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สวนที่ 2 
2.1 สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานสาํคัญของเทศบาล 

สภาพทั่วไป 
เมืองทุงสง (City of Thungsong) 

เทศบาลเมืองทุงสง เปนเมืองที่ต้ังอยูในเขตทองที่ตําบลปากแพรก  อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตําแหนงที่ต้ังของทุงสงอยูกึ่งกลางคาบสมุทรมีเสนทางเชื่อมตอระหวางทะเลอาวไทยกับทะเล อันดามัน ทําใหทุงสงเปนสวนหนึ่ง
ของเสนทางการคาขามคาบสมุทร  ในสมัยอาณาจักรตามพรลิงค  และสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช หลักฐานที่ยังหลงเหลือ
อยูในปจจุบันคือรองรอยชุมชนโบราณที่ไดรับอิทธิพลของ  วัฒนธรรมอินเดียท่ีตําบลหนองหงส สันนิษฐานวาเสนทางคาบสมุทร
เสนน้ีเริ่มตนจากปากแมนํ้ากันตัง กองเรือ  สินคาท่ีมาจากอินเดีย  ลังกา  หรือชาวตรัง   จะลองเรือเขามาตามแมนํ้ากันตัง ผาน
มาทางคลองทาหลวง เขาคลองวังหีบ คลองทาเลา คลองทาโหลน ขึ้นบกที่บริเวณวัดชัยชุมพล เมืองทุงสง แลวเดินทางเทาเขา
อําเภอรอนพิบูลยขามคลองเสาธงเขาสูเมืองนครศรีธรรมราช ในยุคสมัยน้ีทุงสงคงมีฐานะเปนชุมชนไมขยายใหญโตขนาดเมือง
มาถึงสมัยรัตนโกสินทรทุงสงเจริญขึ้นเปนลําดับ จนกระทั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 เม่ือป  พ.ศ. 2440 เมืองแหงน้ี   ก็ไดรับการ
แตงตั้งใหเปนอําเภอขึ้นกับนครศรีธรรมราช   คนเกาเลาวา   ชุมชนแรกของเมืองทุงสงตั้งอยูบริเวณตลาดใน  ริมคลองทาเลา
ใกล ๆ บริเวณหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุงสงในปจจุบัน ตอมาไดมีการสรางทางรถไฟสายใต โดยทางรถไฟซึ่งมีการสราง
และเปดใชงานเปนชวง ๆ ต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 5 มาสําเร็จเสร็จสิ้นตลอดสายในสมัยรัชกาลที่ 6 ไดเลือกทุงสง (ตําบลปากแพรก 
)เปนสถานีชุมทางใหญ เปนจุดรวมและจุดจายรถไฟแยกไปสวนตาง ๆ ของภาคใต การเปนชุมทางรถไฟนี้ทําใหจุดศูนยกลาง
ของเมืองที่เคยอยูบริเวณตลาดใน ยายไปอยูริมทางรถไฟและบริเวณโดยรอบ เมืองทุงสงเปนชุมชนท่ีมีแนวโนมการขยายตัวสูง
และเปนศูนยกลางความเจริญแหงหนึ่งของจังหวัด เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองจากปจจัยดานการคมนาคม โดยเริ่มจาก
การเปนชุมทางการคมนาคมขนสงทางรถไฟซึ่งมีผลใหเกิดการคาและการบริการตามมา แมวาในระยะหลังการเปนชุมทางรถไฟ
จะลดบทบาท ความสําคัญลงบางเน่ืองจากการเปดเสนทางการคมนาคมทางบกสายใหม ๆ หลังจากป พ.ศ. 2517 เปนตนมา  
ซึ่งทําใหชุมชนแหงน้ีเปนชุมชนทางรถยนตท่ีสําคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช และติดตอกับพื้นท่ีจังหวัด    ทางฝงทะเลทาง
ตะวันตกของภาคใตอีกดวย เมืองศูนยกลางการคมนาคม ชุมทางรถไฟการคมนาคมทางรถยนตท่ีสะดวกเปนชุมทางรถยนตท่ี
สําคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช และการติดตอกับพื้นท่ีจังหวัดทางฝงทะเลทางตะวันตกของภาคใตอีกดวยนอกจากนี้ ชุมชน
ทุงสงยังเปนท่ีต้ังของสวนราชการหลายหนวยงานทั้งระดับเขตและระดับจังหวัดทําใหชุมชนน้ีเจริญขึ้นอยาง รวดเร็ว เสนหของ
เมืองทุงสงก็เปนศูนยกลางของอาหารเลิศรสนานาชนิด ทําใหนักเดินทางตองแวะชิมปจจุบันทุงสงเปนเมืองใหญ ท่ีมีความเจริญ
และคึกคักไปดวยผูคนที่มาจากทั่วสารทิศ ตัวเมืองทุงสงตั้งอยูในเขตตําบลปากแพรก  ถนนชนปรีดาถือวาเปนเสนทางการจราจร
หลัก เพราะมีรานคาท้ังสองฟากถนน รวมพื้นท่ีปจจุบัน 7.17  ตารางกิโลเมตร  หรือ 4,481.25 ไร (ครอบคลุมพื้นท่ีเทศบาล
เมืองทุงสงทั้งหมด)  
มีประชากร 29,136  คน (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2552) 
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ลักษณะและสภาพทั่วไปของเมอืงทุงสง 

ลักษณะทางกายภาพ 
เมืองทุงสง มีสภาพภูมิประเทศเปนท่ีราบเชิงเขา มีภูเขาลอมรอบ เปนพื้นท่ีราบ มีพื้นท่ีเกษตรกรรมประมาณ 

1,575.25 ไร และมีภูเขาเตี้ย ๆ ในเขตเทศบาล ไดแก ภูเขาแจม ภูเขาชัยชุมพล ภูเขาปรีดี ภูเขาราบ  ระยะทางหางจาก
กรุงเทพฯ   โดยทางรยนต 747 กิโลเมตร วัดระยะทางจากเสนทางรถไฟได 773 กิโลเมตร  

ทิศเหนือ ติดตอกับตาํบลนาหลวงเสน 
ทิศใต ติดกับตําบลชะมาย 
ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลถ้ําใหญ 
ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลชะมาย 

พื้นท่ีในเขตเทศบาลเมืองทุงสง ประกอบดวยตําบลปากแพรกทัง้หมด 

ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศของพื้นท่ีเทศบาลเมืองทุงสง เปนท่ีราบเชิงเขามีภูเขาลอมรอบ ในพื้นท่ีราบมีพื้นท่ีเกษตรกรรมประมาณ   
1,575.25  ไร   และมีภูเขาเตี้ย  ๆ  ในเขตเทศบาล  4  ลูก  ไดแก  ภูเขาแจม  ภูเขาชยัชุมพล ภูเขาปรีดี  และภูเขาราบ  
เทศบาลเมืองทุงสงไดกําหนดขอบเขตของเทศบาลไวดังน้ี คือ  

ดานทิศเหนือ  
ต้ังแตหลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยูท่ีเสนเขตตําบลชะมาย และตําบลนาหลวงเสน อําเภอทุงสง ตัดกับเสนเขตตําบล 

ปากแพรก (เทศบาลเมืองทุงสง) เลียบเสนเขตตําบลนาหลวงเสนดานทิศใตไปทางทิศตะวันออก จดหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยูท่ีเสน
เขตตําบลนาหลวงเสน และตําบลถ้ําใหญ อําเภอทุงสง ตัดกับเสนเขตตําบลปากแพรก  
 
ดานตะวนัออก  

จากหลักเขตที่ 2 เลียบเสนเขตตําบลถ้ําใหญ ดานตะวันตกไปทิศใต จดหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยูท่ีเสนเขตตําบลถ้ํา
ใหญ ตัดกับเสนเขตตําบลชะมาย  
 
ดานใต  

จากหลักเขตที่ 3 เลียบเสนเขตตําบลชะมายดานตะวันออกไปทางทิศตะวันตก จดหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยูท่ีเสน
เขตตําบลปากแพรก ตัดกับเสนเขตตําบลชะมาย ดานตะวันตก จากหลักเขตที่ 4 เลียบเสนเขตตําบลชะมาย ดานตะวันออกไป
ทางทิศเหนือ ไปบรรจบหลักเขตที่ 1  

การเดนิทาง 

ทางรถยนต 
มี 2 เสนทาง คือเริ่มตนจากกรุงเทพฯ โดยใชเสนทางหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผานจังหวัดเพชรบุรี  

ประจวบครีีขันธ  และเมื่อถึงจังหวัดชุมพร  เปลี่ยนมาใชเสนทางหมายเลข  41  ผานจังหวัดสุราษฎรธานี เขาเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช อ.ทุงสง เปนระยะทาง 747 กิโลเมตร และทางรถไฟเปน ระยะทาง 773 กิโลเมตร 
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รถโดยสารประจําทาง 

มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษัทขนสง จํากัด จัดบริการจากกรงุเทพฯ สถานีตนทางที่
ขนสงสายใต ถนนปนเกลา-นครชัยศรี และที่ทุงสง สถานีตนทางอยูท่ีบริษัทขนสง ทรัพยไพศาลทัวร จํากัด สาขาทุงสง ใกล
สถานีรถไฟชุมทางทุงสง หรือท่ีหอนาฬิกา 

รถไฟ 
การรถไฟแหงประเทศไทยใหบริการรถไฟสู อําเภอทุงสง ท้ังเปนสถานีปลายทางและเปนสถานีท่ีขบวนรถผาน  

ทางอากาศโดยเดินทางไปที่จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
- นกแอร 
- วัน-ทู-โก  



 9
สถานที่ทองเที่ยวเมืองทุงสง 

"ถ้ําตลอด" หรือท่ีชาวทุงสงเรียกกันวาถ้ําหลอด  

เปนถ้ําท่ีรูจักกันมานานเทาใดไมมีหลักฐาน ปรากฏทราบเพียงแตวาในป พ.ศ.2431 นายบุญชวย กุมารจันทร 
ไดรวบรวมเงินจากผูมีจิตศรัทธา สรางพระพุทธไสยาสนขึ้น ตอมาไดสรางพระพทุธรูปอื่น ๆ เพื่อเปนพุทธบูชามาตามลําดับ  
"ถ้ําตลอด" เปนถ้ําของภูเขาวัดโคกหมอ(วัดชัยชุมพล) สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ป พ.ศ.2484 
เมืองทุงสง ในฐานะชุมทางการคมนาคมที่สําคัญ จึงตกเปนเปาหมายของฝายพันธมิตร และฝายอักษะ ญ่ีปุนยึดเอาเมืองทุงสง
เปนเปาสงกําลังบํารุงเพื่อขยายแนวรบสูประเทศพมา เกณฑแรงงานคนและปรับจุดยุทธศาสตรพักกําลงัพล โดยสรางทางรถไฟ
เลียบภูเขาดานตะวันออกภูเขาโคกหมอจึงกลายเปนเปาโจมตีทางอากาศของฝายสัมพันธมิตร ทําใหถ้ํากระโจมซึ่งอยูดานบนเขา 
พังทะลายลง ตอมาจึงเปลี่ยนชือ่ภูเขาโคกหมอเปนภูเขา "ชัยชุมพล" เพื่อเปนอนุสรณทางประวัติศาสตร ลักษณะของถ้ําตลอดหัน
หนาไปทางทิศเหนือ และสามารถเดินทะลุได เม่ือเขาไปภายในถ้ํา จะรูสึกเย็น ภายในถ้ํามีหินงอกหินยอยสวยงาม มีพระพุทธรูป
ปูนปนปางไสยาสนสวยงาม  1 องค ความยาว 11 เมตร หันเศียรไปทางทิศใตตามสวนลึกของถ้ํา พระบาทหันไปทางปากถ้ํา ท้ัง
ยังมีพระพุทธรปูเทาองคจริงประดิษฐานเรียงรายไปกับผนังถ้ําทางดานทิศตะวันตกจนสุดถ้ํา ผนังถ้ําท้ังสองดานเปนภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง ฝมือของครูแนบ  ทิชินพงศ ผูมีผลงานดีเดนทางดานวัฒนธรรมสาขาจิตรกรรม ประจําป 2534 จาก
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ตรงกลางปากทางเขาถ้ํามีสิงหโตแกะสลกัจากหินขนาดใหญดูโดดเดนสวยงาม 
ดานขางปากถ้ํามีพระพุทธรูปปูนปนขนาดตาง ๆ และเจดีย ฯลฯ บริเวณภายนอกถ้ํามีพระพุทธรูปเหมือน อันเปนท่ีเคารพศรัทธา
ของประชาชนภาคใต ไดแกพอทานคลายวาจาสิทธิ์ วัดธาตุนอย, หลวงปูคลิ้ง วัดถลุงทอง พอทานซัง วัดวัวหลุง, หลวงปูทวดวัด
ชางไห และหลวงปูเขียว วัดหรงบน ประดิษฐานอยูท่ัวบริเวณ ประดิษฐานอยูท่ัวบริเวณของถ้ําตลอด 

2 พระซําปอกง หรือ หลวงพอโต และ พระโพธิสัตวกวนอิม 
เม่ือป พ.ศ.2492 มีคณะบุคคลที่นับถือและศรัทธาในพระซําปอกง ไดอัญเชิญกระถางธูปพระซําปอกงมาตั้ง ณ 

ศาลเจา ซึ่งเปนอาคารไมหลังเล็ก ๆ บริเวณสวนผัก บานนาเหนือ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสักการะบูชาเปน
เครื่องยึดเหน่ียวจิตใจใหมุงกระทําความดี และไดจําลององคพระซําปอกงของวัดพนัญเชิงขึ้นเปนไมแกะสลัก ลงรักปดทอง
ขนาดหนาตักกวาง 18 น้ิวเพื่อกราบไหวบูชา ดวยความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนในอําเภอทุงสงและใกลเคียงที่มีตอพระซํา
ปอกงมีจํานวนมากขึ้น ในป พ.ศ. 2514 จึงไดรวมกันบริจาคทรัพยเพื่อสรางอาคารวิหารหลังใหมขึ้น พรอมน้ีไดสราง
พระพุทธรูปซําปอกงองคใหมเปนปูนปน ขนาดหนาตักกวาง 52 น้ิวเพื่อประดิษฐานเปนพระประธานในวิหารดังปรากฎในปจจุบัน 
และมีพระโพธิสัตวกวนอิม 

3. สวนพฤกษาสิรินธร 
สวนสาธารณะบานในหวังแตเดิม มีพื้นท่ี หมดประมาณ 150 ไร ต้ังอยูท่ีบานในหวังตะวันออก บริเวณเขายายสี

หวังเชื่อมตอเขาประไพและเขาหมูแปะในเขตเทศบาลเมืองทุงสง   อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช  อยูติดในตัวเมืองทุงสง ริมทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 41 หางจากจังหวัด นครศรีธรรมราช 55 กิโลเมตร พื้นเปนท่ีราบที่ลุมและเปนภูเขา ไดรับการ
พระราชทานนาม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ชื่อวา “สวนพฤกษาสิรินธร” เปนสถานที่  พักผอน
หยอนใจ  นันทนาการแกประชาชนในทองถิ่น และเปนจุดแวะพักผอนของผูท่ีเดินทางผาน 
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สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองทุงสง 

ประวัติเทศบาลเมืองทุงสง 
ตําบลปากแพรก " อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช ไดยกฐานะขึน้เปน " เทศบาลตําบลปากแพรก " โดยไดประกาศ

พระราชกฤษฎกีา เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2483 มี " นายเนย ศิลปรัศมี " เปนนายกเทศมนตรีคนแรก และไดประกาศ
กระทรวงมหาดไทยยกฐานะและเปลี่ยนชื่อเปนเทศบาลเมืองทุงสง เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2547    
การเปลี่ยนแปลงเทศบาล  ดังนี้ ยกฐานะเปนเทศบาลตําบลเม่ือวันท่ี  21 มิถุนายน 2483 โดยมีเน้ือท่ี 3 ตารางกิโลเมตร ยก
ฐานะเปนเทศบาลเมืองทุงสง เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2547 ปจจุบันเทศบาลเมืองทุงสง มีพื้นท่ี 7.17 ตารางกิโลเมตรความเปนมา
ของเครื่องหมายเทศบาลตราเครื่องหมายรูปเจดียต้ังอยูบนภูเขา 

ความหมาย รูปเจดียต้ังอยูบนภูเขา ซึ่งรูปเจดียเปนปูชนียวัตถุทางศาสนาที่สําคัญ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
และสภาพทองที่อําเภอทุงสง ซึ่งเปนท่ีต้ังเทศบาลเมืองทุงสงเปนท่ีราบมีภูเขาลอมรอบและ สลับซับซอน จึงใชรูปเจดียต้ังอยูบน
ภูเขาเปนตราเครื่องหมายประจําเทศบาล 

ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศของพื้นท่ีเทศบาลเมืองทุงสง เปนท่ีราบเชิงเขามีภูเขาลอมรอบ ในพื้นท่ีราบมีพื้นท่ี
เกษตรกรรมประมาณ 2,025 ไร และมีภูเขาเตี้ย ๆ ในเขตเทศบาล 4 ลูก ไดแกภูเขาแจม ภูเขาชัยชุมพล ภูเขาปรีดี และภูเขาราบ 
ลักษณะภูมิอากาศ เน่ืองจากเทศบาลเมืองทุงสง ไดจัดต้ังสถานีตรวจวัดภูมิอากาศขึ้นท่ีสวนพฤกษาสริินธรจึงใชสถิติภูมิอากาศ
ของสถานีตรวจวัดอากาศของสวนพฤกษาสิรินธรมาเปนขอมูลดานภูมิอากาศของพื้นท่ี มีรายละเอียด ดังน้ี  
ฤดูกาล สามารถแบงออกไดเปน  2  ฤดูกาล 

ฤดูรอน เริ่มต้ังแตกลางเดือนธันวาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเปนชวยเปลี่ยนฤดูมรสุม หลังจากสิ้นฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือแลวอากาศจะเริ่มรอนและมีอากาศรอนท่ีสดุในเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม  

ฤดูฝน เริ่มต้ังแตกลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม ซึ่งเปนชวงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุม
ประเทศไทย ทําใหมีฝนตกทั่วไปและในชวงฤดูฝนยังมีชวงความกดอากาศต่ําปกคลุมภาคใตเปนระยะ ๆ อีกดวย ดังน้ัน จึงทํา
ใหมีฝนตกมากและเนื่องจากจังหวัดต้ังอยูทางดานตะวันออกของภาคใต จึงทําใหไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ี
พัดผานอาวไทยอยางเต็มท่ีทําใหมีผนตกมากในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม ดวยสาเหตุน้ีจึงทําใหอําเภอทุงสงไมมีฤดู
หนาว มีเพียงฤดูรอนและฤดูฝนที่ยาวนาน 
ปริมาณน้ําฝน จากสถิติภูมิอากาศจะมีฝนตกตลอดป ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ   จะมีปริมาณฝนตกชุกกวาลมมาสุม
ตะวันตกเฉียงใต ซึ่งไดรับกระแสลมจากมรสุมไมเต็มท่ี เดือนท่ีมีฝนตกนอยท่ีสุด คือเดือนกุมภาพันธ มีคา 0.06 มิลลิลิตร 
สวนปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรวมตลอดปประมาณ 2,364.2 มิลลิลิตรตอป 

อุณหภูมิ อุณหภูมิมีคาเฉลี่ยตลอดปประมาณ 27.32 องศาเซลเซียส เน่ืองจากเทศบาลเมืองทุงสง ต้ังอยูทางฝงตะวันออกจึง
ไดรับอิทธิพลจากสมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพัดฝานอาวไทย ทําใหไดรับไอน้ําและความชุมชื่นมาก จึงมีอุณหภูมิเฉลี่ย
ตลอดทั้งปไมสูงมากนัก เดือนท่ีมีอุณหภูมิสูงสุด คือเดือนเมษายน เฉลี่ย 36.4 องศาเซลเซียส และต่ําสุดในเดือนธันวาคม 
เฉลี่ย 20.4 องศาเซลเซียส 
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2.2 ขอมูลพ้ืนฐานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ดานโครงสรางพืน้ฐานขอเทศบาลเมืองทุงสงมุงพัฒนาศักยภาพ และลักษณะทางกายภาพปรับปรุงพื้นท่ีและการ
กอสรางสาธารณูปการสงเสริมใหเกิดความสวยงาม และเสริมสรางบรรยากาศการทองเที่ยว และใหมีความนาอยูอาศัย
เอื้ออํานวยใหเกดิความสะดวก ปลอดภัย โครงสรางพื้นฐานในเขตเทศบาล มีดังน้ี 

การคมนาคม การจราจร เทศบาลเมืองทุงสง การคมนาคมทางบกจะมีทางหลวงตางๆ และทางรถไฟเปนทาง
ติดตอกับชุมทางตาง ๆ ท้ังในเขตเทศบาลและนอกเขตไดอยางสะดวก การคมนาคมรถไฟมีสถานีรถไฟ ชุมทางทุงสงเปนสถานีท่ี
สําคัญ และสะดวกในการเดินทางเขามาในเขตเทศบาล สวนการคมนาคมทางรถยนตสามารถเดินทางตามทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข 41 (สายเอเซีย –สุราษฎรธานี อําเภอรอนพิบูลย) เปนเสนทางคมนาคมที่เชื่อมติดตอระหวางอําเภอทุงสงและจังหวัด
นครศรีธรรมราช สวนทางหลวงแผนดินหมายเลข 403 (เขตเทศบาลเมืองทุงสง อําเภอหวยยอดจังหวัดตรัง) เริ่มจาก เทศบาล
เมืองทุงสง ตําบลปาก แพรก อําเภอทุงสง ผานตําบลชะมาย ตําบลท่ีวัง ตําบลกะปาง ไปอําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง และทาง
หลวงจังหวัดหมายเลข 4110 เชื่อมการคมนาคมระหวางอําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช กับอําเภอทุงสง เปนตน 

โทรคมนาคม  ไดแก 
  โทรศัพท   อินเตอรเน็ต 
การสือ่สาร 

โทรศัพทสวนบุคคลในพื้นท่ี  
โทรศัพทสาธารณะในเขตพื้นท่ี  
จํานวนชุมสายโทรศัพทในเขตพื้นท่ี 5 ชุมสาย  คือทุงสง นาบอน ท่ีวัง คายเทพสตรีศรีสุนทร  ควนไมแดง 
ท่ีทําการไปรษณียโทรเลข 1 พื้นท่ี  คือท่ีทําการไปรษณียทุงสง 

สถานีวิทยุกระจายเสียง   และสถานีวิทยุโทรทัศน  ในเขตเทศบาล และสามารถติดตาม  ขาวสารจากสถานีนอกเขตพื้นท่ี  
หอกระจายขาวในพื้นที่ใหบรกิารครอบคลุม 14 ชุมชน ตามจุดตาง ๆ 

หนวยงานที่มีขายวิทยุสือ่สารในพื้นท่ี   6   แหง ดังน้ี 
สถานีตํารวจภูธรอําเภอทุงสง 
สถานีรถไฟชุมทางทุงสง 
เทศบาลเมืองทุงสง (คลื่นบรรเทาฯ) 
ท่ีวาการอําเภอทุงสง, อปพร 
มูลนิธิตาง ๆ  (ประชารวมใจ,ไตเตกต้ึง,สวางธรรมสถาน) 

การประปา 
1.  จํานวนครัวเรือนท่ีใชประปาของเทศบาล  239  ครัวเรือน   
2.  จาํนวนครัวเรือนท่ีไมมีประปาของเทศบาลใชบางสวนของชุมชน 
3.  หนวยงานเจาของกิจการประปา 

 เทศบาลเมืองทุงสง   
 การประปาสวนภูมิภาค  เปนหนวยงานเจาของกิจการประปารายใหญ 
 ระบบประปาของกรมโยธาธิการบางสวน 
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4.  กําลังการผลิตน้ําประปาทีผ่ลิตไดตอลกูบาศก็เมตรตอวนัและน้ําประปาที่ใชเฉลี่ย 

 นํ้าประปาที่ผลิต  360  ลบ.ม./วัน  (เทศบาลฯ) 
 นํ้าประปาที่ใช    360  ลบ.ม./วัน  (เทศบาลฯ) 
 นํ้าประปาที่ผลิตจากการประปาสวนภูมิภาคอําเภอทุงสง  
-  กําลังการผลติ 12,960  ลูกบาศกเมตรตอวัน 
-  นํ้าประปาที่ผลิตได  12,296  ลูกบาศกเมตรตอวัน 
-  ปริมาณนํ้าท่ีใชในเขตอําเภอทุงสง  2,996,329  ลูกบาศกเมตร 
 

5.  แหลงนํ้าดิบที่ใชผลิตนํ้าประปา   1   แหง  และแหลงนํ้าดิบสํารอง   1   แหง คือนํ้าตกโยง 

ไฟฟา 
 จํานวนครัวเรือนท่ีใชไฟฟา   5,239   ครัวเรือน 
 พื้นท่ีท่ีไดรับบริการไฟฟา  รอยละ  99  ของพื้นท่ีท้ังหมด 
 ไฟฟาสาธารณะ (ไฟฟาสองสวาง)  จํานวน  694  จดุ ครอบคลุมถนน   127  สาย ไฟฟาสัญญาณ 
 ไฟจราจร 4 จุด 

ขอมูลดินและลกัษณะการใชท่ีดิน   
ลักษณะของชั้นดินในเขตเทศบาล จากรายงานการขุดเจาะสํารวจวิจยัดิน โครงการกอสรางอาคารศูนยการคา โอ

เชี่ยนทุงสง โดยบริษัท ไดนาเทค-คอนซัลท จํากัด พบจนถึงความลึกประมาณ 19-20.50 เมตร ระดับนํ้าใตดินท่ีระดับ ความ
ลึก 0.30-0.70 เมตร จากระดับผิวดิน ขณะเจาะสํารวจแตระดบันํ้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไดตามฤดูกาลและอัตราการซึมซับ
ของดิน   
ลักษณะการใชท่ีดินประเภทตาง ๆ ในเขตเทศบาล รวม 4,481.25 ไร  



 13
สภาพการจราจร  

ปจจุบันในเขตเทศบาลเมืองทุงสงเริ่มติดขัดในบางเวลา เชน ตอนเชาและตอนเย็น ซึ่งมีผูเขาใชบริการในเขต 
เทศบาลในชวงดังกลาวเปนจํานวนมาก ไมทีท่ีจอดรถ มีการจอดรถบนถนนทําใหกีดขวางการจราจร 
 
ลักษณะทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรดิน ลักษณะการใชท่ีดินของเทศบาลเมืองทุงสงจากจาํนวนพื้นท่ี 7.17 ตารางกิโลเมตร (4,481.25 ไร) 
 
ทรัพยากรน้ํา 
น้ําผิวดิน 

เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีโดยทั่วไปของเทศบาลเมืองทุงสง อําเภอทุงสง มีสภาพเปนท่ีราบเชิงเขาและ ท่ีราบหุบเขา ซึ่ง
ลอมรอบดวยทวิเขาสูงใหญท่ีสาํคัญคือ เทือกเขาบรรทัดท่ีเปนตนนํ้าของสายนํ้าขนาดเล็กตางๆ ซึ่งไหลผานเขตพื้นท่ีเทศบาล
เมืองทุงสง ไดแก คลองทาเลา คลองตม คลองทาแพและคลองทาโหลน 
จากการสํารวจพบวาแหลงนํ้า เพื่อการเกษตรในเขตเทศบาลสวนใหญใชนํ้าฝนและจากแหลงนํ้าธรรมชาติเปนสําคัญ เน่ืองจาก
เปนพื้นท่ีท่ีไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดผานอาวไทยอยางเต็มท่ีทําใหฝนตกมากและมีฤดูฝนที่ยาวนาน 
โดยแหลงนํ้าท่ีสาํคัญเหลาน้ี ไดแก คลองทาเลาคลองทาโหลน คลองทาแพสวนแหลงนํ้าผิวดินตามธรรมชาติ เพื่อใชอุปโภคและ
บริโภคสวนใหญเปนนํ้าฝนและน้ําจาก ลําคลอง และใชในการเกษตรมีบางครัวเรือนท่ีบริโภคน้ําจากบอนํ้าต้ืนท่ีมีอยูในบริเวณ
ครัวเรือนของตนเองอีกดวยนอกจากนี้คลองทาแพยังเปนแหลงนํ้าดิบที่ใชในการทํานํ้าประปาของการประปาสวนภูมิภาคอําเภอ
ทุงสง 
 
แหลงน้ําใตดิน 

มีประชาชนบางสวนใชนํ้าบาดาลเปนแหลงนํ้าท่ีใชสําหรับอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน สําหรับการผลิตนํ้าประปาของ
การประปาสวนภูมิภาค อําเภอทุงสง ไมไดใชแหลงนํ้าใตดิน ในการผลิตนํ้าประปา 
 
ทรัพยากรปาไม  

สภาพปาไมในเขตเทศบาลเมืองทุงสง จะไมคอยมีในใจกลางเมืองนอกจากบริเวณสาธารณะถ้ําตลอด สวนสาธารณะ
บานในหวัง สวนพฤกษาสิรินธร และบริเวณภูเขา ซึ่งอยูในเขตเทศบาลโดยเฉพาะภูเขาบริเวณ สวนสาธารณะ สวนพฤกษาสิรนิ
ธร ซึ่งบนภูเขามีสภาพปาท่ีสมบูรณมีพันธุไมหลายชนิด มีความหลากหลายทางชีวภาพและบริเวณรอบนอกก็จะเปนสวน
ยางพาราของเอกชน 
 
ทรัพยากรธรณี  

ในเขตเทศบาลเมืองทุงสงไมมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนแรธาตุสําคัญจะมีก็เพียงแตแรโดโลมิติคไลมสโตน ซึ่งมีโรงสง
จําหนายในบริเวณใกลเคียงและตางจังหวัด 
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สิ่งแวดลอม 

เปนท่ีตระหนักกันดีในปจจุบันวาปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหาที่ตามมาพรอมกับความเจริญเติบโตของเมืองและปญหา
ท่ีตองรีบแกไขอยางเรงดวน ในเขตเทศบาลเมืองทุงสงก็เชนกันเปนเมืองหนึ่งที่ประสบกับปญหาคุณภาพอากาศดานฝุนละออง 
เปนสิ่งที่ตองเฝาระวังและติดตามเนื่องจากทุงสงมีสภาพภูมิประเทศที่ลอมรอบดวยภูเขา และมอีุตสาหกรรมโรงปูนซีเมนต โรงโม
หิน ท่ีกอใหเกิดฝุนละอองในอากาศ นอกจากนี้ยังมีขอมูลพบวาประชาชนในอาํเภอทุงสงมีอัตราปวยดวยโรคระบบทางเดิน
หายใจคอนขางสูง  ดังน้ันจะตองมีการติดตาม  ควบคุมใหผูประกอบการที่กอใหเกิดปญหาฝุนละออง   มีมาตรฐานปองกัน
ปญหาดังกลาว และมีการตรวจสอบ ควบคุม คุณภาพอากาศใหไดเกณฑมาตรฐาน 

1. การเกษตรกรรม ในเขตเทศบาลเมืองทุงสงมีพื้นท่ีท่ีใชในการเพาะปลูกประมาณ1,575.25 ไร ซึ่งพื้นท่ีท่ีใชในการ
เพาะปลูกน้ีสวนใหญจะใชนํ้าจากลําคลองซึ่งไหลผานเทศบาลทั้ง 4 สาย คือ คลองทาแพ คลองทาโหลน  คลองทาเลาและคลอง
ตมบางสวนการเพาะปลูกพื้นท่ีในเขตเทศบาลเมืองทุงสง สวนมากจะเปนจําพวกผลไมตาง ๆ ซึ่งออกตามฤดกูาล เชน เงาะ 
ทุเรียน ลางสาด มังคุด ฯลฯ แตก็มีจํานวนนอยและยงัมีบางพืน้ท่ีก็ยังทํานากันอยูแตมีจํานวนนอยมาก 

การปศุสัตว 
สัตวเลี้ยงที่มีมากท่ีสุดในเขตเทศบาลเมืองทุงสง ก็คือ สุกร เปด ไก โค ซึ่งสวนมากจะฆาและชําแหละที่โรงฆาสัตว และ

จัดจําหนายในตลาดสดเทศบาลเมืองทุงสงปหน่ึงประมาณ  15,228 ตัว 
1.3. แหลงน้ําท่ีใชในการเพาะปลูกและเลี้ยงสตัว 
แหลงนํ้าเพื่อการเกษตรในเขตเทศบาลเมืองทุงสง สวนใหญใชนํ้าฝนและจากธรรมชาติ เปนสําคัญ โดยแหลงนํ้าท่ีสําคัญเหลาน้ี 
ไดแก คลองทาเลา คลองทาโหลน และคลองทาแพ 

2. การอุตสาหกรรมการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลเมืองทุงสงสวนใหญจะเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
และอุตสาหกรรมในครัวเรือน เชน การทํานํ้าด่ืมบรรจุขวด การทําเสนกวยเตี๋ยว การทําเสนขนมจีน การทําลูกชิ้น ฯลฯ 
อุตสาหกรรมขนาดใหญท่ีสุดในเขตเทศบาลเมืองทุงสง คือ โรงงานโมหินนอกจากน้ันก็มีอุตสาหกรรมซอมรถยนต 
รถจักรยานยนตและโรงน้ําแข็ง 

3. การพาณิชยในเขตเทศบาลเมืองทุงสงมีตลาดสดเทศบาล ซึ่งจะมีแมคาพอคารายยอยประมาณ 1,200คนเศษ แยก
ประเภทเน้ือหมู เน้ือวัว เน้ือไก  ประเภทของชํา เบ็ดเตล็ด เครื่องแกง มะพราวขูด 

มีการนําปลาจากระรอง และฝงอาวไทย จ.นครศรีธรรมราช มาขายสงกันท่ีตลาดสดเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ก็
มีผักผลไมตามฤดูกาลอีกมากมาย ซึ่งพื้นท่ีของตลาดสดเปนอาคาร 4 ชั้น มีพื้นท่ีท้ังสิ้น  2 ไร 1 งาน 5 ตารางวา ซึ่งไมเพียงพอ
กับจํานวน   พอคาและแมคาและผูซื้อจงึมีการวางขายบนพื้นถนน  ซึ่งทางเทศบาลจะกําหนดเวลาขายและจะทําความสะอาด
ถนนและตลาดสดทุกวัน นอกจากนั้นมีการคาขายของทั่วไป เชน เสื้อผา อาหาร เครื่องสุขภัณฑ เครื่องจักรกล สถานีบริการ
นํ้ามัน 

4. การทองเที่ยว สถานที่ทองเที่ยวและพักผอนหยอนใจในเทศบาลเมืองทุงสง มีดังนี้  
ถ้ําตลอด ใกลกบัถนนสายเอเชีย (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 41 ) มีพื้นท่ี 21 ไร 2 งาน ต้ังอยูใกลวัดชัยชุมพล ถนนราช
บริพาร หางจากที่วาการอําเภอทุงสงไปทางทิศใตประมาณ 1 กิโลเมตร สถานที่รมรื่น มีพระพุทธรูปปางไสยาสนและพระพุทธรูป
น่ังสําหรับบูชาอีกหลายองคซึง่มีประชาชนสัญจรไปมาและแวะเขานมัสการอยูเปนประจํา  ถ้ําตลอดเปนสวนหนึ่งของ
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สวนสาธารณะเทศบาลเมืองทุงสงและเทศบาลจะดําเนินการปรับปรุงใหมีความสวยงาม เปนสถานที่ออกกําลังกายและพกัผอน
หยอนใจเปนสถานที่ทองเที่ยวคูกับอําเภอทุงสงสืบไป  
สวนพฤกษาสิรนิธร (สวนสาธารณะบานในหวัง) เปนสถานที่ออกกําลังกายและพักผอนหยอนใจ ต้ังอยูใกลกับถนนสายเอเชีย
(ทางหลวงแผนดินหมายเลข 41) มีพื้นท่ี 21 ไร 2 งาน 36 ตารางวา 
สําหรับโรงแรมที่พักสําหรับนักทองเที่ยว มีจํานวน 5 แหง รวมหองพักท้ังประมาณ 209 หอง   นอกจากนั้นก็มีสถานบริการตาง 
ๆ เชน รานอาหาร ภัตตาคาร คาเฟ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด ฯลฯ และ   ในยามกลางคืนจะมีรานอาหารตลาดโตรุง  
ลักษณะทางสังคม 

ประชากร สถิติเม่ือสิ้นเดือนธันวาคม 2552  มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 29,136  คน เปนหญิง 15,520 คน ชาย 
13,616  คน มีจํานวนบาน 9,250 หลังครัวเรอืน   อตัราการตาย   ณ 31 ธันวาคม 2552  เฉลี่ยรอยละ 0.47  คน/ป  
1.  การศึกษา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุงสงสวนใหญจะไดรับการศึกษาจบภาคบังคับสวนผูท่ีไมรูหนังสือมีจํานวนนอย
มาก สําหรับสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตเทศบาลเมืองทุงสง ในเขตเทศบาลมีโรงเรียนเปดสอนตั้งแตระดับปฐมวัย  
อนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังน้ี 

2.1 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเปดสอนระดับมัธยม มี 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุงสง
(วัดทาแพ)   

2.2 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 2 จํานวน 1 โรงเรียนคือโรงเรียนสตรีทุงสง เปด
สอนระดับ ม.1- ม.6  ต้ังอยูใจกลางเมือง 

2.3 โรงเรียนเอกชน จํานวน 6 โรงเรียน คือ 
-  โรงเรียนรัตนศึกษา(ชายเขา)  ต้ังอยูบริเวณชุมชนทุงสง-นาบอน 
-  โรงเรียนรัตนศึกษา (ชนปรีดา) ต้ังอยูบรเิวณตลาดใน 
-  โรงเรียนกาญจนศึกษา  ต้ังอยูชุมชนบานนาเหนือ 
-  โรงเรียนเจริญวัยวิทยา  ต้ังอยูชุมชนเปรมประชา 
-  โรงเรียนเสรมิปญญา  ต้ังอยูชุมชนทุงสง-หวยยอด 
-  โรงเรียนเจริญวิทยา  ต้ังอยูชุมชนเปรมประชา 

2.  ศาสนาและวัฒนธรรม ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีสถาบันหรือองคกรทางศาสนาวัด จํานวน  4  แหง มัสยิด 
จํานวน  1  แหง ศาลเจา  จํานวน   2   แหง  คริสตจักร  จํานวน  2  แหง 

-  ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี เชน ประเพณีวันสงกรานต วันสารทเดือนสิบ   งานชักพระ 
ประเพณีลอยกระทง และวันขึน้ปใหม เปนตน 

3.  การสาธารณสุข  
สําหรับบุคลากรดานสาธารณสุขในเขตเทศบาล และ อบต.ใกลเคียงไมเกิน 10 กม.ประกอบดวย 
3.1 ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองทุงสง  จํานวน 1 แหง มีบุคลากรทั้งสิ้น  13 คน ดังน้ี 

-  แพทย  จํานวน  1  คน   
-  พยาบาลวิชาชีพ  จํานวน 7  คน  (เทศบาล  จํานวน  1 คน) 
-  เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานสาธารณสุข  จํานวน  9  คน 
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-  ทันตสาธารณสุข  จํานวน  1  คน 

3.2  ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชมุชน จํานวน 1 แหง มีบุคลากรอาสาสมัครสาธารสุขในเขตเมือง จํานวน 203 คน   
3.3 โรงพยาบาลเอกชนในเขตเทศบาล จํานวน 1 แหง  มีจํานวน 30 เตียง  
3.4 คลีนิกเอกชนในเขตเทศบาล   

-  รักษาฟน  จํานวน  7  แหง 
-  รักษาผูปวย  จํานวน  16  แหง 
-  โรงพยาบาลสัตว  จาํนวน  1  แหง 
-  รักษาสัตว  จาํนวน  2  แหง 

3.5  สถิติการเจ็บปวยจากโรค 5 อันดับแรก 
1.  โรคความดันโลหิตสูง 
2.  ไขหวัด 
3.  ลางแผล-ตัดไหม 
4.  ไขมันในเลือดสูง  
5.  โรคเบาหวาน 
3.6  อัตราการตายของประชากรในเขตเทศบาล 
1.  หัวใจ/กลามเน้ือหัวใจตาย 
2.  โรคชรา 
3.  อุบัติเหตุ 
4.  ปอดติดเชื้อ 
5.  ติดเชื้อในกระแสเลือด 

การจราจร 
ในเขตเทศบาลถนนที่มีปริมาณการจราจรหนาแนน ไดแก ถนนชนปรีดา ในชวงระหวางถนนทุงสง–นาบอน ถึง

ถนนประชาอุทิศ เปนบริเวณที่มีการจราจรแออัดในชั่วโมงเรงดวน คือ บริเวณ 4 แยกชนปรดีา  
 
การผังเมือง 

1.การใชท่ีดินประเภทที่อยูอาศัย การใชท่ีดินประเภทที่อยูอาศัย มีพื้นท่ีประมาณ 319.00ไร มีการกระจุกตัวใน
เขตเมือง และมีการขยายตวัเพิ่มขึ้นในรูปของอาคารตึกแถว ทาวเฮาส และบานจัดสรร ในพื้นท่ีวางระหวางชุมชนเมืองกับถนน     
ชนปรีดา ถนนทุงสง-นาบอน ถนนยุทธศาสตร ถนนชัยชุมพล ถนนประชาอุทิศ เสริมชาติ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 41 และ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 403  

2. การใชดินประเภทสถาบันศาสนาและสถาบนัการศึกษา ประมาณ 107 ไร การใชท่ีดินประเภท 
สถาบันศาสนามีพื้นท่ีประมาณ  33.00 ไร มีวัด จํานวน 5 แหง ไดแก วัดเขาปรีดี วัดโคกสะทอน วัดทาแพ วัด

ชัยชุมพล ศาลเจาซําปอกง มีสถาบันการศึกษา พื้นท่ีประมาณ 64 ไร ไดแก ไดแก โรงเรียน 11 โรงเรียน  คือโรงเรียนสตรีทุง
สง โรงเรียนเทศบาลวัดทาแพ โรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะทอน  โรงเรียนเจริญวิทยา โรงเรียน
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รัตนศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล โรงเรยีนกาญจนศึกษา โรงเรียนอนุบาลเจริญวัยวิทยา โรงเรียนอนุบาลเสริมปญญา 
โรงเรียนอนุบาลชุมสุขวิทยา 

3. การใชท่ีดินประกอบสถาบนัราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ มีพื้นท่ีประมาณ 134. ไร  ไดแก 
โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองทุงสง สถานีรถไฟชุมทางทุงสง ท่ีทําการวิศวกรกํากับการเขตบํารุงทางทุงสง แผนก 2 กองกํากับการ 2 
กองตํารวจรถไฟ ธนาคารออมสิน ท่ีการแพทยเขตทุงสง และที่ทํากา ร ร.ส.พ. ทุงสง สํานักงานเทศบาลเมืองทุงสง สถานธนานุ
บาลเทศบาลเมืองทุงสง สถานีดับเพลิง หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุงสง ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาทุงสง ท่ีทํา
การไปรษณียโทรเลขอําเภอทุงสง ท่ีวาการอําเภอทุงสง สํานักงานสื่อสารไปรษณีย เขต 8 ศาลาประชาคม และสถานีตํารวจภูธร
อําเภอทุงสง  ชมุสายโทรศัทพทุงสง 

4. การใชท่ีดินประเภทที่โลงเพื่อนนัทนาการและการรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีพื้นท่ีประมาณ 210 ไร
ประกอบดวย เขาแจม เขายายสีหวัง เขาถ้ําตลอด เขาปรีดี เขาราบ เขาพนังเกียด  สนามเทนนิสการรถไฟแหงประเทศไทย 
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 สนามหนาท่ีวาการอําเภอทุงสง  อาคารสงเสริมกีฬาประชาชน สวนสาธารณะถ้ําตลอด สวน
พฤกษาสิรินธร  

5. การใชท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีพื้นท่ีประมาณ 1,997 ไร เปนพื้นท่ีชุมชนเมืองด้ังเดิม ถนน
เสริมชาติฟากตะวันตก ฟากทางใตบริเวณขางโรงเรียนเทศบาลวัดทาแพ บริเวณชุมชนทาแพ เปนสวนยางพารา และปลูกผลไม
บางสวน 

6. การใชท่ีดินประเภทอนุรกัษปาไม  ประกอบดวย  ภูเขาแจม  ภูเขายายสีหวงั ภูเขาราบ และภูเขาชัยชุมพล 

การใชท่ีดินในพืน้ท่ีในอนาคต 
กรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ไดแจงประกาศใชบังคับกฎกระทรวง ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองทุงสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2546 ฉบับใหม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาใชบังคับตั้งแตวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 
2546 แบงประเภทการใชท่ีดินในอนาคต ดังน้ี 

1) การใชท่ีดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีพื้นท่ีประมาณ 2,099.21  ไร ใชประโยชนเพื่อการอยูอาศัย
โดยใหใชพื้นท่ีเพื่อการอยูอาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนท่ีดิน
เพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละ 20 ของทีดิ่นประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ท่ีดินประเภทนี้หามใชประโยชนในที่ดินเพื่อกจิการตามกําหนด  ดังตอไปนี้ 
 โรงงานทุกจาํพวกตามกฏหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิดและจําพวกที่กําหนดให

ดําเนินการตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน 
 สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เกบ็กาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว แต

ไมหมายรวมถึงสถานีบริการ รานจําหนายกาซ สถานท่ีใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 
 สถานที่ท่ีใชในการเก็บนํ้ามันเชื้อเพลิงเพื่อจาํหนายท่ีตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมนํ้ามัน

เชื้อเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง 
 เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและ

คุมครองสัตวปา เพื่อการคา 
 สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน   
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 โรงฆาสัตว 

 ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร   
 กําจัดมูลฝอย 
 ซื้อขายเศษวัสดุ 

การใชประโยชนท่ีดินริมฝงคลองทาเลา คลองทาโหลน คลองทาแพ ใหมีท่ีวางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพ
ธรรมชาติของลาํคลอง ไมนอยกวา 6 เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ํา หรือการสาธารณูปโภค 
การใชท่ีดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีพื้นท่ีประมาณ 124.37  ไรใหใชประโยชนเพื่อการอยูอาศัย สถาบัน
ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละ 
30 ของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 
2) ท่ีดินประเภทนี้หามใชประโยชนในที่ดินเพือ่กิจกรรมทีก่ําหนด ดังตอไปนี้ 

 โรงงานทุกจาํพวกตามกฏหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิดและจําพวกที่กําหนดให
ดําเนินการตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน 

 สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เกบ็กาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว แต
ไมหมายรวมถึงสถานีบริการ รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

 สถานที่ท่ีใชในการเก็บนํ้ามันเชื้อเพลิงเพื่อจาํหนายท่ีตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมนํ้ามัน
เชื้อเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง 

 เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและ
คุมครองสัตวปา เพื่อการคา 

 สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
 โรงฆาสตัว 
 ไซโลเก็บผลติผลทางการเกษตร 
 กําจัดมูลฝอย 
 ซื้อขายเศษวัสดุ 

การใชประโยชนท่ีดินริมฝงคลองทาเลา ใหมีท่ีวางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง ไมนอย
กวา 6 เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ํา หรือการสาธารณูปโภค 

3) การใชท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก มีพื้นท่ีประมาณ 387.22  ไร ใหใชประโยชน
เพื่อพาณิชยกรรม การอยูอาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนท่ีดิน
เพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละ 20 ของทีดิ่นประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

4) ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา มีพื้นท่ีประมาณ 284.64 ไร ใหใชประโยชนท่ีดิน  เพื่อ            
อุตสาหกรรม คลังสินคา สถาบนัราชการ และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนท่ีดิน
เพื่อการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละ 40 ของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการที่
กําหนด ดังตอไปนี้ 

เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและ
คุมครองสัตวปา เพื่อการคา 
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สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสสุานและฌาปนสถาน 
การจัดสรรทีดิ่นเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 
สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก 
สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา 

ท้ังน้ี ยกเวนบริเวณพื้นท่ี ท่ีขนานระยะ 50 เมตร กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 41 ใหใชประโยชนท่ีดิน
เชนเดียวกับประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

5) การใชท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีพื้นท่ีประมาณ 2,268.18 ไร ใหใชประโยชนเพื่อการ
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใช
ประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละ 20 ของทีดิ่นประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ท่ีดินประเภทนี้หามใชประโยชนในที่ดินเพื่อกิจการที่กําหนด ดังน้ี 
โรงงานทุกจําพวกตามกฏหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิดและจําพวกที่กําหนดให

ดําเนินการตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน 
สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เกบ็กาซ ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว แตไมหมายรวมถึง

สถานีบริการ รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 
สถานที่ท่ีใชในการเก็บนํ้ามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายท่ีตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมนํ้ามัน

เชื้อเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง 
โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม เวนแตเปนการจัดสรรที่ดินท่ีเปนสวนหนึ่งของการจดัสรรที่ดินเพื่อการ

อยูอาศัย และมพีื้นท่ีไมเกินรอยละ 5 ของพื้นท่ีโครงการทั้งหมด 
การอยูอาศัย หรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถว หรือตึกแถว เวนแตเปนการดําเนินโครงการใน

โครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย และมีพื้นท่ีไมเกินรอยละ 5 ของพื้นท่ีโครงการทั้งหมด 
การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หรือหอพัก 

 6) การใชท่ีดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีพื้นท่ีประมาณ  178.28 ไร  
เฉพาะที่เปนของรัฐใหใชประโยชนเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือ
สาธารณประโยชนเทาน้ัน 
  ท่ีดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อ
นันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การอยูอาศัย การเกษตรกรรม หรือ สาธารณประโยชน 
และหามใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้ 

เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและ
คุมครองสัตวปา เพื่อการคา 

จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 
การอยูอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ 
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การอยูอาศัยประเภทตึกแถว หรือบานแถว 
การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หรือหอพัก 

 การใชประโยชนท่ีดินริมฝงคลองทาเลา คลองทาแพ ใหมีท่ีวางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของ
ลําคลอง ไมนอยกวา 6 เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ํา หรือการสาธารณูปโภค 

7) ท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม ใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อการสงวนและคุมครองดูแลรักษาหรือบํารุงปาไม สัตว
ปา ตนนํ้า ลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวกับปาไม การสงวนและคุมครองสัตวปา 
และการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

ท่ีดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย นอกจากใหใชประโยชนท่ีดิน
ตามวรรคหนึ่งแลว ใหใชประโยชนเพื่อนันทนาการ หรือการอยูอาศัยเทาน้ัน และหามใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด 
ดังตอไปนี้ 

เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและ
คุมครองสัตวปา เพื่อการคา 

จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 
การอยูอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ 
การอยูอาศัยประเภทตึกแถว หรือบานแถว 
การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หรือหอพัก 

 8) การใชท่ีดินประเภทสถาบันการศึกษา มีพื้นท่ีประมาณ  42.19ไร ใหใชประโยชนเพื่อการศึกษา หรือ
เกี่ยวของกับการศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชนเทาน้ัน 

 9) การใชท่ีดินประเภทสถานศาสนา มีพื้นท่ีประมาณ 53.13ไร ใหใชประโยชนเพื่อการศาสนา หรือ
เกี่ยวของกับศาสนา การศึกษา สถาบันราชการหรือสาธารณประโยชนเทาน้ัน 

 10) การใชท่ีดินประเภทสถาบนัราชการ การสาธารณโูภค และสาธารณูปการ มีพื้นท่ีประมาณ 154.43 ไร 
ใหใชประโยชนเพื่อกิจการของรฐั กิจการเกี่ยวกบัการสาธารณูปโภค หรอืสาธารณประโยชนเทาน้ัน 

11)ท่ีดินบริเวณแนวถนนโครงการ สาย ง. พื้นท่ีประมาณ  57.65 ไร (จากทางหลวงหมายเลข41 ตัดถนน
สําโรง ถนนประชาอุทิศ ถนนยุทธศาสตร ถนนเสริมชาติ ผานบริเวณใกลหลักเขตที่ 2 จดทางหลวงหมายเลข 403) ตามแผนผัง
โครงการคมนาคมและขนสงถายกฎกระทรวงใหใชประโยชนท่ีดินเพื่อกอสรางถนน การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่
เกี่ยวของหรือเกษตรกรรมเทาน้ัน 

 * ท่ีมาของขอมูล : สํานักงานโยธาและผังเมืองจงัหวัดนครศรีธรรมราช 
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2.3 ขอมูลพ้ืนฐานดานเศรษฐกจิ 
โครงสรางทางเศรษฐกิจ 

โครงสรางทางเศรษฐกิจของเมืองทุงสง จากอดีต มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง จนกระทั่ง เกิดวิกฤติทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมอยูในสภาวะที่ถดถอยป 2540 เปนตนมาและสงผลกระทบตอทางเศรษฐกิจของเมืองทุงสง 
ซึ่งอดีตการคา และการลงทุนขยายตัวเพิ่มขึ้นและชะลอตัวสงผลกระทบตอการจาง แรงงานและการจดทะเบียนธุรกิจ นิติบุคคล 
และสงผลใหรายรับหมวดภาษีอากรลดลง ปจจุบัน ป 2547 สภาวะเศรษฐกิจเมืองทุงสงดีขึน้ เน่ืองจากปจจัยตางๆ  เชนสภาพ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้น ยางพาราซึง่เปนผลผลิตทางการเกษตรหลกัของทองถิ่นทุงสง ราคาสูง ภาคการใชจายของ
ประชาชนในเมืองทุงสงจึงมีมากขึ้น 
ในสวนของสภาพทางเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองทุงสง เปนศูนยกลางธุรกิจ การคาและการบรกิาร ในพื้นท่ีใกลเคียง ท่ีสําคัญใน
เขตเทศบาล มีโครงสรางสรุปได ดังน้ี  
1.รายได/ประชากร  รายไดเฉลี่ยของประชากรในเขตเทศบาลโดยเฉลี่ย 45,088 บาทตอคนตอป (เฉพาะในชมุชน 17 ชุมชน 
ไมรวมยานการคา) 
ท่ีมาของขอมูล : กองสวสัดิการสังคม  เทศบาลเมืองทุงสง 
2.การพาณิชยกรรมและบริการ 

2.1 สถานีบริการนํ้ามัน    3   แหง 
2.2 ตลาดสด     1    แหง 
2.3 รานคาท่ัวไป     106     แหง 
2.4 สถานประกอบเทศพาณิชย 

2.4.1 สถานธนานุบาล    1    แหง 
2.4.2 โรงฆาสตัว     1    แหง 

2.5 สถานประกอบการดานการบริการ 
2.5.1 โรงแรม    9    แหง 
2.5.2 ธนาคาร    9  แหง 
2.5.3 โรงภาพยนตร    1    แหง 

2.6 สถานที่จําหนายอาหาร  ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข   346   แหง 
2.7 การอุตสาหกรรม 

2.7.1 โรงงาน  2   แหง 
การคาการบริการและการทองเที่ยว 

1)  การคาและบริการ ประกอบดวย 
 - รานขายของชาํและสินคาเบ็ดเตล็ด จํานวน  120  ราน 
 -  รานอาหารเครื่องด่ืม รานนํ้าชา  จํานวน  100 แหง 
  -  รานเสริมสวย   จํานวน  94 แหง 
-  โรงพิมพ    จํานวน   2  แหง 
-  สถานบันเทิง   จํานวน   8  แหง 
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-  ตลาดสดและตลาดพืชผลทางการเกษตร จํานวน   1  แหง 
-  สถานีบริการน้ํามัน   จํานวน    3 แหง 

2)  ดานการธนาคารและการเงนิ 
-  ประกอบดวยธนาคาร 9 แหง 

3)  การทองเที่ยว 
-  สวนสาธารณะถ้ําตลอด 
-  สวนพฤกษาสิรินธร 
-  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 72 พรรษา 
-  พระโพธิสัตวกวนอิม ใหญท่ีสุดในประเทศไทย 

 4) ลักษณะการประกอบอาชีพในเขตเทศบาล 
  แบงตามฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ดังน้ี 
  1. กลุมพอคา    มีฐานะทางเศรษฐกิจดี และปานกลาง 
  2. กลุมขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ  มีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง 
  3. กลุมอาชีพอสิระ   มีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง 
  4. กลุมผูใชแรงงาน   มีฐานะทางเศรษฐกิจคอนขางต่ํา 

กลุมพอคานักธุรกิจ 
  จะอยูในยานการถนนชนปรีดา ตลาดสดและอาคารพาณิชยติดถนนใหญ  ฯลฯ ซึ่งในกลุมน้ีจะมีฐานะทาง
เศรษฐกิจดี และปานกลาง มีความตองการใหเทศบาลบริการ อํานวยความสะดวกในการติดตอกับเทศบาลดวยความรวดเร็ว ให
เกียรติประชาชน ขอมูลขาวสารจากเทศบาล ศูนยออกกําลงักาย และขอใหมีความสะดวกในการสัญจร ความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพยสิน ความสะอาด ปราศจากขยะและสัตวพาหะนําโรคความเปนระเบียบเรียบรอยสวยงามของบานเมือง  

กลุมขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  จะกระจายอยูท่ัวไปในบริเวณบานจัดสรรและขาราชการ และกระจายอยูในตรอก ซอย มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ปานกลาง มีความตองการดานบริการจากเทศบาลนอย สามารถชวยเหลือตนเองเปน  สวนใหญมีความตองการจากเทศบาล 
เรื่องสิ่งแวดลอมที่ดี ความสะอาดในที่อยูอาศัย ตรอก ซอย และในถนน/ซอย ตองการถนนลาดยาง ความสวางของไฟฟา
สาธารณะ ความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสนิ และตองการใหเทศบาลสวยงาม เปนท่ีเชิดหนาชูตา 

กลุมอาชีพอิสระ 
  กระจายอยูท่ัวไป เชน ตามตึกแถวที่ไมมีการประกอบการคา หมูบานจัดสรร มีความตองการใหเทศบาล
บริการอยางมีเกยีรติ เม่ือมาติดตอกับเทศบาล ตองการรับรูขาวสารของเทศบาล ตองการน้ําสะอาด ระบบไฟฟาสาธารณะ
เพียงพอ ตองการความปลอดภัยในชวีิตและทรพัยสินตองการ ถนน ตรอก/ซอย ลาดยางหมด ตองการระบบการระบายน้ําท่ีดี 
 
 
 
กลุมผูใชแรงงาน 
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รวมถึงผูวางงาน จะอยูตามแหลงทายซอย ดานหลังอาคารพาณิชย ยานการคา ผูใชแรงงานกลุมน้ีตองการใหเทศบาลเปนท่ีพึ่ง
ทุกสิ่งทุกอยาง เชน ตองการทํางาน รักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย ดูแลสุขภาพอนามัย ตองการเปนท่ีพึ่งในการดํารงชีวิตประจําวนั  
การศึกษาของบตุร ปญหาวัยรุน ปญหายาเสพติด ปญหาโรคเอดส ฯลฯ รายไดประชากรในเขตเทศบาล  ประชากรมีรายไดโดย
เฉลี่ย  45,088   บาทตอคนตอป ( เฉพาะในชุมชนชน 17 ชุมชนไมรวมยานการคา)  

2.4 ขอมูลพ้ืนฐานดานสังคม 
  ประชากรในเขตเทศบาล มี   29,136   คน 
   ชาย   13,616  คน 
   หญิง   15,520  คน 
  จํานวนหลังคาเรือนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบทั้งหมด 9,250  หลังคาเรือน 
  ความหนาแนนของประชากร ตอครัวเรือน 3.14  คน ตอ 1 ครัวเรือน 
  อัตราการตายในเขตเทศบาล  0.47  คน/ป 
ท่ีมา:ขอมูลทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองทุงสง  (31  ธันวาคม  2552) 
อัตราการเพิ่มของประชากรในเขตเทศบาลชวงป พ.ศ.2540 – 2552 
ป ประชากร จํานวนคนเกิด อัตราการเพิ่ม(รอยละ/

คน/ป) 
จํานวนคนตาย อัตราการตาย 

2540 26,145 233 8.91 16 0.61 
2541 26,451 200 7.60 7 0.26 
2542 26,717 194 7.26 8 0.30 
2543 27,168 165 6.1 9 0.33 
2544 27,289 186 6.80 9 0.33 
2545 27,501 204 7.40 11 0.40 
2546 27,703 224 8.10 3 0.11 
2547 27,558 271 0.52 154 0.55 
2548 27,522 71 0.13 34 0.12 
2549 27,358 -  - 132 0.48 
2550 27,375  -  - 147 0.53 
 2551 28,027 - - 152 0.54 
2552 29,136 - - 137 0.47 
 
ท่ีมา:ขอมูลทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองทุงสง   
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การศึกษา  
ขอมูล โรงเรียนในสังกัดเทศบาล(ณ เดือน  มิถุนายน 2552) 
โรงเรียน เนื้อท่ี จํานวน

อาคาร 
จํานวน
หองเรียน 

จํานวน
ครู 

จํานวนนกัเรียน สัดสวนครูตอ
นักเรยีน 

โรงเรียนเทศบาลวัดชยัชุมพล 2 ไร 1 งาน 
28 ตร.วา 

3  หลัง 36 หอง 62 คน 1,395 คน 1:29.17 

โรงเรียนเทศบาลวัดโคก
สะทอน 

ใชพื้นท่ีวัดโคก
สะทอน 

3  หลัง 28 หอง 40 คน 620 คน 1:12.96 

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล
เมืองทุงสง(วัดทาแพ) 

9 ไร 1 งาน 4  หลัง 15 หอง 55 คน   788 คน 1:16.48 

โรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ 21  ไร 1  3 หลัง 54 หอง 54 คน 738 คน 1:15.43 
โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุง
สง 

-  ใชพ้ืนท่ีโรงเรียน
เทศบาลบานนา
เหนือเปนสถานท่ี
จัดการเรียนการ
สอนใน
ระดับประถม 
-  ใชพ้ืนท่ีโรงเรียน
มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองทุงสง
เปนสถานที่จัดการ
เรียนการสอนใน
ระดับมัธยม 

  5  คน 76  คน 1:1.59 

โรงเรียนรีสอรทอนุบาล 45 ไร 31 ตาราง
วา 
อยูระหวาง
ดําเนินการกอสราง 

ฝากเรียนที่โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุงสง  (ยกเวนโรงเรียนกีฬา ฯ และ
โรงเรียนมัธยม ฯ)  จํานวนหองเรียน  33  หอง  จํานวนครู  15  คน   
นักเรียน  1,066  คน  สัดสวนครูตอนักเรียน  1: 22.29 

ท่ีมา : กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุงสง 
การจัดการศึกษา แบงออกเปน 3 ระบบ 
การจัดการศึกษาในระบบ 
ปการศึกษา 2552 มีนักเรียนในระบบ เปนจํานวน 4,638 คน  
การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน ท้ัง 6 โรงเรียน คือโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะทอน โรงเรียน
เทศบาลบานนาเหนือ    โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุงสง(วัดทาแพ)   และโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุงสง  โรงเรียน   
รีสอรทอนุบาล  จัดการศึกษาเนนการมีคุณภาพดานความรูคูคุณธรรม เนนการเรียนรูบูรณาการ ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  ได
ดําเนินโครงการตาง ๆ   คือ    โครงการจัดต้ังรีสอรทอนุบาล  โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการ 1 
นักเรียน 1 ดนตรี 1 กีฬา  โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  โครงการจัดสอนหลักสูตรพิเศษดานกีฬา โครงการสงเสริมกิจกรรมลูกเสือชาวบาน  ฯลฯ 



 25
2. การจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

 2.1 จัดบริการแหลงเรียนรูตามอัธยาศัย หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุงสงที่ไดมาตรฐาน มีสมาชิกหองสมุด ป 
2552 จํานวน 15,221  คน จํานวนหนังสือประมาณ 66,726 เลม บริการนิตยสาร หนังสือพมิพ จํานวน 65 ชื่อเรื่อง   ให
ประชาชนรับรูขาวสาร ความรู      มีผูมาใชบริการเฉลี่ยวันละ 280 คน รวม  95,200 คน/ป และมีบริการอินเตอรเน็ตชุมชนใช
คนควาหาขอมูล ณ หอสมุดฯ จํานวน 20 เครื่อง  ผูรับบริการเฉลี่ยไมตํ่ากวา 70 คน/วัน  

 การบริการการศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองทุงสง 
1.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   มีจํานวน  2  แหง 

1.1  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเขาปรีดี  จํานวนเด็ก  100 คน 
1.2  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชัยชุมพล  จํานวนเด็ก  98  คน 

2.  รีสอรทอนุบาลทุงสง  มีจํานวน 1  แหง 
3.  ระดับประถมศึกษา มีจํานวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะทอน โรงเรียน
เทศบาลบานนาเหนือ  และโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุงสง 
4.  ระดับมัธยมศึกษา มี 1 แหง คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุงสง(วัดทาแพ)  
ศาสนา 
-  ผูนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 99 ของจํานวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล 
-  ผูนับถือศาสนาอิสลาม  รอยละ 0.29 ของจํานวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล 
-  ผูนับถือศาสนาคริสต รอยละ 0.16 ของจํานวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล 
-  ผูนับถือศาสนาอื่น ๆ รอยละ 0.05 ของจํานวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล 
วัฒนธรรมและประเพณีท่ีสําคัญ 

วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่นท่ีสําคัญ ซึ่งเทศบาลถือเปนหนาท่ีท่ีจะตองจัดใหมีขึ้นในแตละป 
1.  ประเพณีสารทเดือนสิบ 

ความสําคัญ : เปนความเชื่อของพุทธศาสนิกชนของชาวจังหวดันครศรีธรรมราช ซึ่งเชื่อวาบรรพบุรุษ  อันไดแก ปู ยา 
ตา ยาย และญาติพี่นองที่ลวงลบัไปแลว หากทาํชั่วจะตกนรกกลายเปนเปรตตองทนทุกขทรมาน ในอเวจี ตองอาศัยผลบุญที่
ลูกหลานอุทิศสวนกุศลใหแตละปมายังชีพ ดังน้ัน ในวันแรก 1 คํ่าเดือนสิบ คนบาปทั้งหลายที่เรียกวาเปรต จึงถูกปลอยตัว
กลับมายังโลกมนุษย เพื่อมาขอสวนบุญจากลกูหลานญาติพี่นอง และจะกลับไปนรกในวันแรก 15 คํ่า เดือนสิบ ในโอกาสนี้เอง 
ลูกหลานและผูยังมีชีวิตอยูจึงนําอาหารไปทําบุญที่วัด เพื่ออุทิศสวนบุญสวนกศุลใหแกผูท่ีลวงลับไปแลว สรปุวาประเพณีเดือน
สิบมีความสําคัญ ดังน้ี 

1.  เปนการแสดงความกตัญูกตเวทีตอบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว ท่ีไดอบรมเลี้ยงดูลูกหลานเพื่อตอบแทนบุญคุณ 
ลูกหลานจึงทําบุญอุทิศสวนกุศลไปให 

2.  เปนโอกาสไดรวมญาติท่ีอยูหางไกล ไดพบปะทําบุญรวมกันสรางความรักใครสนิทสนมในหมูญาติ 
3.  เปนการทําบุญในโอกาสที่ไดรับผลผลิตทางการเกษตรที่เริ่มออกผลเพราะเชือ่วาเปน  สิริมงคลแกตนเองและ  
    ครอบครัว 
4. ภาคใตฤดูฝนจะเริ่มขึ้นในปลายเดือนสิบ พระภิกษุสงฆบิณฑบาตลําบาก ชาวบานจึงจัดเสบียงอาหารนําไปถวาย 
    พระในรูปของหมรับ ใหทางวัดไดเก็บรักษาเปนเสบียงสําหรับ  พระภิกษุสงฆ   ในฤดูฝน 
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2.  ประเพณีสงกรานต เปนประเพณีแบบเกาแก 
 ความสําคัญ :  

1.  ใหความสําคัญผูสูงอาย ุ
2.  สรงนํ้าพระ 
3.  ทําบุญตักบาตร 
4.  รดนํ้าขอพรผูใหญ 

3.  ประเพณีเขาพรรษา เดือนกรกฎาคม 
 ความสําคัญ : เปนวันท่ีพระภิกษุอธิษฐานวาจะอยูประจําวัด  มีการทําบุญตักบาตรถวายเทียนพรรษา ถวายผาอาบ
นํ้าฝน 
4.  ประเพณีลากพระ 
 ความสําคัญ : เกิดจากความเชื่อม่ันในพระพุทธศาสนา แสดงถึงความปติยินดีในการเสด็จกลับมาดาวดึงสของพระ 
พุทธองค (ตรงกับ วันขึ้น 15 คํ่า เดือน 11) การลากพระเปนการแสดงออกถึงความสามัคคีปรองดอง และเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 

วันและประเพณีท่ีสําคัญระดับชาติ 

1.  วันขึ้นปใหม มีความเชื่อวาเม่ือปใหมมาถึง ความทุกขโศกจะถูกท้ิงไวกับปเกา วันขึ้นปใหมมาถึงจะรับเอาแตสิ่งใหมๆ ความ
มีโชคและความสุข 
2.  วันเด็กแหงชาติ มีขึ้นเพื่อตองการใหทุกคนตระหนกัถึงความสําคัญ ของวันเด็กซึ่งเปนอนาคตของชาต ิ
3.  วันเทศบาล มีขึ้นเพื่อระลึกถงึความสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบเทศบาล 
4.  วันวิสาขบูชา มีขึ้นเพื่อระลกึถึงพระพุทธเจา ประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน ซึ่งเหตุการณดังกลาว เกิดขึ้นในวันเดียวและ
เดือนเดียวกัน 
5.  วันอาสาหบชูา เพื่อระลึกถงึพระพุทธเจาซึ่งไดประกาศศาสนาครั้งแรก เกิดมีพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และ
พระสงฆ 
6.  วันเขาพรรษา เปนวันท่ีพระภิกษุอธิษฐานวาจะอยูประจําวดั 
7.  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม) เพื่อระลึกถึงวันคลายวันพระราช
สมภพ ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ซึ่งพระองคทรงตระหนักถึงหนาท่ีอันพึงมีตอประเทศชาติ และประชาชน
และเปนวันแมแหงชาติ มีสัญลกัษณเปน ดอกมะลิ เพื่อเปนการระลึกถงึพระคณุแม และสงเสริมบทบาทของแมท่ีมีตอลูก 
ครอบครัวและสงัคม 
8.  วันปยมหาราช เพื่อระลึกถงึวันสวรรคตของรัชกาลที่ 5 
9.  เทศกาลกฐนิ เปนประเพณีการบําเพ็ญกุศลอยางหนึ่งของพทุธศาสนิกชนไทย และเปนหนาท่ีท่ีพุทธศาสนิกชนพึง 
กระทํา เปนประเพณีนําผาไปถวายแดภิกษุท่ีอยูจําพรรษา ตลอดพรรษา เพื่อสงเคราะหภิกษุ ใหไดผาผืนใหมแทนผืนเกาท่ีชํารุด 
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10. วันลอยกระทง เปนประเพณีสําคัญ มีความเชื่อวาไดบูชาพระเกศแกวจุฬามหาบนสวรรค ชั้นดาวดึงส บูชารอบพระพุทธบาท
ท่ีประดิษฐาน  ณ  ริมฝงแมนํ้านัมมทานที หรือเปนการตอบแทนและขอขมาตอพระแมคงคาที่ใหมีนํ้าใชในการอุปโภค บริโภค 
และละเมิดท้ิงสิง่ปฏิกูลไป 
11. วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช (5 ธันวาคม) เพื่อระลึกวันคลายวันพระ
ราชสมภพ ซึ่งพระองคทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณประโยชนอยางมากมายใหกับ 
พสกนิกรชาวไทย เพื่อใหประชาชนมีความเปนอยูดีขึ้น เชน ดานการศึกษา การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาสิ่งแวดลอม การพัฒนา
แหลงน้ํา และเปนวันพอแหงชาติ ซึ่งมีสัญลักษณ เปน “ดอกพุทธรักษา” 
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2.5 ขอมูลพ้ืนฐานดานการเมอืงการบริหาร 
สภาพดานการเมืองการบริหาร 

การบริหารงานของเทศบาลเมืองทุงสง โดยฝายบริหาร คือ นายกเทศมนตรี ไดรับการเลือกต้ังจาก
ประชาชนโดยตรง และนายกเทศมนตรีมีหนาท่ีกําหนดนโยบายแนวทางการบรหิารการพัฒนาทองถิ่น และ 
การใหบริการสนองความตองการของประชาชน 
ลักษณะการบรหิารงานของเทศบาล 

- การบริหารโดยถือประชาชนเปนศูนยกลาง ความพอใจสูงสุดของประชาชน คือเปาหมายของเทศบาล
บริการประชาชนตามรูปแบบศูนยบริการรวมชือ่ Call Center  ความตองการของประชาชนในเขตเทศบาล เปน
ตัวกําหนดทิศทางในการใหบริการของเทศบาล 

- กระจายอํานาจการบริหารงานสูชุมชนในรูปแบบองคการบริการชุมชน (อบช.) ประชาชนในเขต 
เทศบาลมีสวนรวมในการบริหารของเทศบาล  

- บริหารงานยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี GOOD GOVERNANCE บริหารแบบโปรงใส  
มีคุณธรรม เนนการมีสวนรวม ท้ังในระดับการบริหารงานเทศบาล และการบริหารงานพัฒนาชุมชนของ อบช. 
คณะผูบริหารเทศบาลเมืองทุงสง ชุดปจจุบัน 
ประกอบดวย 

1. นายทรงชัย วงษวัชรดํารง นายกเทศมนตรี 
2. นายสมใจ   จิตวิรัตนนุกูล รองนายกเทศมนตรี 
3. นายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี 
4. ดร.อานนท นัจสถาปนิก รองนายกเทศมนตรี 
5. นายประเวช   พรหมปาน เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายสมใจ สมศิริ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายนุกูล   ฉลาดแฉลม ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

 
สภาเทศบาลเมอืงทุงสง ชุดปจจุบัน   ประกอบดวย 

1. นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก ประธานสภาเทศบาล 
2. นายเมษา   ธนาวุฒิ รองประธานสภาเทศบาล 
3. นางสาวสมฤด ี หวังวณชิชากร สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายมนตรี   กัลยา สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายอาคม   ชนินทรเทพ สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายชนะพัฒน  ชัยวิรยิะกิจ สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นางปทมา ชินชฎาธาร สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายโสภณ โมรา สมาชิกสภาเทศบาล 
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9. นายประจิน เน้ือเขียว สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายจรัล อินทรสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล 
11. พ.ต.ประกอบ รัตนสุภา สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายอุดม ปนแกว สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายนคร ทองคํา สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายปฏิภาณ เสนะคุณ สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายปญญา จินาวงศ สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายสุรพงษ ลิมจุฑามาศ สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายอํานวย เพ็งจันทร สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายโสภณ เมืองทรัพย สมาชิกสภาเทศบาล 
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สถิติรายรับยอนหลัง 3 ปเทศบาลเมืองทุงสง 
รายรับ ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 

1. หมวดภาษีอากร    121,791,979.80 
1.1 ภาษีจัดเก็บเอง 9,054,287.62 8,118,188.60 10,230,052.24 10,519,914.06 
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 7,622,538.58 6,553,975.13 8,497,766.64 8,674,008.02 
- ภาษีบํารุงทองที่ 238,087.59 232,352.17 260,261.00 256,151.64 
- ภาษีปาย 1,049,755.45 1,177,685.30 1,274,648.60 1,416,164.40 
- อากรฆาสัตว 143,906.00 154,176.00 197,376.00 173,590.00 
1.2 ภาษีที่รัฐบาลเก็บเพิ่มแลว จัดสรรให 114,870,463.08 117,353,417.03 104,970,641.08 111,272,065.74 
- ภาษีมูลคาเพ่ิม 101,055,624.21 106,860,644.15 95,530,654.32 91,189,444.94 
- ภาษีมูลคาเพ่ิม 1 ใน 9     6,175,887.33 
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ 99,559.31 238,439.59 103,431.31 71,109.13 
- ภาษีสุรา 2,538,691.13 2,841,019.65 3,185,977.88 3,478,827.54 
- ภาษีสรรพสามิต 11,176,588.43 7,413,313.64 6,150,577.57 6,822,306.45 
- คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมที่ดิน 

9,550,097.00 8,460,798.00 7,177,935.00 462,183.19 

- คาภาคหลวงปโตเลียม 143,367.07 132,561.81 183,685.80 2,841,106.00 
- คาภาคหลวงแร 769,126.92 517,607.73 402,605.35 231,201.16 
2. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและคา
ใบอนุญาต 

2,500,644.57 2,152,431.90 3,046,964.55 1,729,256.10 

3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน 4,352,427.42 4,109,635.03 3,874,435.28 4,492,919.50 
4. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและ
เทศพาณิชย 

1,130,560.61 1,114,370.66 1,384,865.59 1,888,999.34 

5. หมวดรายไดจากทุน - - 137,940.00 -  
6. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 452,793.93 2,073,226.31 3,790,940.31 3,411,934.15 
7. หมวดเงินอุดหนุน 30,757,745.00    
7.1 เงินอุดหนุนทั่วไป  37,011,282.00 136,969,890.28  
- เงินอุดหนุนเพ่ือบูรณะทองถิ่นและ
กิจการอื่นทั่วไป 

   130,941,821.30 

- เงินอุดหนุนทั่วไปจากกรมสงเสริมการ  
ปกครองทองถ่ิน 

    

- เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา 102,941,674.55   16,240,882.16 
7.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    212,003,851.10 
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจดานการศึกษา     
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจดานโครงสราง     
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รายรับ ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 
พ้ืนฐานจากกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น 
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการถาย
โอน 

    

8. เงินอื่น ๆ     
8.1 จายขาดเงินสะสม     
8.2 เงินกู     
รวมรายรับ 276,523,187.77 181,043,519.07 272,169,955.48 492,501,643.45 

ที่มา:  กองคลัง เทศบาลเมืองทุงสง 
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สถิติรายจายยอนหลัง 3 ป 
เทศบาลเมืองทุงสง 

รายจาย ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 
รายจายงบกลาง 19,067,722.03 13,866,937.75 10,737,854.68 14,138,464.90 
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 31,260,731.72 32,219,059.44 129,443,102.03 109,331,163.52 
- เงินเดือน  27,252,373.44 93,776,511.81 102,327,220.05 
- คาจางประจํา  4,966,686.00 6,835,375.80 7,003,943.47 
หมวดคาจางช่ัวคราว 25,848,196.65 26,998,456.31 28,831,214.42 30,311,231.27 
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 57,121,780.58 69,020,783.30 88,744,340.61 86,460,803.60 
- คาตอบแทน  7,716,543.39 9,206,496.67 8,153,293.73 
- คาใชสอย  45,556,956.04 56,395,178.45 59,522,929.57 
- คาวัสดุ  15,747,283.87 23,142,665.49 18,784,580.30 
หมวดคาสาธารณูปโภค 4,694,975.15 5,329,714.33 5,624,560.41 5,621,230.15 
หมวดเงินอุดหนุน 2,667,448.81 3,549,553.36 4,397,512.25 5,255,910.90 
หมวดรายจายอื่น  1,564,400.00 306,000.00 4,394,000.00 1,500,000.00 
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและ
ส่ิงกอสราง 

32,059,765.50 29,753,014.58 28,801,285.00 9,872,720.00 

- คาครุภัณฑ 6,752,588.00 6,989,050.00 6,366,190.00 2,702,220.00 
- คาที่ดินและสิ่งกอสราง 25,307,177.50 22,763,964.58 22,435,095.00 7,170,500.00 
เงินอุดหนุนทั่วไป 102,801,750.30  100,000.00 16,240,882.16 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   76,461,923.65 210,876,968.80 
เงินอื่น ๆ     
- จายขาดจากเงินสะสม 4,797,512.56   7,461,787.48 
- จายจากเงินกู     
รวมรายจาย 281,884,283.30 181,043,519.07 377,535,793.05 497,071,162.78 

ท่ีมา: กองคลงั เทศบาลเมืองทุงสง 
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2.1 รายรับ 
รายรับ รับจริง 

ป 2549 
รับจริง  
ป 2550 

รับจริง 
ป 2551 

รับจริง 
ป 2552 

ก. รายไดภาษีอากร     
  1.  หมวดภาษีอากร 155,090,000.00 134,582,573.17 122,964,919.47 121,791,979.80 
   1.1 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 8,000,000.00 6,553,975.13 8,497,766.64 8,674,008.02 
   1.2  ภาษีบํารุงทองที่ 230,000.00 232,352.17 260,261.00 256,151.64 

   1.3  ภาษีปาย 990,000.00 1,177,685.30 1,274,648.60 1,416,164.40 
   1.4 อากรฆาสัตว 140,000.00 154,176.00 197,376.00 173,590 

   1.5 ภาษีมูลคาเพ่ิม 131,000,00.000 106,860,644.15 95,530,654.32 91,189,444.94 
  1.6 ภาษีมูลคาเพ่ิม 1 ใน 9 - - - 6,175,887.33 
   1.7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 40,000.00 238,439.59 103,431.31 71,109.13 

   1.8 ภาษีสุรา 1,200,000.00 2,841,019.65 3,185,977.88 3,478,827.54 

   1.9 ภาษีสรรพสามิต 5,400,000.00 7,413,313.64 6,150,577.57 6,822,306.45 

   1.10 คาธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธินิติกรรมที่ดิน 

7,800,000.00 8,460,798.00 7,177,935.00 462,183.19 

   1.11 คาภาคหลวงแร 240,000.00 517,607.73 402,605.35 231,201.16 
   1.12 ภาษีและคาธรรมเนียม

รถยนตหรือลอเล่ือน 
- - - - 

   1.13 คาภาคหลวงปโตรเลียม 50,000.00 132,561.81 183,685.80 2,841,106.00 
ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร      
  1. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ

ใบอนุญาต 
1,639,000.00 2,152,431.90 3,046,964.55 1,729,256.10 

 
   1.1 คาธรรมเนียมโรงฆา

สัตว 
200,000.00 229,806.00 294,066.00 257,535.00 

   1.2 คาธรรมเนียมโรงพัก
ฆาสัตว 

50,000.00.00 46,107.00 59,013.00 51,792.00 

   1.3 คาธรรมเนียมเก็บขน
ส่ิงปฏิกูล 

200,000.00 275,540.00 347,320.00 282,900.00 

   1.4 คาธรรมเนียมเก็บขยะ
มูลฝอย 

720,000.00 542,020.00 493,230.00 458,580.00 

   1.5 คาธรรมเนียม
ใบอนุญาตขายสุรา 

7,000.00 5,752.10 3,501.70 8,953.10 
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รายรับ รับจริง 
ป 2549 

รับจริง  
ป 2550 

รับจริง 
ป 2551 

รับจริง 
ป 2552 

   1.6 คาธรรมเนียม
ใบอนุญาตการพนัน 

10,000.00 2,512.30 1,804.20 530.00 

   1.7 คาธรรมเนียมผูละเมิด
กฎหมายและเทศ
บัญญัติ 

800.00 1,420.00 1,180.00 - 

   1.8 คาปรับผูไมขอตอบัตร
ประชาชนภายใน
กําหนด 

15,000.00 14,980.00 15,700.00 16,900.00 

   1.9 คาธรรมเนียมเก่ียวกับ
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

20,000.00 - 27,860.00 108,100.00 

   1.10 คาธรรมเนียมตรวจ
แบบกอสราง 

40,000.00 53,000.50 41,781.75 37,637.00 

   1.11 คาปรับเนียมการรักษา
ความสะอาด,ทางเทา   
คูระบายน้ํา 

- - - - 

   1.12 คาธรรมเนียม
ใบอนุญาตกองวัสดุ 

- - - - 

   1.13 คาปรับผิดสัญญา 20,000.00 560,993.00 1,408,432.90 207,814.00 
   1.14 คาปรับทําหนังสือหาย 

และสงหนังสือเกิน
กําหนด 

15,000.00 21,076.00 19,360.00 14,810.00 

   1.15 คาปรับจราจรที่ไดจาก
ผูกระทําผิดตาม 
พ.ร.บ.จราจรทางบก 

250,000.00 - 297,055.00 154,340.00 

   1.16 คาใบอนุญาต
ประกอบการคา
สําหรับกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ 

- 34,400.00 13,800.00 
 

54,000.00 

  
 
 

 1.17 คาใบอนุญาตใช
สถานที่เอกชนเพ่ือ
ประกอบการคาอาหาร
และน้ําแข็ง 

- - - - 

   1.18 คาใบอนุญาตใหตั้ง - - - - 
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รายรับ รับจริง 
ป 2549 

รับจริง  
ป 2550 

รับจริง 
ป 2551 

รับจริง 
ป 2552 

แผงลอย 
   1.19 คาใบอนุญาตสถานที่

แตงผม 
- - - - 

   1.20 คาใบอนุญาตรับจาง
แตงผม 

- - - - 

   1.21 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับ
โฆษณาโดยใชเครื่อง
ขยายเสียง 

7,200.00 8,260.00 7,110.00 7,415.00 

   1.22 คาใบอนุญาตทํา
นํ้าแข็งเพ่ือการคา 

4,000.00 4,000.00 - 5,000.00 

  1.23 คาปรับผูกระทําผิด
กฎหมายและขอบังคับ
ทองถิ่น 

- - - 1,600.00 

   1.24 คาใบอนุญาตติดตั้ง
ปายโฆษณา 

1,000.00 - 3,400.00 3,500.00 

  1.25   คาใบอนุญาตจัด
สถานที่จําหนายอาหาร
หรือสะสมอาหาร 
(เกิน 200 ตร.ม.) 

 14,300.00 1,500.00 10,800.00 

  1.26 คาธรรมเนียมในการ
ออกหนังสือรับรอง
การแจงการจัดตั้ง
สถานที่จําหนายอาหาร
หรือสะสมอาหาร 
(ไมเกิน 200 ตร.ม.) 

  8,800.00 33,100.00 

  1.27 คาใบอนุญาตให
จําหนายสินคาในที่
หรือทางสาธารณะ 

 12,420.00 2,050.00 13,950.00 

  2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน 4,161,000.00 4,109,635.03 3,874,435.28 4,492,919.50 
   2.1 คาเชาที่ดิน(ปลูกแผง

ลอย) 
21,000.00 22,800.00 22,800.00 21,000.00 

   2.2 คาเชาที่ขายของในตลาด
สด 

3,000,000.00 3,073,893.00 3,025,615.00 3,285,522.00 

   2.3 คาใชสถานที่จอด 80,000.00 63,153.00 57,072.00 56,430.00 



 36

รายรับ รับจริง 
ป 2549 

รับจริง  
ป 2550 

รับจริง 
ป 2551 

รับจริง 
ป 2552 

รถยนตโดยสาร 
   2.4 คาใชบริการศาลา

ประชาคมและหอง
ประชุม 

10,000.00 2,000.00 7,500.00 4,800.00 

   2.5 คาเชาทรัพยสินอื่น ๆ  300,000.00 210,070.00 284,259.00 303,192.00 
  2.6 คาเชาบานพัก

ผูปฏิบัติงานเทศบาล 
- - - - 

   2.6 คาดอกเบ้ียเงินฝาก
ธนาคาร 

50,000.00 416,782.91 278,769.09 621,535.39 

  2.7 คาดอกเบ้ียเงินฝาก 
กสท. 

700,000.00 320,936.12 198,420.19 200,440.11 

  3. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค
และเทศพาณิชย 

800,000.00 1,114,370.66 1,384,865.59 1,888,999.34 

   3.1 เงินชวยเหลือทองถิ่น
จากสถานธนานุบาล
กําไรสุทธิ 

800,000.00 1,114,370.66 1,384,865.59 1,888,999.34 

  4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 300,000.00 2,073,226.31 3,790,940.31 3,246,634.15 
   4.1 คาจําหนายเวชภัณฑ - - - - 
   4.2 เงินที่มีอุทิศให - - - - 
   4.3 คาขายแบบพิมพตาง ๆ 70,000.00 199,000.00 791,100.00 1,292,300.00 
   4.4 คาถายเอกสารและ

รับรองสําเนา 
30,000.00 32,225.00 32,410.00 49,152.00 

   4.5 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 200,000.00 1,842,001.31 2,967,430.31 1,905,182.15 
ค. รายไดจากทุน 10,000.00 - 137,940.00 165,300.00 
  1. หมวดรายไดจากทุน 10,000.00 - 137,940.00 165,300.00 
   1.1 คาขายทอดตลาด

ทรัพยสิน 
10,000.00 - 137,940.00 165,300.00 

  รวมรายไดไมรวมเงินอุดหนุน 162,000,000.00 144,032,237.07 135,200,065.20 123,684,935.90 
ง. เงินชวยเหลือ 33,000,000.00 3,7011,282.00 136,969,890.28  
  1. หมวดเงินอุดหนุน 33,000,000.00 37,011,282.00 136,969,890.28 359,186,554.56 
   1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 33,000,000.00 37,011,282.00 136,969,890.28 130,941,821.30 
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รายรับ รับจริง 
ป 2549 

รับจริง  
ป 2550 

รับจริง 
ป 2551 

รับจริง 
ป 2552 

   1.2 เงินอุดหนุนเก่ียวกับ
การศึกษา 

- - - - 

     -เงินอุดหนุนทั่วไป  - - 16,240,882.16 
     -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ดานการศึกษา 
- - - 212,003,851.10 

   1.3 เงินอุดหนุนทั่วไปจาก
กรมสงเสริมฯ 

- - - - 

   1.4 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
จากกรมสงเสริมฯ 

- - - - 

      รวมรายรับทั้งส้ิน 195,000,000.00 281,500,000.00 272,169,955.48 492,501,643.45 

ท่ีมา  :  กองคลงั เทศบาลเมืองทุงสง 
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งบประมาณรายจายท่ัวไปประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2553 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดาน/แผนงาน งบประมาณป 2553 คิดเปน % 

 ดานบริหารทั่วไป  37,982,072.00 19.18 
  - แผนงานบริหารงานทั่วไป  30,374,691.00 15.34 
  - แผนงานการรักษาความสงบภายใน  7,607,381.00 3.84 
 ดานบริการชุมชนและสงัคม  70,840,120.00 35.78 
  - แผนงานการศึกษา  33,909,714.00 17.13 
  - แผนงานสาธารณสุข  6,060,170.00 3.06 
  - แผนงานสังคมสงเคราะห  285,854.00 0.14 
  - แผนงานเคหะและชุมชน  22,324,680.00 11.28 
  - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  2,900,762.00 1.47 
  - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  5,358,940.00 2.71 
 ดานเศรษฐกิจ  23,349,394.00 11.79 
  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  21,625,574.00 10.92 
  - แผนงานการเกษตร  250,000.00 0.13 
  - แผนงานการพาณิชย  1,473,820.00 0.74 
 ดานการดําเนินงานอื่น  65,828,414.00 33.25 
  - แผนงานงบกลาง  65,828,414.00 33.25 

                    198,000,000.00 100.00 
ท่ีมา : ขอมูลเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2553 
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รายจายตามหมวดรายจาย 

หมวด งบประมาณป 2553 หมายเหตุคิดเปน % 

 1. รายจายงบกลาง  65,828,414.00 33.25 
 2. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา  42,315,629.00 21.37 
3. หมวดคาจางชั่วคราว 31,747,398.00 16.03 
 4. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสัดุ  40,427,159.00 20.42 
 5. หมวดคาสาธารณูปโภค  3,011,600.00 1.52 
 6. หมวดเงินอุดหนุน  545,000.00 0.28 
 7. หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดิน และสิ่งกอสราง  350,000 0.18 
 8. หมวดรายจายอื่น  13,774,800.00 6.96 
รวม 284,390,600.00 100 

 
 
งบประมาณเฉพาะการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 
กิจการสถานธนานุบาล 

 รายรับ  รับจริง 
ป 2549 

รับจริง 
ป 2550 

รับจริง 
ป 2551 

รับจริง 
ป 2552 

ประมาณการ 
ป 2553 

 1. หมวดรายได  6,327,936.49 8,868,582.11 11,047,800.81 16,201,003.33 19,535,000 
 2. หมวดเงินไดอื่น  3,768,535.37 3,714,568.85 4,616,218.65 6,296,664.46 10,796,666.00 
 รวมรายรับ  10,096,471.86 12,583,150.96 15,664,019.46 22,497,667.79 30,331,666.00 

ท่ีมา : สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุงสง 
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รายจาย จายจริง 
ป 2550 

จายจริง 
ป 2551 

จายจริง 
ป 2552 

ประมาณการ 
ป 2553 

 1. รายจายงบกลาง  1,939,944.50 2,716,859.28 3,844,297.00 6,900,000.00 
ก. จายจากรายได      
รายจายประจํา     
 1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา  1,237,680.00 1,362,109.00 1,531,199.00 2,000,000.00 
 2. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสัดุ  804,405.83 695,224.94 964,107.94 1,606,000.00 
 3. หมวดคาสาธารณูปโภค  53,205.27 59,717.05 73,892.82 132,000.00 
 6. หมวดรายจายอื่น  81,800.00 81,800.00 91,800.00 100,000.00 
รายจายเพื่อการลงทุน      
 7. หมวดครุภัณฑท่ีดินและ
สิ่งกอสราง  90,000.00 31,000.00 52,000.00 - 
 ข. จายจากเงินกําไรสุทธิ      
 1. หมวดรายจายอื่น  3,714,568.85 4,616,218.65 6,296,664.46 10,796,666.00 
 รวมรายจาย  7,921,604.45 9,562,928.92 12,853,961.22 21,534,666.00 

 ท่ีมา : สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุงสง 
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อัตรากาํลัง 
พนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาลเมืองทุงสง 

ณ  เดือนพฤษภาคม  2553 
 

พนักงานเทศบาลสามัญ (ระดับ) หนวยงาน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 รวม 

ลูกจาง 
ประจํา 

พนักงาน 
จางทั่วไป 

พนักงาน
จางตาม
ภารกิจ 

รวม 
ลูกจาง 

รวม 
ท้ังหมด 

สํานักปลัดเทศบาล 1 - 2 3 6 9 3 3 1 28 7 34 8 49 77 
กองวชิาการฯ - - - 3 2 2 3 1 - 11 1 6 1 8 19 
กองคลงั - 1 - 3 1 7 2 1 - 15 3 5 2 10 25 
กองชาง - - 2 1 4 4 4 2 - 17 15 91 8 114 131 
กองสาธารณสขุฯ - - - 1 - 5 - 1 - 7 5 89 10 104 111 
กองการศึกษา - - 1 1 2 6 4 2 - 16 6 77 9 92 108 
กองสวัสดิการสงัคม - - - - - 3 2 1 - 6 - 7 - 7 13 
กองชางสขุาภิบาล - - - - - 2 - - - 2 2 21 2 25 27 
รวม 1 1 5 12 15 38 18 11 1 102 39 330 40 409 511 

 
ท่ีมา : งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล 
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2.6 ขอมูลพื้นฐานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
คุณภาพน้ํา 

ปริมาณนํ้าเสียชุมชนที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลทั้งหมดโดยเฉลี่ย 6,171 ลบ.ม./วนั ปริมาณความสกปรก 
493.75 กโิลกรมั/วัน  ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการกอสรางระบบรวบรวมและบาํบัดนํ้าเสียรองรับและบําบัดนํ้าเสีย
ชุมชนกอนระบายลงสูแหลงนํ้าสาธารณะ ซึ่งจะแลวเสร็จในป พ.ศ.2553  พื้นท่ีของระบบบําบัดนํ้าเสีย 12 ไร แบบ
ตะกอนเรง  (Activated Sludge) 

คุณภาพอากาศ 

ในเขตเทศบาลเมืองทุงสง  ประสบภัยปญหาคุณภาพอากาศดานฝุนละออง  เปนสิ่งที่ตองเฝาระวังและ
ติดตาม  เน่ืองจากอําเภอทุงสงมสีภาพภูมิประเทศที่ลอมรอบดวยภูเขาและมีอุตสาหกรรมปูนซิเมนต  โรงโมหิน ท่ี
กอใหเกิดฝุนละอองในอากาศ  นอกจากนี้ยังมีขอมูลพบวาประชาชนในอําเภอทุงสงมีอัตราปวยดวยโรคระบบ
ทางเดินหายใจคอนขางสูง 
คุณภาพเสียง 

จากการตรวจวดัระดับเสียงในชุมชน ของกรมควบคุมมลพิษในพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช  พบวาคา
เสียงที่ตรวจวัดไดมีคาไมเกินมาตรฐานแตปญหาที่เกิดขึ้น คือ ปญหาเดือดรอนรําคาญที่เกิดจากการรองเรียนของ
ประชาชน 
ขยะมูลฝอย 

-  ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้ในเขตเทศบาล 35-40 ตัน/วนั  ปริมาณขยะที่เทศบาลสามารถเก็บขนได 
35 ตัน / วัน 

-  กําจัดโดยวิธีฝงกลบ  ณ  ศูนยฝงกลบขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
องคประกอบของขยะมูลฝอยป 2551 

องคประกอบของขยะมลูฝอย รอยละโดยน้ําหนัก 

-  เศษอาหาร ผัก ผลไม 

-  กระดาษ พลาสติก โลหะ แกวที่รีไซเคิล ได 

-  กระดาษ พลาสติก เศษกิ่งไมเปลือกแข็ง และเมล็ด
ผลไม (ขายหรือนําไปใชใหมได) 

-  ดิน หิน วัสดุกอสรางอื่น ๆ  

52.51 

28.92 

12.32 

 
6.25 

ท่ีมา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

       อัตราการผลิตขยะมลูฝอย (กก./คน/วัน)  = 1.00 



 43

จากองคประกอบของขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองทุงสง มีองคประกอบเปนขยะอินทรียสงูทีสุ่ด คือ    
เปอรเซ็นต  ซึ่งขยะเหลาน้ีเหมาะสมที่จะนําไปกาํจัดโดยทําปุยหมัก และหมักผลิตกาซชวีภาพเปนพลังงาน
เชื้อเพลิงทดแทน รองลงมาเปนขยะประเภทรีไซเคิล เชน กระดาษ พลาสติก ขวดแกว ซึง่เหมาะแกการนํามาคัด
แยกเขาสูกระบวนการรีไซเคิลตอไป  สวนขยะประเภทที่เผาใหมได เชน พลาสติก  เปลือกเมล็ดผลไม ยาง 
เหมาะที่จะนํามาเปนขยะเชื้อเพลิง RDF 

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

ต้ังอยูท่ี  หมูท่ี 4 ตําบลควนกรด  อําเภอทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตําแหนงพิกัด  X = 0573136      Y = 0895722 
พื้นท่ีท้ังหมด  110 ไร  ขณะนี้อยูระหวางเตรียมการพื้นท่ีบอฝงกลบเพื่อรองรับขยะมูลฝอย 
เครือขายการเรียนรูดานการจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลไดจัดต้ังศูนยเรียนรูการจัดการขยะมลูฝอย

แบบผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเปนแหลงศึกษาดูงานและเรียนรูของชุมชน  องคกร
หนวยงานตางๆ ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 2  ตําบลควนกรด  อําเภอทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผลิตภัณฑแปรรูปจากขยะ 

-    ปุยอินทรียจากสิ่งปฏิกลู   -   กาซชีวมวล 
-   กาซชีวภาพ    -    ปุยชีวภาพอัดเม็ด 
-    ถานอัดแทง    -    นํ้าหมักชีวภาพ 
-   นํ้าสมควันไม    -    แทงขยะเชือ้เพลิง (RDF) 

สารพิษและสารอันตราย 
สถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองทุงสง มีสถานประกอบการที่ใชสารเคมีอันตรายอยูในพืน้ท่ีแต

สถานประกอบการเหลาน้ียังไมกอใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมจากกากสารพษิและสารเคมีอันตราย โดย
พิจารณาจากการที่ยังไมเคยมีเรื่องรองเรียนในพื้นท่ี 
พลังงานทดแทนจากขยะมูลฝอย 

1) ระบบผลิตกาซชวีภาพจากขยะชมุชน ทดแทนเชื้อเพลิงแกสหุงตม LPG  ในโรงฆาสัตวเทศบาล 
2) ศึกษาวิจัยพัฒนาระบบผลิตขยะเชื้อเพลิง 
 
(ขอมูล : กองชางสุขาภิบาล  เทศบาลเมืองทุงสง) 
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ลักษณะสิ่งแวดลอมเทศบาลเมอืงทุงสง 
  ประเด็นศักยภาพทางดานสิ่งแวดลอม 
1.  ทรวดทรงทางธรณีสัณฐาน 

สภาพภูมิประเทศโดยรวมมีภูเขาลอมรอบ มีศักยภาพที่เอื้ออํานวยตอการกําบังลมในกรณีท่ีมี
ลมกรรโชกแรง ชวยลดแรงลม  
แหลงน้ําผิวดนิและคลอง 

-  พื้นท่ีเทศบาลเมืองทุงสง เปนพื้นท่ีทองกะทะมีภูเขาลอมรอบ มีคลองหลายสายจากตนนํ้า 
ภูเขาเหมน และน้ําตก คือ คลองทาโหลน คลองทาเลา คลองทาแพและคลองตม  ทําหนาท่ีผันนํ้าหลากจากตัว 
ชุมชนเมืองและระบายลงสูนอกเมืองผานตําบลชะมาย ไปสูจงัหวัดตรัง 

-  คลองทั้ง 4 สาย ท่ีไหลผานตําบลปากแพรก เขตเทศบาลเมืองทุงสง มีศักยภาพท่ีเอื้ออํานวย
ตอระบบระบายน้ําฝนไดระดับหนึ่ง แตไมสามารถระบายน้ําไดทันในฤดูนํ้าหลาก เน่ืองจากเขตเทศบาลมีพื้นท่ีเปน
ลักษณะทองกะทะ ปจจุบันคลองทั้งสีส่ายยงัรองรับนํ้าท้ิงจากชุมชนและตลาดยังไมมีระบบบําบัดนํ้าเสีย 
ประเด็นปญหาทางดานสิ่งแวดลอม 
1.  ความเสื่อมโทรมของแหลงน้ําผิวดินทางกายภาพ 

คลองสายหลักท้ัง 4 สาย ไมไดรับการบําบัดนํ้าเสียจากชุมชนที่ไหลลงคลอง สภาพนํ้าผิวดิน
เปนสนิมไมสามารถบริโภคได โดยเฉพาะบริเวณชุมชนบานในหวัง   
2. น้ําทวมในเขตเมือง 

ปริมาณนํ้าในชวงฤดูฝนจากแหลงตนนํ้าบริเวณภูเขาเหมน  นํ้าตกโยง นํ้าตกหนานปลิว ไหล
ผานเขตเทศบาลเมืองทุงสง โดย ลําคลองท่ีไหลผานเขตเทศบาล ท้ัง 4 สาย คือ คลองทาเลา คลองทาโหลน 
คลองทาแพ คลองตมพื้นท่ีริมฝงคลองท่ีประสบปญหาน้ําทวมมากและบอยท่ีสุดคือ ริมฝงคลองทาเลา และคลอง
ตม ซึ่งเปนพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ การคาหนาแนน ทําใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมาก แตระยะเวลาทวมขังไม
นานไมเกิน 1-2 วัน  

การใชท่ีดินในเขตเทศบาลเมืองทุงสง 
การใชท่ีดินในเขตเทศบาลเมืองทุงสง มีอัตราสวนการใชท่ีดินคอนขางหนาแนนบริเวณริมคลอง

ตมและคลองทาเลา ซึ่งเปนตลาดสด ยานการคา สถานที่ราชการ สถานีรถไฟ บริเวณชุมชนรอบนอกมีแนวโนมมี
การกอสรางอาคารที่พักอาศัยเพิ่มขึ้น มีการถมพื้นท่ีสูงขึ้น ทําใหประสบปญหาการระบายน้ํา 
1.  โครงขายระบบถนน 

โครงขายระบบถนนในเขตเทศบาลเมืองทุงสง ถนนสายหลัก  2 สาย คือ ถนนชนปรีดา และ
ถนนเพชรเกษมถนนสายรอง และถนนซอยสวนใหญมีขนาดแคบ เขตทางและทางเทาคอนขางคับแคบ เชน ถนน 
ขางหอสมุดประชาชนซึ่งเปนทางสัญจรออกนอกเขตเมืองคับแคบมาก  และมีปริมาณการจราจรคอนขางสูง
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โดยเฉพาะอยางยิ่งตามแนวถนนทุงสง-นาบอน ซึ่งขนานเลียบริมคลองทาเลา จะประสบปญหาน้ําทวมกอนสายอ่ืน 
แตยังสามารถวางระบบบําบัดนํ้าเสียรวมได 
2.  ระบบระบายน้าํ 

ระบบระบายน้ําโดยใชระบบทอท่ีมีขนาด  0.40–1.50 เมตร  ทอดขนานไปกับถนนสายตาง ๆ  
ในสวนของทอระบายนํ้า  แตยังมีทอระบายน้ําไมเต็มพื้น มีปญหานํ้าทวมขังในชุมชนตาง ๆ ตลอดจนปญหาทอ
ระบายน้ําอุดตัน 

แหลงกําเนิดนํ้าเสีย แหลงกําเนิดนํ้าเสียขนาดใหญ แหลงชุมชนยานการคาและตลาดสด และ
บานเรือนจัดเปนแหลงกําเนิดนํ้าเสียท่ีนํามาสูความเสื่อมโทรม ความถดถอย และสภาวะมลพิษที่ปนเปอนในแหลง
นํ้าผิวดินของเทศบาลเมืองทุงสงในอนาคต 

(ขอมูล : กองวชิาการและแผนงาน เทศบาลเมืองทุงสง) 
ปริมาณพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมอืง 

ในเขตเทศบาลเมืองทุงสง มีพื้นท่ีสีเขียวเพื่อการพักผอนหยอนใจ และนันทนาการ คิดเปน 
6.05 ตารางเมตรตอประชากร 1 คน ดังน้ี 

1.สวนสาธารณะ จํานวน 3 แหง คือ สวนสาธารณะถ้ําตลอด พื้นท่ี 24 ไร  สวนพฤกษาสิริน
ธร พื้นท่ี 153 ไร   สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา พื้นท่ี 11 ไร    รวมพื้นท่ีจํานวน 188  
ไร   ในเขตพื้นท่ีสวนสาธารณะ 2 แหงแรกมลีกัษณะเปนภูเขา มีปาไมขึ้นหนาแนน  เปนปอดของเมืองไดเปน
อยางดีท่ีสุด  

2.แหลงพกัผอนหยอนใจและออกกําลงักายที่สวนปาหนองปาแก บริเวณชุมชนเสริมชาติ พื้นท่ี 
16  ไร  ซึ่งชุมชนเสริมชาติ บริหารจัดการเอง เปนท่ีพักผอนของประชาชนทั่วไป  นอกจากนี้  ยังมีสวนปาทาแพ
ใต  พื้นท่ี 6 ไร 

3.พื้นท่ีภูเขาเตี้ย ๆ  ขนาดเล็กบริเวณในเขตเทศบาล และริมเขตเทศบาล  จํานวน 2 แหง คือ 
เขาแจม  พื้นท่ี  600 ไร  และเขาปรีดี  พื้นท่ี 6 ไร 

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

สวนหนึ่ง 
 

ท่ีมา : กองชาง เทศบาลเมืองทุงสง 


