
 

 

 

ประกาศคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือในการแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชกิสภาท้องถ่ิน 
 

เรื่อง  ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา 
************************** 

 
  ด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้มีมติแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือ
ช่วยเหลือในการแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือทําหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในการดําเนินการแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินเมื่อมีกรณีที่จะต้องแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถิ่นของแต่ละแห่ง  ทั้งน้ีกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง จัดต้ังองค์การบริหารส่วนตําบล
ชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเทศบาลตําบลชะเมา ลงวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ จึงทําให้
องค์การบริหารส่วนตําบลชะเมาเป็นเทศบาลตําบลชะเมา ต้ังแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ซึ่งจําเป็นต้อง
ดําเนินการแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นใหม่ให้มีความเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต่อไป 
 

ในการน้ี  คณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยเหลือในการแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลตําบล
ชะเมา  ได้มีมติในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  เมื่อวันจันทร์  ที่ ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๖  ให้มีการแบ่งเขตเลือกต้ัง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา  ดังนี้ 

  ลําดับที่ ๑  ใช้รูปแบบท่ี ๑   
 เขตเลือกต้ังที่ ๑ ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ จํานวนประชากร ๑,๖๗๖  คน 
 เขตเลือกต้ังที่ ๒ ประกอบด้วย หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๗ จํานวนประชากร ๑,๙๓๘ คน 

ความต่างของประชากร เขตเลือกต้ังที่ ๑ น้อยกว่าเขตเลือกต้ังที่ ๒ จํานวน ๒๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ  ๗.๒๕ 
 

ลําดับที่ ๒  ใช้รูปแบบท่ี ๒  
 เขตเลือกต้ังที่ ๑ ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ (บางส่วน) หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ จํานวนประชากร  
๑,๖๙๙  คน 
 เขตเลือกต้ังที่ ๒ ประกอบด้วย หมู่ที่ ๒ (บางส่วน) หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๗ จํานวนประชากร ๑,๙๑๕ คน 
 ความต่างของประชากร เขตเลือกต้ังที่ ๑ น้อยกว่าเขตเลือกต้ังที่ ๒ จํานวน ๒๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ๕.๙๗ 
 

ลําดับที่ ๓  ใช้รูปแบบท่ี ๓ 
 เขตเลือกต้ังที่ ๑ ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ (บางส่วน) จํานวนประชากร ๑,๖๓๐ คน 

เขตเลือกต้ังที่ ๒ ประกอบด้วย หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๖ (บางส่วน) และหมู่ที่ ๗ จํานวนประชากร ๑,๙๘๔ คน 
ความต่างของประชากร เขตเลือกต้ังที่ ๑ น้อยกว่าเขตเลือกต้ังที่ ๒ จํานวน ๓๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๙ 

 
 
 
 

/โดยคณะอนุ... 
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บันทึกแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือในการแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
เรื่อง  การรับฟังความคิดเหน็ของประชาชนเก่ียวกับการแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา 

ลงวันที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๖ 
 
 
  เหตุผลที่คณะกรรมการฯ  ได้มีมติประชุมเห็นชอบในการแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลชะเมา  เลือกรูปแบบที่ ๑  เป็นอันดับ ๑  เน่ืองจากมีจํานวนประชากรในแต่ละเขตเลือกต้ังใกล้เคียงกัน
มากที่สุด  โดยไม่แบ่งพ้ืนที่หมู่บ้าน  จํานวน  ๒  เขต  เขตที่ ๑  จํานวน  ๔  หมู่บ้าน  และเขตที่ ๒  จํานวน  ๓  
หมู่บ้าน  และมืพ้ืนที่ติดต่อกันเป็นการไม่เปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกต้ังเดิม  ซึ่งจะทําให้ประชาชนไม่เกิดความ
สับสนในการไปใช้สิทธิเลือกต้ัง  รวมทั้งเมื่อแบ่งเขตตามรูปแบบน้ีแล้วความต่างของพ้ืนที่ในแต่ละเขตเลือกต้ัง
โดยรวมทั้งหมดไม่ต่างกันมากนัก  การแบ่งเขตเลือกต้ังตามรูปแบบนี้จึงมีความเหมาะสมมากที่สุด  และไม่เกิน
ร้อยละสิบ 
  สําหรับรูปแบบที่ ๒  เป็นอันดับ ๒  จะมีผลต่างของจํานวนประชากรในแต่ละเขตเลือกต้ัง
มากกว่ารูปแบบที่ ๑  และต้องแบ่งพ้ืนที่หมู่บ้านทําให้ประชาชนสับสนในการไปใช้สิทธิเลือกต้ัง  และรูปแบบที่ 
๓  เป็นลําดับที่ ๓  เน่ืองจากจํานวนประชากรของแต่ละเขตเลือกต้ังต่างกันมากที่สุด  และเป็นการแบ่งพ้ืนที่
หมู่บ้าน  ทําให้ประชาชนเกิดความสับสนในการไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 
 
 
 

สักรินทร ์  ธรสินธ์ุ 
(นายสักรินทร์   ธรสินธุ์) 
ปลัดเทศบาลตําบลชะเมา 
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แบบเสนอการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา 
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รูปแบบท่ี ๑ 
ขอเสนอการแบ่งเขตเลือกต้ังเปน็ ๒ เขต ดังต่อไปนี ้

 
เขต

เลือกต้ัง 
จํานวนสมาชกิ 

(คน) พื้นทีป่ระกอบเป็นเขตเลือกต้ัง จํานวนประชากร 
(คน) หมายเหตุ 

๑ ๖ หมู่ที่ ๑ บ้านทวดลุง 
หมู่ที่ ๔ บ้านปากเนตร 
หมู่ที่ ๕ บ้านต้นง้ิว 
หมู่ที่ ๖ บ้านบางมะพร้าว 

รวม 
 

๖๓๖ 
๒๘๓ 
๒๒๔ 
๕๓๓ 

๑,๖๗๖ 

 

๒ ๖ หมู่ที่ ๒ บ้านวัดลาว 
หมู่ที่ ๓ บ้านบางมูลนาก 
หมู่ที่ ๗ บ้านอ่าวเคียน 

รวม 
 

๗๐๗ 
๕๖๗ 
๖๖๔ 

๑,๙๓๘ 

 

รวมประชากรท้ังสิน้ ๓,๖๑๔  
 
ความแตกต่างของประชากรเขตเลือกต้ังที่ ๑ น้อยกว่าเขตเลือกต้ังที่ ๒ จํานวน ๒๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๕ 
หมายเหตุ   จํานวนประชากรของเทศบาลตําบลชะเมา ทั้งหมด ๓,๖๑๔ คน 
  ข้อมูล ณ วันที ่ ๓๑  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
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คําบรรยายแนวเขต แบ่งเขตการเลือกต้ัง 
เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนงั  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 ให้กําหนดเขตเลือกต้ังเทศบาลตําบลชะเมา รูปแบบที่ ๑ ไว้ดังน้ี 
 
เขตเลือกต้ังที่ ๑ 
 เร่ิมต้นจากหลักเขตที่ ๑ ต้ังอยู่บริเวณพิกัด PK ๑๖๓๒๑๔ ไปทางทิศทะวันออกตามแนวกึ่งกลางคลอง 
บางจากตามแนวเขตเทศบาลตําบลชะเมากับเทศบาลตําบลบางจาก อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช ถึงหลักเขตที่ 
๒ บริเวณพิกัด PK ๑๗๖๒๑๓ จากหลักเขตที่ ๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางคลองลานกระบือ
ตามแนวเขตเทศบาลตําบลชะเมากับตําบลคลองน้อย อําเภอปากพนัง ถึงหลักเขตที่ ๓ บริเวณพิกัด 
PK ๑๙๐๑๙๔ จากหลักเขตที่ ๓ ไปทางทิศใต้ตามแนวก่ึงกลางคลองลานกระบือ แล้วไปทางทิศตะวันตกตาม
แนวเขตเทศบาลตําบลชะเมากับเทศบาลตําบลเกาะทวด อําเภอปากพนัง ถึงพิกัด PK ๑๘๘๑๘๔ จากพิกัด 
PK ๑๘๘๑๘๔ ไปทางทิศใต้ตามแนวเขตเทศบาล ถึงพิกัด PK ๑๘๙๑๗๕ จากพิกัด PK ๑๘๙๑๗๕ ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเขตเทศบาล ถึงหลักเขตที่ ๔ บริเวณพิกัด PK ๑๗๗๑๖๙ จากหลักเขตที่ ๔ ไปทางทิศ
ตะวันตกตามแนวกึ่งกลางคลองวัดลาว ตามแนวแบ่งเขตระหว่างหมู่ที่ ๖ กับหมู่ที่ ๒ ถึงพิกัด PK ๑๗๕๑๖๖ 
จากพิกัด PK ๑๗๕๑๖๖ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลางคลองวัดลาวตามแนวแบ่งเขตระหว่างหมู่ที่ ๖ กับ
หมู่ที่ ๒ ถึงพิกัด PK ๑๕๙๑๖๔ ซึ่งเป็นจุดเช่ือมต่อระหว่างคลองชะเมากับคลองวัดลาว จากพิกัด PK ๑๕๙๑๖๔ 
ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองชะเมาตามแนวเขตเทศบาล จนถึงหลักเขตที่ ๑ บริเวณพิกัด 
PK ๑๖๓๒๑๔ อันเป็นจุดเริ่มต้น  
 
เขตเลือกต้ังที่ ๒ 
 เร่ิมต้นจากจุดบริเวณพิกัด PK ๑๕๙๑๖๔ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางคลองวัดลาว ตามแนว
แบ่งเขตระหว่างหมู่ที่ ๖ กับหมู่ที่ ๒ ถึงพิกัด PK ๑๗๕๑๖๖ จากพิกัด PK ๑๗๕๑๖๖ ไปทางทิศใต้ตามแนวเขต
เทศบาลตําบลชะเมากับเทศบาลตําบลเกาะทวดผ่านถนนสายป่ากล้วย – หนําหย่อมที่พิกัด PK ๑๗๖๑๖๑ ผ่าน
คลองแผ้วไปทางทิศใต้ตามแนวก่ึงกลางเหมืองนํ้า รพช.-ทอนจาก ผ่านเหมืองนํ้า รพช.-ทอนจากไปตามแนวเขต
เทศบาล ถึงหลักเขตที่ ๕ บริเวณพิกัด PK ๑๘๕๑๒๕ จากหลักเขตที่ ๕ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลาง
คลองค้อ แล้วไปทางทิศใต้ ทิศตะวันตก ทิศใต้ ตามแนวเขตเทศบาลตําบลชะเมากับเทศบาลเกาะทวดผ่าน
คลองเกาะน้อย ถึงหลักเขตที่ ๖ บริเวณพิกัด PK ๑๗๘๑๐๑ จากหลักเขตที่ ๖ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตาม
แนวเขตเทศบาลตําบลชะเมากับตําบลเชียรเขา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ถึงหลักเขตที่ ๗ บริเวณพิกัด 
PK ๑๖๘๐๘๓ จากหลักเขตที่ ๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองใหม่สุรินทร์ตามแนวเขต
เทศบาลตําบลชะเมากับเทศบาลตําบลดอนตรอ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ผ่านจุดเช่ือมต่อระหว่างคลองใหม่
สุรินทร์กับคลองเกาะน้อย ผ่านสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถึงหลักเขตที่ ๘ บริเวณ
พิกัด PK ๑๒๕๑๑๖ จากหลักเขตที่ ๘ ไปทางทิศตะวันออกและทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองชะเมาตามแนว
เขตเทศบาลตําบลชะเมากับตําบลท่าเรือ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จนถึงพิกัด PK ๑๕๙๑๖๔ อันเป็น
จุดเริ่มต้น 
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แบบเสนอการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา 
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รูปแบบท่ี ๒ 
ขอเสนอการแบ่งเขตเลือกต้ังเปน็ ๒ เขต ดังต่อไปนี ้

 
เขต

เลือกต้ัง 
จํานวนสมาชกิ 

(คน) พื้นทีป่ระกอบเป็นเขตเลือกต้ัง จํานวนประชากร 
(คน) หมายเหตุ 

๑ ๖ หมู่ที่ ๑ บ้านทวดลุง 
หมู่ที่ ๒ บ้านวัดลาว(บางส่วน) 
หมู่ที่ ๔ บ้านปากเนตร 
หมู่ที่ ๕ บ้านต้นง้ิว 
หมู่ที่ ๖ บ้านบางมะพร้าว 

รวม 
 

๖๓๖ 
๒๓ 
๒๘๓ 
๒๒๔ 
๕๓๓ 

๑,๖๙๙ 

 

๒ ๖ หมู่ที่ ๒ บ้านวัดลาว(บางส่วน) 
หมู่ที่ ๓ บ้านบางมูลนาก 
หมู่ที่ ๗ บ้านอ่าวเคียน 

รวม 
 

๖๘๔ 
๕๖๗ 
๖๖๔ 

๑,๙๑๕ 

 

รวมประชากรท้ังสิน้ ๓,๖๑๔  
 
ความแตกต่างของประชากรเขตเลือกต้ังที่ ๑ น้อยกว่าเขตเลือกต้ังที่ ๒ จํานวน ๒๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๗ 
หมายเหตุ   จํานวนประชากรของเทศบาลตําบลชะเมา ทั้งหมด ๓,๖๑๔ คน 
  ข้อมูล ณ วันที ่ ๓๑  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
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คําบรรยายแนวเขต แบ่งเขตการเลือกต้ัง 
เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนงั  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 ให้กําหนดเขตเลือกต้ังเทศบาลตําบลชะเมา รูปแบบที่ ๒ ไว้ดังน้ี 
 
เขตเลือกต้ังที่ ๑ 
 เร่ิมต้นจากหลักเขตที่ ๑ ต้ังอยู่บริเวณพิกัด PK ๑๖๓๒๑๔ ไปทางทิศทะวันออกตามแนวกึ่งกลางคลอง 
บางจากตามแนวเขตเทศบาลตําบลชะเมากับเทศบาลตําบลบางจาก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ถึง
หลักเขตที่ ๒ บริเวณพิกัด PK ๑๗๖๒๑๓ จากหลักเขตที่ ๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวก่ึงกลางคลอง
ลานกระบือตามแนวเขตเทศบาลตําบลชะเมากับตําบลคลองน้อย อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ถึง
หลักเขตที่ ๓ บริเวณพิกัด PK ๑๙๐๑๙๔ จากหลักเขตที่ ๓ ไปทางทิศใต้ตามแนวกึ่งกลางคลองลานกระบือ 
แล้วไปทางทิศตะวันตกตามแนวเขตเทศบาลตําบลชะเมากับเทศบาลตําบลเกาะทวด อําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ถึงพิกัด PK ๑๘๘๑๘๔ จากพิกัด PK ๑๘๘๑๘๔ ไปทางทิศใต้ตามแนวเขตเทศบาล ถึงพิกัด 
PK ๑๘๙๑๗๕ จากพิกัด PK ๑๘๙๑๗๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเขตเทศบาล ถึงหลักเขตที่ ๔ 
บริเวณพิกัด PK ๑๗๗๑๖๙ จากหลักเขตที่ ๔ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวก่ึงกลางคลองวัดลาว ตามแนวแบ่ง
เขตระหว่างหมู่ที่ ๖ กับหมู่ที่ ๒ ถึงพิกัด PK ๑๗๕๑๖๖ จากพิกัด PK ๑๗๕๑๖๖ ไปทางทิศใต้ตามแนวเขต
เทศบาล ถึงพิกัด PK ๑๗๖๑๖๑  จากพิกัด PK ๑๗๖๑๖๑ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคันดินสาธารณะแล้วไป
ทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ๒๑๐๗ (ปากเนตร - ทางพูน) แล้วไปทางทิศ
ตะวันตกตามแนวกึ่งกลางคลองวัดลาว ถึงพิกัด PK ๑๕๙๑๖๔ ซึ่งเป็นจุดเช่ือมต่อระหว่างคลองชะเมากับคลอง
วัดลาว จากพิกัด PK ๑๕๙๑๖๔ ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองชะเมา ตามแนวเขตเทศบาล บรรจบ
หลักเขตที่ ๑ อันเป็นจุดเริ่มต้น 
 
เขตเลือกต้ังที่ ๒ 
 เริ่มต้นจากจุดบริเวณพิกัด PK ๑๕๙๑๖๔ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางคลองชะเมา ตามแนว
แบ่งเขตระหว่างหมู่ที่ ๖ กับหมู่ที่ ๒ แล้วไปทางทิศใต้ตามแนวก่ึงกลางถนนทางหลวงชนบท หมายเลข ๒๑๐๗ 
(ปากเนตร – ทางพูน) แล้วไปทางทิศตะวันออกตามแนวคันดินสาธารณะถึงพิกัด PK ๑๗๖๑๖๑  จากพิกัด PK 
๑๗๖๑๖๑ ไปทางทิศใต้ตามแนวเขตเทศบาลตําบลชะเมากับเทศบาลตําบลเกาะทวด ผ่านคลองแผ้วไปทางทิศ
ใต้ตามแนวก่ึงกลางเหมืองนํ้า รพช.-ทอนจาก ผ่านเหมืองนํ้า รพช.-ทอนจากไปตามแนวเขตเทศบาล ถึงหลักเขต
ที่ ๕ บริเวณพิกัด PK ๑๘๕๑๒๕ จากหลักเขตที่ ๕ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลางคลองใหม่ท่านมุ่ย  แล้ว
ไปทางทิศใต้ตามแนวเขตเทศบาลตําบลชะเมากับเทศบาลตําบลเกาะทวด แล้วไปทางทิศตะวันตกตามแนวเขต
เทศบาล แล้วไปทางทิศใต้ตามแนวเขตเทศบาลผ่านคลองเกาะน้อย ถึงหลักเขตที่ ๖ บริเวณพิกัด PK ๑๗๘๑๐๑ 
จากหลักเขตที่ ๖ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเขตเทศบาลตําบลชะเมากับตําบลเชียรเขา อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงหลักเขตที่ ๗ บริเวณพิกัด PK ๑๖๘๐๘๓ จากหลักเขตที่ ๗ ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองใหม่สุรินทร์ตามแนวเขตเทศบาลตําบลชะเมากับเทศบาลตําบล
ดอนตรอ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านจุดเช่ือมต่อระหว่างคลองใหม่สุรินทร์กับคลอง
เกาะน้อย ผ่านสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถึงหลักเขตที่ ๘ บริเวณพิกัด PK 
๑๒๕๑๑๖ จากหลักเขตที่ ๘ ไปทางทิศตะวันออกและทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองชะเมาตามแนวเขต
เทศบาลตําบลชะเมากับตําบลท่าเรือ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จนบรรจบกับบริเวณพิกัด PK 
๑๕๙๑๖๔ อันเป็นจุดเริ่มต้น 
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แบบเสนอการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา 
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รูปแบบท่ี ๓ 
ขอเสนอการแบ่งเขตเลือกต้ังเปน็ ๒ เขต ดังต่อไปนี ้

 
เขต

เลือกต้ัง 
จํานวนสมาชกิ 

(คน) พื้นทีป่ระกอบเป็นเขตเลือกต้ัง จํานวนประชากร 
(คน) หมายเหตุ 

๑ ๖ หมู่ที่ ๑ บ้านทวดลุง 
หมู่ที่ ๔ บ้านปากเนตร 
หมู่ที่ ๕ บ้านต้นง้ิว 
หมู่ที่ ๖ บ้านบางมะพร้าว 
          (บางสว่น) 

รวม 
 

๖๓๖ 
๒๘๓ 
๒๒๔ 
๔๘๗ 

 
๑,๖๓๐ 

 

๒ ๖ หมู่ที่ ๒ บ้านวัดลาว 
หมู่ที่ ๓ บ้านบางมูลนาก 
หมู่ที่ ๖ บ้านบางมะพร้าว  
          (บางสว่น) 
หมู่ที่ ๗ บ้านอ่าวเคียน 

รวม 
 

๗๐๗ 
๕๖๗ 
๔๖ 

 
๖๖๔ 

๑,๙๘๔ 

 

รวมประชากรท้ังสิน้ ๓,๖๑๔  
 
ความแตกต่างของประชากรเขตเลือกต้ังที่ ๑ น้อยกว่าเขตเลือกต้ังที่ ๒ จํานวน ๓๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๙ 
หมายเหตุ   จํานวนประชากรของเทศบาลตําบลชะเมา ทั้งหมด ๓,๖๑๔ คน 
  ข้อมูล ณ วันที ่ ๓๑  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12
 

 
 
 
 
 



 

 

13
 

คําบรรยายแนวเขต แบ่งเขตการเลือกต้ัง 
เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนงั  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 ให้กําหนดเขตเลือกต้ังเทศบาลตําบลชะเมา รูปแบบที่ ๓ ไว้ดังน้ี 
 
เขตเลือกต้ังที่ ๑ 
 เร่ิมต้นจากหลักเขตที่ ๑ ต้ังอยู่บริเวณพิกัด PK ๑๖๓๒๑๔ ไปทางทิศทะวันออกตามแนวกึ่งกลางคลอง 
บางจากตามแนวเขตเทศบาลตําบลชะเมากับเทศบาลตําบลบางจาก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ถึง
หลักเขตที่ ๒ บริเวณพิกัด PK ๑๗๖๒๑๓ จากหลักเขตที่ ๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวก่ึงกลางคลอง
ลานกระบือตามแนวเขตเทศบาลตําบลชะเมากับตําบลคลองน้อย อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ถึง
หลักเขตที่ ๓ บริเวณพิกัด PK ๑๙๐๑๙๔ จากหลักเขตที่ ๓ ไปทางทิศใต้ตามแนวกึ่งกลางคลองลานกระบือ 
แล้วไปทางทิศตะวันตกตามแนวเขตเทศบาลตําบลชะเมากับเทศบาลตําบลเกาะทวด อําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ถึงพิกัด PK ๑๘๘๑๘๔ จากพิกัด PK ๑๘๘๑๘๔ ไปทางทิศใต้ตามแนวเขตเทศบาล ถึงพิกัด 
PK ๑๘๙๑๗๕ จากพิกัด PK ๑๘๙๑๗๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเขตเทศบาล ถึงหลักเขตที่ ๔ 
บริเวณพิกัด PK ๑๗๗๑๖๙ จากหลักเขตที่ ๔ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคันดินสาธารณะ แล้วไปทางทิศใต้
ตามแนวก่ึงกลางถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ๒๑๐๗ (ปากเนตร - ทางพูน) แล้วไปทางทิศตะวันตกตามแนว
กึ่งกลางคลองวัดลาว ถึงพิกัด PK ๑๕๙๑๖๔ จากพิกัด PK ๑๕๙๑๖๔ ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลอง 
ชะเมาตามแนวเขตเทศบาล บรรจบกับหลักเขตที่ ๑ อันเป็นจุดเริ่มต้น  
 
เขตเลือกต้ังที่ ๒ 
 เริ่มต้นจากจุดบริเวณพิกัด PK ๑๕๙๑๖๔ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวก่ึงกลางคลองชะเมา แล้วไป
ทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ๒๑๐๗ (ปากเนตร - ทางพูน) แล้วไปทางทิศ
ตะวันออกตามแนวคันดินสาธารณะ ถึงหลักเขตที่ ๔ บริเวณพิกัด PK ๑๗๗๑๖๙ จากหลักเขตที่ ๔ ไปทางทิศ
ตะวันตกตามแนวกึ่งกลางคลองชะเมา ตามแนวแบ่งเขตตะหว่างหมู่ที่ ๖ กับหมู่ที่ ๒ ถึงพิกัด PK ๑๗๕๑๖๖ 
จากพิกัด PK ๑๗๕๑๖๖ ไปทางทิศใต้ตามแนวเขตเทศบาลตําบลชะเมากับเทศบาลตําบลเกาะทวด ผ่านคลอง
แผ้วไปทางทิศใต้ตามแนวก่ึงกลางเหมืองนํ้า รพช.-ทอนจาก ผ่านเหมืองนํ้า รพช.-ทอนจาก ไปตามแนวเขต
เทศบาล ถึงหลักเขตที่ ๕ บริเวณพิกัด PK ๑๘๕๑๒๕ จากหลักเขตที่ ๕ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลาง
คลองใหม่ท่านมุ่ย  แล้วไปทางทิศใต้ตามแนวเขตเทศบาลตําบลชะเมากับเทศบาลตําบลเกาะทวด แล้วไปทาง
ทิศตะวันตกตามแนวเขตเทศบาล แล้วไปทางทิศใต้ตามแนวเขตเทศบาลผ่านคลองเกาะน้อย ถึงหลักเขตที่ ๖ 
บริเวณพิกัด PK ๑๗๘๑๐๑ จากหลักเขตที่ ๖ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเขตเทศบาลตําบลชะเมากับ
ตําบลเชียรเขา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงหลักเขตที่ ๗ บริเวณพิกัด PK ๑๖๘๐๘๓ 
จากหลักเขตที่ ๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองใหม่สุรินทร์ตามแนวเขตเทศบาลตําบล
ชะเมากับเทศบาลตําบลดอนตรอ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านจุดเช่ือมต่อระหว่าง
คลองใหม่สุรินทร์กับคลองเกาะน้อย ผ่านสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถึงหลักเขตที่ 
๘ บริเวณพิกัด PK ๑๒๕๑๑๖ จากหลักเขตที่ ๘ ไปทางทิศตะวันออกและทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองชะเมา
ตามแนวเขตเทศบาลตําบลชะเมากับตําบลท่าเรือ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จนบรรจบกับบริเวณ
พิกัด PK ๑๕๙๑๖๔ อันเป็นจุดเริ่มต้น 


