นเส�นทางคมนาคมไปยังอําเภอทุ
งสงและอําเภอชะอวดได� 
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4018  สายร
อนพิบูลย� – เขาชุมทอง  แยกจากทางหลวงแผ
นดินหมายเลข 

403  
2.ทางรถไฟ  
มีสถานีรถไฟร
อนพิบูลย�(เขาน�อย)  เป5นจุดให�บริการ อยู
ห
างจากสํานักงานเทศบาลตําบลร
อนพิบูลย� 4 

กิโลเมตร มีรถไฟผ
าน  4 ขบวน 
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ส	วนที่  2    
แหล	งท	องเที่ยวและสถานที่สําคัญ 

 
  

แหล	งท	องเท่ียว / สถานท่ี 
 

 
ท่ีตั้ง(ชุมชน) 

แหล	งท	องเท่ียวทางธรรมชาติ 
1. น้ําตกแม
เศรษฐี หมู	ท่ี 7 ตําบลร	อนพิบูลย# 
2. ถํ้าพระราหู ภายในวัดเทพนมเชือด  ชุมชนวัดเทพนมเชือด 
แหล	งท	องเท่ียวเทางประวัติศาสตร# 
1. วัดพระแม
เศรษฐี (วัดร
อนนา) หมู	ท่ี 2 ตําบลร	อนพิบูลย# 
2. วัดเขาน�อย ชุมชนบ�านเขาน�อย 
3. วัดเทพนมเชือด ชุมชนวัดเทพนมเชือด 
4. วัดสุวรรณรังษี ชุมชนสุวรรณรังษี-โคกยาง 
5. วัดพิศาลนฤมิต ชุมชนตลาดเกษตร 
6. วัดจีบประดิษฐ� ชุมชนตลาดใน-จานเรียว 
7. ศาลเจ�าพระ 108 ชุมชนตลาดร
อนพิบูลย� 
แหล	งท	องเท่ียวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมป@ญญาท.องถ่ิน 
1. งานประเพณีตักบาตรเทโว วัดเขาน�อย   
2. งานประเพณีลากพระ หน�าท่ีว
าการอําเภอร
อนพิบูลย� 
3. งานประเพณีลอยกระทง - ท
าน้ําชุมชนตลาดใน – จานเรียว 

- สระน้ําวัดเทพนมเชือด 
4. งานประเพณีทําบุญตักบาตรเนื่องใน
โอกาสวันข้ึนป>ใหม
 

ถนนสายหน�าตลาดอําเภอร
อนพิบูลย� 

5. ประเพณีถือศีลกินเจ ศาลเจ�าพระ 108   
6. งานประเพณีแห
ผ�าข้ึนธาตุ วัดเขาน�อย วัดเขาน�อย   
7. งานประเพณีสงกรานต�และวันกตัญWู วัดเทพนมเชือด   
แหล	งท	องเท่ียวเชิงเกษตร 
1. กลุ
มจักสานพัดใบพ�อ ชุมชนสุวรรณรังษี-โคกยาง 
3. ผลิตปุXยนาทองอินทรีย� ชุมชนบ�านปรีชาทอง 
3. กลุ
มผลิตดอกไม�จันทร� ชุมชนบ�านวังไทร 
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ส	วนที่ 3 
ปฏิทินการท	องเที่ยว 

 

 
 

กิจกรรม 
 

 
วันท่ีดําเนินการ 

 
สถานท่ีดําเนินการ 

 
หมายเหตุ 

 
1. งานประเพณีตักบาตรเทโว 25  ตุลาคม  2561 

(แรม 1 คํ่า เดือน 11) 
วัดเขาน�อย   
อําเภอร
อนพิบูลย� 

 

2. งานประเพณีลากพระ 25 – 26  ตุลาคม 
2561 

หน�าท่ีว
าการอําเภอร
อนพิบูลย�  

3. งานประเพณีลอยกระทง 22 พฤศจิกายน 2561 
(ข้ึน 15 คํ่า เดือน 12) 

- ท
าน้ําชุมชนตลาดใน – จานเรียว 
- สระน้ําวัดเทพนมเชือด 

 

4. งานประเพณีทําบุญตัก
บาตรเนื่องในโอกาสวันข้ึนป>
ใหม
 

1  มกราคม  2562 ถนนสายหน�าตลาดอําเภอร
อน
พิบูลย� 

 

5. ประเพณีถือศีลกินเจ 19 – 22  มีนาคม 
2562 

ศาลเจ�าพระ 108   
อําเภอร
อนพิบูลย� 

 

6. งานประเพณีแห
ผ�าข้ึนธาตุ 
วัดเขาน�อย 

19  กุมภาพันธ�  2562 
(ข้ึน 15 คํ่า เดือน 3) 

วัดเขาน�อย   
อําเภอร
อนพิบูลย� 

 

7. งานประเพณีสงกรานต�
และวันกตัญWู 

13  เมษายน  2561 วัดเทพนมเชือด   
อําเภอร
อนพิบูลย� 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบถามรายละเอียดข.อมูลเพ่ิมเติม  
 
ศูนย#ข.อมูลสําหรับนักท	องเที่ยว 
งานประชาสัมพันธ#   เทศบาลตําบลร	อนพิบูลย# 
 
โทร.  075 – 441 – 967 
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เว็บไซด#   www.ronpibooncity.go.th 

                         
 
 
 
 

พระแม
เศรษฐี 
วัดพระแม
เศรษฐี 

(วัดร
อนนา) 
อําเภอร
อนพิบูลย� 



                        
 

                        
 

 
ประเพณีลากพระ

ประจําป> 
อําเภอร
อนพิบูลย� 

 

ถํ้าพระราหู 
วัดเทพพนม

เชือด 



                        

                         
 

สถูปบรรจุอัฐิ
พ
อท
านภู
 

(พระครูวิเศษ
พิบูลกิจ) 

วัดเทพนมเชือด 

ประเพณีแห
ผ�าข้ึน
ธาตุ  วัดเขาน�อย 
อําเภอร
อนพิบูลย� 



 
 

                         
 

                         
 

ประเพณีสงกรานต� 
และวันกตัญWู 
เทศบาลตําบลร
อนพิบูลย� 



                         
 

                        
 

ประเพณีลากพระ 
อําเภอร
อนพิบูลย� 



 

                       
 


