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สว่นที่ 2 
2.1 สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐานสาํคญัของเทศบาล 

สภาพทัว่ไป 
เมืองทุ่งสง (City of Thungsong) 

เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นเมืองที่ต ัง้อยู่ในเขตทอ้งที่ตาํบลปากแพรก  อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ตาํแหน่งทีต่ ัง้ของทุ่งสงอยู่กึ่งกลางคาบสมทุรมเีสน้ทางเชื่อมต่อระหว่างทะเลอ่าวไทยกบัทะเล อนัดามนั ทาํใหทุ้่งสงเป็นส่วนหน่ึง

ของเสน้ทางการคา้ขา้มคาบสมทุร  ในสมยัอาณาจกัรตามพรลงิค ์ และสมยัอาณาจกัรนครศรธีรรมราช หลกัฐานทีย่งัหลงเหลอื

อยู่ในปจัจบุนัคอืร่องรอยชมุชนโบราณทีไ่ดร้บัอทิธพิลของ  วฒันธรรมอนิเดยีทีต่าํบลหนองหงส ์สนันิษฐานว่าเสน้ทางคาบสมทุร

เสน้น้ีเริ่มตน้จากปากแมน่ํา้กนัตงั กองเรอื  สนิคา้ทีม่าจากอนิเดยี  ลงักา  หรอืชาวตรงั   จะลอ่งเรอืเขา้มาตามแมน่ํา้กนัตงั ผ่าน

มาทางคลองท่าหลวง เขา้คลองวงัหบี คลองท่าเลา คลองท่าโหลน ขึ้นบกที่บริเวณวดัชยัชุมพล เมอืงทุ่งสง แลว้เดนิทางเทา้เขา้

อาํเภอร่อนพบูิลยข์า้มคลองเสาธงเขา้สู่เมอืงนครศรีธรรมราช ในยุคสมยัน้ีทุ่งสงคงมฐีานะเป็นชุมชนไมข่ยายใหญ่โตขนาดเมอืง

มาถงึสมยัรตันโกสนิทรท์ุ่งสงเจริญขึ้นเป็นลาํดบั จนกระท ัง้ในสมยัรชักาลที่ 5 เมือ่ปี  พ.ศ. 2440 เมอืงแห่งน้ี   ก็ไดร้บัการ

แต่งต ัง้ใหเ้ป็นอาํเภอขึ้นกบันครศรีธรรมราช   คนเก่าเล่าว่า   ชุมชนแรกของเมอืงทุ่งสงต ัง้อยู่บริเวณตลาดใน  ริมคลองท่าเลา

ใกล ้ๆ บรเิวณหอสมดุประชาชนเทศบาลเมอืงทุ่งสงในปจัจบุนั ต่อมาไดม้กีารสรา้งทางรถไฟสายใต ้โดยทางรถไฟซึง่มกีารสรา้ง

และเปิดใชง้านเป็นช่วง ๆ ตัง้แต่สมยัรชักาลที ่5 มาสาํเรจ็เสรจ็สิ้นตลอดสายในสมยัรชักาลที ่6 ไดเ้ลอืกทุ่งสง (ตาํบลปากแพรก 
)เป็นสถานีชุมทางใหญ่ เป็นจุดรวมและจุดจ่ายรถไฟแยกไปส่วนต่าง ๆ ของภาคใต ้การเป็นชุมทางรถไฟน้ีทาํใหจุ้ดศูนยก์ลาง

ของเมอืงที่เคยอยู่บริเวณตลาดใน ยา้ยไปอยู่ริมทางรถไฟและบรเิวณโดยรอบ เมอืงทุ่งสงเป็นชุมชนทีม่แีนวโนม้การขยายตวัสูง

และเป็นศูนยก์ลางความเจรญิแห่งหน่ึงของจงัหวดั เพือ่รองรบัการเจรญิเตบิโตของเมอืงจากปจัจยัดา้นการคมนาคม โดยเริ่มจาก

การเป็นชุมทางการคมนาคมขนส่งทางรถไฟซึง่มผีลใหเ้กิดการคา้และการบรกิารตามมา แมว้่าในระยะหลงัการเป็นชมุทางรถไฟ

จะลดบทบาท ความสาํคญัลงบา้งเน่ืองจากการเปิดเสน้ทางการคมนาคมทางบกสายใหม ่ๆ หลงัจากปี พ.ศ. 2517 เป็นตน้มา  
ซึง่ทาํใหชุ้มชนแห่งน้ีเป็นชมุชนทางรถยนตท์ีส่าํคญัของจงัหวดันครศรธีรรมราช และตดิต่อกบัพื้นทีจ่งัหวดั    ทางฝัง่ทะเลทาง
ตะวนัตกของภาคใตอ้กีดว้ย เมอืงศูนยก์ลางการคมนาคม ชุมทางรถไฟการคมนาคมทางรถยนตท์ี่สะดวกเป็นชุมทางรถยนตท์ี่

สาํคญัของจงัหวดันครศรธีรรมราช และการตดิต่อกบัพื้นทีจ่งัหวดัทางฝัง่ทะเลทางตะวนัตกของภาคใตอ้กีดว้ยนอกจากน้ี ชมุชน

ทุ่งสงยงัเป็นที่ต ัง้ของส่วนราชการหลายหน่วยงานท ัง้ระดบัเขตและระดบัจงัหวดัทาํใหชุ้มชนน้ีเจริญขึ้นอย่าง รวดเร็ว เสน่หข์อง

เมอืงทุ่งสงก็เป็นศูนยก์ลางของอาหารเลศิรสนานาชนิด ทาํใหน้กัเดนิทางตอ้งแวะชิมปจัจบุนัทุ่งสงเป็นเมอืงใหญ่ ทีม่คีวามเจริญ

และคกึคกัไปดว้ยผูค้นทีม่าจากท ัว่สารทศิ ตวัเมอืงทุ่งสงต ัง้อยู่ในเขตตาํบลปากแพรก  ถนนชนปรดีาถอืวา่เป็นเสน้ทางการจราจร

หลกั เพราะมรีา้นคา้ท ัง้สองฟากถนน รวมพื้นที่ปจัจบุนั 7.17  ตารางกิโลเมตร  หรอื 4,481.25 ไร่ (ครอบคลุมพื้นที่เทศบาล
เมอืงทุ่งสงท ัง้หมด)  
มปีระชากร 29,482  คน (ขอ้มลู ณ 31 ธนัวาคม 2554) 
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ลกัษณะและสภาพทัว่ไปของเมืองทุ่งสง 
ลกัษณะทางกายภาพ 

เมอืงทุ่งสง มสีภาพภมูปิระเทศเป็นทีร่าบเชงิเขา มภีเูขาลอ้มรอบ เป็นพื้นทีร่าบ มพีื้นทีเ่กษตรกรรมประมาณ 

1,575.25 ไร่ และมภีเูขาเตี้ย ๆ ในเขตเทศบาล ไดแ้ก่ ภเูขาแจ่ม ภเูขาชยัชมุพล ภเูขาปรดี ีภเูขาราบ  ระยะทางห่างจาก

กรุงเทพฯ   โดยทางรถยนต ์747 กโิลเมตร วดัระยะทางจากเสน้ทางรถไฟได ้773 กโิลเมตร  
ทศิเหนือ ตดิต่อกบัตาํบลนาหลวงเสน 
ทศิใต ้ ตดิกบัตาํบลชะมาย 
ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบัตาํบลถํา้ใหญ่ 
ทศิตะวนัตก ตดิต่อกบัตาํบลชะมาย 

พื้นทีใ่นเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง ประกอบดว้ยตาํบลปากแพรกท ัง้หมด 

ลกัษณะภมิูประเทศ 
สภาพภมูปิระเทศของพื้นทีเ่ทศบาลเมอืงทุ่งสง เป็นทีร่าบเชงิเขามภีเูขาลอ้มรอบ ในพื้นทีร่าบมพีื้นทีเ่กษตรกรรมประมาณ   

1,575.25  ไร่   และมภีเูขาเตี้ย  ๆ  ในเขตเทศบาล  4  ลูก  ไดแ้ก่  ภเูขาแจ่ม  ภเูขาชยัชมุพล ภเูขาปรดี ี และภเูขาราบ  

เทศบาลเมอืงทุ่งสงไดก้าํหนดขอบเขตของเทศบาลไวด้งัน้ี คอื  

ดา้นทศิเหนือ  
ตัง้แต่หลกัเขตที่ 1 ซึ่งต ัง้อยู่ที่เสน้เขตตาํบลชะมาย และตาํบลนาหลวงเสน อาํเภอทุ่งสง ตดักบัเสน้เขตตาํบล 

ปากแพรก (เทศบาลเมอืงทุ่งสง) เลยีบเสน้เขตตาํบลนาหลวงเสนดา้นทศิใตไ้ปทางทศิตะวนัออก จดหลกัเขตที ่2 ซึง่ต ัง้อยู่ทีเ่สน้

เขตตาํบลนาหลวงเสน และตาํบลถํา้ใหญ่ อาํเภอทุ่งสง ตดักบัเสน้เขตตาํบลปากแพรก  
 
ดา้นตะวนัออก  

จากหลกัเขตที ่2 เลยีบเสน้เขตตาํบลถํา้ใหญ่ ดา้นตะวนัตกไปทศิใต ้จดหลกัเขตที ่3 ซึง่ต ัง้อยู่ที่เสน้เขตตาํบลถํา้

ใหญ่ ตดักบัเสน้เขตตาํบลชะมาย  
 
ดา้นใต ้ 

จากหลกัเขตที ่3 เลยีบเสน้เขตตาํบลชะมายดา้นตะวนัออกไปทางทศิตะวนัตก จดหลกัเขตที ่4 ซึง่ต ัง้อยู่ทีเ่สน้

เขตตาํบลปากแพรก ตดักบัเสน้เขตตาํบลชะมาย ดา้นตะวนัตก จากหลกัเขตที ่4 เลยีบเสน้เขตตาํบลชะมาย ดา้นตะวนัออกไป

ทางทศิเหนือ ไปบรรจบหลกัเขตที ่1  

การเดินทาง 

ทางรถยนต ์
ม ี2 เสน้ทาง คอืเริ่มตน้จากกรุงเทพฯ โดยใชเ้สน้ทางหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจงัหวดัเพชรบรุ ี 

ประจวบครีขีนัธ ์ และเมือ่ถงึจงัหวดัชมุพร  เปลีย่นมาใชเ้สน้ทางหมายเลข  41  ผ่านจงัหวดัสุราษฎรธ์านี เขา้เขตจงัหวดั

นครศรธีรรมราช อ.ทุ่งสง เป็นระยะทาง 747 กโิลเมตร และทางรถไฟเป็น ระยะทาง 773 กโิลเมตร 
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รถโดยสารประจาํทาง 

มรีถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรบัอากาศของบรษิทัขนส่ง จาํกดั จดับรกิารจากกรุงเทพฯ สถานีตน้ทางที่

ขนส่งสายใต ้ถนนป่ินเกลา้-นครชยัศร ีและทีทุ่ง่สง สถานีตน้ทางอยู่ทีบ่รษิทัขนส่ง ทรพัยไ์พศาลทวัร ์จาํกดั สาขาทุ่งสง ใกล ้

สถานีรถไฟชมุทางทุ่งสง หรอืทีห่อนาฬกิา 

รถไฟ 
การรถไฟแห่งประเทศไทยใหบ้รกิารรถไฟสู่ อาํเภอทุ่งสง ท ัง้เป็นสถานีปลายทางและเป็นสถานีทีข่บวนรถผ่าน  

ทางอากาศโดยเดินทางไปที่จงัหวดันครศรธีรรมราช 
- นกแอร ์
- วนั-ทู-โก  
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สถานที่ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง 

"ถํ้าตลอด" หรอืที่ชาวทุ่งสงเรยีกกนัว่าถํ้าหลอด  

เป็นถํา้ทีรู่จ้กักนัมานานเท่าใดไมม่หีลกัฐาน ปรากฏทราบเพยีงแต่วา่ในปี พ.ศ.2431 นายบญุช่วย กมุารจนัทร ์
ไดร้วบรวมเงนิจากผูม้จีติศรทัธา สรา้งพระพทุธไสยาสนข์ึ้น ต่อมาไดส้รา้งพระพทุธรูปอืน่ ๆ เพือ่เป็นพทุธบูชามาตามลาํดบั  

"ถํา้ตลอด" เป็นถํา้ของภเูขาวดัโคกหมอ้(วดัชยัชมุพล) สถานทีส่าํคญัทางประวตัศิาสตร ์สมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 ปี พ.ศ.2484 
เมอืงทุ่งสง ในฐานะชมุทางการคมนาคมทีส่าํคญั จงึตกเป็นเป้าหมายของฝ่ายพนัธมติร และฝ่ายอกัษะ ญี่ปุ่ นยดึเอาเมอืงทุ่งสง

เป็นเป้าส่งกาํลงับาํรุงเพือ่ขยายแนวรบสู่ประเทศพมา่ เกณฑแ์รงงานคนและปรบัจดุยุทธศาสตรพ์กักาํลงัพล โดยสรา้งทางรถไฟ

เลยีบภเูขาดา้นตะวนัออกภเูขาโคกหมอ้จงึกลายเป็นเป้าโจมตทีางอากาศของฝ่ายสมัพนัธมติร ทาํใหถ้ ํา้กระโจมซึง่อยู่ดา้นบนเขา 

พงัทะลายลง ต่อมาจงึเปลีย่นชื่อภเูขาโคกหมอ้เป็นภเูขา "ชยัชมุพล" เพือ่เป็นอนุสรณท์างประวตัศิาสตร ์ลกัษณะของถํา้ตลอดหนั
หนา้ไปทางทศิเหนือ และสามารถเดนิทะลไุด ้เมือ่เขา้ไปภายในถํา้ จะรูส้กึเยน็ ภายในถํา้มหีนิงอกหนิยอ้ยสวยงาม มพีระพทุธรูป

ปูนปัน้ปางไสยาสนส์วยงาม  1 องค ์ความยาว 11 เมตร หนัเศียรไปทางทศิใตต้ามส่วนลกึของถํา้ พระบาทหนัไปทางปากถํา้ ท ัง้

ยงัมพีระพทุธรูปเท่าองคจ์รงิประดษิฐานเรยีงรายไปกบัผนงัถํา้ทางดา้นทศิตะวนัตกจนสุดถํา้ ผนงัถํา้ท ัง้สองดา้นเป็นภาพ

จติรกรรมฝาผนงั ฝีมอืของครูแนบ  ทชินิพงศ ์ผูม้ผีลงานดเีด่นทางดา้นวฒันธรรมสาขาจติรกรรม ประจาํปี 2534 จาก

สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต ิตรงกลางปากทางเขา้ถ ํา้มสีงิหโ์ตแกะสลกัจากหนิขนาดใหญ่ดูโดดเด่นสวยงาม 

ดา้นขา้งปากถํา้มพีระพทุธรูปปูนปัน้ขนาดต่าง ๆ และเจดยี ์ฯลฯ บรเิวณภายนอกถํา้มพีระพทุธรูปเหมอืน อนัเป็นทีเ่คารพศรทัธา

ของประชาชนภาคใต ้ไดแ้ก่พอ่ท่านคลา้ยวาจาสทิธิ์ วดัธาตนุอ้ย, หลวงปู่คลิ้ง วดัถลงุทอง พอ่ท่านซงั วดัววัหลงุ, หลวงปู่ทวดวดั
ชา้งไห ้และหลวงปู่เขยีว วดัหรงบน ประดษิฐานอยู่ท ัว่บรเิวณ ประดษิฐานอยู่ท ัว่บรเิวณของถํา้ตลอด 

2 พระซาํปอกง หรอื หลวงพอ่โต และ พระโพธสิตัวก์วนอมิ 
เมือ่ปี พ.ศ.2492 มคีณะบคุคลที่นบัถอืและศรทัธาในพระซาํปอกง ไดอ้ญัเชิญกระถางธูปพระซาํปอกงมาต ัง้ ณ 

ศาลเจา้ ซึ่งเป็นอาคารไมห้ลงัเลก็ ๆ บริเวณสวนผกั บา้นนาเหนือ อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เพือ่สกัการะบูชาเป็น

เครื่องยึดเหน่ียวจิตใจใหมุ้่งกระทาํความดี และไดจ้าํลององคพ์ระซาํปอกงของวดัพนญัเชิงขึ้นเป็นไมแ้กะสลกั ลงรกัปิดทอง

ขนาดหนา้ตกักวา้ง 18 น้ิวเพือ่กราบไหวบู้ชา ดว้ยความเลือ่มใสศรทัธาของประชาชนในอาํเภอทุ่งสงและใกลเ้คียงทีม่ต่ีอพระซาํ
ปอกงมจีาํนวนมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2514 จึงไดร่้วมกนับริจาคทรพัยเ์พื่อสรา้งอาคารวหิารหลงัใหม่ขึ้น พรอ้มน้ีไดส้รา้ง

พระพทุธรูปซาํปอกงองคใ์หมเ่ป็นปูนปัน้ ขนาดหนา้ตกักวา้ง 52 น้ิวเพือ่ประดษิฐานเป็นพระประธานในวหิารดงัปรากฎในปจัจบุนั 

และมพีระโพธสิตัวก์วนอมิ 

3. สวนพฤกษาสรินิธร 
สวนสาธารณะบา้นในหวงัแต่เดมิ มพีื้นที ่หมดประมาณ 150 ไร่ ตัง้อยู่ทีบ่า้นในหวงัตะวนัออก บรเิวณเขายายสี

หวงัเชื่อมต่อเขาประไพและเขาหมูแ่ปะในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง   อ.ทุ่งสง จ.นครศรธีรรมราช  อยู่ตดิในตวัเมอืงทุ่งสง รมิทาง
หลวงแผ่นดนิหมายเลข 41 ห่างจากจงัหวดั นครศรีธรรมราช 55 กิโลเมตร พื้นเป็นที่ราบที่ลุ่มและเป็นภูเขา ไดร้บัการ

พระราชทานนาม จากสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ชื่อว่า “สวนพฤกษาสริินธร” เป็นสถานที่  พกัผ่อน
หย่อนใจ  นนัทนาการแก่ประชาชนในทอ้งถิน่ และเป็นจดุแวะพกัผ่อนของผูท้ีเ่ดนิทางผ่าน 
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สภาพทัว่ไปของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ประวตัเิทศบาลเมืองทุ่งสง 

ตาํบลปากแพรก " อ.ทุ่งสง จ.นครศรธีรรมราช ไดย้กฐานะขึ้นเป็น " เทศบาลตาํบลปากแพรก " โดยไดป้ระกาศ
พระราชกฤษฎกีา เมือ่วนัที ่21 มถินุายน 2483 ม ี" นายเนย ศิลปรศัมี " เป็นนายกเทศมนตรคีนแรก และไดป้ระกาศ
กระทรวงมหาดไทยยกฐานะและเปลีย่นชื่อเป็นเทศบาลเมอืงทุ่งสง เมือ่วนัที ่8 มนีาคม 2547    
การเปลี่ยนแปลงเทศบาล  ดงัน้ี ยกฐานะเป็นเทศบาลตาํบลเมือ่วนัที ่ 21 มถินุายน 2483 โดยมเีน้ือที่ 3 ตารางกิโลเมตร ยก

ฐานะเป็นเทศบาลเมอืงทุ่งสง เมือ่วนัที ่8 มนีาคม 2547 ปจัจบุนัเทศบาลเมอืงทุ่งสง มพีื้นที ่7.17 ตารางกิโลเมตรความเป็นมา

ของเครื่องหมายเทศบาลตราเครื่องหมายรูปเจดยีต์ ัง้อยู่บนภเูขา 

ความหมาย รูปเจดยีต์ ัง้อยู่บนภูเขา ซึ่งรูปเจดยีเ์ป็นปูชนียว์ตัถทุางศาสนาที่สาํคญั ของจงัหวดันครศรีธรรมราช 

และสภาพทอ้งที่อาํเภอทุ่งสง ซึง่เป็นทีต่ ัง้เทศบาลเมอืงทุ่งสงเป็นที่ราบมภีูเขาลอ้มรอบและ สลบัซบัซอ้น จงึใชรู้ปเจดยีต์ ัง้อยู่บน

ภเูขาเป็นตราเครื่องหมายประจาํเทศบาล 

ภมิูประเทศ ภมิูอากาศ 

ลกัษณะภมิูประเทศ สภาพภมูปิระเทศของพื้นทีเ่ทศบาลเมอืงทุ่งสง เป็นทีร่าบเชงิเขามภีเูขาลอ้มรอบ ในพื้นทีร่าบมพีื้นที่

เกษตรกรรมประมาณ 2,025 ไร่ และมภีเูขาเตี้ย ๆ ในเขตเทศบาล 4 ลูก ไดแ้ก่ภเูขาแจ่ม ภเูขาชยัชมุพล ภเูขาปรดี ีและภเูขาราบ 
ลกัษณะภมิูอากาศ เน่ืองจากเทศบาลเมอืงทุ่งสง ไดจ้ดัต ัง้สถานีตรวจวดัภมูอิากาศขึ้นทีส่วนพฤกษาสรินิธรจงึใชส้ถติภิมูอิากาศ

ของสถานีตรวจวดัอากาศของสวนพฤกษาสรินิธรมาเป็นขอ้มลูดา้นภมูอิากาศของพื้นที ่มรีายละเอยีด ดงัน้ี  
ฤดูกาล สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  2  ฤดูกาล 

ฤดูรอ้น เริ่มต ัง้แต่กลางเดอืนธนัวาคม ถงึเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วยเปลี่ยนฤดูมรสุม หลงัจากสิ้นฤดูมรสุม

ตะวนัออกเฉียงเหนือแลว้อากาศจะเริ่มรอ้นและมอีากาศรอ้นทีสุ่ดในเดอืนเมษายน และเดอืนพฤษภาคม  

ฤดูฝน เริ่มต ัง้แต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธนัวาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัปกคลุม

ประเทศไทย ทาํใหม้ฝีนตกท ัว่ไปและในช่วงฤดูฝนยงัมช่ีวงความกดอากาศตํา่ปกคลุมภาคใตเ้ป็นระยะ ๆ อกีดว้ย ดงันัน้ จงึทาํ

ใหม้ฝีนตกมากและเนื่องจากจงัหวดัต ัง้อยู่ทางดา้นตะวนัออกของภาคใต ้จงึทาํใหไ้ดร้บัอทิธพิลจากมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือที่

พดัผ่านอ่าวไทยอย่างเต็มที่ทาํใหม้ผีนตกมากในเดอืนพฤศจกิายนและเดอืนธนัวาคม ดว้ยสาเหตน้ีุจงึทาํใหอ้าํเภอทุ่งสงไม่มฤีดู

หนาว มเีพยีงฤดูรอ้นและฤดูฝนทีย่าวนาน 

ปริมาณน้ําฝน จากสถติภิูมอิากาศจะมฝีนตกตลอดปี ในฤดูมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ   จะมปีริมาณฝนตกชุกกว่าลมมาสุม

ตะวนัตกเฉียงใต ้ซึ่งไดร้บักระแสลมจากมรสุมไม่เต็มที่ เดือนที่มฝีนตกนอ้ยที่สุด คือเดือนกุมภาพนัธ ์มค่ีา 0.06 มลิลลิติร 

ส่วนปรมิาณนํา้ฝนเฉลีย่รวมตลอดปีประมาณ 2,364.2 มลิลลิติรต่อปี 

อณุหภมิู อณุหภมูมิค่ีาเฉลีย่ตลอดปีประมาณ 27.32 องศาเซลเซยีส เน่ืองจากเทศบาลเมอืงทุ่งสง ตัง้อยู่ทางฝัง่ตะวนัออกจงึ

ไดร้บัอทิธพิลจากสมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือทีพ่ดัฝ่านอ่าวไทย ทาํใหไ้ดร้บัไอนํา้และความชุ่มชื่นมาก จงึมอีณุหภมูเิฉลีย่

ตลอดท ัง้ปีไมสู่งมากนกั เดอืนทีม่อีณุหภมูสูิงสุด คอืเดอืนเมษายน เฉลีย่ 36.4 องศาเซลเซยีส และตํา่สุดในเดอืนธนัวาคม 

เฉลีย่ 20.4 องศาเซลเซยีส 
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2.2 ขอ้มูลพื้นฐานการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

ดา้นโครงสรา้งพื้นฐานขอเทศบาลเมอืงทุ่งสงมุง่พฒันาศกัยภาพ และลกัษณะทางกายภาพปรบัปรุงพื้นทีแ่ละการ

ก่อสรา้งสาธารณูปการส่งเสรมิใหเ้กดิความสวยงาม และเสรมิสรา้งบรรยากาศการท่องเทีย่ว และใหม้คีวามน่าอยู่อาศยั

เอื้ออาํนวยใหเ้กดิความสะดวก ปลอดภยั โครงสรา้งพื้นฐานในเขตเทศบาล มดีงัน้ี 
การคมนาคม การจราจร เทศบาลเมอืงทุ่งสง การคมนาคมทางบกจะมทีางหลวงต่างๆ และทางรถไฟเป็นทาง

ตดิต่อกบัชมุทางต่าง ๆ ท ัง้ในเขตเทศบาลและนอกเขตไดอ้ย่างสะดวก การคมนาคมรถไฟมสีถานีรถไฟ ชมุทางทุ่งสงเป็นสถานีที่

สาํคญั และสะดวกในการเดินทางเขา้มาในเขตเทศบาล ส่วนการคมนาคมทางรถยนตส์ามารถเดนิทางตามทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข 41 (สายเอเซยี –สุราษฎรธ์านี อาํเภอร่อนพบูิลย)์ เป็นเสน้ทางคมนาคมทีเ่ชื่อมตดิต่อระหว่างอาํเภอทุ่งสงและจงัหวดั
นครศรธีรรมราช ส่วนทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 403 (เขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง อาํเภอหว้ยยอดจงัหวดัตรงั) เริ่มจาก เทศบาล

เมอืงทุ่งสง ตาํบลปาก แพรก อาํเภอทุ่งสง ผ่านตาํบลชะมาย ตาํบลที่วงั ตาํบลกะปาง ไปอาํเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั และทาง

หลวงจงัหวดัหมายเลข 4110 เชื่อมการคมนาคมระหวา่งอาํเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรธีรรมราช กบัอาํเภอทุ่งสง เป็นตน้ 

โทรคมนาคม  ไดแ้ก่ 
  โทรศพัท ์  อนิเตอรเ์น็ต 
การสือ่สาร 

โทรศพัทส์่วนบคุคลในพื้นที ่ 
โทรศพัทส์าธารณะในเขตพื้นที ่ 
จาํนวนชมุสายโทรศพัทใ์นเขตพื้นที ่5 ชมุสาย  คอืทุ่งสง นาบอน ทีว่งั ค่ายเทพสตรศีรสุีนทร  ควนไมแ้ดง 
ทีท่าํการไปรษณียโ์ทรเลข 1 พื้นที ่ คอืทีท่าํการไปรษณียท์ุ่งสง 

สถานีวทิยุกระจายเสยีง   และสถานีวทิยุโทรทศัน ์ ในเขตเทศบาล และสามารถตดิตาม  ขา่วสารจากสถานีนอกเขตพื้นที ่ 
หอกระจายข่าวในพื้นที่ใหบ้รกิารครอบคลมุ 14 ชมุชน ตามจุดต่าง ๆ 

หน่วยงานทีม่ขีา่ยวทิยุสือ่สารในพื้นที ่  6   แห่ง ดงัน้ี 
สถานีตาํรวจภธูรอาํเภอทุ่งสง 
สถานีรถไฟชมุทางทุ่งสง 
เทศบาลเมอืงทุ่งสง (คลืน่บรรเทาฯ) 
ทีว่า่การอาํเภอทุ่งสง, อปพร 
มลูนิธต่ิาง ๆ  (ประชาร่วมใจ,ไตเ้ตก๊ตึ้ง,สวา่งธรรมสถาน) 

การประปา 
1.  จาํนวนครวัเรอืนทีใ่ชป้ระปาของเทศบาล  239  ครวัเรอืน   
2.  จาํนวนครวัเรอืนทีไ่มม่ปีระปาของเทศบาลใชบ้างส่วนของชมุชน 
3.  หน่วยงานเจา้ของกจิการประปา 

 เทศบาลเมอืงทุ่งสง   
 การประปาส่วนภมูภิาค  เป็นหน่วยงานเจา้ของกจิการประปารายใหญ่ 
 ระบบประปาของกรมโยธาธกิารบางส่วน 
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4.  กาํลงัการผลติน้ําประปาที่ผลติไดต่้อลกูบาศกเ็มตรต่อวนัและน้ําประปาที่ใชเ้ฉลี่ย 
 นํา้ประปาทีผ่ลติ  360  ลบ.ม./วนั  (เทศบาลฯ) 
 นํา้ประปาทีใ่ช ้   360  ลบ.ม./วนั  (เทศบาลฯ) 
 นํา้ประปาทีผ่ลติจากการประปาส่วนภมูภิาคอาํเภอทุง่สง  

-  กาํลงัการผลติ 12,960  ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 
-  นํา้ประปาทีผ่ลติได ้ 12,296  ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 
-  ปรมิาณนํา้ทีใ่ชใ้นเขตอาํเภอทุ่งสง  2,996,329  ลูกบาศกเ์มตร 
 

5.  แหลง่นํา้ดบิทีใ่ชผ้ลตินํา้ประปา   1   แห่ง  และแหลง่นํา้ดบิสาํรอง   1   แห่ง คอืนํา้ตกโยง 

ไฟฟ้า 
 จาํนวนครวัเรอืนทีใ่ชไ้ฟฟ้า   5,239   ครวัเรอืน 
 พื้นทีท่ีไ่ดร้บับรกิารไฟฟ้า  รอ้ยละ  99  ของพื้นทีท่ ัง้หมด 
 ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสวา่ง)  จาํนวน  694  จดุ ครอบคลมุถนน   127  สาย ไฟฟ้าสญัญาณ 
 ไฟจราจร 4 จดุ 

ขอ้มูลดินและลกัษณะการใชท้ี่ดิน   
ลกัษณะของช ัน้ดนิในเขตเทศบาล จากรายงานการขดุเจาะสาํรวจวจิยัดนิ โครงการก่อสรา้งอาคารศูนยก์ารคา้ โอ

เชี่ยนทุ่งสง โดยบรษิทั ไดนาเทค-คอนซลัท ์จาํกดั พบจนถงึความลกึประมาณ 19-20.50 เมตร ระดบันํา้ใตด้นิทีร่ะดบั ความ

ลกึ 0.30-0.70 เมตร จากระดบัผวิดนิ ขณะเจาะสาํรวจแต่ระดบันํา้อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามฤดูกาลและอตัราการซมึซบั

ของดนิ   
ลกัษณะการใชท้ีด่นิประเภทต่าง ๆ ในเขตเทศบาล รวม 4,481.25 ไร่  
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สภาพการจราจร  
ปจัจุบนัในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสงเริ่มติดขดัในบางเวลา เช่น ตอนเชา้และตอนเย็น ซึ่งมผูีเ้ขา้ใชบ้ริการในเขต 

เทศบาลในช่วงดงักลา่วเป็นจาํนวนมาก ไมท่ทีีจ่อดรถ มกีารจอดรถบนถนนทาํใหก้ดีขวางการจราจร 
 
ลกัษณะทางดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ทรพัยากรธรรมชาต ิ
ทรพัยากรดนิ ลกัษณะการใชท้ีด่นิของเทศบาลเมอืงทุ่งสงจากจาํนวนพื้นที ่7.17 ตารางกโิลเมตร (4,481.25 ไร่) 
 
ทรพัยากรน้ํา 
น้ําผิวดิน 

เน่ืองจากสภาพพื้นทีโ่ดยท ัว่ไปของเทศบาลเมอืงทุ่งสง อาํเภอทุง่สง มสีภาพเป็นทีร่าบเชงิเขาและ ทีร่าบหบุเขา ซึง่

ลอ้มรอบดว้ยทวิเขาสูงใหญ่ทีส่าํคญัคอื เทอืกเขาบรรทดัทีเ่ป็นตน้นํา้ของสายนํา้ขนาดเลก็ต่างๆ ซึง่ไหลผ่านเขตพื้นทีเ่ทศบาล

เมอืงทุ่งสง ไดแ้ก่ คลองท่าเลา คลองตม คลองท่าแพและคลองท่าโหลน 
จากการสาํรวจพบวา่แหลง่นํา้ เพือ่การเกษตรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ใชน้ํา้ฝนและจากแหลง่นํา้ธรรมชาตเิป็นสาํคญั เน่ืองจาก

เป็นพื้นทีท่ีไ่ดร้บัอทิธพิลจากมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือทีพ่ดัผ่านอ่าวไทยอย่างเตม็ทีท่าํใหฝ้นตกมากและมฤีดูฝนทีย่าวนาน 

โดยแหลง่นํา้ทีส่าํคญัเหลา่น้ี ไดแ้ก่ คลองท่าเลาคลองท่าโหลน คลองท่าแพสว่นแหลง่นํา้ผวิดนิตามธรรมชาต ิเพือ่ใชอ้ปุโภคและ

บรโิภคส่วนใหญ่เป็นนํา้ฝนและนํา้จาก ลาํคลอง และใชใ้นการเกษตรมบีางครวัเรอืนทีบ่รโิภคนํา้จากบอ่นํา้ตื้นทีม่อียู่ในบรเิวณ

ครวัเรอืนของตนเองอกีดว้ยนอกจากนี้คลองท่าแพยงัเป็นแหลง่นํา้ดบิทีใ่ชใ้นการทาํนํา้ประปาของการประปาส่วนภมูภิาคอาํเภอ

ทุ่งสง 
 
แหลง่น้ําใตดิ้น 

มปีระชาชนบางส่วนใชน้ํา้บาดาลเป็นแหลง่นํา้ทีใ่ชส้าํหรบัอปุโภคบรโิภคภายในครวัเรอืน สาํหรบัการผลตินํา้ประปาของ

การประปาส่วนภมูภิาค อาํเภอทุ่งสง ไมไ่ดใ้ชแ้หลง่นํา้ใตด้นิ ในการผลตินํา้ประปา 
 
ทรพัยากรป่าไม ้ 

สภาพป่าไมใ้นเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง จะไมค่่อยมใีนใจกลางเมอืงนอกจากบรเิวณสาธารณะถํา้ตลอด สวนสาธารณะ

บา้นในหวงั สวนพฤกษาสรินิธร และบรเิวณภเูขา ซึง่อยู่ในเขตเทศบาลโดยเฉพาะภเูขาบรเิวณ สวนสาธารณะ สวนพฤกษาสรินิ

ธร ซึง่บนภเูขามสีภาพป่าทีส่มบูรณม์พีนัธุไ์มห้ลายชนิด มคีวามหลากหลายทางชวีภาพและบรเิวณรอบนอกก็จะเป็นสวน

ยางพาราของเอกชน 
 
ทรพัยากรธรณี  

ในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสงไมม่ทีรพัยากรธรรมชาตทิีเ่ป็นแร่ธาตสุาํคญัจะมกี็เพยีงแต่แร่โดโลมติคิไลมส์โตน ซึง่มโีรงสง่

จาํหน่ายในบรเิวณใกลเ้คยีงและต่างจงัหวดั 
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สิง่แวดลอ้ม 
เป็นทีต่ระหนกักนัดใีนปจัจบุนัวา่ปญัหาสิง่แวดลอ้มเป็นปญัหาทีต่ามมาพรอ้มกบัความเจรญิเตบิโตของเมอืงและปญัหา

ทีต่อ้งรบีแกไ้ขอย่างเร่งด่วน ในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสงก็เช่นกนัเป็นเมอืงหน่ึงทีป่ระสบกบัปญัหาคุณภาพอากาศดา้นฝุ่ นละออง 

เป็นสิง่ทีต่อ้งเฝ้าระวงัและตดิตามเน่ืองจากทุ่งสงมสีภาพภมูปิระเทศทีล่อ้มรอบดว้ยภเูขา และมอีตุสาหกรรมโรงปูนซเีมนต ์โรงโม่

หนิ ทีก่่อใหเ้กดิฝุ่ นละอองในอากาศ นอกจากน้ียงัมขีอ้มลูพบวา่ประชาชนในอาํเภอทุ่งสงมอีตัราป่วยดว้ยโรคระบบทางเดนิ

หายใจค่อนขา้งสูง  ดงันัน้จะตอ้งมกีารตดิตาม  ควบคุมใหผู้ป้ระกอบการทีก่่อใหเ้กดิปญัหาฝุ่ นละออง   มมีาตรฐานป้องกนั

ปญัหาดงักลา่ว และมกีารตรวจสอบ ควบคุม คุณภาพอากาศใหไ้ดเ้กณฑม์าตรฐาน 
1. การเกษตรกรรม ในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสงมพีื้นทีท่ีใ่ชใ้นการเพาะปลูกประมาณ1,575.25 ไร่ ซึง่พื้นทีท่ีใ่ชใ้นการ

เพาะปลูกน้ีส่วนใหญ่จะใชน้ํา้จากลาํคลองซึง่ไหลผ่านเทศบาลท ัง้ 4 สาย คอื คลองท่าแพ คลองท่าโหลน  คลองท่าเลาและคลอง

ตมบางส่วนการเพาะปลูกพื้นทีใ่นเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง ส่วนมากจะเป็นจาํพวกผลไมต่้าง ๆ ซึง่ออกตามฤดูกาล เช่น เงาะ 

ทเุรยีน ลางสาด มงัคุด ฯลฯ แต่ก็มจีาํนวนนอ้ยและยงัมบีางพื้นทีก่็ยงัทาํนากนัอยู่แต่มจีาํนวนนอ้ยมาก 

การปศสุตัว ์
สตัวเ์ลี้ยงทีม่มีากทีสุ่ดในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง ก็คอื สุกร เป็ด ไก่ โค ซึง่สว่นมากจะฆ่าและชาํแหละทีโ่รงฆ่าสตัว ์และ

จดัจาํหน่ายในตลาดสดเทศบาลเมอืงทุ่งสงปีหน่ึงประมาณ  15,228 ตวั 
1.3. แหลง่น้ําที่ใชใ้นการเพาะปลูกและเลี้ยงสตัว ์
แหลง่นํา้เพือ่การเกษตรในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง สว่นใหญ่ใชน้ํา้ฝนและจากธรรมชาต ิเป็นสาํคญั โดยแหลง่นํา้ทีส่าํคญัเหลา่น้ี 

ไดแ้ก่ คลองท่าเลา คลองท่าโหลน และคลองท่าแพ 
2. การอตุสาหกรรมการประกอบอาชพีอตุสาหกรรมในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสงส่วนใหญ่จะเป็นอตุสาหกรรมขนาดเลก็

และอตุสาหกรรมในครวัเรอืน เช่น การทาํนํา้ดื่มบรรจขุวด การทาํเสน้กว๋ยเตีย๋ว การทาํเสน้ขนมจนี การทาํลูกชิ้น ฯลฯ 

อตุสาหกรรมขนาดใหญ่ทีสุ่ดในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง คอื โรงงานโมห่นินอกจากนัน้ก็มอีตุสาหกรรมซ่อมรถยนต ์

รถจกัรยานยนตแ์ละโรงนํา้แขง็ 
3. การพาณิชยใ์นเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสงมตีลาดสดเทศบาล ซึง่จะมแีมค่า้พอ่คา้รายย่อยประมาณ 1,200คนเศษ แยก

ประเภทเน้ือหม ูเน้ือววั เน้ือไก่  ประเภทของชํา เบด็เตลด็ เครื่องแกง มะพรา้วขูด 
มกีารนาํปลาจากระรอง และฝัง่อ่าวไทย จ.นครศรธีรรมราช มาขายสง่กนัทีต่ลาดสดเป็นจาํนวนมาก นอกจากน้ีก็

มผีกัผลไมต้ามฤดูกาลอกีมากมาย ซึง่พื้นทีข่องตลาดสดเป็นอาคาร 4 ช ัน้ มพีื้นทีท่ ัง้สิ้น  2 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา ซึง่ไมเ่พยีงพอ
กบัจาํนวน   พอ่คา้และแมค่า้และผูซ้ื้อจงึมกีารวางขายบนพื้นถนน  ซึง่ทางเทศบาลจะกาํหนดเวลาขายและจะทาํความสะอาด

ถนนและตลาดสดทกุวนั นอกจากนัน้มกีารคา้ขายของท ัว่ไป เช่น เสื้อผา้ อาหาร เครื่องสุขภณัฑ ์เครื่องจกัรกล สถานีบรกิาร

นํา้มนั 

4. การท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวและพกัผ่อนหย่อนใจในเทศบาลเมืองทุ่งสง มีดงัน้ี  
ถํา้ตลอด ใกลก้บัถนนสายเอเชยี (ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 41 ) มพีื้นที ่21 ไร่ 2 งาน ตัง้อยู่ใกลว้ดัชยัชมุพล ถนนราช

บรพิาร ห่างจากทีว่า่การอาํเภอทุ่งสงไปทางทศิใตป้ระมาณ 1 กโิลเมตร สถานทีร่่มรื่น มพีระพทุธรูปปางไสยาสนแ์ละพระพทุธรูป

นัง่สาํหรบับูชาอกีหลายองคซ์ึง่มปีระชาชนสญัจรไปมาและแวะเขา้นมสัการอยู่เป็นประจาํ  ถํา้ตลอดเป็นส่วนหน่ึงของ
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สวนสาธารณะเทศบาลเมอืงทุ่งสงและเทศบาลจะดาํเนินการปรบัปรุงใหม้คีวามสวยงาม เป็นสถานทีอ่อกกาํลงักายและพกัผ่อน

หย่อนใจเป็นสถานทีท่่องเทีย่วคู่กบัอาํเภอทุ่งสงสบืไป  
สวนพฤกษาสรินิธร (สวนสาธารณะบา้นในหวงั) เป็นสถานทีอ่อกกาํลงักายและพกัผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่ใกลก้บัถนนสายเอเชยี
(ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 41) มพีื้นที ่21 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา 
สาํหรบัโรงแรมทีพ่กัสาํหรบันกัท่องเทีย่ว มจีาํนวน 5 แห่ง รวมหอ้งพกัท ัง้ประมาณ 209 หอ้ง   นอกจากนัน้ก็มสีถานบรกิารต่าง 

ๆ เช่น รา้นอาหาร ภตัตาคาร คาเฟ่ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด ฯลฯ และ   ในยามกลางคนืจะมรีา้นอาหารตลาดโตรุ่้ง  
ลกัษณะทางสงัคม 

ประชากร สถติเิมือ่เดอืนธนัวาคม 2554  มจีาํนวนประชากรท ัง้สิ้น 29,482  คน เป็นหญงิ 15,798 คน  
ชาย 13,684  คน มจีาํนวนบา้น 9,684 หลงัครวัเรอืน   อตัราการตาย   ณ 31 ธนัวาคม 2553  เฉลีย่รอ้ยละ 0.62  คน/ปี  
1.  การศึกษา ประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสงสว่นใหญ่จะไดร้บัการศึกษาจบภาคบงัคบัส่วนผูท้ีไ่มรู่ห้นงัสอืมจีาํนวนนอ้ย

มาก สาํหรบัสถานศึกษาท ัง้ภาครฐัและเอกชนในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง ในเขตเทศบาลมโีรงเรยีนเปิดสอนตัง้แต่ระดบัปฐมวยั  

อนุบาล จนถงึระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ดงัน้ี 
2.1 โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเปิดสอนระดบัมธัยม ม ี1 โรงเรยีน คอื โรงเรยีนมธัยมศึกษาเทศบาลเมอืงทุ่งสง

(วดัท่าแพ)   
2.2 โรงเรยีนระดบัมธัยมศึกษาในสงักดัเขตพื้นทีก่ารศึกษาเขต 2 จาํนวน 1 โรงเรยีนคอืโรงเรยีนสตรทีุ่งสง เปิด

สอนระดบั ม.1- ม.6  ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง 
2.3 โรงเรยีนเอกชน จาํนวน 6 โรงเรยีน คอื 

-  โรงเรยีนรตันศึกษา(ชายเขา)  ตัง้อยู่บรเิวณชมุชนทุ่งสง-นาบอน 
-  โรงเรยีนรตันศึกษา (ชนปรดีา) ตัง้อยู่บรเิวณตลาดใน 
-  โรงเรยีนกาญจนศึกษา  ตัง้อยู่ชมุชนบา้นนาเหนือ 
-  โรงเรยีนเจรญิวยัวทิยา  ตัง้อยู่ชมุชนเปรมประชา 
-  โรงเรยีนเสรมิปญัญา  ตัง้อยู่ชมุชนทุ่งสง-หว้ยยอด 
-  โรงเรยีนเจรญิวทิยา  ตัง้อยู่ชมุชนเปรมประชา 

2.  ศาสนาและวฒันธรรม ประชากรสว่นใหญ่นบัถอืศาสนาพทุธ มสีถาบนัหรอืองคก์รทางศาสนาวดั จาํนวน  4  แห่ง มสัยดิ 

จาํนวน  1  แห่ง ศาลเจา้  จาํนวน   2   แห่ง  ครสิตจกัร  จาํนวน  2  แห่ง 

-  ศิลปวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น ประเพณีวนัสงกรานต ์วนัสารทเดอืนสบิ   งานชกัพระ 

ประเพณีลอยกระทง และวนัขึ้นปีใหม ่เป็นตน้ 

3.  การสาธารณสขุ  
สาํหรบับคุลากรดา้นสาธารณสุขในเขตเทศบาล และ อบต.ใกลเ้คยีงไมเ่กนิ 10 กม.ประกอบดว้ย 
3.1 ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเทศบาลเมอืงทุ่งสง  จาํนวน 1 แห่ง มบีคุลากรท ัง้สิ้น  10  คน ดงัน้ี 

-  แพทย ์ จาํนวน   -  คน   

-  พยาบาลวชิาชพี  จาํนวน 1  คน   
-  เจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานดา้นสาธารณสุข  จาํนวน  8 คน 
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-  ทนัตสาธารณสุข  จาํนวน  1  คน 
3.2  ศูนยส์าธารณสุขมลูฐานชมุชน จาํนวน 1 แห่ง มบีคุลากรอาสาสมคัรสาธารสุขในเขตเมอืง จาํนวน 211 คน   
3.3 โรงพยาบาลเอกชนในเขตเทศบาล จาํนวน 1 แห่ง  มจีาํนวน 30 เตยีง  
3.4 คลนิีกเอกชนในเขตเทศบาล   
 -  ตรวจโรค  จาํนวน  20  แห่ง 

-  รกัษาฟนั  จาํนวน  7  แห่ง 
-  รา้นเภสชักรรมแผนปจัจบุนั  จาํนวน  10  แห่ง 
-  โรงพยาบาลสตัว ์ จาํนวน  1  แห่ง 
-  รกัษาสตัว ์ จาํนวน  3  แห่ง 

3.5  สถติกิารเจบ็ป่วยจากโรค 5 อนัดบัแรก 
1.  โรคระบบทางเดนิหายใจ 
2.  ความดนัโลหติสูง 

3.  ไขมนัในเลอืดสูง  

4.  โรคผวิหนงัอกัเสบจาการสมัผสั 

5.  โรคเบาหวาน 
3.6  อตัราการตายของประชากรในเขตเทศบาล 

1.  ภาวะหวัใจลม้เหลว/หวัใจขาดเลอืด 

2.  ตดิเชื้อในกระแสเลอืด 
3.  ชราภาพ 
4.  โรคปอดและสมองขาดเลอืด 
5.  มะเรง็ 

การจราจร 
ในเขตเทศบาลถนนทีม่ปีรมิาณการจราจรหนาแน่น ไดแ้ก่ ถนนชนปรดีา ในช่วงระหวา่งถนนทุ่งสง–นาบอน ถงึ

ถนนประชาอทุศิ เป็นบรเิวณทีม่กีารจราจรแออดัในช ัว่โมงเร่งด่วน คอื บรเิวณ 4 แยกชนปรดีา  
 
การผงัเมือง 

1.การใชท้ี่ดินประเภทที่อยู่อาศยั การใชท้ีด่นิประเภททีอ่ยู่อาศยั มพีื้นทีป่ระมาณ 319.00ไร่ มกีารกระจกุตวัใน
เขตเมอืง และมกีารขยายตวัเพิม่ขึ้นในรูปของอาคารตกึแถว ทาวเฮา้ส ์และบา้นจดัสรร ในพื้นทีว่า่งระหวา่งชมุชนเมอืงกบัถนน     

ชนปรดีา ถนนทุ่งสง-นาบอน ถนนยุทธศาสตร ์ถนนชยัชมุพล ถนนประชาอทุศิ เสรมิชาต ิทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 41 และ

ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 403  
2. การใชดิ้นประเภทสถาบนัศาสนาและสถาบนัการศึกษา ประมาณ 107 ไร่ การใชท้ีด่นิประเภท 

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

ชยัชมุพล ศาลเจา้ซาํปอกง มสีถาบนัการศึกษา พื้นทีป่ระมาณ 64 ไร่ ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ โรงเรยีน 11 โรงเรยีน  คอืโรงเรยีนสตรทีุง่

สง โรงเรยีนเทศบาลวดัท่าแพ โรงเรยีนเทศบาลบา้นนาเหนือ โรงเรยีนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น  โรงเรยีนเจรญิวทิยา โรงเรยีน
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รตันศึกษา โรงเรยีนเทศบาลวดัชยัชมุพล โรงเรยีนกาญจนศึกษา โรงเรยีนอนุบาลเจรญิวยัวทิยา โรงเรยีนอนุบาลเสรมิปญัญา 

โรงเรยีนอนุบาลชมุสุขวทิยา 

3. การใชท้ี่ดินประกอบสถาบนัราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ มพีื้นทีป่ระมาณ 134. ไร่  ไดแ้ก่ 
โรงฆ่าสตัวเ์ทศบาลเมอืงทุ่งสง สถานีรถไฟชมุทางทุ่งสง ทีท่าํการวศิวกรกาํกบัการเขตบาํรุงทางทุ่งสง แผนก 2 กองกาํกบัการ 2 

กองตาํรวจรถไฟ ธนาคารออมสนิ ทีก่ารแพทยเ์ขตทุ่งสง และทีท่าํกา ร ร.ส.พ. ทุ่งสง สาํนกังานเทศบาลเมอืงทุ่งสง สถานธนานุ
บาลเทศบาลเมอืงทุ่งสง สถานีดบัเพลงิ หอสมดุประชาชนเทศบาลเมอืงทุ่งสง ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาทุ่งสง ทีท่าํ
การไปรษณียโ์ทรเลขอาํเภอทุ่งสง ทีว่า่การอาํเภอทุ่งสง สาํนกังานสือ่สารไปรษณีย ์เขต 8 ศาลาประชาคม และสถานีตาํรวจภธูร

อาํเภอทุ่งสง  ชมุสายโทรศพัทท์ุ่งสง 

4. การใชท้ี่ดินประเภทที่โลง่เพือ่นนัทนาการและการรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม มพีื้นทีป่ระมาณ 210 ไร่

ประกอบดว้ย เขาแจ่ม เขายายสหีวงั เขาถํา้ตลอด เขาปรดี ีเขาราบ เขาพนงัเกยีด  สนามเทนนิสการรถไฟแห่งประเทศไทย 

สวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 สนามหนา้ทีว่า่การอาํเภอทุ่งสง  อาคารส่งเสรมิกฬีาประชาชน สวนสาธารณะถํา้ตลอด สวน

พฤกษาสรินิธร  
5. การใชท้ี่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม มพีื้นทีป่ระมาณ 1,997 ไร่ เป็นพื้นทีช่มุชนเมอืงด ัง้เดมิ ถนน

เสรมิชาตฟิากตะวนัตก ฟากทางใตบ้รเิวณขา้งโรงเรยีนเทศบาลวดัทาแพ บรเิวณชมุชนท่าแพ เป็นสวนยางพารา และปลูกผลไม ้

บางส่วน 
6. การใชท้ี่ดินประเภทอนุรกัษป่์าไม ้ ประกอบดว้ย  ภเูขาแจ่ม  ภเูขายายสหีวงั ภเูขาราบ และภเูขาชยัชมุพล 

การใชท้ีด่นิในพื้นทีใ่นอนาคต 
กรมการผงัเมอืง กระทรวงมหาดไทย ไดแ้จง้ประกาศใชบ้งัคบักฎกระทรวง ใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมเมอืงทุ่งสง 

จงัหวดันครศรธีรรมราช พ.ศ. 2546 ฉบบัใหม ่ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ฉบบักฤษฎกีาใชบ้งัคบัต ัง้แต่วนัที ่6 พฤศจกิายน 

2546 แบง่ประเภทการใชท้ีด่นิในอนาคต ดงัน้ี 
1) การใชท้ี่ดินประเภทที่อยู่อาศยัหนาแน่นนอ้ย มพีื้นทีป่ระมาณ 2,099.21  ไร่ ใชป้ระโยชนเ์พือ่การอยู่อาศยั

โดยใหใ้ชพ้ื้นทีเ่พือ่การอยู่อาศยั สถาบนัราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาํหรบัการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ

เพือ่กจิการอืน่ ใหใ้ชไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 20 ของทีด่นิประเภทน้ีในแต่ละบรเิวณ 
ที่ดินประเภทน้ีหา้มใชป้ระโยชน์ในที่ดินเพือ่กจิการตามกาํหนด  ดงัต่อไปน้ี 
 โรงงานทกุจาํพวกตามกฏหมายวา่ดว้ยโรงงาน เวน้แต่โรงงานตามประเภท ชนิดและจาํพวกทีก่าํหนดให ้

ดาํเนินการตามบญัชทีา้ยกฎกระทรวงน้ี และโรงงานบาํบดันํา้เสยีรวมของชมุชน 
 สถานทีบ่รรจกุา๊ซ สถานทีเ่กบ็กา๊ซ และหอ้งบรรจกุา๊ซตามกฎหมายวา่ดว้ยการบรรจกุา๊ซปิโตรเลยีมเหลว แต่

ไมห่มายรวมถงึสถานีบรกิาร รา้นจาํหน่ายกา๊ซ สถานทีใ่ชก้า๊ซ และสถานทีจ่าํหน่ายอาหารทีใ่ชก้า๊ซ 
 สถานทีท่ีใ่ชใ้นการเก็บนํา้มนัเชื้อเพลงิเพือ่จาํหน่ายทีต่อ้งขออนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมนํา้มนั

เชื้อเพลงิ เวน้แต่เป็นสถานีบรกิารนํา้มนัเชื้อเพลงิ 
 เลี้ยงมา้ โค กระบอื สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข ้หรอืสตัวป่์าตามกฎหมายวา่ดว้ยการสงวนและ

คุม้ครองสตัวป่์า เพือ่การคา้ 
 สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวา่ดว้ยสุสานและฌาปนสถาน   
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 โรงฆ่าสตัว ์
 ไซโลเก็บผลติผลทางการเกษตร   
 กาํจดัมลูฝอย 
 ซื้อขายเศษวสัดุ 

การใชป้ระโยชนท์ีด่นิรมิฝัง่คลองท่าเลา คลองท่าโหลน คลองท่าแพ ใหม้ทีีว่า่งตามแนวขนานรมิฝัง่ตามสภาพ

ธรรมชาตขิองลาํคลอง ไมน่อ้ยกวา่ 6 เมตร เวน้แต่เป็นการก่อสรา้งเพือ่การคมนาคมทางนํา้ หรอืการสาธารณูปโภค 
การใชท้ี่ดินประเภทที่อยู่อาศยัหนาแน่นปานกลาง มพีื้นทีป่ระมาณ 124.37  ไรใหใ้ชป้ระโยชนเ์พือ่การอยู่อาศยั สถาบนั

ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาํหรบัการใชป้ระโยชนท์ีด่นิเพือ่กจิการอืน่ ใหใ้ชไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 

30 ของทีด่นิประเภทน้ีในแต่ละบรเิวณ 
2) ที่ดินประเภทน้ีหา้มใชป้ระโยชน์ในที่ดินเพือ่กจิกรรมที่กาํหนด ดงัต่อไปน้ี 

 โรงงานทกุจาํพวกตามกฏหมายวา่ดว้ยโรงงาน เวน้แต่โรงงานตามประเภท ชนิดและจาํพวกทีก่าํหนดให ้

ดาํเนินการตามบญัชทีา้ยกฎกระทรวงน้ี และโรงงานบาํบดันํา้เสยีรวมของชมุชน 
 สถานทีบ่รรจกุา๊ซ สถานทีเ่กบ็กา๊ซ และหอ้งบรรจกุา๊ซตามกฎหมายวา่ดว้ยการบรรจกุา๊ซปิโตรเลยีมเหลว แต่

ไมห่มายรวมถงึสถานีบรกิาร รา้นจาํหน่ายกา๊ซ สถานทีใ่ชก้า๊ซ และสถานทีจ่าํหน่ายอาหารทีใ่ชก้า๊ซ 
 สถานทีท่ีใ่ชใ้นการเก็บนํา้มนัเชื้อเพลงิเพือ่จาํหน่ายทีต่อ้งขออนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมนํา้มนั

เชื้อเพลงิ เวน้แต่เป็นสถานีบรกิารนํา้มนัเชื้อเพลงิ 
 เลี้ยงมา้ โค กระบอื สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข ้หรอืสตัวป่์าตามกฎหมายวา่ดว้ยการสงวนและ

คุม้ครองสตัวป่์า เพือ่การคา้ 
 สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวา่ดว้ยสุสานและฌาปนสถาน 
 โรงฆ่าสตัว ์
 ไซโลเก็บผลติผลทางการเกษตร 
 กาํจดัมลูฝอย 
 ซื้อขายเศษวสัดุ 
การใชป้ระโยชนท์ีด่นิรมิฝัง่คลองท่าเลา ใหม้ทีีว่า่งตามแนวขนานรมิฝัง่ตามสภาพธรรมชาตขิองลาํคลอง ไมน่อ้ย

กวา่ 6 เมตร เวน้แต่เป็นการก่อสรา้งเพือ่การคมนาคมทางนํา้ หรอืการสาธารณูปโภค 
3) การใชท้ี่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศยัหนาแน่นมาก มพีื้นทีป่ระมาณ 387.22  ไร่ ใหใ้ชป้ระโยชน์

เพือ่พาณิชยกรรม การอยู่อาศยั สถาบนัราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาํหรบัการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ

เพือ่กจิการอืน่ ใหใ้ชไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 20 ของทีด่นิประเภทน้ีในแต่ละบรเิวณ 
4) ที่ดินประเภทอตุสาหกรรมและคลงัสนิคา้ มพีื้นทีป่ระมาณ 284.64 ไร่ ใหใ้ชป้ระโยชนท์ีด่นิ  เพือ่            

อตุสาหกรรม คลงัสนิคา้ สถาบนัราชการ และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาํหรบัการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ

เพือ่การอืน่ ใหใ้ชไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 40 ของทีด่นิประเภทน้ีในแต่ละบรเิวณทีด่นิประเภทน้ี หา้มใชป้ระโยชนท์ีด่นิเพือ่กจิการที่

กาํหนด ดงัต่อไปน้ี 
เลี้ยงมา้ โค กระบอื สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข ้หรอืสตัวป่์าตามกฎหมายวา่ดว้ยการสงวนและ

คุม้ครองสตัวป่์า เพือ่การคา้ 
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สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวา่ดว้ยสุสานและฌาปนสถาน 
การจดัสรรทีด่นิเพือ่ประกอบพาณิชยกรรม 
จดัสรรทีด่นิเพือ่การอยู่อาศยั 

สถานสงเคราะหห์รอืรบัเลี้ยงเดก็ 
สถานสงเคราะหห์รอืรบัเลี้ยงคนชรา 
ท ัง้น้ี ยกเวน้บรเิวณพื้นที ่ทีข่นานระยะ 50 เมตร กบัทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 41 ใหใ้ชป้ระโยชนท์ีด่นิ

เช่นเดยีวกบัประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
5) การใชท้ี่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม มพีื้นทีป่ระมาณ 2,268.18 ไร่ ใหใ้ชป้ระโยชนเ์พือ่การ

เกษตรกรรมหรอืเกี่ยวขอ้งกบัเกษตรกรรม สถาบนัราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาํหรบัการใช ้

ประโยชนท์ีด่นิเพือ่กจิการอืน่ ใหใ้ชไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 20 ของทีด่นิประเภทน้ีในแต่ละบรเิวณ 
ทีด่นิประเภทน้ีหา้มใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิเพือ่กิจการทีก่าํหนด ดงัน้ี 
โรงงานทกุจาํพวกตามกฏหมายวา่ดว้ยโรงงาน เวน้แต่โรงงานตามประเภท ชนิดและจาํพวกทีก่าํหนดให ้

ดาํเนินการตามบญัชทีา้ยกฎกระทรวงน้ี และโรงงานบาํบดันํา้เสยีรวมของชมุชน 
สถานทีบ่รรจกุา๊ซ สถานทีเ่กบ็กา๊ซ ตามกฎหมายวา่ดว้ยการบรรจกุา๊ซปิโตรเลยีมเหลว แต่ไมห่มายรวมถงึ

สถานีบรกิาร รา้นจาํหน่ายกา๊ซ สถานทีใ่ชก้า๊ซ และสถานทีจ่าํหน่ายอาหารทีใ่ชก้า๊ซ 
สถานทีท่ีใ่ชใ้นการเก็บนํา้มนัเชื้อเพลงิเพือ่จาํหน่ายทีต่อ้งขออนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมนํา้มนั

เชื้อเพลงิ เวน้แต่เป็นสถานีบรกิารนํา้มนัเชื้อเพลงิ 
โรงแรมตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม 
จดัสรรทีด่นิเพือ่ประกอบอตุสาหกรรม 
จดัสรรทีด่นิเพือ่ประกอบพาณิชยกรรม เวน้แต่เป็นการจดัสรรทีด่นิทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของการจดัสรรทีด่นิเพือ่การ

อยู่อาศยั และมพีื้นทีไ่มเ่กนิรอ้ยละ 5 ของพื้นทีโ่ครงการท ัง้หมด 
การอยู่อาศยั หรอืประกอบพาณิชยกรรมประเภทหอ้งแถว หรอืตกึแถว เวน้แต่เป็นการดาํเนินโครงการใน

โครงการจดัสรรทีด่นิเพือ่การอยู่อาศยั และมพีื้นทีไ่มเ่กนิรอ้ยละ 5 ของพื้นทีโ่ครงการท ัง้หมด 
การอยู่อาศยัประเภทหอ้งชดุ อาคารชดุ หรอืหอพกั 
 6) การใชท้ี่ดินประเภทที่โลง่เพือ่นนัทนาการและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม มพีื้นทีป่ระมาณ  178.28 ไร่  

เฉพาะทีเ่ป็นของรฐัใหใ้ชป้ระโยชนเ์พือ่นนัทนาการหรอืเกี่ยวขอ้งกบันนัทนาการ  การรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม หรอื

สาธารณประโยชนเ์ท่านัน้ 
  ทีด่นิประเภทน้ีซึง่เอกชนเป็นเจา้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย ใหใ้ชป้ระโยชนท์ีด่นิเพือ่

นนัทนาการหรอืเกี่ยวขอ้งกบันนัทนาการ การรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม การอยู่อาศยั การเกษตรกรรม หรอื สาธารณประโยชน ์

และหา้มใชป้ระโยชนท์ีด่นิเพือ่กจิการตามทีก่าํหนด ดงัต่อไปน้ี 
เลี้ยงมา้ โค กระบอื สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข ้หรอืสตัวป่์าตามกฎหมายวา่ดว้ยการสงวนและ

คุม้ครองสตัวป่์า เพือ่การคา้ 
จดัสรรทีด่นิเพือ่การอยู่อาศยั 
การอยู่อาศยัประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
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การอยู่อาศยัประเภทตกึแถว หรอืบา้นแถว 
การอยู่อาศยัประเภทหอ้งชดุ อาคารชดุ หรอืหอพกั 
 การใชป้ระโยชนท์ีด่นิรมิฝัง่คลองท่าเลา คลองท่าแพ ใหม้ทีีว่า่งตามแนวขนานรมิฝัง่ตามสภาพธรรมชาตขิอง

ลาํคลอง ไมน่อ้ยกวา่ 6 เมตร เวน้แต่เป็นการก่อสรา้งเพือ่การคมนาคมทางนํา้ หรอืการสาธารณูปโภค 
7) ทีด่นิประเภทอนุรกัษป่์าไม ้ใหใ้ชป้ระโยชนท์ีด่นิเพือ่การสงวนและคุม้ครองดูแลรกัษาหรอืบาํรุงป่าไม ้สตัว ์

ป่า ตน้นํา้ ลาํธาร และทรพัยากรธรรมชาตอิืน่ ตามมตคิณะรฐัมนตรแีละกฎหมายทีเ่กี่ยวกบัป่าไม ้การสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า 

และการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ
ทีด่นิประเภทน้ีซึง่เอกชนเป็นเจา้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย นอกจากใหใ้ชป้ระโยชนท์ีด่นิ

ตามวรรคหน่ึงแลว้ ใหใ้ชป้ระโยชนเ์พือ่นนัทนาการ หรอืการอยู่อาศยัเท่านัน้ และหา้มใชป้ระโยชนท์ีด่นิเพือ่กจิการตามทีก่าํหนด 

ดงัต่อไปน้ี 
เลี้ยงมา้ โค กระบอื สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข ้หรอืสตัวป่์าตามกฎหมายวา่ดว้ยการสงวนและ

คุม้ครองสตัวป่์า เพือ่การคา้ 
จดัสรรทีด่นิเพือ่การอยู่อาศยั 
การอยู่อาศยัประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
การอยู่อาศยัประเภทตกึแถว หรอืบา้นแถว 
การอยู่อาศยัประเภทหอ้งชดุ อาคารชดุ หรอืหอพกั 
 8) การใชท้ี่ดินประเภทสถาบนัการศึกษา มพีื้นทีป่ระมาณ  42.19ไร่ ใหใ้ชป้ระโยชนเ์พือ่การศึกษา หรอื

เกี่ยวขอ้งกบัการศึกษา สถาบนัราชการ หรอืสาธารณประโยชนเ์ท่านัน้ 
 9) การใชท้ี่ดินประเภทสถานศาสนา มพีื้นทีป่ระมาณ 53.13ไร่ ใหใ้ชป้ระโยชนเ์พือ่การศาสนา หรอื

เกี่ยวขอ้งกบัศาสนา การศึกษา สถาบนัราชการหรอืสาธารณประโยชนเ์ท่านัน้ 
 10) การใชท้ี่ดินประเภทสถาบนัราชการ การสาธารณูโภค และสาธารณูปการ มพีื้นทีป่ระมาณ 154.43 ไร่ 

ใหใ้ชป้ระโยชนเ์พือ่กจิการของรฐั กจิการเกี่ยวกบัการสาธารณูปโภค หรอืสาธารณประโยชนเ์ท่านัน้ 
11)ที่ดินบรเิวณแนวถนนโครงการ สาย ง. พื้นทีป่ระมาณ  57.65 ไร่ (จากทางหลวงหมายเลข41 ตดัถนน

สาํโรง ถนนประชาอทุศิ ถนนยุทธศาสตร ์ถนนเสรมิชาต ิผ่านบรเิวณใกลห้ลกัเขตที ่2 จดทางหลวงหมายเลข 403) ตามแผนผงั
โครงการคมนาคมและขนส่งถ่ายกฎกระทรวงใหใ้ชป้ระโยชนท์ีด่นิเพือ่ก่อสรา้งถนน การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่

เกี่ยวขอ้งหรอืเกษตรกรรมเท่านัน้ 

 * ทีม่าของขอ้มลู : สาํนกังานโยธาและผงัเมอืงจงัหวดันครศรธีรรมราช 
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2.3 ขอ้มูลพื้นฐานดา้นเศรษฐกจิ 
โครงสรา้งทางเศรษฐกจิ 

โครงสรา้งทางเศรษฐกจิของเมอืงทุ่งสง จากอดตี มกีารขยายตวัเพิม่ขึ้นอย่างต่อเน่ือง จนกระท ัง่ เกดิวกิฤตทิาง

เศรษฐกจิของประเทศไทยโดยรวมอยู่ในสภาวะทีถ่ดถอยปี 2540 เป็นตน้มาและส่งผลกระทบต่อทางเศรษฐกจิของเมอืงทุ่งสง 

ซึง่อดตีการคา้ และการลงทนุขยายตวัเพิม่ขึ้นและชะลอตวัส่งผลกระทบต่อการจา้ง แรงงานและการจดทะเบยีนธุรกจิ นิตบิคุคล 

และสง่ผลใหร้ายรบัหมวดภาษอีากรลดลง ปจัจบุนั ปี 2547 สภาวะเศรษฐกจิเมอืงทุ่งสงดขีึ้น เน่ืองจากปจัจยัต่างๆ  เช่นสภาพ

เศรษฐกจิโดยรวมของประเทศดขีึ้น ยางพาราซึง่เป็นผลผลติทางการเกษตรหลกัของทอ้งถิน่ทุ่งสง ราคาสูง ภาคการใชจ่้ายของ

ประชาชนในเมอืงทุ่งสงจงึมมีากขึ้น 
ในส่วนของสภาพทางเศรษฐกจิของเทศบาลเมอืงทุ่งสง เป็นศูนยก์ลางธุรกจิ การคา้และการบรกิาร ในพื้นทีใ่กลเ้คยีง ทีส่าํคญัใน

เขตเทศบาล มโีครงสรา้งสรุปได ้ดงัน้ี  
1.รายได/้ประชากร  รายไดเ้ฉลีย่ของประชากรในเขตเทศบาลโดยเฉลีย่ 45,088 บาทต่อคนต่อปี (เฉพาะในชมุชน 17 ชมุชน 

ไมร่วมย่านการคา้) 
ทีม่าของขอ้มลู : กองสวสัดกิารสงัคม  เทศบาลเมอืงทุ่งสง 
2.การพาณิชยกรรมและบรกิาร 

-  มผูีป้ระกอบการคา้ในเขตเทศบาล  แบง่ออกตามประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี 
1.  ประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ จาํนวน  368  แห่ง 
2.  ประกอบกจิการจาํหน่าย/สะสมอาหาร จาํนวน  451  แห่ง 
3.  ประกอบกจิการตลาดเอกชน  จาํนวน     1  แห่ง 
4.  ผูป้ระกอบการในตลาดสดเทศบาล จาํนวน  752  แผง 
5.  ประกอบกจิการจาํหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ  พื้นทีผ่่อนผนั  จาํนวน  7  แห่ง  ดงัน้ี 

5.1  ถนนศิลปะนุสรณ ์ (ตลาดโตรุ่้ง) จาํนวน  118  ราย 
5.2  ถนนชยัชมุพล ซอย 1,2 (ตลาดโตรุ่้ง จาํนวน   36  ราย 
5.3  ถนนสาํราญใจ   จาํนวน   80  ราย 
5.4  ถนนภราดร   จาํนวน  141  ราย 
5.5  ถนนธรรมสุนทรอทุศิ  จาํนวน  228  ราย 
5.6  ถนนผดุงราษฎร ์   จาํนวน   55  ราย 
5.7  ถนนรถไฟ   จาํนวน   80  ราย 
     รวมทัง้หมด   จาํนวน  738  ราย 

6.  ประกอบกจิการจาํหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ  พื้นทีอ่นุโลม  จาํนวน  150  ราย 
7.  โรงแรม จาํนวน  5  แห่ง 

7.1  โรงแรมบญุรตัน ์   จาํนวน   35  หอ้ง 
7.2  โรงแรมเทยีมฟ้าโฮเตล็  จาํนวน   27  หอ้ง 
7.3  โรงแรมไทยวฒันาโฮเตล็  จาํนวน   40  หอ้ง 
7.4  โรงแรมอาํนวย   จาํนวน   30  หอ้ง 
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7.5  โรงแรมใหญ่โฮเตล็   จาํนวน  43  หอ้ง 

8.  การพานิชยกรรมและการบรกิาร 
8.1 สถานีบรกิารนํา้มนั     จาํนวน  3   แห่ง 
8.2 ตลาดสดเทศบาล   จาํนวน 1  แห่ง 
8.3  ตลาดนดัเอกชน   จาํนวน   1  แห่ง 

8.4 รา้นคา้ท ัว่ไป      
-  รา้นขายของชาํและสนิคา้เบด็เตลด็ จาํนวน  210 แห่ง 
-  รา้นอาหารเครื่องดืม่ นํา้ชา-กาแฟ จาํนวน  241 แห่ง 
-  รา้นเสรมิสวย   จาํนวน  124 แห่ง 
-  สถานบนัเทงิ   จาํนวน    2  แห่ง 
-  โรงพมิพ ์   จาํนวน    1  แห่ง 

8.5 สถานธนานุบาล      จาํนวน  1   แห่ง 
8.6 โรงฆ่าสตัว ์     จาํนวน    1  แห่ง 
8.7 ธนาคาร       จาํนวน  12 แห่ง 

9. การอตุสาหกรรม 
9.1 โรงงาน     จาํนวน    2  แห่ง 

การคา้การบรกิารและการท่องเที่ยว 

1)  การคา้และบรกิาร ประกอบดว้ย 
 - รา้นขายของชาํและสนิคา้เบด็เตลด็ จาํนวน  210  รา้น 
 -  รา้นอาหารเครื่องดืม่ รา้นนํา้ชา  จาํนวน  241 แห่ง 
  -  รา้นเสรมิสวย   จาํนวน  124 แห่ง 
-  โรงพมิพ ์    จาํนวน      1  แห่ง 
-  สถานบนัเทงิ   จาํนวน      2  แห่ง 
-  สถานีบรกิารนํา้มนั   จาํนวน       3 แห่ง 

2)  ดา้นการธนาคารและการเงนิ 
-  ประกอบดว้ยธนาคาร  12 แห่ง 

3)  การท่องเที่ยว 
-  สวนสาธารณะถํา้ตลอด 
-  สวนพฤกษาสรินิธร 
-  สวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรต ิ6 รอบ 72 พรรษา 
-  พระโพธสิตัวก์วนอมิ ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย 
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 4) ลกัษณะการประกอบอาชีพในเขตเทศบาล 
  แบง่ตามฐานทางเศรษฐกจิและสงัคม ดงัน้ี 
  1. กลุม่พอ่คา้    มฐีานะทางเศรษฐกจิด ีและปานกลาง 
  2. กลุม่ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ  มฐีานะทางเศรษฐกจิปานกลาง 
  3. กลุม่อาชพีอสิระ   มฐีานะทางเศรษฐกจิปานกลาง 
  4. กลุม่ผูใ้ชแ้รงงาน   มฐีานะทางเศรษฐกจิค่อนขา้งตํา่ 

กลุม่พอ่คา้นกัธุรกจิ 
  จะอยู่ในย่านการถนนชนปรดีา ตลาดสดและอาคารพาณิชยต์ดิถนนใหญ่  ฯลฯ ซึง่ในกลุม่น้ีจะมฐีานะทาง

เศรษฐกจิด ีและปานกลาง มคีวามตอ้งการใหเ้ทศบาลบรกิาร อาํนวยความสะดวกในการตดิต่อกบัเทศบาลดว้ยความรวดเรว็ ให ้

เกยีรตปิระชาชน ขอ้มลูขา่วสารจากเทศบาล ศูนยอ์อกกาํลงักาย และขอใหม้คีวามสะดวกในการสญัจร ความปลอดภยัในชวีติ

และทรพัยส์นิ ความสะอาด ปราศจากขยะและสตัวพ์าหะนาํโรคความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยสวยงามของบา้นเมอืง  

กลุม่ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
  จะกระจายอยู่ท ัว่ไปในบรเิวณบา้นจดัสรรและขา้ราชการ และกระจายอยู่ในตรอก ซอย มฐีานะทางเศรษฐกจิ

ปานกลาง มคีวามตอ้งการดา้นบรกิารจากเทศบาลนอ้ย สามารถช่วยเหลอืตนเองเป็น  ส่วนใหญ่มคีวามตอ้งการจากเทศบาล 

เรื่องสิง่แวดลอ้มทีด่ ีความสะอาดในทีอ่ยู่อาศยั ตรอก ซอย และในถนน/ซอย ตอ้งการถนนลาดยาง ความสวา่งของไฟฟ้า
สาธารณะ ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ และตอ้งการใหเ้ทศบาลสวยงาม เป็นทีเ่ชดิหนา้ชูตา 

กลุม่อาชีพอสิระ 
  กระจายอยู่ท ัว่ไป เช่น ตามตกึแถวทีไ่มม่กีารประกอบการคา้ หมูบ่า้นจดัสรร มคีวามตอ้งการใหเ้ทศบาล

บรกิารอย่างมเีกยีรต ิเมือ่มาตดิต่อกบัเทศบาล ตอ้งการรบัรูข้า่วสารของเทศบาล ตอ้งการนํา้สะอาด ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เพยีงพอ ตอ้งการความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิตอ้งการ ถนน ตรอก/ซอย ลาดยางหมด ตอ้งการระบบการระบายนํา้ทีด่ ี
 
กลุม่ผูใ้ชแ้รงงาน 
รวมถงึผูว้า่งงาน จะอยู่ตามแหลง่ทา้ยซอย ดา้นหลงัอาคารพาณิชย ์ย่านการคา้ ผูใ้ชแ้รงงานกลุม่น้ีตอ้งการใหเ้ทศบาลเป็นทีพ่ึง่

ทกุสิง่ทกุอย่าง เช่น ตอ้งการทาํงาน รกัษาพยาบาลเมือ่เจบ็ป่วย ดูแลสุขภาพอนามยั ตอ้งการเป็นทีพ่ึง่ในการดาํรงชวีติประจาํวนั  

การศึกษาของบตุร ปญัหาวยัรุ่น ปญัหายาเสพตดิ ปญัหาโรคเอดส ์ฯลฯ รายไดป้ระชากรในเขตเทศบาล  ประชากรมรีายไดโ้ดย

เฉลีย่  23,0000   บาทต่อคนต่อปี ( เฉพาะในชมุชนชน 18 ชมุชนไมร่วมย่านการคา้)  
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2.4 ขอ้มูลพื้นฐานดา้นสงัคม 
  ประชากรในเขตเทศบาล ม ี  29,482   คน 
   ชาย   13,684  คน 
   หญงิ   15,798  คน 
  จาํนวนหลงัคาเรอืนในเขตพื้นทีร่บัผดิชอบท ัง้หมด 9,684  หลงัคาเรอืน 
  ความหนาแน่นของประชากร ต่อครวัเรอืน 3.04  คน ต่อ 1 ครวัเรอืน 
  อตัราการตายในเขตเทศบาล  0.62  คน/ปี 
ทีม่า:ขอ้มลูทะเบยีนราษฎร เทศบาลเมอืงทุ่งสง  ( ณ  วนัที ่ 31  ธนัวาคม 2554) 
อตัราการเพิม่ของประชากรในเขตเทศบาลช่วงปี พ.ศ.2541 – 2554 
ปี ประชากร จาํนวนคนเกดิ อตัราการเพิม่(รอ้ยละ/

คน/ปี) 
จาํนวนคนตาย อตัราการตาย 

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 

2553 29,477 - - 138 0.47 

2554 29,482   182 0.62 
 
ทีม่า:ขอ้มลูทะเบยีนราษฎร เทศบาลเมอืงทุ่งสง   
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การศึกษา  
ขอ้มูล โรงเรยีนในสงักดัเทศบาล (ณ เดือน  มิถนุายน 2554) 
โรงเรยีน เน้ือที่ จาํนวน

อาคาร 
จาํนวน

หอ้งเรยีน 
จาํนวน

ครู 
จาํนวนนกัเรยีน สดัสว่นครูต่อ

นกัเรยีน 
โรงเรยีนเทศบาลวดัชยัชมุพล 2 ไร่ 1 งาน 

28 ตร.วา 
3  หลงั 52 หอ้ง 54 คน 1,365 คน 1:25.28 

โรงเรยีนเทศบาลวดัโคก

สะทอ้น 
ใชพ้ื้นทีว่ดัโคก

สะทอ้น 
4  หลงั 44 หอ้ง 30 คน 554 คน 1:18.47 

โรงเรยีนมธัยมศึกษาเทศบาล

เมอืงทุ่งสง(วดัท่าแพ) 

9 ไร่ 1 งาน 4  หลงั 48 หอ้ง 46 คน   722 คน 1:15.70 

โรงเรยีนเทศบาลบา้นนาเหนือ 21  ไร่ 1  3 หลงั 58 หอ้ง 53 คน 704 คน 1:13.28 
โรงเรยีนกฬีาเทศบาลเมอืง 

ทุ่งสง 

-  ใชพ้ื้นทีโ่รงเรยีน

เทศบาลบา้นนา

เหนือเป็นสถานที่

จดัการเรยีนการ

สอนใน

ระดบัประถม 
-  ใชพ้ื้นทีโ่รงเรยีน

มธัยมศึกษา

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

เป็นสถานทีจ่ดัการ

เรยีนการสอนใน

ระดบัมธัยม 

  15  คน 143  คน 1:9.53 

โรงเรยีนรสีอรท์อนุบาล 45 ไร่ 31 ตาราง

วา 
อยู่ระหวา่ง

ดาํเนินการก่อสรา้ง 

ฝากเรยีนทีโ่รงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง  (ยกเวน้โรงเรยีนกฬีา ฯ และ

โรงเรยีนมธัยม ฯ)  จาํนวนหอ้งเรยีน  35  หอ้ง  จาํนวนครู  14  คน  พนกังาน

จา้ง 57 คน นกัเรยีน  1,071  คน  สดัส่วนครูต่อนกัเรยีน  1: 15.08 

ทีม่า : กองการศึกษา เทศบาลเมอืงทุ่งสง 
การจดัการศึกษา แบง่ออกเป็น 3 ระบบ 
การจดัการศึกษาในระบบ 
ปีการศึกษา 2554  มนีกัเรยีนในระบบ เป็นจาํนวน 4,559 คน  
การจดัการศึกษาในระบบโรงเรยีน ท ัง้ 6 โรงเรยีน คือโรงเรยีนเทศบาลวดัชยัชมุพล โรงเรยีนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น โรงเรยีน

เทศบาลบา้นนาเหนือ    โรงเรียนมธัยมศึกษาเทศบาลเมอืงทุ่งสง(วดัท่าแพ)   และโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมอืงทุ่งสง  โรงเรียน   

รสีอรท์อนุบาล  จดัการศึกษาเนน้การมคุีณภาพดา้นความรูคู่้คุณธรรม เนน้การเรียนรูบู้รณาการ ยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  ได ้

ดาํเนินโครงการต่าง ๆ   คอื     โครงการส่งเสรมิทกัษะทางวชิาการ , โครงการสรา้งคนดตีา้นยาเสพตดิ ,  โครงการ 1 นกัเรยีน 

1 ดนตรี 1 กีฬา , โครงการหอ้งสมดุยามเย็น ,  โครงการพฒันาหลกัสูตรรีสอรท์อนุบาล ,  โครงการจดัการแข่งขนักีฬาเด็ก 

และประชาชน , โครงการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา , โครงการจดัสอนหลกัสูตรพเิศษดา้นกีฬา, โครงการส่งเสริม

อนุรกัษศ์าสนาประเพณี วฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถิน่  ฯลฯ 
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2. การจดัการศึกษานอกระบบและการจดัการศึกษาตามอธัยาศยั 

 2.1 จดับริการแหล่งเรียนรูต้ามอธัยาศยั หอสมดุประชาชนเทศบาลเมอืงทุ่งสงที่ไดม้าตรฐาน มีสมาชิกหอ้งสมุด       

ปี 2555 จาํนวน 15,634  คน จาํนวนหนงัสอืประมาณ 68,000  เล่ม บริการนิตยสาร หนงัสอืพมิพ ์จาํนวน 35 ชื่อเรื่อง      

ใหป้ระชาชนรบัรูข้่าวสาร ความรู ้     มผูีม้าใชบ้รกิารเฉลีย่วนัละ 200 คน ใหบ้ริการยมื-คนื  เฉลีย่เดอืนละ 2,603 เล่ม  รวม  

66,000 คน/ปี   และมบีริการอนิเตอรเ์น็ตชุมชนใชค้น้ควา้หาขอ้มลู ณ หอสมดุฯ จาํนวน 10 เครื่อง  ผูร้บับริการเฉลีย่ไม่ตํา่

กวา่ 30 คน/วนั ( ขอ้มูล  ณ  วนัที่  31 มีนาคม  2555)   
 
 การบรกิารการศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองทุ่งสง 

1.  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็   มจีาํนวน  2  แห่ง 
1.1  ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เขาปรดี ี  จาํนวนเดก็  75 คน 
1.2  ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ชยัชมุพล  จาํนวนเดก็  95  คน 

2.  รสีอรท์อนุบาลทุ่งสง  มจีาํนวน 1  แห่ง 
3.  ระดบัประถมศึกษา มจีาํนวน 4 โรงเรยีน คอื โรงเรยีนเทศบาลวดัชยัชมุพล โรงเรยีนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น โรงเรยีน

เทศบาลบา้นนาเหนือ  และโรงเรยีนกฬีาเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

4.  ระดบัมธัยมศึกษา ม ี1 แห่ง คอื โรงเรยีนมธัยมศึกษาเทศบาลเมอืงทุ่งสง(วดัท่าแพ)  
ศาสนา 
-  ผูน้บัถอืศาสนาพทุธ รอ้ยละ 99 ของจาํนวนประชากรท ัง้หมดในเขตเทศบาล 
-  ผูน้บัถอืศาสนาอสิลาม  รอ้ยละ 0.29 ของจาํนวนประชากรท ัง้หมดในเขตเทศบาล 
-  ผูน้บัถอืศาสนาครสิต ์ รอ้ยละ 0.16 ของจาํนวนประชากรท ัง้หมดในเขตเทศบาล 
-  ผูน้บัถอืศาสนาอืน่ ๆ รอ้ยละ 0.05 ของจาํนวนประชากรท ัง้หมดในเขตเทศบาล 
วฒันธรรมและประเพณีที่สาํคญั 

วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิน่ทีส่าํคญั ซึง่เทศบาลถอืเป็นหนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งจดัใหม้ขีึ้นในแต่ละปี 
1.  ประเพณีสารทเดือนสบิ 

ความสาํคญั : เป็นความเชื่อของพทุธศาสนิกชนของชาวจงัหวดันครศรธีรรมราช ซึง่เชื่อวา่บรรพบรุุษ  อนัไดแ้ก่ ปู่ ย่า 

ตา ยาย และญาตพิีน่อ้งทีล่ว่งลบัไปแลว้ หากทาํช ัว่จะตกนรกกลายเป็นเปรตตอ้งทนทกุขท์รมาน ในอเวจ ีตอ้งอาศยัผลบญุที่

ลูกหลานอทุศิสว่นกศุลใหแ้ต่ละปีมายงัชพี ดงันัน้ ในวนัแรก 1 คํา่เดอืนสบิ คนบาปท ัง้หลายทีเ่รยีกวา่เปรต จงึถกูปลอ่ยตวั

กลบัมายงัโลกมนุษย ์เพือ่มาขอส่วนบญุจากลูกหลานญาตพิีน่อ้ง และจะกลบัไปนรกในวนัแรก 15 คํา่ เดอืนสบิ ในโอกาสน้ีเอง 

ลูกหลานและผูย้งัมชีวีติอยู่จงึนาํอาหารไปทาํบญุทีว่ดั เพือ่อทุศิส่วนบญุส่วนกศุลใหแ้ก่ผูท้ีล่ว่งลบัไปแลว้ สรุปวา่ประเพณีเดอืน

สบิมคีวามสาํคญั ดงัน้ี 
1.  เป็นการแสดงความกตญัญูกตเวทต่ีอบรรพบรุุษทีล่ว่งลบัไปแลว้ ทีไ่ดอ้บรมเลี้ยงดูลูกหลานเพือ่ตอบแทนบญุคุณ 

ลูกหลานจงึทาํบญุอทุศิส่วนกศุลไปให ้
2.  เป็นโอกาสไดร้วมญาตทิีอ่ยู่ห่างไกล ไดพ้บปะทาํบญุร่วมกนัสรา้งความรกัใคร่สนิทสนมในหมูญ่าต ิ
3.  เป็นการทาํบญุในโอกาสทีไ่ดร้บัผลผลติทางการเกษตรทีเ่ริ่มออกผลเพราะเชื่อวา่เป็น  สริมิงคลแก่ตนเองและ  
    ครอบครวั 
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4. ภาคใตฤ้ดูฝนจะเริ่มขึ้นในปลายเดอืนสบิ พระภกิษุสงฆบ์ณิฑบาตลาํบาก ชาวบา้นจงึจดัเสบยีงอาหารนาํไปถวาย  
     พระในรูปของหมรบั ใหท้างวดัไดเ้ก็บรกัษาเป็นเสบยีงสาํหรบั  พระภกิษุสงฆ ์  ในฤดูฝน 

2.  ประเพณีสงกรานต ์เป็นประเพณีแบบเก่าแก่ 
 ความสาํคญั :  

1.  ใหค้วามสาํคญัผูสู้งอายุ 
2.  สรงนํา้พระ 
3.  ทาํบญุตกับาตร 
4.  รดนํา้ขอพรผูใ้หญ่ 

3.  ประเพณีเขา้พรรษา เดือนกรกฎาคม 
 ความสาํคญั : เป็นวนัทีพ่ระภกิษุอธษิฐานวา่จะอยู่ประจาํวดั  มกีารทาํบญุตกับาตรถวายเทยีนพรรษา ถวายผา้อาบ

นํา้ฝน 

4.  ประเพณีลากพระ 
 ความสาํคญั : เกดิจากความเชื่อม ัน่ในพระพทุธศาสนา แสดงถงึความปิตยินิดใีนการเสดจ็กลบัมาดาวดงึสข์องพระ 
พทุธองค ์(ตรงกบั วนัขึ้น 15 คํา่ เดอืน 11) การลากพระเป็นการแสดงออกถงึความสามคัคปีรองดอง และเอื้ออาทรซึง่กนัและกนั 

วนัและประเพณีที่สาํคญัระดบัชาต ิ

1.  วนัข้ึนปีใหม่ มคีวามเชื่อวา่เมือ่ปีใหมม่าถงึ ความทกุขโ์ศกจะถกูทิ้งไวก้บัปีเก่า วนัขึ้นปีใหมม่าถงึจะรบัเอาแต่สิง่ใหม่ๆ  ความ

มโีชคและความสุข 

2.  วนัเด็กแหง่ชาต ิมขีึ้นเพือ่ตอ้งการใหท้กุคนตระหนกัถงึความสาํคญั ของวนัเดก็ซึง่เป็นอนาคตของชาต ิ
3.  วนัเทศบาล มขีึ้นเพือ่ระลกึถงึความสาํคญัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในรูปแบบเทศบาล 

4.  วนัวสิาขบูชา มขีึ้นเพือ่ระลกึถงึพระพทุธเจา้ ประสูต ิตรสัรู ้และปรนิิพพาน ซึง่เหตกุารณด์งักลา่ว เกดิขึ้นในวนัเดยีวและ

เดอืนเดยีวกนั 

5.  วนัอาสาหบูชา เพือ่ระลกึถงึพระพทุธเจา้ซึง่ไดป้ระกาศศาสนาคร ัง้แรก เกดิมพีระรตันตรยั คอื พระพทุธ พระธรรม และ

พระสงฆ ์

6.  วนัเขา้พรรษา เป็นวนัทีพ่ระภกิษุอธษิฐานวา่จะอยู่ประจาํวดั 

7.  วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สริกิติิ์ พระบรมราชินีนาถ (12 สงิหาคม) เพือ่ระลกึถงึวนัคลา้ยวนัพระราช
สมภพ ของสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ์พระบรมราชนีินาถ ซึง่พระองคท์รงตระหนกัถงึหนา้ทีอ่นัพงึมต่ีอประเทศชาต ิและประชาชน

และเป็นวนัแมแ่ห่งชาต ิมสีญัลกัษณเ์ป็น ดอกมะล ิเพือ่เป็นการระลกึถงึพระคุณแม ่และส่งเสรมิบทบาทของแมท่ีม่ต่ีอลูก 

ครอบครวัและสงัคม 

8.  วนัปิยมหาราช เพือ่ระลกึถงึวนัสวรรคตของรชักาลที ่5 
9.  เทศกาลกฐนิ เป็นประเพณีการบาํเพญ็กศุลอย่างหน่ึงของพทุธศาสนิกชนไทย และเป็นหนา้ทีท่ีพ่ทุธศาสนิกชนพงึ 
กระทาํ เป็นประเพณีนาํผา้ไปถวายแด่ภกิษุทีอ่ยู่จาํพรรษา ตลอดพรรษา เพือ่สงเคราะหภ์กิษุ ใหไ้ดผ้า้ผนืใหมแ่ทนผนืเก่าทีช่าํรุด 



 27 

10. วนัลอยกระทง เป็นประเพณีสาํคญั มคีวามเชื่อวา่ไดบู้ชาพระเกศแกว้จฬุามหาบนสวรรค ์ช ัน้ดาวดงึส ์บูชารอบพระพทุธบาท

ทีป่ระดษิฐาน  ณ  รมิฝัง่แมน่ํา้นมัมทานท ีหรอืเป็นการตอบแทนและขอขมาต่อพระแมค่งคาทีใ่หม้นีํา้ใชใ้นการอปุโภค บรโิภค 

และละเมดิทิ้งสิง่ปฏกูิลไป 

11. วันเฉลมิพระชนมพรรษาของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมพิลอดุลยเดช (5 ธนัวาคม) เพ่ือระลกึวนัคล้ายวนัพระ
ราชสมภพ ซึง่พระองค์ทรงปฏิบติัพระราชกรณียกิจท่ีทรงคณุประโยชน์อยา่งมากมายให้กบั 
พสกนิกรชาวไทย เพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยูดี่ขึน้ เช่น ด้านการศกึษา การพฒันาอาชีพ การพฒันาสิง่แวดล้อม การพฒันา
แหลง่นํา้ และเป็นวนัพอ่แหง่ชาติ ซึง่มีสญัลกัษณ์ เป็น “ดอกพุทธรักษา” 
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 2.5 ขอ้มูลพื้นฐานดา้นการเมืองการบรหิาร 
สภาพดา้นการเมืองการบรหิาร 

การบรหิารงานของเทศบาลเมอืงทุ่งสง โดยฝ่ายบรหิาร คอื นายกเทศมนตร ีไดร้บัการเลอืกตัง้จาก

ประชาชนโดยตรง และนายกเทศมนตรมีหีนา้ทีก่าํหนดนโยบายแนวทางการบรหิารการพฒันาทอ้งถิน่ และ 

การใหบ้รกิารสนองความตอ้งการของประชาชน 
ลกัษณะการบรหิารงานของเทศบาล 

- การบรหิารโดยถอืประชาชนเป็นศูนยก์ลาง ความพอใจสูงสุดของประชาชน คอืเป้าหมายของเทศบาล

บรกิารประชาชนตามรูปแบบศูนยบ์รกิารร่วมชื่อ Call Center  ความตอ้งการของประชาชนในเขตเทศบาล เป็น
ตวักาํหนดทศิทางในการใหบ้รกิารของเทศบาล 

- กระจายอาํนาจการบริหารงานสู่ชุมชนในรูปแบบองคก์ารบริการชุมชน (อบช.) ประชาชนในเขต 

เทศบาลมสี่วนร่วมในการบรหิารของเทศบาล  
- บริหารงานยึดหลกัการบริหารจดัการที่ดี GOOD GOVERNANCE บริหารแบบโปร่งใส  

 คุณธรรม เนน้การมสี่วนร่วม ท ัง้ในระดบัการบรหิารงานเทศบาล และการบรหิารงานพฒันาชมุชนของ อบช. 
คณะผูบ้รหิารเทศบาลเมืองทุ่งสง ชดุปจัจุบนั 
ประกอบดว้ย 

1. นายทรงชยั วงษว์ชัรดาํรง นายกเทศมนตร ี

2. นายสมใจ   จติวริตันนุ์กูล รองนายกเทศมนตร ี

3. นายธนคม เจรญิฤทธิ์ รองนายกเทศมนตร ี

4. นายสมใจ สมศิร ิ รองนายกเทศมนตร ี

5. นายเมษา ธนาวุฒ ิ เลขานุการนายกเทศมนตร ี

6. น.ส.สมฤด ี หวงัวณิชชากร เลขานุการนายกเทศมนตร ี

7. นายประเวช พรหมปาน ทีป่รกึษานายกเทศมนตร ี

 
สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ชดุปจัจุบนั   ประกอบดว้ย 

1. นายวชัระ วสุนธราภวิฒัก ์ ประธานสภาเทศบาล 

2. นายประจนิ เน้ือเขยีว รองประธานสภาเทศบาล 

3. นายมนตร ี  กลัยา สมาชกิสภาเทศบาล 

4. นายศุภชยั   ฤกษม์งคล สมาชกิสภาเทศบาล 

5. นายยงยุทธ   สมทอง สมาชกิสภาเทศบาล 

6. นายสุวฒัน ์ เนาวรุ่์งโรจน ์ สมาชกิสภาเทศบาล 

7. นายชนะพฒัน ์ ชยัวริยิะกจิ สมาชกิสภาเทศบาล 

8. นายโสภณ โมรา สมาชกิสภาเทศบาล 
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9. นายจติต ิ พรหมเพศ สมาชกิสภาเทศบาล 

10. ด.ต.ไพโรจน ์ ภญิโญ สมาชกิสภาเทศบาล 

11. นายโชคด ี หนูครี ี สมาชกิสภาเทศบาล 

12. นายจรญั เมอืงไทย สมาชกิสภาเทศบาล 

13. นายปฏภิาณ เสนะคุณ สมาชกิสภาเทศบาล 

14. นายโสภณ เมอืงทรพัย ์ สมาชกิสภาเทศบาล 

15. นายอาํนวย เพง็จนัทร ์ สมาชกิสภาเทศบาล 

16. นายนคร ทองคาํ สมาชกิสภาเทศบาล 

17. นายปญัญา  จนิาวงศ ์ สมาชกิสภาเทศบาล 

18. นายวชิยั พลายดว้ง สมาชกิสภาเทศบาล 
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สถติริายรบัยอ้นหลงั 3 ปีเทศบาลเมืองทุ่งสง 

รายรบั ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

1. หมวดภาษอีากร 121,791,979.80 161,153,051.09 157,153,760.68 

1.1 ภาษจีดัเก็บเอง 10,519,914.06 11,000,971.66 12,069,686.28 

- ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ 8,674,008.02 8,998,428.05 10,139,912.12 

- ภาษบีาํรุงทอ้งที ่ 256,151.64 220,999.11 247,291.36 

- ภาษป้ีาย 1,416,164.40 1,606,141.50 1,524,866.80 

- อากรฆ่าสตัว ์ 173,590.00 175,403.00 157,616.00 

1.2 ภาษทีีร่ฐับาลเกบ็เพิม่แลว้ จดัสรรให ้ 111,272,065.74 150,152,079.43 145,084,074.40 

- ภาษมีลูค่าเพิม่ 91,189,444.94 122,086,035.62 111,461,915.42 

- ภาษมีลูค่าเพิม่ 1 ใน 9  6,175,887.33 7,863,941.41 8,549,160.39 

- ภาษธุีรกจิเฉพาะ 71,109.13 130,152.73 288,906.64 

- ภาษสุีรา 3,478,827.54 3,981,153.91 4,419,749.77 

- ภาษสีรรพสามติ 6,822,306.45 10,782,408.59 10,645,811.28 

- ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรม
ทีด่นิ 

462,183.19 4,684,444.00 8,749,129.00 

- ค่าภาคหลวงปิโตเลยีม 2,841,106.00 199,403.39 241,025.62 

- ค่าภาคหลวงแร่ 231,201.16 424,539.78 728,376.28 

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบัและค่า

ใบอนุญาต 
1,729,256.10 2,045,686.95 2,553,679.40 

3. หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ 4,492,919.50 4,344,321.03 4,319,143.20 

4. หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและเทศ
พาณิชย ์

1,888,999.34 3,181,511.65 4,019,952.13 

5. หมวดรายไดจ้ากทนุ -  130,000.00 - 

6. หมวดรายไดเ้บด็เตลด็ 3,411,934.15 1,602,440.14 1,464,862.55 

7. หมวดเงนิอดุหนุน    
7.1 เงนิอดุหนุนท ัว่ไป  36,771,432.00  

- เงนิอดุหนุนเพือ่บูรณะทอ้งถิน่และกจิการอืน่
ท ัว่ไป 

130,941,821.30  49,520,481.00 

- เงนิอดุหนุนท ัว่ไปจากกรมส่งเสรมิการ  
ปกครองทอ้งถิน่ 

  - 

- เงนิอดุหนุนท ัว่ไปดา้นการศึกษา 16,240,882.16   

7.2 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 212,003,851.10  151,542,899.73 

- เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิดา้นการศึกษา   - 

- เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน   - 
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รายรบั ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
- เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิโครงการถา่ยโอน   - 
8. เงนิอืน่ ๆ   79,183,948.62 

8.1 จ่ายขาดเงนิสะสม   17,930,123.00 

8.2 เงนิกูก้รุงไทย   20,398,389.00 
8.3 เงนิกู ้กสท.   36,474,057.62 
8.4  เงนิทนุสาํรองเงนิสะสม   4,381,379.00 

รวมรายรบั 492,501,643.45 209,228,442.86 449,758,727.31 

ทีม่า:  กองคลงั เทศบาลเมอืงทุ่งสง 
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สถติริายจา่ยยอ้นหลงั 3 ปี 
เทศบาลเมืองทุ่งสง 

รายจ่าย ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

รายจ่ายงบกลาง 14,138,464.90 44,621,425.62 20,674,355.00 

หมวดเงนิเดอืนและค่าจา้งประจาํ 109,331,163.52 34,014,918.98 40,164,703.49 

- เงนิเดอืน 102,327,220.05 28,288,203.38 40,164,703.49 

- ค่าจา้งประจาํ 7,003,943.47 5,726,715.60  
หมวดค่าจา้งช ัว่คราว 30,311,231.27 27,650,568.47 30,914,834.28 
หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 86,460,803.60 51,102,230.39 84,173,944.71 

- ค่าตอบแทน 8,153,293.73 4,203,552.00  
- ค่าใชส้อย 59,522,929.57 30,516,043.48  
- ค่าวสัดุ 18,784,580.30 16,382,634.91  
หมวดค่าสาธารณูปโภค 5,621,230.15 4,974,689.51 3,919,259.65 
หมวดเงนิอดุหนุน 5,255,910.90 1,047,462.98 4,347,982.59 
หมวดรายจ่ายอืน่  1,500,000.00 11,642,929.00 838,500.00 
หมวดค่าครุภณัฑท์ีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 9,872,720.00 2,113,001.68 18,979,339.53 

- ค่าครุภณัฑ ์ 2,702,220.00 1,793,001.68 5,848,640.45 

- ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 7,170,500.00 320,000.00 13,130,699.07 
เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 16,240,882.16 12,094,800.00  
เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 210,876,968.80 139,293,935.32 151,542,899.73 
เงนิอืน่ ๆ  47,352,250.32  

- จ่ายขาดจากเงนิสะสม 7,461,787.48 10,658,522.11 17,930,123.00 

- จ่ายจากเงนิกู ้  36,693,728.21 56,872,446.62 
- จ่ายจากเงนิทนุสาํรองสะสม   4,381,379.00 

รวมรายจ่าย 497,071,162.78 375,908,212.27 434,739,767.59 

ทีม่า: กองคลงั เทศบาลเมอืงทุ่งสง 
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2.1 รายรบั 

รายรบั รบัจรงิ  
ปี 2552 

รบัจรงิ 
ปี 2553 

รบัจรงิ 
ปี 2554 

ก. รายไดภ้าษอีากร    
  1.  หมวดภาษอีากร 121,791,979.80 161,153,051.09 157,153,760.68 

   1.1 ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ 8,674,008.02 8,998,428.05 10,139,912.12 

   1.2  ภาษบีาํรุงทอ้งที ่ 256,151.64 220,999.11 247,291.36 

   1.3  ภาษป้ีาย 1,416,164.40 1,606,141.50 1,524,866.80 

   1.4 อากรฆ่าสตัว ์ 173,590 175,403.00 157,616.00 

   1.5 ภาษมีลูค่าเพิม่ 91,189,444.94 122,086,035.62 111,461,915.42 

  1.6 ภาษมีลูค่าเพิม่ 1 ใน 9 6,175,887.33 7,863,941.41 8,549,160.39 

   1.7 ภาษธุีรกจิเฉพาะ 71,109.13 130,152.73 288,906.64 

   1.8 ภาษสุีรา 3,478,827.54 3,981,153.91 4,419,749.77 

   1.9 ภาษสีรรพสามติ 6,822,306.45 10,782,408.59 10,645,811.28 

   1.10 ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีน

สทิธนิิตกิรรมทีด่นิ 
462,183.19 4,684,444.00 8,749,129.00 

   1.11 ค่าภาคหลวงแร่ 231,201.16 424,539.78 728,376.28 

   1.12 ภาษแีละค่าธรรมเนียม

รถยนตห์รอืลอ้เลือ่น 
- - - 

   1.13 ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม 2,841,106.00 199,403.39 241,025.62 

ข รายไดท้ีม่ใิช่ภาษอีากร 

  1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และ

ใบอนุญาต 
1,729,256.10 

 

2,045,686.95  

   1.1 ค่าธรรมเนียมโรงฆ่า

สตัว ์
257,535.00 261,460.00 234,606.00 

   1.2 ค่าธรรมเนียมโรงพกั

ฆ่าสตัว ์
51,792.00 52,536.00 47,103.00 

   1.3 ค่าธรรมเนียมเก็บขน

สิง่ปฏกูิล 
282,900.00 169,600.00 58,200.00 

   1.4 ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ

มลูฝอย 
458,580.00 683,280.00 679,540.00 

   1.5 ค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตขายสุรา 
8,953.10 6,346.95 6,654.20 
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รายรบั รบัจรงิ  
ปี 2552 

รบัจรงิ 
ปี 2553 

รบัจรงิ 
ปี 2554 

   1.6 ค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตการพนนั 
530.00 820.00 560.00 

   1.7 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบั

การควบคุมอาคาร 
- - 38,889.20 

   1.8 ค่าปรบัผูไ้ม่ขอต่อบตัร

ประชาชนภายใน

กาํหนด 

16,900.00 10,280.00 13,980.00 

   1.9 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบั

บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

108,100.00 44,800.00 54,460.00 

   1.10 ค่าธรรมเนียมตรวจ

แบบก่อสรา้ง 
37,637.00   

   1.11 ค่าปรบัเนียมการรกัษา

ความสะอาด,ทางเทา้   
คูระบายนํา้ 

- - 706,571.00 

   1.12 ค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตกองวสัดุ 
- -  

   1.13 ค่าปรบัผดิสญัญา 207,814.00 21,183.00 41,919.00 

   1.14 ค่าปรบัทาํหนงัสอืหาย 

และส่งหนงัสอืเกนิ

กาํหนด 

14,810.00 14,641.00 10,267.00 

   1.15 ค่าปรบัจราจรทีไ่ดจ้าก

ผูก้ระทาํผดิตาม 

พ.ร.บ.จราจรทางบก 

154,340.00 167,565.00 147,400.00 

   1.16 ค่าใบอนุญาตประกอบการ

คา้สาํหรบักจิการทีเ่ป็น

อนัตรายต่อสุขภาพ 

54,000.00 77,600.00 130,750.00 

  
 
 

 1.17 ค่าใบอนุญาตใช ้

สถานทีเ่อกชนเพือ่

ประกอบการคา้อาหาร

และนํา้แขง็ 

- - - 

   1.18 ค่าใบอนุญาตรบัการเก็บ 

ขนหรอืกาํจดัสิง่ปฏกูิล

หรอืมลูฝอย 

- 5,000.00 5,000.00 

   1.19 ค่าใบอนุญาตสถานที่ - - - 
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รายรบั รบัจรงิ  
ปี 2552 

รบัจรงิ 
ปี 2553 

รบัจรงิ 
ปี 2554 

แต่งผม 

   1.20 ค่าใบอนุญาตรบัจา้ง

แต่งผม 

- - - 

   1.21 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกบั

โฆษณาโดยใชเ้ครื่อง

ขยายเสยีง 

7,415.00 6,565.00 8,650.00 

   1.22 ค่าใบอนุญาตทาํ

นํา้แขง็เพือ่การคา้ 
5,000.00 - - 

  1.23 ค่าปรบัผูก้ระทาํผดิ

กฎหมายและขอ้บงัคบั

ทอ้งถิน่ 

1,600.00- 1,020.00 2,630.00 

   1.24 ค่าใบอนุญาตตดิต ัง้

ป้ายโฆษณา 
3,500.00 19,200.00 3,200 

  1.25   ค่าใบอนุญาตจดัต ัง้

สถานทีจ่าํหน่ายอาหาร

หรอืสะสมอาหาร 

(เกนิ 200 ตร.ม.) 

10,800.00 12,250.00 8,000.00 

  1.26 ค่าธรรมเนียมในการ

ออกหนงัสอืรบัรอง

การแจง้การจดัต ัง้

สถานทีจ่าํหน่ายอาหาร

หรอืสะสมอาหาร 
(ไมเ่กนิ 200 ตร.ม.) 

33,100.00 58,650.00 46,000.00 

  1.27 ค่าใบอนุญาตให ้

จาํหน่ายสนิคา้ในที่

หรอืทางสาธารณะ 

13,950.00 378,700.00 309,300.00 

  2. หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ 4,492,919.50 4,344,321.03 4,319,143.20 

   2.1 ค่าเช่าทีด่นิ(ปลูกแผง
ลอย) 

21,000.00 20,850.00 5,550.00 

   2.2 ค่าเช่าทีข่ายของในตลาด

สด 
3,285,522.00 3,406,199.00 3,088,630.00 

   2.3 ค่าใชส้ถานทีจ่อด

รถยนตโ์ดยสาร 
56,430.00 43,824.00 41,568.00 

   2.4 ค่าใชบ้ริการศาลา 4,800.00 - - 
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รายรบั รบัจรงิ  
ปี 2552 

รบัจรงิ 
ปี 2553 

รบัจรงิ 
ปี 2554 

ประชาคมและหอ้ง

ประชมุ 
   2.5 ค่าเช่าทรพัยส์นิอืน่ ๆ  303,192.00 303,192.00 308,480.00 

  2.6 ค่าเช่าบา้นพกั

ผูป้ฏบิตังิานเทศบาล 

- - - 

   2.6 ค่าดอกเบี้ยเงนิฝาก

ธนาคาร 
621,535.39 244,466.65 677,733.57 

  2.7 ค่าดอกเบี้ยเงนิฝาก 

กสท. 
200,440.11 200,801.63 197,181.63 

  3. หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค

และเทศพาณิชย ์
1,888,999.34 3,181,511.65 4,019,952.13 

   3.1 เงนิช่วยเหลอืทอ้งถิน่

จากสถานธนานุบาล

กาํไรสุทธิ 

1,888,999.34 3,181,511.65 4,019,952.13 

  4. หมวดรายไดเ้บด็เตลด็ 3,246,634.15 1,602,440.14  

   4.1 ค่าจาํหน่ายเวชภณัฑ ์ - -  

   4.2 เงนิทีม่อีทุศิให ้ - -  

   4.3 ค่าขายแบบพมิพต่์าง ๆ 791,100.00 1,161,000.00 1,087,500.00 

   4.4 ค่าถา่ยเอกสารและ

รบัรองสาํเนา 
49,152.00 47,591.00 54,421.00 

   4.5 รายไดเ้บด็เตลด็อื่น ๆ 1,905,182.15 393,849.14 310,441.55 

ค. รายไดจ้ากทนุ    

  1. หมวดรายไดจ้ากทนุ 165,300.00 130,000.00 12,500.00 

   1.1 ค่าขายทอดตลาด

ทรพัยส์นิ 
165,300.00 130,000.00 12,500.00 

  รวมรายไดไ้มร่วมเงนิอดุหนุน 123,684,935.90 172,457,010.86 169,511,397.96 

ง. เงนิช่วยเหลอื  172,457,010.86  

  1. หมวดเงนิอดุหนุน 359,186,554.56 36,771,432.00  

   1.1 เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 130,941,821.30 36,771,432.00 49,520,481.00 

   1.2 เงนิอดุหนุนเกี่ยวกบั - - - 
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รายรบั รบัจรงิ  
ปี 2552 

รบัจรงิ 
ปี 2553 

รบัจรงิ 
ปี 2554 

การศึกษา 

     -เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 16,240,882.16   

     -เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ
ดา้นการศึกษา 

212,003,851.10   

   1.3 เงนิอดุหนุนท ัว่ไปจาก

กรมส่งเสรมิฯ 
- - - 

   1.4 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 
จากกรมส่งเสริมฯ 

- - 151,542,899.73 

จ.เงนิรายไดอ้ืน่    

 1 เงนิกูพ้เิศษเพือ่กระตุน้เศรษฐกจิ    

  1.1 เงนิกูก้รุงไทย - - 20,398,389.00 

  1.2 เงนิกู ้กสท. - - 36,474,057.62 

 2 เงนิกูท้ีจ่่ายขาดจากเงนิสะสม - - 17,930,123.00 

 3 เงนิทนุสาํรองเงนิสะสม - - 4,381,379.00 

      รวมรายรบัท ัง้สิ้น 492,501,643.45 209,228,442.86 449,758,727.00 

ทีม่า  :  กองคลงั เทศบาลเมอืงทุ่งสง 
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งบประมาณรายจา่ยท ัว่ไปประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
รายจา่ยจาํแนกตามแผนงาน 

ดา้น/แผนงาน งบประมาณปี 2555 คดิเป็น % 

 ดา้นบรหิารท ัว่ไป  48,629,040.00 22.10 
  - แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป  38,616,690.00 17.55 
  - แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  10,012,350.00 4.55 
 ดา้นบรกิารชมุชนและสงัคม  96,655,680.00 43.93 
  - แผนงานการศึกษา  38,474,880.00 17.49 
  - แผนงานสาธารณสุข  6,409,700.00 2.91 
  - แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 423,900.00 0.19 
  - แผนงานเคหะและชมุชน  35,538,840.00 16.15 
  - แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน  6,147,200.00 2.79 
  - แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  9,661,160.00 4.39 

 ดา้นเศรษฐกจิ  39,571,210.00 17.99 
  - แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  36,597,810.00 16.64 
  - แผนงานการเกษตร  300,000.00 0.14 
  - แผนงานการพาณิชย ์ 2,673,400.00 1.22 
 ดา้นการดาํเนินงานอืน่  35,144,070.00 15.97 

  - แผนงานงบกลาง  35,144,070.00 15.97 
                    220,000,000.00 100.00 

ที่มา : ขอ้มูลเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจาํปี 2555 
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รายจา่ยตามหมวดรายจา่ย 

หมวด งบประมาณปี 2555 หมายเหตคุดิเป็น % 

 1. รายจ่ายงบกลาง  35,144,070.00 15.97 
 2. หมวดเงนิเดอืนและค่าจา้งประจาํ  43,418,060.00 19.74 
3. หมวดค่าจา้งช ัว่คราว 32,675,440.00 14.85 
 4. หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ  82,843,490.00 37.66 
 5. หมวดค่าสาธารณูปโภค  4,180,650.00 1.88 
 6. หมวดเงนิอดุหนุน  3,416,900.00 1.55 
 7. หมวดค่าครุภณัฑ ์ ทีด่นิ และสิง่ก่อสรา้ง  18,093,390.00 8.22 
 8. หมวดรายจ่ายอืน่  270,000.00 0.12 

รวม 220,000,000.00 100 
ที่มา : ขอ้มูลเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจาํปี 2555 
 

งบประมาณเฉพาะการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
กจิการสถานธนานุบาล 

 รายรบั  
รบัจรงิ 
ปี 2551 

รบัจรงิ 
ปี 2552 

รบัจรงิ 
ปี 2553 

รบัจรงิ 
ปี 2554 

ประมาณการ 
ปี 2555 

 1. หมวดรายได ้ 11,047,800.81 16,201,003.33 20,001,149.07 21,330,900.10 24,835,000 

 2. หมวดเงนิไดอ้ืน่  4,616,218.65 6,296,664.46 10,605,038.84 13,399,840.44 18,000,000.00 

 รวมรายรบั  15,664,019.46 22,497,667.79 30,606,187.91 34,730,740.54 42,835,000.00 

ทีม่า : สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง 
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รายจ่าย 
จ่ายจรงิ 
ปี 2552 

จ่ายจรงิ 
ปี 2553 

จ่ายจรงิ 
ปี 2554 

ประมาณการ 
ปี 2555 

 1. รายจ่ายงบกลาง  3,844,297.00 3,806,007.03 4,332,708.93 6,700,000.00 

ก. จ่ายจากรายได ้     

รายจ่ายประจาํ     
 1. หมวดเงนิเดอืนและค่าจา้งประจาํ  1,531,199.00 1,703,686.00 1,848,720.00 2,200,000.00 

 2. หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ  964,107.94 994,020.28 1,004,600.00 1,633,000.00 

 3. หมวดค่าสาธารณูปโภค  73,892.82 91,337.15 80,232.56 129,000.00 

 6. หมวดรายจ่ายอืน่  91,800.00 65,200.00 86,800.00 131,000.00 

รายจ่ายเพือ่การลงทนุ    -  
 7. หมวดครุภณัฑท์ีด่นิและ
สิง่ก่อสรา้ง  52,000.00 - 

 

- 

 ข. จ่ายจากเงนิกาํไรสุทธ ิ     
 1. หมวดรายจ่ายอืน่  6,296,664.46 10,605,038.84 13,399,840.44 18,000,000.00 

 รวมรายจ่าย  12,853,961.22 17,265,289.30 20,752,901.93 28,793,000.00 

 ทีม่า : สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง 
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อตัรากาํลงั 
พนกังานเทศบาลและลูกจา้งของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ณ วนัที่ 16  มิถนุายน  2554 
 

หน่วยงาน พนกังานเทศบาลสามญั (ระดบั) ลูกจา้ง 
ประจาํ 

พนกังาน 
จา้งท ัว่ไป 

พนกังาน

จา้งตาม

ภารกจิ 

รวม 
ลูกจา้ง 

รวม 
ท ัง้หมด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 รวม 

สาํนกัปลดัเทศบาล - 1 - 2 8 9 2 2 2 26 7 30 13 50 76 
กองวชิาการฯ - - - - 4 2 3 1 - 10 1 3 6 10 20 
กองคลงั - - 1 1 1 7 2 1 - 13 3 5 2 10 23 
กองช่าง - - - 3 0 5 7 2 - 17 13 90 11 114 131 
กองสาธารณสุขฯ - - - 1 - 4 1 1 - 7 4 85 18 107 114 
กองการศึกษา - - 1 1 1 4 3 4 - 14 6 44 43 93 107 
กองสวสัดกิารสงัคม - - - - - 2 3 1 - 6 - 6 3 9 15 
กองช่างสุขาภบิาล - - - - - 3 - - - 3 2 21 2 25 28 
รวม 0 1 2 8 14 36 21 12 2 96 36 284 98 418 514 

 
ทีม่า : งานการเจา้หนา้ที ่ สาํนกัปลดัเทศบาล 
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2.6 ขอ้มลูพื้นฐานดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
คณุภาพน้ํา 

ปรมิาณนํา้เสยีชมุชนทีเ่กดิขึ้นในเขตเทศบาลท ัง้หมดโดยเฉลีย่ 6,171 ลบ.ม./วนั ปรมิาณความสกปรก 

493.75 กโิลกรมั/วนั  ขณะน้ีอยู่ระหวา่งดาํเนินการก่อสรา้งระบบรวบรวมและบาํบดันํา้เสยีรองรบัและบาํบดันํา้เสยี

ชมุชนก่อนระบายลงสู่แหลง่นํา้สาธารณะ ซึง่จะแลว้เสรจ็ในปี พ.ศ.2553  พื้นทีข่องระบบบาํบดันํา้เสยี 12 ไร่ แบบ

ตะกอนเร่ง  (Activated Sludge) 

คณุภาพอากาศ 

ในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง  ประสบภยัปญัหาคุณภาพอากาศดา้นฝุ่ นละออง  เป็นสิง่ทีต่อ้งเฝ้าระวงัและ

ตดิตาม  เน่ืองจากอาํเภอทุ่งสงมสีภาพภมูปิระเทศทีล่อ้มรอบดว้ยภเูขาและมอีตุสาหกรรมปูนซเิมนต ์ โรงโมห่นิ ที่

ก่อใหเ้กดิฝุ่ นละอองในอากาศ  นอกจากน้ียงัมขีอ้มลูพบวา่ประชาชนในอาํเภอทุ่งสงมอีตัราป่วยดว้ยโรคระบบ

ทางเดนิหายใจค่อนขา้งสูง 

คณุภาพเสยีง 

จากการตรวจวดัระดบัเสยีงในชมุชน ของกรมควบคุมมลพษิในพื้นทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช  พบวา่ค่า

เสยีงทีต่รวจวดัไดม้ค่ีาไมเ่กนิมาตรฐานแต่ปญัหาทีเ่กดิขึ้น คอื ปญัหาเดอืดรอ้นราํคาญทีเ่กดิจากการรอ้งเรยีนของ

ประชาชน 

ขยะมูลฝอย 

-  ปรมิาณขยะมลูฝอยทีเ่กดิขึ้นในเขตเทศบาล 35-40 ตนั/วนั  ปรมิาณขยะทีเ่ทศบาลสามารถเก็บขนได ้

35 ตนั / วนั 

-  กาํจดัโดยวธิฝีงักลบ  ณ  ศูนยฝ์งักลบขยะมลูฝอยเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 

องคป์ระกอบของขยะมูลฝอยปี 2551 

องคป์ระกอบของขยะมลูฝอย รอ้ยละโดยนํา้หนกั 

-  เศษอาหาร ผกั ผลไม ้

-  กระดาษ พลาสตกิ โลหะ แกว้ทีร่ไีซเคลิ ได ้

-  กระดาษ พลาสตกิ เศษกิ่งไมเ้ปลอืกแขง็ และเมลด็

ผลไม ้(ขายหรอืนาํไปใชใ้หมไ่ด)้ 

-  ดนิ หนิ วสัดุก่อสรา้งอืน่ ๆ  

52.51 

28.92 

12.32 

 

6.25 

ทีม่า : กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน 

       อตัราการผลติขยะมลูฝอย (กก./คน/วนั)  = 1.00 
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จากองคป์ระกอบของขยะมลูฝอยในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง มอีงคป์ระกอบเป็นขยะอนิทรยีสู์งทีสุ่ด คอื    

เปอรเ์ซน็ต ์ ซึง่ขยะเหลา่น้ีเหมาะสมทีจ่ะนาํไปกาํจดัโดยทาํปุ๋ยหมกั และหมกัผลติกา๊ซชวีภาพเป็นพลงังาน

เชื้อเพลงิทดแทน รองลงมาเป็นขยะประเภทรไีซเคลิ เช่น กระดาษ พลาสตกิ ขวดแกว้ ซึง่เหมาะแก่การนาํมาคดั

แยกเขา้สูก่ระบวนการรไีซเคลิต่อไป  ส่วนขยะประเภททีเ่ผาใหมไ่ด ้เช่น พลาสตกิ  เปลอืกเมลด็ผลไม ้ยาง 

เหมาะทีจ่ะนาํมาเป็นขยะเชื้อเพลงิ RDF 

ระบบกาํจดัขยะมูลฝอย 

ตัง้อยู่ที ่ หมูท่ี ่4 ตาํบลควนกรด  อาํเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรธีรรมราช 
ตาํแหน่งพกิดั  X = 0573136      Y = 0895722 
พื้นทีท่ ัง้หมด  110 ไร่  ขณะน้ีอยู่ระหวา่งเตรยีมการพื้นทีบ่อ่ฝงักลบเพือ่รองรบัขยะมลูฝอย 
เครอืขา่ยการเรยีนรูด้า้นการจดัการขยะมลูฝอย  เทศบาลไดจ้ดัต ัง้ศูนยเ์รยีนรูก้ารจดัการขยะมลูฝอย

แบบผสมผสานตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  เพือ่เป็นแหลง่ศึกษาดูงานและเรยีนรูข้องชมุชน  องคก์ร

หน่วยงานต่างๆ ตัง้อยู่ที ่หมูท่ี ่2  ตาํบลควนกรด  อาํเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ผลติภณัฑแ์ปรรูปจากขยะ 
-    ปุ๋ยอนิทรยีจ์ากสิง่ปฏกูิล   -   กา๊ซชวีมวล 
-   กา๊ซชวีภาพ    -    ปุ๋ยชวีภาพอดัเมด็ 
-    ถ่านอดัแท่ง    -    นํา้หมกัชวีภาพ 
-   นํา้สม้ควนัไม ้    -    แท่งขยะเชื้อเพลงิ (RDF) 

สารพษิและสารอนัตราย 
สถานประกอบการในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง มสีถานประกอบการทีใ่ชส้ารเคมอีนัตรายอยู่ในพื้นทีแ่ต่

สถานประกอบการเหลา่น้ียงัไมก่่อใหเ้กดิปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้มจากกากสารพษิและสารเคมอีนัตราย โดย

พจิารณาจากการทีย่งัไมเ่คยมเีรื่องรอ้งเรยีนในพื้นที ่
พลงังานทดแทนจากขยะมลูฝอย 

1) ระบบผลติกา๊ซชวีภาพจากขยะชมุชน ทดแทนเชื้อเพลงิแกส๊หงุตม้ LPG  ในโรงฆ่าสตัวเ์ทศบาล 
2) ศึกษาวจิยัพฒันาระบบผลติขยะเชื้อเพลงิ 
 

(ขอ้มูล : กองช่างสขุาภบิาล  เทศบาลเมืองทุ่งสง) 
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ลกัษณะสิง่แวดลอ้มเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ประเด็นศกัยภาพทางดา้นสิง่แวดลอ้ม 
1.  ทรวดทรงทางธรณีสณัฐาน 

สภาพภมูปิระเทศโดยรวมมภีเูขาลอ้มรอบ มศีกัยภาพทีเ่อื้ออาํนวยต่อการกาํบงัลมในกรณีทีม่ี

ลมกรรโชกแรง ช่วยลดแรงลม  

แหลง่น้ําผิวดินและคลอง 
-  พื้นทีเ่ทศบาลเมอืงทุ่งสง เป็นพื้นทีท่อ้งกะทะมภีเูขาลอ้มรอบ มคีลองหลายสายจากตน้นํา้ 

ภเูขาเหมน และนํา้ตก คอื คลองท่าโหลน คลองท่าเลา คลองท่าแพและคลองตม  ทาํหนา้ทีผ่นันํา้หลากจากตวั 

ชมุชนเมอืงและระบายลงสู่นอกเมอืงผ่านตาํบลชะมาย ไปสู่จงัหวดัตรงั 
-  คลองท ัง้ 4 สาย ทีไ่หลผ่านตาํบลปากแพรก เขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง มศีกัยภาพทีเ่อื้ออาํนวย

ต่อระบบระบายนํา้ฝนไดร้ะดบัหน่ึง แต่ไมส่ามารถระบายนํา้ไดท้นัในฤดูนํา้หลาก เน่ืองจากเขตเทศบาลมพีื้นทีเ่ป็น

ลกัษณะทอ้งกะทะ ปจัจบุนัคลองท ัง้สีส่ายยงัรองรบันํา้ทิ้งจากชมุชนและตลาดยงัไมม่รีะบบบาํบดันํา้เสยี 

 

ประเด็นปญัหาทางดา้นสิง่แวดลอ้ม 
1.  ความเสือ่มโทรมของแหลง่น้ําผิวดินทางกายภาพ 

คลองสายหลกัท ัง้ 4 สาย ไมไ่ดร้บัการบาํบดันํา้เสยีจากชมุชนทีไ่หลลงคลอง สภาพนํา้ผวิดนิ

เป็นสนิมไมส่ามารถบรโิภคได ้โดยเฉพาะบรเิวณชมุชนบา้นในหวงั   

2. น้ําท่วมในเขตเมือง 
ปริมาณนํา้ในช่วงฤดูฝนจากแหล่งตน้นํา้บริเวณภูเขาเหมน  นํา้ตกโยง นํา้ตกหนานปลวิ ไหล

ผ่านเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง โดย ลาํคลองที่ไหลผ่านเขตเทศบาล ท ัง้ 4 สาย คือ คลองท่าเลา คลองท่าโหลน 

คลองท่าแพ คลองตมพื้นทีร่มิฝัง่คลองทีป่ระสบปญัหานํา้ท่วมมากและบ่อยทีสุ่ดคอื รมิฝัง่คลองท่าเลา และคลอง

ตม ซึง่เป็นพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจ การคา้หนาแน่น ทาํใหเ้กิดความเสยีหายทางเศรษฐกิจมาก แต่ระยะเวลาท่วมขงัไม่

นานไมเ่กนิ 1-2 วนั  
เน่ืองจากเมอืงทุ่งสงมสีภาพพื้นทีเ่ป็นทีร่าบลุม่  ประกอบดว้ย  ภูเขาเตี้ย ๆ  ลอ้มรอบ  บรเิวณ

ที่ต ัง้เทศบาลเมอืงทุ่งสงจะอยู่บริเวณที่ราบตอนกลาง  พื้นที่มลีกัษณะเป็นแอ่งกระทะมลีาํนํา้ธรรมชาติไหลผ่าน

หลายสายแลว้ไปรวมกนัในลกัษณะคอขวด  เช่น  คลองท่าเลา    คลองวงัหบี   คลองท่าโหลน  และคลองท่าแพ 

ฯลฯ (ดงัแผนภาพที ่3)  ประกอบกบัการเตบิโตของชมุชนเมอืง     ทาํใหม้กีารเปลีย่นแปลงการใชพ้ื้นที ่มกีารตดั
ไมท้าํลายป่า  เมือ่ฝนตกหนกั  ทาํใหเ้กดินํา้ไหลหลาก และมสีิง่ก่อสรา้งทีรุ่กล ํา้กีดขวางทางนํา้  ลาํคลองต่าง ๆ ไม่

สามารถระบายนํา้หลากได ้ พื้นที่ตอนล่างระบายนํา้ไม่คล่อง และดา้นบนภูเขาไม่มพีื้นที่ซึมซบันํา้  ลาํนํา้ตาม

ธรรมชาติที่ผ่านชุมชนถูกกีดขวางดว้ยอาคารสิ่งปลูกสรา้ง  กล่าวคือ  ลกัษณะทางอุกทกวทิยาสภาพลุ่มนํา้ซึ่งมี

พื้นที่ ครอบคลุมคลองท่าเลา  คลองท่าโหลน  และคลองท่าแพ มพีื้นที่ลุ่มนํา้  รวมบริเวณเหนือฝายควนกรด  
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พื้นที่ 123 ตารางกิโลเมตร  มนีํา้หลากสูงสุด รอบ 25 ปี  ในช่วงเดอืน พฤศจกิายน – มกราคม  พ.ศ. 2549  
ประมาณ 292 ลบ.ม/วนิาท ี ท่อระบายนํา้อุดตนัและขนาดท่อระบายนํา้ไม่เหมาะสมกบัการระบายนํา้  ประกอบ

กบัตะกอนทรายอดุตนั ในขณะที่ศกัยภาพการระบายนํา้ของคลองต่าง ๆ  ระบายไดเ้พยีง  98 ลบ.ม/วนิาท ี ซึ่ง

จะมปีรมิาณนํา้ส่วนเกนิ 194 ลบ.ม/วนิาท ีไหลบา่เขา้ท่วมเทศบาลเมอืงทุ่งสงและบรเิวณใกลเ้คยีง    
ตลอดเวลา  20  ปีผ่านมา ไดเ้กิดปญัหานํา้ท่วมในเขตเทศบาลและอาํเภอทุ่งสง  โดยเกิดขึ้น

ทุก ๆ ปี ปีละ อย่างนอ้ย 2 ครัง้ และมแีนวโนม้จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทุกปี  ทาํใหร้าษฎรไดร้บัความ

เดือดรอ้นในชีวิตและทรพัยส์ินเป็นจาํนวนมาก   โดยเฉพาะเมื่อวนัที่ 15 - 16 ธนัวาคม 2548 และวนัที่ 14 

กมุภาพนัธ ์2549 สรา้งความเสยีหายมากมายแก่ชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน     ความเสยีหายในย่านการคา้

เสยีหายประมาณ   3,500   หลงัคาเรอืน ในเขตชมุชนเสยีหายประมาณ 4,000 หลงัคาเรือน  โดยเฉพาะนํา้ท่วม

ครัง้หลงัวนัที่  14  กุมภาพนัธ ์ 2549  ในเขตเทศบาลเมอืง     ทุ่งสงไดม้กีารประเมนิค่าความเสียหายดา้น

เศรษฐกิจไดไ้ม่นอ้ยกว่า  250  ลา้นบาท   (ขอ้มูลจากชมรมธนาคาร)  สรา้งความเสยีหายแก่ทกุภาคส่วนและมี

แนวโนม้จะเกดิบอ่ยและรุนแรงมากขึ้น 
ปญัหานํา้ท่วมของเมอืงทุ่งสงจึงถอืเป็นปญัหาที่ทุกภาคส่วนท ัง้หน่วยงานภาครฐั  ภาคเอกชน  

ภาคประชาชน  รบัรูม้าอย่างต่อเน่ืองยาวนานและมคีวามประสงคร่์วมกนัในการแกไ้ขปญัหาดงักลา่ว  เพือ่บรรเทา

ความเดอืดรอ้นและผลกระทบต่อคุณภาพชวีติ ทรพัยส์นิของทกุภาคส่วน 
เมือ่ปญัหานํา้ท่วมเป็นปญัหาร่วมจงึเป็นการจดุประกายใหท้กุคนในเขตเมอืงทุ่งสงต่างเกิดความ

ตระหนกัว่า  การแกไ้ขปญัหาโดยทอ้งถิ่นเพยีงหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงหรือลกัษณะต่างคนต่างทาํจะสามารถ

แกไ้ขปญัหาเพยีงเฉพาะหนา้เท่านัน้  ไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาอย่างย ัง่ยนืได ้ ดงันัน้เทศบาลเมอืงทุ่งสงและทกุภาค ี

อาท ิหน่วยงานท ัง้ภาครฐั  รฐัวสิาหกิจ  ภาคเอกชน สถาบนัการศึกษาประชาชนและภาคพีฒันาอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

เช่น กรมชลประทาน กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ฯลฯ จงึไดร้วมตวัร่วมแกไ้ขปญัหานํา้ท่วมเมอืงทุ่งสงอย่างบูรณา

การขึ้น เพื่อลดผลกระทบและความเสียหายจากนํา้ท่วม  โดยบูรณาการความร่วมมอืจากทุกภาคส่วนอย่างมี

ประสทิธภิาพ 
เมื่อการแกไ้ขปญัหามีความจาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงาน 

เทศบาลเมอืงทุ่งสง  โดยนายทรงชยั  วงษว์ชัรดาํรง  นายกเทศมนตรีเมอืงทุ่งสง  จึงไดจ้ดัใหม้กีารประชุมเพื่อ

ร่วมปรกึษาหารอื  เรยีนรู ้และระดมความคดิเหน็ในการขบัเคลือ่นโครงการหรอืกจิกรรมเพือ่แกไ้ขปญัหานํา้ท่วมที่

จะบรรเทาความเดอืดรอ้นแก่ประชาชนชาวทุ่งสงในอนาคตขึ้น  โดยมภีาคีพฒันาเมอืงเขา้ร่วม อาท ิ หน่วยงาน

ราชการ  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น รฐัวสิาหกิจสถาบนัการศึกษา  ภาคประชาชน และภาคีพฒันาอื่น ๆ ที่

เกี่ยวขอ้ง เช่น  กรมชลประทาน  กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ฯลฯ  โดยมนีกัวชิาการจากสถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย

เป็นผูใ้หค้าํปรึกษา จงัหวดัและอาํเภอใหก้ารสนบัสนุน  และมกีารประชมุร่วมกนักบัทกุภาคส่วนเพือ่แกไ้ขปญัหา        

นํา้ท่วมทกุเดอืน 
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การประชุมเครอืข่ายจดัขึ้นคร ัง้แรก เมือ่วนัที ่2 มนีาคม  2549 มผูีเ้ขา้ร่วมทกุภาคส่วนท ัง้สิ้น

71 คน โดยสามารถสรุปสาระสาํคญัของแนวทางการแกไ้ขปญัหาได ้ ดงัน้ี 
1. ควรป้องกนัไม่ใหม้กีารตดัไมท้าํลายป่าตน้นํา้  และตอ้งมแีผนที่ทางอากาศหรือเครื่องบนิ

พารามเิตอรร่์วมบนิตรวจพื้นที ่
2. ควรสรา้งแหลง่เก็บกกันํา้เพิม่หรอืสรา้งโครงการแกม้ลงิเพือ่รองรบัปรมิาณนํา้ อาท ิการสรา้ง

แหลง่เก็บนํา้เนินเขาเพือ่ลดการไหลของนํา้ลงมาสู่ดา้นลา่ง 
3. ควรขดุลอกขยายคลองธรรมชาตทิีร่บันํา้จากพื้นทีเ่ทศบาลเมอืงทุ่งสง เพือ่ใหร้ะบายลงไปยงั

พื้นทีต่อนลา่ง 
4. ควรกาํหนดขอบเขตพื้นที ่(Zoning) ของประเภทการใชพ้ื้นทีก่สกิรรมเขตก่อสรา้ง 
5. ควรสรา้งระบบเตอืนภยั 
6. ควรศึกษารูปแบบการแกไ้ขปญัหานํา้ท่วมของอาํเภอหาดใหญ่เป็นแม่แบบ  และใหจ้ดัต ัง้

คณะทาํงานเพือ่แกไ้ขปญัหาท ัง้ระบบ 
การประชุมเครือข่ายเพื่อร่วมคน้หาสาเหตุของปญัหาและแนวทางแกไ้ขปญัหาท ัง้ในระยะส ัน้ 

ระยะกลาง  และระยะยาว  ในช่วงแรกของปี พ.ศ.2549  มกีารประชุมปรึกษาหารอืร่วมกนัต่อเน่ือง รวมจาํนวน 

6 ครัง้  โดยไดร้บัความร่วมมอืดว้ยดีจากภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบดว้ย องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  องคก์าร

บรหิารส่วนตาํบล เทศบาล และหน่วยงานภาคีพฒันาที่เกี่ยวขอ้งทีใ่หก้ารสนบัสนุนงบประมาณและเครื่องจกัรกล  

และจากการประชุมร่วมดงักล่าว  ทาํใหเ้กิดการเรียนรูป้ญัหาและสาเหตเุบื้องตน้ในเรื่องนํา้ท่วมร่วมกนัอย่างเป็น

ระบบทีส่ามารถสรุปไดด้งัน้ี 
1. พื้นที่ตน้นํา้  ใหด้าํเนินการป้องกนัการทาํลายป่าตน้นํา้และการบุกรุกพยายามใหเ้กิดการ

ชะลอนํา้และกกัเก็บนํา้ดว้ยแกม้ลงิ  กาํหนดใหม้ทีางลดัเพือ่แบ่งระบายนํา้หรือผนันํา้  จดัทาํบ่อดกัตะกอนทราย  

และกบัดกัสิง่กดีขวางทีม่ากบันํา้ 
2. พื้นที่รบันํา้ใหด้ ําเนินการปรบัปรุงและดูแลรกัษาระบบการระบายนํา้ แกไ้ขสิ่ง              

กดีขวางทางนํา้  จดัทาํแนวป้องกนันํา้ลน้คลอง ขยายคลองใหปิ้ดช่องนํา้ไหลเขา้เมอืง  และสูบนํา้ระบายออก 
3. พื้นที่ปลายนํา้  ใหด้าํเนินการขดุขยายคูคลองใหก้วา้งขึ้น และสรา้งวถิกีารดาํเนินชีวติกบั

ธรรมชาติ เช่น ใหม้จีิตสาํนึก  รกัษากฎของสงัคม  เสยีสละ  ทาํในสิ่งที่ดีงาม  รกัและหวงแหนป้องกนัรกัษา

ธรรมชาต ิคูคลอง  ทางนํา้  และไมบ่กุรุก 

การดาํเนินงานของเครอืขา่ยการพฒันาเมอืงทุ่งสงแบบบูรณาการไดก้าํหนดวตัถปุระสงคห์ลกั

เพือ่ใหส้อดรบักบับรบิทการบรหิารการพฒันาเมอืงทุ่งสงแบบบูรณาการอนัจะนาํไปสู่การพฒันาเมอืงน่าอยู่อย่าง

ย ัง่ยนื  
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การใชท้ี่ดินในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
การใชท้ีด่นิในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง มอีตัราสว่นการใชท้ีด่นิค่อนขา้งหนาแน่นบรเิวณรมิคลองตม

และคลองท่าเลา ซึง่เป็นตลาดสด ย่านการคา้ สถานทีร่าชการ สถานีรถไฟ บรเิวณชมุชนรอบนอกมแีนวโนม้มกีาร

ก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัเพิม่ขึ้น มกีารถมพื้นทีสู่งขึ้น ทาํใหป้ระสบปญัหาการระบายนํา้ 

1.  โครงข่ายระบบถนน 
โครงขา่ยระบบถนนในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง ถนนสายหลกั  2 สาย คือ ถนนชนปรดีา และถนน

เพชรเกษมถนนสายรอง และถนนซอยส่วนใหญ่มีขนาดแคบ เขตทางและทางเทา้ค่อนขา้งคบัแคบ เช่น ถนน 

ขา้งหอสมดุประชาชนซึง่เป็นทางสญัจรออกนอกเขตเมอืงคบัแคบมาก  และมปีรมิาณการจราจรค่อนขา้งสูงโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งตามแนวถนนทุ่งสง-นาบอน ซึ่งขนานเลียบริมคลองท่าเลา จะประสบปัญหานํ้าท่วมก่อนสายอื่น 

แต่ยงัสามารถวางระบบบาํบดันํา้เสยีรวมได ้
2.  ระบบระบายน้ํา 

ระบบระบายนํา้โดยใชร้ะบบท่อที่มขีนาด  0.40–1.50 เมตร  ทอดขนานไปกบัถนนสายต่าง ๆ  

ในส่วนของท่อระบายนํา้  แต่ยงัมีท่อระบายนํา้ไม่เต็มพื้น มปีญัหานํา้ท่วมขงัในชุมชนต่าง ๆ ตลอดจนปญัหาท่อ

ระบายนํา้อดุตนั 
แหล่งกาํเนิดนํา้เสยี แหล่งกาํเนิดนํา้เสยีขนาดใหญ่ แหล่งชุมชนย่านการคา้และตลาดสด และ

บา้นเรอืนจดัเป็นแหลง่กาํเนิดนํา้เสยีทีน่าํมาสู่ความเสือ่มโทรม ความถดถอย และสภาวะมลพษิทีป่นเป้ือนในแหลง่นํา้

ผวิดนิของเทศบาลเมอืงทุ่งสงในอนาคต 
(ขอ้มลู : กองวชิาการและแผนงาน เทศบาลเมอืงทุ่งสง) 

ปรมิาณพื้นที่สเีขียวในเขตเมือง 
ในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง มพีื้นทีส่เีขยีวเพือ่การพกัผ่อนหย่อนใจ และนนัทนาการ คดิเป็น    

6.05 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน ดงันี้ 
1.สวนสาธารณะ จาํนวน 3 แห่ง คือ สวนสาธารณะถํา้ตลอด พื้นที่ 24 ไร่  สวนพฤกษาสริินธร 

พื้นที่ 153 ไร่   สวนสาธารณะเฉลมิพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา พื้นที ่11 ไร่    รวมพื้นที่จาํนวน 188  ไร่   

ในเขตพื้นทีส่วนสาธารณะ 2 แห่งแรกมลีกัษณะเป็นภเูขา มป่ีาไมข้ึ้นหนาแน่น  เป็นปอดของเมอืงไดเ้ป็นอย่างดทีีสุ่ด  
2.แหล่งพกัผ่อนหย่อนใจและออกกาํลงักายที่สวนป่าหนองป่าแก่ บริเวณชุมชนเสริมชาติ พื้นที ่ 

16  ไร่  ซึง่ชมุชนเสรมิชาติ บริหารจดัการเอง เป็นที่พกัผ่อนของประชาชนท ัว่ไป  นอกจากนี้  ยงัมสีวนป่าท่าแพใต ้ 

พื้นที ่6 ไร่ 
3.พื้นที่ภูเขาเตี้ย ๆ  ขนาดเลก็บริเวณในเขตเทศบาล และริมเขตเทศบาล  จาํนวน 2 แห่ง คือ  

เขาแจ่ม  พื้นที ่ 600 ไร่  และเขาปรดี ี พื้นที ่6 ไร่ 
4.สวนหย่อมและตน้ไมใ้นเขตเทศบาล  จาํนวนประมาณ  1,550 ลา้นตน้  
5.สวนผลไม ้ไมย้นืตน้ของเอกชน ประมาณ  60  ไร่  มสีว่นช่วยเพิม่ออกซเิจนใหเ้มอืงไดอ้กีส่วน

หนึ่ง 
ทีม่า : กองช่าง เทศบาลเมอืงทุ่งสง 
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ผลการวจิยัแนวทางการใชป้ระโยชนท์ี่โลง่เมืองทุ่งสง 
 

ความสาํคญัของปญัหา 
 เมอืงโตขึ้น พื้นทีก่่อสรา้งเพิม่ พื้นทีโ่ลง่วา่งลดลง 
 เมอืงรุกล ํา้พื้นทีธ่รรมชาตแิละนิเวศวทิยา ธรรมชาตแิละพื้นทีโ่ลง่วา่งลดลง 

 ธรรมชาตทิ ัง้หลายน้ีหมายรวมถงึ อากาศทีเ่ราหายใจ นํา้ทีเ่ราดืม่กนิ  เมฆหมอก ตน้ไมท้ีท่อ้งถิน่มอียู่เดมิ 

ฯลฯ 

 ธรรมชาตคิอืสิง่ทีเ่ราท ัง้หลายจะตอ้งคาํนึงถงึวา่จะตอ้งมเีหลอืไวใ้หลู้กหลาน 
 

ทาํไมตอ้งพฒันาที่โลง่ว่างในเมือง 
กจิกรรมหลากหลาย การใชท้ี่ดินเขม้ขน้=เมือง มกัไม่สอดคลอ้งกบัธรรมชาต ิ

 การพฒันาเมอืงคาํนึงถงึแหตุผลทางเศรษฐกิจ มกัไม่มองธรรมชาติ แต่คนจะอยู่อย่างมคีวามสุขมกัจะอยู่

ร่วมกบัธรรมชาตดิงันัน้เมอืงควรมธีรรมชาตปิรากฏอยู่ดว้ยเสมอ นัน่คือสรา้งทีว่่างหรือพื้นทีส่เีขยีวใหด้ว้ย เพือ่ใหค้น

อยู่ในเมอืงมสีภาพแวดลอ้มทีด่ทีุ่งสง 
 เมอืงชมุทางรถไฟ ปจัจบุนัยงัเป็นภาพเมอืงคมนาคมขนส่งทีส่ามารถตดิต่อกบัพื้นทะเลท ัง้อ่าวไทยและอนัดา

มนั 
 เมอืงโรงปูนซเีมนต ์และทีต่ ัง้ของหน่วยงานราชการ 

 การเตบิโตของเมอืงเตบิโตตามแนวถนน 
 

การพฒันาเมืองที่ผ่านมา 
 เมอืงพฒันาพื้นที่ปลูกสรา้งเป็นส่วนใหญ่ เมอืง จะโตขึ้นเรื่อย ๆดว้ยพื้นที่ปลูกสรา้งเป็นธรรมชาติของทุก

เมอืงหากไมม่รีะบบทีโ่ลง่เมอืงจะแออดั 
 
การคน้หาที่โลง่ว่างในเมืองทุ่งสง 
 ทีโ่ลง่ในสถานทีร่าชการ     ทีโ่ลง่ในสถาบนัการศึกษา 
 ทีโ่ลง่วา่งภายในสถาบนัศาสนา     ทีโ่ลง่แนวถนน 

 ทีโ่ลง่วา่งรมิคลอง ทางรถไฟ     ทีโ่ลง่วา่งของสวนสาธารณะ 
ที่โลง่ในสถานที่ราชการ 
 ทีว่า่การอาํเภอทุ่งสงและฝัง่ตรงขา้ม 
  สภาพโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นแขง็ 

 ใชเ้ป็นทีจ่อดรถของผูม้าตดิต่อราชการ 

 ส่วนอกีฝัง่เป็นทีโ่ลง่ของเมอืงทีม่คีวามสาํคญัในการจดักจิกรรมของเมอืงใชจ้ดักจิกรรมงานประเพณีต่าง ๆ 

ของเมอืงทุ่งสง เป็นทีโ่ลง่ทีม่คีวามสาํคญักบักจิกรรมของเมอืง 

ที่โลง่ในสถานที่ราชการ 
 โรงพยาบาลทุ่งสง (เก่า) สภาพพื้นทีต่กแต่งบรเิวณ 
 ใชเ้ป็นทีจ่อดรถของผูม้าตดิต่อราชการ 
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 ชมุทางรถไฟและบรเิวณโดยรอบ 
 สถานีตาํรวจโดยสภาพทีโ่ลง่วา่งไมม่ากจะทาํเป็นพื้นแขง็เพือ่จอดรถ ของผูม้าตดิต่อราชการ 
 กองทนุสงเคราะหส์วนยาง พื้นทีม่กีารแบ่งส่วนเพือ่การตกแต่งบรเิวณและเพือ่การจอดรถ 
 นอกจากนัน้มทีีว่า่งของทางราชการอืน่ ๆ ไดแ้ก่  
 หอ้งสมดุประชาชน (เทศบาล) 

 สาํนกังานบรรเทาสาธารณภยั( เทศบาล) 
 องคก์ารโทรศพัท ์

 ไปรษณียท์ุ่งสง 
 

ที่โลง่สถาบนัการศึกษา 
 โรงเรยีนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น     โรงเรยีนเทศบาลวดัชยัชมุพล 
 โรงเรยีนเทศบาลบา้นนาเหนือ      โรงเรยีนสตรทีุ่งสง 
นอกจากน้ียงัม ี
 โรงเรยีนรตันศึกษา       โรงเรยีนกาญจนศึกษา 

 โรงเรยีนเสรมิปญัญา      โรงเรยีนพานิชยการทุ่งสง 
 

ที่โลง่สถาบนัศาสนา 
 วดัเขาปรดี ี
 วดัโคกสะทอ้น 
 มลูนิธซิาํปอกง 

 
ที่โลง่แนวถนน 
 ถนนชนปรดีา       ถนนสาย 41 
 ถนนทุ่งสง-นครศรธีรรมราช (สายใน)     ถนนทุ่งสง- ตรงั 
 ถนนยุทธศาสตร ์       ถนนซอยนาเหนือ 
 ถนนยุทธศาสตร ์       ถนนซอยนาเหนือ 
 ประชาอทุศิ 

 

ที่โลง่รมิทางรถไฟ 
 ทุ่งสง-ตรงั       ทุ่งสง-นครศรธีรรมราช 
 ทุ่งสง-สุราษฎรธ์านี 
 

ที่โลง่รมิคลอง 
 คลองท่าเลา       คลองท่าโหลน 

 คลองท่าแพ 
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ที่โลง่สวนสาธารณะ 
 สวนสาธารณะถํา้ตลอด      สวนเฉลมิพระเกยีรต ิ
 สวนพฤกษาสรินิธร 

 
ที่โลง่ว่างอืน่ ๆ 
 ทีโ่ลง่วา่งของสถานทีร่าชการทีย่งัไมไ่ดพ้ฒันา    ทีโ่ลง่วา่งในบรเิวณบา้นพกัรถไฟ  

 ทีโ่ลง่วา่งในหมูบ่า้นจดัสรร      ทีโ่ลง่วา่งตามรมิถนน 
 

ความตอ้งการพฒันาจากแบบสอบถาม 
พื้นที่ว่างที่มีศกัยภาพในการพฒันา 
1.ทีว่า่งบรเิวณสถานทีร่าชการ                   คดิเป็น      33   เปอรเ์ซน็ต ์ 
2.ทีว่า่งในบรเิวณโรงเรยีน    คดิเป็น      21    เปอรเ์ซน็ต ์
3.สองขา้งทางรถไฟ     คดิเป็น     10   เปอรเ์ซน็ต ์
4 ทีว่า่งบรเิวณฟตุบาท     คดิเป็น       9   เปอรเ์ซน็ต ์
5 ทีว่า่งบรเิวณสองขา้งทีง่อกรมิแมน่ํา้หรอืคลองต่าง ๆ    คดิเป็น         8    เปอรเ์ซน็ต ์

6.ทีว่า่งบรเิวณพาณิชยกรรม    คดิเป็น       7  เปอรเ์ซน็ต ์    
7.สองขา้งทางถนน      คดิเป็น         5  เปอรเ์ซน็ต ์
8.ทีว่า่งบรเิวณโบราณสถาน    คดิเป็น         5  เปอรเ์ซน็ต ์
9.ทีว่า่งเชงิสะพานหรอืใตส้ะพาน               คดิเป็น         2   เปอรเ์ซน็ต ์
 

ความตอ้งการในการพฒันา 

 ทีว่า่งเพือ่การรกัษาสภาพแวดลอ้ม,ปลูกตน้ไม ้  คดิเป็น      35   เปอรเ์ซน็ต ์

 ออกกาํลงักายพกัผ่อนและการทาํกจิกรรม   คดิเป็น     23       เปอรเ์ซน็ต ์

 สวนสาธารณะ                           คดิเป็น    19   เปอรเ์ซน็ต ์

 ปลูกตน้ไมอ้ย่างเดยีว                                      คดิเป็น    16   เปอรเ์ซน็ต ์

 อืน่ ๆ                                                        คดิเป็น        4   เปอรเ์ซน็ต ์
 

แนวทางการพฒันา 
พฒันาโครงข่ายที่โลง่ภายในเมืองที่มีจุดคอืที่โลง่ในสถานที่ราชการ 
 ทีโ่ลง่ในสถาบนัการศึกษา 

 ทีโ่ลง่วา่งภายในสถาบนัศาสนา 

 ทีโ่ลง่แนวถนน 

 ทีโ่ลง่วา่งรมิคลอง ทางรถไฟ 

 ทีโ่ลง่วา่งของสวนสาธารณะและถกูเชื่อมต่อดว้ยโครงขา่ยของถนน 
 



 51

แนวการพฒันาที่โลง่ภายในสถาบนัราชการ 
พื้นที่ที่มีศกัยภาพการเพือ่เป็นที่โลง่รกัษาสภาพแวดลอ้มเมืองไดแ้ก ่ 
 ทีว่า่การอาํเภอทุ่งสง       เทศบาลเมอืงทุ่งสง 

 สถานีตาํรวจ       กองทนุสงเคราะหส์วนยาง 

 หอ้งสมดุประชาชน (เทศบาล)      สาํนกังานบรรเทาสาธารณภยั( เทศบาล) 
 องคก์ารโทรศพัท ์       ไปรษณียท์ุ่งสง 
แนวการพฒันาที่โลง่ภายในสถาบนัราชการ 
 โดยเสนอแนวทางการพฒันาพื้นทีเ่ป็น 
การปลูกไมใ้หญ่เพือ่การรกัษานิเวศวทิยาเมอืงเป็นหลกั และการปลูกขนาดเลก็ท ัง้น้ีตน้ไมใ้หญ่เนน้ไมป้ระจาํถิ่น

เพือ่สรา้งเอกลกัษณข์องเมอืงพื้นทีท่ีม่ศีกัยภาพการพกัผ่อนและทาํกจิกรรมไดแ้ก่  
 สถานีรถไฟและบรเิวณรอบ ๆ พฒันาเป็นทีส่าธารณะ สวนสาธารณะ 

แนวการพฒันาที่โลง่ภายในสถาบนัการศึกษา 
พื้นทีท่ีม่ศีกัยภาพรกัษาสภาพแวดลอ้มเมอืงโรงเรยีนทีม่ศีกัยภาพ 
 โรงเรยีนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น     โรงเรยีนเทศบาลบา้นนาเหนือ 

 โรงเรยีนสตรทีุ่งสง       โรงเรยีนพาณิชยการ 

 โรงเรยีนรตันศึกษา       ยกเวน้ชยัชมุพล เน่ืองจากมทีีว่า่งนอ้ย 
 

แนวการพฒันาที่โลง่ภายในศาสนสถาน 
  พื้นทีท่ีม่ศีกัยภาพรกัษาสภาพแวดลอ้มเมอืงวดัทกุวดัมศีกัยภาพแนวทางการพฒันา      ปลูกตน้ไมใ้หญ่ให ้

ร่มเงาโดยเฉพาะพนัธไ์มพ้ื้นเมอืงและเป็นสถานที่อนุรกัษไ์มใ้หญ่ในการพฒันาเมอืงไดเ้ป็นอย่างดีท ัง้น้ีเพราะผูกกบั

แนวคดิความเชื่อคนส่วนใหญ่ไมรุ่กล ํา้ธรรมชาตใินความเป็นสถานทีท่างศาสนา 
 

แนวการพฒันาที่โลง่ว่างรมิถนนชนปรดีา 
 เขตทีเ่มอืงมกีารพฒันาแลว้ทาํไดโ้ดยการพฒันาพื้นทีใ่หเ้ป็นไปตามกจิกรรมทีเ่กดิขึ้น 

ของเมอืงทาํใหเ้มอืงมชีวีติชวีาออกแบบใหม้รีา้น ขายอาหาร กรณีในเมอืง ไดแ้ก่ ถนนชนปรดีาถนนทุ่งสง นาบอนเมอืง

พฒันาเป็นถนนทีม่ชีวีติดา้นสงัคม ดว้ยเฟอรนิ์เจอรถ์นน ตน้ไมท้ีเ่ลอืกจดัเป็นมมุเป็นตน้ไมท้ีป่รบัเปลีย่นได ้เน่ืองจาก

มแีนวสายไฟการนาํไมใ้หญ่มาปลูกน่าจะเป็นการยาก 
 
แนวการพฒันาที่โลง่ว่างรมิถนน 
 ถนนรถไฟใกลแ้นวเขตสถานีรถไฟ 
 ถนนนาเหนือ 
 ส่วนทีส่อง เป็นส่วนของถนนทีย่งัอยู่ในเขตชานนอกเมอืงออกไปควรมกีารปรบัปรุงถนน 

ใหเ้ป็นแนวถนนตามแนวคิดเมืองสวยงาม โดยกาํหนดเขตถนนใหม้ีความกวา้งใหไ้ดม้ากที่สุด ใหเ้ป็นแนวเขตที่

สามารถปลูกตน้ไมเ้พือ่การรกัษาสภาพแวดลอ้มของเมอืงต่อไป 
 

“ทุ่งสงควรพฒันาที่โลง่และสภาพแวดลอ้มเพือ่เมืองย ัง่ยนื   จากรุน่สูรุ่น่” 

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