
4. สภาพปญหาของพ้ืนที่และความตองการของประชาชน

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
ขอมูลพื้นฐาน

ดานโครงสรางพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองทุงสงมุงพัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ
ปรับปรุงพ้ืนท่ีและการกอสรางสาธารณูปการสงเสริมใหเกิดความสวยงาม และเสริมสรางบรรยากาศการ
ทองเท่ียวและใหมีความนาอยูอาศัยเอ้ืออํานวยใหเกิดความสะดวก ปลอดภัย  โครงสรางพ้ืนฐานในเขตเทศบาล
มีดังนี้

การคมนาคมขนสง
การเดินทาง

ทางรถยนต มี 2 เสนทาง คือเริ่มตนจากกรุงเทพฯ โดยใชเสนทางหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)
ผานจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ และเม่ือถึงจังหวัดชุมพร เปลี่ยนมาใชเสนทางหมายเลข 41 ผานจังหวัด
สุราษฎรธานี เขาเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.ทุงสง เปนระยะทาง 747 กิโลเมตร และทางรถไฟ
เปนระยะทาง 773 กิโลเมตร   สวนทางหลวงแผนดินหมายเลข 403 (เขตเทศบาลเมืองทุงสง อําเภอหวยยอด
จังหวัดตรัง) เริ่มจาก เทศบาลเมืองทุงสง ตําบลปากแพรก อําเภอทุงสง ผานตําบลชะมาย ตําบลท่ีวัง
ตําบลกะปาง ไปอําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4110 เชื่อมการคมนาคมระหวาง
อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช กับอําเภอทุงสง เปนตน

รถโดยสารประจําทาง มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษัทขนสง จํากัด
จัดบริการจากกรุงเทพฯ สถานีตนทางท่ีขนสงสายใต ถนนปนเกลา-นครชัยศรี และท่ีทุงสง สถานีตนทางอยูท่ี
สถานีขนสงยอยทุงสง  มีบริษัททรัพยไพศาลทัวร จํากัด สาขาทุงสง และสมบัติทัวร

รถไฟ การรถไฟแหงประเทศไทยใหบริการรถไฟสู อําเภอทุงสง ท้ังเปนสถานีปลายทางและเปน
สถานีท่ีขบวนรถผาน

ทางอากาศ ไดแก  สายการบินนกแอร สายการบินแอรเอเชีย และสายการบินไทยไลออนสแอร
การเดินทางจากทุงสงไปทาอากาศยานตางๆดังนี้

ลําดับท่ี ทาอากาศยาน ระยะทาง ระยะเวลา
1. ทาอากาศยานนครศรีธรรมราช 68.8 กม. 1 ชม.1 นาที
2. ทาอากาศยานกระบี่ 101.8 กม. 1 ชม. 35 นาที
3. ทาอากาศยานสุราษฎรธานี 138.2 กม. 1 ชม. 52 นาที
4. ทาอากาศยานตรัง 81.2 กม. 1 ชม. 5 นาที
5. ทาอากาศยานหาดใหญ 184.2 กม. 2 ชม. 22 นาที

สภาพการจราจร
ปจจุบันในเขตเทศบาลเมืองทุงสงเริ่มติดขัดในบางเวลา เชน ตอนเชาและตอนเย็น ซึ่งมีผูเขาใช

บริการในเขตเทศบาลในชวงดังกลาวเปนจํานวนมาก ไมทีท่ีจอดรถ มีการจอดรถบนถนนทําใหกีดขวาง
การจราจร

/ถนน...



ถนน จํานวน ระยะทาง
1. ถนนคอนกรีต 26 สาย 5.908 กม.
2. ถนนลาดยาง 102 สาย 38.166 กม.
3. ถนนหินคลุก 7 สาย 0.891 กม.
รวมท้ังหมด 135 สาย 44.965 กม.

การไฟฟา
 จํานวนครัวเรือนท่ีใชไฟฟา  10,968  ครัวเรือน
 พ้ืนท่ีท่ีไดรับบริการไฟฟา  รอยละ  100  ของพ้ืนท่ีท้ังหมด
 ไฟฟาสาธารณะ (ไฟฟาสองสวาง) จํานวน  1,610 จุด ครอบคลุมถนน 135 สาย

ไฟฟาสัญญาณ
 ไฟจราจร 6 จุด (ตลาดนัดนาเหนือ , สี่แยกชัยชุมพล ,สี่แยกตลาดเกษตร, สี่แยกหนา

เทศบาล, สี่แยกชนปรีดา ,สี่แยกยุทธศาสตร)
การประปา
หนวยงานเจาของกิจการประปา

 เทศบาลเมืองทุงสง
 การประปาสวนภูมิภาค  เปนหนวยงานเจาของกิจการประปารายใหญ
 ระบบประปาของกรมโยธาธิการบางสวน คือ ชุมชนเขาปรีดี และชุมชนบานในหวัง

 การประปาสวนภูมิภาค กําลังการผลิตน้ําประปาท่ีผลิตไดตอลูกบาศกเมตรตอวันและน้ําประปา
ท่ีใชเฉลี่ย
 จํานวนครัวเรือนท่ีใชน้ําประปา  การประปาสวนภูมิภาคสาขาทุงสง

มีจํานวนท้ังสิ้น  10,968 ครัวเรือน
 กําลังผลิตน้ําประปา  การประปาสวนภูมิภาคสาขาทุงสง

มีกําลังผลิต(น้ําประปา) 1,040 ลบ.ม./ชั่วโมง เทากับ 24,960 ลบ.ม./วัน
 น้ําประปาท่ีใชในเขตเทศบาลเมืองทุงสง จํานวน 4,840 ลบ.ม./วัน
 แหลงน้ําดิบ ท่ีใชผลิตน้ําประปา  มีจํานวน 1 แหลง  คือ คลองทาแพ

ปริมาณน้ําท่ีใชผลิต  24,960 ลูกบาศกเมตร/วัน
แหลงน้ําดิบจากฝายมีชีวิต จํานวน  5  แหง คือ ฝายมีชีวิตคลองทาแพ, ฝายมีชีวิต
บริเวณ   ชุมทางลดโลกรอนทุงสง สวนพฤกษาสิรินธร,  ฝายมีชีวิตคลองทาเลาบริเวณ
ดานหนาหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุงสง,ฝายมีชีวิตชุมชนเขาปรีดี  คลองทาเลา ,
ฝายโหละตีด คลองทาโหลน เพ่ือแกปญหาน้ํา ฟนคืนระบบนิเวศหนองปาแก

 เทศบาลเมืองทุงสง

 ประปาชุมชน มี 2 ชุมชน คือ ชุมชนบานในหวัง 188 ครัวเรือน และชุมชนเขาปรีดี
59 ครัวเรือน

 ชุมชนบานในหวัง 20 ลบ.ม.
 ชุมชนเขาปรีดี 120 ลบ.ม.

/โทรศัพท...



โทรศัพท
โทรคมนาคม  ไดแก โทรศัพท  อินเตอรเน็ต

การสื่อสาร
- โทรศัพทสวนบุคคลในพ้ืนท่ี
- โทรศัพทสาธารณะในเขตพ้ืนท่ี
- จํานวนชุมสายโทรศัพทในเขตพ้ืนท่ี 5 ชุมสาย คือทุงสง นาบอน ท่ีวัง คายเทพสตรีศรีสุนทร

ควนไมแดง
- สถานีวิทยุกระจายเสียง   และสถานีวิทยุโทรทัศน  ในเขตเทศบาล และสามารถติดตาม

ขาวสารจากสถานีนอกเขตพ้ืนท่ี
หอกระจายขาวในพื้นท่ีใหบริการครอบคลุม 20 ชุมชน ตามจุดตาง ๆ
หนวยงานท่ีมีขายวิทยุสื่อสารในพ้ืนท่ี   ดังนี้

- สถานีตํารวจภูธรอําเภอทุงสง
- สถานีรถไฟชุมทางทุงสง
- เทศบาลเมืองทุงสง (คลื่นบรรเทาฯ)
- ท่ีวาการอําเภอทุงสง, อปพร
- มูลนิธิตาง ๆ  (ประชารวมใจ,ไตเตกตึ้ง,สวางธรรมสถาน)

ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ
- ท่ีทําการไปรษณียโทรเลข 1 พ้ืนท่ี  คือท่ีทําการไปรษณียทุงสง

โทรคมนาคม  ไดแก
 โทรศัพท  อินเตอรเน็ต

ลักษณะทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรดิน ลักษณะการใชท่ีดินของเทศบาลเมืองทุงสงจากจํานวนพ้ืนท่ี 7.17 ตารางกิโลเมตร

(4,481.25 ไร)
ทรัพยากรน้ํา

น้ําผิวดิน
- เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปของเทศบาลเมืองทุงสง อําเภอทุงสง มีสภาพเปนท่ีราบ

เชิงเขาและท่ีราบหุบเขา ซึ่งลอมรอบดวยทิวเขาสูงใหญท่ีสําคัญคือ เทือกเขาบรรทัดท่ีเปนตนน้ําของสายน้ํา
ขนาดเล็กตางๆ ซึ่งไหลผานเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองทุงสง ไดแก คลองทาเลา คลองตม คลองทาแพและคลองทา
โหลน

- จากการสํารวจพบวาแหลงน้ํา  เพ่ือการเกษตรในเขตเทศบาลสวนใหญใชน้ําฝนและจาก
แหลงน้ําธรรมชาติเปนสําคัญ เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดผานอาว
ไทยอยางเต็มท่ี ทําใหฝนตกมากและมีฤดูฝนท่ียาวนาน โดยแหลงน้ําท่ีสําคัญเหลานี้ ไดแก คลองทาเลา คลอง
ทาโหลน คลองทาแพ สวนแหลงน้ําผิวดินตามธรรมชาติ เพ่ือใชอุปโภคและบริโภคสวนใหญเปนน้ําฝนและ
น้ําจากคลอง และใชในการเกษตรมีบางครัวเรือนท่ีบริโภคน้ําจากบอน้ําตื้นท่ีมีอยูในบริเวณครัวเรือนของตนเอง
อีกดวย นอกจากนี้คลองทาแพยังเปนแหลงน้ําดิบท่ีใชในการทําน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาค
อําเภอทุงสง

/แหลงน้ํา...



แหลงน้ําใตดิน
มีประชาชนบางสวนใชน้ําบาดาลเปนแหลงน้ําท่ีใชสําหรับอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน

สําหรับการผลิตน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาคอําเภอทุงสง ไมไดใชแหลงน้ําใตดินในการผลิตน้ําประปา

ทรัพยากรปาไม
สภาพปาไมในเขตเทศบาลเมืองทุงสง จะไมคอยมีในใจกลางเมืองนอกจากบริเวณสาธารณะ

ถํ้าตลอด สวนสาธารณะบานในหวัง สวนพฤกษาสิรินธร และบริเวณภูเขา ซึ่งอยูในเขตเทศบาลโดยเฉพาะภูเขา
บริเวณสวนสาธารณะสวนพฤกษาสิรินธร ซึ่งบนภูเขามีสภาพปาท่ีสมบูรณ มีพันธุไมหลายชนิด มีความ
หลากหลายทางชีวภาพและบริเวณรอบนอกก็จะเปนสวนยางพาราของเอกชน

ทรัพยากรธรณี
ในเขตเทศบาลเมืองทุงสงไมมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนแรธาตุสําคัญ จะมีก็เพียงแต

แรโดโลมิติคไลมสโตน  ซึ่งมีโรงสงจําหนายในบริเวณใกลเคียงและตางจังหวัด

สิ่งแวดลอม
เปนท่ีตระหนักกันดีในปจจุบันวาปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหาท่ีตามมาพรอมกับความ

เจริญเติบโตของเมืองและปญหาท่ีตองรีบแกไขอยางเรงดวน  ในเขตเทศบาลเมืองทุงสงก็เชนกันเปนเมืองหนึ่งท่ี
ประสบกับปญหาคุณภาพอากาศดานฝุนละออง  เปนสิ่งท่ีตองเฝาระวังและติดตาม  เนื่องจากทุงสงมีสภาพภูมิ
ประเทศท่ีลอมรอบดวยภูเขา  และมีอุตสาหกรรมโรงปูนซีเมนต  โรงโมหินท่ีกอใหเกิดฝุนละอองในอากาศ
นอกจากนี้ยังมีขอมูลพบวาประชาชนในอําเภอทุงสงมีอัตราปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจคอนขางสูง
ดังนั้น จะตองมีการติดตาม ควบคุมใหผูประกอบการท่ีกอใหเกิดปญหาฝุนละออง มีมาตรฐานปองกันปญหา
ดังกลาว  และมีการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพอากาศใหไดเกณฑมาตรฐาน

ปญหาโครงสรางพื้นฐาน
1. โครงสรางพื้นฐาน

ขอบขายและปริมาณของปญหา/ความตองการ
1.1 ไมมีน้ําสะอาดจากประปาสวนภูมิภาคใช
สาเหตุของปญหา

ครัวเรือนไมมีประปาใชครบทุกครัวเรือน
พื้นท่ีเปาหมาย/กลุมเปาหมาย

2 ชุมชน คือ
1. บานในหวัง
2. เขาปรีดี

ความคาดหวังและแนวโนมอนาคต
มีน้ําสะอาดใชปราศจากโรคระบาดท่ีจะเกิด

ขอบขายและปริมาณของปญหา/ความตองการ
1.2 ไฟฟา
สาเหตุของปญหา

ยังไมมีการติดตั้งระบบไฟฟาสาธารณะในบางจุดท่ีเปนถนนทางสาธารณะท่ีเพ่ิมข้ึนใหม

/พ้ืนท่ี...



พื้นท่ีเปาหมาย/กลุมเปาหมาย
ถนนสาธารณะท่ีเพ่ิมข้ึนใหม

ความคาดหวังและแนวโนมอนาคต
มีแสงสวางเพียงพอ  พ้ืนท่ีไมมีแสงสวางเพียงพอมีความเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม

และอุบัติเหตุ
ขอบขายและปริมาณของปญหา/ความตองการ
1.3 การจราจร

- การจอดรถไมเปนระเบียบกีดขวางทางจราจร
- ประชาชนลุกล้ําทางเทาและผิดกฎจราจร
- ขายของกีดขวางริมถนน
- ประชาชนใชถนนเปนท่ีจอดรถ  ทําใหถนนทุกสายแคบโดยเฉพาะถนนชนปรีดา สถานท่ี

ราชการ และบริเวณตลาด เปนตน
สาเหตุของปญหา

- ประชาชนขาดวินัยจราจร
- ไมมีสัญญาณไฟจราจรถนน
- ยุทธศาสตรประชาชนจอดรถบนถนน  ทําใหถนนแคบรถสัญจรไปมาไมสะดวกจราจร

หนาแนนโดยเฉพาะชวงเวลาเรงดวน
พื้นท่ีเปาหมาย/กลุมเปาหมาย

- การจราจรคับค่ังบนถนนสายหลักในเขตเทศบาลการจราจรเคลื่อนตัวชากอใหเกิดความไม
คลองตัวแกผูสัญจรไปมาโดยเฉพาะถนนชนปรีดา ถนนทุงสง - นาบอน ถนนทุงสง - นครศรีฯ

- ประชาชนจอดรถซอนกัน  ถนนชนปรีดาไมมีพ้ืนท่ีใหจอดรถ  โดยเฉพาะถนนชนปรีดา และ
ถนนบริเวณตลาดสดและยานการคา

ความคาดหวังและแนวโนมอนาคต
การจราจรสะดวกคลองตัว ไมมีอุบัติเหตุ แนวโนมจํานวนรถมากข้ึนอยางรวดเร็วทวีความรุนแรงข้ึน

ขอบขายและปริมาณของปญหา/ความตองการ
1.4ตลาดสดไมเพียงพอและไมเปนระเบียบ
สาเหตุของปญหา

กลุมผูขายจํานวนมากกวาแผงท่ีมีอยู  การขายบนถนนกีดขวางการจราจรและการรักษาความ
สะอาด ตลอดจนการกําจัดพาหะนําโรค

พื้นท่ีเปาหมาย/กลุมเปาหมาย
บริเวณตลาดสดผูซื้อไมไดรับความสะดวกและปลอดภัย

ความคาดหวังและแนวโนมอนาคต
จํานวนผูขายมีจํานวนมากข้ึนเนื่องจากปญหาการวางงาน

1.5ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะสวนหยอมและท่ีพักผอนในชุมชน
สาเหตุของปญหา

ชุมชนขยายใหญข้ึนพ้ืนท่ีพักผอนไมเพียงพอท่ีมีอยูตองปรับปรุง

/พ้ืนท่ี...



พื้นท่ีเปาหมาย/กลุมเปาหมาย
ชุมชนยุทธศาสตร  ชุมชนเปรมประชา – ราชบริพาร  และชุมชนอ่ืน ๆ ทุกชุมชน

ความคาดหวังและแนวโนมอนาคต
การขยายตัวของอาคารท่ีพักอาศัยเพ่ิมข้ึน  พ้ืนท่ีสีเขียวปอดของเมืองเทาเดิมตองเพ่ิมพ้ืนท่ี

สีเขียวใหเพียงพอ
ขอบขายและปริมาณของปญหา/ความตองการ
1.6ถนนและทอระบายน้ํา
สาเหตุของปญหา

ถนนไมไดมาตรฐาน
พื้นท่ีเปาหมาย/กลุมเปาหมาย

บางสวนของทุกชุมชน
ความคาดหวังและแนวโนมอนาคต

การขยายตัวของเมืองพ้ืนท่ีการคาและท่ีพักอาศัยเพ่ิมข้ึน



2. ดานเศรษฐกิจ
ขอมูลพื้นฐานดานเศรษฐกิจ
โครงสรางทางเศรษฐกิจ

โครงสรางทางเศรษฐกิจของเมืองทุงสง จากอดีต มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง
จนกระท่ังเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมอยูในสภาวะท่ีถดถอยตั้งแตป 2540 เปนตนมาและ
สงผลกระทบตอทางเศรษฐกิจของเมืองทุงสง ซึ่งอดีตการคา และการลงทุนขยายตัวเพ่ิมข้ึนและชะลอตัวสงผล
กระทบตอการจาง แรงงานและการจดทะเบียนธุรกิจ นิติบุคคล และสงผลใหรายรับหมวดภาษีอากรลดลง
ปจจุบัน ป 2559 สภาวะเศรษฐกิจเมืองทุงสงยังอยูในระดับลดลง เนื่องจากปจจัยตางๆ  เชน ราคายางพารา
ซึ่งเปนผลผลิตทางการเกษตรหลักของทองถ่ินทุงสง ราคาลดลงภาคการใชจายของประชาชนในเมืองทุงสง
จึงมีลดลง

รายได/ประชากร รายไดเฉลี่ยของประชากรในเขตเทศบาลโดยเฉลี่ย 30,000 บาทตอคนตอป
(เฉพาะในชุมชน 20 ชุมชน   ไมรวมยานการคา)

การเกษตร
การใชท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีพื้นท่ีประมาณ 1,957.11 ไร เปนพ้ืนท่ีชุมชนเมือง

ดั้งเดิม ถนนเสริมชาติฟากตะวันตก ฟากทางใตบริเวณขางโรงเรียนเทศบาลวัดทาแพ บริเวณชุมชนทาแพ เปน
สวนยางพารา และปลูกผลไมบางสวน

การประมง
-

การปศุสัตว
สัตวเลี้ยงท่ีมีมากท่ีสุดในเขตเทศบาลเมืองทุงสง ก็คือ สุกร เปด ไก โค ซึ่งสวนมากจะฆาและชําแหละ

ท่ีโรงฆาสัตว และจัดจําหนายในตลาดสดเทศบาลเมืองทุงสงปหนึ่งประมาณ 15,228 ตัว
แหลงน้ําท่ีใชในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว
แหลงน้ําเพ่ือการเกษตรในเขตเทศบาลเมืองทุงสง สวนใหญใชน้ําฝนและจากธรรมชาติ เปนสําคัญ

โดยแหลงน้ําท่ีสําคัญเหลานี้   ไดแก คลองทาเลา   คลองทาโหลน   และคลองทาแพ
การบริการ

-
การทองเท่ียว

 "ถ้ําตลอด" หรือท่ีชาวทุงสงเรียกกันวาถ้ําหลอด
เปนถํ้าท่ีรูจักกันมานานเทาใดไมมีหลักฐาน ปรากฏทราบเพียงแตวาในป พ.ศ.2431 นายบุญชวย

กุมารจันทร ไดรวบรวมเงินจากผูมีจิตศรัทธา สรางพระพุทธไสยาสนข้ึน ตอมาไดสรางพระพุทธรูปอ่ืน ๆ เพ่ือ
เปนพุทธบูชามาตามลําดับ "ถํ้าตลอด" เปนถํ้าของภูเขาวัดโคกหมอ(วัดชัยชุมพล) สถานท่ีสําคัญทาง
ประวัติศาสตร สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ป พ.ศ.2484 เมืองทุงสง ในฐานะชุมทางการคมนาคมท่ีสําคัญ จึงตก
เปนเปาหมายของฝายพันธมิตร และฝายอักษะ ญี่ปุนยึดเอาเมืองทุงสงเปนเปาสงกําลังบํารุงเพ่ือขยายแนวรบสู
ประเทศพมา เกณฑแรงงานคนและปรับจุดยุทธศาสตรพักกําลังพล โดยสรางทางรถไฟเลียบภูเขาดาน

/ตะวัน...



ตะวันออกภูเขาโคกหมอจึงกลายเปนเปาโจมตีทางอากาศของฝายสัมพันธมิตร ทําใหถํ้ากระโจมซึ่งอยูดานบน
เขาพังทลายลง ตอมาจึงเปลี่ยนชื่อภูเขาโคกหมอเปนภูเขา "ชัยชุมพล" เพ่ือเปนอนุสรณทางประวัติศาสตร
ลักษณะของถํ้าตลอดหันหนาไปทางทิศเหนือ และสามารถเดินทะลุได เม่ือเขาไปภายในถํ้า จะรูสึกเย็น ภายใน
ถํ้ามีหินงอกหินยอยสวยงาม มีพระพุทธรูปปูนปนปางไสยาสนสวยงาม 1 องค ความยาว 11 เมตร หันเศียรไป
ทางทิศใตตามสวนลึกของถํ้า พระบาทหันไปทางปากถํ้า ท้ังยังมีพระพุทธรูปเทาองคจริงประดิษฐานเรียงรายไป
กับผนังถํ้าทางดานทิศตะวันตกจนสุดถํ้า ผนังถํ้าท้ังสองดานเปนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ฝมือของครูแนบ  ทิชิน
พงศ ผูมีผลงานดีเดนทางดานวัฒนธรรมสาขาจิตรกรรม ประจําป 2534 จากสํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ ตรงกลางปากทางเขาถํ้ามีสิงโตแกะสลักจากหินขนาดใหญดูโดดเดนสวยงาม ดานขางปาก
ถํ้ามีพระพุทธรูปปูนปนขนาดตาง ๆ และเจดีย ฯลฯ บริเวณภายนอกถํ้ามีพระพุทธรูปเหมือน อันเปนท่ีเคารพ
ศรัทธาของประชาชนภาคใต   ไดแก พอทานคลายวาจาสิทธิ์ วัดธาตุนอย, หลวงปูคลิ้ง วัดถลุงทอง พอทานซัง
วัดวัวหลุง, หลวงปูทวดวัดชางไห และหลวงปูเขียว วัดหรงบน ประดิษฐานอยูท่ัวบริเวณของถํ้าตลอดมีพ้ืนท่ี 21
ไร 2 งาน 36 ตารางวา

 พระซําปอกง หรือ หลวงพอโต และ พระโพธิสัตวกวนอิม
เม่ือป พ.ศ.2492 มีคณะบุคคลท่ีนับถือและศรัทธาในพระซําปอกง ไดอัญเชิญกระถางธูปพระซํา

ปอกงมาตั้ง ณ ศาลเจา ซึ่งเปนอาคารไมหลังเล็ก ๆ บริเวณสวนผัก บานนาเหนือ อําเภอทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เพ่ือสักการะบูชาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใหมุงกระทําความดี และไดจําลององคพระซําปอ
กงของวัดพนัญเชิงข้ึนเปนไมแกะสลัก ลงรักปดทองขนาดหนาตักกวาง 18 นิ้วเพ่ือกราบไหวบูชา ดวยความ
เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนในอําเภอทุงสงและใกลเคียงท่ีมีตอพระซําปอกงมีจํานวนมากข้ึน ในป พ.ศ.
2514 จึงไดรวมกันบริจาคทรัพยเพ่ือสรางอาคารวิหารหลังใหมข้ึน พรอมนี้ไดสรางพระพุทธรูปซําปอกงองค
ใหมเปนปูนปน ขนาดหนาตักกวาง 52 นิ้วเพ่ือประดิษฐานเปนพระประธานในวิหารดังปรากฏในปจจุบัน และมี
พระโพธิสัตวกวนอิม

 สวนพฤกษาสิรินธร
สวนสาธารณะบานในหวังแตเดิม มีพ้ืนท่ี หมดประมาณ 150 ไร ตั้งอยูท่ีบานในหวังตะวันออก

บริเวณเขายายสีหวังเชื่อมตอเขาประไพและเขาหมูแปะในเขตเทศบาลเมืองทุงสง   อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช
อยูติดในตัวเมืองทุงสง ริมทางหลวงแผนดินหมายเลข 41 หางจากจังหวัด นครศรีธรรมราช 55 กิโลเมตร พ้ืน
เปนท่ีราบท่ีลุมและเปนภูเขา ไดรับการพระราชทานนาม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี ชื่อวา “สวนพฤกษา  สิรินธร” เปนสถานท่ี  พักผอนหยอนใจ  นันทนาการแกประชาชนในทองถ่ิน และ
เปนจุดแวะพักผอนของผูท่ีเดินทางผาน

อุตสาหกรรม
โรงงาน (ผาทอง,น้ําดื่มเตยหอม,น้ําดื่มรินทิพย) จํานวน  3 แหง
นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลเมืองทุงสงสวนใหญจะเปนอุตสาหกรรม

ขนาดเล็กและอุตสาหกรรมในครัวเรือน เชน การทําน้ําดื่มบรรจุขวด การทําเสนกวยเตี๋ยว การทําเสนขนมจีน
จํานวน 5 โรงงาน  การทําลูกชิ้น ฯลฯ อุตสาหกรรมขนาดใหญท่ีสุดในเขตเทศบาลเมืองทุงสง คือ โรงงานโมหิน
และมีอุตสาหกรรมซอมรถยนต รถจักรยานยนตและโรงน้ําแข็ง

/การพาณิชย...



การพาณิชย/การบริการ/กลุมอาชีพ
การพาณิชยกรรมและบริการ มีผูประกอบการคาในเขตเทศบาล แบงออกตามประเภทตาง ๆ ดังนี้

1.  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน  125  ราย
2.  ประกอบกิจการจําหนาย/สะสมอาหาร จํานวน 310 ราย
3. จําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ จํานวน 783 ราย
4.  ผูประกอบการในตลาดสดเทศบาล จํานวน 773 ราย
5.  โรงแรม จํานวน 12 แหง

5.1  โรงแรมบุญญารัตน จํานวน   35 หอง
5.2  โรงแรมเทียมฟา จํานวน   27  หอง
5.3  โรงแรมไทยวัฒนาโฮเต็ล จํานวน   40  หอง
5.4  โรงแรมอํานวย จํานวน 15 หอง
5.5  โรงแรมชิโน@ ทุงสง จํานวน 33 หอง
5.6  โรงแรมปุริมรีสอรท จํานวน 22 หอง
5.7 โรงแรมเดอะรูมรีสอรท จํานวน 28 หอง
5.8 โรงแรมเดอะคัลเลอรฟูล โฮเต็ล จํานวน 23 หอง
5.9 โรงแรมสวนหลวงลิฟวิ่งสวีท จํานวน 14 หอง
5.10 โรงแรมโต(TO) แมนชั่น จํานวน 14 หอง
5.11 โรงแรมเลอปารค จํานวน 70 หอง
5.12 โรมเดอะวิลลา จํานวน 29 หอง

6.  แมนชั่น/อพารทเมน จํานวน 7 แหง
7.  การพานิชยกรรมและการบริการ

7.1 สถานีบริการน้ํามัน จํานวน 2 แหง
7.2 ตลาดสดเทศบาล จํานวน 1 แหง
7.3 ตลาดนัดประเภท 2 จํานวน    1  แหง
- ตลาดนัดนาเหนือ
7.4 รานคาท่ัวไป

- รานขายของชําและสินคาเบ็ดเตล็ด จํานวน  150 แหง
7.5 สถานธนานุบาล จํานวน 1 แหง
7.6 โรงฆาสัตว จํานวน 1 แหง
7.7 ธนาคาร จํานวน 11 แหง

ธนาคารและสถาบันการเงิน จํานวน  10  แหง
- ประกอบดวย ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีธนาคาร เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร

ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารออมสิน (สาขาทุงสงและสาขาไทยสมบูรณ) ธนาคารทหารไทย
ธนาคารกรุงไทยสาขาทุงสง ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารอิสลาม

การพาณิชยในเขตเทศบาลเมืองทุงสง  ในตลาดสดเทศบาล ซึ่งจะมีแมคาพอคารายยอยประมาณ
1,200 คนเศษ แยกประเภทเนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไก ประเภทของชํา เบ็ดเตล็ด เครื่องแกง มะพราวขูด
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มีการนําปลาจากระนอง และฝงอาวไทย จ.นครศรีธรรมราช มาขายสงกันท่ีตลาดสดเปนจํานวน
มาก นอกจากนี้ก็มีผักผลไมตามฤดูกาลอีกมากมาย ซึ่งพ้ืนท่ีของตลาดสดเปนอาคาร 4 ชั้น มีพ้ืนท่ีท้ังสิ้น 2 ไร
1 งาน 5 ตารางวา ซึ่งไมเพียงพอกับจํานวน พอคาและแมคาและผูซื้อจึงมีการวางขายบนพ้ืนถนน  ซึ่งทาง
เทศบาลจะกําหนดเวลาขายและจะทําความสะอาดถนนและตลาดสดทุกวัน นอกจากนั้นมีการคาขายของท่ัวไป
เชน เสื้อผา อาหาร เครื่องสุขภัณฑ เครื่องจักรกล สถานีบริการน้ํามัน

ปญหาดานเศรษฐกิจ
ขอบขายและปริมาณของปญหา/ความตองการ
1. หนี้สิน  รายไดไมพอจาย  วางงาน  ยากจน
สาเหตุของปญหา

คาครองชีพสูงข้ึนไมมีการวางแผนเก็บออม  ไมใชชีวิตอยางพอเพียง  ไมมีงานรองรับ  เลือกงาน
ไมมีโอกาสในการพัฒนาอาชีพกลุมอาชีพไมเขมแข็งขาดการสนับสนุน  ไมมีท่ีทํากิน

พื้นท่ีเปาหมาย/ กลุมเปาหมาย
ท้ัง  18 ชุมชนมีภารกิจหนี้สินในครัวเรือนสูง

ความคาดหวังและแนวโนมอนาคต
แนวโนมอัตราดอกเบี้ยเงินกูในระบบสูงข้ึน



3. ดานสังคม
ขอมูลพื้นฐานดานสังคม
ประชากร สถิติเม่ือ 31 สิงหาคม 2560 มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 30,760 คน เปนหญิง

16,462 คน  ชาย  14,298 คน  มีจํานวนบาน ๑1,026 หลังครัวเรือน
การศึกษา มีนักเรียนในระบบเปนจํานวน 4,637 คน จํานวน 6 โรงเรียน คือโรงเรียนเทศบาล

วัดชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะทอน โรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ โรงเรียนมัธยมวัดทาแพ
โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุงสงและโรงเรียนรีสอรทอนุบาล จัดการศึกษาเนนการมีคุณภาพดานความรูคู
คุณธรรม เนนการเรียนรูบูรณาการ ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  ไดดําเนินโครงการตางๆ คือ โครงการสงเสริม
ทักษะทางวิชาการ , โครงการสรางคนดีตานยาเสพติด , โครงการ 1 นักเรียน 1 ดนตรี 1 กีฬา , โครงการ
พัฒนาหลักสูตรรีสอรทอนุบาล , โครงการจัดการแขงขันกีฬาเด็ก และประชาชน , โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา , โครงการจัดสอนหลักสูตรพิเศษดานกีฬา, โครงการสงเสริมอนุรักษศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  ฯลฯ

เทศบาลเมืองทุงสง  ไดจัดการศึกษาและสงเสริมการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จํานวน 5
โรงเรียน  การศึกษาระดับปฐมวัย  จํานวน 1 โรงเรียน  และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 2 ศูนย  ดังนี้

1. โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
2. โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะทอน
3. โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดทาแพ
4. โรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ
5. โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุงสง
6. โรงเรียนรีสอรทอนุบาลทุงสง

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดชัยชุมพล
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเขาปรีดี

ศาสนาและวัฒนธรรม ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  มีสถาบันหรือองคกรทางศาสนา
วัด จํานวน 4 แหง  มัสยิด จํานวน 1 แหง  ศาลเจา จํานวน 3 แหง  คริสตจักร จํานวน 1 แหง

- ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี เชน  ประเพณีวันสงกรานต วันสารทเดือนสิบ
งานชักพระ ประเพณีลอยกระทง และวันข้ึนปใหม เปนตน

การสาธารณสุข สําหรับบุคลากรดานสาธารณสุขในเขตเทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบล
ใกลเคียงไมเกิน  10 กิโลเมตร  ประกอบดวย

1 ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองทุงสง  จํานวน 1 แหง  มีบุคลากรท้ังสิ้น 12 คน
- แพทย                                       จํานวน – คน
- พยาบาลวิชาชีพ                            จํานวน 3 คน
- เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานสาธารณสุข       จํานวน 8 คน
- ทันตสาธาณสุข                              จํานวน 1 คน
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2 ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  จํานวน 1 แหง  มีบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานใน
เขตเทศบาล  จํานวน 211 คน

3 โรงพยาบาลเอกชนในเขตเทศบาล  จํานวน 1 แหง  ขนาด 30 เตียง
4 คลินิกเอกชนในเขตเทศบาล

- คลินิกตรวจโรค จํานวน 20 แหง
- คลินิกทันตกรรม จํานวน   7 แหง
- รานเภสัชกรรมแผนปจจุบัน จํานวน 10 แหง
- โรงพยาบาลสัตว จํานวน   1 แหง
- รักษาสัตว จํานวน   3 แหง

5 สถิติการเจ็บปวยจากโรค  5 อันดับแรก ดังนี้
อันดับท่ี 1  คือ  โรคระบบทางเดินหายใจ
อันดับท่ี 2  คือ  โรคความดันโลหิตสูง
อันดับท่ี 3  คือ  โรคไขมันในเลือดสูง
อันดับท่ี 4  คือ  โรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส
อันดับท่ี 5  คือ  โรคเบาหวาน

6 อัตราการตายของประชากรในเขตเทศบาล  5 อันดับแรก ดังนี้
อันดับท่ี 1  คือ  โรคภาวะหัวใจลมเหลว/หัวใจขาดเลือด
อันดับท่ี 2  คือ  โรคติดเชื้อในกระแสเลือด
อันดับท่ี 3  คือ  โรคชราภาพ
อันดับท่ี 4  คือ  โรคปอดและสมองขาดเลือด
อันดับท่ี 5  คือ  โรคมะเร็ง

การผังเมือง
1. การใชท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัย การใชท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัย มีพ้ืนท่ีประมาณ 470.62 ไร

มีการกระจุกตัวในเขตเมือง และมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนในรูปของอาคารตึกแถว ทาวเฮาส และบานจัดสรรใน
พ้ืนท่ีวางระหวางชุมชนเมืองกับถนนชนปรีดา ถนนทุงสง – นาบอน ถนนยุทธศาสตร ถนนชัยชุมพล
ถนนประชาอุทิศ ถนนเสริมชาติ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 41 และทางหลวงแผนดินหมายเลข 403

2. การใชดินประเภทสถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา ประมาณ  130.93 ไร การใช
ท่ีดินประเภทสถาบันศาสนามีพ้ืนท่ีประมาณ  33.00 ไร มีวัด จํานวน 5 แหง ไดแก วัดเขาปรีดี วัดโคกสะทอน
วัดทาแพ วัดชัยชุมพล ศาลเจาซําปอกง มีสถาบันการศึกษา พ้ืนท่ีประมาณ 64 ไร ไดแก โรงเรี ยน
11 โรงเรียน คือ โรงเรียนสตรีทุงสง โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดทาแพ โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุงสง โรงเรียน
เทศบาลวัดโคกสะทอน โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล โรงเรียนรีสอรทอนุบาลทุงสง โรงเรียนเจริญวิทยา
โรงเรียนรัตนศึกษา โรงเรียนกาญจนศึกษา โรงเรียนอนุบาลเจริญวัยวิทยา โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา
โรงเรียนอนุบาลชุมสุขวิทยา

3. การใชท่ีดินประกอบสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ มีพ้ืนท่ี
ประมาณ 135.49 ไร ไดแก โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองทุงสง สถานีรถไฟชุมทางทุงสง ท่ีทําการวิศวกรกํากับการ
เขตบํารุงทางทุงสง แผนก 2 กองกํากับการ 2 กองตํารวจรถไฟ ธนาคารออมสิน ท่ีทําการแพทยเขตทุงสง
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และท่ีทําการ ร.ส.พ. ทุงสง สํานักงานเทศบาลเมืองทุงสง สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุงสง สถานีดับเพลิง
หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุงสง ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาทุงสง ท่ีทําการไปรษณียโทรเลข
อําเภอทุงสง ท่ีวาการอําเภอทุงสง สํานักงานสื่อสารไปรษณีย เขต 8 ศาลาประชาคม สถานีตํารวจภูธรทุงสง
และชุมสายโทรศัพททุงสง

4. การใชท่ีดินประเภทท่ีโลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีพ้ืนท่ี
ประมาณ 210 ไร ประกอบดวย เขาแจม เขายายสีหวัง เขาถํ้าตลอด เขาปรีดี เขาราบ เขาพนังเกียด
สนามเทนนิสการรถไฟแหงประเทศไทย  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9  สนามท่ีวาการอําเภอทุงสง
อาคารสงเสริมกีฬาประชาชน  สวนสาธารณะถํ้าตลอด  สวนพฤกษาสิรินธร

5. การใชท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีพ้ืนท่ีประมาณ 1,957.11 ไร เปนพ้ืนท่ี
ชุมชนเมืองดั้งเดิม ถนนเสริมชาติฟากตะวันตก ฟากทางใต บริเวณขางโรงเรียนเทศบาลวัดทาแพ บริเวณชุมชน
ทาแพ เปนสวนยางพารา และปลูกผลไมบางสวน

6. การใชท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม ประกอบดวย ภูเขาแจม ภูเขายายสีหวัง ภูเขาราบ
และภูเขาชัยชุมพล

7. การใชท่ีดินเพื่อการพาณิชยกรรม มีพ้ืนท่ีประมาณ 392.10 ไร
8. การใชท่ีดินเพื่อการอุตสาหกรรม มีพ้ืนท่ีประมาณ 291.91 ไร
9. การใชท่ีดินเพื่อเปนท่ีตั้งสถานศึกษาและศาสนา มีพ้ืนท่ีประมาณ 130.93 ไร
10.พื้นท่ีวาง มีพ้ืนท่ีประมาณ 893.09 ไร

การใชท่ีดินในพื้นท่ีในอนาคต
กรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ไดแจงประกาศใชบังคับกฎกระทรวง ใหใชบังคับ

ผังเมืองรวมเมืองทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2546  ฉบับใหม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกาใชบังคับตั้งแตวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2546  แบงประเภทการใชท่ีดินในอนาคต ดังนี้

1) การใชท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย มีพ้ืนท่ีประมาณ  2,099.21 ไร ใช
ประโยชนเพ่ือการอยูอาศัยโดยใหใชพ้ืนท่ีเพ่ือการอาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนท่ีดินเพ่ือกิจการอ่ืน ใหใชไดไมเกินรอยละ 20 ของท่ีดินประเภทนี้ในแต
ละบริเวณ

ท่ีดินประเภทนี้หามใชประโยชนในท่ีดนิเพื่อกิจการตามกําหนด ดังตอไปนี้
 โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิดและ

จําพวกท่ีกําหนดใหดําเนินการตามบัญชีทายกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
 สถานท่ีบรรจุกาซ  สถานท่ีเก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ

กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานท่ีใชกาซ  และสถานท่ีจําหนาย
อาหารท่ีใชกาซ

 สถานท่ีท่ีใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือจําหนายท่ีตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง

/เลี้ยงมา...



 เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปาตามกฎหมายวา
ดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพ่ือการคา

 สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
 โรงฆาสัตว
 ไซโลเก็บผลิตผลทางเกษตร
 กําจัดมูลฝอย
 ซื้อขายเศษวัสดุ

การใชประโยชนท่ีดินริมฝงคลองทาเลา คลองทาโหลน คลองทาแพ ใหมีท่ีวางตามแนวขนานริม
ฝงตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง ไมนอยกวา 6 เมตร  เวนแตเปนการกอสรางเพ่ือการคมนาคมทางน้ํา หรือ
การสาธารณูปโภค

2) การใชท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีพ้ืนท่ีประมาณ  124.37  ไร ใหใช
ประโยชนเพ่ือการอยูอาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใช
ประโยชนท่ีดินเพ่ือกิจการอ่ืน  ใหใชไดไมเกินรอยละ 30 ของท่ีดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ

ท่ีดินประเภทนี้หามใชประโยชนในท่ีดินเพื่อกิจกรรมท่ีกําหนด ดังตอไปนี้
 โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และ

จําพวกท่ีกําหนดใหดําเนินการตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
 สถานท่ีบรรจุกาซ สถานท่ีเก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ

ปโตรเลียมเหลว แตไมหมายรวมถึงสถานีบริการ รานจําหนายกาซ สถานท่ีใชกาซ และสถานท่ีจําหนายอาหาร
ท่ีใชกาซ

 สถานท่ีท่ีใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือจําหนายท่ีตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตเปนสถานบีริการน้ํามันเชื้อเพลิง

 เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปาตามกฎหมายวา
ดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพ่ือการคา

 สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
 โรงฆาสัตว
 ไซโลเก็บผลิตผลทางเกษตร
 กําจัดมูลฝอย
 ซื้อขายเศษวัสดุ

การใชประโยชนท่ีดินริมฝงคลองทาเลา  ใหมีท่ีวางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติ
ของลําคลอง  ไมนอยกวา  6 เมตร  เวนแตเปนการกอสรางเพ่ือการคมนาคมทางน้ํา  หรือการสาธารณูปโภค

3) การใชท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก มีพ้ืนท่ีประมาณ 387.22 ไร
ใหใชประโยชนเพ่ือพาณิชยกรรม การอยูอาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวน
ใหญ สําหรับการใชประโยชนท่ีดินเพ่ือกิจการอ่ืน ใหใชไดไมเกินรอยละ 20 ของท่ีดินประเภทนี้ ในแตละบริเวณ

4) ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา มีพ้ืนท่ีประมาณ 291.91 ไร ใหใชประโยชน
ท่ีดินเพ่ืออุตสาหกรรม คลังสินคา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับ
การใชประโยชนท่ีดินเพ่ือกิจการอ่ืนใหใชไดไมเกินรอยละ  40 ของท่ีดินประเภทนี้ในแตละบริเวณท่ีดินประเภท
นี้ หามใชประโยชนท่ีดินเพ่ือกิจการท่ีกําหนด ดังตอไปนี้

/เลี้ยงมา...



 เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปาตามกฎหมายวา
ดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพ่ือการคา

 สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
 การจัดสรรท่ีดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม
 จัดสรรท่ีดินเพ่ือการอยูอาศัย
 สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก
 สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา

ท้ังนี้  ยกเวนพ้ืนท่ี ท่ีขนานระยะ  50 เมตร กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 41 ใหใชประโยชน
ท่ีดินเชนเดียวกับประเภทชนบทและเกษตร

5) การใชท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีพ้ืนท่ีประมาณ 1,957.11 ไร ใหใช
ประโยชนเพ่ือการเกษตรกรรมหรือเก่ียวของกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนท่ีดินเพ่ือกิจการอ่ืน ใหใชไดไมเกินรอยละ 20 ของท่ีดิน
ประเภทนี้ในแตละบริเวณ

ท่ีดินประเภทนี้หามใชประโยชนในท่ีดินเพ่ือกิจกรรมท่ีกําหนด ดังตอไปนี้
 โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และ

จําพวกท่ีกําหนดใหดําเนินการตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
 สถานท่ีบรรจุกาซ สถานท่ีเก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ

กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานท่ีใชกาซ  และสถานท่ีจําหนาย
อาหารท่ีใชกาซ

 สถานท่ีท่ีใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือจําหนายท่ีตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง

 โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
 จัดสรรท่ีดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม
 จัดสรรท่ีดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม  เวนแตเปนการจัดสรรท่ีดินท่ีเปนสวนหนึ่งของ

การจัดสรรท่ีดินเพ่ือการอยูอาศัย  และมีพ้ืนท่ีไมเกินรอยละ 5 ของพ้ืนท่ีโครงการท้ังหมด
 การอยูอาศัย หรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถว  หรือตึกแถว  เวนแตเปน

การดําเนินโครงการในโครงการจัดสรรท่ีดินเพ่ือการอยูอาศัย  และมีพ้ืนท่ีไมเกินรอยละ 5 ของพ้ืนท่ีโครงการ
ท้ังหมด

 การอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก
6) การใชท่ีดินประเภทท่ีโลงเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีพ้ืนท่ีประมาณ

210 ไร  เฉพาะท่ีเปนของรัฐใหใชประโยชนเพ่ือนันทนาการหรือเก่ียวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น

ท่ีดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ใหใชประโยชน
ท่ีดินเพ่ือนันทนาการหรือเก่ียวของกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การอยูอาศัย การเกษตรกรรม
หรือสาธารณประโยชน  และหามใชประโยชนท่ีดินเพ่ือกิจการตามท่ีกําหนด ดังตอไปนี้

 เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปาตามกฎหมายวา
ดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพ่ือการคา

/จัดสรร...



 จัดสรรท่ีดินเพ่ือการอยูอาศัย
 การอยูอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ
 การอยูอาศัยประเภทตึกแถว  หรือบานแถว
 การอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก

การใชประโยชนท่ีดินริมฝงคลองทาเลา คลองทาแพ ใหมีท่ีวางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพ
ธรรมชาติของลําคลอง ไมนอยกวา 6 เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพ่ือการคมนาคมทางน้ํา หรือการ
สาธารณูปโภค

7) ท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม ใหใชประโยชนท่ีดินเพ่ือการสงวนและคุมครองดูแลรักษาหรือ
บํารุงปาไม สัตวปา  ตนน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายท่ีเก่ียวกับ
ปาไม  การสงวนและคุมครองสัตวปา  และการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ

ท่ีดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย  นอกจากใหใช
ประโยชนท่ีดินตามวรรคหนึ่งแลว  ใหใชประโยชนเพ่ือนันทนาการหรือการอยูอาศัย และหามใชประโยชนท่ีดิน
เพ่ือกิจการตามท่ีกําหนด ดังตอไปนี้

 เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปาตามกฎหมายวา
ดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพ่ือการคา

 จัดสรรท่ีดินเพ่ือการอยูอาศัย
 การอยูอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ
 การอยูอาศัยประเภทตึกแถว  หรือบานแถว
 การอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก

8) การใชท่ีดินประเภทสถาบันการศึกษา มีพ้ืนท่ีประมาณ 42.19 ไร ใหใชประโยชน
เพ่ือการศึกษาหรือเก่ียวของกับการศึกษา  สถาบันราชการ หรือสาธารณะประโยชนเทานั้น

9) การใชท่ีดินประเภทสถานศาสนา มีพ้ืนท่ีประมาณ 53.13 ไร ใหใชประโยชนเพ่ือการ
ศาสนาหรือเก่ียวของกับศาสนา  สถาบันราชการ หรือสาธารณะประโยชนเทานั้น

10) การใชท่ีดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีพ้ืนท่ี
ประมาณ  135.49 ไร ใหใชประโยชนเพ่ือกิจการของรัฐ กิจการเก่ียวกับการสาธารณูปโภคหรือสาธารณะ
ประโยชนเทานั้น

11) ท่ีดินบริเวณแนวถนนโครงการ สาย ง. พ้ืนท่ีประมาณ 57.65 ไร (จากทางหลวง
หมายเลข 41 ตัดถนนสําโรง ถนนประชาอุทิศ ถนนยุทธศาสตร ถนนเสริมชาติ ผานบริเวณใกลหลักเขตท่ี 2
จดทางหลวงหมายเลข 403) ตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนสงถายกฎกระทรวงใหใชประโยชนท่ีดินเพ่ือ
กอสรางถนน  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีเก่ียวของหรือเกษตรกรรมเทานัน้
ปญหาดานสังคม

ขอบขายและปริมาณของปญหา/ความตองการ
1. สวัสดิการชุมชนและสวัสดิการผูสูงอายุ
สาเหตุของปญหา

ผูสูงอายุไมมีรายได สวัสดิการไมเพียงพอ ผูดอยโอกาสไมไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง

/พ้ืนท่ี...



พ้ืนท่ีเปาหมาย/กลุมเปาหมาย
ทุกชุมชน

ความคาดหวังและแนวโนมอนาคต
จํานวนผูสูงอายุมากข้ึน

ขอบขายและปริมาณของปญหา/ความตองการ
2. ยาเสพติด
สาเหตุของปญหา

ครอบครัวไมอบอุน สิ่งแวดลอมและสิ่งยั่วยุมาก เยาวชนไมใชเวลาวางใหเปนประโยชน
พ้ืนท่ีเปาหมาย/กลุมเปาหมาย

12 ชุมชน 6 ชุมชนตองการลานกีฬา
ความคาดหวังและแนวโนมอนาคต

มีแนวโนมกลับมาอีกถาการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวังปองกันไมดี
ขอบขายและปริมาณของปญหา/ความตองการ
3. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
สาเหตุของปญหา

อบายมุข  การพนันและยาเสพติด
ความคาดหวังและแนวโนมอนาคต

การพนันมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะการพนันฟุตบอล
ขอบขายและปริมาณของปญหา/ความตองการ
4. สิ่งแวดลอมความสะอาดของตลาดสดในชุมชน
สาเหตุของปญหา

มีขยะตกคาง สัตว พาหะนําโรค เชน หนู ยุง แมลงสาบ แมลงวัน สุนัขแมวจรจัดมาก
พ้ืนท่ีเปาหมาย/กลุมเปาหมาย

ตลาดสด  ยานการคาและทุกชุมชน
ความคาดหวังและแนวโนมอนาคต

โรคติดตอชนิดเกิดข้ึนใหมมีมากข้ึน



4. ดานการเมือง การบริหาร
ขอมูลพื้นฐานดานการเมืองการบริหาร

สภาพดานการเมืองการบริหาร
การบริหารงานของเทศบาลเมืองทุงสง โดยฝายบริหาร คือ นายกเทศมนตรี ไดรับเลือกจาก

ประชาชนโดยตรง และนายกเทศมนตรีมีหนาท่ีฝายบริหารกําหนดนโยบายแนวทางการบริหารการพัฒนา
ทองถ่ิน  และการใหบริการสนองความตองการของประชาชน

ลักษณะการบริหารงานของเทศบาล
1. การบริหารโดยถือประชาชนเปนศูนยกลาง ความพอใจสูงสุดของประชาชน คือ เปาหมาย

ของเทศบาล บริการประชาชนตามรูปแบบศูนยบริการรวม ชื่อ Call Center ความตองการของประชาชนใน
เขตเทศบาล เปนตัวกําหนดทิศทางในการใหบริการของเทศบาล

2. กระจายอํานาจการบริหารงานสูชุมชนในรูปแบบองคการบริการชุมชน (อบช.) ประชาชนใน
เขตเทศบาลมีสวนรวมในการบริหารของเทศบาล

3. บริหารงานยึดหลักการบริหารจัดการท่ีดี GOOD GOVERNANCE บริหารแบบโปรงใส มี
คุณธรรม เนนการมีสวนรวม ท้ังในระดับการบริหารงานเทศบาล และการบริหารงานพัฒนาชุมชนของอบช.

คณะผูบริหารเทศบาลเมืองทุงสง  ชุดปจจุบัน ประกอบดวย
1. นายทรงชัย วงษวัชรดํารง นายกเทศมนตรี
2. นายสมใจ จิตตวิรัตนนุกูล รองนายกเทศมนตรี
3. นายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
4. นายสมใจ สมศิริ รองนายกเทศมนตรี
5. นายเมษา ธนาวุฒิ เลขานุการนายกเทศมนตรี
6. นางสาวสมฤดี   หวังวณิชชากร เลขานุการนายกเทศมนตรี
๗. นายประเวช พรหมปาน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

สภาเทศบาลเมืองทุงสง  ชุดปจจุบัน ประกอบดวย
1. นายวัชระ วสุนธราภิวัฒน ประธานสภาเทศบาล
2. นายประจิน เนื้อเขียว รองประธานสภาเทศบาล
3. นายมนตรี กัลยา สมาชิกสภาเทศบาล
4. นายศุภชัย ฤกษมงคล สมาชิกสภาเทศบาล
5. นายยงยุทธ สมทอง สมาชิกสภาเทศบาล
6. นายสุวัฒน เนาวรุงโรจน สมาชิกสภาเทศบาล
7. นายชนะพัฒน ชัยวิริยะกิจ สมาชิกสภาเทศบาล
8. นายจิตติ พรหมเพศ สมาชิกสภาเทศบาล
9. ด.ต.ไพโรจน     ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล
10. นายโชคดี หนูคีรี สมาชิกสภาเทศบาล

/11.นายจรัญ...



11. นายจรัญ เมืองไทย สมาชิกสภาเทศบาล
1๒. นายโสภณ โมรา สมาชิกสภาเทศบาล
1๓. นายนคร ทองคํา สมาชิกสภาเทศบาล
1๔. นายโสภณ เมืองทรัพย สมาชิกสภาเทศบาล
1๕. นายปญญา     จินาวงศ สมาชิกสภาเทศบาล
1๖. นายวิชัย        พรายดวง สมาชิกสภาเทศบาล
1๗. นายอํานวย     เพ็งจันทร สมาชิกสภาเทศบาล
1๘. นายปฏิภาณ    เสนะคุณ สมาชิกสภาเทศบาล

ปญหาดานการเมืองการบริหาร

ขอบขายและปริมาณของปญหา/ความตองการ
การบริหารจัดการชุมชนไมเขมแข็ง  การมีสวนรวมของคนในชุมชนนอย

สาเหตุของปญหา
คนในชุมชน ไมใหความสนใจ

พื้นท่ีเปาหมาย/กลุมเปาหมาย
มีเวลาทุมเทใหกับสวนรวมนอยเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ  มีภาระ  ทํางานไมมีเวลา

ความคาดหวังและแนวโนมอนาคต
มีการบริหารจัดการท่ีดี ชุมชนเขมแข็ง คนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการมากข้ึน

ขอบขายและปริมาณของปญหา/ความตองการ
ความสามัคคีเปนหนึ่งเดียว

สาเหตุของปญหา
เกิดความแตกแยกในชุมชน  เนื่องจากการเลือกตั้ง  และเงินกองทุนท่ีไดรับมาโดยมิได

เตรียมคนใหพรอมในการบริหารจัดการ
พื้นท่ีเปาหมาย/กลุมเปาหมาย

ความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองของทองถ่ิน
ความคาดหวังและแนวโนมอนาคต

เสถียรภาพทางการเมืองข้ึนอยู กับผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีไดมาจากการบริหารจัดการท่ีดี
มีประสิทธิภาพและตรงกับความตองการของประชาชน



5. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ขอมูลพื้นฐานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศของอําเภอทุงสง สามารถแบงออกได 2 ฤดู คือ
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเปนชวงเปลี่ยนฤดูมรสุม หลังจากสิ้น

ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแลว อากาศจะเริ่มรอนจัดท่ีสุดในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมอุณหภูมิ
เฉลี่ย 27.44 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝน 85.5 มิลลิเมตร

ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม ซึ่งเปนชวงท่ีมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปก
คลุมประเทศไทย ทําใหฝนตกท่ัวไป ในชวงฤดูฝนยังมีชวงความกดอากาศต่ําปกคลุมภาคใตเปนระยะ ๆ อีกดวย
ดังนั้นจึงทําใหฝนตกมาก และเนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยูทางดานตะวันออกของภาคใต จึงทําให
ไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดผานอาวไทยอยางเต็มท่ี ทําใหฝนตกมากในเดือนพฤศจิกายน
และธันวาคม ดวยเหตุนี้ อําเภอทุงสง จึงไมมีหนาหนาว มีเพียงฤดูรอน และฤดูฝนท่ียาวนานมาก อุณหภูมิเฉลี่ย
27.27  องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝน234.85  มิลลิเมตร

คุณภาพอากาศของเมือง
เปนท่ีตระหนักกันดีในปจจุบันวาปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหาท่ีตามมาพรอมกับความ

เจริญเติบโตของเมืองและปญหาท่ีตองรีบแกไขอยางเรงดวน ในเขตเทศบาลเมืองทุงสงก็เชนกันเปนเมืองหนึ่งท่ี
ประสบกับปญหาคุณภาพอากาศดานฝุนละออง เปนสิ่งท่ีตองเฝาระวังและติดตามเนื่องจากทุงสงมีสภาพภูมิ
ประเทศท่ีลอมรอบดวยภูเขา และมีอุตสาหกรรมโรงปูนซีเมนต โรงโมหิน ท่ีกอใหเกิดฝุนละอองในอากาศ
นอกจากนี้ยังมีขอมูลพบวาประชาชนในอําเภอทุงสงมีอัตราปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจคอนขางสูง
ดังนั้นจะตองมีการติดตาม ควบคุมใหผูประกอบการท่ีกอใหเกิดปญหาฝุนละออง มีมาตรฐานปองกันปญหา
ดังกลาว และมีการตรวจสอบ ควบคุม คุณภาพอากาศใหไดเกณฑมาตรฐาน

แหลงน้ํา
จากการสํารวจพบวาแหลงน้ํา เพ่ือการเกษตรในเขตเทศบาลสวนใหญใชน้ําฝนและจากแหลงน้ํา

ธรรมชาติเปนสําคัญ เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดผานอาวไทยอยาง
เต็มท่ีทําใหฝนตกมากและมีฤดูฝนท่ียาวนาน โดยแหลงน้ําท่ีสําคัญเหลานี้ ไดแก คลองทาเลา คลองทาโหลน
คลองทาแพ  สวนแหลงน้ําผิวดินตามธรรมชาติ เพ่ือใชอุปโภคและบริโภคสวนใหญเปนน้ําฝนและน้ําจาก  ลํา
คลอง และใชในการเกษตรมีบางครัวเรือนท่ีบริโภคน้ําจากบอน้ําตื้นท่ีมีอยูในบริเวณครัวเรือนของตนเองอีกดวย
นอกจากนี้คลองทาแพยังเปนแหลงน้ําดิบท่ีใชในการทําน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาคอําเภอทุงสงซึ่ง
ใหบริการในอําเภอทุงสงและอําเภอนาบอน

- หนองน้ํา มี 2 แหง คือ หนองปาแก  และสวนพฤกษาสิรินธร
- ลําคลอง มี 4 แหง คือ คลองทาเลา คลองทาโหลน  คลองทาแพ และคลองตม
- ฝายมีชีวิต มี 5 แหง คือ ฝายมีชีวิตคลองทาแพ, ฝายมีชีวิตบริเวณชุมทางลดโลกรอนทุงสง

สวนพฤกษาสิรินธร , ฝายมีชีวิตคลองทาเลาบริเวณดานหนาหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุงสง , ฝายมีชีวิต
ชุมชนเขาปรีดี คลองทาเลา , ฝายโหละตีด คลองทาโหลน เพ่ือแกปญหาน้ํา ฟนคืนระบบนิเวศหนองปาแก

- ทํานบ มี 1 แหง คือ ทํานบทองดวงคลองตม ชุมชนยุทธศาสตร

/การระบาย...



การระบายน้ํา
- พ้ืนท่ีน้ําทวมถึง  คิดเปนรอยละ 5 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด
- ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีน้ําทวมขังนานท่ีสุด 1-2 ชั่วโมง ประมาณชวงเดือน มีนาคมและพฤศจิกายน
- เครื่องสูบน้ํา 2 เครื่อง

น้ําเสีย
- ปริมาณน้ําเสีย 7,530 ลบ.ม./วัน

ประเด็นปญหาทางดานสิ่งแวดลอม
1. ความเสื่อมโทรมของแหลงน้ําผิวดินทางกายภาพ

คลองสายหลักท้ัง 4 สาย  ไมไดรับการบําบัดน้ําเสียจากชุมชนท่ีไหลลงคลอง  สภาพน้ําผิว
ดินเปนสนิมไมสามารถบริโภคได  โดยเฉพาะบริเวณชุมชนบานในหวัง

2. น้ําทวมในเขตเมือง
ปริมาณน้ําในชวงฤดูฝนจากแหลงตนน้ําบริเวณภูเขาเหมน  น้ําตกโยง  น้ําตกหนานปลิว

ไหลผานเขตเทศบาลเมืองทุงสง  โดยลําคลองท่ีไหลผานเขตเทศบาล ท้ัง 4 สาย  คือ  คลองทาเลา  คลองทา
โหลน คลองทาแพ  และคลองตม  พ้ืนท่ีริมฝงคลองท่ีประสบปญหาน้ําทวมมากและบอยท่ีสุดคือ  ริมฝงคลอง
ทาเลา  และคลองตม ซึ่งเปนพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ  การคาหนาแนน  ทําใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมาก
แตระยะเวลาทวมขังไมนานไมเกิน 3-4 ชั่วโมง

การใชท่ีดินในเขตเทศบาลเมืองทุงสง
การใชท่ีดินในเขตเทศบาลเมืองทุงสง  มีอัตราสวนการใชท่ีดินคอนขางหนาแนนบริเวณ ริมคลองตม

และคลองทาเลา  ซึ่งเปนตลาดสด  ยานการคา  สถานท่ีราชการ  สถานีรถไฟ  บริเวณชุมชนรอบนอกมี
แนวโนมมีการกอสรางอาคารท่ีพักอาศัยเพ่ิมข้ึน  มีการถมพ้ืนท่ีสูงข้ึน  ทําใหประสบปญหาการระบายน้ํา

1. โครงขายระบบถนน
โครงขายระบบถนนในเขตเทศบาลเมืองทุงสง  ถนนสายหลัก 2 สาย  คือ ถนนชนปรีดา และ

ถนนเพชรเกษม  ถนนสายรอง  และถนนซอยสวนใหญมีขนาดแคบ  เขตทางและทางเทาคอนขางคับแคบ  เชน
ถนนขางหอสมุดประชาชนซึ่งเปนทางสัญจรออกนอกเขตเมืองคับแคบมาก  และมีปริมาณการจราจรคอนขาง
สูงโดยเฉพาะอยางยิ่งตามแนวถนนทุงสง – นาบอน  ซึ่งขนานเลียบริมคลองทาเลา  จะประสบปญหาน้ําทวม
กอนสายอ่ืน  แตยังสามารถวางระบบบําบัดน้ําเสียรวมได

2. ระบบระบายน้ํา
ระบบระบายน้ําโดยใชระบบทอท่ีมีขนาด 0.40 – 1.50 เมตร ทอดขนานไปกับถนนสายตางๆ

ในสวนของทอระบายน้ํา แตยังมีทอระบายน้ําไมเต็มพ้ืนท่ี มีปญหาน้ําทวมขังในชุมชนตางๆ ตลอดจนปญหาทอ
ระบายน้ําอุดตัน

แหลงกําเนิดน้ําเสีย แหลงกําเนิดน้ําเสียขนาดใหญ แหลงชุมชน ยานการคาและตลาดสด และ
บานเรือน จัดเปนแหลงกําเนิดน้ําเสียท่ีนํามาสูความเสื่อมโทรม ความถดถอย และสภาวะมลพิษท่ีปนเปอนใน
แหลงน้ําผิวดินของเทศบาลเมืองทุงสงในอนาคต

* ท่ีมาของขอมูล : กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองทุงสง

/ปริมาณ...



ปริมาณพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมือง
ในเขตเทศบาลเมืองทุงสง มีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการพักผอนหยอนใจ และนันทนาการ คิดเปน 6.05

ตารางเมตรตอประชากร  1 คน ดังนี้
1. สวนสาธารณะ จํานวน 3 แหง  คือ สวนสาธารณะถํ้าตลอด สวนพฤกษาสิรินธร สวนสาธารณะ

เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา รวมพ้ืนท่ีจํานวน 210 ไร ในเขตพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ 2 แหงแรกมี
ลักษณะเปนภูเขา มีปาไมข้ึนหนาแนน เปนปอดของเมืองไดเปนอยางดีท่ีสุด

2. แหลงพักผอนหยอนใจและออกกําลังกายท่ีหนองปาแก บริเวณชุมชนเสริมชาติ ซึ่งชุมชนเสริม
ชาติบริหารจัดการเอง เปนท่ีพักผอนของประชาชนท่ัวไป

3. พ้ืนท่ีภูเขาเตี้ยๆ ขนาดเล็กบริเวณในเขตเทศบาล และริมเขตเทศบาล  จํานวน 4 แหง คือภูเขา
ชัยชุมพล ภูเขาราบ ภูเขาปรีดี ภูเขาแจม ริมเขตเทศบาล คือภูเขาตาเลง มีพ้ืนท่ีสีเขียวประมาณ  502  ไร

4 .สวนหยอมและตนไมในเขตเทศบาล จํานวนประมาณ  1,550 ลานตน
5. สวนผลไม ไมยืนตนของเอกชน ประมาณ 60 ไร มีสวนชวยเพ่ิมออกซิเจนใหเมืองไดอีกสวนหนึ่ง

* ท่ีมาของขอมูล : งานแผนท่ีภาษี กองคลัง  เทศบาลเมืองทุงสง
* ท่ีมาของขอมูล : กองชาง  เทศบาลเมืองทุงสง



6. ดานการสาธารณสุข
สําหรับบุคลากรดานสาธารณสุขในเขตเทศบาล และ องคกรปกครองสวนทองถ่ินใกลเคียงไมเกิน 10

กม.ประกอบดวย
(ขอมูลจากงานศูนยบริการสาธารณสุข ศูนยสุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองทุงสง)

โรงพยาบาลทุงสง
โรงพยาบาลทุงสง  ขนาด 238 เตียง (ตั้งอยูนอกเขตเทศบาลระยะหางประมาณ 7-8 กม.

ประชาชนในเขตเทศบาลใชบริการโรงพยาบาลแหงนี้และมีศูนยสงเสริมสุขภาพโรงพยาบาลทุงสงตั้งอยูในเขต
เทศบาล  1  แหง)
ศูนยสุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองทุงสง
บุคลากร (คลินิกชุมชนอบอุน)

1. แพทยประจํา 1 คน
2. แพทยหมุนเวียน 1 คน
3. พยาบาลประจํา 5 คน
4. พยาบาลหมุนเวียน 4 คน
5. เภสัชกร - คน
6. เจาพนักงานสาธารณสุข - คน
7. ทันตภิบาล - คน
8. ผูชวยพยาบาล - คน
9. ผูชวยทันตภิบาล - คน
10.พนักงานขับรถ 1 คน
11.ลูกจาง 3 คน
12.นักวิชาการสาธารณสุข 1 คน

ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองทุงสง
อัตรากําลังบุคลากรสาธารณสุข

1. แพทย - คน
2. พยาบาล 3 คน
3. เภสัชกร 1 คน
4. ทันตสาธารณสุข 1 คน
5. พนักงานเปล - คน
6. พนักงานขับรถ 2 คน
7. พนักงานจาง 5 คน

ศูนยสุขภาพมูลฐานชุมชน  จํานวน 19 แหง  มีอาสาสมัครสาธารณสุข จํานวน 264 คน
1. ชุมชนตลาดใน 24 คน
2. ชุมชนทุงสง-หวยยอด 6 คน
3. ชุมชนทุงสง-นาบอน 14 คน

/4. ชุมชน...



4. ชุมชนเปรมประชาและราชบริพาร 8 คน
5. ชุมชนยุทธศาสตร 18 คน
6. ชุมชนบานในหวัง 11 คน
7. ชุมชนทาแพเหนือ 11 คน
8. ชุมชนทาแพใต 7 คน
9. ชุมชนเสริมชาติ 13 คน
10.ชุมชนสะพานเหล็ก 15 คน
11.ชุมชนหลังโรงพยาบาลทุงสง 8 คน
12.ชุมชนประชาอุทิศ 32 คน
13.ชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล 12 คน
14.ชุมชนบานนาเหนือ 10 คน
15.ชุมชนบานพักรถไฟทุงสง 9 คน
16.ชุมชนหมูบานพัฒนา 13 คน
17.ชุมชนหมูบานโดมทองธานี 5 คน
18.ชุมชนเขาปรีดี 34 คน
19.ชุมชนตลาดสด 13 คน

อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ จํานวน 40 คน
ผูชวยผูดูแลผูสูงอายุ จํานวน 12 คน
หนวยบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองทุงสง
หนวยงานภาครัฐ

1. โรงพยาบาลทุงสง
2. โรงพยาบาลรถไฟ

หนวยงานเอกชน
1. ศูนยสุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองทุงสง (คลินิกชุมชนอบอุน) บริการโดยเอกชน รับเฉพาะผูปวยนอก
2. โรงพยาบาลรวมแพทยทุงสง จํานวน 25 เตียง
3. ศูนยชันสูตรโรค จํานวน 2 แหง
4. คลินิกรักษาโรคในเขตเทศบาลเมืองทุงสง จํานวน 31 แหง
5. ศูนยสุขภาพมูลฐานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุงสง จํานวน 19 แหง
6. คลีนิกรักษาฟน จํานวน   7     แหง
7. รานเภสัชกรรมแผนปจจุบัน จํานวน  10    แหง
8. โรงพยาบาลสัตว จํานวน  1     แหง
9. รักษาสัตว จํานวน  3     แหง

ขอบเขตการบริการศูนยสุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองทุงสง
1. บริการประชาชนทุกกลุมอายุแบบองครวมในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ โดยครอบคลุมกิจกรรมดังนี้

- บริการดานการรักษาพยาบาล ฟนฟูสภาพ และสงตอ
- บริการดานการสรางเสริมสุขภาพท้ังเชิงรุกและเชิงรับ

/- บริการ...



- บริการดานปองกันโรค
- บริการดานชันสูตร
- บริการดานทันตกรรม
- บริการระบบใหคําปรึกษา
- จัดบริการอ่ืนๆท่ีสอดคลองกับปญหาของพ้ืนท่ีและความตองการของประชาชน

2. บริการประชาชนนอกเขตรับผิดชอบท่ีมารับบริการ
3. บริการข้ึนทะเบียนบัตรทอง

การใหบริการ

คลินิก/กิจกรรม เวลาท่ีใหบริการ
ตรวจโรคท่ัวไป ทุกวันเวลาราชการ 08.30-16.30 น.
คลินิกโรคความดันโลหิต ทุกวันจันทรชวงเชา
คลินิกตรวจครรภ ทุกวันอังคารชวงเชา
คลินิกวางแผนครอบครัว ทุกวันอังคารชวงเชา
คลินิกสุขภาพเด็กดี ทุกวันพุธชวงเชา
คลินิกโรคเบาหวาน ทุกวันพฤหัสบดีชวงเชา
คลินิกตรวจหลังคลอด ทุกวันพฤหัสบดีชวงบาย
งานอนามัยโรงเรียน ทุกวันศุกรชวงเชา
งานทันตกรรม ทุกวัน
งานชันสูตรทางหองปฏิบัติการ ทุกวัน
งานเยี่ยมบานและกิจกรรมในชุมชน ทุกชวงบายวันอังคารและศุกร
การใหบริการนอกเวลาราชการ วันจันทร-ศุกรและวันหยุดนักขัตฤกษ

เวลา 08.30 –20.00 น.
วันเสาร-อาทิตย เวลา 08.00 – 16.00 น.

ท่ีมา: ศูนยสุขภาพชุมชนเทศบาลทุงสง



7. ดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี
การศึกษา

การจัดการศึกษา  แบงออกเปน  2 ระบบ
1. การจัดการศึกษาในระบบ
ปการศึกษา 2560 มีนักเรียนในระบบ เปนจํานวน 4,808 คน  การจัดการศึกษาในระบบ

โรงเรียนท้ัง 6 โรงเรียน คือโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะทอน  โรงเรียนเทศบาล
บานนาเหนือ  โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุงสง(วัดทาแพ) โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุงสง และ
โรงเรียนรีสอรทอนุบาลทุงสง จัดการศึกษาเนนการมีคุณภาพดานความรูคูคุณธรรม เนนการเรียนรูแบบบูรณา
การ ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ไดดําเนินโครงการตางๆ คือ  โครงการสงเสริมทักษะทางวิชาการ, โครงการสราง
คนดีตานยาเสพติด, โครงการ 1 นักเรียน 1 ดนตรี 1 กีฬา, โครงการพัฒนาหลักสูตรรีสอรทอนุบาล, โครงการ
จัดการแขงกีฬาเด็กและประชาชน, โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา, โครงการจัดสอนหลักสูตร
พิเศษดานกีฬา, โครงการสงเสริมอนุรักษศาสนาประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ฯลฯ

2. การจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
2.1 จัดบริการแหลงเรียนรูตามอัธยาศัย หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุงสงท่ีไดมาตรฐาน

มีสมาชิกหองสมุด จํานวน 16,499 จํานวนหนังสือประมาณ 73,417 เลม บริการนิตยสาร หนังสือพิมพ
จํานวน 28 ฉบับ ใหประชาชนรับรูขาวสาร ความรู มีผูมาใชบริการไมต่ํากวา 100 คน/วัน ใหบริการยืม-คืน
เฉลี่ยเดือนละ 1,122 เลม และมีบริการอินเตอรเน็ต ICT จํานวน 15 เครื่อง อินเตอรเน็ตหอสมุดฯ 8 เครื่อง
และมีบริการตอบคําถามและชวยการคนควา มีผูมาใชบริการอินเตอรเน็ตเฉลี่ย 25 คน/วัน มีบริการมุมเด็ก
เฉลี่ยผูใชบริการหองสมุด 28,321 คน/ป (ขอมูล ณ วันท่ี 7 กันยายน 2560)

2.2 จัดตั้งศูนยอินเตอรเน็ตชุมชน 1 แหง จํานวน 20 เครื่อง บริการคนควาหาความรูฟรีในเวลาราชการ
2.3 จัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือเยาวชนตานยาเสพติดตลอดป
2.4 บริวารวารสารหนังสือพิมพ  65 ชื่อเรื่อง
การบริการการศึกษาในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองทุงสง
1. ศูนยพฒันาเด็กเล็ก มีจํานวน  2 แหง

1.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนเขาปรีดี จํานวนเด็ก 112 คน จํานวนเด็ก  85 คน
1.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชัยชุมพล จํานวนเด็ก 59 คน จํานวนเด็ก  120 คน

2.ระดับกอนประถมศึกษา มีจํานวน 1 โรงเรียน คือ
2.1 โรงเรียนรีสอรทอนุบาลทุงสง

3. ระดับประถมศึกษา มีจํานวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาล
วัดโคกสะทอน  โรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ  และโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุงสง

4. ระดับมัธยมศึกษา มี 2 แหง คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุงสง (วัดทาแพ) และ
โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุงสง

การนับถือศาสนา
ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีสถาบันหรือองคกรทางศาสนา มัสยิด จํานวน 1 แหง ศาล

เจา  จํานวน 4 แหง คริสตจักร จํานวน 2 แหง วัด จํานวน 4 แหง ไดแก
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1. วัดเขาปรีดี
2. วัดชัยชุมพล
3. วัดทาแพ
4. วัดโคกสะทอน
5. สํานักสงฆถํ้าทอหูก

- ผูนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 99 ของจํานวนประชากรท้ังหมดในเขตเทศบาล
- ผูนับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 0.29 ของจํานวนประชากรท้ังหมดในเขตเทศบาล
- ผูนับถือศาสนาคริสต รอยละ 0.16 ของจํานวนประชากรท้ังหมดในเขตเทศบาล
- ผูนับถือศาสนาอ่ืน ๆ รอยละ 0.05 ของจํานวนประชากรท้ังหมดในเขตเทศบาล

7.3 ประเพณี
วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ินท่ีสําคัญ ซึ่งเทศบาลถือเปนหนาท่ีท่ีจะตองจัดใหมีข้ึนในแตละป ดังนี้
1. ประเพณีสารทเดือนสิบ

ความสําคัญ : เปนความเชื่อของพุทธศาสนิกชนของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเชื่อวา
บรรพบุรุษ  อันไดแก ปู ยา ตา ยาย และญาติพ่ีนองท่ีลวงลับไปแลว หากทําชั่วจะตกนรกกลายเปนเปรตตองทน
ทุกขทรมาน ในอเวจี ตองอาศัยผลบุญท่ีลูกหลานอุทิศสวนกุศลใหแตละปมายังชีพ ดังนั้น ในวันแรก 1 คํ่าเดือนสิบ
คนบาปท้ังหลายท่ีเรียกวาเปรต จึงถูกปลอยตัวกลับมายังโลกมนุษย เพ่ือมาขอสวนบุญจากลูกหลานญาติพ่ีนอง
และจะกลับไปนรกในวันแรก 15 คํ่า เดือนสิบ ในโอกาสนี้เอง ลูกหลานและผูยังมีชีวิตอยูจึงนําอาหารไปทําบุญท่ี
วัด เพ่ืออุทิศสวนบุญสวนกุศลใหแกผูท่ีลวงลับไปแลว สรุปวาประเพณีเดือนสิบมีความสําคัญ ดังนี้

1. เปนการแสดงความกตัญูกตเวทีตอบรรพบุรุษท่ีลวงลับไปแลว ท่ีไดอบรมเลี้ยงดูลูกหลาน
เพ่ือตอบแทนบุญคุณ ลูกหลานจึงทําบุญอุทิศสวนกุศลไปให

2. เปนโอกาสไดรวมญาติท่ีอยูหางไกล ไดพบปะทําบุญรวมกันสรางความรักใครสนิทสนม
ในหมูญาติ

3. เปนการทําบุญในโอกาสท่ีไดรับผลผลิตทางการเกษตรท่ีเริ่มออกผลเพราะเชื่อวาเปนสิริ
มงคลแกตนเองและครอบครัว

4. ภาคใตฤดูฝนจะเริ่มข้ึนในปลายเดือนสิบ พระภิกษุสงฆบิณฑบาตลําบาก ชาวบานจึงจัดเสบียง
อาหาร นําไปถวายพระในรูปของหมรับ ใหทางวัดไดเก็บรักษาเปนเสบียงสําหรับ พระภิกษุสงฆ ในฤดูฝน

2. ประเพณีสงกรานต เปนประเพณีแบบเกาแก
ความสําคัญ :

1. ใหความสําคัญผูสูงอายุ
2. สรงน้ําพระ
3. ทําบุญตักบาตร
4. รดน้ําขอพรผูใหญ
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3. ประเพณีเขาพรรษา เดือนกรกฎาคม
ความสําคัญ : เปนวันท่ีพระภิกษุอธิษฐานวาจะอยูประจําวัด  มีการทําบุญตักบาตรถวายเทียน

พรรษา ถวายผาอาบน้ําฝน
4. ประเพณีลากพระ
ความสําคัญ : เกิดจากความเชื่อม่ันในพระพุทธศาสนา แสดงถึงความปติยินดีในการเสด็จกลับมา

ดาวดึงสของพระพุทธองค (ตรงกับ วันข้ึน 15 คํ่า เดือน 11) การลากพระเปนการแสดงออกถึงความสามัคคี
ปรองดอง และเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน
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