
    

 

สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐานส าคญัของเทศบาล 

 

1. ดา้นกายภาพ 
 

เมืองทุ่งสง 
 

เทศบาลเมอืงทุ่งสง เป็นเมอืงที่ต ัง้อยู่ในเขตทอ้งที่ตาํบลปากแพรก  อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ตาํแหน่งทีต่ ัง้ของทุ่งสงอยู่กึ่งกลางคาบสมทุรมเีสน้ทางเชื่อมต่อระหว่างทะเลอ่าวไทยกบัทะเล อนัดามนั ทาํใหทุ้่งสงเป็นส่วน

หน่ึงของเสน้ทางการคา้ขา้มคาบสมทุร  ในสมยัอาณาจกัรตามพรลงิค ์ และสมยัอาณาจกัรนครศรีธรรมราช หลกัฐานที่ยงั

หลงเหลอือยู่ในปจัจุบนัคือร่องรอยชุมชนโบราณที่ไดร้บัอิทธิพลของ  วฒันธรรมอินเดียที่ตาํบลหนองหงส ์สนันิษฐานว่า

เสน้ทางคาบสมทุรเสน้น้ีเริ่มตน้จากปากแม่นํา้กนัตงั กองเรือ  สนิคา้ที่มาจากอินเดีย  ลงักา  หรือชาวตรงั   จะล่องเรือเขา้

มาตามแม่นํา้กนัตงั ผ่านมาทางคลองท่าหลวง เขา้คลองวงัหีบ คลองท่าเลา คลองท่า โหลน ขึ้นบกที่บริเวณวดัชยัชุมพล 

เมอืงทุ่งสง แลว้เดนิทางเทา้เขา้อาํเภอร่อนพบูิลยข์า้มคลองเสาธงเขา้สู่เมอืงนครศรธีรรมราช ในยุคสมยัน้ีทุ่งสงคงมฐีานะเป็น

ชุมชน  ไม่ขยายใหญ่โตขนาดเมืองมาถึงสมยัรตันโกสินทร์  ทุ่งสงเจริญขึ้นเป็นลาํดบั จนกระท ัง้ในสมยัรชักาลที่ 5        

เมือ่ปี   พ.ศ. 2440 เมอืงแห่งน้ี   ก็ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นอาํเภอขึ้นกบันครศรีธรรมราช   คนเก่าเล่าว่า   ชุมชนแรกของ

เมอืงทุ่งสงตัง้อยู่บรเิวณตลาดใน  รมิคลองท่าเลาใกล ้ๆ บริเวณหอสมดุประชาชนเทศบาลเมอืงทุ่งสงในปจัจุบนั ต่อมาไดม้ี

การสรา้งทางรถไฟสายใต ้โดยทางรถไฟซึ่งมกีารสรา้งและเปิดใชง้านเป็นช่วง ๆ ตัง้แต่สมยัรชักาลที่ 5 มาสาํเร็จเสร็จสิ้น

ตลอดสายในสมยัรชักาลที่ 6 ไดเ้ลอืกทุ่งสง(ตาํบลปากแพรก )เป็นสถานีชุมทางใหญ่ เป็นจุดรวมและจุดจ่ายรถไฟแยกไป

ส่วนต่าง ๆ ของภาคใต ้การเป็นชมุทางรถไฟน้ีทาํใหจุ้ดศูนยก์ลางของเมอืงที่เคยอยู่บริเวณตลาดใน ยา้ยไปอยู่ริมทางรถไฟ

และบริเวณโดยรอบ เมอืงทุ่งสงเป็นชุมชนที่มแีนวโนม้การขยายตวัสูงและเป็นศูนยก์ลางความเจริญแห่งหน่ึงของจงัหวดั 

เพือ่รองรบัการเจรญิเตบิโตของเมอืงจากปจัจยัดา้นการคมนาคม โดยเริ่มจากการเป็นชุมทางการคมนาคมขนส่งทางรถไฟซึ่ง

มผีลใหเ้กดิการคา้และการบรกิารตามมา แมว้่าในระยะหลงัการเป็นชุมทางรถไฟจะลดบทบาท ความสาํคญัลงบา้งเน่ืองจาก

การเปิดเสน้ทางการคมนาคมทางบกสายใหม่ ๆ หลงัจากปี พ .ศ. 2517 เป็นตน้มา  ซึ่งทาํใหชุ้มชนแห่งน้ีเป็นชุมชนทาง

รถยนตท์ี่สาํคญัของจงัหวดันครศรีธรรมราช และติดต่อกบัพื้นที่จ ังหวดั    ทางฝัง่ทะเลทางตะวนัตกของภาคใตอ้ีกดว้ย 

เมืองศูนยก์ลางการคมนาคม ชุมทางรถไฟการคมนาคมทางรถยนตท์ี่สะดวกเป็นชุมทางรถยนตท์ี่สาํคญัของจงัหวดั

นครศรธีรรมราช และการติดต่อกบัพื้นที่จงัหวดัทางฝัง่ทะเลทางตะวนัตกของภาคใตอ้ีกดว้ยนอกจากน้ี ชุมชนทุ่งสงยงัเป็น

ที่ต ัง้ของส่วนราชการหลายหน่วยงานท ัง้ระดบัเขตและระดบัจงัหวดัทาํใหชุ้มชนน้ีเจริญขึ้นอย่าง รวดเร็ว เสน่หข์องเมอืงทุ่ง

สงกเ็ป็นศูนยก์ลางของอาหารเลศิรสนานาชนิด ทาํใหน้กัเดินทางตอ้งแวะชิมปจัจุบนัทุ่งสงเป็นเมอืงใหญ่ ที่มคีวามเจริญและ

คึกคกัไปดว้ยผูค้นที่มาจากท ัว่สารทิศ ตวัเมืองทุ่งสงตัง้อยู่ในเขตตําบลปากแพรก  ถนนชนปรีดาถือว่าเป็นเสน้ทาง

การจราจรหลกั เพราะมรีา้นคา้ท ัง้สองฟากถนน รวมพื้นที่ปจัจุบนั 7.17  ตารางกิโลเมตร  หรือ 4,481.25 ไร่ (ครอบคลุม

พื้นทีเ่ทศบาล เมอืงทุ่งสงท ัง้หมด)  มปีระชากร 30,561 คน (ขอ้มลู ณ  21 ตลุาคม  2559) 

 

 



    

 

 

ประวตัเิทศบาลเมืองทุ่งสง 

ต าบลปากแพรก " อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ไดย้กฐานะขึ้นเป็น " เทศบาลตาํบลปากแพรก " โดยได ้

ประกาศพระราชกฤษฎกีา เมือ่วนัที่ 21 มถินุายน 2483 ม ี" นายเนย ศิลปรศัมี " เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก และได ้

ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะและเปลีย่นชื่อเป็นเทศบาลเมอืงทุ่งสง เมือ่วนัที ่8 มนีาคม 2547    

ปจัจุบนัเทศบาลเมืองทุ่งสง มีพื้นที่ 7.17 ตารางกิโลเมตรความเป็นมาของเครื่องหมายเทศบาลตาราง

กิโลเมตร  ความเป็นมาของเครื่องหมายเทศบาลตราเครื่องหมาย รูปเจดียต์ ัง้อยู่บนภูเขา ความหมาย รูปเจดียเ์ป็นปูชนีย

วตัถทุางศาสนาทีส่าํคญั ของจงัหวดันครศรธีรรมราช และสภาพทอ้งที่อาํเภอทุ่งสง ซึ่งเป็นที่ต ัง้เทศบาลเมอืงทุ่งสงเป็นที่ราบ

มภีเูขาลอ้มรอบและ สลบัซบัซอ้น จงึใชรู้ปเจดยีต์ ัง้อยู่บนภเูขาเป็นตราเครื่องหมายประจาํเทศบาล 
 

1.1  ที่ต ัง้ อาณาเขตและเขตการปกครอง 
 

เมอืงทุ่งสง มสีภาพภมูปิระเทศเป็นที่ราบเชิงเขา มภีูเขาลอ้มรอบ เป็นพื้นที่ราบ มพีื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 

1,957.11 ไร่ และมภีูเขาเตี้ย ๆ ในเขตเทศบาล ไดแ้ก่ ภูเขาแจ่ม ภูเขาชยัชุมพล ภูเขาปรีดี ภูเขาราบ  ระยะทางห่างจาก

กรุงเทพฯ   โดยทางรถยนต ์747 กโิลเมตร วดัระยะทางจากเสน้ทางรถไฟได ้773 กโิลเมตร  

ทศิเหนือ ตดิต่อกบัตาํบลนาหลวงเสน 

ทศิใต ้ ตดิกบัตาํบลชะมาย 

ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบัตาํบลถํา้ใหญ่ 

ทศิตะวนัตก ตดิต่อกบัตาํบลชะมาย 

พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ประกอบดว้ย  ตาํบลปากแพรกท ัง้หมด   เทศบาลเมืองทุ่งสงไดก้าํหนดขอบเขตของ

เทศบาลไวด้งัน้ี คือ  
 

ดา้นทศิเหนือ    ตัง้แต่หลกัเขตที ่1 ซึง่ต ัง้อยู่ทีเ่สน้เขตตาํบลชะมาย และตาํบลนาหลวงเสน อาํเภอทุ่งสง ตดั

กบัเสน้เขตตาํบลปากแพรก (เทศบาลเมอืงทุ่งสง)  เลยีบเสน้เขตตาํบลนาหลวงเสนดา้นทศิใตไ้ปทางทศิตะวนัออก จดหลกั

เขตที ่2 ซึง่ต ัง้อยู่ทีเ่สน้เขตตาํบลนาหลวงเสน และตาํบลถํา้ใหญ่ อาํเภอทุ่งสง ตดักบัเสน้เขตตาํบลปากแพรก  
 

ดา้นทิศตะวนัออก    จากหลกัเขตที่ 2 เลยีบเสน้เขตตาํบลถํา้ใหญ่ ดา้นตะวนัตกไปทศิใต ้จดหลกัเขตที่ 3 

ซึง่ต ัง้อยู่ทีเ่สน้เขตตาํบล    ถํา้ใหญ่ ตดักบัเสน้เขตตาํบลชะมาย  
 

ดา้นทิศใต ้   จากหลกัเขตที่ 3 เลยีบเสน้เขตตาํบลชะมายดา้นตะวนัออกไปทางทศิตะวนัตก จดหลกัเขตที ่

4 ซึง่ต ัง้อยู่ทีเ่สน้เขตตาํบลปากแพรก ตดักบัเสน้เขตตาํบลชะมาย  
 

ดา้นทศิตะวนัตก   จากหลกัเขตที ่4 เลยีบเสน้เขตตาํบลชะมาย ดา้นตะวนัออกไปทางทศิเหนือ   ไปบรรจบ

หลกัเขตที ่1 

 

 

 



    

 

 

1.2  ลกัษณะภมูิประเทศ 

เน่ืองจากสภาพพื้นทีโ่ดยท ัว่ไปของเทศบาลเมอืงทุ่งสง อาํเภอทุ่งสง มสีภาพเป็นทีร่าบเชงิเขาและ ที่ราบหุบเขา ซึ่ง

ลอ้มรอบดว้ยทวิเขาสูงใหญ่ทีส่าํคญัคือ เทอืกเขาหลวงและเขาเหมนที่เป็นตน้นํา้ของสายนํา้ขนาดเลก็ต่าง ๆ ซึ่งไหลผ่านเขต

พื้นทีเ่ทศบาลเมอืงทุ่งสง ไดแ้ก่ คลองท่าเลา คลองตม คลองท่าแพและคลองท่าโหลน 

1.3  ลกัษณะภมูิอากาศ 

ลกัษณะภมูอิากาศของอาํเภอทุ่งสง สามารถแบง่ออกได ้2 ฤดู คือ 

ฤดูรอ้น เริ่มต ัง้แต่กลางเดือนธนัวาคมถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุม หลงัจากสิ้นฤดูมรสุม

ตะวนัออกเฉียงเหนือแลว้ อากาศจะเริ่มรอ้นจดัที่สุดในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมอุณหภูมเิฉลี่ย 27.44  องศา

เซลเซยีส  ปรมิาณนํา้ฝน  85.5  มลิลเิมตร 

ฤดูฝน เริ่มต ัง้แต่กลางเดือนพฤษภาคมถงึเดือนธนัวาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัปกคลุมประเทศ

ไทย ทาํใหฝ้นตกทัว่ไป ในช่วงฤดูฝนยงัมช่ีวงความกดอากาศตํา่ปกคลุมภาคใตเ้ป็นระยะ ๆ อีกดว้ย ดงันัน้จึงทาํใหฝ้นตก

มาก และเน่ืองจากจงัหวดันครศรีธรรมราชตัง้อยู่ทางดา้นตะวนัออกของภาคใต ้จึงทาํใหไ้ดร้บัอิทธิพลจากมรสุม

ตะวนัออกเฉียงเหนือที่พดัผ่านอ่าวไทยอย่างเต็มที่ ทาํใหฝ้นตกมากในเดือนพฤศจิกายนและธนัวาคม ดว้ยเหตุน้ี อาํเภอ   

ทุ่งสงจงึไมม่หีนา้หนาว มเีพยีงฤดูรอ้น และฤดูฝนที่ยาวนานมาก  อุณหภูมเิฉลีย่   27.27  องศาเซลเซยีส  ปริมาณนํา้ฝน

234.85  มลิลเิมตร 

คุณภาพอากาศของเมือง 

เป็นทีต่ระหนกักนัดใีนปจัจบุนัว่าปญัหาสิง่แวดลอ้มเป็นปญัหาที่ตามมาพรอ้มกบัความเจริญเติบโตของเมอืงและ

ปญัหาที่ตอ้งรีบแกไ้ขอย่างเร่งด่วน ในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสงก็เช่นกนัเป็นเมอืงหน่ึงที่ประสบกบัปญัหาคุณภาพอากาศดา้น

ฝุ่ นละออง เป็นสิง่ทีต่อ้งเฝ้าระวงัและติดตามเน่ืองจากทุ่งสงมสีภาพภูมปิระเทศที่ลอ้มรอบดว้ยภูเขา และมอีุตสาหกรรมโรง

ปูนซเีมนต ์โรงโม่หนิ ที่ก่อใหเ้กิดฝุ่ นละอองในอากาศ นอกจากน้ียงัมขีอ้มลูพบว่าประชาชนในอาํเภอทุ่งสงมอีตัราป่วยดว้ย

โรคระบบทางเดินหายใจค่อนขา้งสูง  ดงันัน้จะตอ้งมกีารติดตาม  ควบคุมใหผู้ป้ระกอบการที่ก่อใหเ้กิดปญัหาฝุ่ นละออง   

มมีาตรฐานป้องกนัปญัหาดงักลา่ว และมกีารตรวจสอบ ควบคุม คุณภาพอากาศใหไ้ดเ้กณฑม์าตรฐาน 
 

1.4  ลกัษณะของดิน 

ลกัษณะการใชท้ี่ดินในเขตเทศบาล มี 4,481.25  ไร่   ดงัน้ี 

1.4.1.การใชท้ี่ดินประเภทที่อยู่อาศยั การใชท้ี่ดินประเภทที่อยู่อาศยั มีพื้นที่ประมาณ 470.62 ไร่ มกีาร

กระจุกตวัในเขตเมอืง และมกีารขยายตวัเพิ่มขึ้นในรูปของอาคารตึกแถว ทาวเฮา้ส ์และบา้นจดัสรร ในพื้นที่ว่างระหว่าง

ชุมชนเมอืงกบัถนนชนปรีดา ถนนทุ่งสง-นาบอน ถนนยุทธศาสตร ์ถนนชยัชุมพล ถนนประชาอุทิศ เสริมชาติ ทางหลวง

แผ่นดนิหมายเลข 41 และทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 403  

1.4.2. การใชดิ้นประเภทสถาบนัศาสนาและสถาบนัการศึกษา ประมาณ 130.93  ไร่   การใชท้ี่ดินประเภท

สถาบนัศาสนามพีื้นทีป่ระมาณ  33.00 ไร่ มวีดั จาํนวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ วดัเขาปรดี ีวดัโคกสะทอ้น วดัท่าแพ    วดัชยัชุมพล 

ศาลเจา้ซาํปอกง มีสถาบนัการศึกษา พื้นที่ประมาณ 64 ไร่ ไดแ้ก่  โรงเรียน 11 โรงเรียน  คือโรงเรียนสตรีทุ่งสง    

โรงเรียนมธัยมเทศบาลวดัท่าแพ โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น  โรงเรียนเจริญวิทยา       

19 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1


    

 

โรงเรียนรตันศึกษา โรงเรียนเทศบาลวดัชยัชุมพล โรงเรียนกาญจนศึกษา โรงเรียนอนุบาลเจริญวยัวทิยา โรงเรียนอนุบาล

เสรมิปญัญา โรงเรยีนอนุบาลชมุสุขวทิยา 

1.4.3. การใชท้ี่ดินประกอบสถาบนัราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ มพีื้นที่ประมาณ 135.49  

ไร่  ไดแ้ก่ โรงฆ่าสตัวเ์ทศบาลเมอืงทุ่งสง สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง ที่ทาํการวิศวกรกาํกบัการเขตบาํรุงทางทุ่งสง แผนก 2 

กองกาํกบัการ 2 กองตาํรวจรถไฟ ธนาคารออมสนิ ที่ทาํการแพทยเ์ขตทุ่งสง และที่ทาํการ ร.ส.พ. ทุ่งสง สาํนกังานเทศบาล

เมอืงทุ่งสง สถานธนานุบาลเทศบาลเมอืงทุ่งสง สถานีดบัเพลงิ หอสมดุประชาชนเทศบาลเมอืงทุ่งสง ธนาคารกรุงไทย จาํกดั 

(มหาชน) สาขาทุ่งสง ที่ทาํการไปรษณียโ์ทรเลขอาํเภอทุ่งสง ที่ว่าการอาํเภอทุ่งสง สาํนกังานสื่อสารไปรษณีย ์เขต 8 ศาลา

ประชาคม และสถานีตาํรวจภธูรอาํเภอทุ่งสง  ชมุสายโทรศพัทท์ุ่งสง 

1.4.4. การใชท้ี่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม มีพื้นที่ประมาณ 210 

ไร ่ ประกอบดว้ย เขาแจ่ม เขายายสหีวงั เขาถํา้ตลอด เขาปรีดี เขาราบ เขาพนงัเกียด  สนามเทนนิสการรถไฟแห่งประเทศ

ไทย สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  ร .9 สนามหน ้าที่ ว่ าการอํา เภอทุ่ งสง  อาคารส่ ง เสริมกีฬาประชาชน         

สวนสาธารณะถํา้ตลอด    สวนพฤกษาสรินิธร  

1.4.5. การใชท้ี่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีพื้นที่ประมาณ 1,957.11  ไร่ เป็นพื้นที่ชุมชนเมอืง

ด ัง้เดมิ ถนนเสรมิชาตฟิากตะวนัตก ฟากทางใตบ้รเิวณขา้งโรงเรยีนเทศบาลวดัท่าแพ บริเวณชุมชนท่าแพ เป็นสวนยางพารา 

และปลูกผลไมบ้างส่วน 

1.4.6. การใชท้ี่ดินประเภทอนุรกัษป่์าไม ้ ประกอบดว้ย  ภูเขาแจ่ม  ภูเขายายสหีวงั ภูเขาราบ และภูเขาชยั

ชมุพล 

1.4.7. การใชท้ี่ดินเพือ่การพาณิชยกรรม มีพื้นที่ประมาณ 392.10  ไร ่

1.4.8. การใชท้ี่ดินเพือ่การอตุสาหกรรม มีพื้นที่ประมาณ 291.91  ไร ่

1.4.9. การใชท้ี่ดินเพือ่เป็นที่ต ัง้สถานศึกษาและศาสนา มีพื้นที่ประมาณ 130.93  ไร ่

     1.4.10.พื้นที่ว่าง  มีพื้นที่ประมาณ   893.09  ไร ่

ขอ้มลูจาก :  งานแผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรพัยส์นิ กองคลงัและเอกสารผลการศึกษาสาํนกังานโยธาธกิารและผงัเมอืง 

การใชท้ี่ดินในพื้นที่ในอนาคต 

กรมการผงัเมอืง กระทรวงมหาดไทย ไดแ้จง้ประกาศใชบ้งัคบักฎกระทรวง ใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมเมอืงทุ่ง

สง จงัหวดันครศรีธรรมราช พ .ศ. 2546 ฉบบัใหม่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎีกาใชบ้งัคบัต ัง้แต่            

วนัที ่6 พฤศจกิายน 2546 แบง่ประเภทการใชท้ีด่นิในอนาคต ดงัน้ี 

1) การใชท้ี่ดินประเภทที่อยู่อาศยัหนาแน่นน้อย มพีื้นที่ประมาณ 2,099.21  ไร่ ใชป้ระโยชนเ์พื่อการอยู่

อาศยัโดยใหใ้ชพ้ื้นที่เพื่อการอยู่อาศยั สถาบนัราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาํหรบัการใช ้

ประโยชนท์ีด่นิเพือ่กจิการอื่น ใหใ้ชไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 20 ของทีด่นิประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 
 

ที่ดินประเภทน้ีหา้มใชป้ระโยชน์ในที่ดินเพือ่กจิการตามก าหนด  ดงัต่อไปน้ี 

 โรงงานทุกจาํพวกตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน เวน้แต่โรงงานตามประเภท ชนิดและจาํพวกที่กาํหนดให ้

ดาํเนินการตามบญัชทีา้ยกฎกระทรวงน้ี และโรงงานบาํบดันํา้เสยีรวมของชมุชน 



    

 

 สถานทีบ่รรจกุา๊ซ สถานทีเ่กบ็กา๊ซ และหอ้งบรรจุกา๊ซตามกฎหมายว่าดว้ยการบรรจุกา๊ซปิโตรเลยีมเหลว 

แต่ไมห่มายรวมถงึสถานีบรกิาร รา้นจาํหน่ายกา๊ซ สถานทีใ่ชก้า๊ซ และสถานทีจ่าํหน่ายอาหารที่ใชก้า๊ซ 

 สถานที่ที่ใชใ้นการเก็บนํา้มนัเชื้อเพลิงเพื่อจาํหน่ายที่ตอ้งขออนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุม

นํา้มนัเชื้อเพลงิ เวน้แต่เป็นสถานีบรกิารนํา้มนัเชื้อเพลงิ 

 เลี้ยงมา้ โค กระบอื สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข ้หรือสตัวป่์าตามกฎหมายว่าดว้ยการสงวน

และคุม้ครองสตัวป่์า เพือ่การคา้ 

 สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าดว้ยสุสานและฌาปนสถาน   

 โรงฆ่าสตัว ์

ไซโลเกบ็ผลติผลทางการเกษตร   

 กาํจดัมลูฝอย 

 ซื้อขายเศษวสัดุ 

การใชป้ระโยชนท์ี่ดินริมฝัง่คลองท่าเลา คลองท่าโหลน คลองท่าแพ ใหม้ทีี่ว่างตามแนวขนานริมฝัง่ตามสภาพ

ธรรมชาตขิองลาํคลอง ไมน่อ้ยกว่า 6 เมตร เวน้แต่เป็นการก่อสรา้งเพือ่การคมนาคมทางนํา้ หรอืการสาธารณูปโภค 
 

การใชท้ี่ดินประเภทที่อยู่อาศยัหนาแน่นปานกลาง มพีื้นที่ประมาณ 124.37  ไร่ใหใ้ชป้ระโยชนเ์พื่อการอยู่อาศยั สถาบนั

ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาํหรบัการใชป้ระโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใ้ชไ้ดไ้ม่เกิน    

รอ้ยละ 30 ของทีด่นิประเภทน้ีในแต่ละบรเิวณ 

2) ที่ดินประเภทน้ีหา้มใชป้ระโยชน์ในที่ดินเพือ่กจิกรรมที่ก าหนด ดงัต่อไปน้ี 

 โรงงานทุกจาํพวกตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน เวน้แต่โรงงานตามประเภท ชนิดและจาํพวกที่กาํหนดให ้

ดาํเนินการตามบญัชทีา้ยกฎกระทรวงน้ี และโรงงานบาํบดันํา้เสยีรวมของชมุชน 

 สถานทีบ่รรจกุา๊ซ สถานทีเ่กบ็กา๊ซ และหอ้งบรรจุกา๊ซตามกฎหมายว่าดว้ยการบรรจุกา๊ซปิโตรเลยีมเหลว    

แต่ไมห่มายรวมถงึสถานีบรกิาร รา้นจาํหน่ายกา๊ซ สถานทีใ่ชก้า๊ซ และสถานทีจ่าํหน่ายอาหารที่ใชก้า๊ซ 

 สถานที่ที่ใชใ้นการเก็บนํา้มนัเชื้อเพลิงเพื่อจาํหน่ายที่ตอ้งขออนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุม

นํา้มนัเชื้อเพลงิ เวน้แต่เป็นสถานีบรกิารนํา้มนัเชื้อเพลงิ 

 เลี้ยงมา้ โค กระบอื สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข ้หรือสตัวป่์าตามกฎหมายว่าดว้ยการสงวน

และคุม้ครองสตัวป่์า เพือ่การคา้ 

 สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าดว้ยสุสานและฌาปนสถาน 

 โรงฆ่าสตัว ์

 ไซโลเกบ็ผลติผลทางการเกษตร 

 กาํจดัมลูฝอย 

 ซื้อขายเศษวสัดุ 

การใชป้ระโยชนท์ีด่นิรมิฝัง่คลองท่าเลา ใหม้ทีี่ว่างตามแนวขนานริมฝัง่ตามสภาพธรรมชาติของลาํคลอง  ไม่

นอ้ยกว่า 6 เมตร เวน้แต่เป็นการก่อสรา้งเพือ่การคมนาคมทางนํา้ หรอืการสาธารณูปโภค 



    

 

3) การใชท้ี่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศยัหนาแน่นมาก  มีพื้นที่ประมาณ 392.10  ไร่ ใหใ้ช ้

ประโยชนเ์พือ่พาณิชยกรรม การอยู่อาศยั สถาบนัราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาํหรบัการใช ้

ประโยชนท์ีด่นิเพือ่กจิการอื่น ใหใ้ชไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 20 ของทีด่นิประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ 

4) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลงัสินคา้ มพีื้นที่ประมาณ 291.91 ไร่ ใหใ้ชป้ระโยชน์ที่ดิน  เพื่อ

อุตสาหกรรม คลงัสนิคา้ สถาบนัราชการ และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาํหรบัการใชป้ระโยชน์

ที่ดินเพื่อการอื่น ใหใ้ชไ้ดไ้ม่เกินรอ้ยละ 40 ของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณที่ดินประเภทน้ี หา้มใชป้ระโยชนท์ี่ดินเพื่อ

กจิการทีก่าํหนด ดงัต่อไปน้ี 

เลี้ยงมา้ โค กระบอื สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข ้หรือสตัวป่์าตามกฎหมายว่าดว้ยการสงวน

และคุม้ครองสตัวป่์า เพือ่การคา้ 

สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าดว้ยสุสานและฌาปนสถาน 

การจดัสรรทีด่นิเพือ่ประกอบพาณิชยกรรม 

จดัสรรทีด่นิเพือ่การอยู่อาศยั 

สถานสงเคราะหห์รอืรบัเลี้ยงเดก็ 

สถานสงเคราะหห์รอืรบัเลี้ยงคนชรา 

ทัง้น้ี ยกเวน้บริเวณพื้นที่ ที่ขนานระยะ 50 เมตร กบัทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ใหใ้ชป้ระโยชนท์ี่ดิน

เช่นเดยีวกบัประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

5) การใชท้ี่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีพื้นที่ประมาณ 1,957.11 ไร่ ใหใ้ชป้ระโยชน์เพื่อการ

เกษตรกรรมหรือเกี่ยวขอ้งกบัเกษตรกรรม สถาบนัราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาํหรบัการ

ใชป้ระโยชนท์ีด่นิเพือ่กจิการอื่น ใหใ้ชไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 20 ของทีด่นิประเภทน้ีในแต่ละบรเิวณ 

ทีด่นิประเภทน้ีหา้มใชป้ระโยชนใ์นที่ดนิเพือ่กจิการทีก่าํหนด ดงัน้ี 

โรงงานทุกจาํพวกตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน เวน้แต่โรงงานตามประเภท ชนิดและจาํพวกที่กาํหนดให ้

ดาํเนินการตามบญัชทีา้ยกฎกระทรวงน้ี และโรงงานบาํบดันํา้เสยีรวมของชมุชน 

สถานทีบ่รรจกุา๊ซ สถานทีเ่กบ็กา๊ซ ตามกฎหมายว่าดว้ยการบรรจกุา๊ซปิโตรเลยีมเหลว แต่ไม่หมายรวมถงึ

สถานีบรกิาร รา้นจาํหน่ายกา๊ซ สถานทีใ่ชก้า๊ซ และสถานทีจ่าํหน่ายอาหารที่ใชก้า๊ซ 

สถานทีท่ีใ่ชใ้นการเกบ็นํา้มนัเชื้อเพลงิเพือ่จาํหน่ายทีต่อ้งขออนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมนํา้มนั

เชื้อเพลงิ เวน้แต่เป็นสถานีบรกิารนํา้มนัเชื้อเพลงิ 

โรงแรมตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรม 

จดัสรรทีด่นิเพือ่ประกอบอตุสาหกรรม 

จดัสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม เวน้แต่เป็นการจดัสรรที่ดินที่เป็นส่วนหน่ึงของการจดัสรรที่ดิน

เพือ่การอยู่อาศยั และมพีื้นทีไ่มเ่กนิรอ้ยละ 5 ของพื้นทีโ่ครงการท ัง้หมด 

การอยู่อาศยั หรอืประกอบพาณิชยกรรมประเภทหอ้งแถว หรอืตกึแถว เวน้แต่เป็นการดาํเนินโครงการใน

โครงการจดัสรรทีด่นิเพือ่การอยู่อาศยั และมพีื้นทีไ่มเ่กนิรอ้ยละ 5 ของพื้นทีโ่ครงการท ัง้หมด 

การอยู่อาศยัประเภทหอ้งชดุ อาคารชดุ หรอืหอพกั 



    

 

 6) การใชท้ี่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม มีพื้นที่ประมาณ  210 ไร ่ 

เฉพาะที่เป็นของรฐัใหใ้ชป้ระโยชน์เพื่อนนัทนาการหรือเกี่ยวขอ้งกบันนัทนาการ  การรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม หรือ

สาธารณประโยชนเ์ท่านัน้ 

  ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจา้ของหรือผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย ใหใ้ชป้ระโยชนท์ี่ดินเพื่อ

นันทนาการหรือเกี่ยวขอ้งกบันันทนาการ การร ักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม การอยู่อาศัย การเกษตรกรรม หรือ 

สาธารณประโยชน ์และหา้มใชป้ระโยชนท์ีด่นิเพือ่กจิการตามทีก่าํหนด ดงัต่อไปน้ี 

เลี้ยงมา้ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข ้หรือสตัวป่์าตามกฎหมายว่าดว้ยการ

สงวนและคุม้ครองสตัวป่์า เพือ่การคา้ 

จดัสรรทีด่นิเพือ่การอยู่อาศยั 

การอยู่อาศยัประเภทอาคารขนาดใหญ่ 

การอยู่อาศยัประเภทตกึแถว หรอืบา้นแถว 

การอยู่อาศยัประเภทหอ้งชดุ อาคารชดุ หรอืหอพกั 

 การใชป้ระโยชนท์ี่ดินริมฝัง่คลองท่าเลา คลองท่าแพ ใหม้ทีี่ว่างตามแนวขนานริมฝัง่ตามสภาพธรรมชาติ

ของลาํคลอง ไมน่อ้ยกว่า 6 เมตร เวน้แต่เป็นการก่อสรา้งเพือ่การคมนาคมทางนํา้ หรอืการสาธารณูปโภค 

7) ที่ดินประเภทอนุรกัษป่์าไม ้ใหใ้ชป้ระโยชนท์ี่ดินเพื่อการสงวนและคุม้ครองดูแลรกัษาหรือบาํ รุงป่าไม ้

สตัวป่์า ตน้นํา้ ลาํธาร และทรพัยากรธรรมชาติอื่น ตามมติคณะรฐัมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวกบัป่าไม ้การสงวนและ

คุม้ครองสตัวป่์า และการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจา้ของหรือผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย นอกจากใหใ้ชป้ ระโยชน์

ที่ดินตามวรรคหน่ึงแลว้ ใหใ้ชป้ระโยชน์เพื่อนนัทนาการ หรือการอยู่อาศยัเท่านัน้ และหา้มใชป้ระโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการ

ตามทีก่าํหนด ดงัต่อไปน้ี 

เลี้ยงมา้ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข ้หรือสตัวป่์าตามกฎหมายว่าดว้ยการ

สงวนและคุม้ครองสตัวป่์า เพือ่การคา้ 

จดัสรรทีด่นิเพือ่การอยู่อาศยั 

การอยู่อาศยัประเภทอาคารขนาดใหญ่ 

การอยู่อาศยัประเภทตกึแถว หรอืบา้นแถว 

การอยู่อาศยัประเภทหอ้งชดุ อาคารชดุ หรอืหอพกั 

 8) การใชท้ี่ดินประเภทสถาบนัการศึกษา มพีื้นที่ประมาณ  42.19ไร่ ใหใ้ชป้ระโยชนเ์พื่อการศึกษา หรือ

เกี่ยวขอ้งกบัการศึกษา สถาบนัราชการ หรอืสาธารณประโยชนเ์ท่านัน้ 

 9) การใชท้ี่ดินประเภทสถานศาสนา มีพื้นที่ประมาณ 53.13ไร่ ใหใ้ชป้ระโยชนเ์พื่อการศาสนา หรือ

เกี่ยวขอ้งกบัศาสนา การศึกษา สถาบนัราชการหรอืสาธารณประโยชนเ์ท่านัน้ 

 10) การใชท้ี่ดินประเภทสถาบนัราชการ การสาธารณูโภค และสาธารณูปการ มพีื้นที่ประมาณ 135.49 

ไร ่ใหใ้ชป้ระโยชนเ์พือ่กจิการของรฐั กจิการเกี่ยวกบัการสาธารณูปโภค หรอืสาธารณประโยชนเ์ท่านัน้ 

11) ที่ดินบรเิวณแนวถนนโครงการ สาย ง. พื้นที่ประมาณ  57.65 ไร่ (จากทางหลวงหมายเลข41 ตดั

ถนนสาํโรง ถนนประชาอุทศิ ถนนยุทธศาสตร ์ถนนเสริมชาติ ผ่านบริเวณใกลห้ลกัเขตที่ 2   จดทางหลวงหมายเลข 403) 



    

 

ตามแผนผงัโครงการคมนาคมและขนส่งถ่ายกฎกระทรวงใหใ้ชป้ระโยชนท์ี่ดินเพื่อก่อสรา้งถนน การสาธารณูปโภค และ

สาธารณูปการทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืเกษตรกรรมเท่านัน้ 

* ทีม่าของขอ้มลู : สาํนกังานโยธาและผงัเมอืงจงัหวดันครศรธีรรมราช 

1.5  ลกัษณะของแหลง่น ้ า 
 

แหล่งน ้ าผิวดิน 

จากการสาํรวจพบว่าแหล่งนํา้ เพื่อการเกษตรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ใชน้ํา้ฝนและจากแหล่งนํา้ธรรมชาติเป็น

สาํคญั เน่ืองจากเป็นพื้นทีท่ีไ่ดร้บัอทิธพิลจากมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือทีพ่ดัผ่านอ่าวไทยอย่างเต็มที่ทาํใหฝ้นตกมากและมี

ฤดูฝนที่ยาวนาน โดยแหล่งนํา้ที่สาํคญัเหล่าน้ี ไดแ้ก่ คลองท่าเลา  คลองท่าโหลน คลองท่าแพ  ส่วนแหล่งนํา้ผวิดินตาม

ธรรมชาต ิเพือ่ใชอ้ปุโภคและบริโภคส่วนใหญ่เป็นนํา้ฝนและนํา้จาก  ลาํคลอง และใชใ้นการเกษตรมบีางครวัเรือนที่บริโภค

นํา้จากบ่อนํา้ตื้นที่มีอยู่ในบริเวณครวัเรือนของตนเองอีกดว้ย  นอกจากน้ีคลองท่าแพยงัเป็นแหล่งนํา้ดิบที่ใชใ้นการทาํ

นํา้ประปาของการประปาส่วนภมูภิาคอาํเภอทุ่งสงซึง่ใหบ้รกิารในอาํเภอทุ่งสงและอาํเภอนาบอน 

- หนองนํา้ ม ี2 แห่ง คือ หนองป่าแก  และสวนพฤกษาสรินิธร 

- ลาํคลอง ม ี4 แห่ง คือ คลองท่าเลา คลองท่าโหลน  คลองท่าแพ และคลองตม 

- ฝายมีชีวิต มี 5 แห่ง คือ ฝายมชีีวิตคลองท่าแพ, ฝายมีชีวิตบริเวณชุมทางลดโลกรอ้นทุ่งสง สวนพฤกษา     

สรินิธร,  ฝายมชีวีติคลองท่าเลาบรเิวณดา้นหนา้หอสมดุประชาชนเทศบาลเมอืงทุ่งสง,ฝายมชีีวติชุมชนเขาปรีดี คลองท่าเลา 

, ฝายโหละ๊ตดี คลองท่าโหลน เพือ่แกป้ญัหานํา้ ฟ้ืนคืนระบบนิเวศหนองป่าแก่    

- ทาํนบ ม ี1 แห่ง คือ ทาํนบทอ้งดว้งคลองตม ชมุชนยุทธศาสตร ์
 

แหล่งน ้ าใตดิ้น 

มีประชาชนบางส่วนใชน้ํา้บาดาลเป็นแหล่งนํา้ที่ใชส้าํหรบัอุปโภคบริโภคภายในครวัเรือน สาํหรบัการผลิต

นํา้ประปาของการประปาส่วนภมูภิาค อาํเภอทุ่งสง ไมไ่ดใ้ชแ้หลง่นํา้ใตด้นิ ในการผลตินํา้ประปา 

 

1.6  ลกัษณะของไมแ้ละป่าไม ้
 

สภาพป่าไมใ้นเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จะไม่ค่อยมีในใจกลางเมืองนอกจากบริเวณสาธารณะถํา้ตลอด 

สวนสาธารณะบา้นในหวงั สวนพฤกษาสิรินธร และบริเวณภูเขา คือเขาราบและเขาแจ่ม ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลโดยเฉพาะ

ภเูขาบรเิวณ สวนสาธารณะ สวนพฤกษาสรินิธร ภูเขาตาสหีวงั ซึ่งบนภูเขามสีภาพป่าที่สมบูรณ์มพีนัธุไ์มห้ลายชนิด มคีวาม

หลากหลายทางชีวภาพและบริเวณรอบนอกก็จะเป็นสวนยางพาราของเอกชนซึ่งกาํลงัลดปริมาณเน่ืองจากมีแนวโนม้

เปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชนท์ีด่ินเป็นอาคารพาณิชยแ์ละทีอ่ยู่อาศยั 
 

2. ดา้นการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 

เทศบาลเมอืงทุ่งสงประกอบดว้ยชุมชน จาํนวน   20 ชุมชน  ประกอบดว้ย  ชุมชนตลาดใน ชุมชนทุ่งสง-หว้ย

ยอด  ชุมชนทุ่งสง-นาบอน  ชุมชนเปรมประชา  ชุมชนราชบริพาร   ชุมชนยุทธศาสตร ์  ชุมชนบา้นในหวงั  ชุมชนท่าแพ

เหนือ  ชุมชนท่าแพใต ้ ชุมชนเสริมชาติ ชุมชนสะพานเหลก็   ชุมชนหลงัโรงพยาบาลทุ่งสง   ชุมชนประชาอุทิศ  ชุมชน



    

 

ตะวนัออกวดัชยัชุมพล  ชุมชนบา้นนาเหนือ ชุมชนบา้นพกัรถไฟทุ่งสง  ชุมชนหมู่บา้นพฒันา  ชุมชนหมู่บา้นโดมทองธานี 

ชมุชนเขาปรดี ี ชมุชนตลาดสด    
 

แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครองของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 การเลอืกต ัง้ 
 

ประชากรผูมี้สทิธิเลอืกตัง้  (ขอ้มูล ณ กรกฎาคม 2555) 

 

เขต ชาย หญิง รวม 

1 2,299 2,870 5,169 

2 3,066 3,939 7,005 

3 2,926 3,593 6,519 

รวม 18,693 

 

ขอ้มูล : งานทะเบยีนและบตัร  ส านกัปลดัเทศบาล 

 

 

 

 

 



    

 

การแบ่งเขตเลอืกตัง้ประกอบดว้ยชมุชนต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

เขต ชมุชน 

1 1. ตลาดสด 

2. ตลาดใน 

3. บา้นพกัรถไฟทุ่งสง 

4. ทุ่งสง-นาบอน 

2 1. สะพานเหลก็ 

2. ประชาอทุศิ 

3. ยุทธศาสตร ์

4. เสรมิชาต ิ

5. เขาปรดี ี

6. ท่าแพเหนือ 

3 1. ทุ่งสง-หว้ยยอด 

2. เปรมประชา 

3. ราชบรพิาร 

4. ตะวนัออกวดัชยัชมุพล 

5. หมูบ่า้นพฒันา 

6. บา้นนาเหนือ 

7. หลงัโรงพยาบาลทุ่งสง 

8. ท่าแพใต ้

9. บา้นในหวงั 

10. โดมทองธานี(ท่าแพ) 

 

ขอ้มูล : งานพฒันาชมุชน   กองสวสัดิการสงัคม  

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

3. ประชากร 

3.1 ขอ้มูลเกีย่วกบัจ านวนประชากร 
 

ความหนาแน่นของประชากร ต่อครวัเรอืน  2.78  คน ต่อ 1 ครวัเรอืน 

ทีม่า : ขอ้มลูทะเบยีนราษฎร เทศบาลเมอืงทุ่งสง (ขอ้มลู ณ  21 ตลุาคม  2559) 

 

 

 

 

 

 

ล าดบัที่ ชมุชน/หมู่บา้น 
จ านวนครวัเรอืน

ทัง้หมด(ครวัเรอืน) 

 

ชาย(คน) 

 

หญิง(คน) 
จ านวนประชากร

ทัง้หมด(คน) 

1 ชมุชนสะพานเหลก็ 288 442 505 947 

2 ชมุชนท่าแพเหนือ 528 595 638 1,233 

3 ชมุชนเขาปรดี ี 486 792 901 1,693 

4 ชมุชนเปรมประชา 269 306 346 652 

5 ชมุชนทุ่งสง – หว้ยยอด 205 209 219 428 

6 ชมุชนยุทธศาสตร ์ 1,523 2,215 2,761 4,976 

7 ชมุชนบา้นพกัรถไฟทุ่งสง 366 385 361 746 

8 ชมุชนราชบรพิาร 261 313 374 687 

9 ชมุชนตะวนัออกวดัชยัชมุพล 376 563 630 1,193 

10 ชมุชนทุ่งสง – นาบอน 623 935 1,135 2,070 

11 ชมุชนบา้นนาเหนือ 681 612 669 1,281 

12 ชมุชนเสรมิชาต ิ 558 1,267 1,328 2,595 

13 ชมุชนหลงัโรงพยาบาลทุ่งสง 471 482 596 1,078 

14 ชมุชนตลาดสด 171 189 203 392 

15 ชมุชนท่าแพใต ้ 350 451 479 930 

16 ชมุชนประชาอทุศิ 661 856 999 1,855 

17 ชมุชนโดมทองธานี(ท่าแพ) 112 156 159 315 

18 ชมุชนบา้นในหวงั 277 437 462 899 

19 ชมุชนหมูบ่า้นพฒันา 680 856 1,039 1,895 

20 ชมุชนตลาดใน 313 522 613 1,135 

21 *ไมก่าํหนดชมุชน* 1,769 1,613 1,948 3,561 

รวม 10,968 14,196 16,365 30,561 



    

 

ขอ้มลูอตัราการตาย รายละเอยีดตามตาราง ดงัน้ี 

 

ทีม่า : ขอ้มลูทะเบยีนราษฎร เทศบาลเมอืงทุ่งสง (ขอ้มลู ณ  21 ตลุาคม  2559) 

 

3.2 ช่วงอายแุละจ านวนประชากร 
 

จ านวนประชากรแบ่งตามช่วงอายุ ปี 2559 
 

ช่วงอายุ (ปี) ชาย (คน) รอ้ยละ หญิง (คน) รอ้ยละ รวม รอ้ยละ 

แรกเกดิ – ตํา่กวา่ 6 ปี 1,212 8.54 1,138 6.90 2,350 7.69 

6 ปี – ตํา่กวา่ 25 ปี 5,022 35.38 4,926 30.10 9,948 32.55 

25 ปี – ตํา่กวา่ 60 ปี 6,424 45.30 8,222 50.24 14,646 47.92 

60 ปี – 99 ปี 1,530 10.78 2,088 12.76 3,618 11.84 

ตัง้แต่ 100 ปี ขึ้นไป 0 0 0 0 0 0 

รวม 14,196 100 16,365 100 30,561 100 

 

 

ที่มา : งานทะเบยีนราษฎร เทศบาลเมอืงทุ่งสง  (ขอ้มลู ณ วนัที ่22 กนัยายน 2559) 

 

 

 

 

 

 

ปี ประชากร จ านวนคนตาย สดัสว่นการตาย 

พ.ศ. 2550 27,375 147 5.37 

พ.ศ. 2551 28,027 152 5.42 

พ.ศ. 2552 29,136 137 4.70 

พ.ศ. 2553 29,477 138 4.68 

พ.ศ. 2554 29,482 182 6.17 

พ.ศ. 2555 29,695 158 5.32 

พ.ศ. 2556 30,029 89 2.96 

พ.ศ. 2557 30,500 47 1.54 

พ.ศ. 2558 30,685 19 0.62 

พ.ศ.2559 30,561 41 1.34 



    

 

4. สภาพทางสงัคม 

4.1 การศึกษา 

4.1.1 การจดัการศึกษาในระบบ 

มนีกัเรียนในระบบเป็นจาํนวน  4,513 คน จาํนวน 6  โรงเรียน คือโรงเรียนเทศบาลวดัชยัชุมพล โรงเรียน

เทศบาลวดัโคกสะทอ้น โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ    โรงเรียนมธัยมวดัท่าแพ โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมอืงทุ่งสงและ

โรงเรียนรีสอรท์อนุบาล  จดัการศึกษาเนน้การมคุีณภาพดา้นความรูคู่้คุณธรรม เนน้การเรียนรูบู้รณาการ ยึดผูเ้รียนเป็ น

ศูนยก์ลาง  ไดด้าํเนินโครงการต่างๆ คือ โครงการส่งเสริมทกัษะทางวิชาการ , โครงการสรา้งคนดีตา้นยาเสพติด ,  

โครงการ 1 นกัเรียน 1 ดนตรี 1 กีฬา ,   โครงการพฒันาหลกัสูตรรีสอรท์อนุบาล , โครงการจดัการแข่งขนักีฬาเด็ก และ

ประชาชน , โครงการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา , โครงการจดัสอนหลกัสูตรพิเศษดา้นกีฬา, โครงการส่งเสริม

อนุรกัษศ์าสนา ประเพณี วฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถิน่  ฯลฯ 
 

เทศบาลเมอืงทุ่งสง  ไดจ้ดัการศึกษาและส่งเสริมการศึกษาในระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน  จาํนวน 5 โรงเรียน  

การศึกษาระดบัปฐมวยั  จาํนวน 1 โรงเรยีน  และศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  จาํนวน 2 ศูนย ์ ดงัน้ี 

1. โรงเรยีนเทศบาลวดัชยัชมุพล 

2. โรงเรยีนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น 

3. โรงเรยีนมธัยมเทศบาลวดัท่าแพ 

4. โรงเรยีนเทศบาลบา้นนาเหนือ 

5. โรงเรยีนกฬีาเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

6. โรงเรยีนรสีอรท์อนุบาลทุ่งสง 

- ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัชยัชมุพล 

- ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เขาปรดีี 
 

พนักงานครูเทศบาล  พนักงานจา้ง  และบคุลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมืองทุ่งสง   ปีการศึกษา 2556 

– 2559  ตามตารางดงัน้ี 
 

 ตารางแสดงจาํนวนพนกังานครูเทศบาล  พนกังานจา้ง  และบุคลากรทางการศึกษา   ในโรงเรียนสงักดัเทศบาล

เมอืงทุ่งสง  ปีการศึกษา 2556 – 2559   
 

ที่ รายการ 
ปีการศึกษา/จ านวนบุคลากร (คน) 

2556 2557 2558 2559 

1 โรงเรยีนเทศบาลวดัชยัชมุพล (เน้ือที ่: 2 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา จาํนวนอาคาร 3 หลงั 52 หอ้งเรยีน) 

 1.1  ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 1 1 1 1 

1.2  รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 2 2 2 2 

1.3  ครูปฎิบตัิหนา้ที่ รองผู อ้ ํานวยการ

สถานศึกษา   

- - - 2 

1.4  ครูปฏบิตักิารสอน 51 51 49 48 



    

 

ที่ รายการ 
ปีการศึกษา/จ านวนบุคลากร (คน) 

2556 2557 2558 2559 

1.5  ครูมาช่วยราชการโรงเรยีนน้ี 12 12 14 15 

1.6  บคุลากรสนบัสนุนการสอน 3 3 3 3 

1.7  พนกังานจา้ง 2 2 2 4 

1.8  นกัการภารโรง 2 2 2 3 

1.9  แมค่รวั 3 3 3 3 

รวม 76 76 76 81 

2 โรงเรยีนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น (เน้ือที ่: ใชพ้ื้นทีว่ดัโคกสะทอ้น จาํนวนอาคาร 4 หลงั 48 หอ้งเรยีน)  

 1.1  ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 1 1 1 1 

1.2  รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 2 2 2 1 

1.3  ครูปฏบิตักิารสอน 32 32 31 26 

1.4  บคุลากรสนบัสนุนการสอน 2 2 2 3 

 1.5  ครูมาช่วยราชการโรงเรยีนน้ี 8 8 8 2 

1.6  ครูไปช่วยราชการโรงเรยีนอื่น 1 1 1 1 

1.7  นกัการภารโรง 3 3 2 2 

 รวม 49 49 47 36 

3 โรงเรียนมธัยมเทศบาลวดัท่าแพ  (เน้ือที่ : 5 ไร่ 3 งาน 21.1 ตารางวา  จาํนวนอาคาร 4 หลงั 27 

หอ้งเรยีน) 

 1.1  ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 1 1 1 1 

1.2  รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 2 2 2 2 

1.3  ครูปฏิบตัิหนา้ที่ รองผู อ้ ํานวยการ

สถานศึกษา 

1 1 - - 

1.4  ครูปฏบิตักิารสอน 44 44 43 41 

1.5  ครูไปช่วยราชการทีอ่ื่น 29 29 29 30 

1.6  พนกังานจา้ง 7 7 3 13 

1.7  นกัการภารโรง 2 2 3 3 

 รวม 86 86 81 90 

4 โรงเรยีนเทศบาลบา้นนาเหนือ (เน้ือที ่: 21 ไร่ 1 งาน จาํนวนอาคาร 3 หลงั 58 หอ้งเรยีน) 

 1.1  ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 1 1 1 1 

1.2  รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 2 2 2 2 

1.3  ครูปฏบิตักิารสอน 22 22 21 20 

1.4  ครูมาช่วยราชการโรงเรยีนน้ี 16 16 16 14 



    

 

ที่ รายการ 
ปีการศึกษา/จ านวนบุคลากร (คน) 

2556 2557 2558 2559 

1.5  ครูไปช่วยราชการทีอ่ื่น - - - - 

1.6  จาํนวนครูสนบัสนุนการสอน 2 2 2 2 

1.7  บคุลากรสนบัสนุนการสอน 2 2 2 2 

1.8  นกัการภารโรง 3 3 3 2 

 รวม 48 48 

 

47 43 

5 โรงเรยีนกฬีาเทศบาลเมืองทุ่งสง (เน้ือที่ : ใชพ้ื้นที่ของโรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือเป็นสถานที่จดัการ

เรยีนการสอน) 

 1.1  ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 1 1 1 1 

1.2  รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา - 2 1 1 

1.3  ครูปฏบิตักิารสอน 13 15 18 19 

1.4  บคุลากรสนบัสนุนการสอน 1 1 1 1 

1.5  ครูมาช่วยราชการโรงเรยีนน้ี 9 7 7 7 

1.6  ครูไปช่วยราชการทีอ่ื่น - - - - 

1.7  ผูดู้แลสนาม 1 1 1 1 

 1.8  นกัการภารโรง - - - 5 

 รวม 25 27 29 35 

6 โรงเรยีนรสีอรท์อนุบาล (เน้ือที ่: 45 ไร่ 31 ตารางวา อยู่ระหว่างการดาํเนินการก่อสรา้ง) 

 1.1  ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 1 1 1 1 

1.2  รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 1 1 1 1 

1.3  ครูปฏิบตัิหนา้ที่ รองผู อ้ ํานวยการ

สถานศึกษา 

2 2 2 3 

1.4  ครูปฏบิตักิารสอน 28 28 27 22 

1.5  ครูผูช่้วย - - - 14 

1.6  พนกังานจา้ง 53 53 53 44 

1.7  นกัการภารโรง 1 1 1 3 

1.8  แมค่รวั - - - - 

1.9  พนกังานขบัรถ 1 1 1 1 

1.10  ยาม - - 3 6 

รวม 90 90 92 95 

รวมทัง้สิ้น 371 373 369 374 

 



    

 

2.  จ านวนนักเรยีนในโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมืองทุ่งสง มี 4 ระดบั ปีการศึกษา 2556 – 2559  ตามตารางดงัน้ี 
 

ล าดบั รายการ 
ปีการศึกษา/จ านวนนักเรยีน(คน) 

2556 2557 2558 2559 

1 โรงเรยีนเทศบาลวดัชยัชมุพล 

 
ระดบัประถมศึกษาปีที ่1-6 1,510 1,634 1,603 1,639 

รวม 1,510 1,634 1,603 1,639 

2 โรงเรยีนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น 

 ระดบัประถมศึกษาปีที ่1-6 549 550 527 511 

รวม 549 550 527 511 

3 โรงเรยีนมธัยมเทศบาลวดัท่าแพ 

 ระดบัมธัยมศึกษาปีที ่1-6 696 675 791 894 

รวม 696 675 791 894 

4 โรงเรยีนเทศบาลบา้นนาเหนือ 

 ระดบัประถมศึกษาปีที ่1-6 502 457 434 402 

รวม 502 457 434 402 

5 โรงเรยีนกฬีาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 ระดบัประถมศึกษาปีที ่4-6 63 59 62 55 

ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 1-3 145 175 217 194 

รวม 208 234 279 249 
 

6 โรงเรยีนรสีอรท์อนุบาล 

 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัชยัชมุพล 110 110 140 75 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัเขาปรดีี 55 55 58 112 

ระดบัอนุบาล 1-3 680 680 657 675 

รวม 845 845 855 862 

รวมทัง้สิ้น 4,310 4,395 4,489 4,557 

 

ขอ้มูล โรงเรียนในสงักดัเทศบาล (ปีการศึกษา 2556 – 2558)   (ขอ้มูลแผนการศึกษา  ณ วนัที่ 10 มิถนุายน 2559)    

 

ผลงานการพฒันาการศึกษาในปีที่ผ่านมา 

 ในปีงบประมาณ 2558 กองการศึกษา เทศบาลเมอืงทุ่งสง ไดด้าํเนินการโครงการภายใตแ้ผนพฒันาการศึกษา  

จาํนวนท ัง้สิ้น 151 โครงการ เป็นงบเทศบาล 28,466,100.-บาท,งบเงนิอุดหนุน 40,285,707.-บาท , งบอุดหนุนหน่วยงาน

อื่น 60,000.-บาท , งบเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 125,000.-บาท, งบเงนิบริจาค 30,000 บาท งบเงนิ SBMLD 2,144,600.-บาท 

และงบเงนิโรงเรยีน 6,885,260.-บาท และมกีารวเิคราะหผ์ลงานการพฒันาการศึกษาในปีทีผ่่านมา ดงัน้ี 
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2557 44.23 41.39 50.31 34.26 35.68

2558 47.11 41.13 48.63 38.15 40.04

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
ค่าเฉลี่ยระดบัสงักดั  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 

ผลการวเิคราะห ์คะแนน O-net 

ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 และมธัยมศึกษาปีที่ 3 

 

 

จากแผนภมิูที่  1  ค่าเฉลีย่ระดบัสงักดั  ช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 6  สรุปไดด้งัน้ี 

วิชาภาษาไทย  ใน ปี พ.ศ. 2558 มค่ีาเฉลี่ย  คือ คิดเป็นรอ้ยละ 47.11 คะแนน สูงกว่ามาตรฐาน ในปี พ.ศ. 

2557 คือ คิดเป็นรอ้ยละ 44.23 คะแนน สรุป วชิาภาษาไทยมกีารพฒันาเพิม่ข้ึน 2.88 คะแนน 

วิชาวิทยาศาสตร ์ใน ปี พ.ศ. 2558 มค่ีาเฉลี่ย คือ คิดเป็นรอ้ยละ 41.39 คะแนน ตํา่กว่ามาตรฐาน ในปี พ.ศ. 

2558 คือ คิดเป็นรอ้ยละ 41.13 คะแนน สรุป วชิาวทิยาศาสตรม์กีารพฒันาลดลง 0.26  คะแนน 

วชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ใน ปี พ.ศ. 2558 มค่ีาเฉลีย่  คือ คิดเป็นรอ้ยละ 50.31 ตํา่กว่ามาตรฐาน 

ในปี พ.ศ. 2557 คือ คิดเป็นรอ้ยละ 48.63 สรุป วชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม มกีารพฒันาลดลง  1.70 คะแนน 

วิชาภาษาองักฤษ ใน ปี พ.ศ. 2558  มค่ีาเฉลีย่  คือ คิดเป็นรอ้ยละ 38.15  สูงกว่ามาตรฐาน ในปี พ.ศ. 2557 

คือ คิดเป็นรอ้ยละ  34.26 สรุป วชิาภาษาไทยมกีารพฒันาเพิม่ข้ึน 3.89  คะแนน 

วิชาคณิตศาสตร ์ ใน ปี พ.ศ. 2558  มค่ีาเฉลีย่  คือ คิดเป็นรอ้ยละ 40.04 สูงกว่ามาตรฐาน ในปี พ.ศ. 2557 

คือ คิดเป็นรอ้ยละ  35.68 สรุป วชิาภาษาไทยมกีารพฒันาเพิม่ข้ึน 4.36  คะแนน 

สรุป  ทุกวิชามคีะแนนเพิ่มขึ้น คือ วิชาภาษาไทย  วชิาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร ์ ยกเวน้ วิชาสงัคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม และวชิาวทิยาศาสตร ์มคีะแนนลดลง 

แผนภมิูที่ 1  ค่าเฉลีย่ระดบัสงักดั ช ัน้ประถมศึกษาปีที ่6 
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ภาษาไทย วทิยาศาสตร ์ สงัคมศึกษาศาสนา

และวฒันธรรม 

ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร ์

2557 43.72 41.11 48.84 35.02 37.17

2558 48.49 41.38 48.65 39.18 41.96

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
ค่าเฉลี่ยระดบัภาค  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 

 

 

 

จากแผนภมิูที่  2  ค่าเฉลีย่ระดบัภาค  ช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 6  สรุปไดด้งัน้ี 

วิชาภาษาไทย  ใน ปี พ.ศ. 2558  มค่ีาเฉลีย่  คือ คิดเป็นรอ้ยละ 48.49 คะแนน สูงกว่ามาตรฐาน ในปี พ.ศ. 

2557 คือ คิดเป็นรอ้ยละ  43.72  สรุป วชิาภาษาไทยมกีารพฒันาเพิม่ข้ึน 4.77  คะแนน 

วชิาวทิยาศาสตร ์ใน ปี พ.ศ. 2558 มค่ีาเฉลีย่  คือ คิดเป็นรอ้ยละ 41.38 สูงกว่ามาตรฐาน ในปี พ.ศ. 2558 คือ 

คิดเป็นรอ้ยละ 41.11 สรุป วชิาวทิยาศาสตรม์กีารพฒันาเพิม่ข้ึน  0.27  คะแนน 

วชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ใน ปี พ.ศ. 2558  มค่ีาเฉลีย่ คือ คิดเป็นรอ้ยละ 48.65 ตํา่กว่ามาตรฐาน 

ในปี พ.ศ. 2557 คือ คิดเป็นรอ้ยละ 48.84 สรุป วชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม มกีารพฒันาลดลง  0.19 คะแนน 

วิชาภาษาองักฤษ ใน ปี พ.ศ. 2558  มค่ีาเฉลีย่  คือ คิดเป็นรอ้ยละ 39.18  สูงกว่ามาตรฐาน ในปี พ.ศ. 2557 

คือ คิดเป็นรอ้ยละ  35.02 สรุป วชิาภาษาไทยมกีารพฒันาเพิม่ข้ึน 4.16  คะแนน 

วิชาคณิตศาสตร ์ ใน ปี พ.ศ. 2558  มค่ีาเฉลีย่  คือ คิดเป็นรอ้ยละ 41.96 สูงกว่ามาตรฐาน ในปี พ.ศ. 2557 

คือ คิดเป็นรอ้ยละ 37.17 สรุป วชิาภาษาไทยมกีารพฒันาเพิม่ข้ึน 4.79  คะแนน 

สรุป  ทุกวชิามคีะแนนเพิ่มขึ้น คือ วชิาภาษาไทย  วชิาวทิยาศาสตร ์วชิาภาษาองักฤษ วชิาคณิตศาสตร ์ ยกเวน้ 

วชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม มคีะแนนลดลง 

 

แผนภมิูที่ 2 ค่าเฉลีย่ระดบัภาค  ช ัน้ประถมศึกษาปีที ่6 
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ภาษาไทย วทิยาศาสตร ์ สงัคมศึกษาศาสนา

และวฒันธรรม 

ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร ์

2557 44.88 42.13 50.67 36.02 38.06

2558 49.33 42.59 49.18 40.31 43.47

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ค่าเฉลี่ยระดบัประเทศ  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากแผนภมิูที่  3  ค่าเฉลีย่ระดบัประเทศ ช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 6  สรุปไดด้งัน้ี 

วชิาภาษาไทย  ใน ปี พ.ศ. 2558  มค่ีาเฉลีย่  คือ คิดเป็นรอ้ยละ 49.33 สูงกว่ามาตรฐาน ในปี พ.ศ. 2557 คือ 

คิดเป็นรอ้ยละ  44.88  สรุป วชิาภาษาไทยมกีารพฒันาเพิม่ข้ึน 4.45  คะแนน 

วชิาวทิยาศาสตร ์ใน ปี พ.ศ. 2558 มค่ีาเฉลีย่  คือ คิดเป็นรอ้ยละ 42.59 สูงกว่ามาตรฐาน ในปี พ.ศ. 2558 คือ 

คิดเป็นรอ้ยละ 42.13 สรุป วชิาวทิยาศาสตรม์กีารพฒันาเพิม่ข้ึน  0.46  คะแนน 

วชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ใน ปี พ.ศ. 2558 มค่ีาเฉลีย่  คือ คิดเป็นรอ้ยละ 49.18 ตํา่กว่ามาตรฐาน 

ในปี พ.ศ. 2557 คือ คิดเป็นรอ้ยละ 50.67 สรุป วิชาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม     มีการพฒันาลดลง 1.49 

คะแนน 

วิชาภาษาองักฤษ ใน ปี พ.ศ. 2558  มค่ีาเฉลีย่  คือ คิดเป็นรอ้ยละ 40.31  สูงกว่ามาตรฐาน ในปี พ.ศ. 2557 

คือ คิดเป็นรอ้ยละ  36.02 สรุป วชิาภาษาไทยมกีารพฒันาเพิม่ข้ึน 4.29  คะแนน 

วิชาคณิตศาสตร ์ ใน ปี พ.ศ. 2558  มค่ีาเฉลีย่  คือ คิดเป็นรอ้ยละ 43.47 สูงกว่ามาตรฐาน ในปี พ.ศ. 2557 

คือ คิดเป็นรอ้ยละ  38.06 สรุป วชิาภาษาไทยมกีารพฒันาเพิม่ข้ึน 5.41  คะแนน 

สรุป  ทุกวชิามคีะแนนเพิ่มขึ้น คือ วชิาภาษาไทย  วชิาวทิยาศาสตร ์วชิาภาษาองักฤษ วชิาคณิตศาสตร ์ ยกเวน้ 

วชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม มคีะแนนลดลง 

 

แผนภมิูที่ 3  ค่าเฉลีย่ระดบัประเทศ ช ัน้ประถมศึกษาปีที ่6 
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ภาษาไทย วทิยาศาสตร ์ สงัคมศึกษาศาสนา

และวฒันธรรม 

ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร ์

2557 33.81 36.07 45.14 26.4 27.72

2558 40.61 34 43.36 27.25 28.77

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ค่าเฉลี่ยระดบัสงักดั  ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภมิูที่  4  ค่าเฉลีย่ระดบัสงักดั  ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 3  สรุปไดด้งัน้ี 

วชิาภาษาไทย  ใน ปี พ.ศ. 2558  มค่ีาเฉลีย่  คือ คิดเป็นรอ้ยละ 40.61 สูงกว่ามาตรฐาน ในปี พ.ศ. 2557 คือ 

คิดเป็นรอ้ยละ  33.81  สรุป วชิาภาษาไทยมกีารพฒันาเพิม่ข้ึน 6.8  คะแนน 

วชิาวทิยาศาสตร ์ใน ปี พ.ศ. 2558 มค่ีาเฉลีย่  คือ คิดเป็นรอ้ยละ 34 ตํา่กว่ามาตรฐาน ในปี พ.ศ. 2558 คือ คิด

เป็นรอ้ยละ 36.07 สรุป วชิาวทิยาศาสตรม์กีารพฒันาลดลง  2.07  คะแนน 

วชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ใน ปี พ.ศ. 2558 มค่ีาเฉลีย่  คือ คิดเป็นรอ้ยละ 43.36 สูงกว่ามาตรฐาน 

ในปี พ.ศ. 2557 คือ คิดเป็นรอ้ยละ 45.14 สรุป วชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม มกีารพฒันาลดลง  1.78 คะแนน 

วิชาภาษาองักฤษ ใน ปี พ.ศ. 2558  มค่ีาเฉลีย่  คือ คิดเป็นรอ้ยละ 27.25  สูงกว่ามาตรฐาน ในปี พ.ศ. 2557 

คือ คิดเป็นรอ้ยละ  26.4 สรุป วชิาภาษาไทยมกีารพฒันาเพิม่ข้ึน 0.85 คะแนน 

วิชาคณิตศาสตร ์ ใน ปี พ.ศ. 2558  มค่ีาเฉลีย่  คือ คิดเป็นรอ้ยละ 28.77 สูงกว่ามาตรฐาน ในปี พ.ศ. 2557 

คือ คิดเป็นรอ้ยละ  27.72 สรุป วชิาภาษาไทยมกีารพฒันาเพิม่ข้ึน 1.05  คะแนน 

สรุป  ทุกวิชา คือ วชิาภาษาไทย  วชิาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร ์ มคีะแนนเพิ่มขึ้น ยกเวน้ วชิาสงัคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม และวชิาวทิยาศาสตร ์มคีะแนนลดลง 

แผนภมิูที่ 4  ค่าเฉลีย่ระดบัสงักดั ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่3 



    

 

       
 

 

 

จากแผนภมิูที่  5  ค่าเฉลีย่ระดบัภาค  ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 3  สรุปไดด้งัน้ี 

วชิาภาษาไทย  ใน ปี พ.ศ. 2558  มค่ีาเฉลีย่  คือ คิดเป็นรอ้ยละ 41.87 สูงกว่ามาตรฐาน ในปี พ.ศ. 2557 คือ 

คิดเป็นรอ้ยละ  34.86  สรุป วชิาภาษาไทยมกีารพฒันาเพิม่ข้ึน 7.01  คะแนน 

วชิาวทิยาศาสตร ์ใน ปี พ.ศ. 2558 มค่ีาเฉลีย่  คือ คิดเป็นรอ้ยละ 37.23 ตํา่กว่ามาตรฐาน ในปี พ.ศ. 2558 คือ 

คิดเป็นรอ้ยละ 38.20 สรุป วชิาวทิยาศาสตรม์กีารพฒันาลดลง  0.97 คะแนน 

วชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ใน ปี พ.ศ. 2558 มค่ีาเฉลีย่  คือ คิดเป็นรอ้ยละ 45.87 ตํา่กว่ามาตรฐาน 

ในปี พ.ศ. 2557 คือ คิดเป็นรอ้ยละ 46.73 สรุป วชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม มกีารพฒันาลดลง  0.86 คะแนน 

วชิาภาษาองักฤษ ใน ปี พ.ศ. 2558  มค่ีาเฉลีย่  คือ คิดเป็นรอ้ยละ 30.25 สูงกว่ามาตรฐาน ในปี พ.ศ. 2557 คือ 

คิดเป็นรอ้ยละ  27.19 สรุป วชิาภาษาไทยมกีารพฒันาเพิม่ข้ึน 3.06  คะแนน 

วิชาคณิตศาสตร ์ ใน ปี พ.ศ. 2558  มค่ีาเฉลีย่  คือ คิดเป็นรอ้ยละ 32.14 สูงกว่ามาตรฐาน ในปี พ.ศ. 2557 

คือ คิดเป็นรอ้ยละ  29.5 สรุป วชิาภาษาไทยมกีารพฒันาเพิม่ข้ึน 2.64  คะแนน 

สรุป  ทุกวิชา คือ วชิาภาษาไทย  วชิาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร ์ มคีะแนนเพิ่มขึ้น ยกเวน้ วชิาสงัคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม และวชิาวทิยาศาสตร ์มคีะแนนลดลง 
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ภาษาไทย วทิยาศาสตร ์ สงัคมศึกษาศาสนา

และวฒันธรรม 

ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร ์

2557 34.86 38.2 46.73 27.19 29.5

2558 41.87 37.23 45.87 30.25 32.14

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ค่าเฉลี่ยระดบัภาค  ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 

แผนภมิูที่ 5  ค่าเฉลีย่ระดบัภาค ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่3 
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ภาษาไทย วทิยาศาสตร ์ สงัคมศึกษา

ศาสนาและ

วฒันธรรม 

ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร ์

ค่าเฉลีย่ระดบัประเทศ 2557 35.2 38.62 46.79 27.46 29.65

ค่าเฉลีย่ระดบัประเทศ 2558 42.64 37.63 46.24 30.62 32.41

ค
ะแ

น
น
 

ค่าเฉลีย่ระดบัประเทศ  ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภมิูที่  6  ค่าเฉลีย่ระดบัประเทศ ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 3  สรุปไดด้งัน้ี 

วชิาภาษาไทย  ใน ปี พ.ศ. 2558  มค่ีาเฉลีย่  คือ คิดเป็นรอ้ยละ 42.64 สูงกว่ามาตรฐาน ในปี พ.ศ. 2557 คือ 

คิดเป็นรอ้ยละ  35.2  สรุป วชิาภาษาไทยมกีารพฒันาเพิม่ข้ึน 7.44  คะแนน 

วชิาวทิยาศาสตร ์ใน ปี พ.ศ. 2558 มค่ีาเฉลีย่  คือ คิดเป็นรอ้ยละ 37.63 ตํา่กว่ามาตรฐาน ในปี พ.ศ. 2557 คือ 

คิดเป็นรอ้ยละ 38.62 สรุป วชิาวทิยาศาสตรม์กีารพฒันาลดลง  0.99  คะแนน 

วชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ใน ปี พ.ศ. 2558 มค่ีาเฉลีย่  คือ คิดเป็นรอ้ยละ 46.24 ตํา่กว่ามาตรฐาน 

ในปี พ.ศ. 2557 คือ คิดเป็นรอ้ยละ 46.79 สรุป วชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม มกีารพฒันาลดลง  0.55 คะแนน 

วิชาภาษาองักฤษ ใน ปี พ.ศ. 2558  มค่ีาเฉลีย่  คือ คิดเป็นรอ้ยละ 30.62  สูงกว่ามาตรฐาน ในปี พ.ศ. 2557 

คือ คิดเป็นรอ้ยละ  27.46 สรุป วชิาภาษาไทยมกีารพฒันาเพิม่ข้ึน 3.16  คะแนน 

วิชาคณิตศาสตร ์ ใน ปี พ.ศ. 2558  มค่ีาเฉลีย่  คือ คิดเป็นรอ้ยละ 32.41 สูงกว่ามาตรฐาน ในปี พ.ศ. 2557 

คือ คิดเป็นรอ้ยละ  29.65 สรุป วชิาภาษาไทยมกีารพฒันาเพิม่ข้ึน 2.76  คะแนน 

สรุป  ทุกวิชา คือ วชิาภาษาไทย  วชิาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร ์ มคีะแนนเพิ่มขึ้น ยกเวน้ วชิาสงัคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม และวชิาวทิยาศาสตร ์มคีะแนนลดลง 
 

 

แผนภมิูที่ 6  ค่าเฉลีย่ระดบัประเทศ ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่3 



    

 

จากการส ารวจนักเรยีนที่อา่นหนังสอืไม่ออก/อา่นไม่คล่อง ในโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมืองทุ่งสงผลสรุปเป็นดงัน้ี 

 

 

โรงเรียน 

 

จาํนวนนกัเรียนท ัง้หมด 

(คน) 

จาํนวนนกัเรียน (คน) 
 

อ่านไมอ่อก อ่านไมค่ลอ่ง 

โรงเรียนเทศบาลวดัชยัชมุพล 1,604 20 79 

โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น 527 3 10 

โรงเรียนมธัยมวดัท่าแพ 791 4 14 

โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ 439 6 51 

โรงเรียนกฬีาเทศบาลเมอืงทุ่งสง 271 5 22 
 

ขอ้เสนอแนะในการพฒันาแกเ่ทศบาล 
 

1.จากผลการวเิคราะหค์ะแนน O-net โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง ใน พ.ศ.2558 เทศบาลเมอืงทุ่งสงควร

ส่งเสริมและสนับสนุนในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะวิชาวิชาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และวิชา

วิทยาศาสตร ์ที่มค่ีาเฉลี่ยลดลงจาก ใน พ.ศ.2557  และควรมีการเรียนการสอนเพิ่มเติม เกี่ยวกบัความรู ้ตามสาระการ

เรียนรูข้องแต่ละช่วงช ัน้  ในทุกวิชาเพราะเน่ืองจากในแต่ละวิชามี ค่าเฉลี่ยระดบัค่าสงักดั เฉลี่ยระดบัภาคค่าเฉลี่ย

ระดบัประเทศทีย่งัไม่ถงึรอ้ยละ 50   

2. จากการสาํรวจนกัเรียนที่อ่านไม่ออก/อ่านไม่คล่อง เทศบาลเมอืงทุ่งสงร่วมกบัโรงพยาบาลทุ่งสง และโรงเรียน

ในสงักดัเทศบาลเมืองทุ่งสงไดต้ระหนกัเห็นถึงความสาํคญัดงักล่าว จึงไดจ้ดัทาํ โครงการอบรมประเมินคดักรองดา้น

สติปญัญาและความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กวยัเรียนขึ้น  เพื่อใหเ้ด็กวยัเรียนไดร้บัการเฝ้าระวงั คดักรอง ดูแลช่วยเหลอื

และเกิดการส่งต่ออย่างเป็นระบบ และมีการเชื่อมโยงกนัระหว่างเครือข่ายการดูแลเด็กวยัเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการเพิ่มประสทิธิภาพงานอนามยัโรงเรียน ณ โรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง จาํนวน 6 โรงเรียน  โดยดาํเนิน

กิจกรรมดงัน้ี  1. การตรวจสุขภาพนกัเรียน  ช ัน้ ป.1-4 ตรวจสุขภาพปีละ 1 คร ัง้ ดาํเนินการ 14 คร ัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 88 

ช ัน้ ป.5-6 ติดตามการตรวจสุขภาพดว้ยตนเองภาคเรียนละ 1 คร ัง้ ดาํเนินการ 12 คร ัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 75 ระดบั

มธัยมศึกษา ตดิตามการตรวจสุขภาพดว้ยตนเองภาคเรยีนละ 1 คร ัง้ ดาํเนินการ 10 คร ัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100  

2.ใหบ้รกิารสุขศึกษาในโรงเรยีน  ภาคเรยีนละ 2 คร ัง้/โรงเรยีน ดาํเนินการ 10 คร ัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 42  

3. เฝ้าระวงัภาวะสุขภาพในโรงเรยีน ภาคเรยีนละ 2 คร ัง้/โรงเรยีน ดาํเนินการ 12 คร ัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 50 

4. สรา้งความสมัพนัธด์า้นสุขภาพระหว่างโรงเรียน บา้น และชมุชน 

 

 

 

 



    

 

4.1.2 การจดัการศึกษานอกระบบและการจดัการศึกษาตามอธัยาศยั 

 

ล าดบัที่ ขอ้มลู 
ขอ้มลูใหม่ 

แหล่งขอ้มลู 
2557 2558 2559 

1 จาํนวนสมาชกิหอ้งสมดุ 15,986 คน 16,143 คน 16,143 คน หอสมดุ

ประชาชน 

2 จาํนวนหนงัสอื 69,437 เลม่ 70,508  เลม่ 71,584  เลม่  

3 ผูใ้ชบ้รกิาร/วนั 90 คน 85 คน 89 คน  

4 ผูใ้ชบ้รกิารยมื-คืน

หนงัสอื/วนั 

57 คน 50 คน 46 คน  

5 ผูใ้ชบ้รกิารwifiหอสมดุ

คน/วนั 

4  คน 7  คน 11  คน  

 

6 เฉลีย่ผูใ้ชบ้รกิาร

หอ้งสมดุคน/ปี 

36,000 คน 36,000 คน 29,499 คน  

 

7 บรกิารอนิเตอรเ์น็ต ICT   

ชมุชน/วนั 

12 คน 17 คน 18 คน  

8 อนิเตอรเ์น็ต หอสมดุฯ 6 คน 8 คน 9 คน  

9 ผูใ้ชบ้รกิาร 

www.tungsong.com

คน/วนั 

429 คน 574 คน 616 คน  

10 ผูใ้ชบ้รกิารอินเตอรเ์น็ต

ชมุชนคน/วนั 

13 คน 9 คน 8  คน  

11 ศูนยเ์รียนรูช้มุทางลดโลก

โลกรอ้น 

2,608 คน 3,257 คน 3,187 คน  

12 ศูนยเ์รียนรูด้า้นการ

จดัการขยะตามแนวทาง

เศรษฐกจิพอเพยีง 

- 1,035 คน 959 คน  

 

4.2 สาธารณสุข 

สาํหรบับุคลากรดา้นสาธารณสุขในเขตเทศบาล และ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นใกลเ้คียงไม่เกิน 10 กม.

ประกอบดว้ย  

(ขอ้มลูจากงานศูนยบ์รกิารสาธารณสุข ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเทศบาลเมอืงทุ่งสง) 
 

 

 



    

 

โรงพยาบาลทุ่งสง 

บคุลากร(โรงพยาบาลทุ่งสง)    (ขอ้มลู ณ วนัที ่21 ตลุาคม  2559) 

โรงพยาบาลทุ่งสง  ขนาด 238 เตยีง (ต ัง้อยู่นอกเขตเทศบาลระยะห่างประมาณ 7-8 กม.ประชาชนในเขตเทศบาลใช ้

บรกิารโรงพยาบาลแห่งน้ีและมศูีนยส์่งเสรมิสุขภาพโรงพยาบาลทุ่งสงตัง้อยู่ในเขตเทศบาล  1  แห่ง) 
 

จ านวนบคุลากรทางการแพทยโ์รงพยาบาลทุ่งสง 
 

1. ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล   ชื่อ นายแพทยป์รชีา  วงศศิ์ลารตัน ์ 

2. แพทยป์ระจาํท ัง้สิ้น (ปฎบิตังิานจรงิ)  49  คน (ไมร่วมผูอ้าํนวยการ) 

3. ทนัตแพทยท์ ัง้หมด  13  คน 

4. เภสชักรรม  18  คน 

5. พยาบาลวชิาชพี   213   คน 

6. อื่น ๆ   348  คน 

รวม  จ านวน   641  คน 

จาํแนกเป็น   

ขา้ราชการ   จาํนวน 283  คน 

พนกังานราชการ   จาํนวน 5  คน 

พนกังานกระทรวง   จาํนวน  227  คน 

ลูกจา้งประจาํ   จาํนวน   20    คน 

ลูกจา้งช ัว่คราวเงนิบาํรุงรายเดอืน   จาํนวน  106   คน 
 

ศูนยส์ุขภาพชมุชนเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

บคุลากร (คลนิิกชมุชนอบอุน่) 

1. แพทยป์ระจาํ    1 คน 

2. แพทยห์มนุเวยีน    1 คน 

3. พยาบาลประจาํ    5 คน 

4. พยาบาลหมนุเวยีน    4 คน 

5. เภสชักร     - คน 

6. เจา้พนกังานสาธารณสุข   - คน 

7. ทนัตภบิาล    - คน 

8. ผูช่้วยพยาบาล    - คน 

9. ผูช่้วยทนัตภบิาล    - คน 

10. พนกังานขบัรถ    1 คน 

11. ลูกจา้ง     3 คน 

12. นกัวชิาการสาธารณสุข   1 คน 
 



    

 

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

อตัราก าลงับคุลากรสาธารณสุข  

1. แพทย ์     - 

2. พยาบาล     3 คน 

3. เภสชักร     1 คน 

4. ทนัตสาธารณสุข    1 คน 

5. พนกังานเปล    - คน 

6. พนกังานขบัรถ    2 คน 

7. พนกังานจา้ง    5 คน 
 

ศูนยส์ุขภาพมลูฐานชมุชน  จ านวน 19  แห่ง  มีอาสาสมคัรสาธารณสุข จ านวน  264   คน 

 

1. ชมุชนตลาดใน     24 คน 

2. ชมุชนทุ่งสง-หว้ยยอด      6 คน 

3. ชมุชนทุ่งสง-นาบอน    14 คน 

4. ชมุชนเปรมประชาและราชบรพิาร        8      คน 

5. ชมุชนยุทธศาสตร ์     18      คน 

6. ชมุชนบา้นในหวงั    11 คน 

7. ชมุชนท่าแพเหนือ     11 คน 

8. ชมุชนท่าแพใต ้       7 คน 

9. ชมุชนเสรมิชาต ิ     13 คน 

10. ชมุชนสะพานเหลก็     15 คน 

11. ชมุชนหลงัโรงพยาบาลทุ่งสง     8 คน  

12. ชมุชนประชาอทุศิ     32 คน 

13. ชมุชนตะวนัออกวดัชยัชมุพล    12 คน 

14. ชมุชนบา้นนาเหนือ      10 คน 

15. ชมุชนบา้นพกัรถไฟทุ่งสง    9 คน 

16. ชมุชนหมูบ่า้นพฒันา      13 คน 

17. ชมุชนหมูบ่า้นโดมทองธานี         5 คน 

18. ชมุชนเขาปรดี ี       34 คน 

19. ชมุชนตลาดสด    13 คน 
 

อาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุ   จาํนวน   40  คน 

ผูช่้วยผูดู้แลผูสู้งอายุ  จาํนวน   12 คน 

 



    

 

หน่วยบรกิารสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

หน่วยงานภาครฐั 

1. โรงพยาบาลทุ่งสง 

2. โรงพยาบาลรถไฟ 
 

หน่วยงานเอกชน 

1. ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเทศบาลเมอืงทุ่งสง (คลนิิกชมุชนอบอุ่น) บรกิารโดยเอกชน รบัเฉพาะผูป่้วยนอก 

2. โรงพยาบาลรวมแพทยท์ุ่งสง       จาํนวน   25   เตยีง 

3. ศูนยช์นัสูตรโรค         จาํนวน   2     แห่ง 

4. คลนิิกรกัษาโรคในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง      จาํนวน   31   แห่ง 

5. ศูนยสุ์ขภาพมลูฐานชมุชนในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง     จาํนวน  19    แห่ง 

6. คลนิีกรกัษาฟนั         จาํนวน   7     แห่ง 

7. รา้นเภสชักรรมแผนปจัจบุนั       จาํนวน  10    แห่ง 

8. โรงพยาบาลสตัว ์       จาํนวน  1     แห่ง 

9. รกัษาสตัว ์        จาํนวน  3     แห่ง 
 

ขอบเขตการบรกิารศูนยส์ุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง 

1. บรกิารประชาชนทกุกลุม่อายุแบบองคร์วมในเขตพื้นที่รบัผดิชอบ โดยครอบคลุมกจิกรรมดงัน้ี 

- บรกิารดา้นการรกัษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสภาพ และส่งต่อ 

   - บรกิารดา้นการสรา้งเสรมิสุขภาพท ัง้เชงิรุกและเชงิรบั 

   - บรกิารดา้นป้องกนัโรค 

   - บรกิารดา้นชนัสูตร 

   - บรกิารดา้นทนัตกรรม 

   - บรกิารระบบใหค้าํปรกึษา 

   - จดับรกิารอื่นๆทีส่อดคลอ้งกบัปญัหาของพื้นทีแ่ละความตอ้งการของประชาชน 

 2. บริการประชาชนนอกเขตรบัผดิชอบทีม่ารบับรกิาร 

  3. บริการขึ้นทะเบยีนบตัรทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

การใหบ้รกิาร 
 

คลนิิก/กจิกรรม เวลาที่ใหบ้รกิาร 

ตรวจโรคทัว่ไป ทกุวนัเวลาราชการ 08.30-16.30 น. 

คลนิิกโรคความดนัโลหติ ทกุวนัจนัทรช่์วงเชา้ 

คลนิิกตรวจครรภ ์ ทกุวนัองัคารช่วงเชา้ 

คลนิิกวางแผนครอบครวั ทกุวนัองัคารช่วงเชา้ 

คลนิิกสุขภาพเดก็ดี ทกุวนัพธุช่วงเชา้ 

คลนิิกโรคเบาหวาน ทกุวนัพฤหสับดช่ีวงเชา้ 

คลนิิกตรวจหลงัคลอด ทกุวนัพฤหสับดช่ีวงบา่ย 

งานอนามยัโรงเรยีน ทกุวนัศุกรช่์วงเชา้ 

งานทนัตกรรม ทกุวนั 

งานชนัสูตรทางหอ้งปฏบิตักิาร ทกุวนั 

งานเยีย่มบา้นและกจิกรรมในชุมชน ทกุช่วงบา่ยวนัองัคารและศุกร ์

การใหบ้รกิารนอกเวลาราชการ วนัจนัทร-์ศุกรแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์

เวลา 08.30 –20.00 น. 

วนัเสาร-์อาทติย ์เวลา 08.00 – 16.00 น. 

 

ที่มา: ศูนยส์ขุภาพชมุชนเทศบาลทุง่สง  

 

 
 

ที่มา: ศูนยส์ขุภาพชมุชนเทศบาลทุง่สง  

 

 



    

 

จ านวนผูป่้วยโรคไขเ้ลอืดออกในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จ าแนกรายชุมชน 

ขอ้มลูต ัง้แต่ ปี 2556 – 2559 (วนัที่ 20 กนัยายน 2559) 

 

ล าดบั ชมุชน 2556 2557 2558 2559 

1 ทุ่งสง -นาบอน 6 2 0 0 

2 หวัสะพานเหลก็ 3 0 0 0 

3 บา้นพกัรถไฟ 1 2 0 0 

4 เสรมิชาติ 5 1 1 2 

5 ประชาอทุศิ 10 1 0 1 

6 ยุทธศาสตร ์ 10 2 0 8 

7 ท่าแพเหนือ 3 0 0 2 

8 บา้นนาเหนือ 5 0 0 4 

9 ท่าแพใต ้ 10 1 1 1 

10 บา้นในหวงั 2 0 0 0 

11 เปรมประชา 3 0 0 1 

12 หมูบ่า้นพฒันา 0 0 0 0 

13 หลงัโรงพยาบาล 9 1 0 0 

14 ตะวนัออกวดัชยัชมุพล 7 0 0 0 

15 ตลาดใน 2 2 1 0 

16 ทุ่งสง -หว้ยยอด 1 0 0 0 

17 เขาปรดีี 1 0 0 1 

18 ย่านการคา้ 11 4 0 1 

19 โดมทองท่าแพ 0 0 0 0 

20 ตลาดสด 0 0 0 0 

21 อาศยัอยู่จรงินอกเขต 7 1 ๐ 3 

22 ทะเบยีนบา้นอยู่นอกเขต 0 0 0 2 

23 ไมไ่ดร้บัแจง้ชื่อผูป่้วยอยู่ในเขต 40 ๐ ๐ 18 

รวม 135 17 9 26 

 

ตาราง จ านวนผูป่้วยโรคไขเ้ลอืดออกแยกรายชมุชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ปีงบประมาณ    2555 - 2559 

ทีม่า :  ทะเบยีนผูป่้วยไขเ้ลอืดออก ปี 2559 ขอ้มลู ณ วนัที ่26 กนัยายน  2559  

 

ผูป่้วยโรคไขเ้ลอืดออกในอาํเภอทุ่งสง  ปี 2559 ท ัง้หมด 26 ราย ไดร้บัแจง้ผูป่้วยท ัง้หมด 8 คน อาศยัอยู่จริง

นอกเขต 3 ราย อาศยัอยู่จริงในเขต ท ัง้หมด 21 ราย คิดเป็น อตัราป่วยเท่ากบั 68.44 ต่อแสนประชากร ชุมชนที่มผูีป่้วย



    

 

โรคไขเ้ลอืดออกมากทีสุ่ด คือ ชมุชนยุทธศาสตร ์และชมุชนบา้นนาเหนือ ในช่วงเดือนมกราคม กุมภาพนัธ ์และมนีาคม จะ

มีการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลือดออกมากที่สุด และเพิ่งลดลงในเดือนมิถุนายน เป็นตน้มา *ประชากรกลางปีเท่ากบั   

30,685 คน* 
 

ชมุชนที่มีผูป่้วยโรคไขเ้ลอืดออก 3 อนัดบัแรก 

1. ชมุชนยุทธศาสตร ์

2. ชมุชนบา้นนาเหนือ 

3. ชมุชนเสรมิชาต ิ/ ท่าแพเหนือ 

**ชมุชนที่มีผูป่้วยโรคไขเ้ลอืดออก 3 อนัดบัแรก ประจ าปี 2559 

 เทศบาลเมอืงทุ่งสงจงึดาํเนินโครงการรณรงคแ์ละป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออกในเขตเทศบาล  
 

จ านวนผูป่้วยโรควณัโรค  

ผูป่้วยมที ัง้หมด 17 ราย นอกเขตพื้นทีร่บัผดิชอบ 2 ราย เป็นเพศชาย 10 ราย เพศหญิง 7 ราย และต่างดา้ว 1 ราย ซึ่งมา

อาศยัในเขตเทศบาล แต่ที่มารบัประทานยา (DOT) ที่ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเทศบาลเมอืงทุ่งสง มจีาํนวน 14 คน สรุป

ผลการรกัษา ดงัน้ี 

 HIV-Neg  11 ราย 

 HIV-Post  3 ราย 

 รกัษาหาย  2 ราย (รอ้ยละ 14.29) 

 รกัษาครบ  3 ราย (รอ้ยละ 21.43) 

 ตาย  2 ราย (รอ้ยละ 14.29) 

 รกัษาลม้เหลว  0 ราย (รอ้ยละ 0) 

 ขาดยามากกว่า 2 เดอืนตดิต่อกนั  0 ราย (รอ้ยละ 0) 

 โอนออก  1 ราย (รอ้ยละ 7.14) 

 กาํลงัรกัษา  6 ราย (รอ้ยละ 42.85) 

 เทศบาลเมอืงทุ่งสง มกีารดาํเนินการเชิงรุก โดยมกีารคดักรองผูป่้วยวณัโรคในชุมชนโดย อสม. และใหม้กีารมา

รบัประทานยา(DOT)ต่อหนา้พยาบาลทกุวนัเพือ่ป้องกนัการขาดยาของผูป่้วย (ขอ้มูล ศูนยส์ขุภาพชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง ปี 2559) 
 

ศูนยส์ุขภาพดีเริ่มที่บา้น (Home Health Care) 

* เป็นหน่วยทีส่ามารถใหก้ารดูแลรกัษาต่อเน่ือง ระหว่างโรงพยาบาลและบา้นผูป่้วยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

* ทาํใหผู้ป่้วยและญาตมิ ัน่ใจในการดูแลสุขภาพดว้ยการพึง่พาตนเองมากขึ้น 

* สามารถลดอตัราการครองเตยีง 

* สามารถลดค่าใชจ่้ายดา้นการรกัษาผูป่้วยในของโรงพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรม 

* ลดค่าใชจ่้ายดา้นครวัเรอืนของผูป่้วยและญาติ ขณะรกัษาในโรงพยาบาล 

* สามารถสรา้งความรกั ความสมัพนัธท์ีด่ ีระหว่างสมาชกิในครอบครวัของผูป่้วยเอง 

* โรงพยาบาลเป็นทีศ่รทัธาของผูป่้วยและญาติ ตลอดจนชมุชนมากขึ้น 

 



    

 

การใหบ้ริการแต่ละปี 2556 2557 2558 2559 

บรกิารเยีย่มบา้น (คร ัง้) 113 125 98 127 

ดูแลและใส่สายสวนปสัสาวะ 1 1 3 1 

ดูแลและใส่สายทางจมกู 5 7 8 8 

ใหค้าํแนะนาํและทาํแผลกดทบั 113 125 98 85 

 

งานสง่เสรมิสุขภาพและป้องกนัโรค 

• การคน้หาและคดักรองกลุม่เสีย่งและผูป่้วยในชมุชน ไดแ้ก่ โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหติสูง หวัใจและ    หลอดเลอืด 

• กจิกรรมคน้หาและคดักรองเพือ่ชะลอการเสือ่มของไตในกลุม่ผูป่้วยโรคไตเรื้อรงั 

• กจิกรรมรณรงคป้์องกนัแกไ้ขปญัหาในพื้นที่โรคไขเ้ลอืดออก 

• อบรมแกนอาสาสมคัรสาธารณสุขชมุชน (อสม.) 

• ส่งเสรมิสุขภาพแมแ่ละเดก็ เยีย่มหลงัคลอดในชมุชน 

• บรกิารฉีดวคัซนีป้องกนัโรคคอตีบ บาดทะยกั 

• บรกิารฉีดวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ 

รายงานการเยี่ยมบา้นผูสู้งอายุ ประจ าปี 2559 

ณ วนัที่ 26 กนัยายน 2559 
 

- ตดิสงัคม  จาํนวน   206  คน 

- ตดิบา้น  จาํนวน   10  คน 

- ตดิเตยีง  จาํนวน   16  คน 

รวมเยีย่มบา้น    232 คน 
 

ระบบบรกิารการแพทยฉุ์กเฉิน 

 ระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน คือ ระบบที่มกีารเตรียมความพรอ้มในดา้นทรพัยากรและบุคลากรที่จะใหบ้ริการ

รกัษาพยาบาลทางการแพทยแ์ก่ผูป่้วยที่ไดร้บับาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินท ัง้นอกและในโรงพยาบาล  การรกัษาในหอ้ง

ฉุกเฉินของแต่ละโรงพยาบาลมกัเป็นแนวตัง้รบั กล่าวคือ ใหก้ารรกัษาแก่ผูป่้วยที่มอีาการและมาถึงโรงพยาบาลแลว้ แต่ใน

บางคร ัง้ผูป่้วยมอีาการเฉียบพลนันอกโรงพยาบาล ซึ่งถา้ใหก้ารรกัษาตัง้แต่ที่บา้นหรือ ณ ที่เกิดเหตุก็ย่อมสามารถใหก้าร

ช่วยชวีติหรอืการรกัษาเบื้องตน้ทีด่ไีดก่้อนทีจ่ะมอีาการลุกลามรุนแรงมากแลว้เมือ่มาถงึโรงพยาบาล  

 

วตัถปุระสงคข์องระบบบรกิารการแพทยฉุ์กเฉินนอกโรงพยาบาล 

             1. เพือ่คุม้ครองบคุคลที่ประสบภาวะอนัตรายต่อชวีติและอยู่ในสถานการณว์กิฤตที่มคีวามสาํคญัต่อโอกาสการ

รอดชวีติ หรอืการรกัษาการทาํงานของอวยัวะสาํคญัต่อการมชีวีติ จากการไม่ไดร้บัการดูแลทีไ่ดม้าตรฐานอย่างทนัท่วงท ี

โดยเฉพาะเมือ่อยู่ในสถานะทีด่อ้ยโอกาส ใหไ้ดร้บัการดูแลอย่างท ัว่ถงึเท่าเทยีมและมปีระสทิธภิาพ อนัจะนาํไปสู่โอกาสการ

ลดภาวะแทรกซอ้นและการรอดชวีติทีสู่งขึ้น โดยมใิหส้ทิธกิารประกนัและความสามารถในการจ่ายมาเป็นอปุสรรคในการ

ไดร้บัการดูแล 



    

 

             2. เพือ่คุม้ครองบคุคลทีช่่วยเหลอืดูแลผูเ้จ็บป่วยฉุกเฉินที่ปฏบิตักิารฉุกเฉินอย่างสุจรติจากการถกูกลา่วหาว่า

ปฏบิตัโิดยมชิอบ 

             3. เพือ่คุม้ครองสงัคมใหม้กีารใชท้รพัยากร (บคุลากร หน่วยบรกิาร และเครื่องมอื) ของระบบร่วมกนัอย่างมี

ประสทิธภิาพ 
 

ระบบบรกิารการแพทยฉุ์กเฉิน 

ระบบบรกิารการแพทยฉุ์กเฉิน ประจ าปีงบประมาณ 2555 - 2559 
 

เดือน 2555 2556 2557 2558 2559 

ตลุาคม 10 78 72 68 59 

พฤศจกิายน 19 66 66 62 85 

ธนัวาคม 11 57 62 67 77 

มกราคม 19 72 77 59 100 

กมุภาพนัธ ์ 22 41 60 60 81 

มนีาคม 38 40 72 80 82 

เมษายน 16 41 85 68 102 

พฤษภาคม 24 51 78 64 71 

มถินุายน 54 49 60 62 60 

กรกฎาคม 62 44 62 65 77 

สงิหาคม 68 38 79 79 89 

กนัยายน 70 68 67 80 74 

รวมท ัง้สิ้น 413 645 842 814 957 

** ขอ้มลู ณ 30 กนัยายน 2559 

 

-  ผูป่้วยโรคเอดส ์ปี 2559   จาํนวน 65  คน 

-  ผูสู้งอายุ ปี 2559    จาํนวน   2,922 คน 

     -  คนพกิาร  ปี 2559    จาํนวน   419    คน 

     (ขอ้มลู ณ เดอืนธนัวาคม ปี 2559 กองสวสัดกิารสงัคม) 
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นักเรียนทัง้หมด 

 

นักเรียนที่ชัง่น ้าหนักและ

วดัสว่นสูง 

 

จ านวนโภชนาการ 

ไม่ปกต ิ

ภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน ที่รบัการชัง่น ้าหนักและวดัสว่นสูง 

โรงเรียน        

 สมสว่น ผอม ค่อนขา้งผอม ทว้ม เริ่มอว้น อว้น(แลว้) แปรผลไม่ได ้? 

 ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม 

เทศบาลวดัชยัชุมพล 705 746 1,451 705 746 1,451 269 204 473 436 542 978 23 29 52 37 30 67 54 41 95 66 60 126 89 44 133 - - - 

เทศบาลวดัโคกสะทอ้น 208 207 415 208 206 414 98 71 169 110 135 245 29 27 56 17 17 34 15 7 22 23 10 33 14 11 25 - - - 

เทศบาลบา้นนาเหนือ 159 190 349 158 188 346 63 58 121 95 130 225 9 9 18 12 10 22 8 14 22 17 16 33 18 11 29 - - - 

มธัยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง 378 299 677 373 298 671 151 88 239 222 210 432 24 8 32 29 19 48 24 13 37 29 21 50 47 27 74 2 - 2 

กฬีาเทศบาลเมืองทุ่งสง 207 62 269 205 61 266 30 6 36 175 55 230 6 1 7 9 - 9 7 5 12 3 - 3 5 1 6 2 - 2 

รีสอรท์บาลทุ่งสง 249 274 523 249 274 523 72 84 156 177 190 367 9 22 31 19 25 44 11 9 20 16 15 31 13 12 25 - - - 

ภาวะโภชนาการของเด็กนกัเรยีนโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่รบัการชัง่น ้ าหนกัและวดัสว่นสูง 
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การคดักรองสุขภาพคดักรองโรคไม่ตดิต่อเรื้อรงั 

สถานบรกิาร : ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเทศบาลเมืองทุ่งสง (ศูนยส์ุขภาพชมุชน) 

ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

เรื่อง 
ชาย หญิง 

รวม 
คน รอ้ยละ คน รอ้ยละ 

จ านวนประชากรที่ไดร้บัการคดักรองโรคเบาหวาน 837 32.6 1,730 67.4 2,567 

จ านวนประชากรที่คดักรองโรคเบาหวาน      

    - กลุม่ปกต ิ 0 0 0 0 0 

    - กลุม่เสีย่งสูง 0 0 0 0 0 

    - กลุม่ผูป่้วยรายใหม ่ 0 0 0 0 0 

    - กลุม่ผูป่้วยรายเก่า  1 0 1 100 2 

จ านวนผูป่้วยรายเกา่      

    - ไมม่ภีาวะแทรกซอ้น 1 0 1 00 2 

    - มภีาวะแทรกซอ้น 0 0 0 0 0 

    - มภีาวะแทรกซอ้นทางตา 0 0 0 0 0 

    - มภีาวะแทรกซอ้นทางไต  0 0 0 0 0 

    - มภีาวะแทรกซอ้นทางเทา้ 0 0 0 100 1 

    - มภีาวะแทรกซอ้นอื่นๆ 0 0 0 0 0 

จ านวนประชากรที่ไดร้บัการคดักรอง 

ความดนัโลหติสูง 

837 32.6 1,730 67.4 2,567 

จ านวนประชากรที่คดักรอง 

ความดนัโลหติสูง 

     

    - กลุม่ปกต ิ 0 0 0 0 0 

    - กลุม่เสีย่งสูง 0 0 0 0 0 

    - กลุม่ผูป่้วยรายใหม ่ 0 0 0 0 0 

    - กลุม่ผูป่้วยรายเก่า  4 0 8 0 12 

จ านวนผูป่้วยรายเกา่      

    - ไมม่ภีาวะแทรกซอ้น 4 0 8 0 12 

    - มภีาวะแทรกซอ้น 0 0 0 0 0 

    - มภีาวะแทรกซอ้นทางตา - - - - - 

    - มภีาวะแทรกซอ้นทางไต  - - - - - 

    - มภีาวะแทรกซอ้นทางเทา้ - - - - - 
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เรื่อง 
ชาย หญิง 

รวม 
คน รอ้ยละ คน รอ้ยละ 

    - มภีาวะแทรกซอ้นอื่นๆ - - - - - 

จ านวนประชากรที่ไดร้บัการคดักรองโรคเบาหวาน

และโรคความดนัโลหติ 

     

    - ไมม่ภีาวะแทรกซอ้น 1 100 0 0 1 

    - มภีาวะแทรกซอ้น 0 0 1 100 1 

    - มภีาวะแทรกซอ้นทางตา - - - - - 

    - มภีาวะแทรกซอ้นทางไต  - - - - - 

    - มภีาวะแทรกซอ้นทางเทา้ - - - - - 

    - มภีาวะแทรกซอ้นทางหวัใจ - - - - - 

    - มภีาวะแทรกซอ้นทางสมอง - - - - - 

การเฝ้าระวงัโรคอว้นลงพงุ ในประชากรอายุ 15 ปี 

ข้ึนไป 

     

    - ประชากรทีไ่ดร้บัการวดัรอบเอว 837 0 1,730 0 2,567 

    - ประชากรทีม่รีอบเอวเกนิเกณฑ ์ 329 0 1,177 0 1,506 

    - ดชันีมวยกาย มากกว่า 23 กก/ม2 837 0 1,730 0 2,567 

ประชากรทีม่ภีาวะอว้นลงพงุ 338 0 855 0 1,193 

 

 

ขอ้มูล ณ วนัที่ 1 ตลุาคม 2558 ถงึ 6 กนัยายน 2559 

 

จากขอ้มลู ประชาชนที่มีรอบเอวเกนิเกณฑ ์ จ านวน 1,506 คน เทศบาล จากประชาชนที่ไดร้บัการวดัรอบ

เอว 2,567 คน (กลุ่มตวัอย่าง) คดิเป็นรอ้ยละ 58.67  เทศบาลเมืองทุ่งสงมีการด าเนินโครงการคดักรองความดนั 

เบาหวานและปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมประชาชนต าบลปากแพรก ศูนยส์ุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง   การคดักรองสุขภาพคดักรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั ประจ าปี 2559 
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สถติกิารตายจากมรณบตัร แยกรายเดือน จากส านักทะเบยีน 

ขอ้มลูของ ทอ้งถิน่เทศบาลเมืองทุ่งสง ระหว่างเดือนตลุาคม พ.ศ. 2559 

ถงึเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2559 

เดือน ปี (พ.ศ.) ชาย หญิง รวม 

ต.ค.2558 3 3 6 

พ.ย.2558 4 3 7 

ธ.ค.2558 1 1 2 

ม.ค.2559 3 4 7 

ก.พ.2559 1 4 5 

ม.ีค.2559 - - - 

เม.ย.2559 3 2 5 

พ.ค. 2559 2 1 3 

ม.ิย.2559 3 4 7 

ก.ค.2559 4 4 8 

ส.ค.2559 3 0 3 

รวม 27 26 53 

 

 

4.3 อาชญากรรม 
 

สถติคิวามผิดในคดีอาญาที่ส าคญัเปรยีบเทยีบ  สภ.ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

ประเภทความผิด 
ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 

รบัแจง้ จบั รบัแจง้ จบั รบัแจง้ จบั 

1. ความผดิเกี่ยวกบัชวีติร่างกายและเพศ 55 49 77 64 61 53 

           1.1 ฆ่าผูอ้ื่น 6 6 14 11 14 11 

           1.2 ทาํรา้ยผูอ้ื่นถงึแก่ความตาย 5 3 0 0 2 2 

           1.3 พยายามฆ่า 18 16 23 19 22 18 

           1.4 ทาํรา้ยร่างกาย 16 15 34 29 18 17 

           1.5 ขม่ขนืกระทาํชาํเรา 9 8 4 3 1 1 

           1.6 อื่นๆ 1 0 2 2 4 2 

2. ความผดิเกี่ยวกบัทรพัย ์ 123 89 107 80 102 74 

2.1 ปลน้ทรพัย ์ 2 2 3 3 0 0 

2.2 ชงิทรพัย ์ 0 0 1 1 1 1 

ตาราง สถติกิารตายจากมรณะบตัร แยกรายเดอืน จากสาํนกัทะเบยีน ประจาํปี 2559 
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ประเภทความผิด 
ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 

รบัแจง้ จบั รบัแจง้ จบั รบัแจง้ จบั 

2.3 วิง่ราวทรพัย ์ 17 15 5 3 4 3 

2.4 ลกัทรพัย ์ 75 53 67 47 61 44 

2.5 กรรโชกทรพัย ์ 0 0 0 0 0 0 

2.6 ฉอ้โกง 7 2 6 5 7 3 

2.7 ยกัยอกทรพัย ์ 12 9 16 13 23 17 

2.8 ทาํใหเ้สยีทรพัย ์ 9 7 7 7 4 4 

2.9 รบัของโจร 1 1 0 0 0 0 

2.10 ลกัพาเรยีกค่าไถ่ 0 0 0 0 0 0 

2.11 วางเพลงิ 0 0 0 0 0 0 

2.12 อื่นๆ 1 0 2 1 2 2 

3. การโจรกรรมรถยนต ์ 2 2 2 2 1 1 

4. การโจรกรรมรถจกัรยานยนต ์ 15 13 22 14 15 9 
 

ที่มา :สภ.ทุง่สง จงัหวดันครศรีธรรมราช ( ขอ้มูล ณ เดือน 25 ตลุาคม 2559) 
 

 

4.4 ยาเสพตดิ 

ผูเ้ขา้รบัการบาํบดัค่ายปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม  “ ศูนยข์วญัแผ่นดิน ” ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณหมวดเงิน

อดุหนุนจากกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่  เป็นค่าลงทะเบยีนคนละ 6,500 บาท  โดยผูเ้ขา้บาํบดัจะตอ้งไดร้บัการคดั

กรอง (ตรวจปสัสาวะ) จาก ศูนยป์ฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิอาํเภอทุ่งสง   มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

  ใน ปี พ.ศ. 2557   มผูีต้ดิยาเสพตดิ  7  ราย   ไดร้บัการบาํบดัจาํนวน   7  ราย  แยกเป็นชมุชน  คือ 
 

ชมุชน จ านวนผูต้ดิยาเสพตดิ จ านวนไดร้บัการบ าบดั 

1. ชมุชนบา้นในหวงั 1      ราย 1    ราย 

2. ชมุชนเสรมิชาติ 1      ราย 1    ราย 

3. ชมุชนยุทธศาสตร ์ 1      ราย 1    ราย 

4. ชมุชนย่านการคา้ 4      ราย 4    ราย 

รวม 7    ราย 7   ราย 

 

 

 

 



37 
 

ใน ปี พ.ศ. 2558   มผูีต้ดิยาเสพตดิ  20  ราย   ไดร้บัการบาํบดัจาํนวน   20  ราย  แยกเป็นชมุชน  คือ 
 

ชมุชน จ านวนผูต้ดิยาเสพตดิ จ านวนไดร้บัการบ าบดั 

1. ชมุชนเขาปรดี ี 5      ราย 5      ราย 

2. ชมุชนประชาอทุศิ 3      ราย 3      ราย 

3. ชมุชนยุทธศาสตร ์ 3      ราย 3      ราย 

4. ชมุชนหมูบ่า้นพฒันา 2      ราย 2      ราย 

5. ชมุชนหลงัโรงพยาบาลทุ่งสง 2      ราย 2      ราย 

6. ชมุชนเสรมิชาต ิ 1      ราย 1      ราย 

7. ชมุชนย่านการคา้ 4      ราย 4      ราย 

รวม 20  ราย 20  ราย 

 

ใน ปี พ.ศ. 2559   มผูีต้ดิยาเสพตดิ  15  ราย   ไดร้บัการบาํบดัจาํนวน   15  ราย  แยกเป็นชมุชน  คือ 

 

ชมุชน จ านวนผูต้ดิยาเสพตดิ จ านวนไดร้บัการบ าบดั 

1. ชมุชนประชาอทุศิ 3      ราย 3      ราย 

2. ชมุชนยุทธศาสตร ์ 2      ราย 2      ราย 

3. ชมุชนหลงัโรงพยาบาลทุ่งสง 1      ราย 1      ราย 

4. ชมุชนเสรมิชาต ิ 1      ราย 1      ราย 

5. ชมุชนย่านการคา้ 8      ราย 8      ราย 

รวม 15   ราย 15   ราย 

 

ขอ้เสนอแนะในการพฒันาเทศบาล 

ส่งเสรมิและสนบัสนุนสถาบนัครอบครวัใหม้ากขึ้น  เพราะสถาบนัครอบครวัเป็นสถาบนัพื้นฐานที่มคีวามสาํคญั

ที่สุดสาํหรบัเยาวชน ที่จะสามารถใหค้วามอบอุ่นและปฏิบตัิหนา้ที่ในการอบรมส ัง่สอนสมาชิกของครอบครวัใหเ้ป็น

พลเมอืงทีด่ ีต่อเยาวชนได ้โดยไมต่อ้งพึง่พายาเสพตดิ โดยเนน้สนบัสนุนและส่งเสรมิตามโครงการรณรงคป้์องกนัยาเสพ

ตดิ 
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สถติคิวามผิดในคดีอาญาที่ส าคญัเปรยีบเทยีบ  สภ.ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

ประเภทความผิดที่รฐัเป็นผูเ้สยีหาย 

ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 

จบักมุ

(ราย) 

ผูต้อ้งหา

(คน) 

จบักมุ

(ราย) 

ผูต้อ้งหา

(คน) 

จบักมุ

(ราย) 

ผูต้อ้งหา

(คน) 

1. คดคีวามผดิทีร่ฐัเป็นผูเ้สยีหาย 749 943 632 870 1,516 1,879 

     1.1  ยาเสพตดิ 183 247 221 329 1,293 1,509 

     1.1.1  ผลติ 173 223 221 329 132 195 

     1.1.2  นาํเขา้ 0 0 0 0 0 0 

     1.1.3  ส่งออก 0 0 0 0 0 0 

     1.1.4  จาํหน่าย 3 4 0 0 1 4 

     1.1.5  ครอบครองเพือ่จาํหน่าย 126 170 96 117 153 193 

     1.1.6  ครอบครอง 341 413 579 666 558 651 

     1.1.7  เสพยาเสพตดิ 877 882 463 483 449 466 

     1.1.8   อื่นๆ 7 20 0 0 0 0 

 

ที่มา :สภ.ทุง่สง จงัหวดันครศรีธรรมราช ( ขอ้มูล ณ เดือน 25 ตลุาคม 2559) 

 

4.5  การสงัคมสงเคราะห ์

ทางเทศบาลเมอืงทุ่งสง ไดม้กีารส่งเสรมิสนบัสนุนเกี่ยวกบัการสงัคมสงเคราะห ์โดยในปีงบประมาณ 2559  

ไดม้โีครงการทีส่่งเสรมิสนบัสนุน อาทเิช่น  

 โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยงัชพี คนชรา คนพกิาร ผูป่้วยโรคเอดส ์ 

 โครงการสนบัสนุนการดาํเนินงานกองทนุสวสัดกิารชมุชน 

 โครงการสงเคราะหผู์ป้ระสบภยัพบิตัิ 

 โครงการส่งเสรมิภมูปิญัญาและสวสัดิการผูสู้งอายุ 

 

5. ระบบบรกิารพื้นฐาน 
 

5.1 การคมนาคมขนสง่ 

การเดินทาง 

ทางรถยนต ์   ม ี2 เสน้ทาง คือเริ่มตน้จากกรุงเทพฯ โดยใชเ้สน้ทางหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่าน

จงัหวดัเพชรบุรี  ประจวบคีรีขนัธ ์ และเมือ่ถงึจงัหวดัชุมพร  เปลีย่นมาใชเ้สน้ทางหมายเลข  41  ผ่านจงัหวดัสุราษฎร์

ธานี เขา้เขตจงัหวดันครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง เป็นระยะทาง 747 กิโลเมตร และทางรถไฟเป็นระยะทาง 773 กิโลเมตร   

ส่วนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 (เขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง อาํเภอหว้ยยอดจงัหวดัตรงั) เริ่มจาก เทศบาลเมอืงทุ่งสง 
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ตาํบลปากแพรก อาํเภอทุ่งสง ผ่านตาํบลชะมาย ตาํบลที่วงั ตาํบล   กะปาง ไปอาํเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั และทาง

หลวงจงัหวดัหมายเลข 4110 เชื่อมการคมนาคมระหว่างอาํเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรธีรรมราช กบัอาํเภอทุ่งสง เป็นตน้ 
 

รถโดยสารประจ าทาง   มรีถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรบัอากาศของบริษทัขนส่ง จาํกดั จดับริการ

จากกรุงเทพฯ สถานีตน้ทางทีข่นส่งสายใต ้ถนนป่ินเกลา้-นครชยัศร ีและทีทุ่่งสง สถานีตน้ทางอยู่ที่สถานีขนส่งย่อยทุ่งสง  

มบีรษิทัทรพัยไ์พศาลทวัร ์จาํกดั สาขาทุ่งสง และสมบตัทิวัร ์
 

รถไฟ   การรถไฟแห่งประเทศไทยใหบ้ริการรถไฟสู่ อาํเภอทุ่งสง ท ัง้เป็นสถานีปลายทางและเป็นสถานีที่

ขบวนรถผ่าน  
 

ทางอากาศ     ไดแ้ก่  สายการบนินกแอร ์ สายการบนิแอรเ์อเชีย  และสายการบนิไทยไลออนสแ์อร ์  

การเดนิทางจากทุ่งสงไปท่าอากาศยานต่างๆดงัน้ี 
 

ล าดบัที่ ท่าอากาศยาน ระยะทาง ระยะเวลา 

1. ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช  68.8 กม. 1 ชม.1 นาท ี

2. ท่าอากาศยานกระบี ่ 101.8  กม. 1 ชม. 35 นาท ี

3. ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์านี 138.2 กม. 1 ชม. 52 นาท ี

4. ท่าอากาศยานตรงั 81.2 กม. 1 ชม. 5 นาท ี

5. ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 184.2 กม. 2 ชม. 22 นาท ี
 

ที่มา : กองช่าง ( ณ เดือนตลุาคม 2559) 

สภาพการจราจร  

ปจัจุบนัในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสงเริ่มติดขดัในบางเวลา เช่น ตอนเชา้และตอนเยน็ ซึ่งมผูีเ้ขา้ใชบ้ริการใน

เขตเทศบาลในช่วงดงักลา่วเป็นจาํนวนมาก ไมท่ทีีจ่อดรถ มกีารจอดรถบนถนนทาํใหก้ดีขวางการจราจร 
 

ขอ้มลูถนน (ขอ้มลู ณ เดอืนตลุาคม  2559) 

 

ถนน จ านวน ระยะทาง 

1. ถนนคอนกรตี 26 สาย 5.908  กม. 

2. ถนนลาดยาง 102 สาย 38.166  กม. 

3. ถนนหนิคลุก 7  สาย 0.891  กม. 

รวมทัง้หมด 135 สาย 44.965  กม. 
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5.2 การไฟฟ้า 

 จาํนวนครวัเรอืนทีใ่ชไ้ฟฟ้า    10,968     ครวัเรอืน 

 พื้นทีท่ีไ่ดร้บับรกิารไฟฟ้า     รอ้ยละ    100     ของพื้นทีท่ ัง้หมด 

 ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง)  จาํนวน  1,610 จุด ครอบคลุมถนน  135  สาย ไฟฟ้า

สญัญาณ 

 ไฟจราจร  6  จดุ  (ตลาดนดันาเหนือ , สีแ่ยกชยัชมุพล ,สีแ่ยกตลาดเกษตร, สีแ่ยกหนา้เทศบาล,   

สีแ่ยกชนปรดีา ,สีแ่ยกยุทธศาสตร)์ 
 

5.3 การประปา 
 

หน่วยงานเจา้ของกจิการประปา 

 เทศบาลเมอืงทุ่งสง   

 การประปาส่วนภมูภิาค  เป็นหน่วยงานเจา้ของกจิการประปารายใหญ่  

 ระบบประปาของกรมโยธาธกิารบางส่วน คือ ชมุชนเขาปรดี ีและชมุชนบา้นในหวงั 

 การประปาส่วนภมูภิาค  ก าลงัการผลติน ้ าประปาที่ผลติไดต่้อลูกบาศกเ์มตรต่อวนัและน ้ าประปาที่ใชเ้ฉลี่ย 

 จ านวนครวัเรอืนที่ใชน้ ้ าประปา  การประปาสว่นภมิูภาคสาขาทุ่งสง 

     มจีาํนวนท ัง้สิ้น  10,968  ครวัเรอืน 

 ก าลงัผลติน ้ าประปา  การประปาสว่นภมิูภาคสาขาทุ่งสง 

มกีาํลงัผลติ(นํา้ประปา) 1,040 ลบ.ม./ช ัว่โมง เท่ากบั 24,960 ลบ.ม./วนั 

 น ้ าประปาที่ใชใ้นเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  จาํนวน 4,840 ลบ.ม./วนั 

 แหล่งน ้ าดิบ   ทีใ่ชผ้ลตินํา้ประปา  มจีาํนวน  1  แหลง่  คือ คลองท่าแพ   

ปรมิาณนํา้ทีใ่ชผ้ลติ  24,960  ลูกบาศกเ์มตร/วนั  

แหล่งน ้ าดิบจากฝายมีชีวิต   จาํนวน  5  แห่ง คือ ฝายมชีีวิตคลองท่าแพ, ฝายมชีีวิตบริเวณ   

ชุมทางลดโลกรอ้นทุ่งสง สวนพฤกษาสิรินธร,  ฝายมชีีวิตคลองท่าเลาบริเวณดา้นหนา้หอสมุด

ประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง,ฝายมีชีวิตชุมชนเขาปรีดี  คลองท่าเลา , ฝายโหละ๊ตีด คลอง      

ท่าโหลน เพือ่แกป้ญัหานํา้ ฟ้ืนคืนระบบนิเวศหนองป่าแก่    
 

 เทศบาลเมอืงทุ่งสง   

 ประปาชมุชน ม ี2 ชมุชน คือ ชมุชนบา้นในหวงั 188 ครวัเรอืน  และชมุชนเขาปรดี ี59 ครวัเรอืน 

 ชมุชนบา้นในหวงั 20 ลบ.ม.  

 ชมุชนเขาปรดี ี120 ลบ.ม. 
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5.4 โทรศพัท ์

    โทรคมนาคม  ไดแ้ก่  โทรศพัท ์ อนิเตอรเ์น็ต 
 

5.4.1 การสือ่สาร 

- โทรศพัทส์่วนบคุคลในพื้นที ่ 

- โทรศพัทส์าธารณะในเขตพื้นที ่ 

- จาํนวนชมุสายโทรศพัทใ์นเขตพื้นที ่5 ชมุสาย  คือทุ่งสง นาบอน ทีว่งั ค่ายเทพสตรศีรสุีนทร            

ควนไมแ้ดง 

- สถานีวทิยุกระจายเสยีง   และสถานีวทิยุโทรทศัน ์ ในเขตเทศบาล และสามารถติดตาม  ข่าวสารจาก

สถานีนอกเขตพื้นที ่ 
 

 5.4.2 หอกระจายข่าวในพื้นที่ใหบ้รกิารครอบคลุม 20 ชมุชน ตามจุดต่าง ๆ 

หน่วยงานทีม่ขีา่ยวทิยุสือ่สารในพื้นที ่  ดงัน้ี 

- สถานีตาํรวจภธูรอาํเภอทุ่งสง 

- สถานีรถไฟชมุทางทุ่งสง 

- เทศบาลเมอืงทุ่งสง (คลืน่บรรเทาฯ) 

- ทีว่่าการอาํเภอทุ่งสง, อปพร 

- มลูนิธต่ิาง ๆ  (ประชาร่วมใจ,ไตเ้ตก๊ตึ้ง,สว่างธรรมสถาน) 

5.5 ไปรษณียห์รอืการสือ่สารหรอืการขนสง่ และวสัดุ ครุภณัฑ ์

- ทีท่าํการไปรษณียโ์ทรเลข 1 พื้นที ่ คือทีท่าํการไปรษณียท์ุ่งสง 

6. ระบบเศรษฐกจิ 

โครงสรา้งทางเศรษฐกิจของเมอืงทุ่งสง จากอดีต มกีารขยายตวัเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเน่ือง จนกระท ัง่เกิดวกิฤติทาง

เศรษฐกจิของประเทศไทยโดยรวมอยู่ในสภาวะทีถ่ดถอยตัง้แต่ปี 2540 เป็นตน้มาและส่งผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจของ

เมืองทุ่งสง ซึ่งอดีตการคา้ และการลงทุนขยายตวัเพิ่มขึ้นและชะลอตวัส่งผลกระทบต่อการจา้ง แรงงานและการจด

ทะเบยีนธุรกจิ นิตบิคุคล และส่งผลใหร้ายรบัหมวดภาษอีากรลดลง ปจัจุบนั ปี 2559 สภาวะเศรษฐกิจเมอืงทุ่งสงยงัอยู่

ในระดบัลดลง เน่ืองจากปจัจยัต่างๆ  เช่น ราคายางพาราซึง่เป็นผลผลติทางการเกษตรหลกัของทอ้งถิ่นทุ่งสง ราคาลดลง

ภาคการใชจ่้ายของประชาชนในเมอืงทุ่งสงจงึมลีดลง   

รายได/้ประชากร  รายไดเ้ฉลี่ยของประชากรในเขตเทศบาลโดยเฉลีย่ 30,000 บาทต่อคนต่อปี (เฉพาะในชุมชน 

20 ชมุชน   ไมร่วมย่านการคา้) 
 

(ทีม่าของขอ้มลู : กองสวสัดกิารสงัคม  เทศบาลเมอืงทุ่งสง) 
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6.1 การเกษตร 

การใชท้ี่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีพื้นที่ประมาณ 1,957.11  ไร่ เป็นพื้นที่ชุมชนเมอืงด ัง้เดิม ถนน

เสรมิชาตฟิากตะวนัตก ฟากทางใตบ้รเิวณขา้งโรงเรยีนเทศบาลวดัท่าแพ บรเิวณชุมชนท่าแพ เป็นสวนยางพารา และปลูก

ผลไมบ้างส่วน 
 

6.2 การประมง 

- 

6.3 การปศสุตัว ์

สตัวเ์ลี้ยงทีม่มีากทีสุ่ดในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง กค็ือ สุกร เป็ด ไก่ โค ซึ่งส่วนมากจะฆ่าและชาํแหละที่โรงฆ่า

สตัว ์และจดัจาํหน่ายในตลาดสดเทศบาลเมอืงทุ่งสงปีหน่ึงประมาณ  15,228 ตวั 
 

แหล่งน ้ าที่ใชใ้นการเพาะปลูกและเลี้ยงสตัว ์

แหลง่นํา้เพือ่การเกษตรในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง ส่วนใหญ่ใชน้ํา้ฝนและจากธรรมชาติ เป็นสาํคญั โดยแหล่ง

นํา้ทีส่าํคญัเหลา่น้ี   ไดแ้ก่ คลองท่าเลา   คลองท่าโหลน   และคลองท่าแพ 
 

6.4 การบรกิาร 

- 

6.5 การท่องเที่ยว 

 "ถ ้าตลอด" หรอืที่ชาวทุ่งสงเรยีกกนัว่าถ ้าหลอด  

เป็นถํา้ที่รูจ้กักนัมานานเท่าใดไม่มหีลกัฐาน ปรากฏทราบเพยีงแต่ว่าในปี พ.ศ .2431 นายบุญช่วย   กุมาร

จนัทรไ์ดร้วบรวมเงนิจากผูม้จีิตศรทัธา สรา้งพระพทุธไสยาสนข์ึ้น ต่อมาไดส้รา้งพระพทุธรูปอื่น ๆ เพื่อเป็นพทุธบูชามา

ตามลาํดบั "ถํา้ตลอด" เป็นถํา้ของภเูขาวดัโคกหมอ้(วดัชยัชมุพล) สถานที่สาํคญัทางประวตัิศาสตร ์สมยัสงครามโลกครัง้

ที ่2 ปี พ.ศ.2484 เมอืงทุ่งสง ในฐานะชมุทางการคมนาคมทีส่าํคญั จงึตกเป็นเป้าหมายของฝ่ายพนัธมติร และฝ่ายอกัษะ 

ญี่ปุ่นยดึเอาเมอืงทุ่งสงเป็นเป้าส่งกาํลงับาํรุงเพือ่ขยายแนวรบสู่ประเทศพมา่ เกณฑแ์รงงานคนและปรบัจุดยุทธศาสตรพ์กั

กาํลงัพล โดยสรา้งทางรถไฟเลยีบภเูขาดา้นตะวนัออกภเูขาโคกหมอ้จงึกลายเป็นเป้าโจมตทีางอากาศของฝ่ายสมัพนัธมติร 

ทาํใหถ้ ํา้กระโจมซึง่อยู่ดา้นบนเขาพงัทลายลง ต่อมาจงึเปลีย่นชื่อภเูขาโคกหมอ้เป็นภูเขา "ชยัชุมพล" เพื่อเป็นอนุสรณ์ทาง

ประวตัิศาสตร ์ลกัษณะของถํา้ตลอดหนัหนา้ไปทางทิศเหนือ และสามารถเดินทะลุได ้เมื่อเขา้ไปภายในถํา้ จะรูส้ึกเย็น 

ภายในถํา้มหีนิงอกหนิยอ้ยสวยงาม    มพีระพทุธรูปปูนปัน้ปางไสยาสนส์วยงาม  1 องค ์ความยาว 11 เมตร หนัเศียร

ไปทางทศิใตต้ามส่วนลกึของถํา้ พระบาทหนัไปทางปากถํา้ ท ัง้ยงัมพีระพทุธรูปเท่าองคจ์ริงประดิษฐานเรียงรายไปกบัผนงั

ถํา้ทางดา้นทศิตะวนัตกจนสุดถํา้ ผนงัถํา้ท ัง้สองดา้นเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนงั ฝีมอืของครูแนบ  ทชิินพงศ ์ผูม้ผีลงาน

ดเีด่นทางดา้นวฒันธรรมสาขาจิตรกรรม ประจาํปี 2534 จากสาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ ตรงกลางปาก

ทางเขา้ถ ํา้มสีิงโตแกะสลกัจากหินขนาดใหญ่ดูโดดเด่นสวยงาม ดา้นขา้งปากถํา้มีพระพุทธรูปปูนปัน้ขนาดต่าง ๆ และ

เจดยี ์ฯลฯ บริเวณภายนอกถํา้มพีระพทุธรูปเหมอืน อนัเป็นที่เคารพศรทัธาของประชาชนภาคใต ้  ได แ้ก่ พ่อท่านคลา้ย

file:///C:/Users/Work/Desktop/Win7_835/AppData/Local/Microsoft/Windows/My%20Documents/แผนพัฒนาเทศบาล/ข้อมูลปากแพรก/Data_pakpark.doc
file:///C:/Users/Work/Desktop/Win7_835/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Plan_2548-2549/P_49-51/Person/person.html
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วาจาสทิธิ์ วดัธาตุนอ้ย, หลวงปู่คลิ้ง วดัถลุงทอง พ่อท่านซงั วดัววัหลุง , หลวงปู่ทวดวดัชา้งไห ้และหลวงปู่เขยีว วดัหร

งบน ประดษิฐานอยู่ท ัว่บรเิวณของถํา้ตลอดมพีื้นที ่21 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา 

 พระซ าปอกง หรอื หลวงพอ่โต และ พระโพธิสตัวก์วนอมิ 

เมือ่ปี พ.ศ.2492 มคีณะบุคคลที่นบัถอืและศรทัธาในพระซาํปอกง ไดอ้ญัเชิญกระถางธูปพระซาํปอกงมา

ตัง้   ณ  ศาลเจา้ ซึ่งเป็นอาคารไมห้ลงัเลก็ ๆ บริเวณสวนผกั บา้นนาเหนือ อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เพื่อ

สกัการะบูชาเป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจใหมุ้่งกระทาํความดี และไดจ้าํลององคพ์ระซาํปอกงของวดัพนญัเชิงขึ้นเป็นไม ้

แกะสลกั ลงรกัปิดทองขนาดหนา้ตกักวา้ง 18 น้ิวเพื่อกราบไหวบู้ชา ดว้ยความเลือ่มใสศรทัธาของประชาชนในอาํเภอทุ่ง

สงและใกลเ้คียงที่มต่ีอพระซาํปอกงมจีาํนวนมากขึ้น ในปี พ .ศ. 2514 จึงไดร่้วมกนับริจาคทรพัยเ์พื่อสรา้งอาคารวหิาร

หลงัใหมข่ึ้น พรอ้มน้ีไดส้รา้งพระพทุธรูปซาํปอกงองคใ์หม่เป็นปูนปัน้ ขนาดหนา้ตกักวา้ง 52 น้ิวเพื่อประดิษฐานเป็นพระ

ประธานในวหิารดงัปรากฏในปจัจุบนั และม ี พระโพธิสตัวก์วนอมิ 

 สวนพฤกษาสรินิธร 

สวนสาธารณะบา้นในหวงัแต่เดมิ มพีื้นที ่หมดประมาณ 150 ไร่ ต ัง้อยู่ที่บา้นในหวงัตะวนัออก บริเวณเขา

ยายสหีวงัเชื่อมต่อเขาประไพและเขาหมู่แปะในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง   อ .ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  อยู่ติดในตวัเมอืง

ทุ่งสง รมิทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 41 ห่างจากจงัหวดั นครศรธีรรมราช 55 กิโลเมตร พื้นเป็นที่ราบที่ลุ่มและเป็นภูเขา 

ไดร้บัการพระราชทานนาม จากสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ชื่อว่า “สวนพฤกษา  สริินธร” เป็น

สถานที ่ พกัผ่อนหย่อนใจ  นนัทนาการแก่ประชาชนในทอ้งถิ่น และเป็นจดุแวะพกัผ่อนของผูท้ีเ่ดนิทางผ่าน 
 

6.6 อตุสาหกรรม 

โรงงาน (ผาทอง,นํา้ดื่มเตยหอม,นํา้ดื่มรนิทพิย)์ จาํนวน    3  แห่ง 
 

นอกจากน้ียงัม ี การประกอบอาชพีอตุสาหกรรมในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสงส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดเลก็

และอุตสาหกรรมในครวัเรือน เช่น การทาํนํา้ดื่มบรรจุขวด การทาํเสน้กว๋ยเตีย๋ว การทาํเสน้ขนมจีน จาํนวน  5  โรง  

การทาํลูกชิ้น ฯลฯ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดในเขตเทศบาลเมืองทุ่ งสง คือ โรงงานโม่หินและมอีุตสาหกรรมซ่อม

รถยนต ์รถจกัรยานยนตแ์ละโรงนํา้แขง็ 
 

6.7 การพาณิชย/์การบรกิาร/กลุม่อาชีพ 

การพาณิชยกรรมและบรกิาร   มผูีป้ระกอบการคา้ในเขตเทศบาล  แบง่ออกตามประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.  ประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  จาํนวน  125  ราย 

2.  ประกอบกจิการจาํหน่าย/สะสมอาหาร   จาํนวน  310  ราย 

3.  จาํหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ     จาํนวน  783  ราย 

4.  ผูป้ระกอบการในตลาดสดเทศบาล   จาํนวน  773  ราย 

5.  โรงแรม      จาํนวน   12  แห่ง 

5.1  โรงแรมบญุญารตัน ์   จาํนวน   35  หอ้ง 

5.2  โรงแรมเทยีมฟ้า    จาํนวน   27  หอ้ง 



44 
 

5.3  โรงแรมไทยวฒันาโฮเตล็   จาํนวน   40  หอ้ง 

5.4  โรงแรมอาํนวย    จาํนวน   15  หอ้ง 

5.5  โรงแรมชโิน@ ทุ่งสง   จาํนวน   33  หอ้ง 

5.6  โรงแรมปรุมิรสีอรท์    จาํนวน   22  หอ้ง 

5.7  โรงแรมเดอะรูมรสีอรท์   จาํนวน   28  หอ้ง 

5.8  โรงแรมเดอะคลัเลอรฟูล โฮเตล็  จาํนวน   23  หอ้ง 

5.9  โรงแรมสวนหลวงลฟิวิง่สวที   จาํนวน   14  หอ้ง 

5.10  โรงแรมโต(TO) แมนชัน่   จาํนวน   14  หอ้ง 

5.11 โรงแรมเลอปารค์    จาํนวน   70  หอ้ง 

5.12 โรมเดอะวลิลา่    จาํนวน   29  หอ้ง 

6.  แมนชัน่/อพารท์เมน้    จาํนวน     7  แห่ง 

7.  การพานิชยกรรมและการบรกิาร 

7.1 สถานีบรกิารนํา้มนั      จาํนวน    2   แห่ง 

7.2 ตลาดสดเทศบาล    จาํนวน   1  แห่ง 

7.3 ตลาดนดัประเภท 2    จาํนวน    1  แห่ง 

- ตลาดนดันาเหนือ 

7.4 รา้นคา้ท ัว่ไป      

-  รา้นขายของชาํและสนิคา้เบด็เตลด็   จาํนวน  150 แห่ง 

7.5 สถานธนานุบาล       จาํนวน    1   แห่ง 

7.6 โรงฆ่าสตัว ์      จาํนวน    1  แห่ง 

7.7 ธนาคาร        จาํนวน  11 แห่ง 
 

ธนาคารและสถาบนัการเงนิ  จ านวน   10   แห่ง 

-  ประกอบดว้ย  ธนาคารธนชาต  ธนาคารกรุงศรีธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ ธนาคารออมสนิ (สาขาทุ่งสงและสาขาไทยสมบูรณ์)  ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทยสาขา

ทุ่งสง  ธนาคารกสกิรไทย  ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารอสิลาม 

การพาณิชยใ์นเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง  ในตลาดสดเทศบาล ซึ่งจะมแีม่คา้พ่อคา้รายย่อยประมาณ 1,200 

คนเศษ แยกประเภทเน้ือหม ูเน้ือววั เน้ือไก่  ประเภทของชาํ เบด็เตลด็ เครื่องแกง มะพรา้วขดู 
 

มกีารนําปลาจากระนอง และฝัง่อ่าวไทย จ.นครศรีธรรมราช มาขายส่งกนัที่ตลาดสดเป็นจาํนวนมาก 

นอกจากน้ีก็มผีกัผลไมต้ามฤดูกาลอีกมากมาย ซึ่งพื้นที่ของตลาดสดเป็นอาคาร 4 ช ัน้ มพีื้นที่ท ัง้สิ้น  2 ไร่ 1 งาน 5 

ตารางวา ซึ่งไม่เพียงพอกบัจํานวน   พ่อคา้และแม่คา้และผูซ้ื้ อจึงมีการวางขายบนพื้นถนน  ซึ่งทางเทศบาลจะ

กาํหนดเวลาขายและจะทาํความสะอาดถนนและตลาดสดทุกวนั นอกจากนัน้มกีารคา้ขายของท ัว่ไป เช่น เสื้อผา้ อาหาร 

เครื่องสุขภณัฑ ์เครื่องจกัรกล สถานีบรกิารนํา้มนั 
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6.8 แรงงาน 

 

ผลการสาํรวจ จปฐ.สามารถวิเคราะหจ์าํนวนคนว่างงาน (ปี พ.ศ. 2558,2559) ดา้นกาํลงัแรงงาน    ในเขต

เทศบาลเมอืงทุ่งสง ดงัน้ี 

ผลวเิคราะหจ์ านวนคนว่างงาน (ปี พ.ศ. 2558)   3  ชมุชนแรกที่มีคนว่างงานมากที่สุด คอื 

อนัดบัที่ 1  ชุมชนประชาอุทิศ  มคีนว่างงาน  138  คน  คิดเป็นรอ้ยละ  23.00 ของจาํนวนที่สาํรวจท ัง้หมด  

600 คน  และชุมชนทุ่งสง – นาบอน คนว่างงาน  138  คน  คิดเป็นรอ้ยละ  23.00 ของจาํนวนที่สาํรวจท ัง้หมด     

660 คน 

อนัดบัที่ 2 ชุมชนบา้นนาเหนือ  มคีนว่างงาน  113  คน  คิดเป็นรอ้ยละ  24.04  ของจาํนวนที่สาํรวจท ัง้หมด 

470 คน 

อนัดบัที่ 3  ชุมชนตลาดสด  มคีนว่างงาน  108 คน  คิดเป็นรอ้ยละ  14.57  ของจาํนวนที่สาํรวจท ัง้หมด     

741 คน 

 

ผลการวเิคราะหจ์ านวนคนว่างงาน (ปี พ.ศ. 2559)   3  ชมุชนแรกที่มีคนว่างงานมากที่สุด คอื 

อนัดบัที่ 1  ชุมชนยุทธศาสตร ์ มคีนว่างงาน  148  คน  คิดเป็นรอ้ยละ  11.70 ของจาํนวนที่สาํรวจท ัง้หมด 

1,265 คน   

อนัดบัที่ 2  ชุมชนหมู่บา้นพฒันา  มคีนว่างงาน  32  คน  คิดเป็นรอ้ยละ  6.54  ของจาํนวนที่สาํรวจท ัง้หมด 

489 คน 

อนัดบัที่ 3  ชุมชนท่าแพใต ้ มคีนว่างงาน  30 คน  คิดเป็นรอ้ยละ  6.44    ของจาํนวนที่สาํรวจท ัง้หมด      

466 คน 

ขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันาเมืองทุ่งสง  คือ ควรส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนมอีาชีพและรายไดเ้พิ่มขึ้น  

โดยใหป้ระชาชนที่ว่างงานรวมกลุ่มกนั  เพื่อสรา้งสรรคว์ตัถุดิบหรือสิ่งของใกลต้วัในชุมชน      มาเป็นเอกลกัษณ์ซึ่งจะ

สามารถนํามาเป็นผลิตภณัฑเ์พื่อนํามาสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ชุมชนได ้โดยใหด้าํเนินการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจดัทาํ

โครงการสนบัสนุนส่งเสรมิและพฒันาอาชพีแก่ชมุชน และ โครงการสนบัสนุน 1 ชมุชน 1 ผลติภณัฑ ์ 
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7. เศรษฐกจิพอเพยีงทอ้งถิน่(ดา้นการเกษตรและแหลง่น ้ า) 
 

7.1 ขอ้มูลพื้นฐานของหมู่บา้นหรอืชุมชน 

การใชท้ี่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีพื้นที่ประมาณ 1,957.11  ไร่ เป็นพื้นที่ชุมชนเมอืงด ัง้เดิม ถนน

เสรมิชาตฟิากตะวนัตก ฟากทางใตบ้รเิวณขา้งโรงเรยีนเทศบาลวดัท่าแพ บรเิวณชุมชนท่าแพ เป็นสวนยางพารา และปลูก

ผลไมบ้างส่วน 
 

สตัวเ์ลี้ยงที่มมีากที่สุดในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง ก็คือ สุกร เป็ด ไก่ โค ซึ่งส่วนมากจะฆ่าและชาํแหละที่โรงฆ่ า

สตัว ์และจดัจาํหน่ายในตลาดสดเทศบาลเมอืงทุ่งสงปีหน่ึงประมาณ  15,228 ตวั 
 

แหล่งน ้ าที่ใชใ้นการเพาะปลูกและเลี้ยงสตัว ์

แหลง่นํา้เพือ่การเกษตรในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง ส่วนใหญ่ใชน้ํา้ฝนและจากธรรมชาติ เป็นสาํคญั โดยแหล่ง

นํา้ทีส่าํคญัเหลา่น้ี   ไดแ้ก่ คลองท่าเลา   คลองท่าโหลน   และคลองท่าแพ 
 

7.2 ขอ้มูลดา้นการเกษตร 

ประเภทของการทาํการเกษตร ดงัน้ี 

 ชมุชนยุทธศาสตร ์  ปลูกพชืสวนยางพารา จาํนวน  7  ครวัเรอืน  จาํนวน 30  ไร่ 

 ชมุชนท่าแพเหนือ  ปลูกพชืสวนยางพารา จาํนวน  3  ครวัเรอืน  จาํนวน  50 ไร่ 

                       ปลูกพชืสวนปาลม์ จาํนวน 1  ครวัเรอืน จาํนวน 8  ไร่ 

    ปลูกพชืไร่อื่นๆ จาํนวน  4  ครวัเรอืน จาํนวน 6  ไร่ 

 ชมุชนเขาปรดี ี  ปลูกพชืสวนยางพารา จาํนวน  9  ครวัเรอืน จาํนวน 58.5 ไร่ 

 ชมุชนบา้นในหวงั  ปลูกพชืสวนยางพารา จาํนวน  9  ครวัเรอืน  จาํนวน 70 ไร่ 

                       ปลูกพชืสวนปาลม์ จาํนวน  1  ครวัเรอืน จาํนวน  8   ไร่ 

ปลูกพชืไร่อื่นๆ จาํนวน  3 ครวัเรอืน จาํนวน 3  ไร่ 

 ชมุชนบา้นนาเหนือ  ปลูกพชืสวนยางพารา   จาํนวน  2  ครวัเรอืน   จาํนวน  15.5  ไร่  

                       ปลูกพชืสวนผลไม ้จาํนวน  2  ครวัเรอืน  จาํนวน 3.5  ไร่ 

 ชมุชนเสรมิชาต ิ  ปลูกพชืสวนยางพารา   จาํนวน  6  ครวัเรอืน    

                       ปลูกพชืสวนผลไม ้  จาํนวน  10  ครวัเรอืน   

ปลูกพชืผกัสวนครวั จาํนวน  10  ครวัเรอืน   

 ชมุชนท่าแพใต ้  ปลูกพชืสวนยางพารา จาํนวน  20  ครวัเรอืน  จาํนวน 200 ไร่ 

                       ปลูกพชืสวนปาลม์  จาํนวน  2  ครวัเรอืน  จาํนวน  12  ไร่ 

ปลูกพชืสวนมงัคุด เงาะ จาํนวน  10  ครวัเรอืน จาํนวน 50  ไร่ 

ปลูกพชืสวนลองกอง จาํนวน  7  ครวัเรอืน จาํนวน 7  ไร่ 

ปลูกพชืผกัสวนครวั จาํนวน  2  ครวัเรอืน จาํนวน 2 ไร่ 
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7.3 ขอ้มูลดา้นแหลง่น ้ าทางการเกษตร 

แหล่งน ้ าตามธรรมชาต ิล าดบัตามความส าคญั ดงัน้ี 

1.คลอง เทศบาลเมืองทุ่งสง มีคลองทัง้หมด 4 สาย 

  1.1 คลองท่าเลา ไหลผ่านชมุชนทัง้สิ้น 7 ชมุชน คือ ชมุชนเขาปรีดี ชุมชนสะพานเหลก็ ชุมชนบา้นพกั

รถไฟ ชมุชนทุ่งสง – นาบอน ชมุชนตลาดสด ชมุชนตลาดใน และชมุชนทุ่งสง – หว้ยยอด   มปีริมาณนํา้เพยีงพอตลอด

ปีมกีารเขา้ถงึแหลง่นํา้เพือ่การเกษตรอย่างท ัว่ถงึ โดยแหลง่นํา้เพือ่การเกษตร   ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณชุมชนเขาปรีดี และ

ชมุชนสะพานเหลก็ คิดเป็นรอ้ยละ 80 ของครวัเรอืนทีเ่ขา้ถงึ เทศบาลเมอืงทุ่งสง ไดน้าํนํา้จากคลองท่าเลามาใชใ้นภารกิจ

ของงานรกัษาความสะอาดกองสาธารณสุขและงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอกีดว้ย 

  1.2 คลองตม ไหลผ่านชุมชนท ัง้สิ้น 4 ชุมชน คือ ชุมชนยุทธศาสตร ์ชุมชนประชาอุทิศ ย่านการคา้ 

และชมุชนทุ่งสง – หว้ยยอด มปีริมาณนํา้เพยีงพอตลอดปี มกีารเขา้ถงึแหล่งนํา้เพื่อการเกษตรอย่างท ัว่ถงึ โดยแหล่งนํา้

เพื่อการเกษตรส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณชุมชนยุทธศาสตรแ์ละชุมชนประชาอุทิศ ส่วนย่านการคา้และชุมชนทุ่งสง – หว้ย

ยอด พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มกีารประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่เป็นพื้นที่ประกอบการคา้และที่อยู่อาศยั โดยรวมคลองตม

คิดเป็นรอ้ยละ 50 ของครวัเรอืนทีเ่ขา้ถงึแหลง่นํา้เพือ่การเกษตร 

  1.3 คลองท่าโหลน ไหลผ่านชมุชนทัง้สิ้น 5 ชุมชน คือ ชุมชนเสริมชาติ ชุมชนยุทธศาสตร ์ชุมชนบา้น

นาเหนือ ชุมชนหมู่บา้นพฒันา และชุมชนตะวนัออกวดั มีปริมาณนํา้เพียงพอตลอดทัง้ปี มีการเขา้ถึงแหล่งนํา้เพื่อ

การเกษตรอย่างท ัว่ถงึ โดยแหลง่นํา้เพือ่การเกษตรส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณชุมชนเสริมชาติ  ส่วนชุมชนยุทธศาสตร ์ชุมชน

นาเหนือ ชุมชนหมู่บา้นพฒันาและชุมชนตะวนัออกวดั จะเป็นพื้นที่ของที่อยู่อาศยั คิดเป็นรอ้ยละ 40 ของครวัเรือนที่

เขา้ถงึแหลง่นํา้เพือ่การเกษตร 

  1.4 คลองท่าแพ ไหลผ่านชุมชนท ัง้สิ้น 4 ชุมชน คือ ชุมชนท่าแพเหนือ ชุมชนโดมทองท่าแพเหนือ 

ชุมชนท่าแพใต ้และชุมชนบา้นในหวงั คลองท่าแพเป็นแหล่งนํา้ที่มกีารใชป้ระโยชนใ์นการเกษตรมากที่สุดของเทศบาล

เมอืงทุ่งสง มปีริมาณนํา้เพยีงพอตลอดทัง้ปี มกีารเขา้ถงึแหล่งนํา้เพื่อการเกษตรอย่างท ัว่ถงึ  โดยท ัง้ 4 ชุมชน ส่วนใหญ่

จะใชเ้ป็นพื้นที่เกษตรกรรมประกอบกบัที่อยู่อาศยั อีกท ัง้ยงัใชน้ํา้จากคลองท่าแพผลิตนํา้ประปาของการประปาส่วน

ภมูภิาค คิดเป็นรอ้ยละ 90 ของครวัเรอืนทีเ่ขา้ถงึแหลง่นํา้เพือ่การเกษตร 

 

2.หนองน ้ า/บงึ ประกอบดว้ยแหล่งน ้ า 2 แห่ง 

  2.1 หนองป่าแก่ เป็นแหล่งนํา้ที่กกัเก็บนํา้ เพื่อใชป้ระโยชน์ในดา้นเกษตรกรรม โดยมีลาํหว้ยไหล

ออกไปยงัพื้นที่บริเวณเขาแจ่มจึงมคีวามเพียงพอตลอดทัง้ปี เพราะมกีารเขา้ถึงแหล่งนํา้เพื่อการเกษตรอย่างท ัว่ถึง คิด

เป็นรอ้ยละ 30 ของครวัเรอืนทีเ่ขา้ถงึแหลง่นํา้เพือ่การเกษตร 

  2.2 หนองนํา้สวนพฤกษาสิรินธร ในพื้นที่ของสวนพฤกษาสิรินธร สวนสาธารณะของเทศบาลเมอืง    

ทุ่งสง ส่วนใหญ่เป็นพื้นทีชุ่่มนํา้มคีวามหลากหลายทางชวีภาพในดา้นพรรณพชืและสิง่มชีีวติ มหีนองนํา้และ   ลาํหว้ยเลก็ 

ๆ ไหลผ่านตลอดทัง้ปีจงึมปีรมิาณนํา้เพยีงพอตลอดทัง้ปี โดยมพีื้นที่ของชุมชนบา้นในหวงัเป็นพื้นที่รบัประโยชน ์คิดเป็น

รอ้ยละ 80 ของครวัเรอืนทีเ่ขา้ถงึแหลง่นํา้เพือ่การเกษตร 
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แหล่งน ้ าที่มนุษยส์รา้งข้ึน 
 

ฝาย  เทศบาลเมอืงทุ่งสงไดใ้หค้วามสาํคญัดา้นทรพัยากรแหล่งนํา้จึงไดม้กีารสรา้งฝายเพื่อชะลอนํา้ไวใ้ชใ้น

การเกษตรกรรม และเป็นการฟ้ืนฟูทรพัยากรแวดลอ้มลาํคลอง เช่น สตัวน์ํา้ พรรณไม ้และคุณภาพนํา้  เป็นตน้ ซึ่งได ้

สรา้งฝายขึ้น 4 ฝาย (ฝายคลองท่าแพ บริเวณชุมทางลดโลกรอ้นทุ่งสง สวนพฤกษาสริินธร)  (ฝายโหละ๊ตีด  คลองท่า

โหลน  เพื่อแกป้ญัหานํา้ ฟ้ืนคืนระบบนิเวศหนองป่าแก) (ฝายมชีีวิตคลองท่าเลาบริเวณดา้นหนา้หอสมดุ) (ฝายมชีีวิต

ชมุชนเขาปรดี ีคลองท่าเลา) 

 

7.4 ขอ้มูลดา้นแหลง่น ้ ากนิ น ้ าใช ้(หรอืน ้ าเพือ่การอปุโภค บรโิภค) 

แหล่งน ้ ากนิ น ้ าใช ้(หรอืน ้ าเพือ่การอปุโภค บรโิภค) 

1. ประปาหมู่บา้น ในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง มปีระปาหมูบ่า้นจาํนวน 3 แห่ง มคีวามเพยีงพอ 

และทัว่ถงึ คิดเป็นรอ้ยละ 40 ของครวัเรอืนทีเ่ขา้ถงึ 

2. ระบบประปา (การประปาส่วนภมูภิาค)  ในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสงไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากนํา้ประปาของ 

การประปาส่วนภูมภิาคอย่างเพียงพอและท ัว่ถึงทุกพื้นที่สืบเน่ืองจากการประปาส่วนภูมภิาคไดน้าํนํา้จากคลอท่าแพมา

ผลตินํา้ประปาเพือ่อปุโภค บรโิภคการใชป้ระโยชนจ์ากนํา้ประปาจงึครอบคลุมทกุพื้นทีข่องเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

 

8. ศาสนา  ประเพณี  วฒันธรรม 
 

8.1 การนบัถอืศาสนา 

ประชากรส่วนใหญ่นบัถอืศาสนาพทุธ มสีถาบนัหรอืองคก์รทางศาสนา  มสัยดิ จาํนวน  1  แห่ง ศาลเจา้  จาํนวน   

4   แห่ง  ครสิตจกัร  จาํนวน  2  แห่ง วดั จาํนวน  4  แห่ง ไดแ้ก่  

1.  วดัเขาปรดี ี  

2.  วดัชยัชมุพล   

3.  วดัท่าแพ 

4.  วดัโคกสะทอ้น   

5.  สาํนกัสงฆถ์ ํา้ทอหูก  

ศาสนา 

  -  ผูน้บัถอืศาสนาพทุธ รอ้ยละ 99 ของจาํนวนประชากรท ัง้หมดในเขตเทศบาล 

-  ผูน้บัถอืศาสนาอสิลาม  รอ้ยละ 0.29 ของจาํนวนประชากรท ัง้หมดในเขตเทศบาล 

-  ผูน้บัถอืศาสนาครสิต ์ รอ้ยละ 0.16 ของจาํนวนประชากรท ัง้หมดในเขตเทศบาล 

-  ผูน้บัถอืศาสนาอื่น ๆ รอ้ยละ 0.05 ของจาํนวนประชากรท ัง้หมดในเขตเทศบาล 
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8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิน่ที่สาํคญั ซึง่เทศบาลถอืเป็นหนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งจดัใหม้ขีึ้นในแต่ละปี ดงัน้ี 

1.  ประเพณีสารทเดือนสบิ 

ความส าคญั : เป็นความเชื่อของพทุธศาสนิกชนของชาวจงัหวดันครศรีธรรมราช ซึง่เชื่อว่า 

บรรพบุรุษ  อนัไดแ้ก่ ปู่ ย่า ตา ยาย และญาติพี่นอ้งที่ล่วงลบัไปแลว้ หากทาํช ัว่จะตกนรกกลายเป็นเปรตตอ้งทนทุกข ์

ทรมาน ในอเวจ ีตอ้งอาศยัผลบุญที่ลูกหลานอุทศิส่วนกุศลใหแ้ต่ละปีมายงัชีพ ดงันัน้ ในวนัแรก 1 คํา่เดือนสบิ คนบาป

ท ัง้หลายที่เรียกว่าเปรต จึงถูกปล่อยตวักลบัมายงัโลกมนุษย ์เพื่อมาขอส่วนบุญจากลูกหลานญาติพี่นอ้ง และจะกลบัไป

นรกในวนัแรก 15 คํา่ เดือนสบิ ในโอกาสน้ีเอง ลูกหลานและผูย้งัมชีีวติอยู่จึงนาํอาหารไปทาํบุญที่วดั เพื่ออุทศิส่วนบุญ

ส่วนกศุลใหแ้ก่ผูท้ีล่ว่งลบัไปแลว้ สรุปว่าประเพณีเดอืนสบิมคีวามสาํคญั ดงัน้ี 

1.  เป็นการแสดงความกตญัํูกตเวทต่ีอบรรพบุรุษที่ล่วงลบัไปแลว้ ที่ไดอ้บรมเลี้ยงดูลูกหลานเพื่อ

ตอบแทนบญุคุณ ลูกหลานจงึทาํบญุอทุศิส่วนกศุลไปให ้

2.  เป็นโอกาสไดร้วมญาตทิีอ่ยู่ห่างไกล ไดพ้บปะทาํบุญร่วมกนัสรา้งความรกัใคร่สนิทสนมในหมู่ญาติ 

3.  เป็นการทาํบญุในโอกาสทีไ่ดร้บัผลผลติทางการเกษตรที่เริ่มออกผลเพราะเชื่อว่าเป็น  สริิมงคลแก่

ตนเองและครอบครวั 

4.  ภาคใตฤ้ดูฝนจะเริ่มขึ้นในปลายเดอืนสบิ พระภกิษุสงฆบ์ณิฑบาตลาํบาก ชาวบา้นจงึจดัเสบยีง 

อาหาร นาํไปถวายพระในรูปของหมรบั ใหท้างวดัไดเ้กบ็รกัษาเป็นเสบยีงสาํหรบั  พระภกิษุสงฆ ์  ในฤดูฝน 

2.  ประเพณีสงกรานต ์เป็นประเพณีแบบเกา่แก่ 

 ความส าคญั :  

1.  ใหค้วามสาํคญัผูสู้งอายุ 

2.  สรงนํา้พระ 

3.  ทาํบญุตกับาตร 

4.  รดนํา้ขอพรผูใ้หญ่ 

3.  ประเพณีเขา้พรรษา เดือนกรกฎาคม 

 ความส าคญั : เป็นวนัที่พระภกิษุอธิษฐานว่าจะอยู่ประจาํวดั  มกีารทาํบุญตกับาตรถวายเทยีนพรรษา ถวายผา้

อาบนํา้ฝน 

4.  ประเพณีลากพระ 

 ความส าคญั : เกิดจากความเชื่อม ัน่ในพระพทุธศาสนา แสดงถงึความปิติยนิดีในการเสด็จกลบัมาดาวดึงสข์อง

พระพทุธองค ์(ตรงกบั วนัขึ้น 15 คํา่ เดอืน 11) การลากพระเป็นการแสดงออกถงึความสามคัคีปรองดอง และเอื้ออาทรซึ่ง

กนัและกนั 

วนัและประเพณีที่ส าคญัระดบัชาติ 

1.  วนัข้ึนปีใหม่ มคีวามเชื่อว่าเมื่อปีใหม่มาถึง ความทุกขโ์ศกจะถูกทิ้งไวก้บัปีเก่า วนัขึ้นปีใหม่มาถงึจะรบัเอา

แต่สิง่ใหม ่ๆ ความมโีชคและความสุข 
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2.  วนัเด็กแห่งชาติ มขีึ้นเพือ่ตอ้งการใหท้กุคนตระหนกัถงึความสาํคญั ของวนัเดก็ซึง่เป็นอนาคตของชาติ 

3.  วนัเทศบาล มขีึ้นเพื่อระลกึถึงความสาํคญัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในรูปแบบเทศบาล วนัที่ ๒๔ 

เมษายน 

4.  วนัวสิาขบูชา มขีึ้นเพือ่ระลกึถงึพระพทุธเจา้ ประสูต ิตรสัรู ้และปรนิิพพาน ซึง่เหตกุารณ์ดงักล่าว เกิดขึ้นใน

วนัเดยีวและเดอืนเดยีวกนั 

5.  วนัอาสาฬหบูชา เพื่อระลกึถงึพระพทุธเจา้ซึ่งไดป้ระกาศศาสนาคร ัง้แรก เกิดมพีระรตันตรยั คือ พระพทุธ 

พระธรรม และพระสงฆ ์

6.  วนัเขา้พรรษา เป็นวนัทีพ่ระภกิษุอธษิฐานว่าจะอยู่ประจาํวดั 

7.  วนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์ พระบรมราชินีนาถ (12 สงิหาคม) เพื่อระลกึถงึวนั

คลา้ยวนัพระราชสมภพ ของสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งพระองคท์รงตระหนกัถึงหนา้ที่อนัพงึมต่ีอ

ประเทศชาติ และประชาชนและเป็นวนัแม่แห่งชาติ มสีญัลกัษณ์เป็น ดอกมะลิ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณแม่ และ

ส่งเสรมิบทบาทของแมท่ีม่ต่ีอลูก ครอบครวัและสงัคม 

8.  วนัปิยมหาราช เพือ่ระลกึถงึวนัสวรรคตของรชักาลที ่5 

9.  เทศกาลกฐิน เป็นประเพณีการบําเพ็ญกุศลอย่างหน่ึงของพุทธศาสนิกชนไทย และเป็นหนา้ที่ที่

พทุธศาสนิกชนพงึกระทาํ เป็นประเพณีนาํผา้ไปถวายแด่ภกิษุที่อยู่จาํพรรษา ตลอดพรรษา เพื่อสงเคราะหภ์กิษุ ใหไ้ดผ้า้

ผนืใหมแ่ทนผนืเก่าทีช่าํรุด 

10. วนัลอยกระทง เป็นประเพณีสาํคญั มคีวามเชื่อว่าไดบู้ชาพระเกศแกว้จุฬามหาบนสวรรค ์ช ัน้ดาวดึงส ์บูชา

รอบพระพทุธบาทที่ประดิษฐาน  ณ  ริมฝัง่แม่นํา้นมัมทานท ีหรือเป็นการตอบแทนและขอขมาต่อพระแม่คงคาที่ใหม้นีํา้

ใชใ้นการอปุโภค บรโิภค และละเมดิทิ้งสิง่ปฏกิูลไป 
 

11. วนัเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัภมิูพลอดุลยเดช (5 ธนัวาคม) เพื่อระลกึวนั

คลา้ยวนัพระราชสมภพ ซึ่งพระองคท์รงปฏบิตัิพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณประโยชนอ์ย่างมากมายใหก้บัพสกนิกรชาว

ไทย เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามเป็นอยู่ดีขึ้น เช่น ดา้นการศึกษา การพฒันาอาชีพ การพฒันาสิ่งแวดลอ้ม การพฒันาแหล่ง

นํา้ และเป็นวนัพ่อแห่งชาต ิซึง่มสีญัลกัษณ ์เป็น “ดอกพทุธรกัษา” 
 

12. วนัอสม. วนัที ่20  มนีาคม   
 

13. วนัยาเสพตดิโลก วนัที ่ 26  มถินุายน 
 

14. วนัสิง่แวดลอ้มโลก  วนัที ่ 26  มถินุายน   
 

15. วนัอนุรกัษม์รดกไทย   วนัที ่ 2  เมษายน 
 

16. วนัพอ่ขุนรามค าแหง วนัที ่ 17  มกราคม 
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17. วนัจกัรี  6  เมษายน 
 

18. วนัหวัใจโลก วนัอาทติยท์ี ่ 4 ของเดอืนกนัยายน 
 

19. วนัเอดสโ์ลก  วนัที ่ 1  ธนัวาคม   
 

  20. วนังดสูบบหุรี่โลก วนัที ่31  พฤษภาคม   

 

8.3 ภมูิปญัญาทอ้งถิน่  ภาษาถิน่ 

 

“ภาษา” เป็นมรดกทางวฒันธรรมข ัน้พื้นฐานของมนุษยชาติ  ที่ใชเ้พื่อสื่อสารความเขา้ใจระหว่างกลุ่มชน  เฉพาะ

ภาษาของผูค้นในอาํเภอทุ่งสง  มโีครงสรา้งหลกัไม่แตกต่างกบัภาษาไทยถิ่นอื่นๆมากนกั (ยกเวน้กรุงเทพมหานคร) บ่ง

บอกถึงความเป็นกลุ่มเดียวกนัมาก่อน  เพียงแต่มีลกัษณะปลีกย่อยแตกต่างกนัในภายหลงั ท ัง้น้ีเน่ืองแต่สภาพทาง

ภมูศิาสตรแ์ละองคป์ระกอบของสงัคมที่ต่างกนั 
 

ภาษาถิน่ทุ่งสง 

ภาษาถิ่นทุ่งสง เป็นภาษาถิ่น 1 ใน 6 ถิ่น (กระบี ่นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ตรงั ควนขนุน และหวัไทร) เป็นภาษา

ถิน่ย่อยนครศรธีรรมราช ซึง่ววิฒันาการมาจากภาษาสาขานครศรีธรรมราชและสาขาสุโขทยัตามลาํดบั   
 

เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งภาษาถิน่ทุ่งสงกบัภาษาถิน่กลาง 

คนทุ่งสงในชมุชนเมอืงกบัคนในต่างตาํบล  เมือ่พดูภาษากลางจะออกเสยีงต่างกนั คนในชุมชนเมอืงหรือคนในตวั

อาํเภออาจจะออกเสียงไดช้ดัเจน แต่คนในชนบทอาจออกเสียงไดไ้ม่ชดัเจน  ท ัง้ น้ีเน่ืองจากความเจริญทางดา้นการ

สือ่สารมวลชน  วทิยุ โทรทศัน ์ ทาํใหภ้าษาของคนในตวัอาํเภอเปลีย่นแปลงก่อนคนในชนบทคนที่พูดภาษากลางไม่ชดั ก็

มกัจะถูกลอ้เลยีนว่า “พูดทองแดง” ความแตกต่างของภาษาถิ่นทุ่งสงแตกต่างกนัภาษากลางมี 8 ประเด็น คือ ระบบ

หน่วยวรรณยุกต ์ระบบหน่วยเสียงสระ ระบบหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ หน่วยเสียงพยญัชนะตวัที่ 5 หน่วยเสียง

พยญัชนะเศษวรรค หน่วยเสยีงพยญัชนะตน้เสยีงประสม (ที่เป็นอกัษรควบ) หน่วยเสยีงพยญัชนะต ้นเสยีงประสม (ที่

เป็นอกัษรนาํ)  
 

ค าภาษาต่างประเทศในภาษาถิน่ทุ่งสง 

นอกจากภาษาถิ่นทุ่งสงจะแตกต่างกบัภาษากลางในดา้นระบบ หน่วยเสียง ระบบการนาํคาํไปใชห้รือการเรียงคาํ

เขา้ประโยคแลว้ ยงัแตกต่างดา้นการนาํคาํภาษาต่างประเทศมาใช ้คาํภาษาต่างประเทศ บางคาํคนทุ่งสงใช ้ภาคกลางก็ใช ้

แต่ใชต่้างความหมายกนั ภาษาต่างประเทศเหล่านัน้เขา้มา เน่ืองจากความสมัพนัธด์า้นต่างๆ เช่น ศาสนา การคา้ การนบั

ถือศาสนา การรบัความรูแ้ละวิทยาการ เป็นตน้ จึงเป็นเหตุใหค้าํในภาษาต่างประเทศไดแ้พร่เขา้มาในภาษาถิ่นทุ่งสง 

ดงัเช่น 
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1. คาํภาษาเขมร เช่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. คาํภาษามอญ เช่น 

 

 

3. คาํภาษาชวา มลายู เช่น  

 

4.  คาํภาษาสนัสกฤต เช่น 

 

5. คาํภาษาจนี เช่น 

 

 

 

ภาษาทุ่งสง ภาษาเขมร ความหมาย 

เกยีด เกยีส เขีย่ เช่นกนิแต่หม ูผกัเกยีดไวข้า้งจาน 

โงก โรโงก สปัหงก 

พกุ พกุ ผ ุ

ภาษาทุ่งสง ภาษามอญ ความหมาย 

กรบิ คะเรบ กระพรบิตา 

เฒ่า ทาว คนสูงวยั  ถิน่ทุ่งสงเรยีกตายาย ว่า พ่อเฒ่า แมเ่ฒ่า 

พงุ เปิง ทอ้ง 

ภาษาทุ่งสง ภาษาชวา มลายู ความหมาย 

คง Jagong ขา้วโพด 

พรก Porok กะลามะพรา้ว 

หยบ Lenyap หลบซ่อน เรยีกอาการนาํของไปซ่อนว่า ลกัหยบ 

ภาษาทุ่งสง ภาษาสนัสกฤต ความหมาย 

หยาจก ยาจก ผูข้อ คนขอทาน ผูข้อรอ้ง ภาษาถิ่นทุ่งสง หมายถึง กินอย่าง

ตะกละตะกลาม ขาดมารยาท อยากกนิของคนอื่น 

หลา ศาลา โรงเรอืน บา้น หอ้ง 

บงักลุ บงัสุกลุ ผา้ทีพ่ระภกิษุชกัจากศพ หรอืทอดไวห้นา้ 

ภาษาทุ่งสง ภาษาจนี ความหมาย 

กง้โท ้ กง้โท ้ ซือ่สตัย ์ ยุตธิรรม 

เขง้ เค็ง ภาชนะสานดว้ยไมไ้ผ่ 

จบักงั จบักงั งานกลุ ี กรรมกร 
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6. คาํภาษาองักฤษ เช่น 

 

 

7. คาํภาษาทมฬิ เช่น 

 

8.4 สนิคา้พื้นเมืองและของที่ระลกึ 

สนิคา้พื้นเมอืงและของทีร่ะลกึของเมอืงทุ่งสงซึง่เป็นสนิคา้ของชมุชน คือ แกงไตปลาแหง้  
 

9. ทรพัยากรธรรมชาต ิ
 

9.1 น ้ า 

คุณภาพน ้ า 

ปริมาณนํา้เสียชุมชนที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลท ัง้หมดโดยเฉลี่ย 6,171 ลบ.ม./วนั ปริมาณความสกปรก 493.75 

กิโลกรมั/วนั  ขณะน้ีอยู่ระหว่างดาํเนินการก่อสรา้งระบบรวบรวมและบาํบดันํา้เสียรองรบัและบาํบดันํา้เสียชุมชนก่อน

ระบายลงสู่แหลง่นํา้สาธารณะ พื้นทีข่องระบบบาํบดันํา้เสยี 12 ไร่ แบบตะกอนเร่ง  (Activated Sludge) 

คุณภาพเสยีง 

จากการตรวจวดัระดบัเสียงในชุมชน ของกรมควบคุมมลพิษในพื้นที่จงัหวดันครศรีธรรมราช  พบว่าค่าเสียงที่

ตรวจวดัไดม้ค่ีาไมเ่กนิมาตรฐานแต่ปญัหาที่เกดิขึ้น คือ ปญัหาเดอืดรอ้นราํคาญทีเ่กดิจากการรอ้งเรียนของประชาชน 
 

9.2 ป่าไม ้

สภาพป่าไมใ้นเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จะไม่ค่อยมีในใจกลางเมืองนอกจากบริเวณสาธารณะถํา้ตลอด 

สวนสาธารณะบา้นในหวงั สวนพฤกษาสริินธร และบริเวณภูเขา คือเขาราบและเขาแจ่ม ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลโดยเฉพาะ

ภูเขาบริเวณ สวนสาธารณะ สวนพฤกษาสริินธร ภูเขาตาสีหวงั ซึ่งบนภูเขามสีภาพป่าที่สมบูรณ์มพีนัธุไ์มห้ลายชนิด มี

ความหลากหลายทางชวีภาพและบรเิวณรอบนอกกจ็ะเป็นสวนยางพาราของเอกชนซึง่กาํลงัลดปริมาณเน่ืองจากมแีนวโนม้

เปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชนท์ีด่ินเป็นอาคารพาณิชยแ์ละทีอ่ยู่อาศยั 
 

9.3 ภเูขา 

- 

 

ภาษาทุ่งสง ภาษาองักฤษ ความหมาย 

โชว ์ Show อวด,แสดงออก 

เชค็ Check ตรวจสอบ (อ.) 

เกม Game กฬีา การเลน่ การพนนั ยุต ิ(อ.) 

ภาษาทุ่งสง ภาษาองักฤษ ความหมาย 

ยาดาํ Jadam ยาทีไ่ดจ้ากยางไม ้หรอืว่านชนิดหน่ึง 
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9.4 คุณภาพของทรพัยากรธรรมชาต ิ

ขยะมลูฝอย 

-  ปรมิาณขยะมลูฝอยทีเ่กดิขึ้นในเขตเทศบาล  41.26  ตนั/วนั   

 -  อตัราการผลติขยะมลูฝอยต่อคนต่อวนัเป็น 1.6 ก.ก. 

 -  อตัราทีก่าํจดัได ้ จาํนวน   41.26  ตนั/วนั 

 -  รถยนตเ์กบ็ขยะ  จาํนวน  5  คนั 

 -  ส่งกาํจดั ณ บอ่เอกชน  25 ตนั/วนั 

 -  การกาํจดัขยะทาํโดยวธิกีารกาํจดัเอง 

 ผลติเป็นขยะเชื้อเพลงิ  13 ตนั/วนั 

 ผลติแกส๊ชวีภาพ 1.1 ตนั/วนั 

 ผลตินํา้หมกัชวีภาพ 50 ก.ก./วนั 

 เลี้ยงสตัว ์ 50 ก.ก./วนั 

 จาํหน่ายเป็นขยะรไีซเคิล 4 ตนั/เดอืน 

สถานที่ก าจดัขยะมลูฝอย 

ตัง้อยู่ที ่ หมูท่ี ่ 6  ตาํบลควนกรด  อาํเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ตาํแหน่งพกิดั  X = 0573136      Y = 0895722 

พื้นทีท่ ัง้หมด  85  ไร่   
 

ผลติภณัฑแ์ปรรูปจากขยะ 

จากการดาํเนินงานโครงการบริหารจดัการขยะมลูฝอยแบบผสมผสานตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง  

ผลการดาํเนินงานในปี พ.ศ.2559  ดงัน้ี 

- ผลติปุ๋ยจากสิง่ปฏกิูลได ้   22.64 ตนั/ปี 

- ผลติถ่านไมจ้ากไมม้วลเบาและกะลามะพรา้ว  700 ก.ก/ปี    

- ถ่านอดัแท่งได ้  619   ก.ก./ปี 

- ผลตินํา้หมกัชวีภาพได ้  19,700 ลติร/ปี 

- กระดาษสา   200  แผ่น/ปี 

การรณรงคค์ดัแยกขยะมลูฝอยในชมุชนในรูปแบบธนาคารขยะ 

- ขยะรไีซเคิล  46.20 ตนั/ปี 

  - ขยะเชื้อเพลงิ (RDF)  527  ตนั/ปี 
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สารพษิและสารอนัตราย 

สถานประกอบการในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง มสีถานประกอบการที่ใชส้ารเคมีอนัตรายอยู่ในพื้นที่แต่สถาน

ประกอบการเหลา่น้ียงัไมก่่อใหเ้กดิปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้มจากกากสารพษิและสารเคมอีนัตราย โดยพจิารณาจากการที่ยงั

ไมเ่คยมเีรื่องรอ้งเรยีนในพื้นที่  
 

เทศบาลเมืองทุ่งสงโดยกองช่างสุขาภบิาล  ไดต้ดิต ัง้ตูร้บัขยะพษิจากชมุชน จ านวน 7  จุด ดงัน้ี 

1. ชมุชนตลาดใน 

2. ชมุชนตลาดสด 

3. ชมุชนประชาอทุศิ 

4. หนา้รา้นสุรจติ 

5. หนา้ธนาคารกรุงเทพฯ 

6. ศูนยจ์กัรกล 

7. ชมุชนเขาปรดีี 
 

ผลการดาํเนินการปี 2559 ประชาชนแยกขยะพษิ 1,861 ชิ้น 
 

พลงังานทดแทนจากขยะมลูฝอย 

1) ระบบผลติกา๊ซชวีภาพจากขยะชมุชน ทดแทนเชื้อเพลงิแกส๊หุงตม้ LPG  ในโรงฆ่าสตัวเ์ทศบาล 

2) ศึกษาวจิยัพฒันาระบบผลติขยะเชื้อเพลงิ 

 

การบ าบดัน ้ าเสยี 

 -  ระบบบาํบดันํา้เสยีแบบระบบแผ่นชีวภาพและระบบตะกอนเร่ง (Fixed Film and Activated Sludge 

Syeterm) 

-  ระบบท่อรวบรวมขนาด 0.6 - 1 เมตร 

 -  นํา้เสยีเขา้ระบบ 5,000 ลบ.ม./วนั 
 

(ขอ้มูล : กองช่างสขุาภบิาล  เทศบาลเมืองทุง่สง ณ เดือนตลุาคม 2559) 

 

10. อืน่ ๆ (ถา้มีระบดุว้ย) 
 

ขอ้มลูดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

1. จาํนวนเจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิาน (พนกังานดบัเพลงิ) จาํนวน   50 คน 

2. รถดบัเพลงิ  จาํนวน 3 คนั 

3. รถยนตบ์รรทกุนํา้  จาํนวน  2 คนั 

-ขนาดความจนุอ้ยกว่า  10,000 ลติร จาํนวน 

-ขนาดความจมุากกว่า 10,000 ลติร จาํนวน 

4. รถกระเชา้  จาํนวน  3  คนั 
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5. เครื่องดบัเพลงิชนิดหาบหาม  จาํนวน 3 เครื่อง 

6. รถกูภ้ยั จาํนวน 1 คนั 

7. รถสุขาเคลือ่นที ่จาํนวน 1 คนั 

8. รถบรรทกุด ัม้ 6 ลอ้  จาํนวน 2 คนั 

9. รถพยาบาลฉุกเฉิน พรอ้มอปุกรณท์างการแพทย ์จาํนวน 3 คนั 

10. รถตรวจการณ ์จาํนวน 2 คนั 

11. เบาะลม  จาํนวน 1 อนั 

12. เรอืกูช้พี จาํนวน 1 ลาํ 
 

ขอ้มลูปญัหาจราจรในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรธีรรมราช 

จ านวนประชากรทัง้หมดในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง   (ขอ้มลู  ณ  เดอืนสงิหาคม 2559 จากงานทะเบยีนราษฎร) 

1. ประชากรรวมท ัง้หมด   30,590  คน 

2. ประชากร ชาย    14,205  คน 

3. ประชากร ชาย    16,386  คน 

จ านวนการเกดิอบุตัเิหตกุารจราจรในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

1.  จาํนวนการเกดิอบุตัเิหตใุนปี พ.ศ. 2557  จาํนวน  63  คร ัง้ 

2.  จาํนวนการเกดิอบุตัเิหตใุนปี พ.ศ. 2558  จาํนวน  49  คร ัง้ 

3.  จาํนวนการเกดิอบุตัเิหตใุนปี พ.ศ. 2559  จาํนวน  41  คร ัง้ 

จ านวนผูเ้สยีชีวติจากอบุตัเิหตกุารจราจรในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

1. ผูเ้สียชีวิตท ัง้หมด ในปี พ.ศ. 2557 จาํนวน 

36 ราย 
เพศชาย 26 ราย  รอ้ยละ 72 เพศหญงิ 10 ราย รอ้ยละ 28 

2. ผูเ้สียชีวิตท ัง้หมด ในปี พ.ศ. 2558 จาํนวน 

36 ราย 
เพศชาย 27 ราย  รอ้ยละ 75 เพศหญงิ 9 ราย รอ้ยละ 25 

3. ผูเ้สียชีวิตท ัง้หมด ในปี พ.ศ. 2559 จาํนวน 

16 ราย 
เพศชาย 11 ราย   รอ้ยละ 69 เพศหญงิ 5 ราย รอ้ยละ 31  
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การเกิดอุบัติเหตุ
ทั้งหมด 

ผู้เสียชีวิต
ทั้งหมด 

ผู้บาดเจ็บ
ทั้งหมด 

พ.ศ. 2557  63 36 50
พ.ศ. 2558 49 36 45
พ.ศ. 2559 41 16 39

จ า
นว

นร
าย

 

ข้อมูลการจราจรในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

จ านวนผูบ้าดเจบ็จากอบุตัเิหตกุารจราจรในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

1. ผู บ้ าด เจ็บท ั้งหมด ในปี พ .ศ .  2557 

จาํนวน 50 ราย 
เพศชาย 36 ราย รอ้ยละ 72 เพศหญงิ 14 ราย รอ้ยละ 28 

2. ผู บ้ าด เจ็บท ั้งหมด ในปี พ .ศ .  2558 

จาํนวน 45 ราย 
เพศชาย 22 ราย รอ้ยละ 49 เพศหญงิ 23 ราย รอ้ยละ 51 

3. ผู บ้ าด เจ็บท ั้งหมด ในปี พ .ศ .  2559  

จาํนวน 39 ราย 
เพศชาย 29  ราย รอ้ยละ 74 เพศหญงิ 10 ราย รอ้ยละ 26 

จ านวนผูก้ระท าผิดตามกฎหมายจราจรทางบก 

1. ผูก้ระทาํผดิตามกฎหมายจราจรทางบกทัง้หมด 

ในปี  พ.ศ.2557 จาํนวน 6,266  ราย 
เพศชาย 3,876 ราย รอ้ยละ 62 เพศหญงิ 2,390 ราย รอ้ยละ 38 

2. ผูก้ระทาํผดิตามกฎหมายจราจรทางบกทัง้หมด 

ในปี พ.ศ. 2558 จาํนวน 8,614 ราย 
เพศชาย 4,232 ราย รอ้ยละ 49 เพศหญงิ 4,382 ราย รอ้ยละ 51 

3. ผูก้ระทาํผดิตามกฎหมายจราจรทางบกทัง้หมด 

ในปี พ.ศ. 2559 จาํนวน 4,434 ราย 
เพศชาย 2,315  ราย รอ้ยละ 52 เพศหญงิ 2,119 ราย รอ้ยละ 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1 ข้อมูลการจราจรในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
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จากแผนภมิูที่ 1  การเกิดอุบตัิเหตุการจราจรในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง   ในปี พ.ศ.2557  มกีารเกิดอุบตัิเหตุ

การจราจรมากที่สุด  คือ  63 คร ัง้   รองลงมา ในปี พ.ศ.2558 มกีารเกิดอุบตัิเหตุการจราจร คือ  49 คร ัง้  และนอ้ย

ทีสุ่ด ในปี พ.ศ.2559 มกีารเกดิอบุตัเิหตกุารจราจร คือ  41 คร ัง้ตามลาํดบั 

จาํนวนผูเ้สียชีวติจากอุบตัิเหตุการจราจรในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง   ในปี พ.ศ.2557 และ ในปี พ.ศ.2558      

มผูีเ้สียชีวิตจากอุบตัิเหตุการจราจรมากที่สุด คือ 36 ราย และนอ้ยที่สุด   ในปี พ.ศ.2559 มีผูเ้สียชีวิตจากอุบตัิเหตุ

การจราจร คือ 16 รายตามลาํดบั 

จาํนวนผูบ้าดเจ็บจากอุบตัิเหตุการจราจรในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง  ในปี พ.ศ.2557 มผูีบ้าดเจ็บจากอุบตัิเหตุ

การจราจรมากที่สุด คือ 50 ราย รองลงมาในปี พ.ศ.2558 มผูีบ้าดเจ็บจากอุบตัิเหตุการจราจร คื อ 45 ราย  และนอ้ย

ทีสุ่ด ในปี พ.ศ.2559 มผูีบ้าดเจบ็จากอบุตัเิหตกุารจราจร คือ 39 รายตามลาํดบั 

ผลการวจิยัแนวทางการใชป้ระโยชน์ที่โล่งเมืองทุ่งสง 
 

ความส าคญัของปญัหา 

 เมอืงโตขึ้น พื้นทีก่่อสรา้งเพิม่ พื้นทีโ่ลง่ว่างลดลง 

 เมอืงรุกล ํา้พื้นทีธ่รรมชาตแิละนิเวศวทิยา ธรรมชาตแิละพื้นทีโ่ลง่ว่างลดลง 

 ธรรมชาตทิ ัง้หลายน้ีหมายรวมถงึ อากาศทีเ่ราหายใจ นํา้ทีเ่ราดื่มกนิ  เมฆหมอก ตน้ไมท้ีท่อ้งถิน่มอียู่เดมิ ฯลฯ 

 ธรรมชาตคิือสิง่ทีเ่ราท ัง้หลายจะตอ้งคาํนึงถงึว่าจะตอ้งมเีหลอืไวใ้หลู้กหลาน 

 

ท าไมตอ้งพฒันาที่โล่งว่างในเมือง 

กจิกรรมหลากหลาย การใชท้ี่ดินเขม้ขน้ของเมือง มกัไม่สอดคลอ้งกบัธรรมชาติ 

 การพฒันาเมืองคาํนึงถึงแหตุผลทางเศรษฐกิจ มกัไม่มองธรรมชาติ แต่คนจะอยู่อย่างมคีวามสุขมกัจะอยู่

ร่วมกบัธรรมชาติดงันัน้เมอืงควรมธีรรมชาติปรากฏอยู่ดว้ยเสมอ นัน่คือสรา้งที่ว่างหรือพื้นที่สีเขียวใหด้ว้ย 

เพือ่ใหค้นอยู่ในเมอืงมสีภาพแวดลอ้มทีด่ทีุ่งสง 

 เมอืงชมุทางรถไฟ ปจัจบุนัยงัเป็นภาพเมอืงคมนาคมขนส่งทีส่ามารถตดิต่อกบัพื้นทะเลท ัง้อ่าวไทยและอนัดามนั 

 เมอืงโรงปูนซเีมนต ์และทีต่ ัง้ของหน่วยงานราชการ 

 การเตบิโตของเมอืงเตบิโตตามแนวถนน 
 

การพฒันาเมืองที่ผ่านมา 

 เมอืงพฒันาพื้นทีป่ลูกสรา้งเป็นส่วนใหญ่ เมอืง จะโตขึ้นเรื่อย ๆ ดว้ยพื้นที่ปลูกสรา้งเป็นธรรมชาติของทุกเมอืง

หากไมม่รีะบบทีโ่ลง่เมอืงจะแออดั 
 

การคน้หาที่โล่งว่างในเมืองทุ่งสง 

 ทีโ่ลง่ในสถานทีร่าชการ     ทีโ่ลง่ในสถาบนัการศึกษา 

 ทีโ่ลง่ว่างภายในสถาบนัศาสนา    ทีโ่ลง่แนวถนน 
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 ทีโ่ลง่ว่างรมิคลอง ทางรถไฟ     ทีโ่ลง่ว่างของสวนสาธารณะ 
 

ที่โล่งในสถานที่ราชการ 

 ทีว่่าการอาํเภอทุ่งสงและฝัง่ตรงขา้ม 

  สภาพโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นแขง็ 

 ใชเ้ป็นทีจ่อดรถของผูม้าตดิต่อราชการ 

 ส่วนอีกฝัง่เป็นที่โล่งของเมอืงที่มคีวามสาํคญัในการจดักิจกรรมของเมอืงใชจ้ดักิจกรรมงานประเพณี  ต่าง ๆ 

ของเมอืงทุ่งสง เป็นทีโ่ลง่ทีม่คีวามสาํคญักบักจิกรรมของเมอืง 

ที่โล่งในสถานที่ราชการ 

 โรงพยาบาลทุ่งสง (เก่า) สภาพพื้นทีต่กแต่งบรเิวณ 

 ใชเ้ป็นทีจ่อดรถของผูม้าตดิต่อราชการ 

 ชมุทางรถไฟและบรเิวณโดยรอบ 

 สถานีตาํรวจโดยสภาพทีโ่ลง่ว่างไมม่ากจะทาํเป็นพื้นแขง็เพือ่จอดรถ ของผูม้าตดิต่อราชการ 

 กองทนุสงเคราะหส์วนยาง พื้นทีม่กีารแบง่ส่วนเพือ่การตกแต่งบรเิวณและเพือ่การจอดรถ 

 นอกจากนัน้มทีีว่่างของทางราชการอื่น ๆ ไดแ้ก่  

 หอ้งสมดุประชาชน (เทศบาล) 

 สาํนกังานบรรเทาสาธารณภยั( เทศบาล) 

 องคก์ารโทรศพัท ์

 ไปรษณียท์ุ่งสง 
 

ที่โล่งสถาบนัการศึกษา 

 โรงเรยีนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น    โรงเรยีนเทศบาลวดัชยัชมุพล 

 โรงเรยีนเทศบาลบา้นนาเหนือ     โรงเรยีนสตรทีุ่งสง 

นอกจากน้ียงัม ี

 โรงเรยีนรตันศึกษา      โรงเรยีนกาญจนศึกษา 

 โรงเรยีนเสรมิปญัญา      โรงเรยีนพานิชยการทุ่งสง 

 

ที่โล่งสถาบนัศาสนา 

 วดัเขาปรดี ี

 วดัโคกสะทอ้น 

 มลูนิธซิาํปอกง 

 

ที่โล่งแนวถนน 

 ถนนชนปรดีา      ถนนสาย 41 

 ถนนทุ่งสง-นครศรธีรรมราช (สายใน)    ถนนทุ่งสง- ตรงั 

 ถนนยุทธศาสตร ์      ถนนซอยนาเหนือ 
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 ถนนยุทธศาสตร ์      ถนนซอยนาเหนือ 

 ประชาอทุศิ 
 

ที่โล่งรมิทางรถไฟ 

 ทุ่งสง-ตรงั      ทุ่งสง-นครศรธีรรมราช 

 ทุ่งสง-สุราษฎรธ์านี 

 

ที่โล่งรมิคลอง 

 คลองท่าเลา      คลองท่าโหลน 

 คลองท่าแพ 
 

ที่โล่งสวนสาธารณะ 

 สวนสาธารณะถํา้ตลอด     สวนเฉลมิพระเกยีรต ิ

 สวนพฤกษาสรินิธร 

 

ที่โล่งว่างอืน่ ๆ 

 ทีโ่ลง่ว่างของสถานทีร่าชการทีย่งัไมไ่ดพ้ฒันา   ทีโ่ลง่ว่างในบรเิวณบา้นพกัรถไฟ  

 ทีโ่ลง่ว่างในหมูบ่า้นจดัสรร      ทีโ่ลง่ว่างตามรมิถนน 

 

ความตอ้งการพฒันาจากแบบสอบถาม 

พื้นที่ว่างที่มีศกัยภาพในการพฒันา 

1.ทีว่่างบรเิวณสถานทีร่าชการ                  คิดเป็น      33   เปอรเ์ซน็ต ์ 

2.ทีว่่างในบรเิวณโรงเรยีน    คิดเป็น      21   เปอรเ์ซน็ต ์

3.สองขา้งทางรถไฟ     คิดเป็น     10    เปอรเ์ซน็ต ์

4 ทีว่่างบรเิวณฟตุบาท     คิดเป็น       9    เปอรเ์ซน็ต ์

5 ทีว่่างบรเิวณสองขา้งทีง่อกรมิแมน่ํา้หรอืคลองต่าง ๆ   คิดเป็น       8    เปอรเ์ซน็ต ์

6.ทีว่่างบรเิวณพาณิชยกรรม    คิดเป็น       7   เปอรเ์ซน็ต ์    

7.สองขา้งทางถนน      คิดเป็น       5   เปอรเ์ซน็ต ์

8.ทีว่่างบรเิวณโบราณสถาน    คิดเป็น       5   เปอรเ์ซน็ต ์

9.ทีว่่างเชงิสะพานหรอืใตส้ะพาน              คิดเป็น       2   เปอรเ์ซน็ต ์

 

ความตอ้งการในการพฒันา 

 ทีว่่างเพือ่การรกัษาสภาพแวดลอ้ม,ปลูกตน้ไม ้  คิดเป็น      35   เปอรเ์ซน็ต ์

 ออกกาํลงักายพกัผ่อนและการทาํกจิกรรม   คิดเป็น     23   เปอรเ์ซน็ต ์

 สวนสาธารณะ                          คิดเป็น    19   เปอรเ์ซน็ต ์

 ปลูกตน้ไมอ้ย่างเดยีว                                คิดเป็น    16  เปอรเ์ซน็ต ์
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 อื่น ๆ                                                     คิดเป็น       4   เปอรเ์ซน็ต ์

 

 

แนวทางการพฒันา 

พฒันาโครงข่ายที่โล่งภายในเมืองที่มีจุดคอืที่โล่งในสถานที่ราชการ 

 ทีโ่ลง่ในสถาบนัการศึกษา 

 ทีโ่ลง่ว่างภายในสถาบนัศาสนา 

 ทีโ่ลง่แนวถนน 

 ทีโ่ลง่ว่างรมิคลอง ทางรถไฟ 

 ทีโ่ลง่ว่างของสวนสาธารณะและถกูเชื่อมต่อดว้ยโครงข่ายของถนน 

แนวการพฒันาที่โล่งภายในสถาบนัราชการ 

พื้นทีท่ี่มีศกัยภาพการเพือ่เป็นที่โล่งรกัษาสภาพแวดลอ้มเมืองไดแ้ก ่ 

 ทีว่่าการอาํเภอทุ่งสง      เทศบาลเมอืงทุ่งสง 

 สถานีตาํรวจ       กองทนุสงเคราะหส์วนยาง 

 หอ้งสมดุประชาชน (เทศบาล)     สาํนกังานบรรเทาสาธารณภยั( เทศบาล) 

 องคก์ารโทรศพัท ์       ไปรษณียท์ุ่งสง 

แนวการพฒันาที่โล่งภายในสถาบนัราชการ 

 โดยเสนอแนวทางการพฒันาพื้นทีเ่ป็น 

การปลูกไมใ้หญ่เพื่อการรกัษานิเวศวทิยาเมอืงเป็นหลกั และการปลูกขนาดเลก็ท ัง้น้ีตน้ไมใ้หญ่เนน้ไมป้ระจาํถิ่นเพื่อ

สรา้งเอกลกัษณข์องเมอืงพื้นทีท่ีม่ศีกัยภาพการพกัผ่อนและทาํกจิกรรมไดแ้ก่  

 สถานีรถไฟและบรเิวณรอบ ๆ พฒันาเป็นทีส่าธารณะ สวนสาธารณะ 

แนวการพฒันาที่โล่งภายในสถาบนัการศึกษา 

พื้นทีท่ีม่ศีกัยภาพรกัษาสภาพแวดลอ้มเมอืงโรงเรียนทีม่ศีกัยภาพ 

 โรงเรยีนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น    โรงเรยีนเทศบาลบา้นนาเหนือ 

 โรงเรยีนสตรทีุ่งสง      โรงเรยีนพาณิชยการ 

 โรงเรยีนรตันศึกษา     ยกเวน้ชยัชมุพล เน่ืองจากมทีีว่่างนอ้ย 

 

แนวการพฒันาที่โล่งภายในศาสนสถาน 

  พื้นทีท่ีม่ศีกัยภาพรกัษาสภาพแวดลอ้มเมอืงวดัทุกวดัมศีกัยภาพแนวทางการพฒันา      ปลูกตน้ไมใ้หญ่ใหร่้ม

เงาโดยเฉพาะพนัธไ์มพ้ื้นเมอืงและเป็นสถานที่อนุรกัษไ์มใ้หญ่ในการพฒันาเมอืงไดเ้ป็นอย่างดีท ัง้น้ีเพราะผูกกบัแนวคิด

ความเชื่อคนส่วนใหญ่ไมรุ่กลํา้ธรรมชาตใินความเป็นสถานที่ทางศาสนา 

 

แนวการพฒันาที่โล่งว่างรมิถนนชนปรดีา 

 เขตทีเ่มอืงมกีารพฒันาแลว้ทาํไดโ้ดยการพฒันาพื้นทีใ่หเ้ป็นไปตามกจิกรรมทีเ่กดิขึ้น 
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ของเมอืงทาํใหเ้มอืงมชีีวติชีวาออกแบบใหม้รีา้น ขายอาหาร กรณีในเมอืง ไดแ้ก่ ถนนชนปรีดาถนนทุ่งสง นาบอนเมอืง

พฒันาเป็นถนนที่มชีีวิตดา้นสงัคม ดว้ยเฟอรนิ์เจอรถ์นน ตน้ไมท้ี่เลอืกจดัเป็นมมุเป็นตน้ไมท้ี่ปรบัเปลีย่นได ้เน่ืองจากมี

แนวสายไฟการนาํไมใ้หญ่มาปลูกน่าจะเป็นการยาก 

แนวการพฒันาที่โล่งว่างรมิถนน 

 ถนนรถไฟใกลแ้นวเขตสถานีรถไฟ 

 ถนนนาเหนือ 

 ส่วนทีส่อง เป็นส่วนของถนนทีย่งัอยู่ในเขตชานนอกเมอืงออกไปควรมกีารปรบัปรุงถนน 

ใหเ้ป็นแนวถนนตามแนวคิดเมอืงสวยงาม โดยกาํหนดเขตถนนใหม้คีวามกวา้งใหไ้ดม้ากที่สุด ใหเ้ป็นแนวเขตที่สามารถ

ปลูกตน้ไมเ้พือ่การรกัษาสภาพแวดลอ้มของเมอืงต่อไป 

 

“ทุ่งสงควรพฒันาที่โลง่และสภาพแวดลอ้มเพื่อเมืองย ัง่ยนื   จากรุน่สูรุ่น่” 

ที่มา : ผศ.วฒันา  ณ นคร    คณะเกษตรศาสตร ์   มทร.ศรวึชิยั วทิยาเขตนครศรธีรรมราช 

ผลการศึกษาเม่ือปี พ.ศ.๒๕๕๕ 

 


