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ส่วนที่ 1 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

  
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลชะเมา  อ าเภอปากพนัง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช  เป็นเทศบาลต าบลชะเมา  ประกาศเมื่อวันที ่2  กันยายน  2556  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6  กันยายน  
2556   

 
1. ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้ง 
 เทศบาลต าบลชะเมา  ตั้งอยู่เลขที่ 139  หมู่ที่ 9  ต าบลชะเมา  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอปากพนัง  โดยอยู่ห่างอ าเภอปากพนัง  ประมาณ 23 กิโลเมตร  และอยู่ห่างจาก
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประมาณ  22  กิโลเมตร   

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การท าการเกษตร  มีน้ าท่วมขังช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม ซึ่งเป็นช่วง
ฤดูฝนของทุกปี  ส่วนฤดูแล้งในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน  และในต าบลชะเมา  จะมีปัญหาในด้านการกักเก็บน้ า
ไว้ในช่วงฤดูแล้งหรือในช่วงที่ต้องการใช้น้ า  เพราะไม่มีแหล่งเก็บน้ าส ารองเพ่ือใช้ในยามขาดแคลนน้ า 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ตั้งอยู่ในเขตร้อน ริมฝั่งทะเลด้านตะวันออกของภาคใต้ มีลมทะเลพัดผ่าน ท าให้อากาศไม่ร้อนจัดและ
หนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28 องศาเซลเซียส มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
พัดผ่านประกอบกับอยู่ในเขตภูมิอากาศร้อน แบ่งฤดูกาลได้ 2 ฤดู คือ    

1.3.1 ฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน อากาศค่อนข้างร้อนตลอดฤดูกาล 
         1.3.2 ฤดูฝนแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 
                    - ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
                    - ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ
อันเป็นช่วงที่มีฝนตกหนักหนาแน่น 
 1.4 ลักษณะของดิน 
  เป็นดินเหนียวปนดินร่วน  เหมาะแก่การเพาะปลูกท าการเกษตร 
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 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
  1) หนอง บึง  จ านวน  1  แห่ง 
   - หนองโอหลอด   
 
  2) คลอง ล าธาร ห้วย  จ านวน  1  แห่ง  ได้แก่ 
   - คลองชะเมา 
   - คลองเกาะโพธิ์ 
   - คลองใหม่ท่านมุ้ย 
   - คลองวัดลาว 
   - คลองบ้านต้นงิ้ว 
   - คลองบางมะพร้าว 
  3) ลักษณะของไม้ และป่าไม้ 
   - ไม่มี - 
 
2. ด้านการเมืองการปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
  ทิศเหนือ ติดกับ เทศบาลต าบลบางจาก   อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
  ทิศใต้  ติดกับ ต าบลดอนตรอ    อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
  ทิศตะวันออก ติดกับ ต าบลคลองน้อย และต าบลเกาะทวด  อ าเภอปากพนัง 
  ทิศตะวันตก ติดกับ ต าบลท่าเรือ   อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 2.2 การเลือกตั้ง 
  แบ่งเขตเลือกตั้ง  เป็น  2  เขตเลือกตั้ง ได้แก่ 
   - เขตเลือกตั้ง เขต 1  หมู่ที่ 1,4,5,6 
   - เขตเลือกตั้ง เขต 2  หมู่ที่ 2,3,7 
  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต รวม 2,811 คน  

- ชาย   1,383  คน  
- หญิง  1,426  คน 
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3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 
 จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,129 ครัวเรือน (ข้อมูลประชากรจากส านักทะเบียนราษฎรและบัตร     อ าเภอ
ปากพนัง ณ  พฤศจิกายน 2559)   
  

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 
1 บ้านทวดลุง 189 
2 บ้านวัดลาว 227 
3 บ้านบางมูลนาก 170 
4 บ้านปากเนตร 85 
5 บ้านต้นงิ้ว 67 
6 บ้านบางมะพร้าว 185 
7 บ้านอ่าวเคียน 206 

รวม 1,129 
 
 มีประชากรทั้งสิ้น 3,538 คน  แยกเป็นชาย 1,773 คน  หญิง 1,765 คน            

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 บ้านทวดลุง 303 325 628 
2 บ้านวัดลาว 344 356 700 
3 บ้านบางมูลนาก 299 287 586 
4 บ้านปากเนตร 137 140 277 
5 บ้านต้นงิ้ว 115 103 218 
6 บ้านบางมะพร้าว 241 240 481 
7 บ้านอ่าวเคียน 334 314 648 

รวม 1,773 1,765 3,538 
(ข้อมูลประชากรจากส านักทะเบียนราษฎรและบัตรอ าเภอปากพนัง ณ พฤศจิกายน 2559) 
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 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
(ข้อมูลประชากรจากส านักทะเบียนราษฎรและบัตรอ าเภอปากพนัง ณ พฤศจิกายน 2559) 

ช่วงอายุ (ปี) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
0-10 146 149 295 
11-20 177 180 357 
21-30 165 135 300 
31-40 180 201 381 
41-50 242 239 481 
51-60 180 175 355 
61-70 130 152 282 
71-80 104 135 239 
81-90 57 86 143 
91-100 8 16 24 

100 ปีขึ้นไป - - - 
รวม 1,389 1,468 2,857 

 
4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
  - โรงเรียนระดับมัธยม   จ านวน  1  แห่ง 
  - โรงเรียนระดับประถม จ านวน  2  แห่ง 
  - ศูนยพั์ฒนาเด็กพิการ จ านวน  1  แห่ง 

4.2 สาธารณสุข 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน  2  แห่ง 
 - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน   จ านวน  7  หมู่บ้าน 
 - อสม.     จ านวน  50  คน 
 - คลินิกเวชกรรมแผนไทย   จ านวน  1  แห่ง 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  - ถนนสายปากเนตร – ทางพูน ของทางหลวงชนบท หมายเลข  4013  

- ถนนสายปากเนตร – ทางพูน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช       หมายเลข 
4234 

 5.2 การไฟฟ้า 
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปากพนัง  และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 5.3 การประปา 

การให้บริการการประปาอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลชะเมา  แต่ยังไม่สามารถ
ให้บริการได้ทั่วถึง  จะมีเขตจ าหน่ายประปาเฉพาะที่มีถนนผ่าน  และถนนซอยบางส่วน  มีผู้ใช้น้ าประปาทั้งหมด  
556  ครัวเรือน  แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน าประปา  จ านวน  8  แห่ง 
 5.4 โทรศัพท์ 
  - ไม่มี - 
 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุครุภัณฑ์ 
  - ไม่มี - 
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
  มีการเพาะปลูกข้าว  ข้าวโพด  อ้อย  มะละกอ  มะพร้าว  ส้มโอ  ปาล์มน้ ามัน 
 6.2 การท่องเที่ยว 
  - ไม่มี - 
 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
  มี  7  หมู่บ้าน 
 7.2 ด้านการเกษตร 
  มีการเพาะปลูกข้าว  ข้าวโพด  อ้อย  มะละกอ  มะพร้าว  ส้มโอ  ปาล์มน้ ามัน 
 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
  มีคลองชะเมาไหลผ่าน  และหนองโอหลอดเป็นที่กักเก็บน้ า 
 7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน  น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค) 
 ใช้แหล่งน้ าบ่อบาดาล  และการประปาหมู่บ้าน 
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8. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา 
  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  รองลงมาศาสนาอิสลาม 
 8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  มีประเพณีและงานประจ าปี 
  1. ประเพณีให้ทานไฟหมู่บ้าน 
  2. การจัดกิจกรรมท าบุญ วันขึ้นปีใหม่ 
  3. การจัดกิจกรรม 12 สิงหาคมมหาราชินี และ 5 ธันวามหาราช 
  4. การจัดกิจกรรมบรรพชาภาคฤดูร้อนสามเณร 
  5. การจัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
  6. ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จัดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน ของทุกปี 
 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 น้ า 
  1) หนอง บึง  จ านวน  1  แห่ง 
   - หนองโอหลอด   
  2) คลอง ล าธาร ห้วย  จ านวน  1  แห่ง  ได้แก่ 
   - คลองชะเมา 
   - คลองเกาะโพธิ์ 
   - คลองใหม่ท่านมุ้ย 
   - คลองวัดลาว 
   - คลองบ้านต้นงิ้ว 
   - คลองบางมะพร้าว 
 9.2 ป่าไม ้
  - ไม่มี - 
 9.3 ภูเขา 
  - ไม่มี - 
 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  บางปีเพียงพอและเหมาะแก่การท าการเกษตร  และบางปีก็ไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตร 
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10. อ่ืน ๆ (ถ้ามีระบุ) 
 - มีสินค้าที่มีชื่อเสียงของต าบลได้แก่ ข้าวเกษตรอินทรีย์  ศูนย์ข้าวเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 7 ต าบลชะเมา 
อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช   
 - เซลเทลลาคลินิกเวชกรรมแผนไทย เลขท่ี 51  หมู่ที่ 5  ต าบลชะเมา  อ าเภอปากพนัง     จังหวัด
นครศรีธรรมราช  80330  โทร/แฟ็กซ์  075-399811-12  มือถือ 081-892-3846 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
บทน า 

 
วิสัยทัศน์สุขภาพชมชน ต าบลชะเมา 
   “ชะเมาเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา เครือข่ายน าพา สู่สุขภาพแข็งแรง” 
 
 เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพส่วนใหญ่ เป็นปัญหาด้านพฤติกรรมของบุคคลที่มีสาเหตุมาจากปัจจัย                 
หลาย ๆ ด้านที่ผสมผสานกันอันได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคลที่มาจากพันธุกรรม เจตคติ ความรู้และความเข้าใจปัจจัย
ด้าน ครอบครัวชุมชน สังคม ที่มีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตซึ่งการแก้ไขจะต้องใช้
กลวิธีการด าเนินงานในหลายวิธีและใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาค
ส่วนและบุคคล ที่เป็นเจ้าของสุขภาพ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการกองทุนบรรลุวัตถุประสงค์จึงต้องมีระบบการจัดท าข้อมูลมีการจัดท า 
แผนงานที่ใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและการก าหนดทิศทางการด าเนินงานในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่
หน่วย บริการประชาชน และภาคีที่เกี่ยวข้องการจัดท าแผนงานดังกล่าวอาจใช้เครื่องมือ เช่น แผนสุขภาพชุมชน
แผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์เป็นต้นโดยในระยะแรกอาจเลือกใช้แผนสุขภาพชุมชนและในระยะต่อไปมีการพัฒนาขึ้น
โดยน า แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุนเพ่ือพัฒนาให้เกิดสุขภาวะของ
ประชาชนใน พ้ืนที่รับผิดชอบต่อไป  
 1. ความหมายของแผนสุขภาพชุมชน 
 แผนสุขภาพชุมชนหมายถึงแผนงานด้านสุขภาพของประชาชนโดยประชาชนเพ่ือประชาชนเป็น 
กระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วมคิดร่วมค้นหาร่วมเรียนรู้ร่วมก าหนดทิศทาง ร่วมจัดกิจกรรมการพัฒนาและร่วมรับ 
ผลประโยชน์โดยเริ่มจากการคัดเลือกแกนน าการทบทวนงานในอดีตเพ่ือก าหนดอนาคตการส ารวจข้อมูลวิเคราะห์  
ข้อมูลสภาพปัญหาและการประเมินศักยภาพของชุมชนเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดการทบทวนตนเองโดยค านึงถึง 
ศักยภาพทรัพยากร ภูมิปัญญาวิถีชีวิต วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนรวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามศักยภาพ
ของชุมชนกระตุ้นประชาชนให้เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาชุมชนของตนเองตลอดจนให้ความร่วมมือกับ  
กิจกรรมด้านสุขภาพและร่วมติดตามประเมินผลโดยสามารถขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกได้                  
          2. หลักการของแผนสุขภาพชุมชน 
          ในการจัดท าแผนสุขภาพชุมชนควรยึดหลักการดังนี้ 
 2.1 ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งชุมชนเป็นศูนย์กลางและประชาชนเป็นเจ้าของ 
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 2.2 รวมพลังทุกภาคส่วนของสังคมเพ่ือการอยู่เย็นเป็นสุขตามแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง  

2.3 บูรณาการกระบวนการจัดท าแผนและงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม 
  2.4 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
 


