
ส่วนที่ ๑ 
สภาพท่ัวไปและข้อมลูพ้ืนฐาน 

๑.ด้ายกายภาพ  
๑.๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลบางหมาก  

๑) ประวัติความเป็นมาของเทศบาล  
องค์การบริหารส่วนต าบลบางหมาก ยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ เป็น อบต.ขนาดเล็ก จ านวน ๑๒ หมู่บ้าน พื้นที่ประมาณ ๕๐ ตารางกิโลเมตรหรือ
ประมาณ ๓๑,๒๕๐ ไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางหมากได้บริหารงานตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนและสังคม  การ
รักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว การบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถ่ินและหน่วยงานทุกภาคส่วน  จากการด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ท้องถ่ินเจริญก้าวหน้า
ได้รับรางวัลบริหารจัดการที่ดีเป็น อบต. ดีเด่น ประจ าปี๒๕๔๙ และรางวัลชมเชยในด้านความพยายามในการจัดเก็บ
ภาษีประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ด้วยศักยภาพและผลของการพัฒนาท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางหมาก มีความ 
เจริญก้าวหน้าสามารถให้บริการด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการต่างๆ ให้กับประชาชนในท้องถ่ินมากยิ่งข้ึน  การ
พัฒนารายได้จากการจัดเกบ็รายได้น ามาแก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและรวดเรว็ เพื่อให้
การด าเนินงานสนองเจตนารมณ์ของประชาชน จึงไดเ้ปลี่ยนแปลงฐานะขององค์กรให้ใหญ่ข้ึน เพื่อรองรับอ านาจหน้าที่
ให้มากข้ึน และเพื่อสนองเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ โดยให้ด าเนินการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
เทศบาลต าบลบางหมาก 

การเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙   
มาตรา  ๑๐  ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยการตรวจสอบได้หรือด้วยวิธีการอื่น  และระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพ.ศ. ๒๕๔๘ และตามพระราช  กฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานภายในองค์กรของรัฐ  องค์การบริหารส่วนต าบลบางหมาก ได้จัดประชุมประชาคม
เพื่อขอความคิดเห็นในการเปลี่ยนแปลงฐานะ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางหมาก ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ ๑๑ กันยายน - ๑๒  ตุลาคม                พ.ศ.๒๕๕๑ และ
ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางหมาก สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ 
เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑ มีผลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย                                     เรื่อง จัดต้ัง
องค์การบริหารส่วนต าบลบางหมาก อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร เป็น เทศบาลต าบลบางหมาก 
ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ แบ่งเขตการบริหารงานเป็นชุมชนย่อย ๑๙ ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม            
ในการบริหารงาน และได้แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลออกเป็นสองเขตเลือกตั้ง  

การเลือกตัง้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางหมาก   
 ครั้งแรก พ.ศ.๒๕๕๑ 
 ครั้งทีส่อง พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
 
 
 



 
ส านักงานเทศบาลต าบลบางหมาก เลขที่ ๑๕๙ หมู่ที่ ๑๑ ต าบลบางหมาก อ าเภอเมือง จังหวัด 

ชุมพร  อาคารส านักงานเดิมเป็นอาคารช้ันเดียว ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๕ ได้ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ เป็นอาคารสองช้ัน
เพื่อให้มีสถานที่ท างานและบริการประชาชนให้เพียงพอได้รับความสะดวกยิ่งข้ึน  

๒) ตราสัญลักษณ์ 
  

                                  ตราสัญลกัษณ์เทศบาลต าบลบางหมาก 

 

 

 

 

 

 

 
ประกอบด้วย 
ท้องฟ้า   หมายถึง  ความอิสระ ความก้าวหน้า 
พระอาทิตย์  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง ความสว่างไสว รุ่งโรจน์ 
แม่น้ า   หมายถึง     เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติที่สร้างความอุดม 

สมบูรณ์และความสุขร่มเย็นให้แก่ประชาชนต าบลบาง
หมาก 

การแข่งขันเรือยาว หมายถึง  งานประเพณีที่สืบทอดกันมาของประชาชน  
ต าบลบางหมาก เพื่อสร้างความรักความสามัคคีใน
หมู่บ้าน/ชุมชน 

องค์ประกอบทั้งสี่ส่วนของตราสัญลักษณ์ ต่างบ่งบอกได้ถึงความเป็นต าบลบางหมาก            
ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากต าบลบางหมากมีแม่น้ าไหลผ่านสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับประชาชน และ            เพื่อ
สร้ างความรัก  ความสามั ค คี ใน ชุมชนจึ ง ได้ จั ดงานแ ข่งขัน เรือยาวข้ึนและได้ สื บทอดกันม าจนกลาย                       
เป็นงานประเพณีประจ าปีของชาวต าบลบางหมาก  เมื่ อน าองค์ประกอบทั้ งหมดมารวมกัน จึงก่อให้ เกิด                     
เป็นตราสัญลักษณ์ของเทศบาลต าบลบางหมาก 

๑.๒ ท่ีตั้งและขนาด 
 เทศบาลต าบลบางหมากเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  

ส านักงานเทศบาล ตั้งอยูเ่ลขที่ ๑๕๙ หมู่ที่ ๑๑ ต าบลบางหมาก  อ าเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  ถนนสายคูขุด - บ้านบาง
เจริญ  อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองชุมพรไปทางทิศใต้ประมาณ  ๗  กิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๕๐ ตาราง
กิโลเมตร หรือ ๓๑,๒๕๐  ไร่ 

      
 



ภาพแสดงท่ีตั้งและขนาดของต าบลบางหมาก 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       -.. -.. -..  แนวเขตจังหวัด 
.-.-.-.-.-.  แนวเขตอ าเภอ 

     .............  แนวเขตต าบล     
           

อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลนาทุง่ 

                                                    และเทศบาลเมอืงชุมพร (ต าบลท่าตะเภา)                                                     
ทิศใต้              ติดต่อกับองค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งคา อ าเภอเมือง  
                    จังหวัดชุมพร                                 
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับเทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร                              

 ทิศตะวันตก      ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลตากแดด อ าเภอเมืองชุมพร 
๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 

         เทศบาลต าบลบางหมากมีเนื้อที่ประมาณ ๕๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๑,๒๕๐ ไร่ ภูมิ
ประเทศของเทศบาลต าบลบางหมาก  คิดเปน็รอ้ยละ ๖.๗๑ ของพื้นที่อ าเภอเมอืงชุมพร สภาพพื้นที่โดยทั่วไป
ประกอบด้วย 
    ท่ีราบ  ซึ่งโดยสภาพทั่วๆไปเปน็ทีร่าบส่วนใหญ่  ประมาณ  ๒๕,๕๔๖  ไร่  โดยคิดเป็นรอ้ยละ 
๘๑.๗๕ ของพืน้ที่ทัง้หมดของต าบลบางหมาก ซึง่มกีารใช้ประโยชน์ของพื้นทีใ่นการเลี้ยงสัตว์  เช่น เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงโค 
ตลอดจนการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 
        พ้ืนท่ีลุ่ม  มีพื้นที่รวมประมาณ  ๕,๗๐๔  ไร่   โดยคิดเป็นร้อยละ  ๑๘.๒๕  ของพื้นที่ทั้งหมด 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
._._._._. แนวเขตหมู่บ้าน 
- - - - - -   ถนน 
.............  แม่น้ า    

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 

  ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปมีฝนตกชุกตลอดปี เนื่องจากไดร้ับมรสมุทัง้ ๒ ด้าน คือ มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือและมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยตลอดปีเท่ากับ ๑,๗๐๑.๙ มิลลิเมตร          
อากาศจะเย็นสบายในช่วงฤดูฝนและไมร่้อนจัดในช่วงฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปปีระมาณ ๒๗ องศาเซลเซียส 

 ๑.๔ ลักษณะดิน  
ดินในเขตเทศบาลต าบลบางหมากส่วนมากเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่ การเพาะปลกู  

ส่วนใหญจ่ะปลูกมะพร้าว ท านา และสวนปาลม์น้ ามัน 
๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ า 
 ลักษณะแหล่งน้ าเป็นแหล่งน้ าผิวดิน และมีแหลง่น้ าที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติทีส่ าคัญ คือ  

แม่น้ าท่าตะเภาไหลผ่านเทศบาลเมืองชุมพร เทศบาลทุง่คา เทศบาลต าบลบางหมากบริเวณหมู่ที่ ๑ ๗ ๒ และ ๓ ออก
สู่ทะเลบรเิวณเทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร เป็นแหลง่น้ าและแหลง่สัตว์น้ า เช่น ปลา กุง้แม่น้ า ปู 
ทั้งยังเป็นแหลง่เลี้ยงปลาในกระชังของประชาชนในการประกอบอาชีพ   

นอกจากนีม้ีแหล่งน้ าทีส่ร้างข้ึนมาเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ าใหก้ับประชาชนในช่วงฤดูแล้ง 
เพื่อใช้ในการเกษตร และแหลง่น้ าช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ า ได้แก่ คลองหนองแช่ดาน สระน้ า
สาธารณประโยชน์ สระน้ า ๒ แห่ง  

๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม ้
 พื้นที่ป่าชายเลนบางส่วนหมู่ที่ ๘ บ้านดอนรวบ มพีื้นที่ครอบคลุมต าบลทุ่งคา อ าเภอเมือชุมพร และ

อ าเภอสวี ลักษณะของไม้เป็นไม้ชายเลน  
๒. ด้านการเมอืงการปกครอง 
     ๑) การเมือง เทศบาลต าบลบางหมากมเีขตเลอืกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลออกเป็น ๒ เขต                 
สมาชิกสภาเทศบาล (สท.) จ านวน  ๑๒  คน   
      เขต ๑  หมู่ที่   ๑ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๑ ๑๒     เขต ๒  หมู่ที ่  ๓ ๕ ๗ ๙ ๑๐    



  

๒) การปกครอง  

การปกครองท้องที่แบ่งออกเป็น  ๑๒  หมู่บ้าน 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน              ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่  ๑ 
หมู่ที่  ๒  
หมู่ที่  ๓ 
หมู่ที่  ๔ 
หมู่ที่  ๕    
หมู่ที่  ๖    
หมู่ที่  ๗    
หมู่ที่  ๘ 
หมู่ที่  ๙    
หมู่ที่  ๑๐   
หมู่ที่  ๑๑    
หมู่ที่  ๑๒               

 

บ้านบางหมาก 
บ้านดอนใหญ่ 
บ้านคูขุด                          
บ้านดอนมังค่า                          
บ้านบางผรา 
บ้านดอนไทรงาม   
บ้านพ่วง 
บ้านดอนรวบ 
บ้านคอเตี้ย 
บ้านดอนเสือฮูก      
บ้านดอนทิงทวด        
บ้านดอนพุทธรักษา     

นายสรรทัศ  สันทัดการ  
นายเทิด  อินสุทน  
นายบรรจง  เปียด ารง 
นายณัฐ  ธนภัทร (ก านัน) 
นายอ าพล  ทองลีผล           
นายประสงค์  คอนก าลัง     
นายวิชิต  นาควิเชียร        
นายวรรลพ  เทวบิน  
นายแสงเทียน เพียรมาก 
นายพงษ์ศักดิ์  แซ่ตั้ง      
นายประยงค์  ทิพย์พิมล       
นางสาวอุมาภรณ์  ไทยถาวร 

             
เขตการปกครองท้องถ่ินแบ่งเขตชุมชนย่อยออกเป็น  ๑๙  ชุมชน 

ชื่อชุมชน 

๑. ชุมชนบ้านบางหมาก 
๒. ชุมชนดอนใหญ่ 
๓. ชุมชนบ้านคูขุด 
๔. ชุมชนบ้านล่าง 
๕. ชุมชนดอนมังค่า           
๖. ชุมชนบางผรา  
๗. ชุมชนปลายดอน 
๘. ชุมชนดอนไทรงาม ๑ 
๙. ชุมชนดอนไทรงาม ๒ 
๑๐.ชุมชนบ้านพ่วง 
๑๑.ชมุชนแหลมปอ- ดอนนาว    
๑๒.ชุมชนไทยทรงด าสามัคคี   
๑๓.ชุมชนไทยทรงด าดอนรวบ  
๑๔.ชุมชนบ้านคอเตี้ย                                  
๑๕.ชุมชนบ้านดอนทราย 
๑๖.ชุมชนบ้านดอนเสือฮูก 
๑๗.ชุมชนดอนทิงทวด ๑ 
๑๘.ชุมชนดอนทิงทวด ๒ 
๑๙.ชุมชนดอนพุทธรักษา   

 
 



 

๓. จ านวนประชากร  

 เทศบาลต าบลบางหมากมจี านวนครัวเรือนทัง้หมด ๒,๒๗๘ ครัวเรือน  จ านวนประชากรทัง้สิ้น  ๗,๔๙๕ 
คน  แยกเป็นชาย ๓,๘๕๖ คน  หญงิ ๓,๖๓๙ คน ความหนาแน่นโดยเฉลี่ย ๑๔๙.๙๐ คน/ตารางกิโลเมตร 
 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน จ านวนประชากร รวม 
ชาย หญิง 

๑ บ้านบางหมาก ๑๑๐ ๗๐๔ ๓๕๐ ๑,๐๕๔ 
๒ บ้านดอนใหญ ่ ๒๕๗ ๓๗๐ ๔๑๔ ๗๘๔ 
๓ บ้านคูขุด ๑๑๔ ๑๕๗ ๑๖๖ ๓๒๓ 
๔ บ้านบางหมาก ๒ (คูขุด) ๑๔๔ ๑๗๐ ๑๙๑ ๓๖๑ 
๕ บ้านบางผรา ๒๐๘ ๓๔๐ ๓๓๘ ๖๗๘ 
๖ บ้านดอนไทรงาม ๒๑๗ ๓๖๓ ๓๕๓ ๗๑๖ 
๗ บ้านพ่วง ๒๐๑ ๒๘๐ ๒๗๙ ๕๕๙ 
๘ บ้านดอนรวบ ๒๕๑ ๓๗๔ ๓๘๖ ๗๖๐ 
๙ บ้านคอเตี้ย ๒๘๓ ๓๗๐ ๓๗๔ ๗๔๔ 

๑๐ บ้านดอนเสือฮูก ๑๔๙ ๒๐๕ ๒๐๖ ๔๑๑ 
๑๑ บ้านดอนทิงทวด ๒๓๖ ๓๖๖ ๔๑๒ ๗๗๘ 
๑๒ บ้านดอนพุทธรกัษา ๑๐๘ ๑๕๗ ๑๗๐ ๓๒๗ 

รวมท้ังสิ้น ๒,๒๗๘ ๓,๘๕๖ ๓,๓๕๑ ๗,๔๙๕ 
                  ที่มา :  ส านักทะเบียนราษฎร์  อ าเภอเมืองชุมพร  ณ กันยายน ๒๕๕๙  
 
             เชื้อสายประชากร 
         จ านวนประชากรเทศบาลต าบลบางหมากส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๖๕  มีเช้ือสายไทยโดยก าเนิด 
บางส่วนประมาณร้อยละ ๓๕  มีเช้ือสายของชนกลุ่มน้อยหรือลาวโซ่ง ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่         หมู่ที่ ๘ ๙ 
ต าบลบางหมาก มีภาษาพูดและวัฒนธรรมประจ ากลุม่ของตนเอง 

  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

                ชาย        หญิง        รวม    

  จ านวนประชากรเยาวชน     ๗๓๔    ๑,๓๖๗    ๒,๑๐๑   อายุต่ ากว่า ๑๘ ป ี
  จ านวนประชากร   ๒๑๗๙     ๑,๓๙๑    ๓,๕๗๐   อายุ ๑๘ - ๖๐ ปี  
  จ านวนประชากรผูสู้งอายุ    ๗๒๖     ๑,๐๙๘    ๑,๘๒๔   อายุมากกว่า ๖๐ ปี  
   

  

  

  

 

 



 
๔. สภาพทางสังคม 
 ๑) การศึกษา 
          ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลต าบลบางหมาก  ๔  แห่ง  
    ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านคูขุด  ตั้งอยู่หมูท่ี่  ๓    
        ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านดอนไทรงาม ตั้งอยู่หมูท่ี่  ๖    
                  ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านดอนรวบ  ตั้งอยู่หมูท่ี่  ๘  
                 ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านคอเตี้ย  ตั้งอยู่หมูท่ี่  ๙  

โรงเรียนประถมศึกษา  ๒ แห่ง สังกัด สพฐ. 
          โรงเรียนวัดคูขุด    ตั้งอยู่หมูท่ี่  ๓  
   โรงเรียนบ้านคอเตี้ย   ตั้งอยู่หมูท่ี่  ๙  

โรงเรียนมัธยมศึกษา  ๒  แห่ง สังกัด สพฐ. 
   โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม   ตั้งอยู่หมูท่ี่  ๖  
   โรงเรียนวัดดอนรวบ   ตั้งอยู่หมูท่ี่  ๘  

ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน       ๗  แห่ง หมู่ที่  ๒ ๓ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 
ศูนย์สารสนเทศดจิิทลัชุมชนดอนทิงทวด ๑  แห่ง  ณ  เทศบาลต าบลบางหมาก   
ศูนย์ กศน.ต าบลบางหมาก  ๑  แห่ง ณ  เทศบาลต าบลบางหมาก           

   ๒) ด้านสาธารณสุข 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ๑ แห่ง หมู่ที่  ๘  บ้านดอนรวบ 
  คลินิกขายยา ๑ แห่ง 
        ๓) มวลชนจัดตั้ง/กลุ่มองค์กร/กองทุนชุมชน/ศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
     ≈ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)  หมู่ที่ ๙ บ้านคอเตี้ย 
     ≈ กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต 
    กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต  หมู่ที่ ๒ บ้านดอนใหญ ่
    กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต  หมู่ที่ ๘ บ้านดอนรวบ 
    กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต  หมู่ที่ ๙ บ้านคอเตี้ย 
     ≈ ธนาคารหมู่บ้าน 
    ธนาคารหมู่บ้าน    หมู่ที่ ๖   บ้านดอนไทรงาม 
    ธนาคารหมู่บ้าน    หมู่ที่ ๗   บ้านพ่วง 
    ธนาคารหมู่บ้าน    หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนเสือฮูก 
    ธนาคารหมู่บ้าน    หมู่ที่ ๑๒ บ้านดอนพทุธรักษา 
     ≈ สัจจะกองทุนหมูบ่้าน ๑๒ แห่ง   หมู่ที่ ๑-๑๒ 
     ≈ กองทุนหมูบ่้าน ๑๒ แห่ง   หมู่ที่ ๑-๑๒ 
     ≈ กองทุนพัฒนาสตรีต าบลบางหมาก ๑ แห่ง มีสมาชิก ๑๗ คน 
     ≈ กองทุนแม่ของแผ่นดิน ๑ แห่ง   หมู่ที่ ๖ บ้านดอนไทรงาม 
     ≈ กลุ่มผูผ้ลิต สินค้า OTOP ต าบลบางหมาก  
    กลุ่มขนมไทยบ้านคูขุด 
    วิสาหกจิชุมชนทอปกรีนเวอร์จิ้นออยส ์ระดับ ๕ ดาว 
    ห้างหุ้นส่วน ยูเจริญ  

 



 
  ≈ กองหนุนเพือ่ความมั่นคงของชาติ ๒๐๘  คน 
  ≈ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร. )    ๔๑  คน  
  ≈ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)   ๑๙๐  คน 
  ≈ ชมรมผู้สงูอายุต าบลบางหมาก      ๑  ชมรม 
  ≈ กองทุนสวัสดกิารชุมชน       ๑  แห่ง 
  ≈ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านดอนไทรงาม  หมูท่ี่ ๖  

              ๔) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  สถานีต ารวจ  ๑  แห่ง หมู่ที่  ๘  บ้านดอนรวบ 
  ป้อมต ารวจ   ๑  แห่ง หมู่ที่  ๖  บ้านดอนไทรงาม 
  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบลบางหมาก  ๑  แห่ง 
  รถพยาบาลฉุกเฉิน    ๑  คัน  รถดับเพลิง  ๒  คัน   
  รถบรรทุกน้ า       ๑  คัน  รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์  ๒  คัน 
  รถกระเช้าไฟฟ้า      ๑  คัน  รถบรรทุกขยะ  ๑  คัน 
              ๕) ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  กิจกรรมบ าบัดและฟื้นฟผูู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
         จ านวน ๑๑ คน  
             ๖) ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 

เทศบาลต าบลบางหมากได้ด าเนนิงานด้านเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ เบี้ยความพิการ  
และเงินสงเคราะหผ์ู้ป่วยเอดส์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทั้งสิ้น ๙๗๙ คน 

ตารางจ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เทศบาลต าบลบางหมาก 
ข้อมูล ณ มกราคม  ๒๕๕๘ 

หมู่ที ่
จ านวนผู้สงูอายุ จ านวนผู้พิการ จ านวนผู้ป่วยเอดส ์

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
๑ ๙ ๒๐ ๒๙ ๐ ๒ ๒ ๐ ๐ ๐ 
๒ ๓๙ ๕๐ ๘๙ ๓ ๓ ๖ ๐ ๐ ๐ 
๓ ๒๔ ๓๖ ๖๐ ๒ ๒ ๔ ๐ ๐ ๐ 
๔ ๒๑ ๔๒ ๖๓ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ 
๕ ๒๘ ๓๕ ๖๓ ๓ ๓ ๖ ๐ ๐ ๐ 
๖ ๓๘ ๔๖ ๘๔ ๖ ๓ ๙ ๐ ๐ ๐ 
๗ ๒๗ ๓๕ ๘๐ ๖ ๒ ๘ ๐ ๐ ๐ 
๘ ๖๑ ๘๕ ๑๔๖ ๗ ๖ ๑๓ ๐ ๐ ๐ 
๙ ๔๗ ๖๐ ๑๐๗ ๘ ๕ ๑๓ ๒ ๐ ๒ 

๑๐ ๒๑ ๓๒ ๕๓ ๔ ๒ ๖ ๐ ๐ ๐ 
๑๑ ๓๗ ๕๒ ๘๙ ๒ ๓ ๕ ๐ ๐ ๐ 
๑๒ ๑๖ ๑๙ ๓๕ ๔ ๒ ๖ ๐ ๐ ๐ 
รวม ๓๖๘ ๕๑๒ ๘๙๘ ๔๕ ๓๔ ๗๙ ๒ ๐ ๒ 

 

 



 

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน  
๑) การคมนาคม 
  เทศบาลต าบลบางหมาก  มีเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญผ่าน   คือ   ถนนลาดยางสายหนองทองค า - ทุ่ง

คา โดยเริ่มจากทางแยกไปองค์การบริหารส่วนต าบลตากแดด  ผ่านหมู่ที่ ๖ ๗ ๑๐ และ หมู่ที่ ๘ ต าบล           บาง
หมาก องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคาไปจดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)  นอกจากนี ้ แล้วยังมี
เสน้ทางอื่นในเขตเทศบาลต าบลบางหมากอกีหลายเสน้ทางทีม่คีวามสะดวกและเข้าถึงพืน้ที่ทกุหมูบ่้าน         ได้อย่าง
รวดเร็ว 

  เส้นทางคมนาคมเทศบาลต าบลบางหมาก ดังนี ้
  ถนนหินคลุก   ๔๖   สาย 
  ถนนลูกรงั ๕๗ สาย 
  ถนน คสล. ๒๕ สาย 
  ถนนลาดยาง       ๘ สาย  
  สะพาน คสล.      ๔       สาย 
  ท่อลอดเหลี่ยม     ๑       แห่ง          
          ๒) การโทรคมนาคม 
  ส านักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ             
๑ แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑  ต าบลบางหมาก อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
          ๓) การไฟฟ้า 
     การไฟฟ้าในเขตเทศบาลบางหมากมผีู้ใช้ไฟฟ้า ๑๒ หมู่บ้าน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร 
เป็นผู้ด าเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าใหป้ระชาชนใช้อย่างทั่วถึง  

 ๔) การประปา 
  การประปา ในเขตเทศบาลต าบลบางหมากมีผู้ใช้น้ าประปา จ านวน ๒,๘๐๘ ครัวเรือน  
โดยการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพร  จังหวัดชุมพร เป็นผู้ด าเนินการจ่ายน้ าในการให้บริการแก่ประชาชน             
๑๒ หมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีประปาของเทศบาลต าบลบางหมากเป็นผู้ผลิตน้ าประปาและให้บริการประชาชน จ านวน 
๘ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒  ๓  ๕ ๖ ๗ ๙ ๑๑ โดยอาศัยน้ าดิบจากแม่น้ าท่าตะเภาซึ่งไหลผ่าน หมู่ที่ ๗ ๑ ๒ ๓  

 การผลิตน้ าประปา มีระบบประปา ๒ แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ก าลังการผลิต ๒๐ ลูกบาศก์เมตร และ
หมู่ที่ ๑๑ ณ เทศบาลต าบลบางหมาก ก าลังการผลิต ๒๐ ลูกบาศก์เมตร   

 การใช้น้ าประปาของประชาชนในพื้นที่ เทศบาลต าบลบางหมากจากประปาเทศบาลต าบล           
บางหมากและการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร  

 ในช่วงฤดูแล้งน้ าในแม่น้ ามีปริมาณน้อยและมีน้ าทะเลหนุนท าให้น้ าเค็มและกร่อย ท าให้ประสบ
ปัญหาน้ าดิบในการผลิตน้ าประปา              

 

 

 

 

    



 

           ๕) ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน ปี ๒๕๖๐  
 

สรปุผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ปี ๒๕๖๐ ระดบัต าบล 
ต าบลบางหมาก อ าเภอเมือง จงัหวัดชุมพร 

     
                                    ตัวช้ีวัด 

จ านวนที่ 
ส ารวจทั้งหมด 

ไม่ผ่านเกณฑ ์
จ านวน ร้อยละ 

หมวดที่ ๑ สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี) มี ๗ ตัวชี้วัด 
๑. เด็กแรกเกิดมีน้ าหนักไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม ๑๕ คน ๐ คน ๐.๐๐ 
๒. เด็กแรกเกิดได้กินนมอย่างเดียวอย่างน้อย ๖ เดือนแรกติดต่อกัน ๑๑ คน ๑ คน ๙.๐๙ 
๓. เด็กแรกเกิดถึง ๑๒ ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโรคระบาด              
    ตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

๒๕๘ คน ๐ คน ๐.๐๐ 

๔. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน  ๑,๕๓๓ คร. ๑,๔๙๖ คร. ๙๗.๕๙ 
๕. ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบ าบัดบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น 
    อย่างเหมาะสม 

๑,๕๓๓ คร. ๕ คร. ๐.๓๓ 

๖. คนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี ๒,๕๒๔ คน ๒,๒๓๖ คน ๘๘.๕๙ 
๗. คนอายุ ๖ ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วันๆ            
    ละ ๓๐ นาที 

๓,๕๙๑ คน ๖๐ คน ๑.๖๗ 

หมวดที่ ๒ สภาพแวดล้อมมี ๗ ตัวชี้วัด 
๘. ครัวเรือนมีความม่ันคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพคงทนถาวร ๑,๕๓๓ คร. ๑ คร. ๐.๐๗ 
๙. ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี 
    อย่างน้อยคนละ ๕ ลิตรต่อวัน 

๑,๕๓๓ คร. ๐. คร. ๐.๐๐ 

๑๐. ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ ๔๕ ลิตรต่อปี ๑,๕๓๓ คร. ๐ คร. ๐.๐๐ 
๑๑. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด             
      ถูกสุขลักษณะ 

๑,๕๓๓ คร. ๑,๔๑๖ คร. ๙๒.๓๗ 

๑๒. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ ๑,๕๓๓ คร. ๑ คร. ๐.๐๐ 
๑๓. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี ๑,๕๓๓ คร. ๐ คร. ๐.๐๐ 
๑๔. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๑,๕๓๓ คร. ๐ คร. ๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     
                                    ตัวช้ีวัด 

จ านวนที่ 
ส ารวจทั้งหมด 

ไม่ผ่านเกณฑ ์
จ านวน ร้อยละ 

หมวดที่ ๓ การศึกษา มี ๕ ตัวชี้วัด 
๑๕. เด็กอายุ ๓-๕ ปีเต็ม ได้รับการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน ๖๐ คน ๐ คน ๐.๐๐ 
๑๖. เด็กอายุ ๖-๑๔ ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ๒๙๙ คน ๑๑ คน ๔.๘๐ 
๑๗. เด็กจบชั้น ม.๓ ได้เรียนต่อชั้น ม.๔ หรือเทียบเท่า ๗ คน ๐ คน ๐.๐๐ 
๑๘. เด็กจบการศึกษาบังคับ ๙ ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท า ได้รับ  
      การฝึกอบรมด้านอาชีพ 

๒ คน ๐ คน ๐.๐๐ 

๑๙. คนอายุ ๑๕-๕๙ ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ ๒,๓๐๕ คน ๒ คน ๐.๐๙ 
หมวดที่ ๔ การมีงานท าและรายได้ มี ๔ ตัวชี้วัด 
๒๐. คนอายุ ๑๕-๕๙ ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้ ๒,๐๗๒ คน ๑๑ คน ๐.๕๓ 
๒๑. คนอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ ๙๕๑ คน ๑๙ คน ๒.๐๐ 
๒๒. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อปี ๑,๕๓๓ คร. ๐ คน ๐.๐๐ 
๒๓. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ๑,๕๓๓ คร. ๖๗๓ คน ๔๓.๙๐ 
หมวดที่ ๕ ค่านิยม มี ๘ ตัวชี้วัด  
๒๔. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา  ๓,๕๙๑ คน ๑๖๔ คน ๔.๕๗ 
๒๕. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ ๓,๕๙๑ คน ๒๔๘ คน ๖.๙๑ 
๒๖. คนอายุ ๖ ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์         
      ละ ๑ ครั้ง 

๓,๕๐๗ คน ๖๐ คน ๑.๗๑ 

๒๗. คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือ 
      ภาครัฐ 

๙๗๓ คน ๐ คน ๐.๐๐ 

๒๘. คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือ 
      ภาครัฐ 

๕๓ คน ๐ คน ๐.๐๐ 

๒๙. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือ   
      ภาคเอกชน 

๑๔๓ คร. ๐ คน ๐.๐๐ 

๓๐. ครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน  
      หรือท้องถิ่น 

๑,๕๓๓ ๑ คร. ๐.๐๗ 

๓๑. ครอบครัวมีความอบอุ่น ๑,๕๓๓ ๐ ๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับต าบล ปี ๒๕๖๐ 
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อป ี

 
ที่ 
 

 
พื้นที่ 

 
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 

 
หมายเหตุ 

๑ หมู่ที่ ๑ บ้านบางหมาก ๑๑๗,๑๕๐.๐๐  
๒ หมู่ที่ ๒ บ้านดอนใหญ่ ๕๙,๓๔๐.๐๘  
๓ หมู่ที่ ๓ บ้านคูขุด ๙๒,๖๗๕.๙๑  
๔ หมู่ที่ ๔ บ้านคูขุด ๙๔,๗๖๕.๕๔  
๕ หมู่ที่ ๕ บ้านบางผรา ๗๙,๓๗๒.๕๔  
๖ หมู่ที่ ๖ บ้านดอนไทรงาม ๘๔,๕๖๓.๘๑  
๗ หมู่ที่ ๗ บ้านพ่วง ๘๓,๒๘๔.๗๓  
๘ หมู่ที่ ๘ บ้านดอนรวบ ๗๐,๙๑๕.๓๗  
๙ หมู่ที่ ๙ บ้านคอเตี้ย ๗๗,๔๒๙.๑๘  

๑๐ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนเสือฮูก ๙๓,๙๐๑.๖๕  
๑๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนทิงทวด ๗๓,๑๗๓.๓๖  
๑๒ หมู่ที่ ๑๒ บ้านดอนพุทธรักษา ๘๔,๐๕๒.๖๓  

เฉลี่ยทั้งสิ้น ๗๘,๙๔๖.๒๐  
 

ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับต าบล ปี ๒๕๖๐ 
รายจ่ายเฉลี่ยรายครัวเรอืน 

 
พื้นที่ 

 
จ านวน 
ครัวเรือ

น 

 
จ านวน 

คน 

แหล่งรายจ่ายครัวเรือน (บาท/ปี) รายจ่าย
ครัวเรือน 

รวมเฉลี่ย(บาท/
ปี) 

 
รายได้บุคคล 
เฉลี่ย(บาท/ปี) 

ต้นทุนการ
ผลิต 

อุปโภคบริโภค
ที่จ าเป็น 

อุปโภค
บริโภคที่ไม่

จ าเป็น 

ช าระหน้ีสิน 

ม.๑ 
ม.๒ 
ม.๓ 
ม.๔ 
ม.๕ 
ม.๖ 
ม.๗ 
ม.๘ 
ม.๙ 

ม.๑๐ 
ม.๑๑ 
ม.๑๒ 

 
เฉลี่ย 

ทุกพื้นที่ 

๔๐ 
๑๘๓ 

๘๗ 
๘๔ 

๑๓๙ 
๑๓๘ 
๑๓๓ 
๒๐๐ 
๑๗๕ 

๘๙ 
๑๘๐ 

๘๕ 
 

๑,๕๓๓ 

๘๐ 
๕๑๔ 
๒๑๖ 
๑๘๑ 
๓๘๖ 
๓๑๕ 
๒๗๕ 
๓๙๗ 
๓๙๒ 
๒๔๒ 
๔๔๑ 
๑๕๒ 

 
๓,๕๙๑ 

๒,๘๐๐.๐๐ 
๒,๒๕๙.๕๖ 
๔,๑๐๐.๐๐ 
๘,๒๑๑.๙๐ 

๑๕,๖๖๓.๓๑ 
๑๕,๘๗๔.๖๔ 
๑๓,๗๖๖.๙๒ 

๘,๐๖๓.๕๖ 
๙,๐๔๖.๒๙ 

๔๕,๕๕๐.๕๖ 
๑๓,๗๖๓.๘๙ 

๗,๔๙๔.๑๒ 
 

๑๑,๘๒๙.๘๘ 

๑๓๕,๑๗๕.๐๐ 
๑๕๔,๗๘๖.๘๙ 
๑๗๕,๓๓๓.๓๓ 
๑๔๑,๖๑๙.๐๕ 
๑๔๐,๙๙๒.๘๑ 
๑๐๗,๗๖๖.๖๗ 

๘๙,๖๙๓.๓๘ 
๑๐๖,๖๓๘.๖๐ 
๑๑๑,๙๘๗.๔๓ 
๑๐๙,๑๔๖.๐๗ 
๑๑๐,๕๘๕.๐๐ 
๑๑๖,๖๑๑.๗๖ 

 
๑๒๒,๔๖๕.๐๐ 

๒๘,๔๑๒.๕๐ 
๗,๑๙๓.๙๙ 

๑๒,๒๔๗.๑๓ 
๒๗,๘๙๘.๘๑ 
๒๒,๕๖๓.๓๑ 
๒๕,๘๙๑.๓๐ 
๒๒,๘๙๓.๖๑ 
๑๖,๕๔๗.๕๐ 
๒๐,๖๘๒.๘๖ 
๒๕,๖๒๙.๒๑ 
๑๘,๗๔๐.๕๖ 
๑๑,๘๓๑.๗๖ 

 
๑๙,๐๕๐.๙๘ 

 

๑๒,๑๒๕.๐๐ 
๑,๑๓๖.๖๑ 
๒,๙๑๐.๓๔ 
๖,๔๗๗.๓๘ 

๑๔,๕๙๑.๓๘ 
๑๒,๒๕๓.๔๘ 
๑๐,๗๖๕.๐๘ 

๒,๘๑๒.๐๐ 
๓,๗๙๕.๔๓ 

๒๖,๘๔๘.๓๑ 
๓๒,๓๙๓.๑๖ 

๖,๗๕๒.๙๔ 
 

๑๐,๘๖๘.๙๕ 

๑๗๘,๕๑๒.๕๐ 
๑๖๕,๓๗๗.๐๕ 
๑๙๔,๕๙๐.๘๐ 
๑๘๔,๒๐๗.๑๔ 
๑๙๓.๘๑๐.๘๑ 
๑๖๑,๗๘๖.๐๙ 
๑๗๗,๑๑๘.๙๙ 
๑๓๔,๐๖๑.๖๖ 
๑๓๔,๐๖๑.๖๖ 
๑๔๕,๕๑๒.๐๐ 
๒๐๗,๑๗๔.๑๖ 
๑๗ค,๔๘๒.๖๐ 

 
๑๖๔,๒๑๔.๘๑ 

๘๙,๒๕๖.๒๕ 
๕๘,๘๗๙.๓๘ 
๗๘,๓๗๖.๓๘ 
๘๕,๔๘๘.๔๐ 
๖๙,๗๙๑.๙๗ 
๗๐,๘๗๗.๗๑ 
๖๖,๓๑๕.๗๓ 
๖๗,๕๓๗.๓๖ 
๖๔,๙๖๐.๗๑ 
๗๖,๑๙๒.๑๕ 
๗๑,๖๒๕.๕๕ 
๗๙,๗๙๔.๐๘ 

 
๗๐,๑๐๓.๔๐ 

 



 
จ านวนประชากรจ าแนกตามระดบัการศึกษา ปี ๒๕๖๐ 

ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับต าบล 
ระดับการศึกษา เพศ รวม  

(คน) 
% 

ชาย (คน) % หญิง (คน) % 
  
 ไม่เคยศึกษา 
  อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 
  ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษา 
          (ป.๔ , ป.๗ ,ป.๖) 
  จบชั้นประถมศึกษา 
         (ป.๔ , ป.๗ ,ป.๖) 
  มัธยมศึกษาตอนต้น 
         (ม.ศ.๑-๓ , ม.๑-๓) 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
         (ม.ศ.๔-๕ , ม.๔-๖,ปวช.) 
  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
  ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
  สูงกว่าปริญญาตรี 

 
๑๙ 
๓๖ 
๓๔ 

 
๗๗๐ 

 
๓๗๙ 

 
๒๕๘ 

 
๙๒ 

๑๒๘ 
๑๑ 

 

 
๐.๕๓ 
๑.๐๐ 
๐.๙๕ 

 
๒๑.๔๔ 

 
๑๐.๕๕ 

 
๗.๑๘ 

 
๒.๕๖ 
๓.๕๖ 
๐.๓๑ 

 
๒๐ 
๓๒ 
๓๙ 

 
๙๔๔ 

 
๒๗๕ 

 
๒๔๓ 

 
๙๔ 

๒๐๘ 
๙ 

 

 
๐.๕๖ 
๐.๘๙ 
๑.๐๙ 

 
๒๖.๒๙ 

 
๗.๖๖ 

 
๖.๗๗ 

 
๒.๖๒ 
๕.๗๙ 
๐.๒๕ 

 

 
๓๙ 
๖๘ 
๗๓ 

 
๑,๗๑๔ 

 
๖๕๔ 

 
๖๕๔ 

 
๑๘๖ 
๓๓๖ 

๒๐ 

 
๑.๐๙ 
๑.๘๙ 
๒.๐๓ 

 
๔๗.๗๓ 

 
๑๘.๒๑ 

 
๑๘.๒๑ 

 
๕.๑๘ 
๙.๓๖ 
๐.๕๖ 

 

รวม ๑,๗๒๗ ๔๘.๐๙ ๑,๘๖๔ ๕๑.๙๑ ๓,๕๙๑ ๑๐๐.๐๐ 
          จากข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลบางหมาก พบว่าประชากรในเขตเทศบาลต าบล    
          บางหมากได้รบัการศึกษาทุกระดับการศึกษา  

 
               จ านวนประชากรจ าแนกตามประเภทอาชีพ ปี ๒๕๖๐ 

            ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับต าบล 
 

ประเภทอาชีพ จ านวนครัวเรือน 
  ก าลังศึกษา 
  ไม่มีอาชีพ 
  เกษตรกรรม - ท านา 
  เกษตรกรรม - ท าไร่ 
  เกษตรกรรม - ท าสวน 
  เกษตรกรรม - ประมง 
  เกษตรกรรม - ปศุสัตว์ 
  รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  พนักงานบริษัท 
  รับจ้างทั่วไป 
  ค้าขาย 
  ธุรกิจส่วนตัว 
  อาชีพอ่ืน (นอกเหนือจากที่กล่าว) 
   

๓ 
๔๕ 
๓ 
๑ 

๓๔๗ 
๒ 
๕ 

๗๒ 
๗ 

๒๑ 
๖๔๐ 
๑๒๓ 

 
รวมทั้งสิ้น ๑,๕๓๓ 

 



 

๖. สภาพทางเศรษฐกิจ 

     ๑) อาชีพ 
       การประกอบอาชีพในเขตเทศบาลต าบลบางหมาก  ประชากรส่วนใหญป่ระกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม  สวน
มะพร้าว  สวนปาลม์  และท านา  นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสตัว์เพื่อจ าหน่าย  เช่น โค  กระบือ  สุกร  เป็ด  ไก่  
ตลอดจนมีการเลี้ยงกุ้งและตะพาบน้ า 
  รายได้บุคคลเฉลี่ยประมาณ  ๗๘,๙๔๖.๒๐ บาท/คน/ปี  
  รายจ่ายบุคคลเฉลี่ยประมาณ  ๗๐,๑๐๓.๔๐ บาท/คน/ปี    
           ๒) หน่วยธุรกิจ 
       ๑.ปั๊มน้ ามัน  ๒  แห่ง 
   แอ๊ดบริการ    ตั้งอยู่หมูท่ี่  ๖ บ้านดอนไทรงาม 
   ดีแอนด์ที มินิมาร์ท   ตั้งอยู่หมูท่ี่  ๘ บ้านดอนรวบ 
       ๒.โรงงานน้ าปลา  ๑  แห่ง 
     ตั้งไฮ้ลิ้ม   ตั้งอยู่หมูท่ี่  ๕ บ้านบางผรา  
                 ๓.โรงแรม/รีสอร์ท  ๓  แห่ง 

๗ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

 ๑) ด้านการเกษตรกรรม 
          ประชากรส่วนใหญป่ระกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ประมาณ ๑๕,๔๙๓ ไร่ เช่น  

สวนมะพร้าว สวนปาล์มน้ ามัน ทุเรียน เป็นต้น โดยมีพืชเศรษฐกิจที่ท ารายได้ให้กบัประชาชน ได้แก่ 
   มะพร้าว   จ านวน  ๘,๗๒๕  ไร่ 
   ปาล์มน้ ามัน   จ านวน  ๖,๖๓๐  ไร่ 
   มังคุด    จ านวน       ๕๙  ไร่ 
   ทุเรียน    จ านวน       ๒๕  ไร่ 
   เงาะ    จ านวน       ๒๔  ไร่  
   อื่นๆ    จ านวน       ๓๐  ไร่ 

๒) แหล่งน้ า 
๑) แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

  แม่น้ า     ๑   สาย  แม่น้ าท่าตะเภา  
  คลอง    ๑   สาย 
  บึง , หนองและอื่น ๆ   ๑   แห่ง 
            ๒) แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 
  คลองชลประทาน  ๓ แห่ง  
  สระน้ า   ๖ แห่ง 
  บ่อโยก                     ๒๗ แห่ง 
  บ่อน้ าบาดาล                ๑ แห่ง 
  
 
   
 



 

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

วัด / ส านักสงฆ์/ศาลเจ้า ๗ แห่ง 
              ชื่อ                                                     ที่ตั้ง 

      วัดสุวรรณนัทธี (วัดคูขุด)                       หมู่ที่  ๓   บ้านคูขุด 

      วัดดอนรวบ             หมู่ที่  ๘   บ้านดอนรวบ 

      วัดคอเตี้ย             หมู่ที่  ๙   บ้านคอเตี้ย 

      วัดบางผรา             หมู่ที่  ๕   บ้านบางผรา 

      วัดทุ่งไผ่                        หมู่ที่  ๑๐  บ้านดอนเสือฮูก 

      วัดดอนใหญ่                        หมู่ที่  ๑๑  บ้านดอนทิงทวด 

      ศาลเจ้าปุ่นเฒ่ากง            หมู่ที่  ๓    บ้านคูขุด 

 
จ านวนประชากรจ าแนกตามศาสนา  

ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับต าบล 

ศาสนา เพศ รวม (คน) % 
ชาย (คน) % หญิง (คน) % 

  
 พุทธ 
 คริสต ์
 อิสลาม 
 ซิกส์ 
 ฮินดู 
 อ่ืนๆ 
 

 
๒,๓๖๙ 

๒ 
๑ 
-  
- 
- 

 
๙๙.๘๗ 

๐.๐๘ 
๐.๐๔ 

 
๒,๔๒๗ 

- 
๒ 
- 
- 
- 

 
๙๙.๙๒ 

- 
๐.๐๘ 

- 
- 
- 

 
๔,๗๙๖ 

๒ 
๓ 
- 
- 
- 

 
๙๙.๙๐ 

๐.๐๔ 
๐.๐๖ 

- 
- 
- 
 

รวม ๒,๓๗๒  ๒,๔๒๙  ๔,๘๐๑  
 
 ประเพณีท้องถ่ิน 

  ประเพณีไทยทรงด า หมู่ที่ ๘ ๙ ประเพณีท้องถ่ินของชาวไทยด า  
ประเพณีพ่อปู่พ่วง   หมู่ที่ ๗   
ประเพณีวัดคูขุด     หมู่ที่ ๓ 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
    หมอนวดแผนไทย 
   กลุ่มทอผ้าชาวไทด า 
    
 
 
 
 
 



 ๙. ทรัพยากรธรรมชาต ิ

     ทรัพยากรดิน  ลักษณะของดินภายในเขตเทศบาลต าบลบางหมากส่วนมาก            
เป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การเพาะปลูก  ส่วนใหญจ่ะปลูกมะพร้าว ท านาและสวนปาล์มน้ ามัน 

     ทรัพยากรน้ า   แหล่งน้ าผิวดินที่ส าคัญของเทศบาลต าบลบางหมาก   
ได้แก่  แม่น้ าท่าตะเภา    
   ป่าไม้ ป่าชายเลนบริเวณ หมู่ที่ ๘ ต าบลบางหมาก เช่ือมต าบลทุง่คา  
   ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงดอนทงิทวด หมู่ที่ ๘,๙ ต าบลบางหมาก เนื้อที่ประมาณ         
๑,๔๐๐ ไร่ มีสถานทีร่าชการ วัด โรงเรียน ประชาชนเข้าอยู่อาศัยและท าประโยชน์     


