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บทท่ี  2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญของเทศบาล 

 
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกบัที่ตัง้ อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข      
       ความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ 
 

2.1.1 สภาพทั่วไป 
 

เมืองทุ่งสง  
 
เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตําบลปากแพรก  อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตําแหน่งที่ตั้งของทุ่งสงอยู่กึ่งกลางคาบสมุทรมีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างทะเลอ่าวไทยกับทะเล อันดามัน ทําให้ทุ่งสง
เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าข้ามคาบสมุทร  ในสมัยอาณาจักรตามพรลิงค์  และสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช 
หลักฐานที่ยังหลงเหลืออยู่ในป๎จจุบันคือร่องรอยชุมชนโบราณที่ได้รับอิทธิพลของ  วัฒนธรรมอินเดียที่ตําบลหนองหงส์ 
สันนิษฐานว่าเส้นทางคาบสมุทรเส้นนี้เริ่มต้นจากปากแม่น้ํากันตัง กองเรือ  สินค้าที่มาจากอินเดีย  ลังกา  หรือชาวตรัง   
จะล่องเรือเข้ามาตามแม่น้ํากันตัง ผ่านมาทางคลองท่าหลวง เข้าคลองวังหีบ คลองท่าเลา คลองท่าโหลน ขึ้นบกที่
บริเวณวัดชัยชุมพล เมืองทุ่งสง แล้วเดินทางเท้าเข้าอําเภอร่อนพิบูลย์ข้ามคลองเสาธงเข้าสู่เมืองนครศรีธรรมราช ในยุค
สมัยนี้ทุ่งสงคงมีฐานะเป็นชุมชนไม่ขยายใหญ่โตขนาดเมืองมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ทุ่งสงเจริญขึ้นเป็นลําดับ จนกระทั้ง
ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อปี  พ.ศ. 2440 เมืองแห่งนี้   ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอําเภอขึ้นกับนครศรีธรรมราช   คนเก่า
เล่าว่า   ชุมชนแรกของเมืองทุ่งสงตั้งอยู่บริเวณตลาดใน  ริมคลองท่าเลาใกล้ ๆ บริเวณหอสมุดประชาชนเทศบาลเมือง
ทุ่งสงในป๎จจุบัน ต่อมาได้มีการสร้างทางรถไฟสายใต้ โดยทางรถไฟซึ่งมีการสร้างและเปิดใช้งานเป็นช่วง ๆ ตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ 5 มาสําเร็จเสร็จสิ้นตลอดสายในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้เลือกทุ่งสง(ตําบลปากแพรก )เป็นสถานีชุมทางใหญ่ เป็น
จุดรวมและจุดจ่ายรถไฟแยกไปส่วนต่าง ๆ ของภาคใต้ การเป็นชุมทางรถไฟนี้ทําให้จุดศูนย์กลางของเมืองที่เคยอยู่
บริเวณตลาดใน ย้ายไปอยู่ริมทางรถไฟและบริเวณโดยรอบ เมืองทุ่งสงเป็นชุมชนที่มีแนวโน้มการขยายตัวสูงและเป็น
ศูนย์กลางความเจริญแห่งหนึ่งของจังหวัด เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมืองจากป๎จจัยด้านการคมนาคม โดยเริ่ ม
จากการเป็นชุมทางการคมนาคมขนส่งทางรถไฟซึ่งมีผลให้เกิดการค้าและการบริการตามมา แม้ว่าในระยะหลังการเป็น
ชุมทางรถไฟจะลดบทบาท ความสําคัญลงบ้างเนื่องจากการเปิดเส้นทางการคมนาคมทางบกสายใหม่ ๆ หลังจากปี 
พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา  ซึ่งทําให้ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนทางรถยนต์ที่สําคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช และติดต่อกับ
พ้ืนที่จังหวัด    ทางฝ๎่งทะเลทางตะวันตกของภาคใต้อีกด้วย เมืองศูนย์กลางการคมนาคม ชุมทางรถไฟการคมนาคม
ทางรถยนต์ที่สะดวกเป็นชุมทางรถยนต์ที่สําคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช และการติดต่อกับพ้ืนที่จังหวัดทางฝ๎่งทะเล
ทางตะวันตกของภาคใต้อีกด้วยนอกจากนี้ ชุมชนทุ่งสงยังเป็นที่ตั้งของส่วนราชการหลายหน่วยงานทั้งระดับเขตและ
ระดับจังหวัดทําให้ชุมชนนี้เจริญขึ้นอย่าง รวดเร็ว เสน่ห์ของเมืองทุ่งสงก็เป็นศูนย์กลางของอาหารเลิศรสนานาชนิด ทํา
ให้นักเดินทางต้องแวะชิมป๎จจุบันทุ่งสงเป็นเมืองใหญ่ ที่มีความเจริญและคึกคักไปด้วยผู้คนที่มาจากทั่วสารทิศ ตัวเมือง
ทุ่งสงตั้งอยู่ในเขตตําบลปากแพรก  ถนนชนปรีดาถือว่าเป็นเส้นทางการจราจรหลัก เพราะมีร้านค้าทั้งสองฟากถนน 
รวมพ้ืนที่ป๎จจุบัน 7.17  ตารางกิโลเมตร  หรือ 4,481.25 ไร่ (ครอบคลุมพ้ืนที่เทศบาล เมืองทุ่งสงทั้งหมด)          
มีประชากร 30,685  คน (ข้อมูล ณ  30 เมษายน  2558) 
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ประวัติเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ต าบลปากแพรก " อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ได้ยกฐานะขึ้นเป็น " เทศบาลตําบลปากแพรก " โดยได้

ประกาศพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2483 มี " นายเนย ศิลปรัศมี " เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก และ
ได้ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะและเปลี่ยนชื่อเป็นเทศบาลเมืองทุ่งสง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547    

ป๎จจุบันเทศบาลเมืองทุ่งสง มีพ้ืนที่ 7.17 ตารางกิโลเมตรความเป็นมาของเครื่องหมายเทศบาล รูปเจดีย์
ตั้งอยู่บนภูเขา ความหมาย รูปเจดีย์เป็น ปูชนียวัตถุทางศาสนาที่สําคัญ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และสภาพท้องที่
อําเภอทุ่งสง ซึ่งเป็นที่ตั้งเทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นที่ราบมีภูเขาล้อมรอบและ สลับซับซ้อน จึงใช้รูปเจดีย์ตั้งอยู่บนภูเขา
เป็นตราเครื่องหมายประจําเทศบาล 

 
2.1.๒ ที่ตั้ง อาณาเขตและเขตการปกครอง 
 

เมืองทุ่งสง มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา มีภูเขาล้อมรอบ เป็นพ้ืนที่ราบ มีพ้ืนที่เกษตรกรรม
ประมาณ 1,957.11 ไร่ และมีภูเขาเตี้ย ๆ ในเขตเทศบาล ได้แก่ ภูเขาแจ่ม ภูเขาชัยชุมพล ภูเขาปรีดี ภูเขาราบ  
ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ   โดยทางรถยนต์ 747 กิโลเมตร วัดระยะทางจากเส้นทางรถไฟได้ 773 กิโลเมตร  

ทิศเหนือ ติดต่อกับตําบลนาหลวงเสน 
ทิศใต้ ติดกับตําบลชะมาย 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตําบลถ้ําใหญ่ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตําบลชะมาย 

พ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ประกอบด้วย  ตําบลปากแพรกทั้งหมด   เทศบาลเมืองทุ่งสงได้กําหนดขอบเขตของ
เทศบาลไว้ดังนี้ คือ  
 

ด้านทิศเหนือ    ตั้งแต่หลักเขตท่ี 1 ซ่ึงต้ังอยู่ท่ีเสน้เขตตําบลชะมาย และตําบลนาหลวงเสน อําเภอทุ่งสง 
ตัดกับเส้นเขตตําบลปากแพรก (เทศบาลเมืองทุ่งสง)  เลียบเส้นเขตตําบลนาหลวงเสนด้านทิศใต้ไปทางทิศตะวันออก 
จดหลักเขตที่ 2 ซ่ึงต้ังอยู่ท่ีเสน้เขตตําบลนาหลวงเสน และตําบลถํ้าใหญ่ อําเภอทุ่งสง ตัดกับเส้นเขตตําบลปากแพรก  
 

ด้านทิศตะวันออก    จากหลักเขตที่ 2 เลียบเส้นเขตตําบลถ้ําใหญ่ ด้านตะวันตกไปทิศใต้ จดหลักเขตที่ 
3 ซ่ึงต้ังอยู่ท่ีเสน้เขตตําบล    ถํ้าใหญ่ ตัดกับเสน้เขตตําบลชะมาย  
 

ด้านทิศใต้    จากหลักเขตท่ี 3 เลียบเส้นเขตตําบลชะมายด้านตะวันออกไปทางทิศตะวันตก จดหลักเขต
ที่ 4 ซ่ึงต้ังอยู่ท่ีเสน้เขตตําบลปากแพรก ตัดกับเสน้เขตตําบลชะมาย  

 

ด้านทิศตะวันตก   จากหลักเขตที่ 4 เลียบเส้นเขตตําบลชะมาย ด้านตะวันออกไปทางทิศเหนือ        
ไปบรรจบหลักเขตท่ี 1  

 
 

เขตการปกครอง 
เทศบาลเมืองทุ่งสงประกอบด้วยชุมชน จํานวน   ๒๐ ชุมชน  ประกอบด้วย  ชุมชนตลาดใน   ชุ ม ช น     

ทุ่งสง-ห้วยยอด ชุมชนทุ่งสง-นาบอน ชุมชนเปรมประชา  ชุมชนยุทธศาสตร์ ชุมชนบ้านในหวัง   ชุมชนท่าแพเหนือ  
ชุมชนท่าแพใต้  ชุมชนเสริมชาติ  ชุมชนสะพานเหล็ก ชุมชนหลังโรงพยาบาลทุ่งสง ชุมชนประชาอุทิศ  ชุมชน
ตะวันออกวัดชัยชุมพล  ชุมชนบ้านนาเหนือ ชุมชนบ้านพักรถไฟทุ่งสง  ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาชุมชนหมู่บ้านโดมทอง
ธานี ชุมชนเขาปรีดี  ชุมชนตลาดสด  ชุมชนราชบริพาร 
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แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครองของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
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2.1.๓ การเดินทาง 
ทางรถยนต์    มี 2 เส้นทาง คือเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ โดยใช้เส้นทางหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่าน

จังหวัดเพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  และเมื่อถึงจังหวัดชุมพร  เปลี่ยนมาใช้เส้นทางหมายเลข  41  ผ่านจังหวัดสุราษฎร์
ธานี เข้าเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช อ .ทุ่งสง เป็นระยะทาง 747 กิโลเมตร และทางรถไฟเป็นระยะทาง 773 
กิโลเมตร   ส่วนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 (เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง อําเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง ) เริ่มจาก 
เทศบาลเมืองทุ่งสง ตําบลปากแพรก อําเภอทุ่งสง ผ่านตําบลชะมาย ตําบลที่วัง ตําบลกะปาง ไปอําเภอห้วยยอด 
จังหวัดตรัง และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4110 เชื่อมการคมนาคมระหว่างอําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กับอําเภอทุ่งสง เป็นต้น 

 

รถโดยสารประจ าทาง   มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษัทขนส่ง จํากัด 
จัดบริการจากกรุงเทพฯ สถานีต้นทางที่ขนส่งสายใต้ ถนนปิ่นเกล้า -นครชัยศรี และที่ทุ่งสง สถานีต้นทางอยู่ที่สถานี
ขนส่งย่อยทุ่งสง  มีบริษัททรัพย์ไพศาลทัวร์ จํากัด สาขาทุ่งสง และสมบัติทัวร์ 

 

รถไฟ   การรถไฟแห่งประเทศไทยให้บริการรถไฟสู่ อําเภอทุ่งสง ทั้งเป็นสถานีปลายทางและเป็นสถานีที่
ขบวนรถผ่าน  

 

ทางอากาศโดยเดินทางไปที่สนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้แก่  สายการบินนกแอร์ สายการบิน
แอร์เอเชีย  และสายการบินไทยไลออนส์แอร์ 
 

สภาพการจราจร  
ป๎จจุบันในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงเริ่มติดขัดในบางเวลา เช่น ตอนเช้าและตอนเย็น ซึ่งมีผู้เข้าใช้บริการใน

เขตเทศบาลในช่วงดังกล่าวเป็นจํานวนมาก ไม่ทีท่ีจอดรถ มีการจอดรถบนถนนทําให้กีดขวางการจราจร 
 

ข้อมูลถนน 
๑. ถนนคอนกรีต  จํานวน   ๒๔ สาย  ระยะทาง 5.5275  กม. 
๒. ถนนลาดยาง   จํานวน 102 สาย  ระยะทาง 38.434  กม. 
๓. ถนนหินคลุก    จํานวน   7  สาย  ระยะทาง   0.891  กม. 
รวมระยะทางทั้งหมด  44.8525  กม. 

 

2.1.๔ รายได้/ประชากร  รายได้เฉลี่ยของประชากรในเขตเทศบาลโดยเฉลี่ย 30,000 บาทต่อคนต่อปี 
(เฉพาะในชุมชน 20 ชุมชน   ไม่รวมย่านการค้า) 
 

ที่มาของข้อมูล : กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

2.1.๕  การพาณิชยกรรมและบริการ   มีผู้ประกอบการค้าในเขตเทศบาล  แบ่งออกตามประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
1.  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จํานวน  359  ราย 
2.  ประกอบกิจการจําหน่าย/สะสมอาหาร  จํานวน  434  ราย 
3.  จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ     จํานวน  783  ราย 
4.  ผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาล   จํานวน  773  ราย 
5.  โรงแรม      จํานวน   10  แห่ง 

5.1  โรงแรมบุญญารัตน์   จํานวน   35  ห้อง 
5.2  โรงแรมเทียมฟ้า    จํานวน   27  ห้อง 
5.3  โรงแรมไทยวัฒนาโฮเต็ล   จํานวน   40  ห้อง 
5.4  โรงแรมอํานวย    จํานวน   15  ห้อง 
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5.๕  โรงแรมชิโน@ ทุ่งสง   จํานวน   33  ห้อง 
5.๖  โรงแรมปุริมรีสอร์ท   จํานวน   22  ห้อง 
5.7  โรงแรมเดอะรูมรีสอร์ท   จํานวน   28  ห้อง 
5.8  โรงแรมเดอะคัลเลอรฟูล โฮเต็ล  จํานวน   23  ห้อง 
5.9  โรงแรมสวนหลวงลิฟวิ่งสวีท  จํานวน   14  ห้อง 
5.10  โรงแรมโต(TO) แมนชั่น   จํานวน   14  ห้อง 

๖.  แมนชั่น/อพาร์ทเม้น    จํานวน     7  แห่ง 
7.  การพานิชยกรรมและการบริการ 

7.1 สถานีบริการน้ํามัน      จํานวน    3   แห่ง 
7.2 ตลาดสดเทศบาล    จํานวน   1  แห่ง 
7.3  ตลาดนัดประเภท 2   จํานวน    1  แห่ง 
7.4 ร้านค้าทั่วไป      

-  ร้านขายของชําและสินค้าเบ็ดเตล็ด  จํานวน  203 แห่ง 
7.5 สถานธนานุบาล      จํานวน  1   แห่ง 
7.6 โรงฆ่าสัตว์       จํานวน    1  แห่ง 
7.7 ธนาคาร       จํานวน  11 แห่ง 

 

การพาณิชย์ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  ในตลาดสดเทศบาล ซึ่งจะมีแม่ค้าพ่อค้ารายย่อยประมาณ 
1,200 คนเศษ แยกประเภทเนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไก่  ประเภทของชํา เบ็ดเตล็ด เครื่องแกง มะพร้าวขูด 

มีการนําปลาจากระยอง และฝ๎่งอ่าวไทย จ.นครศรีธรรมราช มาขายส่งกันที่ตลาดสดเป็นจํานวนมาก 
นอกจากนี้ก็มีผักผลไม้ตามฤดูกาลอีกมากมาย ซึ่งพ้ืนที่ของตลาดสดเป็นอาคาร 4 ชั้น มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น  2 ไร่ 1 งาน 5 
ตารางวา ซึ่งไม่เพียงพอกับจํานวน   พ่อค้าและแม่ค้าและผู้ซื้อจึงมีการวางขายบนพ้ืนถนน  ซึ่งทางเทศบาลจะ
กําหนดเวลาขายและจะทําความสะอาดถนนและตลาดสดทุกวัน นอกจากนั้นมีการค้าขายของทั่วไป เช่น เสื้อผ้ า 
อาหาร เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องจักรกล สถานีบริการน้ํามัน 

8. การอุตสาหกรรม 
๘.1 โรงงาน  (ผาทอง,น้ําดื่มเตยหอม)  จํานวน    2  แห่ง 
 

นอกจากนี้ยังมี  การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงส่วนใหญ่จะเป็น
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การทําน้ําดื่มบรรจุขวด การทําเส้นก๋วยเตี๋ยว การทําเส้น
ขนมจีน การทําลูกชิ้น ฯลฯ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง คือ โรงงานโม่หิน และมี
อุตสาหกรรมซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์และโรงน้ําแข็ง 

9.  ธนาคารและการเงิน 
-  ประกอบด้วยธนาคาร  11   แห่ง  ได้แก่ ธนาคารธนชาต  ธนาคารกรุงศรี  ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ธนาคารออมสิน (สาขาทุ่งสงและสาขาไทยสมบูรณ์)  
ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทยสาขาทุ่งสง  ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารอิสลาม 
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2.1.๖  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประชากร 
  ประชากรในเขตเทศบาล มี   30,685   คน 
   ชาย    14,215    คน 
   หญิง    16,470    คน 
  

 จํานวนหลังคาเรือนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด    10,690    หลังคาเรือน 
  ความหนาแน่นของประชากร ต่อครัวเรือน  2.87  คน ต่อ 1 ครัวเรือน 
   

ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองทุ่งสง  ( ณ  วันท่ี  30  เมษายน 2558) 
 
 

ปี ประชากร จ านวนคนตาย อัตราการตาย 
พ.ศ. 2550 27,375 147 0.53 
พ.ศ. 2551 28,027 152 0.54 
พ.ศ. 2552 29,136 137 0.47 
พ.ศ. 2553 29,477 138 0.47 
พ.ศ. 2554 29,482 182 0.62 
พ.ศ. 2555 29,695 158 0.54 
พ.ศ. 2556 30,029 89 0.30 
พ.ศ. 2557 30,500 47 0.15 
พ.ศ. 2558 30,685 19 0.06 
 

ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองทุ่งสง   
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2.1.๗  การจัดการศึกษา  
ข้อมูล โรงเรียนในสังกัดเทศบาล (ปีการศึกษา 2557)            

โรงเรียน เนื้อที ่
จ านวน
อาคาร 

จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวน
ครู 

จ านวน
นักเรียน 

สัดส่วนครูต่อ
นักเรียน 

โรงเรียนเทศบาล          
วัดชัยชุมพล 

2 ไร่ 1 งาน 
28 ตร.วา 

3  หลัง 52 ห้อง 62 คน 1,634 คน 1:10.22 

โรงเรียนเทศบาล          
วัดโคกสะท้อน 

ใช้พื้นที่วัด
โคกสะท้อน 

4  หลัง 44 ห้อง 40 คน 550 คน 1:13.75 

โรงเรียนมัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองทุ่งสง       
(วัดท่าแพ) 

5 ไร่ 3 งาน 4  หลัง 48 ห้อง 45 คน 675 คน 1:15 

โรงเรียนเทศบาลบ้านนา
เหนือ 

21 ไร่ 1งาน 3 หลัง 58 ห้อง 38  คน 457  คน 1:12.03 

โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมือง 
ทุ่งสง 

ใช้พื้นที่
โรงเรียน
เทศบาลบ้าน
นาเหนือเป็น
สถานที่
จัดการเรียน
การสอน 

  22  คน 234  คน 1:10.64 

โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล 45 ไร่ 31 
ตารางวา 
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
ก่อสร้าง 

ฝากเรียนที่โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง  (ยกเว้นโรงเรียนกีฬา ฯ 
และโรงเรียนมัธยม ฯ)  จํานวนห้องเรียน  35  ห้อง  จํานวนครู  28  
คน  พนักงานจ้าง 57 คน นักเรียน  845   คน  สัดส่วนครตู่อ
นักเรียน  1: 30.18 

 
ที่มา : กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง 

 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 2 จํานวน 1 โรงเรียนคือโรงเรียนสตรี   
ทุ่งสงเปิดสอนระดับ ม.1- ม.6  ตั้งอยู่ใจกลางเมือง 

 โรงเรียนเอกชน จํานวน 6 โรงเรียน คือ 
-  โรงเรียนรัตนศึกษา(ชายเขา)  ตั้งอยู่บริเวณชุมชนทุ่งสง-นาบอน 
-  โรงเรียนรัตนศึกษา (ชนปรดีา) ตั้งอยู่บริเวณตลาดใน 
-  โรงเรียนกาญจนศึกษา  ตั้งอยู่ชุมชนบ้านนาเหนือ 
-  โรงเรียนเจริญวัยวิทยา ตั้งอยู่ชุมชนเปรมประชา 
-  โรงเรียนเสริมป๎ญญา  ตั้งอยู่ชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด 
-  โรงเรียนเจริญวิทยา  ตั้งอยู่ชุมชนเปรมประชา 
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การจัดการศึกษา  
 

การจัดการศึกษาในระบบ 
มีนักเรียนในระบบเป็นจํานวน  4,395 คน จํานวน ๖  โรงเรียน คือโรงเรียนเทศบาล  วัดชัยชุมพล 

โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ    โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง(วัดท่าแพ)  
โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสงและโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล  จัดการศึกษาเน้นการมีคุณภาพด้านความรู้คู่คุณธรรม 
เน้นการเรียนรู้บูรณาการ ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ได้ดําเนินโครงการต่างๆ คือ โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ , 
โครงการสร้างคนดีต้านยาเสพติด ,  โครงการ 1 นักเรียน 1 ดนตรี 1 กีฬา , โครงการห้องสมุดยามเย็น ,  โครงการ
พัฒนาหลักสูตรรีสอร์ทอนุบาล , โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก และประชาชน , โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา , โครงการจัดสอนหลักสูตรพิเศษด้านกีฬา, โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและ
ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น  ฯลฯ 

 

การจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
จัดบริการแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสงที่ได้มาตรฐาน มีสมาชิก

ห้องสมุด ปี2557 จํานวน 15,986  คน  จํานวนหนังสือประมาณ 69,437 เล่ม บริการนิตยสาร หนังสือพิมพ์ 
จํานวน 28 ฉบับ ให้ประชาชนรับรู้ข่าวสาร ความรู้  มีผู้มาใช้บริการเฉลี่ย  102 คน/วัน   ให้บริการยืม-คืน  เฉลี่ย
เดือนละ 2,647  เล่ม  บริการการอ่าน 4,686 เล่ม/เดือน   และมีบริการอินเตอร์เน็ต ICT   จํานวน 15 เครื่อง 
อินเตอร์เน็ต หอสมุดฯ 8 เครื่อง และมีบริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า  มีผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตเฉลี่ย  25 
คน/วัน มีบริการมุมเด็ก เฉลี่ยผู้ใช้บริการห้องสมุด  36,000  คน/ปี 
( ข้อมูล  ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม 2557)   
 

2.1.๘  ศาสนาและวัฒนธรรม ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีสถาบันหรือองค์กรทางศาสนาวัด 
จํานวน  4  แห่ง ได้แก่ วัดเขาปรีดี  วัดชัยชุมพล  วัดท่าแพ  วัดโคกสะท้อน  มัสยิด จํานวน  1  แห่ง ศาลเจ้า  
จํานวน   2   แห่ง  คริสตจักร  จํานวน  2  แห่ง 

-  ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น ประเพณีวันสงกรานต์ วันสารทเดือนสิบ           
งานชักพระ ประเพณีลอยกระทง และวันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น 
 

2.1.๙  สถานที่ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง 

 "ถ้ าตลอด" หรือที่ชาวทุ่งสงเรียกกันว่าถ้ าหลอด  

เป็นถ้ําที่รู้จักกันมานานเท่าใดไม่มีหลักฐาน ปรากฏทราบเพียงแต่ว่าในปี พ.ศ .2431 นายบุญช่วย   
กุมารจันทร์ได้รวบรวมเงินจากผู้มีจิตศรัทธา สร้างพระพุทธไสยาสน์ขึ้น ต่อมาได้สร้างพระพุทธรูปอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นพุทธ
บูชามาตามลําดับ "ถ้ําตลอด" เป็นถ้ําของภูเขาวัดโคกหม้อ(วัดชัยชุมพล) สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ สมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2484 เมืองทุ่งสง ในฐานะชุมทางการคมนาคมที่สําคัญ จึงตกเป็นเป้าหมายของฝ่าย
พันธมิตร และฝ่ายอักษะ ญี่ปุ่นยึดเอาเมืองทุ่งสงเป็นเป้าส่งกําลังบํารุงเพ่ือขยายแนวรบสู่ประเทศพม่า เกณฑ์
แรงงานคนและปรับจุดยุทธศาสตร์พักกําลังพล โดยสร้างทางรถไฟเลียบภูเขาด้านตะวันออกภูเขาโคกหม้อจึงกลายเป็น
เป้าโจมตีทางอากาศของฝ่ายสัมพันธมิตร ทําให้ถ้ํากระโจมซึ่งอยู่ด้านบนเขาพังทะลายลง ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อภูเขาโคก
หม้อเป็นภูเขา "ชัยชุมพล" เพ่ือเป็นอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ ลักษณะของถ้ําตลอดหันหน้าไปทางทิศเหนือ และ
สามารถเดินทะลุได้ เมื่อเข้าไปภายในถ้ํา จะรู้สึกเย็น ภายในถ้ํามีหินงอกหินย้อยสวยงาม    มีพระพุทธรูปปูนป๎้นปาง
ไสยาสน์สวยงาม  1 องค์ ความยาว 11 เมตร หันเศียรไปทางทิศใต้ตามส่วนลึกของถ้ํา พระบาทหันไปทางปากถ้ํา ทั้ง
ยังมีพระพุทธรูปเท่าองค์จริงประดิษฐานเรียงรายไปกับผนังถ้ําทางด้านทิศตะวันตกจนสุดถ้ํา ผนังถ้ําทั้งสองด้านเป็น
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ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ฝีมือของครูแนบ  ทิชินพงศ์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมสาขาจิตรกรรม ประจําปี 2534 
จากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ตรงกลางปากทางเข้าถํ้ามีสิงห์โตแกะสลักจากหินขนาดใหญ่ดูโดดเด่น
สวยงาม ด้านข้างปากถ้ํามีพระพุทธรูปปูนป๎้นขนาดต่าง ๆ และเจดีย์ ฯลฯ บริเวณภายนอกถ้ํามีพระพุทธรูปเหมือน อัน
เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนภาคใต้   ได้แก่ พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ วัดธาตุน้อย, หลวงปู่คลิ้ง วัดถลุงทอง พ่อ
ท่านซัง วัดวัวหลุง, หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ และหลวงปู่เขียว วัดหรงบน ประดิษฐานอยู่ทั่วบริเวณของถ้ําตลอดมีพ้ืนที่ 
21 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา 

 พระซ าปอกง หรือ หลวงพ่อโต และ พระโพธิสัตว์กวนอิม 
เมื่อปี พ.ศ.2492 มีคณะบุคคลที่นับถือและศรัทธาในพระซําปอกง ได้อัญเชิญกระถางธูปพระซําปอกง

มาตั้ง     ณ  ศาลเจ้า ซึ่งเป็นอาคารไม้หลังเล็ก ๆ บริเวณสวนผัก บ้านนาเหนือ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช 
เพ่ือสักการะบูชาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มุ่งกระทําความดี และได้จําลององค์พระซําปอกงของวัดพนัญเชิงขึ้นเป็น
ไม้แกะสลัก ลงรักปิดทองขนาดหน้าตักกว้าง 18 นิ้วเพ่ือกราบไหว้บูชา ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนใน
อําเภอทุ่งสงและใกล้เคียงที่มีต่อพระซําปอกงมีจํานวนมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2514 จึงได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพ่ือสร้าง
อาคารวิหารหลังใหม่ขึ้น พร้อมนี้ได้สร้างพระพุทธรูปซําปอกงองค์ใหม่เป็นปูนป๎้น ขนาดหน้าตักกว้าง 52 นิ้วเพ่ือ
ประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารดังปรากฏในป๎จจุบัน และมี  พระโพธิสัตว์กวนอิม 

 สวนพฤกษาสิรินธร 
สวนสาธารณะบ้านในหวังแต่เดิม มีพ้ืนที่ หมดประมาณ 150 ไร่ ตั้งอยู่ที่บ้านในหวังตะวันออก บริเวณ

เขายายสีหวังเชื่อมต่อเขาประไพและเขาหมู่แปะในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง   อ .ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  อยู่ติดในตัว
เมืองทุ่งสง ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ห่างจากจังหวัด นครศรีธรรมราช 55 กิโลเมตร พ้ืนเป็นที่ราบที่ลุ่มและ
เป็นภูเขา ได้รับการพระราชทานนาม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ชื่อว่า “สวนพฤกษา  
สิรินธร” เป็นสถานที่  พักผ่อนหย่อนใจ  นันทนาการแก่ประชาชนในท้องถิ่น และเป็นจุดแวะพักผ่อนของผู้ที่เดิน
ทางผ่าน 
 

2.1.๑๐ โทรคมนาคม  ได้แก่ 
 

  โทรศัพท์   อินเตอร์เน็ต 
 

2.1.๑๑  การสื่อสาร 
โทรศัพท์ส่วนบุคคลในพ้ืนที่  
โทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่  
จํานวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพ้ืนที่ 5 ชุมสาย  คือทุ่งสง นาบอน ที่วัง ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร  ควนไม้แดง 
ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข 1 พ้ืนที่  คือที่ทําการไปรษณีย์ทุ่งสง 
สถานีวิทยุกระจายเสียง   และสถานีวิทยุโทรทัศน์  ในเขตเทศบาล และสามารถติดตาม  ข่าวสารจากสถานี

นอกเขตพ้ืนที่  
 

2.1.๑๒  หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการครอบคลุม ๒๐ ชุมชน ตามจุดต่าง ๆ 
หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่   6   แห่ง ดังนี้ 
สถานีตํารวจภูธรอําเภอทุ่งสง 
สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง 
เทศบาลเมืองทุ่งสง (คลื่นบรรเทาฯ) 

../../../Win7_835/AppData/Local/Microsoft/Windows/My%20Documents/แผนพัฒนาเทศบาล/ข้อมูลปากแพรก/Data_pakpark.doc
../../../Win7_835/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Plan_2548-2549/P_49-51/Person/person.html
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ที่ว่าการอําเภอทุ่งสง, อปพร 
มูลนิธิต่าง ๆ  (ประชาร่วมใจ,ไต้เต๊กตึ้ง,สว่างธรรมสถาน) 

2.๑.๑๓  การประปา 
1.  จํานวนครัวเรือนที่ใช้ประปาของเทศบาล  239  ครัวเรือน   
2.  จํานวนครัวเรือนที่ไม่มีประปาของเทศบาลใช้บางส่วนของชุมชน 
 

หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา 
 เทศบาลเมืองทุ่งสง   
 การประปาส่วนภูมิภาค  เป็นหน่วยงานเจ้าของกิจการประปารายใหญ่ 
 ระบบประปาของกรมโยธาธิการบางส่วน 

 

ก าลังการผลิตน้ าประปาที่ผลิตได้ต่อลูกบาศก็เมตรต่อวันและน้ าประปาที่ใช้เฉลี่ย 
 น้ําประปาที่ผลิต  360  ลบ.ม./วัน  (เทศบาลฯ) 
 น้ําประปาที่ใช้    360  ลบ.ม./วัน  (เทศบาลฯ) 
 น้ําประปาที่ผลิตจากการประปาส่วนภูมิภาคอําเภอทุ่งสง  

-  กําลังการผลิต 24,960  ลกูบาศก์เมตรต่อวัน 
-  น้ําประปาที่ผลิตได้  24,960  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
-  ปริมาณน้ําที่ใช้ในเขตอําเภอทุ่งสง  5,698    ลูกบาศก์เมตร 
 

แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปา   1   แห่ง  และแหล่งน้ าดิบส ารอง   1   แห่ง คือน้ าตกโยง  การผลิต 
24,960  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

2.๑.๑๔  ไฟฟ้า 
 จํานวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า   8,470   ครัวเรือน 
 พ้ืนที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า  ร้อยละ  99  ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
 ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง)  จํานวน  694  จุด ครอบคลุมถนน   127  สาย ไฟฟ้า

สัญญาณ 
 ไฟจราจร  ๖  จุด  (ตลาดนัดนาเหนือ , สี่แยกชัยชุมพล ,สี่แยกตลาดเกษตร, สี่แยกหน้าเทศบาล,   

สี่แยกชนปรีดา ,สี่แยกยุทธศาสตร์ 
 

2.๑.๑๕  ลักษณะทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

สิ่งแวดล้อม 
เป็นที่ตระหนักกันดีในป๎จจุบันว่าป๎ญหาสิ่งแวดล้อมเป็นป๎ญหาที่ตามมาพร้อมกับความเจริญเติบโตของเมือง

และป๎ญหาที่ต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วน ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงก็เช่นกันเป็นเมืองหนึ่งที่ประสบกับป๎ญหาคุณภาพ
อากาศด้านฝุ่นละออง เป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังและติดตามเนื่องจากทุ่งสงมีสภาพภูมิประเทศที่ล้อมรอบด้วยภูเขา และมี
อุตสาหกรรมโรงปูนซีเมนต์ โรงโม่หิน ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองในอากาศ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลพบว่าประชาชนในอําเภอ
ทุ่งสงมีอัตราป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจค่อนข้างสูง  ดังนั้นจะต้องมีการติดตาม  ควบคุมให้ผู้ประกอบการที่
ก่อให้เกิดป๎ญหาฝุ่นละออง   มีมาตรฐานป้องกันป๎ญหาดังกล่าว และมีการตรวจสอบ ควบคุม คุณภาพอากาศให้ได้
เกณฑ์มาตรฐาน 
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ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรดิน ลักษณะการใช้ที่ดินของเทศบาลเมืองทุ่งสงจากจํานวนพ้ืนที่ 7.17 ตารางกิโลเมตร 

(4,481.25 ไร่) 
 

ทรัพยากรน้ า 
น้ าผิวดิน 
เนื่องจากสภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของเทศบาลเมืองทุ่งสง อําเภอทุ่งสง มีสภาพเป็นที่ราบเชิงเขาและ ที่ราบหุบ

เขา ซึ่งล้อมรอบด้วยทิวเขาสูงใหญ่ที่สําคัญคือ เทือกเขาบรรทัดที่เป็นต้นน้ําของสายน้ําขนาดเล็กต่าง ๆ ซึ่งไหลผ่านเขต
พ้ืนที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้แก่ คลองท่าเลา คลองตม คลองท่าแพและคลองท่าโหลน 

จากการสํารวจพบว่าแหล่งน้ํา เพ่ือการเกษตรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ใช้น้ําฝนและจากแหล่งน้ําธรรมชาติ
เป็นสําคัญ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทยอย่ างเต็มที่ทําให้ฝนตก
มากและมีฤดูฝนที่ยาวนาน โดยแหล่งน้ําที่สําคัญเหล่านี้ ได้แก่ คลองท่าเลาคลองท่าโหลน คลองท่าแพส่วนแหล่งน้ําผิว
ดินตามธรรมชาติ เพ่ือใช้อุปโภคและบริโภคส่วนใหญ่เป็นน้ําฝนและน้ําจาก ลําคลอง และใช้ในการเกษตรมีบาง
ครัวเรือนที่บริโภคน้ําจากบ่อน้ําตื้นที่มีอยู่ในบริเวณครัวเรือนของตนเองอีกด้วยนอกจากนี้คลองท่าแพยังเป็นแหล่งน้ํา
ดิบที่ใช้ในการทําน้ําประปาของการประปาส่วนภูมิภาคอําเภอทุ่งสง 
 

แหล่งน้ าใต้ดิน 
มีประชาชนบางส่วนใช้น้ําบาดาลเป็นแหล่งน้ําที่ใช้สําหรับอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน สําหรับการผลิต

น้ําประปาของการประปาส่วนภูมิภาค อําเภอทุ่งสง ไม่ได้ใช้แหล่งน้ําใต้ดิน ในการผลิตน้ําประปา 
 

ทรัพยากรป่าไม้  
สภาพป่าไม้ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จะไม่ค่อยมีในใจกลางเมืองนอกจากบริเวณสาธารณะถ้ําตลอด 

สวนสาธารณะบ้านในหวัง สวนพฤกษาสิรินธร และบริเวณภูเขา ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลโดยเฉพาะภูเขาบริเวณ 
สวนสาธารณะ สวนพฤกษาสิรินธร ซึ่งบนภูเขามีสภาพป่าที่สมบูรณ์มีพันธุ์ไม้หลายชนิด มีความหลากหลายทางชีวภาพ
และบริเวณรอบนอกก็จะเป็นสวนยางพาราของเอกชน 
 

ทรัพยากรธรณี  
ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงไม่มีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแร่ธาตุสําคัญจะมีก็เพียงแต่แร่โดโลมิติคไลม์สโตน 

ซ่ึงมีโรงส่งจําหน่ายในบริเวณใกล้เคียงและต่างจังหวัด 
การเกษตรกรรม ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงมีพ้ืนที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกประมาณ 1,575.25 ไร่ ซึ่งพ้ืนที่ที่ใช้

ในการเพาะปลูกนี้ส่วนใหญ่จะใช้น้ําจากลําคลองซึ่งไหลผ่านเทศบาลทั้ง 4 สาย คือ คลองท่าแพ คลองท่าโหลน  คลอง
ท่าเลาและคลองตมบางส่วนการเพาะปลูกพ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ส่วนมากจะเป็นจําพวกผลไม้ต่าง ๆ ซึ่งออก
ตามฤดูกาล เช่น เงาะ ทุเรียน ลางสาด มังคุด ฯลฯ แต่ก็มีจํานวนน้อยและยังมีบางพ้ืนที่ก็ยังทํานากันอยู่แต่มีจํานวน
น้อยมาก 

การปศุสัตว์ 
สัตว์เลี้ยงที่มีมากที่สุดในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ก็คือ สุกร เป็ด ไก่ โค ซึ่งส่วนมากจะฆ่าและชําแหละที่โรง

ฆ่าสัตว์ และจัดจําหน่ายในตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสงปีหนึ่งประมาณ  15,228 ตัว 
แหล่งน้ าที่ใช้ในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ 
แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตรในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ส่วนใหญ่ใช้น้ําฝนและจากธรรมชาติ เป็นสําคัญ โดยแหล่ง

น้ําที่สําคัญเหล่านี้ ได้แก่ คลองท่าเลา คลองท่าโหลน และคลองท่าแพ 
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2.๑.๑๖  การสาธารณสุข  
สําหรับบุคลากรด้านสาธารณสุขในเขตเทศบาล และ อบต.ใกล้เคียงไม่เกิน 10 กม.ประกอบด้วย  

(ข้อมูลจากงานศูนย์บริการสาธารณสุข) 
 

ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

บุคลากร (คลินิกชุมชนอบอุ่น) 
1. แพทย์ประจํา   1 คน 
2. แพทย์หมุนเวียน   12 คน 
3. พยาบาลประจํา   6 คน 
4. พยาบาลหมุนเวียน  6 คน 
5. เภสัชกร    - คน 
6. เจ้าพนักงานสาธารณสุข  - คน 
7. ทันตภิบาล   - คน 
8. ผู้ช่วยพยาบาล   - คน 
9. ผู้ช่วยทันตภิบาล   - คน 
10. พนักงานขับรถ   1 คน 
11. ลูกจ้าง    3 คน 
12. นักวิชาการสาธารณสุข  2 คน 

 
 

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองทุ่งสง 
อัตราก าลังบุคลากรสาธารณสุข ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 

 

1. แพทย์     - 
2. พยาบาล    3 คน 
3. เภสัชกร     1 คน 
4. ทันตภิบาล    1 คน 
5. ผู้ช่วยพยาบาล    - คน 
6. ผู้ช่วยทันตภิบาล    2 คน 
7. พนักงานเปล    - คน 
8. พนักงานขับรถ    2 คน 
9. พนักงานจ้าง    3 คน 

 

ศูนย์สุขภาพมูลฐานชุมชน  จํานวน 19  แห่ง  มีอาสาสมัครสาธารณสุข จํานวน  250   คน 
1. ชุมชนตลาดใน     24 คน 
2. ชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด      6 คน 
3. ชุมชนทุ่งสง-นาบอน    14 คน 
4. ชุมชนเปรมประชาและราชบริพาร      8      คน 
5. ชุมชนยุทธศาสตร์    18      คน 
6. ชุมชนบ้านในหวัง     11 คน 
7. ชุมชนท่าแพเหนือ    11 คน 
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8. ชุมชนท่าแพใต้       7 คน 
9. ชุมชนเสริมชาติ     13 คน 
10. ชุมชนสะพานเหล็ก    15 คน 
11. ชุมชนหลังโรงพยาบาลทุ่งสง   8 คน  
12. ชุมชนประชาอุทิศ    32 คน 
13. ชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล    12 คน 
14. ชุมชนบ้านนาเหนือ     10 คน 
15. ชุมชนบ้านพักรถไฟทุ่งสง       9 คน 
16. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา      13 คน 
17. ชุมชนหมู่บ้านโดมทองธานี       5 คน 
18. ชุมชนเขาปรีดี       34 คน 
19. ชุมชนตลาดสด       13 คน 

 
หน่วยบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

หน่วยงานภาครัฐ 
1. โรงพยาบาลทุ่งสง 
2. โรงพยาบาลรถไฟ 

 

หน่วยงานเอกชน 
1. ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง (คลินิกชุมชนอบอุ่น) รับเฉพาะผู้ป่วยนอก 
2. โรงพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสง  จํานวน  25  เตียง 
3. ศูนย์ชันสูตรโรค  จํานวน  2  แห่ง 
4. คลินิกรักษาโรคในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  จํานวน   31  แห่ง 
5. ศูนย์สุขภาพมูลฐานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  จํานวน 19  แห่ง 
6. รักษาฟ๎น  จํานวน  7  แห่ง 
7. ร้านเภสัชกรรมแผนป๎จจุบัน  จํานวน  10  แห่ง 
8. โรงพยาบาลสัตว์  จํานวน  1  แห่ง 
9. รักษาสัตว์  จํานวน  3  แห่ง 

 

ขอบเขตการบริการ 
1. บริการประชาชนทุกกลุ่มอายุแบบองค์รวมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยครอบคลุมกิจกรรมดังนี้ 

   - บริการด้านการรักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสภาพ และส่งต่อ 

   - บริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพท้ังเชิงรุกและเชิงรับ 
   - บริการด้านป้องกันโรค 
   - บริการด้านชันสูตร 
   - บริการด้านทันตกรรม 
   - บริการระบบให้คําปรึกษา 
   - จัดบริการอ่ืนๆที่สอดคล้องกับป๎ญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 
 2. บริการประชาชนนอกเขตรับผิดชอบที่มารับบริการ 
  3. บริการข้ึนทะเบียนบัตรทอง 
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การให้บริการ 
 

คลินิก/กิจกรรม เวลาที่ให้บริการ 
ตรวจโรคทั่วไป ทุกวัน 
คลินิกโรคความดันโลหิต ทุกวันจันทร์ช่วงเช้า 
คลินิกตรวจครรภ์ ทุกวันอังคารช่วงเช้า 
คลินิกวางแผนครอบครัว ทุกวันอังคารช่วงเช้า 
คลินิกสุขภาพเด็กดี ทุกวันพุธช่วงเช้า 
คลินิกโรคเบาหวาน ทุกวันพฤหัสบดีช่วงเช้า 
คลินิกตรวจหลังคลอด ทุกวันพฤหัสบดีช่วงบ่าย 
งานอนามัยโรงเรียน ทุกวันศุกร์ช่วงเช้า 
งานทันตกรรม ทุกวัน 
งานชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ ทุกวัน 
งานเยี่ยมบ้านและกิจกรรมในชุมชน ทุกช่วงบ่ายวันอังคารและศุกร์ 
การให้บริการนอกเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 –20.30  น. 

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น.  
 

 
สถิติผู้ป่วยศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง (คลินิกชุมชนอบอุ่น) 

ปีงบประมาณ 2555 – 2558 
งานบริการผู้ป่วยนอก 

ตารางที่ 1 แสดงปริมาณงาน 
 

รายการ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
๒๕๕๘ 

(ถึงม.ค.๕๘) 
ประชากรในความดูแลของงานบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ 

๓๒,๖๐๒ ๓๒,๕๐๖ ๓๒,๔๓๑ ๓๒,๖๐๑ 

จํานวนผู้มารับบริการ (คน) ๘,๔๗๙ ๙,๓๖๗ ๒๐,๔๑๗ ๗,๗๑๒ 
จํานวนครั้งของการมารับบริการ (ครั้ง) ๒๖,๓๖๔ ๒๗,๘๖๗ ๓๔,๗๑๑ ๙,๘๐๒ 
จํานวนผู้ที่ถูกส่งต่อ (คน) ๔,๒๓๗ ๕,๙๑๙ ๔,๙๗๘ ๑,๖๘๘ 
รา 

ตารางที่ ๒ แสดงการให้บริการ 
 

รายการ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
การให้บริการแต่ละปี ๒๖,๓๖๔ ๒๗,๘๖๗ ๓๔,๗๑๑ ๙,๘๐๒ 
เฉลี่ยต่อเดือน (ครั้ง) ๒,๑๙๗ ๒,๓๒๒ ๒,๘๙๒ ๒,๔๕๐ 
เฉลี่ยต่อวัน (ครั้ง) ๗๓ ๗๗ ๙๖ ๘๑ 
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กราฟแสดงจ านวนครั้งผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
 

 
 
 

กราฟแสดงจ านวนครั้งผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 

จ ำนวน (ครั้ง) 

ปี 

จ ำนวน (ครั้ง) 
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ตารางที่ ๓ ข้อมูล ๕ อันดับสูงสุดของกลุ่มโรคท่ีให้การดูแลรักษา  
 

อันดับ 
ชื่อโรค 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
๑ Common Cold Common Cold Hypertension 
๒ Hypertension Hypertension Common Cold 
๓ Hyperlipidemia,Unspecified Hyperlipidemia,Unspecified Hyperlipidemia,Unspecified 
๔ Non-insulin-dependent Diabetes 

Mellitus w/o HT 
Elevated BP reading w/o 
Diagnosis of Hypertension 

Non-insulin-dependent 
Diabetes Mellitus w/o HT 

๕ Elevated BP reading w/o 
Diagnosis of Hypertension 

Non-insulin-dependent 
Diabetes Mellitus w/o HT 

Caries of dentine 

 
ตารางที่ ๔ ข้อมูลอัตราตาย ๕ อันดับแรกของประชากรในเขตเทศบาล  

 

อันดับ 
ข้อมูลอัตราตาย 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ (ถึงมี.ค.๕๘) 
๑ ติดเชื้อในกระแสเลือด อุบัติเหตุ 
๒ หัวใจล้มเหลว โรคหลอดเลือดสมอง 
๓ หายใจล้มเหลว โรคไตวาย 
๔ โรคหลอดเลือดสมอง ติดเชื้อในกระแสเลือด 
๕ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หัวใจล้มเหลว 

 
 
ตารางที่ ๕ การให้บริการจําแนกตามกิจกรรม 

 

การให้บริการแต่ละปี ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
ANC (ราย) ๑๙๓ ๑๗๘ ๑๖๔ ๗๕ 
Well baby (ราย)  ๑,๑๓๔ ๑,๐๙๘ ๑,๑๒๐ ๑,๒๓๒ 
การวางแผนครอบครัว (ครั้ง) ๒๘๘ ๒๙๐ ๑๗๖ ๖๒ 
การให้บริการทันตกรรม (ครั้ง) ๒,๔๗๘ ๑,๙๙๑ ๒,๖๙๓ ๑,๐๓๕ 
เจาะเลือด/แปลผลทางห้องปฏิบัติการ ๓,๑๐๑ ๓,๘๘๘ ๓,๕๒๑ ๑,๒๙๖ 

 

 
บริการทันตกรรม 

แผนกทันตกรรม มีเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เปิดให้บริการทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ 
ให้บริการทันตกรรมในโรงเรียน ชุมชน โดยมีการ ให้บริการนอกสถานที่ ตรวจสุขภาพในช่องปากเบื้องต้น    เพื่อ
สร้างโอกาสในการรับบริการทางทันตกรรมได้อย่างทั่วถึง เพิ่มมากขึ้น และเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง มีจิตสํานึกในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง 
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ตารางที่ ๘ การให้บริการทางทันตกรรมในแต่ละปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ 
 

การให้บริการแต่ละปี ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
บริการทันตกรรมในหน่วยบริการ (ครั้ง)    
- อุดฟ๎น (ซ่ี) ๗๖๒ ๘๙๙ ๑,๗๔๖ 
- ขูดหินปูน (ราย) ๙๘ ๑๐๙ ๑๗๗ 
- ถอนฟ๎น (ซ่ี) ๓๕๒ ๓๗๘ ๔๔๗ 
- รักษารากฟ๎น (ซ่ี) - - - 

บริการทันตกรรมในโรงเรียน (ครั้ง) ๑๗ ๑๙ ๒๑ 
บริการทันตกรรมในชุมชน (ครั้ง) - - - 

 

 
กราฟแสดงจ านวนครั้งบริการทันตกรรมในหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 

จ ำนวน (ครั้ง) 
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กราฟแสดงจ านวนครั้งในการบริการทันตกรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ 
 

 
 

 
ตารางที่ ๙ การบริการรักษาในคลินิกทันตกรรม อุดฟ๎น ถอนฟ๎น ขูดหินปูน จ่ายยา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ 
 

 

การให้บริการแต่ละปี ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยชุมพล (ครั้ง) ๑ ๑ ๑ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาปรีดี (ครั้ง) ๑ ๑ ๑ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสะท้อน (ครั้ง) ๑ ๑ ๑ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 

จ ำนวน (ครั้ง) 
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ตารางที่ ๑๐ จํานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแยกรายชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
 

ล าดับ ชุมชน ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
๒๕๕๘  
( ม.ค. ) 

๑ ทุ่งสง -นาบอน  ๖ ๒ ๐ 
๒ หัวสะพานเหล็ก  ๓ ๐ ๐ 
๓ บ้านพักรถไฟ  ๑ ๒ ๐ 
๔ เสริมชาต ิ ๕ ๑ ๐ 
๕ ประชาอุทิศ  ๑๐ ๑ ๐ 
๖ ยุทธศาสตร์  ๑๐ ๒ ๐ 
๗ ท่าแพเหนือ  ๓ ๐ ๐ 
๘ บ้านนาเหนือ  ๕ ๐ ๐ 
๙ ท่าแพใต ้ ๑๐ ๑ ๐ 

๑๐ บ้านในหวงั  ๒ ๐ ๐ 
๑๑ เปรมประชา  ๓ ๐ ๐ 
๑๒ หมู่บ้านพัฒนา  ๐ ๐ ๐ 
๑๓ หลังโรงพยาบาล  ๙ ๑ ๐ 
๑๔ ตะวันออกวัดชัยชุมพล  ๗ ๐ ๐ 
๑๕ ตลาดใน  ๒ ๒ ๐ 
๑๖ ทุ่งสง -ห้วยยอด  ๑ ๐ ๐ 
๑๗ เขาปรีด ี ๑ ๐ ๐ 
๑๘ ย่านการค้า  ๑๑ ๔ ๐ 
๑๙ อาศัยอยู่นอกเขตทะเบยีนอยูใ่นเขต  ๗ ๑ ๐ 
๒๐ ไม่ได้รับแจ้งช่ือผูป้่วยอยู่ในเขต ๔๐ ๐ ๐ 

รวม ๑๓๕ ๑๗ ๐ 
 
 

ศูนย์สุขภาพดีเร่ิมที่บ้าน (Home Health Care) 
 

* เป็นหน่วยที่สามารถให้การดูแลรักษาต่อเนื่อง ระหว่างโรงพยาบาลและบ้านผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
* ทําให้ผู้ป่วยและญาติมั่นใจในการดูแลสุขภาพด้วยการพ่ึงพาตนเองมากข้ึน 
* สามารถลดอัตราการครองเตียง 
* สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาผู้ป่วยในของโรงพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรม 
* ลดค่าใช้จ่ายด้านครัวเรือนของผู้ป่วยและญาติ ขณะรักษาในโรงพยาบาล 
* สามารถสร้างความรัก ความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยเอง 
* โรงพยาบาลเป็นที่ศรัทธาของผู้ป่วยและญาติ ตลอดจนชุมชนมากขึ้น 
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การให้บริการแต่ละปี ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
บริการเยี่ยมบ้าน (ครั้ง) ๑๑๓ ๑๒๕ ๙๘ 

ดูแลและใส่สายสวนป๎สสาวะ ๑ ๑ ๓ 
ดูแลและใส่สายทางจมูก ๕ ๗ ๘ 

ให้คําแนะนําและทําแผลกดทับ ๑๑๓ ๑๒๕ ๙๘ 
 
 

กราฟแสดงจ านวนบริการเยี่ยมบ้านศูนย์สุขภาพดีเริ่มที่บ้าน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ 
 

 
 

งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
• การค้นหาและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยในชุมชน ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หัวใจและ    
หลอดเลือด 
• กิจกรรมค้นหาและคัดกรองเพื่อชะลอการเสื่อมของไตในกลุ่มผูป้่วยโรคไตเรื้อรัง 
• กิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขป๎ญหาในพื้นทีโ่รคไข้เลือดออก 
• อบรมแกนอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) 
• ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก เยี่ยมหลงัคลอดในชุมชน 
• ฯลฯ 
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก 
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ ่
 
 

รายการ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
ผลสํารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ (ร้อยละ) ๘๔.๗๓ ๘๙.๐๗ ๘๙.๘๙ 

 
 
 

ปี 

จ ำนวน (ครั้ง) 
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งานเภสัชกรรม 
ผลการด าเนินงาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
จํานวนใบสั่งยา (ใบ) ๒๗,๘๖๗ ๓๔,๗๑๑ ๙,๘๐๒ 

เขียนใบเสร็จรับเงินผู้ป่วยเบิกได้ (ราย) - - - 
จํานวนครั้งของการแพ้ยาซ้ํา 
(ชื่อสามัญเดียวกัน) (ครั้ง) 

- - - 

การติดตาม ADR Monitoring ADR 
(Adverse Drug Reaction) (ราย) 

- - - 

จํานวนการเบิกยาและเวชภัณฑ์ (ครั้ง) ๒๔ ๒๔ ๒๔ 
 

ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ 

 
เดือน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
ตุลาคม ๑๐ ๗๘ ๗๒ 

พฤศจิกายน ๑๙ ๖๖ ๖๖ 
ธันวาคม ๑๑ ๕๗ ๖๒ 
มกราคม ๑๙ ๗๒ ๗๗ 

กุมภาพันธ์ ๒๒ ๔๑ ๖๐ 
มีนาคม ๓๘ ๔๐ ๗๒ 
เมษายน ๑๖ ๔๑ ๘๕ 

พฤษภาคม ๒๔ ๕๑ ๗๘ 
มิถุนายน ๕๔ ๔๙ ๖๐ 
กรกฎาคม ๖๒ ๔๔ ๖๒ 
สิงหาคม ๖๘ ๓๘ ๗๙ 
กันยายน ๗๐ ๖๘ ๖๗ 
รวมทั้งสิ้น ๔๑๓ ๖๔๕ ๘๔๒ 
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2.1.17  การผังเมือง 
1.การใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย การใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย มีพื้นที่ประมาณ 455.62 ไร่ มีการ

กระจุกตัวในเขตเมือง และมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นในรูปของอาคารตึกแถว ทาวเฮ้าส์ และบ้านจัดสรร ในพ้ืนที่ว่าง
ระหว่างชุมชนเมืองกับถนน     ชนปรีดา ถนนทุ่งสง-นาบอน ถนนยุทธศาสตร์ ถนนชัยชุมพล ถนนประชาอุทิศ เสริม
ชาติ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403  

2. การใช้ดินประเภทสถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา ประมาณ 130.93  ไร่ การใช้ที่ดิน
ประเภท 

สถาบันศาสนามีพ้ืนที่ประมาณ  33.00 ไร่ มีวัด จํานวน 5 แห่ง ได้แก่ วัดเขาปรีดี วัดโคกสะท้อน วัด
ท่าแพ     วัดชัยชุมพล ศาลเจ้าซําปอกง มีสถาบันการศึกษา พ้ืนที่ประมาณ 64 ไร่ ได้แก่ ได้แก่ โรงเรียน 11 
โรงเรียน  คือโรงเรียนสตรีทุ่งสง โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ โรงเรียนเทศบาลวัดโคก
สะท้อน  โรงเรียนเจริญวิทยา โรงเรียนรัตนศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล โรงเรียนกาญจนศึกษา โรงเรียน
อนุบาลเจริญวัยวิทยา โรงเรียนอนุบาลเสริมป๎ญญา โรงเรียนอนุบาลชุมสุขวิทยา 

3. การใช้ที่ดินประกอบสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ มีพ้ืนที่ประมาณ 
135.49  ไร่  ได้แก่ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองทุ่งสง สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง ที่ทําการวิศวกรกํากับการเขตบํารุงทาง
ทุ่งสง แผนก 2 กองกํากับการ 2 กองตํารวจรถไฟ ธนาคารออมสิน ที่ทําการแพทย์เขตทุ่งสง และที่ทําการ ร.ส.พ. ทุ่ง
สง สํานักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง สถานีดับเพลิง หอสมุดประชาชนเทศบาลเมือง
ทุ่งสง ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขอําเภอทุ่งสง ที่ว่าการอําเภอทุ่งสง 
สํานักงานสื่อสารไปรษณีย์ เขต 8 ศาลาประชาคม และสถานีตํารวจภูธรอําเภอทุ่งสง  ชุมสายโทรศัพทท์ุ่งสง 

4. การใช้ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีพื้นที่ประมาณ 
210 ไร่ประกอบด้วย เขาแจ่ม เขายายสีหวัง เขาถ้ําตลอด เขาปรีดี เขาราบ เขาพนังเกียด  สนามเทนนิสการรถไฟ

19 
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แห่งประเทศไทย สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 สนามหน้าที่ว่าการอําเภอทุ่งสง  อาคารส่งเสริมกีฬาประชาชน 
สวนสาธารณะถ้ําตลอด    สวนพฤกษาสิรินธร  

5. การใช้ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีพื้นที่ประมาณ 1,957.11  ไร่ เป็นพ้ืนที่ชุมชนเมือง
ดั้งเดิม ถนนเสริมชาติฟากตะวันตก ฟากทางใต้บริเวณข้างโรงเรียนเทศบาลวัดทาแพ บริเวณชุมชนท่าแพ เป็นสวน
ยางพารา และปลูกผลไม้บางส่วน 

6. การใช้ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ประกอบด้วย  ภูเขาแจ่ม  ภูเขายายสีหวัง ภูเขาราบ และภูเขาชัย
ชุมพล 

การใช้ที่ดินในพื้นที่ในอนาคต 
กรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งประกาศใช้บังคับกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง

ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2546 ฉบับใหม่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
6 พฤศจิกายน 2546 แบ่งประเภทการใช้ที่ดินในอนาคต ดังนี้ 

1) การใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย มีพ้ืนที่ประมาณ 2,099.21  ไร่ ใช้ประโยชน์เพื่อการ
อยู่อาศัยโดยให้ใช้พื้นที่เพ่ือการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

 
ที่ดินประเภทนี้ห้ามใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อกิจการตามก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 โรงงานทุกจําพวกตามกฏหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิดและจําพวกท่ี

กําหนดให้ดําเนินการตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
 สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียม

เหลว แต่ไม่หมายรวมถึงสถานีบริการ ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 
 สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
 เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการ

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพ่ือการค้า 
 สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน   
 โรงฆ่าสัตว์ 
 ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร   
 กําจัดมูลฝอย 
 ซื้อขายเศษวัสดุ 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ๎่งคลองท่าเลา คลองท่าโหลน คลองท่าแพ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ๎่งตาม
สภาพธรรมชาติของลําคลอง ไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ํา หรือการ
สาธารณูปโภค 
การใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีพ้ืนที่ประมาณ 124.37  ไรให้ใช้ประโยชน์เพ่ือการอยู่อาศัย 
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้
ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

2) ที่ดินประเภทนี้ห้ามใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อกิจกรรมที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิดและจําพวกที่

กําหนดให้ดําเนินการตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
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 สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียม
เหลว    แต่ไม่หมายรวมถึงสถานีบริการ ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

 สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

 เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพ่ือการค้า 

 สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
 โรงฆ่าสัตว์ 
 ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
 กําจัดมูลฝอย 
 ซื้อขายเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ๎่งคลองท่าเลา ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ๎่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง          

ไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ํา หรือการสาธารณูปโภค 
3) การใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีพื้นที่ประมาณ 392.10  ไร่ ให้

ใช้ประโยชน์เพ่ือพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ 
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

4) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า มีพื้นที่ประมาณ 291.91 ไร่ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน  เพ่ือ            
อุตสาหกรรม คลังสินค้า สถาบันราชการ และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สําหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอ่ืน ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการที่กําหนด ดังต่อไปนี้ 

เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า 

สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
การจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
สถานสงเคราะหห์รือรับเลี้ยงคนชรา 
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณพ้ืนที่ ที่ขนานระยะ 50 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ให้ใช้ประโยชน์

ที่ดินเช่นเดียวกับประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
5) การใช้ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีพ้ืนที่ประมาณ 1,957.11 ไร่ ให้ใช้ประโยชน์เพ่ือ

การเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ 
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้ห้ามใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือกิจการที่กําหนด ดังนี้ 
โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิดและจําพวกที่

กําหนดให้ดําเนินการตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ ตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว แต่ไม่หมาย

รวมถึงสถานีบริการ ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 
สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
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โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม เว้นแต่เป็นการจัดสรรที่ดินที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน

เพ่ือการอยู่อาศัย และมีพ้ืนที่ไม่เกินร้อยละ 5 ของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด 
การอยู่อาศัย หรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว หรือตึกแถว เว้นแต่เป็นการดําเนิน

โครงการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย และมีพ้ืนที่ไม่เกินร้อยละ 5 ของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด 
การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก 
 6) การใช้ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีพื้นที่ประมาณ  

210 ไร่  เฉพาะที่เป็นของรัฐให้ใช้ประโยชน์เพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
  ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัย การเกษตรกรรม หรือ 
สาธารณประโยชน์ และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้ 

เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพ่ือการค้า 

จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
การอยู่อาศัยประเภทตึกแถว หรือบ้านแถว 
การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก 
 การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝ๎่งคลองท่าเลา คลองท่าแพ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝ๎่งตามสภาพ

ธรรมชาติของลําคลอง ไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ํา หรือการสาธารณูปโภค 
7) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบํารุง

ป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ํา ลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวกับป่าไม้ การสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย นอกจากให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ใช้ประโยชน์เพื่อนันทนาการ หรือการอยู่อาศัยเท่านั้น และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการ
ตามท่ีกําหนด ดังต่อไปนี้ 

เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพ่ือการค้า 

จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
การอยู่อาศัยประเภทตึกแถว หรือบ้านแถว 
การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก 
 8) การใช้ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีพ้ืนที่ประมาณ  42.19ไร่ ให้ใช้ประโยชน์เพ่ือ

การศึกษา หรือเก่ียวข้องกับการศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
 9) การใช้ที่ดินประเภทสถานศาสนา มีพ้ืนที่ประมาณ 53.13ไร่ ให้ใช้ประโยชน์เพ่ือการศาสนา 

หรือเก่ียวข้องกับศาสนา การศึกษา สถาบันราชการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
 10) การใช้ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูโภค และสาธารณูปการ มีพื้นที่ประมาณ 

135.49 ไร่ ให้ใช้ประโยชน์เพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
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11) ที่ดินบริเวณแนวถนนโครงการ สาย ง. พื้นที่ประมาณ  57.65 ไร่ (จากทางหลวงหมายเลข
41 ตัดถนนสําโรง ถนนประชาอุทิศ ถนนยุทธศาสตร์ ถนนเสริมชาติ ผ่านบริเวณใกล้หลักเขตที่ 2 จดทางหลวง
หมายเลข 403) ตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนส่งถ่ายกฎกระทรวงให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือก่อสร้างถนน การ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่เก่ียวข้องหรือเกษตรกรรมเท่านั้น 

 * ที่มาของข้อมูล : สํานักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

2.1.18 ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจของเมืองทุ่งสง จากอดีต มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง เกิด
วิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมอยู่ในสภาวะที่ถดถอยปี 2540 เป็นต้นมาและส่งผลกระทบต่อทาง
เศรษฐกิจของเมืองทุ่งสง ซึ่งอดีตการค้า และการลงทุนขยายตัวเพ่ิมขึ้นและชะลอตัวส่งผลกระทบต่อการจ้าง แรงงาน
และการจดทะเบียนธุรกิจ นิติบุคคล และส่งผลให้รายรับหมวดภาษีอากรลดลง ป๎จจุบัน ปี 2547 สภาวะเศรษฐกิจ
เมืองทุ่งสงดีขึ้น เนื่องจากป๎จจัยต่างๆ  เช่นสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้น ยางพาราซึ่งเป็นผลผลิตทาง
การเกษตรหลักของท้องถิ่นทุ่งสง ราคาสูง ภาคการใช้จ่ายของประชาชนในเมืองทุ่งสงจึงมีมากข้ึน 
 
 

2.1.19 ข้อมูลศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีที่ส าคัญ 
 

ศาสนา 
-  ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 ของจํานวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล 
-  ผู้นับถือศาสนาอิสลาม  ร้อยละ 0.29 ของจํานวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล 
-  ผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.16 ของจํานวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล 
-  ผู้นับถือศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 0.05 ของจํานวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล 

 

วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่สําคัญ ซึ่งเทศบาลถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องจัดให้มีข้ึนในแต่ละปี ดังนี้ 
 

1.  ประเพณีสารทเดือนสิบ 
ความส าคัญ : เป็นความเชื่อของพุทธศาสนิกชนของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเชื่อว่าบรรพบุรุษ  อัน

ได้แก่ ปู่ ย่า ตา ยาย และญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับไปแล้ว หากทําชั่วจะตกนรกกลายเป็นเปรตต้องทนทุกข์ทรมาน ในอเวจี 
ต้องอาศัยผลบุญที่ลูกหลานอุทิศส่วนกุศลให้แต่ละปีมายังชีพ ดังนั้น ในวันแรก 1 ค่ําเดือนสิบ คนบาปทั้งหลายที่
เรียกว่าเปรต จึงถูกปล่อยตัวกลับมายังโลกมนุษย์ เพื่อมาขอส่วนบุญจากลูกหลานญาติพ่ีน้อง และจะกลับไปนรกในวัน
แรก 15 ค่ํา เดือนสิบ ในโอกาสนี้เอง ลูกหลานและผู้ยังมีชีวิตอยู่จึงนําอาหารไปทําบุญที่วัด เพ่ืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว สรุปว่าประเพณีเดือนสิบมีความสําคัญ ดังนี้ 

1.  เป็นการแสดงความกตัญํูกตเวทีต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ที่ได้อบรมเลี้ยงดูลูกหลานเพ่ือตอบแทน
บุญคุณ ลูกหลานจึงทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ 

2.  เป็นโอกาสได้รวมญาติท่ีอยู่ห่างไกล ได้พบปะทําบุญร่วมกันสร้างความรักใคร่สนิทสนมในหมู่ญาติ 
3.  เป็นการทําบุญในโอกาสที่ได้รับผลผลิตทางการเกษตรที่เริ่มออกผลเพราะเชื่อว่าเป็น  สิริมงคลแก่ตนเอง

และครอบครัว 
4. ภาคใต้ฤดูฝนจะเริ่มขึ้นในปลายเดือนสิบ พระภิกษุสงฆ์บิณฑบาตลําบาก ชาวบ้านจึงจัดเสบียงอาหาร

นําไปถวายพระในรูปของหมรับ ให้ทางวัดได้เก็บรักษาเป็นเสบียงสําหรับ  พระภิกษุสงฆ์   ในฤดูฝน 
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2.  ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีแบบเก่าแก่ 
 ความส าคัญ :  

1.  ให้ความสําคัญผู้สูงอายุ 
2.  สรงน้ําพระ 
3.  ทําบุญตักบาตร 
4.  รดน้ําขอพรผู้ใหญ่ 

3.  ประเพณีเข้าพรรษา เดือนกรกฎาคม 
 ความส าคัญ : เป็นวันที่พระภิกษุอธิษฐานว่าจะอยู่ประจําวัด  มีการทําบุญตักบาตรถวายเทียนพรรษา ถวาย
ผ้าอาบน้ําฝน 

4.  ประเพณีลากพระ 
 ความส าคัญ : เกิดจากความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนา แสดงถึงความปิติยินดีในการเสด็จกลับมาดาวดึงส์ของ
พระพุทธองค์ (ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11) การลากพระเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีปรองดอง และเอ้ือ
อาทรซึ่งกันและกัน 

วันและประเพณีที่ส าคัญระดับชาติ 

1.  วันขึ้นปีใหม่ มีความเชื่อว่าเมื่อปีใหม่มาถึง ความทุกข์โศกจะถูกทิ้งไว้กับปีเก่า วันขึ้นปีใหม่มาถึงจะรับเอาแต่สิ่ง
ใหม ่ๆ ความมีโชคและความสุข 

2.  วันเด็กแห่งชาติ มีข้ึนเพื่อต้องการให้ทุกคนตระหนักถึงความสําคัญ ของวันเด็กซ่ึงเป็นอนาคตของชาติ 
3.  วันเทศบาล มีข้ึนเพื่อระลึกถึงความสําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล วันที่ ๒๔ เมษายน 

4.  วันวิสาขบูชา มีขึ้นเพ่ือระลึกถึงพระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นในวัน
เดียวและเดือนเดียวกัน 

5.  วันอาสาฬหบูชา เพ่ือระลึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งได้ประกาศศาสนาครั้งแรก เกิดมีพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระ
ธรรม และพระสงฆ์ 

6.  วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระภิกษุอธิษฐานว่าจะอยู่ประจําวัด 

7.  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม) เพ่ือระลึกถึงวันคล้าย
วันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่ งพระองค์ทรงตระหนักถึงหน้าที่อันพึงมีต่อ
ประเทศชาติ และประชาชนและเป็นวันแม่แห่งชาติ มีสัญลักษณ์เป็น ดอกมะลิ เพ่ือเป็นการระลึกถึงพระคุณแม่ และ
ส่งเสริมบทบาทของแม่ที่มีต่อลูก ครอบครัวและสังคม 

8.  วันปิยมหาราช เพ่ือระลึกถึงวันสวรรคตของรัชกาลที่ 5 
9.  เทศกาลกฐิน เป็นประเพณีการบําเพ็ญกุศลอย่างหนึ่งของพุทธศาสนิกชนไทย และเป็นหน้าที่ท่ีพุทธศาสนิกชนพึง 
กระทํา เป็นประเพณีนําผ้าไปถวายแด่ภิกษุที่อยู่จําพรรษา ตลอดพรรษา เพ่ือสงเคราะห์ภิกษุ ให้ได้ผ้าผืนใหม่แทนผืน
เก่าท่ีชํารุด 

10. วันลอยกระทง เป็นประเพณีสําคัญ มีความเชื่อว่าได้บูชาพระเกศแก้วจุฬามหาบนสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ บูชารอบ
พระพุทธบาทที่ประดิษฐาน  ณ  ริมฝ๎่งแม่น้ํานัมมทานที หรือเป็นการตอบแทนและขอขมาต่อพระแม่คงคาที่ให้มีน้ําใช้
ในการอุปโภค บริโภค และละเมิดทิ้งสิ่งปฏิกูลไป 
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11. วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (5 ธันวาคม) เพ่ือระลึกวันคล้าย
วันพระราชสมภพ ซึ่งพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณประโยชน์อย่างมากมายให้กับพสกนิกรชาวไทย 
เพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีข้ึน เช่น ด้านการศึกษา การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแหล่งน้ํา 
และเป็นวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งมีสัญลักษณ์ เป็น “ดอกพุทธรักษา” 
๑๒. วันอสม. วันที่ ๒๐  มีนาคม   
๑๓. วันยาเสพติดโลก วันที่ ๒๖  มิถุนายน 
๑๔. วันสิ่งแวดล้อมโลก  วันที่  ๒๖  มิถุนายน   
๑๕. วันมรดกโลก  วันที่  ๒  เมษายน 
๑๖. วันพ่อขุนรามค าแหง วันที่ ๑๗  มกราคม 
๑๗. วันจักรี  ๖  เมษายน 
๑๘. วันหัวใจโลก วันอาทิตย์ที่ ๔  ของเดือนกันยายน 
๑๙. วันเอดส์โลก  วันที่  ๑  ธันวาคม   
๒๐. วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ ๓๑  พฤษภาคม   
 

2.๑.20 ข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
คุณภาพน้ า 

ปริมาณน้ําเสียชุมชนที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลทั้งหมดโดยเฉลี่ย 6,171 ลบ.ม./วัน ปริมาณความสกปรก 
493.75 กิโลกรัม/วัน  ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียรองรับและบําบัดน้ําเสีย
ชุมชนก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ พื้นที่ของระบบบําบัดน้ําเสีย 12 ไร่ แบบตะกอนเร่ง  (Activated Sludge) 

คุณภาพอากาศ 

ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประสบภัยป๎ญหาคุณภาพอากาศด้านฝุ่นละออง  เป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังและติดตาม  
เนื่องจากอําเภอทุ่งสงมีสภาพภูมิประเทศที่ล้อมรอบด้วยภูเขาและมีอุตสาหกรรมปูนซิเมนต์  โรงโม่หิน ที่ก่อให้เกิดฝุ่น
ละอองในอากาศ  นอกจากนี้ยังมีข้อมูลพบว่าประชาชนในอําเภอทุ่งสงมีอัตราป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ
ค่อนข้างสูง 

คุณภาพเสียง 

จากการตรวจวัดระดับเสียงในชุมชน ของกรมควบคุมมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  พบว่าค่าเสียงที่
ตรวจวัดได้มีค่าไม่เกินมาตรฐานแต่ป๎ญหาที่เกิดข้ึน คือ ป๎ญหาเดือดร้อนรําคาญที่เกิดจากการร้องเรียนของประชาชน 

ขยะมูลฝอย 

-  ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนในเขตเทศบาล  ๔๐-๕0 ตัน/วัน   

 -  อัตราการผลิตขยะมูลฝอยต่อคนต่อวันเป็น ๑.๕ ก.ก. 

ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  6  ตําบลควนกรด  อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตําแหน่งพิกัด  X = 0573136      Y = 0895722 
พ้ืนที่ทัง้หมด  85  ไร่   
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ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขยะ 
จากการดําเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ผลการดําเนินงานในปี พ.ศ.๒๕๕๘  ดังนี้ 
- ผลิตปุ๋ยจากสิ่งปฏิกูลได้    18,120   ก.ก. 
- ผลิตถ่านไม้เบาและถ่านอัดแท่งได้    7,672   ก.ก. 
- ผลิตน้ําหมักชีวภาพได้   61,150    ลิตร 
- ผลิตน้ํายาเอนกประสงค์ได้    1,095  ลิตร 
- กระดาษสา   860   แผ่น 

การรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนในรูปแบบธนาคารขยะ 
- ขยะรีไซเคิล  37,416.50  ก.ก. 
- ขยะอินทรีย์  483.25  ตัน 
- ขยะพิษ  1,861  ชิ้น 

 
สารพิษและสารอันตราย 

สถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง มีสถานประกอบการที่ใช้สารเคมีอันตรายอยู่ในพื้นท่ีแต่สถาน
ประกอบการเหล่านี้ยังไม่ก่อให้เกิดป๎ญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากกากสารพิษและสารเคมีอันตราย โดยพิจารณาจากการที่
ยังไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนในพ้ืนที่ 
 
พลังงานทดแทนจากขยะมูลฝอย 

1) ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชน ทดแทนเชื้อเพลิงแก๊สหุงต้ม LPG  ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาล 
2) ศึกษาวิจัยพัฒนาระบบผลิตขยะเชื้อเพลิง 
 

(ข้อมูล : กองช่างสุขาภิบาล  เทศบาลเมืองทุ่งสง) 
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ผลการวิจัยแนวทางการใช้ประโยชน์ที่โล่งเมืองทุ่งสง 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 เมืองโตขึ้น พ้ืนที่ก่อสร้างเพ่ิม พ้ืนที่โล่งว่างลดลง 
 เมืองรุกล้ําพ้ืนที่ธรรมชาติและนิเวศวิทยา ธรรมชาติและพ้ืนที่โล่งว่างลดลง 
 ธรรมชาติทั้งหลายนี้หมายรวมถึง อากาศที่เราหายใจ น้ําที่เราดื่มกิน  เมฆหมอก ต้นไม้ที่ท้องถิ่นมีอยู่เดิม ฯลฯ 
 ธรรมชาติคือสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องคํานึงถึงว่าจะต้องมีเหลือไว้ให้ลูกหลาน 
 

ท าไมต้องพัฒนาที่โล่งว่างในเมือง 
กิจกรรมหลากหลาย การใช้ที่ดินเข้มข้นของเมือง มักไม่สอดคล้องกับธรรมชาติ 
 การพัฒนาเมืองคํานึงถึงแหตุผลทางเศรษฐกิจ มักไม่มองธรรมชาติ แต่คนจะอยู่อย่างมีความสุขมักจะอยู่

ร่วมกับธรรมชาติดังนั้นเมืองควรมีธรรมชาติปรากฏอยู่ด้วยเสมอ นั่นคือสร้างที่ว่างหรือพ้ืนที่สีเขียวให้ด้วย เพ่ือให้คนอยู่
ในเมืองมีสภาพแวดล้อมที่ดีทุ่งสง 
 เมืองชุมทางรถไฟ ป๎จจุบันยังเป็นภาพเมืองคมนาคมขนส่งที่สามารถติดต่อกับพ้ืนทะเลทั้งอ่าวไทยและอันดา

มัน 
 เมืองโรงปูนซีเมนต์ และที่ตั้งของหน่วยงานราชการ 
 การเติบโตของเมืองเติบโตตามแนวถนน 
 

การพัฒนาเมืองที่ผ่านมา 
 เมืองพัฒนาพื้นที่ปลูกสร้างเป็นส่วนใหญ่ เมือง จะโตขึ้นเรื่อย ๆด้วยพ้ืนที่ปลูกสร้างเป็นธรรมชาติของทุกเมือง

หากไม่มีระบบที่โล่งเมืองจะแออัด 
 
การค้นหาที่โล่งว่างในเมืองทุ่งสง 
 ที่โล่งในสถานที่ราชการ      ที่โล่งในสถาบันการศึกษา 
 ที่โล่งว่างภายในสถาบันศาสนา     ที่โล่งแนวถนน 
 ที่โล่งว่างริมคลอง ทางรถไฟ     ที่โล่งว่างของสวนสาธารณะ 

ที่โล่งในสถานที่ราชการ 
 ที่ว่าการอําเภอทุ่งสงและฝ๎่งตรงข้าม 
  สภาพโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นแข็ง 
 ใช้เป็นที่จอดรถของผู้มาติดต่อราชการ 
 ส่วนอกีฝ๎่งเป็นที่โล่งของเมืองที่มีความสําคัญในการจัดกิจกรรมของเมืองใช้จัดกิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ 

ของเมืองทุ่งสง เป็นที่โล่งที่มีความสําคัญกับกิจกรรมของเมือง 

ที่โล่งในสถานที่ราชการ 
 โรงพยาบาลทุ่งสง (เก่า) สภาพพ้ืนที่ตกแต่งบริเวณ 
 ใช้เป็นที่จอดรถของผู้มาติดต่อราชการ 
 ชุมทางรถไฟและบริเวณโดยรอบ 
 สถานีตํารวจโดยสภาพที่โล่งว่างไม่มากจะทําเป็นพ้ืนแข็งเพ่ือจอดรถ ของผู้มาติดต่อราชการ 
 กองทุนสงเคราะห์สวนยาง พ้ืนที่มีการแบ่งส่วนเพื่อการตกแต่งบริเวณและเพ่ือการจอดรถ 
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 นอกจากนั้นมีท่ีว่างของทางราชการอ่ืน ๆ ได้แก่  
 ห้องสมุดประชาชน (เทศบาล) 
 สํานักงานบรรเทาสาธารณภัย( เทศบาล) 
 องค์การโทรศัพท์ 
 ไปรษณีย์ทุ่งสง 
 

ที่โล่งสถาบันการศึกษา 
 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน     โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 
 โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ     โรงเรียนสตรีทุ่งสง 
นอกจากนี้ยังมี 
 โรงเรียนรัตนศึกษา         โรงเรียนกาญจนศึกษา 
 โรงเรียนเสริมป๎ญญา      โรงเรียนพานิชยการทุ่งสง 
 

ที่โล่งสถาบันศาสนา 
 วัดเขาปรีดี 
 วัดโคกสะท้อน 
 มูลนิธิซําปอกง 

 
ที่โล่งแนวถนน 
 ถนนชนปรีดา       ถนนสาย 41 
 ถนนทุ่งสง-นครศรีธรรมราช (สายใน)    ถนนทุ่งสง- ตรัง 
 ถนนยุทธศาสตร์       ถนนซอยนาเหนือ 
 ถนนยุทธศาสตร์       ถนนซอยนาเหนือ 
 ประชาอุทิศ 

 
ที่โล่งริมทางรถไฟ 
 ทุ่งสง-ตรัง       ทุ่งสง-นครศรีธรรมราช 
 ทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี 
 

ที่โล่งริมคลอง 
 คลองท่าเลา       คลองท่าโหลน 
 คลองท่าแพ 
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ที่โล่งสวนสาธารณะ 
 สวนสาธารณะถ้ําตลอด      สวนเฉลิมพระเกียรติ 
 สวนพฤกษาสิรินธร 

 
ทีโ่ล่งว่างอ่ืน ๆ 
 ที่โล่งว่างของสถานที่ราชการที่ยังไม่ได้พัฒนา   ที่โล่งว่างในบริเวณบ้านพักรถไฟ  
 ที่โล่งว่างในหมู่บ้านจัดสรร      ที่โล่งว่างตามริมถนน 
 

ความต้องการพัฒนาจากแบบสอบถาม 
พื้นที่ว่างที่มีศักยภาพในการพัฒนา 
1.ที่ว่างบริเวณสถานที่ราชการ                  คิดเป็น      33   เปอร์เซ็นต์  
2.ที่ว่างในบริเวณโรงเรียน    คิดเป็น      21   เปอร์เซ็นต์ 
3.สองข้างทางรถไฟ     คิดเป็น     10    เปอร์เซ็นต์ 
4 ที่ว่างบริเวณฟุตบาท    คิดเป็น       9    เปอร์เซ็นต์ 
5 ที่ว่างบริเวณสองข้างที่งอกริมแม่น้ําหรือคลองต่าง ๆ   คิดเป็น       8    เปอร์เซ็นต ์
6.ที่ว่างบริเวณพาณิชยกรรม    คิดเป็น       7   เปอร์เซ็นต์     
7.สองข้างทางถนน      คิดเป็น       5   เปอร์เซ็นต์ 
8.ที่ว่างบริเวณโบราณสถาน    คิดเป็น       5   เปอร์เซ็นต์ 
9.ที่ว่างเชิงสะพานหรือใต้สะพาน              คิดเป็น       2   เปอร์เซ็นต์ 
 

ความต้องการในการพัฒนา 
 ที่ว่างเพื่อการรักษาสภาพแวดล้อม,ปลูกต้นไม้  คิดเป็น      35   เปอร์เซ็นต์ 
 ออกกําลังกายพักผ่อนและการทํากิจกรรม   คิดเป็น     23   เปอร์เซ็นต์ 
 สวนสาธารณะ                          คิดเป็น    19   เปอร์เซ็นต์ 
 ปลูกต้นไม้อย่างเดียว                                 คิดเป็น    16  เปอร์เซ็นต์ 
 อ่ืน ๆ                                                      คิดเป็น       4   เปอร์เซ็นต์ 
 

แนวทางการพัฒนา 
พัฒนาโครงข่ายท่ีโล่งภายในเมืองที่มีจุดคือที่โล่งในสถานที่ราชการ 
 ที่โล่งในสถาบันการศึกษา 
 ที่โล่งว่างภายในสถาบันศาสนา 
 ที่โล่งแนวถนน 
 ที่โล่งว่างริมคลอง ทางรถไฟ 
 ที่โล่งว่างของสวนสาธารณะและถูกเชื่อมต่อด้วยโครงข่ายของถนน 
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แนวการพัฒนาที่โล่งภายในสถาบันราชการ 
พื้นที่ที่มีศักยภาพการเพื่อเป็นที่โล่งรักษาสภาพแวดล้อมเมืองได้แก่  
 ที่ว่าการอําเภอทุง่สง      เทศบาลเมืองทุ่งสง 
 สถานีตํารวจ       กองทุนสงเคราะห์สวนยาง 
 ห้องสมุดประชาชน (เทศบาล)     สํานักงานบรรเทาสาธารณภัย( เทศบาล) 
 องค์การโทรศัพท์       ไปรษณีย์ทุ่งสง 
แนวการพัฒนาที่โล่งภายในสถาบันราชการ 
 โดยเสนอแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่เป็น 
การปลูกไม้ใหญ่เพ่ือการรักษานิเวศวิทยาเมืองเป็นหลัก และการปลูกขนาดเล็กทั้งนี้ต้นไม้ใหญ่เน้นไม้ประจําถิ่น

เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ของเมืองพ้ืนที่ที่มีศักยภาพการพักผ่อนและทํากิจกรรมได้แก่  
 สถานีรถไฟและบริเวณรอบ ๆ พัฒนาเป็นที่สาธารณะ สวนสาธารณะ 

แนวการพัฒนาที่โล่งภายในสถาบันการศึกษา 
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพรักษาสภาพแวดล้อมเมืองโรงเรียนที่มีศักยภาพ 
 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน     โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 
 โรงเรียนสตรีทุ่งสง      โรงเรียนพาณิชยการ 
 โรงเรียนรัตนศึกษา      ยกเว้นชัยชุมพล เนื่องจากมีที่ว่างน้อย 
 

แนวการพัฒนาที่โล่งภายในศาสนสถาน 
  พ้ืนที่ที่มีศักยภาพรักษาสภาพแวดล้อมเมืองวัดทุกวัดมีศักยภาพแนวทางการพัฒนา      ปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ร่ม
เงาโดยเฉพาะพันธ์ไม้พ้ืนเมืองและเป็นสถานที่อนุรักษ์ไม้ใหญ่ในการพัฒนาเมืองได้เป็นอย่างดีทั้งนี้เพราะผูกกับแนวคิด
ความเชื่อคนส่วนใหญ่ไม่รุกล้ําธรรมชาติในความเป็นสถานที่ทางศาสนา 
 
แนวการพัฒนาที่โล่งว่างริมถนนชนปรีดา 
 เขตท่ีเมืองมีการพัฒนาแล้วทําได้โดยการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นไปตามกิจกรรมที่เกิดข้ึน 

ของเมืองทําให้เมืองมีชีวิตชีวาออกแบบให้มีร้าน ขายอาหาร กรณีในเมือง ได้แก่ ถนนชนปรีดาถนนทุ่งสง นาบอนเมือง
พัฒนาเป็นถนนที่มีชีวิตด้านสังคม ด้วยเฟอร์นิเจอร์ถนน ต้นไม้ที่เลือกจัดเป็นมุมเป็นต้นไม้ที่ปรับเปลี่ยนได้ เนื่องจากมี
แนวสายไฟการนําไม้ใหญ่มาปลูกน่าจะเป็นการยาก 
 
แนวการพัฒนาที่โล่งว่างริมถนน 
 ถนนรถไฟใกล้แนวเขตสถานีรถไฟ 
 ถนนนาเหนือ 
 ส่วนที่สอง เป็นส่วนของถนนที่ยังอยู่ในเขตชานนอกเมืองออกไปควรมีการปรับปรุงถนน 

ให้เป็นแนวถนนตามแนวคิดเมืองสวยงาม โดยกําหนดเขตถนนให้มีความกว้างให้ได้มากที่สุด ให้เป็นแนวเขตที่สามารถ
ปลูกต้นไม้เพ่ือการรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองต่อไป 
 

“ทุ่งสงควรพัฒนาที่โล่งและสภาพแวดล้อมเพื่อเมืองยั่งยืน   จากรุ่นสู่รุ่น” 

ที่มา : ผศ.วัฒนา  ณ นคร    คณะเกษตรศาสตร์    มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 



1 ถนนทุ่งสง - นาบอน ลาดยาง 0.470 14 470 0.05 ทางราบ 4 3.5 ท่อระบายน ้าคสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

2 ถนนทุ่งสง - นาบอน ซอย ๑ ลาดยาง 0.410 6.5 410 0.05 ทางราบ 2 3.25 ท่อระบายน ้าคสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

3 ถนนทุ่งสง - นาบอน ซอย ๒ คอนกรีต 0.111 3.5 111 0.15 ทางราบ 1 3.5 ท่อระบายน ้าคสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

4 ถนนทุ่งสง - นาบอน ซอย ๓ ลาดยาง 0.198 6.9 198 0.05 ทางราบ 2 3.45 ท่อระบายน ้าคสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

5 ถนนทุ่งสง - นาบอน ซอย ๔ ลาดยาง 0.074 3 74 0.05 ทางราบ 1 3 รางวี คสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

6 ถนนทุ่งสง - นาบอน ซอย ๕ ลาดยาง 0.025 6.8 25 0.05 ทางราบ 2 3.4 ท่อระบายน ้าคสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

7 ถนนทุ่งสง - นาบอน ซอย ๗ ลาดยาง 0.101 5.5 101 0.05 ทางราบ 2 2.75 รางวี คสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

8 ถนนตลาดใน ลาดยาง 0.190 7.8 190 0.05 ทางราบ 2 3.9 รางวี คสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

9 ถนนตลาดใน ซอย ๑ ลาดยาง 0.123 11 123 0.05 ทางราบ 2 5.5 ท่อระบายน ้าคสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

10 ถนนตลาดใน ซอย ๒ ลาดยาง 0.240 7.4 240 0.05 ทางราบ 2 3.7 ท่อระบายน ้าคสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

11 ถนนตลาดใน ซอย ๓ ลาดยาง 0.143 7.7 143 0.05 ทางราบ 2 3.85 ท่อระบายน ้าคสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

12 ถนนภราดร ลาดยาง 0.358 10 358 0.05 ทางราบ 2 5 ท่อระบายน ้าคสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

13 ถนนผดุงราษฎร์ ลาดยาง 0.300 11 300 0.05 ทางราบ 2 5.5 ท่อระบายน ้าคสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

ประเภท

 ถนน
ล าดับ

ขึน้ทะเบียนแล้ว ยงัไม่ขึน้ทะเบียน

ประเภท ท่อระบาย

 น้ า

รายงานสภาพปัจจุบัน ความ

เสียหาย/ ข้อเสนอแนะซอ่ม

บ ารุง

ช่ือถนน ยาว 

(เมตร)

อายุ

 การ

ใช้ 

งาน

รวม 

ระยะทาง

 (กม.)

กว้าง 

(เมตร)

ระยะทาง

รายละเอียดข้อมลูถนน

เทศบาลเมอืงทุ่งสง  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรธีรรมราช

ข้อมลู  ณ  เดือนมถิุนายน  ๒๕๕๘

สรปุรายละเอียดข้อมลูการส ารวจถนนต่างๆในเขต ๑
ช่องจราจร

ทางหลวงท้องถิน่ ( ใส่  a)

หนา 

(เมตร)

ความ 

ลาดชัน

 ถนน
จ านวน

 (ช่อง)

ความ 

กว้างช่อง

 จราจร



14 ถนนผดุงราษฎร์ ซอย ๑ ลาดยาง 0.080 10 80 0.05 ทางราบ 2 5 ทางเท้า ท่อคสล. สามารถใชง้านไดต้ามปกติ a

15 ถนนผดุงราษฎร์ ซอย ๒ ลาดยาง 0.180 10 180 0.05 ทางราบ 2 5 รางวี คสล. สามารถใชง้านไดต้ามปกติ a

16 ถนนเชือ่มระหว่างทุ่งสง-นาบอนกบัภราดร ลาดยาง 0.148 10 148 0.05 ทางราบ 2 5 ท่อระบายน ้าคสล. สามารถใชง้านไดต้ามปกติ a

17 ถนนธรรมสุนทรอุทิศ ลาดยาง 0.173 10 173 0.05 ทางราบ 2 5 ทางเท้า ท่อคสล. สามารถใชง้านไดต้ามปกติ a

18 ถนนนิกรบ้ารุง ลาดยาง 0.290 10 290 0.05 ทางราบ 2 5 ทางเท้า ท่อคสล. สามารถใชง้านไดต้ามปกติ a

19 ถนนศลิปนุสรณ์ ลาดยาง 0.369 11 369 0.05 ทางราบ 2 5.5 ทางเท้า ท่อคสล. สามารถใชง้านไดต้ามปกติ a

20 ถนนชยัชมุพล ลาดยาง 1.480 15 1480 0.05 ทางราบ 4 3.75 ท่อระบายน ้าคสล. สามารถใชง้านไดต้ามปกติ a

21 ถนนชยัชมุพล ซอย ๑ ลาดยาง 0.262 12 262 0.05 ทางราบ 2 6 ทางเท้า ท่อคสล. สามารถใชง้านไดต้ามปกติ a

22 ถนนชยัชมุพล ซอย ๒ ลาดยาง 0.165 12 165 0.05 ทางราบ 2 6 ทางเท้า ท่อคสล. สามารถใชง้านไดต้ามปกติ a

23 ถนนส้าราญใจ ลาดยาง 0.280 10 280 0.05 ทางราบ 2 5 ทางเท้า ท่อคสล. สามารถใชง้านไดต้ามปกติ a

24 ถนนสื่อสาร ลาดยาง 0.098 8 98 0.05 ทางราบ 2 4 ทางเท้า ท่อคสล. สามารถใชง้านไดต้ามปกติ a

25 ถนนเวชพฤกษ์พิทักษ์ ลาดยาง 0.313 13 313 0.05 ทางราบ 2 6.5 ทางเท้า ท่อคสล. สามารถใชง้านไดต้ามปกติ a

26 ถนนเวชพฤกษ์พิทักษ์ ซอย ๑ ลาดยาง 0.132 6 132 0.05 ทางราบ 2 5 ทางเท้า ท่อคสล. สามารถใชง้านไดต้ามปกติ a

กว้าง 

(เมตร)

ยาว 

(เมตร)

รวม 

ระยะทาง

 (กม.)

ประเภท

 ถนน

ทางหลวงท้องถิน่ ( ใส ่ a)

ขึน้ทะเบียนแล้ว ยังไมข่ึน้ทะเบียน

ประเภท ท่อระบาย

น้้า

ระยะทาง
ความ 

ลาดชัน

 ถนน
จ้านวน

 (ช่อง)

ความ 

กว้างช่อง

 จราจร

อายุ

 การ

ใช้ 

งาน

หนา 

(เมตร)

รายละเอียดขอ้มูลถนน

เทศบาลเมืองทุ่งสง  อ้าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอ้มูล  ณ  เดือนมิถุนายน  ๒๕๕๘

สรุปรายละเอียดขอ้มูลการส้ารวจถนนตา่งๆในเขต ๑

ล้าดับ ช่ือถนน

รายงานสภาพปัจจุบัน 

ความเสยีหาย/ 

ขอ้เสนอแนะซ่อมบ้ารุง

ช่องจราจร



27 ถนนเวชพฤกษ์พิทักษ์ ซอย ๓ ลาดยาง 0.143 8 143 0.05 ทางราบ 2 4 ทางเท้า ท่อคสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

28 ถนนเวชพฤกษ์พิทักษ์ ซอย ๕ คอนกรีต 0.107 11 107 0.15 ทางราบ 2 5.5 ทางเท้า ท่อคสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

29 ถนนประสานมิตร ลาดยาง 0.272 8 272 0.05 ทางราบ 2 4 ทางเท้า ท่อคสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

30 ถนนรถไฟ ลาดยาง 0.819 19 819 0.05 ทางราบ 2 7.5 ท่อระบายน ้าคสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

31 ถนนรถไฟ ซอย ๑ ลาดยาง 0.185 9 185 0.05 ทางราบ 2 4.5 ท่อระบายน ้าคสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

32 ถนนรถไฟ ซอย ๒ ลาดยาง 0.210 12 210 0.05 ทางราบ 2 6 ทางเท้า ท่อคสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

33 ถนนรถไฟ ซอย ๓ ลาดยาง 0.220 15 220 0.05 ทางราบ 2 7.5 ทางเท้า ท่อคสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

34 ถนนกันตัง ลาดยาง 0.200 6 200 0.05 ทางราบ 2 3 ท่อระบายน ้าคสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

35 ถนนทุ่งสง - สุราษฎร์ ลาดยาง 1.437 25 1437 0.05 ทางราบ 4 6.25 ทางเท้า ท่อคสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

36 ถนนชนปรีดา ลาดยาง 1.535 15 1535 0.05 ทางราบ 4 3.75 ทางเท้า ท่อคสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

37 ถนนทุ่งสง - หว้ยยอด ลาดยาง 0.340 25 340 0.05 ทางราบ 4 5.25 ทางเท้า ท่อคสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

38 ถนนเปรมประชา ลาดยาง 0.627 7 627 0.05 ทางราบ 2 3.5 ท่อระบายน ้าคสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

39 ถนนราชบริพาร ลาดยาง 0.435 10 435 0.05 ทางราบ 2 5 ท่อระบายน ้าคสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

หนา 
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จ านวน 
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กว้างช่อง
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1 ถนนส าโรง ลาดยาง 2.514 8 2514 0.05 ทางราบ 2 4 รางวี คสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

2 ถนนส าโรง ซอยหวัสะพานเหลก็ ๒ ลาดยาง 0.090 4 90 0.05 ทางราบ 2 2 รางวี คสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

3 ถนนส าโรง ซอยหวัสะพานเหลก็ ๔ หนิคลกุ 0.100 4 100 0.05 ทางราบ 2 2 ตามธรรมชาติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

4 ถนนส าโรง ซอยโคกทราย ๖ ลาดยาง 0.120 2.5 120 0.05 ทางราบ 1 2.5 ตามธรรมชาติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

5 ถนนส าโรง ซอยโคกทราย ๘ ลาดยาง 0.100 3 100 0.05 ทางราบ 1 3 ตามธรรมชาติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

6 ถนนส าโรง ซอยโคกทราย ๑๐ ลาดยาง 0.110 5 110 0.05 ทางราบ 2 2.5 ตามธรรมชาติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

7 ถนนราษฎร์อุทิศ ลาดยาง 0.653 8 653 0.05 ทางราบ 2 4 รางวี คสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

8 ถนนราษฎร์อุทิศ  ซอย ๑ ลาดยาง 0.125 3 125 0.05 ทางราบ 1 3 ตามธรรมชาติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

9 ถนนประชาอุทิศ คอนกรีต 2.047 8 2047 0.15 ทางราบ 2 4 รางวี คสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

10 ถนนประชาอุทิศ  ซอย ๑ หนิคลกุ 0.148 4.5 148 0.05 ทางราบ 1 4.5 ท่อระบายน  าคสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

11 ถนนประชาอุทิศ  ซอย ๒ ลาดยาง 0.186 4.7 186 0.05 ทางราบ 1 4.7 รางวี คสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

ความ 

กว้างช่อง
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ระยะทาง ช่องจราจร



12 ถนนประชาอุทิศ  ซอย ๓ ลาดยาง 0.160 4.7 160 0.05 ทางราบ 1 4.7 รางวี คสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

13 ถนนประชาอุทิศ  ซอย ๔ ลาดยาง 0.165 7.6 165 0.05 ทางราบ 2 3.8 รางวี คสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

14 ถนนประชาอุทิศ  ซอย ๕ ลาดยาง 0.240 5.7 240 0.05 ทางราบ 2 2.85 ตามธรรมชาติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

15 ถนนประชาอุทิศ  ซอย ๖ ลาดยาง 0.269 9.2 269 0.05 ทางราบ 2 4.6 รางวี คสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

16 ถนนประชาอุทิศ  ซอย ๘ ลาดยาง 0.188 4.6 188 0.05 ทางราบ 2 2.3 ท่อระบายน ้าคสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

17 ถนนประชาอุทิศ  ซอย ๙ คอนกรีต 0.184 3.4 184 0.15 ทางราบ 1 3.4 รางวี คสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

18 ถนนประชาอุทิศ  ซอย ๑๐ คอนกรีต 0.115 4 115 0.15 ทางราบ 2 2 รางวี คสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

19 ถนนประชาอุทิศ  ซอยร่วมใจพัฒนา ๑ ลาดยาง 0.440 4 440 0.05 ทางราบ 2 2 ตามธรรมชาติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

20 ถนนประชาอุทิศ  ซอยร่วมใจพัฒนา ๒ ลาดยาง 0.400 5 400 0.05 ทางราบ 2 2.5 ตามธรรมชาติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

21 ถนนประชาอุทิศ  ซอยร่วมใจพัฒนา ๓ ลาดยาง 0.220 3 220 0.05 ทางราบ 1 3 ตามธรรมชาติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

22 ถนนประชาอุทิศ  ซอยร่วมใจพัฒนา ๔ ลาดยาง 0.120 3 120 0.05 ทางราบ 1 3 ตามธรรมชาติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

23 ถนนประชาอุทิศ  ซอยพรานนุ่น คอนกรีต 0.380 6 380 0.15 ทางราบ 2 3 รางวี คสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

24 ถนนยุทธศาสตร์ ลาดยาง 2.090 10 2090 0.05 ทางราบ 2 5 ทางเท้า ท่อคสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a
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25 ถนนยุทธศาสตร์  ซอย ๑ ลาดยาง 0.170 6.7 170 0.05 ทางราบ 2 3.35 รางวี คสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

26 ถนนยุทธศาสตร์  ซอย ๑/๑ คอนกรีต 0.050 5.1 50 0.15 ทางราบ 2 2.55 รางวี คสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

27 ถนนยุทธศาสตร์  ซอย ๑/๒ คอนกรีต 0.073 7.6 73 0.15 ทางราบ 2 3.8 รางวี คสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

28 ถนนยุทธศาสตร์  ซอย ๒ คอนกรีต 0.182 3.6 182 0.15 ทางราบ 2 1.8 รางวี คสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

29 ถนนยุทธศาสตร์  ซอย ๓ คอนกรีต 0.150 4.6 150 0.15 ทางราบ 2 2.3 รางวี คสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

30 ถนนยุทธศาสตร์  ซอย ๔ คอนกรีต 0.230 3.8 230 0.15 ทางราบ 2 1.9 รางวี คสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

31 ถนนยุทธศาสตร์  ซอย ๕ คอนกรีต 0.135 2.8 135 0.15 ทางราบ 1 2.8 รางวี คสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

32 ถนนยุทธศาสตร์  ซอย ๕/๑ คอนกรีต 0.126 6 126 0.15 ทางราบ 2 3 รางวี คสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

33 ถนนยุทธศาสตร์  ซอย ๖ คอนกรีต 0.386 5 386 0.15 ทางราบ 2 2.5 รางวี คสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

34 ถนนยุทธศาสตร์  ซอย ๗ คอนกรีต 0.235 5 235 0.15 ทางราบ 2 2.5 รางวี คสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

35 ถนนยุทธศาสตร์  ซอย ๘ คอนกรีต 0.100 6.4 100 0.15 ทางราบ 2 3.2 ตามธรรมชาติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

36 ถนนยุทธศาสตร์  ซอย ๘/๑ ลาดยาง 0.178 4.2 178 0.05 ทางราบ 2 2.1 ตามธรรมชาติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ a
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37 ถนนยุทธศาสตร์  ซอย ๙ คอนกรีต 0.108 9 108 0.05 ทางราบ 2 4.5 ท่อระบายน ้าคสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

38 ถนนยุทธศาสตร์  ซอย ๑๐ คอนกรีต 0.329 8.4 329 0.05 ทางราบ 2 4.2 ตามธรรมชาติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

39 ถนนยุทธศาสตร์  ซอย ๑๑ ลาดยาง 0.110 2.5 110 0.05 ทางราบ 1 2.5 ตามธรรมชาติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

40 ถนนยุทธศาสตร์  ซอย ๑๒ ลาดยาง 0.300 5.2 300 0.05 ทางราบ 2 2.6 รางวี คสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

41 ถนนยุทธศาสตร์  ซอย ๑๓ คอนกรีต 0.082 5.2 82 0.15 ทางราบ 2 2.6 ตามธรรมชาติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

42 ถนนยุทธศาสตร์  ซอย ๑๔ ลาดยาง 0.243 3 243 0.05 ทางราบ 2 1.5 ตามธรรมชาติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

43 ถนนยุทธศาสตร์  ซอย ๑๕ ลาดยาง 0.097 3.2 97 0.05 ทางราบ 2 1.5 ตามธรรมชาติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

44 ถนนยุทธศาสตร์  ซอย ๑๖ หนิคลกุ 0.135 2.5 135 0.10 ทางราบ 1 2.5 ตามธรรมชาติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

45 ถนนยุทธศาสตร์  ซอย ๑๗ ลาดยาง 0.200 2.5 200 0.05 ทางราบ 1 2.5 ตามธรรมชาติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

46 ถนนยุทธศาสตร์  ซอย ๑๙ หนิคลกุ 0.183 2.8 183 0.10 ทางราบ 1 2.8 ตามธรรมชาติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

47 ถนนยุทธศาสตร์  ซอย ๒๑ ลาดยาง 0.274 5 274 0.05 ทางราบ 2 2.5 ตามธรรมชาติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

48 ถนนทุ่งสง - นครศรีฯ ลาดยาง 2.000 25 2000 0.05 ทางราบ 6 4 ท่อระบายน ้าคสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

49 ถนนเสริมชาติ ลาดยาง 1.207 10 1207 0.05 ทางราบ 2 5 รางวี คสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a
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ระยะทาง
ความ 

ลาดชัน

 ถนน

ช่ือถนน
ประเภท

 ถนน

อาย ุ

การ

ใช้ 

งาน

ช่องจราจร
รายงานสภาพปัจจุบัน ความ

เสียหาย/ ข้อเสนอแนะซอ่ม

บ ารุง
จ านวน 

(ช่อง)

ความ 

กว้างช่อง

 จราจร

รายละเอียดข้อมลูถนน

เทศบาลเมอืงทุ่งสง  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรธีรรมราช

ข้อมลู  ณ  เดือนมถิุนายน  ๒๕๕๘

สรปุรายละเอียดข้อมลูการส ารวจถนนต่างๆในเขต ๒

ประเภท ท่อ

ระบายน้ า

ทางหลวงท้องถิน่ ( ใส่  a)



1 ถนนท่าแพใต้ สายไดโนเสาร์ ลาดยาง 1.125 5.4 1125 0.05 ทางราบ 2 2.7 รางวี คสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

2 ถนนท่าแพใต้ สายรร.อนุบาลรีสอร์ท ลาดยาง 1.260 6 1260 0.05 ทางราบ 2 3 รางวี คสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

3 ถนนหมูบ่้านพัฒนา ลาดยาง 0.610 6.1 610 0.05 ทางราบ 2 3.05 รางวี คสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

4 ถนนหมูบ่้านพัฒนา  ซอย ๑ คอนกรีต 0.070 4.4 70 0.15 ทางราบ 2 2.2 รางวี คสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

5 ถนนหมูบ่้านพัฒนา  ซอย ๒ ลาดยาง 0.060 3.5 60 0.05 ทางราบ 2 1.75 รางวี คสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

6 ถนนหมูบ่้านพัฒนา  ซอย ๓ หนิคลกุ 0.035 2.2 35 0.10 ทางราบ 1 2.2 ตามธรรมชาติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

7 ถนนหมูบ่้านพัฒนา  ซอย ๔ คอนกรีต 0.0775 3.7 77.5 0.15 ทางราบ 2 1.85 รางวี คสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

8 ถนนหมูบ่้านพัฒนา  ซอย ๕ หนิคลกุ 0.060 2.2 60 0.10 ทางราบ 1 2.2 ตามธรรมชาติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

9 ถนนหมูบ่้านพัฒนา  ซอย ๖ ลาดยาง 0.235 3.6 235 0.05 ทางราบ 2 1.8 รางวี คสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

10 ถนนหมูบ่้านพัฒนา  ซอย ๗ คอนกรีต 0.050 5.8 50 0.15 ทางราบ 2 2.9 ตามธรรมชาติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

11 ถนนหมูบ่้านพัฒนา  ซอย ๘ ลาดยาง 0.150 6.2 150 0.05 ทางราบ 2 3.1 รางวี คสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

12 ถนนหมูบ่้านพัฒนา  ซอย ๑๐ ลาดยาง 0.205 6.2 205 0.05 ทางราบ 2 3.1 รางวี คสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

ทางหลวงท้องถิน่ ( ใส่  a)

ขึน้ทะเบียนแล้ว ยงัไม่ขึน้ทะเบียน

รายละเอียดข้อมลูถนน

เทศบาลเมอืงทุ่งสง  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรธีรรมราช

ข้อมลู  ณ  เดือนมถิุนายน  ๒๕๕๘

สรปุรายละเอียดข้อมลูการส ารวจถนนต่างๆในเขต ๓

ประเภท ท่อ

ระบายน้ า

ระยะทาง ช่องจราจร

ล าดับ ช่ือถนน ยาว 

(เมตร)

หนา 

(เมตร)

ความ 

ลาดชัน

 ถนน
จ านวน

 (ช่อง)

ความ 

กว้างช่อง

 จราจร

รายงานสภาพปัจจุบัน ความ

เสียหาย/ ข้อเสนอแนะซอ่ม

บ ารุง

ประเภท

 ถนน

อายุ

 การ

ใช้ 

งาน

รวม 

ระยะทาง

 (กม.)

กว้าง 

(เมตร)



25 ถนนพัฒนาการ  ซอย ๑๐ ลาดยาง 0.100 4 100 0.05 ทางราบ 2 2 ตามธรรมชาติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

26 ถนนพัฒนาการ  ซอย ๑๒ ลาดยาง 0.350 7 350 0.05 ทางราบ 2 3.5 ตามธรรมชาติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

27 ถนนพัฒนาการ  ซอย ๑๔ ลาดยาง 0.100 4 100 0.05 ทางราบ 2 2 รางวี คสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

28 ถนนบ้านในหวัง  ซอย ๑ ลาดยาง 0.685 6.2 685 0.05 ทางราบ 2 3.1 รางวี คสล. สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

29 ถนนบ้านในหวัง  ซอย ๒ ลาดยาง 0.305 2.4 305 0.05 ทางราบ 1 2.4 ตามธรรมชาติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

30 ถนนบ้านในหวัง  ซอย ๓ ลาดยาง 0.370 4.8 370 0.05 ทางราบ 2 2.4 ตามธรรมชาติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

31 ถนนบ้านในหวัง  ซอย ๔ ลาดยาง 0.715 4.8 715 0.05 ทางราบ 2 2.4 ตามธรรมชาติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

32 ถนนบ้านในหวัง  ซอย ๕ ลาดยาง 0.194 4.8 194 0.05 ทางราบ 2 2.4 ตามธรรมชาติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ a

อาย ุ

การ

ใช้ 

งาน

ยาว 

(เมตร)

ความ 

ลาดชัน 

ถนน

รวม 

ระยะทาง

 (กม.)

กว้าง 

(เมตร)

หนา 

(เมตร) ขึน้ทะเบียนแล้ว ยงัไม่ขึน้ทะเบียน

ประเภท ท่อ

ระบายน้้า

รายงานสภาพปัจจุบัน ความ

เสียหาย/ ข้อเสนอแนะซอ่ม

บ้ารุง
จ้านวน

 (ช่อง)

ความ 

กว้างช่อง

 จราจร

ระยะทาง

รายละเอียดข้อมลูถนน

เทศบาลเมอืงทุ่งสง  อ้าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรธีรรมราช

ข้อมลู  ณ  เดือนมถิุนายน  ๒๕๕๘

สรปุรายละเอียดข้อมลูการส้ารวจถนนต่างๆในเขต ๓
ช่องจราจร

ทางหลวงท้องถิน่ ( ใส่  a)

ล้าดับ ช่ือถนน
ประเภท

 ถนน



สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  ปี  2558 ระดับหมู่บ้าน 
หมู่ 1 บ้านชุมชนท่าแพใต้ ทม.ทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

     ตัวชี้วัด        จ านวนที่ 
       ส ารวจท้ังหมด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ านวน      ร้อยละ 

หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด 
1. เด็กแรกเกิดมีน้้าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม                                1คน                - คน       - 
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตาราง    87คน                    - คน       - 
    สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน      1คน                - คน       - 
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้          163คร.               - คร.      - 
5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบ้าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น 163คร.               - คร.      - 
    อย่างเหมาะสม 
6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพประจ้าปีเพื่อคัดกรองความเสี่ยงฯ    281คน       - คน       - 
7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก้าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที      472คน        - คน       - 
หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด 
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร              163คร.            - คร.      - 
9. ครัวเรือนมีน้้าสะอาดส้าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี                  163คร.             - คร.      - 
10. ครัวเรือนมีน้้าใช้เพียงพอตลอดปี                                                  163คร.             - คร.      - 
11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด                   163คร.             - คร.      - 
ถูกสุขลักษณะ 
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ                                                163คร.              - คร.      - 
13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี                                     163คร.              - คร.     
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                               163คร.              1 คร.   0.61 
15. ครอบครัวมีความอบอุ่น                                                          163คร.              1 คร.   0.61 
หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาท่ีเหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด 
16. เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็ม  ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน   28คน              - คน       - 
17. เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี                               59คน               - คน       - 
18. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า                                 -คน               - คน       - 
19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ท่ีไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท้าได้รับ          -คน               - คน       - 
การฝึกอบรมด้านอาชีพ 
20. คนอายุ 15 - 60 ปีเต็ม อา่น เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างงา่ยได้       330คน            - คน       - 
 
หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท าและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วัด 
21. คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้                                  332คน            31 คน    9.34 
22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้                         66คน         22 คน   33.33      23. คนในครัวเรือนมี
รายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี       163คร.            - ค ร .       -2 4 .  ค รั ว เ รื อ น มี ก า ร เ ก็ บ อ อ ม เ งิ น                                                      
163คร.             15 คร.   9.20 
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด 
25. คนในครัวเรือนไม่ด่ืมสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวฯ)             511คน              42 คน    8.22 
26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่                                                  511คน              69 คน   13.50 
27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ  472คน             80 คน   16.95 



28. คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน          72คน               2 คน    2.78 
หรือภาครัฐ 
29. คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน             5คน               - คน       - 
หรือภาครัฐ 
30.คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน     163คร.         13 คร.   7.98 
 
 
 
                   สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  ปี  2558 ระดับหมู่บ้าน 
หมู่ 2 บ้านชุมชนตะวันออกชัยชุมพล ทม.ทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ตัวชี้วัด        จ านวนที่ 

       ส ารวจท้ังหมด 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ านวน      ร้อยละ 

หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด 
1. เด็กแรกเกิดมีน้้าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม                         -คน               - คน       - 
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตาราง    41คน         - คน       - 
    สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน       -คน               - คน       - 
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้          187คร.              - คร.      - 
5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบ้าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น   187คร.           - คร.      - 
    อย่างเหมาะสม 
6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ้าปีเพื่อคัดกรองความเสี่ยงฯ  288คน      11 คน    3.82 
7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก้าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที     409คน       - คน       - 
หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด 
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร          187คร.              - คร.      - 
9. ครัวเรือนมีน้้าสะอาดส้าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี                 187คร.              - คร.      - 
10. ครัวเรือนมีน้้าใช้เพียงพอตลอดปี                                            187คร.              1 คร.   0.53 
11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด                 187คร.              - คร.      - 
ถูกสุขลักษณะ 
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ                        187คร.              2 คร.   1.07 
13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี                                     187คร.              - คร.      - 
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                               187คร.              - คร.      - 
15. ครอบครัวมีความอบอุ่น                                                           187คร.              - คร.      - 
หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาท่ีเหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด 
16. เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน   6คน               - คน       - 
17. เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี                           44คน               - คน       - 
18. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า                                 -คน               - คน       - 
19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ท่ีไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท้า                -คน               - คน       - 
ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 
20. คนอายุ 15 - 60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้    261คน               1 คน    0.38 
หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท าและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วัด 
21. คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้                     263คน              21 คน    7.98 



22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้           66คน              55 คน   83.33 
23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี   187คร.              - คร.      - 
24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน                                                      187คร.              - คร.      - 
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด 
25. คนในครัวเรือนไม่ด่ืมสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวฯ)             416คน               9 คน    2.16 
26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่                                             416คน               6 คน    1.44 
27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ   409คน               1 คน    0.24 
28. คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน            75คน               - คน       - 
หรือภาครัฐ 
29. คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน            1คน               - คน       - 
หรือภาครัฐ 
30.คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน 187คร.              - คร.      - 
 
              



  สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  ปี  2558 ระดับหมู่บ้าน 
หมู่ 3 บ้านชุมชนหลังโรงพยาบาลทุ่งสง ทม.ทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ตัวชี้วัด        จ านวนที่ 

       ส ารวจท้ังหมด 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ านวน      ร้อยละ 

หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด 
1. เด็กแรกเกิดมีน้้าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม                                        -คน               - คน       - 
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตาราง            39คน               - คน       - 
    สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน               -คน               - คน       - 
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้                   231คร.              - คร.      - 
5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบ้าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น         231คร.              - คร.      - 
    อย่างเหมาะสม 
6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป                                                              315คน               4 คน    1.27 
ได้รับการตรวจสุขภาพประจ้าปีเพื่อคัดกรองความเสี่ยงฯ 
7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก้าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที  457คน               - คน       - 
หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด 
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร              231คร.              - คร.      - 
9. ครัวเรือนมีน้้าสะอาดส้าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี                    231คร.              - คร.      - 
10. ครัวเรือนมีน้้าใช้เพียงพอตลอดปี                                                231คร.              1 คร.   0.43 
11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด                 231คร.              1 คร.   0.43 
ถูกสุขลักษณะ 
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ                                              231คร.              1 คร.   0.43 
13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี                                     231คร.              - คร.      - 
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                              231คร.              - คร.      - 
15. ครอบครัวมีความอบอุ่น                                                           231คร.              - คร.      - 
หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาท่ีเหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด 
16. เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน  1คน               - คน       - 
17. เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี                            53คน               - คน       - 
18. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า                                 1คน               - คน       - 
19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ท่ีไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท้า                 -คน               - คน       - 
ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 
20. คนอายุ 15 - 60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้      295คน               - คน       - 
หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท าและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วัด 
21. คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้                            299คน              36 คน   12.04 
22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้                    79คน              65 คน   82.28 
23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี      231คร.              - คร.      - 
24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน                                                      231คร.              1 คร.   0.43 
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด 
25. คนในครัวเรือนไม่ด่ืมสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวฯ)                458คน               6 คน    1.31 
26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่                                                      458คน               8 คน    1.75 
27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ     457คน               - คน       - 



28. คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน             87คน               - คน       - 
หรือภาครัฐ 
29. คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน                -คน               - คน       - 
หรือภาครัฐ 
30.คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน   231คร.              1 คร.   0.43 
                               สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  ปี  2558 ระดับหมู่บ้าน 
หมู่ 4 บ้านชุมชนตลาดใน ทม.ทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ตัวชี้วัด        จ านวนที่ 

       ส ารวจท้ังหมด 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ านวน      ร้อยละ 

หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด 
1. เด็กแรกเกิดมีน้้าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม                                      -คน               - คน       - 
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตาราง          25คน               1 คน    4.00 
    สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน            -คน               - คน       - 
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้                201คร.              2 คร.   1.00 
5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบ้าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น       201คร.              2 คร.   1.00 
    อย่างเหมาะสม 
6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ้าปีเพ่ือคัดกรองความเสี่ยงฯ  253คน        10 คน    3.95 
7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก้าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที   341คน          - คน       - 
หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด 
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร            201คร.              1 คร.   0.50 
9. ครัวเรือนมีน้้าสะอาดส้าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี                 201คร.              1 คร.   0.50 
10. ครัวเรือนมีน้้าใช้เพียงพอตลอดปี                                                201คร.              1 คร.   0.50 
11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด                  201คร.              1 คร.   0.50 
ถูกสุขลักษณะ 
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ                                              201คร.              - คร.      - 
13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี                                     201คร.              - คร.      - 
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                              201คร.              - คร.      - 
15. ครอบครัวมีความอบอุ่น                                                           201คร.              - คร.      - 
 
หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาท่ีเหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด 
16. เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็ม    ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 4คน               - คน       - 
17. เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี                              27คน               - คน       - 
18. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า                                 -คน               - คน       - 
19. เดก็จบการศึกษาบังคับ 9 ปี ท่ีไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท้า                   -คน               - คน       - 
ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 
20. คนอายุ 15 - 60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้        61คน               - คน       - 
หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท าและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วัด 
21. คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้                                  62คน               2 คน    3.23 
22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้                       15คน               5 คน   33.33 
23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี       201คร.              - คร.      - 



24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน                                                    201คร.            126 คร.  62.69 
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด 
25. คนในครัวเรือนไม่ด่ืมสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวฯ)                 346คน              14 คน    4.05 
26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่                                                      346คน              15 คน    4.34 
27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ         341คน               - คน       - 
28. คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน                  57คน               - คน       - 
หรือภาครัฐ 
29. คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน                   1คน               - คน       - 
หรือภาครัฐ 
30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน  201คร.              5 คร.   2.49 
                               สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  ปี  2558 ระดับหมู่บ้าน 
หมู่ 5 บ้านชุมชนปรีดา ทม.ทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ตัวชี้วัด        จ านวนที่ 

       ส ารวจท้ังหมด 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ านวน      ร้อยละ 

หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด 
1. เด็กแรกเกิดมีน้้าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม                                      10คน               - คน       - 
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตาราง        133คน               1 คน    0.75 
    สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน              7คน               - คน       - 
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้                   232คร.              - คร.      - 
5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบ้าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น         232คร.              - คร.      - 
    อย่างเหมาะสม 
6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ้าปีเพื่อคัดกรองความเสี่ยงฯ  378คน            - คน       - 
7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก้าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที    692คน             - คน       - 
หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด 
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร               232คร.              - คร.      - 
9. ครัวเรือนมีน้้าสะอาดส้าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี                     232คร.              - คร.      - 
10. ครัวเรือนมีน้้าใช้เพียงพอตลอดปี                                                232คร.              1 คร.   0.43 
11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด                  232คร.              1 คร.   0.43 
ถูกสุขลักษณะ 
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ                                               232คร.              2 คร.   0.86 
13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี                                     232คร.              1 คร.   0.43 
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                              232คร.              - คร.      - 
15. ครอบครัวมีความอบอุ่น                                                           232คร.              - คร.      - 
 
หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาท่ีเหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด 
16. เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็ม   ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน  29คน               - คน       - 
17. เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี                               96คน               - คน       - 
18. เดก็จบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า                               7คน               1 คน   14.29 
19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ท่ีไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท้า                1คน               - คน       - 
ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 



20. คนอายุ 15 - 60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้    261คน               - คน       - 
หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท าและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วัด 
21. คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้                               259คน              34 คน   13.13 
22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้                       39คน              17 คน   43.59 
23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี      232คร.              - คร.      - 
24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน                                                     232คร.             30 คร.  12.93 
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด 
25. คนในครัวเรือนไม่ด่ืมสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวฯ)                  748คน              41 คน    5.48 
26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่                                                      748คน              55 คน    7.35 
27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ     692คน             113 คน   16.33 
28. คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน            77คน               - คน       - 
หรือภาครัฐ 
29. คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน               7คน               - คน       - 
หรือภาครัฐ 
30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน 232คร.             40 คร.  17.24 

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  ปี  2558 ระดับหมู่บ้าน 
หมู่ 6 บ้านชุมชนสะพานเหล็ก ทม.ทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ตัวชี้วัด        จ านวนที่ 

       ส ารวจท้ังหมด 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ านวน      ร้อยละ 

หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด 
1. เด็กแรกเกิดมีน้้าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม                                        1คน               - คน       - 
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตาราง            61คน               - คน       - 
    สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน              1คน               - คน       - 
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้                195คร.             16 คร.   8.21 
5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบ้าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น       195คร.             13 คร.   6.67 
    อย่างเหมาะสม 
6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ้าปีเพื่อคัดกรองความเสี่ยงฯ  296คน          5 คน    1.69 
7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก้าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที  471คน          11 คน    2.34 
หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด 
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร           195คร.             23 คร.  11.79 
9. ครัวเรือนมีน้้าสะอาดส้าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี                  195คร.              9 คร.   4.62 
10. ครัวเรือนมีน้้าใช้เพียงพอตลอดปี                                               195คร.             16 คร.   8.21 
11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด                 195คร.             12 คร.   6.15 
ถูกสุขลักษณะ 
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ                                              195คร.             32 คร.  16.41 
13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี                                     195คร.             18 คร.   9.23 
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                              195คร.             17 คร.   8.72 
15. ครอบครัวมีความอบอุ่น                                                          195คร.              7 คร.   3.59 
 
หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาท่ีเหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด 



16. เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน  6คน               - คน       - 
17. เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี                            69คน               - คน       - 
18. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า                              6คน               - คน       - 
19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ท่ีไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท้า               -คน               - คน       - 
ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 
 20. คนอายุ 15 - 60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้  170คน               - คน       - 
หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท าและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วัด 
21. คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้                              167คน              16 คน    9.58 
22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้                      54คน              28 คน   51.85 
23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี       195คร.              - คร.      - 
24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน                                                      195คร.             12 คร.   6.15 
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด 
25. คนในครัวเรือนไม่ด่ืมสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวฯ)                 479คน              16 คน    3.34 
26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่                                                      479คน              23 คน    4.80 
27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ      471คน              61 คน   12.95 
28. คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน                92คน               1 คน    1.09 
หรือภาครัฐ 
29. คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน                  2คน               - คน       - 
หรือภาครัฐ 
30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน195คร.              4 คร.   2.05 
                               สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  ปี  2558 ระดับหมู่บ้าน 
หมู่ 7 บ้านชุมชนบ้านพักรถไฟทุ่งสง ทม.ทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ตัวชี้วัด        จ านวนที่ 

       ส ารวจท้ังหมด 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ านวน      ร้อยละ 

หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด 
1. เด็กแรกเกิดมีน้้าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม                                        2คน               - คน       - 
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตาราง            22คน               - คน       - 
    สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน              2คน               - คน       - 
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้               232คร.             37 คร.  15.95 
5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบ้าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น     232คร.             37 คร.  15.95 
    อย่างเหมาะสม 
6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ้าปีเพื่อคัดกรองความเสี่ยงฯ 337คน           2 คน    0.59 
7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก้าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที    451คน         13 คน    2.88 
หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด 
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร           232คร.             14 คร.   6.03 
9. ครัวเรือนมีน้้าสะอาดส้าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี                232คร.             15 คร.   6.47 
10. ครัวเรือนมีน้้าใช้เพียงพอตลอดปี                                               232คร.             14 คร.   6.03 
11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด                 232คร.             15 คร.   6.47 
ถูกสุขลักษณะ 
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ                                              232คร.             36 คร.  15.52 



13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี                                    232คร.             32 คร.  13.79 
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                              232คร.             15 คร.   6.47 
15. ครอบครัวมีความอบอุ่น                                                         232คร.             13 คร.   5.60 
 
หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาท่ีเหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด 
16. เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน  6คน               - คน       - 
17. เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี                            21คน               - คน       - 
18. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า                                -คน               - คน       - 
19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ท่ีไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท้า               -คน               - คน       - 
ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 
20. คนอายุ 15 - 60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้   142คน               - คน       - 
หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท าและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วัด 
21. คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้                               132คน               7 คน    5.30 
22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้                      40คน              31 คน   77.50 
23. คนในครัวเรือนมีรายไดเ้ฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี       232คร.              - คร.      - 
24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน                                                      232คร.             18 คร.   7.76 
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด 
25. คนในครัวเรือนไม่ด่ืมสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวฯ)                  461คน              17 คน    3.69 
26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่                                                      461คน              29 คน    6.29 
27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ      451คน              44 คน    9.76 
28. คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน             85คน               - คน       - 
หรือภาครัฐ 
29. คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน                1คน               1 คน    100 
หรือภาครัฐ                                                                                                        
30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน  232คร.              5 คร.   2.16 
                               สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  ปี  2558 ระดับหมู่บ้าน 
หมู่ 8 บ้านชุมชนเสริมชาติ ทม.ทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ตัวชี้วัด        จ านวนที่ 

       ส ารวจท้ังหมด 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ านวน      ร้อยละ 

หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด 
1. เด็กแรกเกิดมีน้้าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม                                        1คน               - คน       - 
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตาราง            61คน               - คน       - 
    สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน              1คน               - คน       - 
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้               260คร.             55 คร.  21.15 
5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบ้าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น     260คร.              4 คร.   1.54 
    อย่างเหมาะสม 
6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ้าปีเพื่อคัดกรองความเสี่ยงฯ  378คน            - คน       - 
7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก้าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที   612คน       95 คน   15.52 
หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด 
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร            260คร.              2 คร.   0.77 



9. ครัวเรือนมีน้้าสะอาดส้าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี                 260คร.              2 คร.   0.77 
10. ครัวเรือนมีน้้าใช้เพียงพอตลอดปี                                                260คร.              1 คร.   0.38 
11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด                 260คร.              - คร.      - 
ถูกสุขลักษณะ 
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ                                               260คร.              4 คร.   1.54 
13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี                                     260คร.              4 คร.   1.54 
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                               260คร.              - คร.      - 
15. ครอบครัวมีความอบอุ่น                                                          260คร.              - คร.      - 
 
หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาท่ีเหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด 
16. เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 13คน               - คน       - 
17. เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี                             50คน               - คน       - 
18. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า                               2คน               - คน       - 
19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ท่ีไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท้า               -คน               - คน       - 
ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 
20. คนอายุ 15 - 60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้   121คน               - คน       - 
หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท าและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วัด 
21. คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้                                90คน               - คน       - 
22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้                      18คน               3 คน   16.67 
23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี       260คร.              - คร.      - 
24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน                                                    260คร.            130 คร.  50.00 
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด 
25. คนในครัวเรือนไม่ด่ืมสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวฯ)                 629คน              23 คน    3.66 
26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่                                                      629คน              21 คน    3.34 
27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ      612คน              84 คน   13.73 
28. คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน            107คน               - คน       - 
หรือภาครัฐ 
29. คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน               -คน               - คน       - 
หรือภาครัฐ 
30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน  260คร.             17 คร.   6.54 
                               สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  ปี  2558 ระดับหมู่บ้าน 
หมู่ 9 บ้านชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ทม.ทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ตัวชี้วัด        จ านวนที่ 

       ส ารวจท้ังหมด 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ านวน      ร้อยละ 

หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด 
1. เด็กแรกเกิดมีน้้าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม                                        1คน               - คน       - 
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตาราง            10คน               - คน       - 
    สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน             1คน               - คน       - 
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้            463คร.            373 คร.  80.56 
5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบ้าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น    463คร.              9 คร.   1.94 



    อย่างเหมาะสม 
6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ้าปีเพื่อคัดกรองความเสี่ยงฯ  754คน           - คน       - 
7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก้าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที    942คน             - คน       - 
หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด 
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร      463คร.             12 คร.   2.59 
9. ครัวเรือนมีน้้าสะอาดส้าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี           463คร.             10 คร.   2.16 
10. ครัวเรือนมีน้้าใช้เพียงพอตลอดปี                                       463คร.              2 คร.   0.43 
11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด            463คร.              3 คร.   0.65 
ถูกสุขลักษณะ 
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ                                       463คร.             25 คร.   5.40 
13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี                             463คร.              4 คร.   0.86 
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                       463คร.              8 คร.   1.73 
15. ครอบครัวมีความอบอุ่น                                                463คร.              8 คร.   1.73 
 
หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาท่ีเหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด 
16. เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 2คน               - คน       - 
17. เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี                             8คน               - คน       - 
18. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า                                 -คน               - คน       - 
19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ท่ีไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท้า                 -คน               - คน       - 
ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 
20. คนอายุ 15 - 60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้         4คน               - คน       - 
หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท าและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วัด 
21. คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้                                      1คน               - คน       - 
22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้                             4คน               - คน       - 
23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี             463คร.              - คร.      - 
24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน                                                      463คร.             16 คร.   3.46 
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด 
25. คนในครัวเรือนไม่ด่ืมสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวฯ)                  945คน              34 คน    3.60 
26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่                                                      945คน              44 คน    4.66 
27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาหล์ะ       942คน               2 คน    0.21 
28. คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน              249คน               1 คน    0.40 
หรือภาครัฐ 
29. คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน                  1คน               - คน       - 
หรือภาครัฐ 
30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน   463คร.              - คร.      - 
                               สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  ปี  2558 ระดับหมู่บ้าน 
หมู่ 10 บ้านชุมชนเปรมประชา ทม.ทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ตัวชี้วัด        จ านวนที่ 

       ส ารวจท้ังหมด 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ านวน      ร้อยละ 

หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด 
1. เด็กแรกเกิดมีน้้าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม                                        -คน               - คน       - 



2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตาราง            21คน               - คน       - 
    สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน              -คน               - คน       - 
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้                254คร.             16 คร.   6.30 
5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบ้าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น      254คร.             42 คร.  16.54 
    อย่างเหมาะสม 
6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ้าปีเพื่อคัดกรองความเสี่ยงฯ 315คน           9 คน    2.86 
7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก้าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที 407คน               - คน       - 
หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด 
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร            254คร.              1 คร.   0.39 
9. ครัวเรือนมีน้้าสะอาดส้าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี                  254คร.              1 คร.   0.39 
10. ครัวเรือนมีน้้าใช้เพียงพอตลอดปี                                                254คร.              2 คร.   0.79 
11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด                 254คร.              2 คร.   0.79 
ถูกสุขลักษณะ 
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ                                               254คร.              9 คร.   3.54 
13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี                                     254คร.             13 คร.   5.12 
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                            254คร.              1 คร.   0.39 
15. ครอบครัวมีความอบอุ่น                                                          254คร.              2 คร.   0.79 
 
หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาท่ีเหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด 
16. เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็ม  ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน     5คน               - คน       - 
17. เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี                               18คน               - คน       - 
18. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า                                 2คน               - คน       - 
19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ท่ีไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท้า                -คน               - คน       - 
ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 
 20. คนอายุ 15 - 60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้    162คน               - คน       - 
หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท าและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วัด 
21. คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้                                 170คน               - คน       - 
22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้                         49คน               1 คน    2.04 
23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี          254คร.              - คร.      - 
24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน                                                      254คร.              3 คร.   1.18 
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด 
25. คนในครัวเรือนไม่ด่ืมสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวฯ)                  412คน              29 คน    7.04 
26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่                                                      412คน              25 คน    6.07 
27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ      407คน               - คน       - 
28. คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน            112คน               - คน       - 
หรือภาครัฐ 
29. คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน                 -คน               - คน       - 
หรือภาครัฐ 
30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน 254คร.             42 คร.  16.54 
                               สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  ปี  2558 ระดับหมู่บ้าน 



หมู่ 11 บ้านชุมชนประชาอุทิศ ทม.ทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ตัวชี้วัด        จ านวนที ่

  ส ารวจท้ังหมด 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ านวน      ร้อยละ 

หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด 
1. เด็กแรกเกิดมีน้้าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม                          1คน               - คน       - 
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตาราง  43คน               - คน       - 
    สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน     1คน               - คน       - 
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้         334คร.              1 คร.   0.30 
5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบ้าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น 334คร.              2 คร.   0.60 
    อย่างเหมาะสม 
6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ้าปีเพื่อคัดกรองความเสี่ยงฯ 502คน           2 คน    0.40 
7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก้าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที   733คน          14 คน    1.91 
หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด 
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร             334คร.              - คร.      - 
9. ครัวเรือนมีน้้าสะอาดส้าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี                  334คร.              - คร.      - 
10. ครัวเรือนมีน้้าใช้เพียงพอตลอดปี                                             334คร.              2 คร.   0.60 
11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด                 334คร.              - คร.      - 
ถูกสุขลักษณะ 
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ                                           334คร.              2 คร.   0.60 
13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี                                     334คร.              1 คร.   0.30 
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                              334คร.              1 คร.   0.30 
15. ครอบครัวมีความอบอุ่น                                                     334คร.              1 คร.   0.30 
 
หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาท่ีเหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด 
16. เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน  8คน               - คน       - 
17. เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี                           48คน               - คน       - 
18. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า                           13คน               1 คน    7.69 
19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ท่ีไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท้า               1คน               1 คน    100. 
ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 
20. คนอายุ 15 - 60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้    492คน               2 คน    0.41 
หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท าและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วัด 
21. คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้                               475คน              56 คน   11.79 
22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้                      125คน              82 คน   65.60 
23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี        334คร.              - คร.      - 
24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน                                                      334คร.              3 คร.   0.90 
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด 
25. คนในครัวเรือนไม่ด่ืมสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวฯ)                  745คน              12 คน    1.61 
26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่                                                      745คน              12 คน    1.61 
27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ      733คน              77 คน   10.50 
28. คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน                146คน               - คน       - 



หรือภาครัฐ 
29. คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน                    1คน               - คน       - 
หรือภาครัฐ 
30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน  334คร.              9 คร.   2.69 
                               สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  ปี  2558 ระดับหมู่บ้าน 
หมู่ 12 บ้านชุมชนบ้านนาเหนือ ทม.ทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ตัวชี้วัด        จ านวนที ่

  ส ารวจท้ังหมด 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ านวน      ร้อยละ 

หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด 
1. เด็กแรกเกิดมีน้้าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม                                        -คน               - คน       - 
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตาราง            45คน               - คน       - 
    สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน              -คน               - คน       - 
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้                   272คร.              - คร.      - 
5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบ้าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น          272คร.              - คร.      - 
    อย่างเหมาะสม 
6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ้าปีเพื่อคัดกรองความเสี่ยงฯ 406คน             - คน       - 
7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก้าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที  530คน               - คน       - 
หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด 
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร               272คร.              - คร.      - 
9. ครัวเรือนมีน้้าสะอาดส้าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี                    272คร.              - คร.      - 
10. ครัวเรือนมีน้้าใช้เพียงพอตลอดปี                                                 272คร.              - คร.      - 
11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด                  272คร.              1 คร.   0.37 
ถูกสุขลักษณะ 
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ                                           272คร.              - คร.      - 
13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี                                  272คร.              - คร.      - 
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                              272คร.              - คร.      - 
15. ครอบครัวมีความอบอุ่น                                                           272คร.              - คร.      – 
 
หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาท่ีเหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด 
16. เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน      1คน               - คน       - 
17. เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี                               53คน               - คน       - 
18. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า                                 -คน               - คน       - 
19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ท่ีไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท้า                  -คน               - คน       - 
ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 
 20. คนอายุ 15 - 60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้      363คน               - คน       - 
หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท าและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วัด 
21. คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้                                364คน              34 คน    9.34 
22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้                      106คน              79 คน   74.53 
23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี             272คร.              - คร.      - 
24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน                                                      272คร.              - คร.      - 



หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด 
25. คนในครัวเรือนไม่ด่ืมสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวฯ)                   531คน               1 คน    0.19 
26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่                                                      531คน               1 คน    0.19 
27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างนอ้ยสัปดาห์ละ     530คน             165 คน   31.13 
28. คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน            109คน               - คน       - 
หรือภาครัฐ 
29. คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน                    1คน               - คน       - 
หรือภาครัฐ 
30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน   272คร.              - คร.      - 
                              สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  ปี  2558 ระดับหมู่บ้าน 
หมู่ 13 บ้านชุมชนยุทธศาสตร์ ทม.ทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ตัวชี้วัด        จ านวนที ่

  ส ารวจท้ังหมด 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ านวน      ร้อยละ 

หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด 
1. เด็กแรกเกิดมีน้้าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม                                        2คน               - คน       - 
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตาราง            11คน               - คน       - 
    สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน          2คน               2 คน    100 
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้               680คร.            654 คร.  96.18 
5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบ้าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น      680คร.              5 คร.   0.74 
    อย่างเหมาะสม 
6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ้าปีเพื่อคัดกรองความเสี่ยงฯ 1,125คน       21 คน    1.87 
7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก้าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที   1,489คน        - คน       - 
หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด 
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร          680คร.              1 คร.   0.15 
9. ครัวเรือนมีน้้าสะอาดส้าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี                  680คร.              1 คร.   0.15 
10. ครัวเรือนมีน้้าใช้เพียงพอตลอดปี                                           680คร.              - คร.      - 
11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด                680คร.              - คร.      - 
ถูกสุขลักษณะ 
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ                                          680คร.              5 คร.   0.74 
13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี                                     680คร.              5 คร.   0.74 
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                              680คร.              2 คร.   0.29 
15. ครอบครัวมีความอบอุ่น                                                          680คร.              3 คร.   0.44 
 
หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาท่ีเหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด 
16. เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน  3คน               - คน       - 
17. เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี                            8คน               - คน       - 
18. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า                               3คน               - คน       - 
19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ท่ีไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท้า                 -คน               - คน       - 
ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 
20. คนอายุ 15 - 60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้      353คน               - คน       - 



หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท าและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วัด 
21. คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้                                 357คน               4 คน    1.12 
22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้                        24คน               5 คน   20.83 
23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี        680คร.              - คร.      - 
24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน                                                    680คร.            271 คร.  39.85 
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด 
25. คนในครัวเรือนไม่ด่ืมสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวฯ)               1,494คน              12 คน    0.80 
26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่                                                    1,494คน              19 คน    1.27 
27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ     1,489คน               - คน       - 
28. คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน             241คน               - คน       - 
หรือภาครัฐ 
29. คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน                   -คน               - คน       - 
หรือภาครัฐ 
30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน  680คร.             10 คร.   1.47 
                               สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  ปี  2558 ระดับหมู่บ้าน 
หมู่ 14 บ้านชุมชนบ้านในหวัง ทม.ทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ตัวชี้วัด        จ านวนที ่

  ส ารวจท้ังหมด 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ านวน      ร้อยละ 

หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด 
1. เด็กแรกเกิดมีน้้าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม                                        3คน               - คน       - 
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตาราง            59คน               - คน       - 
    สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน              2คน               - คน       - 
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้                  166คร.              - คร.      - 
5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบ้าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น         166คร.              - คร.      - 
    อย่างเหมาะสม 
6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ้าปีเพื่อคัดกรองความเสี่ยงฯ  266คน        10 คน    3.76 
7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก้าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที    450คน         - คน       - 
หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด 
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร          166คร.              - คร.      - 
9. ครัวเรือนมีน้้าสะอาดส้าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี               166คร.              - คร.      - 
10. ครัวเรือนมีน้้าใช้เพียงพอตลอดปี                                           166คร.              1 คร.   0.60 
11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด                 166คร.              1 คร.   0.60 
ถูกสุขลกัษณะ 
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ                                           166คร.              - คร.      - 
13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี                                  166คร.              - คร.      - 
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                               166คร.              2 คร.   1.20 
15. ครอบครัวมีความอบอุ่น                                                          166คร.              1 คร.   0.60 
 
หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาท่ีเหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด 
16. เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็ม  ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน  12คน               - คน       - 



17. เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี                               52คน               - คน       - 
18. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า                                 1คน               - คน       - 
19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ท่ีไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท้า                  -คน               - คน       - 
ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 
20. คนอายุ 15 - 60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้       316คน               - คน       - 
หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท าและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วัด 
21. คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้                                316คน              26 คน    8.23 
22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้                       62คน              32 คน   51.61 
23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี       166คร.              - คร.      - 
24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน                                                    166คร.             27 คร.  16.27 
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด 
25. คนในครัวเรือนไม่ด่ืมสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวฯ)                  469คน              55 คน   11.73 
26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่                                                      469คน              68 คน   14.50 
27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ      450คน              45 คน   10.00 
28. คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน              69คน               3 คน    4.35 
หรือภาครัฐ 
29. คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน                    5คน               - คน       - 
หรือภาครัฐ 
30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน  166คร.              7 คร.   4.22 
                               สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  ปี  2558 ระดับหมู่บ้าน 
หมู่ 15 บ้านชุมชนทุ่งสง - ห้วยยอด ทม.ทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ตัวชี้วัด        จ านวนที ่

  ส ารวจท้ังหมด 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ านวน      ร้อยละ 

หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด 
1. เด็กแรกเกิดมีน้้าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม                                        1คน               - คน       - 
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตาราง              4คน               - คน       - 
    สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน              1คน               - คน       - 
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้               125คร.             47 คร.  37.60 
5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบ้าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น      125คร.             49 คร.  39.20 
    อย่างเหมาะสม 
6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ้าปีเพื่อคัดกรองความเสี่ยงฯ  191คน          2 คน    1.05 
7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก้าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที    260คน          - คน       - 
หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด 
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร           125คร.              2 คร.   1.60 
9. ครัวเรือนมีน้้าสะอาดส้าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี                 125คร.              2 คร.   1.60 
10. ครัวเรือนมีน้้าใช้เพียงพอตลอดปี                                           125คร.              - คร.      - 
11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด                125คร.              - คร.      - 
ถูกสุขลักษณะ 
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ                                               125คร.              1 คร.   0.80 
13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี                                    125คร.             38 คร.  30.40 



14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                           125คร.              - คร.      - 
15. ครอบครัวมีความอบอุ่น                                                           125คร.              - คร.      - 
 
หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาท่ีเหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด 
16. เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน  1คน               - คน       - 
17. เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี                           4คน               - คน       - 
18. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า                            -คน               - คน       - 
19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ท่ีไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท้า              -คน               - คน       - 
ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 
20. คนอายุ 15 - 60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้      80คน               - คน       - 
หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท าและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วัด 
21. คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้                                  80คน               9 คน   11.25 
22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้                       31คน              24 คน   77.42 
23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี         125คร.              - คร.      - 
24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน                                                 125คร.              - คร.      - 
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด 
25. คนในครัวเรือนไม่ด่ืมสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวฯ)                   262คน               4 คน    1.53 
26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่                                                      262คน               6 คน    2.29 
27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ       260คน               9 คน    3.46 
28. คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน                63คน               - คน       - 
หรือภาครัฐ 
29. คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน                     -คน               - คน       - 
หรือภาครัฐ 
30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน   125คร.              - คร.      - 
 
 
 
 
                               สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  ปี  2558 ระดับหมู่บ้าน 
หมู่ 16 บ้านชุมชนทุ่งสง - นาบอน ทม.ทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ตัวชี้วัด        จ านวนที ่

  ส ารวจท้ังหมด 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ านวน      ร้อยละ 

หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด 
1. เด็กแรกเกิดมีน้้าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม                                        1คน               - คน       - 
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตาราง            85คน               - คน       - 
    สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน              1คน               - คน       - 
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้               394คร.             56 คร.  14.21 
5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบ้าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น       394คร.              1 คร.   0.25 
    อย่างเหมาะสม 
6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ้าปีเพื่อคัดกรองความเสี่ยงฯ    553คน       3 คน    0.54 



7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก้าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที      840คน      39 คน    4.64 
หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด 
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร               394คร.              - คร.      - 
9. ครัวเรือนมีน้้าสะอาดส้าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี                     394คร.              - คร.      - 
10. ครัวเรือนมีน้้าใช้เพียงพอตลอดปี                                                394คร.              3 คร.   0.76 
11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด                  394คร.              1 คร.   0.25 
ถูกสุขลักษณะ 
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ                                               394คร.              1 คร.   0.25 
13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี                                     394คร.              - คร.      - 
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                               394คร.              - คร.      - 
15. ครอบครัวมีความอบอุ่น                                                           394คร.              - คร.      - 
 
หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาท่ีเหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด 
16. เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน  19คน               - คน       - 
17. เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี                            88คน               - คน       - 
18. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า                                 1คน               - คน       - 
19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ท่ีไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท้า                 -คน               - คน       - 
ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 
20. คนอายุ 15 - 60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้       543คน               - คน       - 
หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท าและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วัด 
21. คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้                                508คน              40 คน    7.87 
22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้                      152คน              98 คน   64.47 
23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี        394คร.              - คร.      - 
24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน                                                      394คร.              1 คร.   0.25 
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด 
25. คนในครัวเรือนไม่ด่ืมสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวฯ)                  860คน               2 คน    0.23 
26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่                                                      860คน               6 คน    0.70 
27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ       840คน              24 คน    2.86 
28. คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน             171คน               1 คน    0.58 
หรือภาครัฐ 
29. คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน                  2คน               - คน       - 
หรือภาครัฐ 
30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน  394คร.             26 คร.   6.60 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  ปี  2558 ระดับหมู่บ้าน 
หมู่ 17 บ้านชุมชนท่าแพเหนือ ทม.ทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ตัวชี้วัด        จ านวนที ่

  ส ารวจท้ังหมด 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ านวน      ร้อยละ 

หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด 
1. เด็กแรกเกิดมีน้้าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม                                        5คน               - คน       - 
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตาราง            40คน               - คน       - 
    สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน              3คน               - คน       - 
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้                 204คร.              4 คร.   1.96 
5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบ้าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น       204คร.              2 คร.   0.98 
    อย่างเหมาะสม 
6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ้าปีเพื่อคัดกรองความเสี่ยงฯ 271คน        37 คน   13.65 
7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก้าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที   374คน           2 คน    0.53 
หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด 
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร               204คร.              - คร.      - 
9. ครัวเรือนมีน้้าสะอาดส้าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี                     204คร.              - คร.      - 
10. ครัวเรือนมีน้้าใช้เพียงพอตลอดปี                                                 204คร.              - คร.      - 
11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด                    204คร.              - คร.      - 
ถูกสุขลักษณะ 
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ                                               204คร.              3 คร.   1.47 
13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี                                     204คร.              1 คร.   0.49 
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                               204คร.              1 คร.   0.49 
15. ครอบครัวมีความอบอุ่น                                                          204คร.              1 คร.   0.49 
 
หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาท่ีเหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด 
16. เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน  3คน               - คน       - 
17. เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี                             41คน               - คน       - 
18. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า                                4คน               - คน       - 
19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ท่ีไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท้า                  -คน               - คน       - 
ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 
20. คนอายุ 15 - 60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้       226คน               - คน       - 
หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท าและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วัด 
21. คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้                                 229คน               2 คน    0.87 
22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้                        40คน               5 คน   12.50 
23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี             204คร.              - คร.      - 
24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน                                                      204คร.              1 คร.   0.49 
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด 
25. คนในครัวเรือนไม่ด่ืมสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวฯ)                  384คน              46 คน   11.98 
26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่                                                      384คน              36 คน    9.38 
27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ       374คน              10 คน    2.67 



28. คนสงูอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน              57คน               - คน       - 
หรือภาครัฐ 
29. คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน                  1คน               - คน       - 
หรือภาครัฐ 
30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน 204คร.             41 คร.  20.10 
 
 
 
 
                               สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  ปี  2558 ระดับหมู่บ้าน 
หมู่ 18 บ้านชุมชนตลาดสด ทม.ทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ตัวชี้วัด        จ านวนที ่

  ส ารวจท้ังหมด 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ านวน      ร้อยละ 

หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด 
1. เด็กแรกเกิดมีน้้าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม                                        1คน               - คน       - 
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตาราง            79คน               - คน       - 
    สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน          1คน               1 คน    100 
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้                324คร.              1 คร.   0.31 
5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบ้าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น       324คร.              - คร.      - 
    อย่างเหมาะสม 
6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ้าปีเพื่อคัดกรองความเสี่ยงฯ 626คน           1 คน    0.16 
7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก้าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที   864คน           - คน       - 
หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด 
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร               324คร.              - คร.      - 
9. ครัวเรือนมีน้้าสะอาดส้าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี                     324คร.              - คร.      - 
10. ครัวเรือนมีน้้าใช้เพียงพอตลอดปี                                                 324คร.              - คร.      - 
11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด                    324คร.              - คร.      - 
ถูกสุขลักษณะ 
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ                                                 324คร.              - คร.      - 
13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี                                     324คร.              - คร.      - 
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                 324คร.              - คร.      - 
15. ครอบครัวมีความอบอุ่น                                                           324คร.              - คร.      – 
 
หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาท่ีเหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด 
16. เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน  13คน               - คน       - 
17. เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี                              96คน               - คน       - 
18. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า                                 -คน               - คน       - 
19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ท่ีไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท้า                  -คน               - คน       - 
ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 
20. คนอายุ 15 - 60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้       522คน               - คน       - 



หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท าและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วัด 
21. คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้                                525คน              49 คน    9.33 
22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้                      216คน              59 คน   27.31 
23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี        324คร.              - คร.      - 
24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน                                                      324คร.             19 คร.   5.86 
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด 
25. คนในครัวเรือนไม่ด่ืมสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวฯ)                  882คน              42 คน    4.76 
26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่                                                      882คน              75 คน    8.50 
27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ       864คน              50 คน    5.79 
28. คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน             221คน               - คน       - 
หรือภาครัฐ 
29. คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน                    5คน               - คน       - 
หรือภาครัฐ 
30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน  324คร.              7 คร.   2.16 
 
 
 
 
                               สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  ปี  2558 ระดับหมู่บ้าน 
หมู่ 19 บ้านชุมชนโดมทองธานี(ท่าแพ) ทม.ทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ตัวชี้วัด        จ านวนที ่

  ส ารวจท้ังหมด 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ านวน      ร้อยละ 

หมวดท่ี 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด 
1. เด็กแรกเกิดมีน้้าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม                                        2คน               - คน       - 
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตาราง            30คน               - คน       - 
    สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน           2คน               2 คน    100 
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้                151คร.              2 คร.   1.32 
5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบ้าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น       151คร.              - คร.      - 
    อย่างเหมาะสม 
6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ้าปีเพื่อคัดกรองความเสี่ยงฯ 207คน        20 คน    9.66 
7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก้าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที    290คน             - คน       - 
หมวดที่ 2 มบี้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด 
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร               151คร.              - คร.      - 
9. ครัวเรือนมีน้้าสะอาดส้าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี                     151คร.              - คร.      - 
10. ครัวเรือนมีน้้าใช้เพียงพอตลอดปี                                                 151คร.              - คร.      - 
11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด                     151คร.              - คร.      - 
ถูกสขุลักษณะ 
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ                                                  151คร.              - คร.      - 
13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี                                     151คร.              - คร.      - 
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                 151คร.              - คร.      - 



15. ครอบครัวมีความอบอุ่น                                                           151คร.              - คร.      – 
 
หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาท่ีเหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด 
16. เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน  4คน               - คน       - 
17. เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี                          32คน               - คน       - 
18. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า                                 -คน               - คน       - 
19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ท่ีไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท้า                  -คน               - คน       - 
ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 
20. คนอายุ 15 - 60 ปเีต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้       193คน               - คน       - 
หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท าและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วัด 
21. คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้                                 193คน               7 คน    3.63 
22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้                        30คน               5 คน   16.67 
23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี        151คร.              - คร.      - 
24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน                                                      151คร.              - คร.      - 
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด 
25. คนในครัวเรือนไม่ด่ืมสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวฯ)                  297คน              33 คน   11.11 
26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่                                                      297คน              18 คน    6.06 
27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ      290คน               - คน       - 
28. คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน                 42คน               - คน       - 
หรือภาครัฐ 
29. คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน                     -คน               - คน       - 
หรือภาครัฐ 
30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน  151คร.            29 คร.  19.21 
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การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบตัใินเชงิปริมาณ

การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฎิบตัใินเชงิปริมาณ 

ตารางที ่1 การน าแผนพัฒนาเทศบาลสามปีไปสู่การ

ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์

จ านวน/

โครงการตาม

แผนสามปี

จ านวน

โครงการตาม

แผน 3 ปทีี่

น ามาท าแผน

ด าเนินงาน

สัดส่วนของ

โครงการ

ตามแผน 3 

ปทีี่น ามาท า

แผน

ด าเนินงาน 

คิดเปน็รอ้ย

จ านวน/

โครงการตาม

แผน

ด าเนินงานที่

ด าเนินการเสรจ็

สัดส่วนของ

โครงการ

ตามแผน 3

 ปทีี่

ด าเนินการ

เสรจ็ 

คิดเปน็รอ้ย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  

ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบรูณาการสู่คุณภาพ

มาตรฐานที่เหนือกวา่

31 29 93.55 27 87.10

ยุทธศาสตร์ที่  2  ร่วมกันจัดวางผังเมืองพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ปอ้งกันน้ าทว่ม สู่เมืองน่าอยู่อย่าง
21 19 90.48 18 85.71

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ร่วมกันพฒันาเศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพ

ชีวติที่ดีกวา่
22 22 100.00 20 90.91

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจัดการองค์กร

เทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทกุภาคีมี

ส่วนร่วมแบบบรูณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่เทศบาล

อัจฉริยะ

27 27 100.00 20 74.07

รวม 101 97 96.04 85 84.16

จากตารางที ่1   อภิปรายผลการน าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุง่สงสามปี  (2557-2559)  ไปด าเนินการจริง

   ในป ี2557  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล ตามค าส่ังเทศบาลเมืองทุง่สง ที ่723/2555 ลงวันที ่31

สิงหาคม 2555  ได้ประชุมก าหนดแนวทางการติดตามประเมินผลและได้ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาเทศบาล เป็น

รายไตรมาส               ผลการพัฒนาเทศบาลประจ าปี  2557   ประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฎิบัติ ดังนี้
ก.ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)  เทศบาลเมอืงทุง่สง

     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุง่สง ได้รายงานผลการประเมินการน าแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.

2557-2559)ไปปฏิบัติในปี พ.ศ.2557   รายละเอียดตามตารางที ่ 1  ดังนี้

                   โครงการทีไ่ด้บรรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุง่สงสามปี(2557-2559) ซ่ึงในปีงบประมาณ 2557 มีจ านวน

รวมทัง้ส้ิน 101 โครงการ เทศบาลได้ด าเนินการน าโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุง่สงสามปี(2557-2559) มาจัดท าแผน

ด าเนินงานประจ าปี 2557 จ านวน 97 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.04 และสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ ทันภายใน

ปีงบประมาณ 57 มีจ าน านวนรวมทัง้ส้ิน 85 โครงการ สัดส่วนของโครงการตามแผน 3 ปี ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ

84.16
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จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  

ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบรูณาการสู่คุณภาพมาตรฐาน

ที่เหนือกวา่

27 87.10 0 0.00 2 6.45 31 93.55

ยุทธศาสตร์ที่  2  ร่วมกันจัดวางผังเมืองพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

 รักษาส่ิงแวดล้อม ปอ้งกันน้้าทว่ม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 18 85.71 1 4.76 0 0.00 21 90.48

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ร่วมกันพฒันาเศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพ

ชีวติที่ดีกวา่ 20 90.91 0 0.00 2 9.09 22 100.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจัดการองค์กร

เทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทกุภาคีมี

ส่วนร่วมแบบบรูณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่เทศบาล

อัจฉริยะ

20 74.07 0 0.00 7 25.93 27 100.00

รวม 85 84.16 1 0.99 11 10.89 101 94.06

จากตารางที ่2  อภิปรายผลได้ดังนี้

จ านวนโครงการ

ทั้งหมดตามแผน

สามปี

               จากการด้าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุง่สง  ประจ้าปีงบประมาณ 2557  ซ่ึงเทศบาลได้ต้ัง

งบประมาณส้าหรับการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4  ยุทธศาสตร์  

รวมทัง้ส้ิน 95 โครงการ มีจ้านวนโครงการทีด้่าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวน 85  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.16 มีจ้านวนโครงการที่

อยู่ระหว่างด้าเนินการ จ้านวน 1  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.99 จ้านวนโครงการทีไ่ม่ด้าเนินการ 11  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

10.89 ปรากฎผลการด้าเนินงาน ดังนี้

 ตารางแสดงที่ 2  แสดงสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาสามปี  ประจ าปี 2557

1.  ยุทธศาสตร์ที ่1 มี จ้านวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี ประจ้าปี 2557  ทัง้หมด 31 โครงการ เทศบาลสามารถด้าเนินการ

แล้วเสร็จ จ้านวน 27  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 87.10  จ้านวนโครงการทีอ่ยู่ระหว่างด้าเนินการ (ไม่ม)ี  โครงการทีไ่ม่ด้าเนินการ 

จ้านวน 2  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  6.45

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2    มี จ้านวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี ประจ้าปี 2557  ทัง้หมด 21  โครงการ เทศบาลสามารถ

ด้าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวน 18  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 85.71 จ้านวนโครงการทีอ่ยู่ระหว่างด้าเนินการ  จ้านวน 1 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 4.76  โครงการทีไ่ม่ด้าเนินการ(ไม่ม)ี

ยุทธศาสตร์

จ านวนโครงการที่

เสรจ็

จ านวนโครงการ

ที่อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

จ านวนโครงการ

ที่ไม่ด าเนินการ
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         จากผลการด้าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ นั้น  แสดงให้เห็นว่าเทศบาลเมืองทุง่สงสามารถด้าเนินงานส้าเร็จได้ตาม

แผนพัฒนาเทศบาลทีก่้าหนดไว้  คิดเป็นร้อยละ 84.16

 ดงัน้ัน   จากสัดส่วนผลการด าเนินงานโครงการตา่ง ๆ ตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2557 ผลปรากฎว่า สัดส่วนของ

โครงการทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ มมีากทีสุ่ด  ร้อยละ 84.16  ของโครงการทัง้หมด  เน่ืองจากคณะผู้บริหารไดม้กีารเร่งรัด และ

ตดิตามการท างานของทุกงาน/ฝ่าย/กอง ของเทศบาลเมอืงทุง่สงให้ท างานให้เกิดผลแก่ประชาชนให้มากทีสุ่ด  แสดงให้เห็นว่า

เทศบาลเมอืงทุง่สงมปีระสิทธิภาพในการด าเนินงานไดต้ามแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2557

3. ยุทธศาสตร์ที ่3   มีจ้านวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี 2557 ทัง้หมด 22  โครงการ เทศบาลสามารถด้าเนินการแล้วเสร็จ 

จ้านวน 20  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 90.91  จ้านวนโครงการทีอ่ยู่ระหว่างด้าเนินการ(ไม่ม)ี   จ้านวนโครงการทีไ่ม่ด้าเนินการ 2  

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.09

4.  ยุทธศาสตร์ที ่4  มีจ้านวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี 2557 ทัง้หมด 27  โครงการ เทศบาลสามารถด้าเนินการแล้วเสร็จ 

จ้านวน 20  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 74.07  จ้านวนโครงการทีอ่ยู่ระหว่างด้าเนินการ  (ไม่ม)ี  และจ้านวนโครงการทีไ่ม่ด้าเนินการ

 จ้านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.93



ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าป ี2557
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการส่งเสริมทกัษะทางวชิาการ (เงินเทศบาล)                    2,585,000              1,671,203.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ

  - กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันทกัษะทางวชิาการทั้ง

ภายในและภายนอกหน่วยงาน

(เงินเทศบาล)                        535,000                  455,454.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ

  - กิจกรรมจัดแข่งขันคนเก่งโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง (เงินเทศบาล)                          50,000                    28,250.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ

  - กิจกรรมสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ในสถานศึกษา(จัดสอนโดย

ครูภาษาต่างประเทศ)

(เงินเทศบาล)                     2,000,000                1,187,499.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการอาหารกลางวนันักเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไป) 15,341,900 15,341,900 ด าเนินการแล้วเสร็จ

3 โครงการอาหารเสริม(นม)   (เงินอุดหนุนทั่วไป) 6,281,940 5,904,952.32 ด าเนินการแล้วเสร็จ

4 โครงการ 1 นักเรียน 1  ดนตรี 1  กีฬา (เงินเทศบาล) 250,000                     151,550                    ด าเนินการแล้วเสร็จ

5 โครงการรณรงค์เพื่อปอ้งกันยาเสพติดในสถานศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไป) 111,000                     85,950                      ด าเนินการแล้วเสร็จ

6 โครงการจ้างครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนในเขตเมือง (เงินอุดหนุนทั่วไป) 192,250 87,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ

7 โครงการจัดซ้ือหนังสือหอ้งสมุดโรงเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไป) 600,000 595,609 ด าเนินการแล้วเสร็จ

8 เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (เงินอุดหนุนทั่วไป) 100,800 100,800 ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม 25,462,890.00 23,939,464.32

(ภารกิจกองการศึกษา)

แนวทางพัฒนาที่  1 พัฒนาผู้เรยีนใหม้ีการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมที่เหมาะสม มีความรูคู่้คุณธรรม  สรา้งโอกาสในการเรยีนรู ้ตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

แนวทางการพัฒนาที่  2  พัฒนาผู้เรยีนใหไ้ด้รบัโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและมีคุณภาพ

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2557
ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานทีเ่หนือกว่า
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าป ี2557
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการปรับปรุงและพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไป) 120,000 105,980 ด าเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการพฒันาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาซียน (เงินอุดหนุนทั่วไป) 480,000 110,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม 600,000 215,980

1 โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซ๊ยน (เงินอุดหนุนทั่วไป) 50,000  - ไม่ได้ด าเนินการ โอนลด

รวม 50,000  - 

 ในการจัดการการเรยีนการสอนและการบรหิารการศึกษา

1 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรทางการศึกษา  โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

ทุ่งสง

(งบเทศบาล) 1,275,000                    1,236,318.00               ด าเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการพฒันาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (เงินอุดหนุนทั่วไป) 27,000                         26,510.00                   ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม 1,302,000                   1,262,828                 

1 โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไป) 300,000                       300,000                     ด าเนินการแล้วเสร็จ

300,000                     300,000                    

1 โครงการส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น      (งบเทศบาล) 500,000                       252,425               ด าเนินการแล้วเสร็จ

แนวทางการพัฒนาที่  3  พัฒนาหลักสูตร สนับสนุนงานวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนรูใ้หม้ีความโดดเด่นทกุลุ่มสาระสอดคล้องกับความต้องการของทอ้งถ่ินสะทอ้นเอกลักษณ์

ของชุมชนและมีการขยายผล ไปสู่การจัดการเรยีนรูอ้ย่างเปน็ระบบ

แนวทางการพัฒนาที่ 5  พัฒนาครตู้นแบบและบคุลากรทางการศึกษาใหไ้ด้มาตรฐานและมีความเปน็เลิศ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ เครือ่งมือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสมัยใหม่ 

แนวทางการพัฒนาที่   6 พัฒนาศูนย์เรยีนรูใ้หเ้ปน็หอ้งเรยีนต้นแบบเพ่ือเสรมิสรา้งการพัฒนาทกัษะการคิดวิเคราะหแ์ละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีนทั้ง 5 ด้าน

แนวทางการพัฒนาที่  7 สนับสนุนการกีฬาเพ่ือสุขภาพ พัฒนาสู่ความเปน็เลิศและสู่มืออาชีพในระดับสากลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการโรงเรยีน และระบบโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านกีฬาใหไ้ด้มาตรฐาน

แนวทางการพัฒนาที่  4  พัฒนาเด็กก่อนวัยเรยีนใหม้ีความพรอ้มทกุด้านโดยจัดตั้งโรงเรยีนและพัฒนาระบบบรหิารจัดการ "รสีอรท์อนุบาล"  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าป ี2557
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น (งบเทศบาล) 800,000                       114,065.00                 ด าเนินการแล้วเสร็จ

3 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  

รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

(งบเทศบาล) 1,858,550                    1,745,530.00               ด าเนินการแล้วเสร็จ

4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน (งบเทศบาล) 623,300                       341,873.50                 ด าเนินการแล้วเสร็จ

5 โครงการจัดสอนหลักสูตรพเิศษด้านกีฬา  (งบเทศบาล) 3,371,700                    3,261,295.00               ด าเนินการแล้วเสร็จ

6 โครงการฝึกทกัษะกีฬาขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อน  (งบเทศบาล) 50,000   - ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่ใช้งบฯ

รวม 7,203,550                   5,715,188.50             

1 โครงการเข้าค่ายวชิาการของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง (งบเทศบาล) 730,000                       413,573                     ด าเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง (งบเทศบาล) 358,000                       331,925                     ด าเนินการแล้วเสร็จ

3 โครงการประกวดส่ือการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง (งบเทศบาล) 50,000 32,550                       ด าเนินการแล้วเสร็จ

4 โครงการพฒันาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐาน (SBMLD) (งบอุดหนุนทั่วไป) 1,800,000  - ไม่ได้ด าเนินการ ไม่ได้รับเงินจัดสรร

5 โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษาดีเด่น (งบเทศบาล) 350,000 20,000                       ด าเนินการแล้วเสร็จ

6 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่ (งบเทศบาล) 1,200,000 899,500                     ด าเนินการแล้วเสร็จ

7 โครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล (งบเทศบาล) 46,800                         46,800                       ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม 4,581,600                   1,791,148           

แนวทางการพัฒนาที่  9  พัฒนาระบบโรงเรยีนมัธยมศึกษาใหม้ีคุณภาพได้มาตรฐานและมุ่งเน้นความเปน็เลิศในด้านวิชาการและด้านสังคม

แนวทางการพัฒนาที่  8  สรา้งระบบบรหิารจัดการของโรงเรยีนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงเสรมิสรา้งการมีส่วนรว่มบรหิารจัดการของทกุภาคีทกุภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ

เปน็ระบบและได้มาตรฐาน
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าป ี2557
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการส่งเสริมภมูิปญัญาทอ้งถิ่น  ศิลปะ วฒันธรรม  ประเพณีและวชิาชีพ (งบเทศบาล) 2,020,000 1,861,302     ด าเนินการแล้วเสร็จ 

จ านวน 14 กิจกรรม ดังนี้2 โครงการพพิธิภณัฑ์ทอ้งถิ่น "ชุมทางประวติัศาสตร์เมืองทุ่งสง" (งบเทศบาล) 5,550,000 829,298.00    ด าเนินการแล้วเสร็จ

2 กิจกรรม ได้แก่ รวม 7,570,000 2,690,600.00

47,070,040.00 35,915,208.82รวมทั้งยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนาที่  10 น าภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเปน็แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าป ี2557
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมปอ้งกันแก้ไข

ปญัหาอุทกภยั แบบบรูณาการ

(งบเทศบาล)                     2,401,710 2,401,710 ด าเนินการแล้วเสร็จ โครงการต่อเนื่อง

2 โครงการจ้างที่ปรึกษาวจิัยและพฒันาระบบการบริหารจัดการคลองที่ไหล

ผ่านเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยชุมชนและเยาวชนมีส่วนร่วม

(งบเทศบาล)                     1,000,000 200,000 ก าลังด าเนินการ โดย 

มทร.ศรีวชิัย สัญญาจ้าง

ส้ินสุด 15 มิถุนายน 25583 โครงการจ้างที่ปรึกษาเสริมสร้างศักยภาพการด าเนินงานทางส่ิงแวดล้อม

ของชุมชนและเทศบาลเมืองทุ่งสงตามแนวทางตัวชี้วดัอาเซียนด้าน

(งบเทศบาล)                        100,000 100,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม                    3,501,710 2,701,710

1 โครงการจัดท าผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม (งบเทศบาล) 700,000 56,325 ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม 700,000 56,325

1 โครงการขยายเขตประปา (งบเทศบาล) 750,000 221,980 ด าเนินการแล้วเสร็จ

- จ านวน 1 แหง่ คือ 

ถนนริมคลองทา่แพใต้ 

(ตัดใหม)่ ข้างสะพานริม

คลองทา่แพ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานโครงข่ายถนน  ระบบระบายน้ า ไฟฟ้า ประปา  โทรศัพท ์ใหเ้พียงพอ และปรบัปรงุบ ารงุรกัษาอาคารสถานที่สาธารณะ

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2557

ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ร่วมกันจัดวางผังเมอืงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม สู่เมอืงน่าอยู่อย่างยั่งยืน

(ภารกิจกองชา่งสุขาภิบาล กองชา่ง  กองคลัง  ส านักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุข )

แนวทางการพัฒนาที่ 2  สรา้งกระบวนการเรยีนรูก้ฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุ่งสงและส่งเสรมิการมีส่วนรว่มในการปฏบิตัิ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 บรูณาการความรว่มมือทกุภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาอุทกภยัเมืองทุ่งสงแบบบรูณาการใหย้ั่งยืนโดยบรูณาการการพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทาง

สังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเน่ือง
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แนวทางการพัฒนาที่ 1 บรูณาการความรว่มมือทกุภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาอุทกภยัเมืองทุ่งสงแบบบรูณาการใหย้ั่งยืนโดยบรูณาการการพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทาง

สังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเน่ือง

2 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ (งบเทศบาล) 650,000 580,720.38       ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จ านวน 7 แหง่ ดังนี้

2.1 ชุมชนบา้นในหวงั

2.2 สถานีขนส่งย่อย

2.3 ซอยเสริมชาติ ซ.8

2.4 ถนนพฒันาการ ซ.12

2.5 ถนนประชาอุทศิ 

(หลังกองฟนื)
3 โครงการก่อสร้างถนน/ถนนและทอ่ระบายน้ า/ปรับปรุงผิวจราจร (งบเทศบาล) 19,862,900 15,365,200      ด าเนนิการแล้วเสร็จ

 - จ านวน 8 แหง่

3.1 ถนนยุทธศาสตร์ ซ.6 

(ซ.แยก)

3.2 ถนนเปรมประชา ซ.6

3.3 ถนนพฒันาการ ซ.12

3.4 ถนนทุ่งสง-นาบอน ซ.1

3.5 ถนนทา่แพใต้(สายเกา่)

3.6 ปรับปรุงทางเทา้ต้ังแต่

ส่ีแยกตลาดเกษตรถึงส่ีแยก

ชัยชุมพล

3.7 ปรับปรุงทางเทา้ทุ่งสง-

สุราษฎร์

3.8 ปรับปรุงสามแยก

ประชาอทุศิ 

 - ไมไ่ด้ด าเนนิการ 1 

กจิกรรม คือปรับปรุงทาง

แยกชนปรีดา
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แนวทางการพัฒนาที่ 1 บรูณาการความรว่มมือทกุภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาอุทกภยัเมืองทุ่งสงแบบบรูณาการใหย้ั่งยืนโดยบรูณาการการพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทาง

สังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเน่ือง

4 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมทอ่ระบายน้ า (งบเทศบาล) 5,456,200 3,750,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จ านวน 1 แห่ง คือ ถนนเสริม

ชาติ ซ 10

5 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสถานที่ (งบเทศบาล) 64,125,000 40,690,419.20      ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จ านวน 4 แหง่ ได้แก่

5.1 สถานีขนส่งย่อย

5.2 ปรับปรุงอาคาร

หอ้งสมุดประชาชน

5.3 ปรับปรุงศูนย์จักรกล

(ด้านหน้า)

5.4 โครงการปรับปรุง

พื้นที่ข้างที่พกัขยะ 

ก าลังด าเนินการ จ านวน 

3 กิจกรรม 

5.1 โรงเรียนรีสอร์ทอนุ

บาล

5.2 อาคารเรียนอนุบาล 1

 (2 ชั้น) โรงเรียนรีสอร์

ทอนุบาลทุ่งสง

5.3 ปรับปรุงอาคารโรง
6 โครงการจัดซ้ือที่ดินริมคลองทา่โหลน จ านวน 3 แปลง (งบเทศบาล) 1,800,000 1,800,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม 92,644,100 62,408,319.58
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แนวทางการพัฒนาที่ 1 บรูณาการความรว่มมือทกุภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาอุทกภยัเมืองทุ่งสงแบบบรูณาการใหย้ั่งยืนโดยบรูณาการการพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทาง

สังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเน่ือง

1 โครงการปรับปรุงพฒันาสวนสาธารณะเทศบาลเมืองทุ่งสง (อุดหนุนทั่วไป)                     2,290,000 289,000     ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จ านวน 1 กิจกรรม 

ได้แก่

 - ติดต้ังซุ้มเฉลิมพระ

เกียรติแบบเรือนแก้ว

 - ไม่ด าเนินการ จ านวน 

1 กิจกรรม (โอนลดไปต้ัง

จ่ายรายการใหม)่ ได้แก่ 

 - ก่อสร้างเจดีย์บรรจุ

รวม                    2,290,000 289,000

ไม่มี

1 โครงการจ้างเหมาบริการเอกชนก าจัดหนู (งบเทศบาล)                        144,000 60,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม                      144,000 60,000

รวม -                            -                              

1 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาอุทกภยัและการจัดระเบยีบจราจรและ

แก้ไขปญัหาจราจรเมืองทุ่งสงแบบบรูณาการ

(งบเทศบาล)                        886,115 860,216                              ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ด้านอุทกภยั จ านวน 6

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสรมิ  อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู   ทรพัยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 8  จัดระบบจราจรใหม้ีระเบยีบและสรา้งวินัยจราจรแก่ประชาชนโดยทกุภาคส่วนมีส่วนรว่มแบบบรูณาการ

 แนวทางการพัฒนาที่ 4 ปรบัปรงุและพัฒนาพ้ืนที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม และปรบัปรงุภมูิทศัน์ในเขตเทศบาลใหส้วยงามเปน็ระเบยีบโดยทกุภาคส่วนมีส่วนรว่ม

 แนวทางการพัฒนาที่ 6 ปรบัปรงุพัฒนาและบรหิารจัดการตลาดสด ตลาดนัด  ตลาดคนเดิน ใหส้วยงาม สะอาด  ถูกหลักสุขาภบิาลโดยการมีส่วนรว่ม

 แนวทางการพัฒนาที่ 5 ปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการบกุรกุที่สาธารณะอย่างมีส่วนรว่ม
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แนวทางการพัฒนาที่ 1 บรูณาการความรว่มมือทกุภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาอุทกภยัเมืองทุ่งสงแบบบรูณาการใหย้ั่งยืนโดยบรูณาการการพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทาง

สังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเน่ือง

2 โครงการปรับปรุงไฟจราจร (งบเทศบาล)                    1,254,900 1,250,000                     ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม                    2,141,015                      2,110,216

1 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการรักษาความสะอาดและความเปน็ระเบยีบ

เรียบร้อยของเมือง

(งบเทศบาล)                    10,734,900 10,734,900                          ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - กิจกรรม 3 ดังนี้

1.1 กิจกรรมเพิ่ม

ประสิทธภิาพการรักษา

ความสะอาด

1.2 กิจกรรมจ้างกวาด

ขยะในเขตเทศบาล

1.3 กิจกรรมจ้างเหมา

บรรทกุขยะและก าจัด

ขยะมูลฝอย

โครงการต่อเนื่อง

2 โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตส านึกในการจัดการขยะมูลฝอย (งบเทศบาล)                        449,000                          196,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ โครงการต่อเนื่อง

3 โครงการจัดการขยะชุมชนเปน็ RDF ร่วมกับบริษทั ปนูซิเมนต์ทุ่งสง จ ากัด 

(SCG)

(งบเทศบาล)                        295,400                          235,400 ด าเนินการแล้วเสร็จ โครงการต่อเนื่อง

รวม                  11,479,300                    11,166,800

1 โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตส านึกในการจัดการน้ าเสียชุมชน (งบเทศบาล)                        591,000 509,400                         ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม                      591,000                         509,400

แนวทางการพัฒนาที่ 9 ปรบัปรงุระบบการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลใหม้ีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภบิาล  สรา้งเครอืข่ายทกุภาคีมีส่วนรว่ม สามารถลดปรมิาณขยะ 

และการน าขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 10 บรหิารจัดการระบบบ าบดัน้ าเสียที่มีอยู่ใหม้ีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนรว่มและขยายระบบบ าบดัน้ าเสียใหค้รอบคลุมพ้ืนที่เขตเทศบาล
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แนวทางการพัฒนาที่ 1 บรูณาการความรว่มมือทกุภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาอุทกภยัเมืองทุ่งสงแบบบรูณาการใหย้ั่งยืนโดยบรูณาการการพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทาง

สังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเน่ือง

โครงการรณรงค์รักษาสภาพภมูิอากาศ ลดโลกร้อน ภายใต้แผนปฏบิติัการ 

LA 21  เพื่อเมืองน่าอยู่

                       350,000 323,202.12                     ด าเนินการแล้วเสร็จ ด าเนินการต่อเนื่อง

รวม                      350,000                    323,202.12

113,841,125                79,624,972.70               

รวม                 113,841,125                    79,624,973

129,718,735                93,950,509.82               

แนวทางการพัฒนาที่ 11 รณรงค์ส่งเสรมิการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ ามันและสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก

รวมทั้งยุทธศาสตร์

รวมทั้งยุทธศาสตร์
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าป ี2557
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการส่งเสริมการลงทนุ(พฒันาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง)

(Cargo Distribution Center)

งบเทศบาลงาน

ก่อสร้างใช้งบกลุ่ม

จังหวดั

8,631,210 8,631,210 ด าเนินการแล้วเสร็จ  - เช่าที่ดินของการรถไฟ

รวม 8,631,210                      8,631,210

1
โครงการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนกลุ่มผู้วา่งงานและกลุ่มสนใจ

(งบเทศบาล) 20,000 ไม่ด าเนินการ

รวม 20,000                                 -   

1 โครงการสนับสนุนองค์กรการกุศลจัดงานประเพณีและจัดกิจกรรมการ

ทอ่งเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้านศาสนาและวฒันธรรม

(งบเทศบาล) 300,000                     300,000                            ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - โดยเปน็การสนับสนุนการ
2 โครงการพฒันาและส่งเสริมการทอ่งเที่ยวในอ าเภอทุ่งสง (งบเทศบาล) 1,297,886                  1,096,216.22                 ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม 1,597,886                  1,396,216                     

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2557
ยุทธศาสตร์ที ่3  ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชวีิตทีด่กีว่า

(ภารกิจกองการศึกษา  กองสาธารณสุข  กองสวัสดกิารสังคม)

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสรมิสนับสนุนใหเ้กิดการลงทนุด้านคมนาคมขนส่งรองรบัการขยายการลงทนุภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมและขยายการจ้างงานในพ้ืนที่ใหส้ามารถลดต้นทนุและเพ่ิมความสามารถในการ

แข่งขัน

แนวทางการพัฒนาที่  4  จัดบรกิารสาธารณสุขใหไ้ด้มาตรฐานทั่วถึงและรณรงค์ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาทกัษะและส่งเสรมิอาชีพแก่กลุ่มผู้จ้างงาน กลุ่มอาชีพ ผู้ด้อยโอกาส ยากจน ภายใต้ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทกุภาคส่วนมีส่วนรว่ม

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสรมิและสนับสนุนใหเ้กิดเครอืข่ายธุรกิจการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ เชิงวัฒนธรรมและการกีฬา เชื่อมต่อแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์และกิจกรรมส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวของเมืองทุ่งสงเชื่อมโยง

กับพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยชุมชนมีส่วนรว่ม
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าป ี2557
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐาน (อุดหนุนทั่วไป) 190,000                      190,000                         ด าเนินการแล้วเสร็จ โครงการต่อเนื่อง

2 โครงการส่งเสริมโภชนาการประชากร (นมถั่วเหลือง) (งบเทศบาล) 1,436,400                    1,436,400.00                   ด าเนินการแล้วเสร็จ โครงการต่อเนื่อง

3 โครงการระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง
(งบเทศบาล)

(สนับสนุน สปสช.)
489,000                      489,000                         ด าเนินการแล้วเสร็จ โครงการต่อเนื่อง

4 โครงการรณรงค์ควบคุมปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้
(งบเทศบาล)

85,100                        85,045                           ด าเนินการแล้วเสร็จ โครงการต่อเนื่อง

5 โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลเมืองทุ่งสง
(งบเทศบาล)

650,000                      600,000                         ด าเนินการแล้วเสร็จ โครงการต่อเนื่อง

รวม 2,850,500.00              2,800,445.00                 

แนวทางการพัฒนา 5 จัดระบบปอ้งกันอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข โดยทกุภาคส่วนมีส่วนรว่ม

1 โครงการขับเคล่ือนสมัชชาชุมชนหมู่บา้น/ชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยา

เสพติด

(งบเทศบาล) 95,000 95,000                           ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม 95,000 95,000

แนวทางการพัฒนา 6 พัฒนาระบบปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั ภยัพิบตัิ ใหม้ีประสิทธิภาพโดยทกุภาคส่วนมีส่วนรว่ม

1 โครงการบริการประชาชนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยั

ในชีวติและทรัพย์สิน

(งบเทศบาล)                     2,817,000                        2,817,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั (งบเทศบาล)                         40,000                            20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ

3 โครงการอบรมปอ้งกันและบรรเทาอัคคีภยัใหก้ับเยาวชนในโรงเรียนในเขต

เทศบาล (ยุวอปพร.)

(งบเทศบาล)                         20,000                            19,835 ด าเนินการแล้วเสร็จ

4 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (งบเทศบาล)                         50,000                            49,966 ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าป ี2557
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

5 โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภยั "มิสเตอร์เตือนภยั" (งบเทศบาล)                         20,000   -  ด าเนินการแล้วเสร็จ ด าเนินการแต่ไม่ใช้

งบประมาณ

6 โครงการจัดหาอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภยั (งบเทศบาล)                       324,000                          324,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม                   3,271,000                      3,230,801

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสรมิสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการแก่คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ใหพ้อเพียงแก่การด ารงชีพและเปน็ธรรม

(งบเทศบาล) 324,000 298,500 โครงการต่อเนื่อง

(งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) 21,727,800 21,727,800

2 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานกองทนุสวสัดิการชุมชน (งบเทศบาล) 36,500 36,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ

3 โครงการสงเคราะหผู้์ประสบภยัพบิติั (งบเทศบาล) 10,000  - ไม่ได้ด าเนินการ

4 โครงการส่งเสริมภมูิปญัญาและสวสัดิการผู้สูงอายุ (งบเทศบาล) 200,000 88,080 ด าเนินการแล้วเสร็จ

5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุ่งสง (งบเทศบาล) 50,000 19,130 ด าเนินการแล้วเสร็จ

6 โครงการทศันธรรมศึกษาของผู้สูงอายุ (งบเทศบาล) 50,000 44,096 ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม 22,398,300 22,214,106

38,863,896                38,367,778                    

47,856,606                47,340,323                    

1 โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ คนชรา คนพกิาร ผู้ปว่ยโรคเอดส์

ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวมทั้งยุทธศาสตร์

รวมทั้งยุทธศาสตร์
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าป ี2557 ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว้
งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1
โครงการจ้างเหมาเอกชนบนัทกึข้อมูลโปรแกรมระบบบญัชีคอมพวิเตอร์

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (e-laas)
(งบเทศบาล)

469,500                    369,600                         ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม 469,500                  369,600                        

1  โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรและหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมือง

ทุ่งสง

(งบเทศบาล) 1,600,318                 1,600,317                       ด าเนินการแล้วเสร็จ

2  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้น าชุมชนและสมาชิกองค์กรและ

สภาชุมชนที่เกี่ยวข้อง

(งบเทศบาล) 1,300,000                 1,109,635                       ด าเนินการแล้วเสร็จ

3  โครงการเพิ่มศักยภาพบคุลากรเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา

เทศบาลเมืองทุ่งสง

(งบเทศบาล) 70,000                      -  ไม่ได้ด าเนินการ 

(เนื่องจากบคุลากรไม่

เพยีงพอ , อัตราวา่ง 2 

อัตราและไปช่วยราชการ)

 โอนลดไปใช้เปน็

ค่าจ้างเหมาบริการ

และค่าเดินทางไป

ราชการ

4  โครงการอบรมพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลเมืองทุ่งสง (งบเทศบาล) 200,000                     - ไม่ได้ด าเนินการ  โอนลด

5  โครงการพฒันาศักยภาพองค์กรแม่บา้นเทศบาลเมืองทุ่งสง (งบเทศบาล) 40,000                      - ไม่ได้ด าเนินการ  โอนลด

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2557

ยุทธศาสตร์ที ่4  ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชมุชนสู่การบริหารจัดการทีด่โีดยทุกภาคีมสี่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาล

(ภารกิจกองชา่ง ส านักปลัดเทศบาล กองสวัสดกิารสังคม)

 แนวทางการพัฒนาที่ 1  ปรบัปรงุและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบรหิารจัดการและเพ่ือการบรกิารประชนของเทศบาลและของชุมชนใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสามารถเข้าถึงได้งา่ย

สะดวกในการใช้ประโยชน์

 แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพบคุลากรใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเปน็ทมีที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบรหิารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภบิาล

ผ่านเกณฑ์การบรกิารจัดการที่ดี
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ล าดับ
โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าป ี2557 ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว้
งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

6  เพิ่มประสิทธภิาพงานธรุการส านักปลัด (งบเทศบาล) 218,400                    144,600                         ด าเนินการแล้วเสร็จ  โครงการต่อเนื่อง

7  โครงการจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล ส ารวจข้อมูลลภาคสนาม โครงการ/

กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าป ี๒๕๕๖

(งบเทศบาล) 100,000                    99,000                           ด าเนินการแล้วเสร็จ  โครงการต่อเนื่อง

รวม 3,528,718                2,953,552                     

1  โครงการจ้างที่ปรึกษาพฒันาระบบการส่ือสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิ่น

(งบเทศบาล) 600,000                    350,000                         ด าเนินการแล้วเสร็จ

2  โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอ าเภอทุ่งสง (งบเทศบาล) 50,000                     30,000                           ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม 650,000                  380,000                        

1 โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพฒันา (งบเทศบาล) 50,000                      - ไม่ได้ด าเนินการ โอนลด

2 โครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งบเทศบาล) 40,000                     30,000                           ด าเนินการแล้วเสร็จ

3 โครงการจ้างที่ปรึกษาวจิัยและและประเมินผลความพงึพอใจของประชาชน (งบเทศบาล) 100,000                    100,000                         ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม 190,000                  130,000                        

1 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพในการจัดเก็บรายได้ (งบเทศบาล) 80,000                     8,800                            ด าเนินการแล้วเสร็จ โครงการต่อเนื่อง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบบรกิารทกุกระบวนงานบรกิารของเทศบาลโดยส่งเสรมิใหป้ระชาชนมีส่วนรว่มอย่างเข้มแข็ง

แนวทางการพัฒนาที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลใหค้รบถ้วน ทั่วถึง และเปน็ธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 3  ปรบัปรงุและพัฒนาระบบการสื่อสารเพ่ือการพัฒนางานและพัฒนาชุมชนใหม้ีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนปฏบิตัิงาน
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โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าป ี2557 ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว้
งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

2 โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อปฏบิติังานในการจัดเก็บรายได้ (งบเทศบาล) 552,000                    515,000                         ด าเนินการแล้วเสร็จ โครงการต่อเนื่อง

3  โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ใหบ้ริการข้อมูลแผนที่ภาษแีละทะเบยีน

ทรัพย์สิน

(งบเทศบาล) 93,900                     82,800.00                       ด าเนินการแล้วเสร็จ โครงการต่อเนื่อง

4  โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์อาหาร รสพ.เดิม (งบเทศบาล) 55,000                      - ไม่ได้ด าเนินการ โอนลด

รวม 780,900                  606,600                        

1 โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล (งบเทศบาล) 100,000                     - ไม่ด าเนินการ

2 โครงการวนัพฒันาเทศบาลเนื่องในวนัส าคัญต่าง ๆ (งบเทศบาล) 190,000                    188,555.20                     ด าเนินการแล้วเสร็จ

๓ โครงการจัดงานวนัเทศบาล (งบเทศบาล) 50,000                     47,925                           ด าเนินการแล้วเสร็จ

4 โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมด้านประชาธปิไตย (งบเทศบาล) 15,000                      - ไม่ด าเนินการ

๕ โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง (งบเทศบาล)                     200,000 49,650.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ

6 โครงการบรูณาการพฒันาเครือข่ายการพฒันาเมืองทุ่งสงแบบบรูณาการ (งบเทศบาล) 70,000 57,260                           ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม
                  625,000 343,390.20                   

1 โครงการสรรหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และสถานที่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิติังาน

(งบเทศบาล) 10,396,800 7,667,475 ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม 10,396,800 7,667,475

แนวทางการพัฒนาที่ 6  ส่งเสรมิการมีส่วนรว่มทางการเมืองการบรหิารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 7  ปรบัปรงุและพัฒนาเครือ่งมือเครือ่งใช้และสถานที่ปฏบิตัิงาน
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โครงการด าเนินการตาม

แผนด าเนินงานประจ าป ี2557 ที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว้
งบประมาณที่ใช้

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งในการบริหารจัดการใหแ้ก่

องค์กรการบริหารชุมชน  (เสนอโดย 18 ชุมชน)

(งบเทศบาล)                 1,520,000                      1,375,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการส ารวจข้อมูล จปฐ. (งบเทศบาล)                   250,000                          70,992 ไม่ด าเนินการ

3 โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชน (งบเทศบาล)                     10,000   -  ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม 1,780,000 1,445,992
18,420,918              13,896,609                   

218,195,979.00        167,804,569.00

แนวทางการพัฒนาที่ 8  ส่งเสรมิองค์กรชุมชน (อบช.)ทกุองค์การบรหิารชุมชน/กลุ่มต่าง ๆ ใหม้ีส่วนรว่มในการพัฒนาเมืองอย่างเข้มแข็งและบรูณาการความรว่มมือจากทกุภาคส่วน

รวมทั้งยุทธศาสตร์

รวมทั้งสิ้น 4   ยุทธศาสตร์
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การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
 

สรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง  อ าเภอทุ่งสง   

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการการให้บริการ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 255๗  ดังนี้ 

 

จากการส ารวจการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานเทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัด

นครศรีธรรมราชประจ าปี 2557 ในส่วนของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 4ยุทธศาสตร์ ตาม

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2557ใน 4ยุทธศาสตร์ ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 4ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ยุทธศาสตร์ที ่ ยุทธศาสตรด์้าน 

1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพ

มาตรฐานที่เหนือกว่า 

2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่

อย่างยั่งยืน 

3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 

4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจดัการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดี

โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 
 

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจตามความพึงพอใจของประชาชน พบว่าทุกยุทธศาสตร์ประชาชนมีความพึง
พอใจเกินกึ่งหนึ่ง คือเกิน 2.50 ถือได้ว่าบรรลุผลสัมฤทธ์ิ แต่เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจ พบว่า อยู่ในระดับปาน
กลางซ่ึงถือได้ว่ายังไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควรโดยสามารถเรียงล าดับความพึงพอใจ 3 อันดับแรก ได้ดังนี้ 

ความพึงพอใจมากที่สุด  3 อันดับแรก (เรียงจากมากไปหาน้อย) 

 อันดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบ     บูรณาการ
สู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  คือมีค่าเฉลี่ย  3.45 

 อันดับที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ า
ท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดับปานกลาง  คือมีค่าเฉลี่ย  3.33 

อันดับที่ 3ยุทธศาสตร์ด้านปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหาร
จัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับปานกลาง  คือมีค่าเฉลี่ย  3.32 
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2.2 ข้อมลูเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถ่ิน 
 

ข้อมูลพื้นฐานด้านการเมืองการบริหาร 
 

สภาพด้านการเมืองการบริหาร 
การบริหารงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยฝ่ายบริหาร คือ นายกเทศมนตรี ได้รับการเลือกตั้ง

จากประชาชนโดยตรง และนายกเทศมนตรีมีหน้าที่ก าหนดนโยบายแนวทางการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น 
และการให้บริการสนองความต้องการของประชาชน 
 

ลักษณะการบริหารงานของเทศบาล 
- การบริหารโดยถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ความพอใจสูงสุดของประชาชน คือเป้าหมายของ

เทศบาลบริการประชาชนตามรูปแบบศูนย์บริการร่วมชื่อ Call Center  ความต้องการของประชาชนในเขต
เทศบาล เป็นตัวก าหนดทิศทางในการให้บริการของเทศบาล 

- กระจายอ านาจการบริหารงานสู่ชุมชนในรูปแบบองค์การบริการชุมชน (อบช.) ประชาชนในเขต 
เทศบาลมีส่วนร่วมในการบริหารของเทศบาล  

- บริหารงานยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี GOOD GOVERNANCE บริหารแบบโปร่งใส  
 คุณธรรม เน้นการมีส่วนร่วม ทั้งในระดับการบริหารงานเทศบาล และการบริหารงานพัฒนาชุมชนของ อบช. 
 

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง ชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย 
1. นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรี 
2. นายสมใจ   จิตวิรัตน์นุกูล รองนายกเทศมนตรี 
3. นายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี 
4. นายสมใจ สมศิริ รองนายกเทศมนตรี 
5. นายเมษา ธนาวุฒ ิ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. น.ส.สมฤดี หวังวณิชชากร เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายประเวช พรหมปาน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

 

สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ชุดปัจจุบัน   ประกอบด้วย 
 

1. นายวัชระ วสุนธราภิวฒัก์ ประธานสภาเทศบาล 
2. นายประจิน เนื้อเขียว รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายมนตรี   กัลยา สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายศุภชัย   ฤกษ์มงคล สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายยงยุทธ   สมทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายชนะพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายโสภณ โมรา สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายจิตติ พรหมเพศ สมาชิกสภาเทศบาล 
10. ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายโชคดี หนูคีรี สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายจรัญ เมืองไทย สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายปฏิภาณ เสนะคุณ สมาชิกสภาเทศบาล 
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14. นายโสภณ เมืองทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายอ านวย เพ็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายนคร ทองค า สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายปัญญา  จินาวงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล 

สถิติรายรับย้อนหลัง 3 ปีเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รายรับ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

1. หมวดภาษีอากร  174,346,188.92 190,772,558.55 201,268,201.07 

1.1 ภาษีจัดเก็บเอง 12,910,224.53 13,548,130.22 14,072,764.64 

- ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 10,783,137.27 11,392,015.14 12,014,697.31 

- ภาษีบ ารุงท้องที ่ 243,419.86 223,778.53 175,130.43 

- ภาษีป้าย 1,753,685.40 1,798,502.55 1,754,544.90 

- อากรฆ่าสัตว ์ 129,972.00 133,834.00 128,392.00 

1.2 ภาษีที่รัฐบาลเก็บเพิ่มแล้ว จัดสรรให้ 161,435,964.39 177,224,428.33 187,195,436.43 

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 123,644,621.81 132,256,632.83 143,650,915.92 

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9  10,185,200.64 11,530,486.05 12,385,602.73 

- ภาษีธุรกิจเฉพาะ 432,706.46 484,284.85 413,942.50 

- ภาษีสุรา 4,915,081.29 5,046,282.70 5,542,326.01 

- ภาษีสรรพสามิต 8,833,265.78 11,032,476.96 7,538,661.84 

- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมที่ดิน 

12,509,855.00 15,942,506.00 16,551,476.00 

- ค่าภาคหลวงปิโตเลียม 358,647.85 453,801.25 435,379.57 

- ค่าภาคหลวงแร ่ 556,585.56 477,957.69 677,131.86 

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบัและค่า
ใบอนุญาต 

3,331,979.84 4,430,189.98 5,525,871.51 

3. หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน 4,180,472.02 3,020,777.00 2,760,205.00 

4. หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและเทศ
พาณิชย์ 

4,170,901.03 5,585,124.56 7,390,094.04 

5. หมวดรายไดจ้ากทุน 195,000.00 110,000.00 276,500.00 

6. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 3,183,257.49 7,033,103.33 7,040,000.00 

7. หมวดเงินอุดหนุน 48,900,636.00 167,889,710.48 163,919,146.00 

7.1 เงินอุดหนุนทั่วไป    

- เงินอุดหนนุเพื่อบรูณะท้องถิ่นและกิจการ
อื่นทั่วไป 

48,900,636.00   

- เงินอุดหนนุทั่วไปจากกรมส่งเสริมการ  
ปกครองท้องถิ่น 

- -  
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รายรับ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

- เงินอุดหนนุทั่วไปด้านการศึกษา    

7.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  93,181,796.09 77,738,482.44 

- เงินอุดหนนุเฉพาะกิจด้านการศกึษา  -  

- เงินอุดหนนุเฉพาะกิจด้านโครงสร้าง
พื้นฐานจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

- เงินอุดหนนุเฉพาะกิจโครงการถ่ายโอน    

8. เงินอืน่ ๆ  56,390,072.25  

8.1 จ่ายขาดเงนิสะสม  7,749,175.00  

8.2 เงินกู้กรุงไทย  - 5,866,197.20 

8.3 เงนิกู้ กสท.  48,640,897.25 17,256,459.25 

8.4  เงินทุนส ารองเงนิสะสม  - 13,549,656.45 

รวมรายรับ 238,308,435.30 530,269,534.33 506,112,736.92 

ที่มา:  กองคลัง เทศบาลเมืองทุง่สง 
สถิติรายจ่ายย้อนหลัง 3 ปี 

เทศบาลเมืองทุ่งสง 
รายจ่าย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

รายจ่ายงบกลาง 24,223,603.31 25,272,044.57 29,591,205.71 

หมวดเงนิเดือนและค่าจ้างประจ า 42,624,902.59 125,732,695.41 143,459,654.40 

- เงินเดือน 36,704,989.39   

- ค่าจ้างประจ า 5,919,913.20   

หมวดค่าจ้างช่ัวคราว 34,485,988.60 46,515,683.45 42,068,723.20 

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 155,592,846.13 106,145,687.63 109,726,231.60 

- คา่ตอบแทน 3,166,950.00   

- ค่าใช้สอย 126,794,390.44   

- ค่าวัสดุ 25,631,505.69   

หมวดค่าสาธารณูปโภค 4,892,250.22 6,348,290.16 6,281,263.20 

หมวดเงนิอุดหนุน 10,251,324.49 5,179,729.51 2,757,701.73 

หมวดรายจ่ายอ่ืน  341,028.00 1,552,600.00 750,000.00 

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 19,769,117.03 56,509,349.17  

- ค่าครุภัณฑ ์ 5,805,621.38 13,777,519.17 10,486,536.93 

- ค่าที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง 13,963,495.65 42,731,830.00 40,282,610.00 

เงินอุดหนนุทั่วไป 10,251,324.49   

เงินอุดหนนุเฉพาะกิจ 175,375,053.56 92,912,529.64 77,725,742.44 

เงินอื่น ๆ 71,028.00   
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- จ่ายขาดจากเงินสะสม 11,852,890.25 7,749,175.00  

- จ่ายจากเงนิกู้ 24,251,259.80 48,640,897.25  

- จ่ายจากเงนิทุนส ารองสะสม    

รวมรายจ่าย 513,982,616.47 522,558,681.79 463,129,669.21 

ที่มา: กองคลัง เทศบาลเมืองทุ่งสง 
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2.1 รายรับ 

รายรับ รับจรงิ  
ปี 2555 

รับจรงิ 
ปี 2556 

รับจรงิ 
ปี 2557 

ก. รายได้ภาษีอากร    

  1.  หมวดภาษีอากร 174,346,,188.92 190,772,558.55 202,459,000.00 

   1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 10,783,137.27 11,392,015.14 12,014,697.31 

   1.2  ภาษีบ ารุงท้องที ่ 243,419.86 223,778.53 175,130.43 

   1.3  ภาษีป้าย 1,753.695.40 1,798,502.55 1,754,544.90 

   1.4 อากรฆ่าสัตว ์ 129,972.00 133,834.00 128,392.00 

   1.5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 123,644,621.81 132,256,632.83 143,650,915.92 

  1.6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 10,185,200.64 11,530,486.05 12,385,602.73 

   1.7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 432,706.46 484,284.85 413,942.50 

   1.8 ภาษีสุรา 4,915,081.29 5,046,282.70 5,542,326.01 

   1.9 ภาษีสรรพสามิต 8,833,265.78 11,032,476.96 7,538,661.84 

   1.10 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธินิติกรรมที่ดนิ 

12,509,855.00 15,942,506.00 16,551,476.00 

   1.11 ค่าภาคหลวงแร ่ 556,585.56 477,957.69 677,131.86 

   1.12 ภาษีและค่าธรรมเนียม
รถยนต์หรือล้อเลื่อน 

- - - 

   1.13 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 358,647.85 453,801.25 435,379.57 

ข รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร 

  1

. 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 

และใบอนุญาต 
3,331,979.84 4,430,189.98 5,525,871.51 

   1.1 ค่าธรรมเนียมโรง
ฆ่าสัตว ์

193,512.00 199,809.00 192162.00 

   1.2 ค่าธรรมเนียม
โรงพักฆ่าสัตว์ 

38,847.00 40,056.00 38,475.00 

   1.3 ค่าธรรมเนียมเกบ็
ขนสิ่งปฏิกูล 

34,100.00 33,850.00 84,850.00 

   1.4 ค่าธรรมเนียมเกบ็
ขยะมูลฝอย 

696,230.00 709,430.00 866,320.00 

   1.5 ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตขายสุรา 

7,178.00 13,715.80 15,267.80 

   1.6 ค่าธรรมเนียม 800.00 1,110.00 2,400.00 
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รายรับ รับจรงิ  
ปี 2555 

รับจรงิ 
ปี 2556 

รับจรงิ 
ปี 2557 

ใบอนุญาตการพนัน 

   1.7 ค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการควบคุม
อาคาร 

84,778.00 92,039.00 - 

   1.8 ค่าปรับผู้ไม่ขอต่อ
บัตรประชาชน
ภายในก าหนด 

15,030.00 22,440.00 16,160.00 

   1.9 ค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับบัตร
ประจ าตัวประชาชน 

115,160.00 41,450.00 53,000.00 

   1.10 ค่าธรรมเนียมตรวจ
แบบก่อสร้าง 

- - - 

   1.11 ค่าปรับเนียมการ
รักษาความสะอาด,
ทางเท้า   คูระบาย
น้ า 

1,178,328.00 1,211,937.00 1,192,441.00 

   1.12 ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตกองวัสด ุ

- - - 

   1.13 ค่าปรับผิดสัญญา 236,916.84 1,099,334.68 2,232,884.21 

   1.14 ค่าปรับท าหนงัสือ
หาย และส่ง
หนังสือเกินก าหนด 

8,880.00 6,113.00 4,155.00 

   1.15 ค่าปรับจราจรที่ได้
จากผู้กระท าผดิตาม 
พ.ร.บ.จราจรทาง
บก 

206,900.00 493,300.00 288,950.00 

   1.16 ค่าใบอนญุาต
ประกอบการค้า
ส าหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

121,650.00 - - 

  

 

 

 1.17 ค่าใบอนญุาตใช้
สถานที่เอกชนเพื่อ
ประกอบการค้า
อาหารและน้ าแข็ง 

- - - 
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รายรับ รับจรงิ  
ปี 2555 

รับจรงิ 
ปี 2556 

รับจรงิ 
ปี 2557 

   1.18 ค่าใบอนุญาตรับการ
เก็บ ขนหรือก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย 

5,000.00 0.00 0.00 

   1.19 ค่าใบอนญุาต
สถานที่แต่งผม 

- - - 

   1.20 ค่าใบอนญุาตรับจ้าง
แต่งผม 

- - - 

   1.21 ค่าใบอนญุาต
เกี่ยวกับโฆษณาโดย
ใช้เครื่องขยายเสียง 

11,410.00 - - 

   1.22 ค่าใบอนญุาตท า
น้ าแข็งเพื่อการค้า 

- - - 

  1.23 ค่าปรับผู้กระท าผิด
กฎหมายและ
ข้อบังคับท้องถิ่น 

1,760.00 950.00 920.00 

   1.24 ค่าใบอนญุาตติดตัง้
ป้ายโฆษณา 

11,800.00 10,095.00 7,950.00 

  1.25   ค่าใบอนญุาตจัดตั้ง
สถานที่จ าหน่าย
อาหารหรือสะสม
อาหาร (เกิน 200 

ตร.ม.) 

15,150.00 3,400.00 3,000.00 

  1.26 ค่าธรรมเนียมใน
การออกหนังสือ
รับรองการแจ้งการ
จัดตั้งสถานที่
จ าหน่ายอาหารหรือ
สะสมอาหาร 
(ไม่เกิน 200 ตร.
ม.) 

45,900.00 59,900.00 - 

  1.27 ค่าใบอนญุาตให้
จ าหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ 

302,650.00 256,800.00 292,900.00 

  2

. 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 4,180,472.02 3,020,777.00 - 
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รายรับ รับจรงิ  
ปี 2555 

รับจรงิ 
ปี 2556 

รับจรงิ 
ปี 2557 

   2.1 ค่าเช่าที่ดิน(ปลูกแผง
ลอย) 

- -  

   2.2 ค่าเช่าที่ขายของใน
ตลาดสด 

2,598,030.00 2,631,108.00 - 

   2.3 ค่าใช้สถานที่จอด
รถยนต์โดยสาร 

32,700.00 25,749.00 - 

   2.4 ค่าใช้บริการศาลา
ประชาคมและห้อง
ประชุม 

- - - 

   2.5 ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ  414,991.00 363,920.00 329,915.00 

   2.6 ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคาร 

960,544.75 1,662,423.37 1,917,515.52 

  2.7 ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก 
กสท. 

174,206.27 193,778.82 207,126.98 

  3

. 

หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและเทศ
พาณิชย์ 

4,170,901.03 5,585,124.56 7,390,094.04 

   3.1 เงินช่วยเหลือท้องถิ่น
จากสถานธนานุบาล
ก าไรสุทธิ 

4,170,901.03 5,492,166.56 7,298,036.04 

  4

. 

หมวดรายได้เบด็เตลด็ 3,183,257.49 7,033,103.23 8,437,937.91 

   4.1 ค่าถ่ายเอกสารและ
รับรองส าเนา 

54,840.00 67,635.00 98,540.00 

   4.2 ค่าขายแบบพิมพ์ต่าง 
ๆ 

302,500.00 261,500.00 441,890.00 

   4.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 825,917.49 1,543,968.23 857,507.91 

   4.4 รายได้อื่น ๆ (เงนิ
ช่วยค่าก่อสร้างฯ 
บริเวณสถานีขนส่ง
ย่อย) 

2,000,000.00 5,160,000.00 7,040,000.00 

ค. รายได้จากทุน    

  1

. 

หมวดรายได้จากทนุ 195,000.00 110,000.00 49,020,646.00 
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รายรับ รับจรงิ  
ปี 2555 

รับจรงิ 
ปี 2556 

รับจรงิ 
ปี 2557 

   1.1 ค่าขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน 

195,000.00 110,000.00 49,020,646.00 

  รวมรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน 169,511,397.96 189,407,799.30 39,1702,598.03 

ง. เงินช่วยเหลือ  48,900636.00 - 

  1

. 

หมวดเงนิอุดหนุน  
48,900636.00  

   1.1 เงินอุดหนนุทั่วไป 49,520,481.00 48,900636.00 49,020646.00 

   1.2 เงินอุดหนนุเกี่ยวกับ
การศึกษา 

- - - 

     -เงินอุดหนนุทั่วไป - - - 

     -เงินอุดหนนุเฉพาะ
กิจด้านการศึกษา 

- - - 

   1.3 เงินอุดหนนุทั่วไปจาก
กรมส่งเสริมฯ 

- - - 

   1.4 เงินอุดหนนุเฉพาะกิจ 
จากกรมส่งเสริมฯ 

- - - 

 1 เงินกู้พิเศษเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจ 

   

  1.1 เงินกู้กรุงไทย  - 5,866,197.20 

  1.2 เงินกู ้กสท.  48,640,897.25 17,256,459.25 

 2 เงินกู้ทีจ่่ายขาดจากเงินสะสม   13,549,000.00 

 3 เงินทนุส ารองเงนิสะสม    

      รวมรายรับทั้งสิ้น  530,269,534.33 506,112,736.92 

    238,308,435.30   

ที่มา  :  กองคลัง เทศบาลเมืองทุ่งสง 
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งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

ด้าน/แผนงาน งบประมาณปี 2558 คิดเป็น % 

 ด้านบริหารทั่วไป    

  - แผนงานบริหารงานทั่วไป  43,701,630.00 10.59 

  - แผนงานการรักษาความสงบภายใน  11,543,030.00 2.80 

 ด้านบริการชุมชนและสังคม    

  - แผนงานการศึกษา  169,824,900.00 41.13 

  - แผนงานสาธารณสุข  9,403,100.00 2.28 

  - แผนงานสังคมสงเคราะห์  693,320.00 0.17 

  - แผนงานเคหะและชุมชน  35,634,780.00 8.63 

  - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  6,461,120.00 1.56 

  - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  

16,675,760.00 

4.0 

 ด้านเศรษฐกิจ    

  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  76,788,860.00 18.60 

  - แผนงานการเกษตร  300,000.00 0.08 

  - แผนงานการพาณิชย์  2,823,000.00 0.69 

 ด้านการด าเนินงานอ่ืน    

  - แผนงานงบกลาง  39,082,500.00 9.47 

                         412,932,000.00 100.00 

ที่มา : ข้อมูลเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 
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งบประมาณเฉพาะการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

กิจการสถานธนานุบาล 

 รายรับ  

รับจริง 
ปี 2555 

รับจริง 
ป ี2556 

รับจริง 
ปี 2557 

รับจริง 
ปี 2558 

ประมาณ
การ 

ปี 2559 

 1. หมวดรายได้  
26,658,21

4.09 

35,736,690

.98 

31,851,34

7.84 

24,163,69

2.68 

35,635,0

00 

 2. หมวดเงินได้อ่ืน  
13,903,00

3.42 

18,307,221

.87 

24,326,78

6.81 

19,532,57

9.57 

23,000,0

00 

 รวมรายรับ  
40,561,21

7.51 

54,043,912

.85 

56,178,13

4.65 

43,696,27

2.25 

58,635,0

00 
ที่มา : สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

รายจ่าย 
จ่ายจริง 
ปี 2556 

จ่ายจริง 
ป ี2557 

จ่ายจริง 
ปี 2558 

ประมาณการ 
ป ี2559 

 1. รายจ่ายงบกลาง  
8,780,430.

31 

7,606,620.3

9 

5,573,541.2

3 

14,822,000 

ก. จ่ายจากรายได ้ - - - - 

รายจ่ายประจ า - - - - 

 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ า  

1,907,481.

32 

2,043,313 1,399,218 270,000 

 2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ  

953,918 1,268,519.5

2 

681,337 2,096,000 

 3. หมวดค่าสาธารณูปโภค  
115,287.5

5 

114,543.62 59,292.91 167,000 

 6. หมวดรายจ่ายอื่น  103,300 125,300 60,000 215,400 

รายจ่ายเพื่อการลงทุน  - - - - 

 7. หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  93,400 91,680 109,000 

- 

 ข. จ่ายจากเงินก าไรสุทธิ    - - - - 

 1. หมวดรายจ่ายอื่น  
18,307,22

1.87 

24,326,786.

81 

19,532,579.

57 

23,000,000 

 รวมรายจ่าย  30,261,039.05 35,576,763.34 27,414,968.71 43,000,400 
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ที่มา : สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง 
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อัตราก าลัง 
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ณ วันที่ 23  มีนาคม  2558 
 

หน่วยงาน พนักงานเทศบาลสามัญ (ระดับ) ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน 
จ้างทั่วไป 

พนักงานจ้าง
ตามภารกจิ 

รวม 
ลูกจ้าง 

รวม 
ทั้งหมด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 รวม 

ส านักปลัดเทศบาล - 1 - 2 8 6 4 2 2 25 5 42 13 60 85 
กองวิชาการฯ - - - - - 5 3 1 - 9 1 2 5 8 17 
กองคลัง - - - 1 2 6 2 1 - 12 3 3 6 12 24 
กองช่าง - - 1 - 3 3 7 2 - 16 12 57 14 83 99 
กองสาธารณสุขฯ - - - 2 - 3 3 1 - 9 2 91 19 112 121 
กองการศึกษา - 1 1 1 1 4 2 2 - 12 5 44 40 89 101 
กองสวัสดิการสังคม - - 1 - - 2 2 - - 5 - 2 5 7 12 
กองช่างสุขาภิบาล - - - - - 2 1 - - 3 2 17 2 21 24 

รวม 0 2 2 6 14 31 24 9 2 91 30 258 104 392 483 
 
ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 



91 
 

 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามภารกจิตา่งๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง  จงัหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2557 

 

ภารกิจด้าน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

อันดับ 

2. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.52 0.70 มาก 1 
3. การส่งเสริม สนับสนุน กีฬาและนันทนาการ 3.50 0.69 มาก 2 
1. การศึกษา 3.41 0.58 ปานกลาง 3 
6. การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 3.35 0.63 ปานกลาง 4 
4. โครงสร้างพ้ืนฐาน 3.34 0.70 ปานกลาง 5 
9. การบริหารจัดการเทศบาล 3.31 0.68 ปานกลาง 6 
5. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.27 0.68 ปานกลาง 7 
8. การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 3.27 0.75 ปานกลาง 7 
7. เศรษฐกิจ การวางแผนส่งเสรมิการลงทุน  พาณิชกรรม
และการท่องเที่ยว 3.26 0.76 ปานกลาง 8 

รวม 3.36 0.58 ปานกลาง  

 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน  

(วาระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่อง ของผูบ้ริหารเทศบาลเมืองทุง่สง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2557 

 

นโยบายเร่งด่วน (วาระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่อง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

อันดับ 

2. สานต่อแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอุทกภัย     
วาตภัย และดินโคลนถล่ม ควบคูก่ับการป้องกันภัยแล้งที่ส่งผล
กระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่และอาชีพของคนในท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 3.39 0.68 ปานกลาง 1 
1. จัดความเปน็ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปรบัปรุงถนน 

ทางเท้า ปรบัภูมิทศัน์เมือง และยกระดับมาตรฐานตลาดสดน่า
ซ้ือจัดท าฐานข้อมูลและจัดระเบียบการขายสินค้าหาบเร่ แผง
ลอยในเขตเทศบาลให้ส าเรจ็  3.34 0.71 ปานกลาง 2 
3. พัฒนารายได้ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ และการ
บริหารทรัพย์สินของเทศบาล ขบัเคลื่อนการพัฒนาศูนย์กระจาย
สินค้าระบบรางภาคใต-้ทุ่งสงใหส้ าเร็จ โดยประสานงานเชิงรุก
กับกลไกภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และขับเคลื่อนโครงการสถานีขนส่งย่อยให้เสรจ็ 3.27 0.78 ปานกลาง 3 
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นโยบายเร่งด่วน (วาระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่อง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

อันดับ 

สมบูรณ ์เชื่อมโยงการใช้งานกับสถานีขนส่งอ าเภอทุ่งสง เพื่อ
น ามาซ่ึงรายได้ในการพัฒนาเมืองในอนาคต 
5. ก าหนดมาตรการ “เมืองสีขาว หัวใจสีเขียว”และ
ปฏิบตัิการขั้นเด็ดขาดในการขจดัอบายมุขและยาเสพติด รวมทั้ง
บังคบัใช้มาตรการปฏิบัติตามวินยัจราจร และมาตรการ
ประหยดัพลังงานภายในองค์กรเทศบาลเมือง   ทุ่งสง 3.21 0.75 ปานกลาง 4 
4. สนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และจังหวัด
นครศรีธรรมราชในเรื่องยาเสพติด โดยป้องกันกลุ่มเสี่ยงและ
ประชาชนในท้องถิ่นไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และ
ส่งเสริมให้ผูต้ิดยาเสพติดได้รบัการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็น
คนดขีองสังคม ตามแนวทาง “เมืองสีขาว หัวใจสีเขียว” 3.18 0.89 ปานกลาง 5 

รวม 3.28 0.66 ปานกลาง  

 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามนโยบายการพฒันา 5 ด้านของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุง่สง  จังหวดั

นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2557 

 

นโยบายด้าน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

อันดับ 

1. การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อสร้างทุ่งสงเป็น “เมืองแห่งการเรียนรู้” 3.45 0.58 ปานกลาง 1 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้อยู่ดีมีสุข อยู่เย็นเป็นสุข 

อย่างยั่งยืน เพื่อดูแลความเป็นอยูข่องประชาชนให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดี บ้านเมืองสะอาดและเป็นระเบียบ

เรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอด

อาชญากรรม มีสุขภาวะ สุขอนามัยที่ดี มีความสุข มี

ความอบอุ่นในครอบครัวชุมชนเข้มแข็ง และมี

ส่ิงแวดล้อมที่ด ี 3.32 0.61 ปานกลาง 2 
5. การวางผังเมืองและผังชุมชน พัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม การจัดการความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การจัดการจราจร และ
ภูมิทัศนข์องเมือง การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และที่ส าคัญอย่าง
ยิ่งคือการจัดการภัยพิบัติอทุกภัย วาตภัย ดินถล่ม ภัย 3.32 0.65 ปานกลาง 2 
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นโยบายด้าน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

อันดับ 

แล้ง และอัคคีภัย 
4. การพัฒนาระบบการบริหารจดัการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในบรหิารงานเทศบาลเมืองทุ่งสงโดยยดึ
หลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้ มุ่งผลประโยชนข์องประชาชนเป็นหลัก 
บูรณาการทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ร่วมประเมินผล ร่วม
รับผิดชอบ ร่วมรับผลการพัฒนา และร่วมภาคภูมิใจกับ
ความส าเร็จจากผลของพัฒนาเมืองทุ่งสงที่ได้ร่วมกันท า
อย่างต่อเนื่องด้วยความรู้สึกรวมเป็นหนึ่งเดียวว่า “ทุก
คนเป็นเจ้าของเมืองทุ่งสงร่วมกัน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนา

และส่งเสริมการค้าขาย ของผูป้ระกอบการ ทุกประเภท 

ทุกระดับ และชุมชน ให้สามารถเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย 

และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 3.26 0.76 ปานกลาง 4 
รวม 3.33 0.60 ปานกลาง  

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตรต์ามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่ง

สง จงัหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2557 

 

ยุทธศาสตรด์้าน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

อันดับ 

1. พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี 

ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพ
มาตรฐานที่เหนือกว่า 3.45 0.58 ปานกลาง 1 
2. ร่วมกันจัดวางผงัเมือง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน 3.33 0.63 ปานกลาง 2 
4. ปรบัปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาล
และองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมี
ส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่
เทศบาลอัจฉริยะ 3.32 0.64 ปานกลาง 3 
3. ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่
ดีกว่า 3.29 0.62 ปานกลาง 4 

รวม 3.35 0.58 ปานกลาง  
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สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2557 

 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

อันดับ 

1. ถนนมคีวามสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 

น. 3.37 0.85 ปานกลาง 
1 

8. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 3.36 0.84 ปานกลาง 2 

5. ความพึงพอใจต่อการปฏบิัติหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 3.35 0.88 ปานกลาง 3 

4. โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 3.34 0.78 ปานกลาง 4 

2. ถนนมคีวามสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 

น. 3.31 0.79 ปานกลาง 
5 

7. พนักงานกวาดขยะปฏบิัติหนา้ที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพยีงใด 3.31 0.86 ปานกลาง 6 

6. ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างท าความสะอาด/การดูดฝุ่น 3.29 0.86 ปานกลาง 7 

3. ถนนมคีวามสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 

น. 3.21 0.80 ปานกลาง 
8 

รวม 3.31 0.69 ปานกลาง  

 

สรุปความคิดเห็นทั่วไปและข้อเสนอแนะ ล าดับที่ 1-3 

 

ล าดับ รายการ จ านวน  

(คน) 

ร้อยละ 

(147 คน) 

ร้อยละ  

(450 คน) 

1 การบริหารจดัการเรื่องน้ าท่วม/การระบายน้ า/คูคลอง 49 33.33 10.89 

2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านต่างๆ เช่น กีฬาและนันทนาการ/
งานประเพณี/ด้านศึกษา/ด้านส่ิงแวดล้อม/งานคอนเสิร์ต 
เพลง ดารา/การสร้างความสามัคค ี

36 24.49 8.00 

3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน/ด้านแสงสว่างบนท้องถนน/ถนน/

การซ่อมถนน/การท าทางเท้า/การพัฒนาด้านผังเมือง/จัด
ระเบียบค้าขาย/จัดระเบียบทางเทา้ 

31 21.09 6.89 

 
สิ่งที่ประชาชนมีความต้องการให้เทศบาลเมืองทุ่งสง ปรับปรงุการด าเนินงานในปตี่อไป 

ล าดับ รายการ จ านวน  

(คน) 

ร้อยละ 

 (146 คน) 

ร้อยละ  

(450 คน) 

1 ด้านส่ิงแวดล้อม/ด้านสาธารณสุข/จดัระเบียบค้าขาย/ความ
สะอาด/สาธารณูปโภค ความเปน็ระเบียบของตลาดสดและ
ตลาดโต้รุ่ง/การก าจัดสุนัขไม่มีเจา้ของ 

29 19.86 6.44 

2 การจราจร/กวดขันวินัยจราจร รถซ้อนสองยังไม่พัฒนา 26 17.81 5.78 
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ล าดับ รายการ จ านวน  

(คน) 

ร้อยละ 

 (146 คน) 

ร้อยละ  

(450 คน) 

ปรับปรุง มีวันคู่วันคี ่
3 การแจกจ่ายถังขยะ/การจัดเก็บขยะในตรอกซอย ควรมีการ

จัดถังขยะเพิ่มขึ้นและเพิ่มความถ่ีในการจัดเก็บไม่ควรค้างข้าม
วัน 

/ขยะไม่มีที่ๆ จะทิ้ง และยงัมาเก็บเงินรายเดือนอีก ให้นึกถึง
ครอบครัวที่เค้าไม่ได้ใช้บริการถังขยะเทศบาลด้วย 

12 8.22 2.67 

 
จุดเด่นของของเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ล าดับ รายการ จ านวน  

(คน) 

ร้อยละ 

(97 คน) 

ร้อยละ 

(450 คน) 

1 บริการด้านสังคม มีงานแตง่ งานบวช งานศพ ดี มากๆ 

ประทบัใจ (ดี)/การจัดงานในวันส าคัญต่างๆ/การจัดกิจกรรม
ตามเทศกาล 

15 15.46 3.33 

2 กีฬา 14 14.43 3.11 

3 น้ าไม่ท่วมเมืองเป็นเวลานาน/ระบบระบายน้ า/ขุดลอกคคูลอง
ป้องกันน้ าท่วม 

12 12.37 2.67 

จุดด้อยของเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ล าดับ รายการ จ านวน  

(คน) 

ร้อยละ 

(72 คน) 

ร้อยละ 

(450 คน) 

1 ความไม่เป็นระเบียบเกี่ยวกับการจราจร/การจอดรถไมเ่ป็นที่
เป็นทาง/ถนนไม่มีการดูแล 

18 25.00 4.00 

2 การบริหารงาน/การบริหารโดยใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง/ 
การเข้าถึงประชาชน/งบประมาณน้อย 

9 12.50 2.00 

3 ส่ิงแวดล้อม/ผังเมือง/ภูมทิัศนเ์ริ่มแออัดไม่เปน็สัดส่วน/

สวนหย่อม/ฝุ่น 

8 11.11 1.78 

 
 
สรุปข้อเสนอแนะอื่นๆ ล าดับท่ี 1-3 

 

ล าดับ ข้อเสนอแนะอื่นๆ จ านวน 

(คน) 

ร้อยละ 

(75 คน) 

ร้อยละ 

(450 คน) 

1 ความสะอาด/ควรท าความสะอาดบนท้องถนนทุกวัน/ตอนนี้ถังขยะไม่พอ 
ใช้ช่วยกันมาดูแลและเพิ่มเติมด้วย/การเก็บขยะควรเข้าถึงจนสุดซอย/ 
ก าจัดยุงและแมลงต่างๆ 

13 17.33 2.89 

2 การจราจร/จอดรถไมเ่ป็นที่เป็นทาง/มีร้านขายของทัง้สองข้างทาง รถจอดกีด 12 16.00 2.67 
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ล าดับ ข้อเสนอแนะอื่นๆ จ านวน 

(คน) 

ร้อยละ 

(75 คน) 

ร้อยละ 

(450 คน) 

ขวางการจราจร/อยากให้ช่วยดูแลเรื่องการจอดรถข้างถนนบ้าง ทีค่ับขันไม่ควร
จอดก็จอดเห็นโดยมาเป็นรถผู้ใหญ่ต ารวจไม่เหน็จบั แต่พอประชาชนหรือ
นักศึกษาแล้วต ารวจจบัเต็มที่เลย 

3 ดูแลเรื่องยาเสพติดและโจรในชุมชนต่างๆ ด้วย/ควรตรวจจับวัยรุ่นพกมีด 
/อยากให้มีต ารวจมาคอยลาดตระเวรเวลากลางคืน เนื่องจากมีวัยรุ่น 

เยอะมาก/เด็กสูบบหุรี่มากขึ้น/ซอยโรงเรียนเจริญวัยวิทยาทุกเย็นจะมีการ 
มาลองรถมอเตอร์ไซค์เสียงดงัมาก/ควรมีกฎบังคับกบัวัยรุ่น 

12 16.00 2.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปประเด็นการจดัเวทีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมตี่อเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2557 

 

ล าดับ ชุมชน ความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วน 

1 ท่าแพใต ้ 1. ปรบัปรุงถนนและคูระบายน้ า ตามแผนพัฒนาชุมชนของเทศบาล (ปี 58-
60)  

2. ต้องการให้มีการตดิตั้งกล้องวงจรปดิ ไฟส่องสว่าง หรือติดตั้งตู้แดง บรเิวณ
ชุมชนหลังโรงเรียน 

3. อนุรักษค์ลองท่าแพ ฝายชะลอน้ าบริเวณที่เก่าทีเ่คยท าไว้ เพื่อช่วยชะลอน้ า
คลอง 
4. ปรบัปรุงฝายชะลอน้ าเก่าบริเวณศาลาชุมชน เพื่ออนุรักษ์พันธ์ุปลา บริเวณ
คลองท่าแพ 

2 ตะวันออกวัดชัยชุมพล 1. แก้ปัญหาน้ าประปาหมู่บ้าน น้ าไหลช้า ไม่สะอาด น้ าข้น และไฟฟ้าซอย 
12 กระแสไฟฟ้าตกมาก  
2. การจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนของถนนเลียบทางรถไฟและถนนชัยชุมพล 
3. หาแนวทางแก้ปัญหาน้ าท่วมในบริเวณริมทางรถไฟ ทุ่งสง-ตรัง เนื่องจาก
เป็นทางผ่านของน้ าที่ไหล (ปัญหาเก่า) 
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3 หลังโรงพยาบาลทุง่สง 1. ต้องการใหเ้ทศบาลจัดการเรื่องไฟฟ้า ประปา บริเวณชุมชนให้เรียบร้อยด้วย 

2. ปรบัภูมิทัศน์บรเิวณริมทางรถไฟ 

3. ระดบัยาเสพติด 
4 ตลาดใน 1. เรื่องการจราจร ทีจ่อดรถซ้อนคัน การไม่ปฏบิัติตามกฎจราจร 

2. เรื่องขยะในชุมชน ต้องการเพิม่ถังขยะให้มากขึ้น 

3. เรื่องคูน้ า คลองน้ าไม่ไหล คนู้ าตัน ส่งกล่ินเน่าเหม็น คลองจากหน้าหอสมุด
ไหลลงไปทีค่ลองด่านปราบ  

5 เขาปรดี ี 1. อนุรักษค์ลองหาน  

2. ถนนช ารดุ 
3. การจราจร 

6 สะพานเหล็ก 1. กล้องวงจรปิด 3 จุด เร่งด่วน 

2. ช่วยจัดการขยะตลอดแนวหนา้วัดเขาปรีด ี
3. ต้องการเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 

7 บ้านพักรถไฟทุ่งสง 1. ปัญหาการจราจร จากผูป้กครองที่มารับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียนรัตนศึกษา 
ต้องการให้ทางเทศบาลจัดทีจ่อดรถทางด้านหน้าบ้านพักรถไฟ และต้องการให้
รับ ส่งนักเรียนโดยการเดินเข้าไปในบ้านพัก ลดปัญหาการจราจรตดิขัด 
2. ปรบัปรุงถนนในบ้านพักรถไฟ สาเหตุจากไหล่ทางช ารุด ท าให้ถนนแคบ 

รถไม่สามารถว่ิงสวนทางกันได้ สร้างคูน้ ารางว ีขยายถนนข้างละ 50 

เซนติเมตร 
3. ศาลาด้านหน้าของบ้านพักรถไฟ มีสภาพเส่ือมโทรม ช ารุด สกปรก แต่
ปัจจุบนัมีคนจรจัดมาอาศัยอยู่และพักค้างนานๆ ท าใหค้นทั่วไปไม่มีโอกาสได้
ใช้เลย 

8 เสริมชาต ิ 1. ขอเพิ่มถังขยะตามจุด ร้านขนมจีน หอพัก ซอยต่างๆ ที่รถขยะเข้าไม่ถึง ขอ
ถังขยะแบบมีล้อเพื่อสะดวกในการขนขยะออกมาทิ้ง 
2. ท าคูระบายน้ าตามซอยทุกซอย ป้องกันน้ าท่วมและน้ าเสียให้ลงค-ูคลอง 
3. เทศบาลควรจะอนุรักษ์ ส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนให้ยั่งยนื 

และช่วยส่งเสริมเรื่องสิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียวบรเิวณหนองป่าแก โดยการปลูก
พันธ์ุไม้ที่ก าลังจะสูญหาย 

9 หมู่บ้านพัฒนา 1. ควรบ ารุงเส้นทางให้ดีกว่านี้ อยากให้ท าลูกระนาดถนนในซอย  
2. การรักษาความสะอาด การก าจัดสุนัขไม่มเีจ้าของ 
3. การส่งเสริมอาชีพคนจน 

10 เปรมประชา 1. การจราจร 
2. ส่ิงแวดล้อม และขยะ 
3. ยาเสพติด 
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11 ประชาอุทิศ 1. โครงการเทอดพระเกียรติ สร้างประตูระบายน้ า เพื่อควบคุมน้ าให้กับคลอง

ตม  เพื่ออนุรักษ์น้ า อนุรักษป์ลาและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ปัญหาขยะมูลฝอย เรื่องการจดัเก็บขยะมูลฝอยตกค้างภายในชุมชนยังมีเปน็
จ านวนมาก 
3. ขอนโยบายหรือใหเ้ทศบาลรว่มกับอ าเภอประกาศให้ความคุ้มครองกับ
ทรัพยากรของท้องถิ่น เช่น นกหรือพืชบนภูเขา 

12 บ้านนาเหนือ 1. ประชากรแฝงมีมาก ท าให้เกดิแหล่งมั่วสุม ชาวบ้านเกิดความร าคาญ 

2. ไฟดับบ่อย เสียบ่อย 
3. ส่ิงแวดล้อม อยากให้เทศบาลรณรงค์ปลูกต้นไมใ้ห้ตลอดแนวถนน 

13 ยุทธศาสตร์ 1. ดูแลล าคลอง ลอกคลองตมและดูแลน้ าให้สะอาดอยู่เสมอ 
2. เก็บขยะให้เป็นเวลาและกวาดขยะทีข่้างถังขยะด้วย ควรล้างถังขยะและล้าง
ถนนหลังการเกบ็ขยะเสร็จแล้ว 
3. อยากเห็นเจ้าหน้าทีจ่ราจรมาดแูลปากทางเข้าออกชุมชน ทุกๆ เวลาเร่งด่วน 

14 บ้านในหวัง 1. คูระบายน้ า ซอย 2  4  5  ในเวลาปกติมีน้ าท่วมขัง  และระบายไม่ดีใน
ฤดูน้ าหลาก 
2. น้ าประปาหมูบ่้านสกปรกและมีใช้ไม่เพียงพอ แม้ส าหรับใช้ในครัวเรือน 

3. ปรบัปรุงผิวจราจร ซอย 2  4  5  เนื่องจากถนนคบัแคบ 

15 ทุ่งสง-ห้วยยอด 1. การจราจร 
2. ความสะอาด 
3. ส่ิงแวดล้อม 

16 ทุ่งสง-นาบอน 1. การจราจร ถนนทุ่งสง-นาบอน คับแคบ โดยเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเย็น 

เวลาที่โรงเรียนเปดิ รถติดขัดเป็นอย่างมาก 
2. บริเวณหัวสะพานมีถังขยะน้อยมาก 
3. การจัดระเบียบรถและถนน 

17 ท่าแพเหนือ 1. พัฒนาถนนรอบนอกให้มีผิวจราจรดีกว่านี้ เพราะจะได้ลดการจราจรแออัด 

2. ปรบัปรุงแสงสว่างบนถนน 

3. ปรบัปรุงเรื่องความสะอาด การเก็บขยะ เพิ่มจ านวนถังขยะ 

18 ตลาดสด 1. ใหเ้ทศบาลหาทางช่วยเหลือแม่ค้า ให้มีลูกค้ามาจบัจ่ายมากขึน้ 

2. ให้มีกล้องวงจรปดิครอบคลุมทั้งพื้นที่ 
3. ขอให้คนืพื้นทีท่างเท้าให้กบัประชาชน 

19 ราชบริพาร 1. การจัดการจราจรรอบๆ วงเวียนถ้ าตลอดในวันโรงเรียนเปดิ เพราะมีรถตู้รับ 

ส่งนักเรียนมาจอดเต็มพื้นที ่
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2. ติดตั้งไฟฟ้า เวที ศาลา ในสวนสาธารณะถ้ าตลอด 
3. ติดตั้งเหล็กดดัรอบศาลา ชุมชน เพื่อเก็บอปุกรณ์ของชุมชน 

 

การจดัล าดับความเร่งด่วนความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการเป็นเรือ่งเร่งด่วน ทั้ง 20 ชุมชน ได้ลงมตแิละมกีารแสดงความเห็นร่วมกัน  

 

1) การจราจร :  

- แก้ปัญหาการจอดรถไม่เป็นระเบียบ จอดรถกีดขวางการจราจร โดยเฉพาะใกล้บริเวณส่ีแยกหรือบริเวณ
โรงเรียน รวมทั้งการจอดรถซ้อนคันท าให้การจราจรติดขัด  

- จัดบริเวณที่จอดรถให้มีความสะดวก มีเจ้าหน้าที่เทศกิจคอยดูแล 
- เร่งจับกุมการขับรถสวนเข้าไปบนถนน One Way  

- จัดระเบียบพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของเกะกะบนทางเท้า   
- รณรงค์ให้คนทุ่งสงปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด  
- กวดขันรถจักรยานยนต์ที่ดัดแปลงระบบท่อไอเสีย จนเกิดเสียงดังรบกวนชาวบ้าน 

2) ขยะ/ความสะอาด :  

 - การเก็บขยะของเทศบาล ควรเก็บให้เป็นเวลา และกวาดขยะที่อยู่ข้างถังขยะด้วย รวมทั้งควรล้างถนนหลังการ
เก็บขยะทุกครั้ง  

- จ านวนถังขยะไม่เพียงพอกับปริมาณขยะในแต่ละวัน เนื่องจากมีขยะที่มาจากนอกเขตด้วย 
- บริเวณแหล่งท่องเที่ยว เช่น ถ้ าตลอด มีขยะมูลฝอยเกลื่อนกลาด  

 - ควรเพิ่มฝาท่อปิดคูน้ าให้มากขึน้ 

 - อย่าให้รถเก็บขยะบีบน้ าในขยะทิ้งลงพ้ืนถนน เพราะท าให้สกปรกและมีกลิ่นเหม็น 

 - รณรงค์ให้คดัแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะของเมือง  
 - อยากให้มีโครงการเมืองทุง่สงปลอดถังขยะ 
3) ยาเสพติด :  

 - ออกมาตรการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง 
 - โครงการตั้งจุดตรวจร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ต ารวจ  อสม. หรือการประสานงานเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด 
 - ประสานหน่วยงานที่รับ ผิดชอบ ลงมาให้ข้อมูล ความรู้ รวมทั้งข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดให้กับชาวบ้านใน
ชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 

- อยากเห็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องปัญหายาเสพติด ติดตามดูแลเยาวชนอย่างเข้มงวดมากกว่านี้ เพราะมีการ
สุมหัวกันต้มน้ าท่อมในเวลาค่ าคืนอยู่บ่อยครั้ง 
 

4) ถนน :  

 - ถนนรอบๆ ตลาดสดอยากใหจ้ดัเปน็ทีจ่อดรถอย่างเดียว ไม่ควรให้มีการวางของขาย 
 - ควรจ ากัดเวลาขายของของพ่อค้าแม่ค้าที่วางของขายบนถนน 

 - อยากเห็นถนนเรียบ สวยงาม ผิวถนนลาดยางอย่างสม่ าเสมอ ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ มีเส้นจราจรชัดเจน มี
เครื่องหมายเตือนอย่างชัดเจนให้ระวังในกรณีถนนโค้งพับศอกหรือทางแยก 
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- ควรปรบัปรุงเส้นทางสัญจรในชุมชนให้มีถนนคุณภาพใกล้เคียงกับชุมชนในเมือง 
- อยากให้มีการล้างถนน อย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครั้ง  
 

5) สิ่งแวดล้อม :  

 - ปลูกไม้ประดับเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทุ่งสง ตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงามเป็นระเบียบ รวมทั้งเพิ่มกระถางต้นไม้ 
 - ปรับปรุงสวนสาธารณะพฤกษาสิรินธร (ในหวัง) โดยเฉพาะเรือ่งขยะ ถังมักจะล้ม 
 - ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 - สภาพแวดล้อมไม่ดี เนื่องจากชุมชนเริ่มมีความแออัด ไม่มีทีป่ลกูต้นไม้ และสวนสาธารณะมีน้อย 
 - บริหารจัดการน้ า โดยการสร้างประตูควบคุมการไหลของน้ าทุกล าคลอง เพื่อใช้น้ าในการอุปโภคบริโภค และ
อนุรักษ์พันธ์ุปลา 

- ล าคลองตม ต้องลอกคลองและดูแลน้ าให้สะอาดอยูเ่สมอ 
6) น้ าท่วม :  

 - ขุดลอกคูทางน้ าลอดที่ถ้ าตลอด ไปลงคลองริมทางรถไฟ 

 - ขุดลอกคูคลองเพื่อการระบายน้ า ในล าคลองทุกสายเป็นประจ า ขจัดส่ิงกีดขวางทางไหลของน้ า เช่น กิ่งไม้
ต้นไม ้ขยะ 
 - แก้ไขการบุกรุกแหล่งต้นน้ าเพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วม 
7) ไฟฟ้า : 

 - บริเวณพุทธสถานถ้ าตลอด ไม่มีไฟฟ้าสว่างเพียงพอ 
8) เครื่องเล่นเด็ก/เครื่องออกก าลังกาย : 

 - อุปกรณ์การเล่นของเด็กในสวนสาธารณะยังมีน้อยมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




