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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล (แผนที่ประกอบ)
เทศบาลเมืองท่าใหม่ตั้งอยู่ในอาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย 2 ตาบล คือ ตาบลท่าใหม่ และ
ตาบลยายร้า มีเนื้อที่ประมาณ 30.40 ตารางกิโลเมตร หรือ 19,000 ไร่ สานักงานตั้งอยู่ที่ถนนราชกิจ อาเภอท่าใหม่
ในเนื้ อที่ 2 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา ห่ างจากถนนสุ ขุมวิทหรือทางหลวงแผ่นดิน หมายเลขที่ 3 เป็นระยะทาง
ประมาณ 4 กิโลเมตร และห่างจากที่ตั้งศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ประมาณ 12 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ
ประมาณ 239 กิโลเมตร
แผนที่เทศบาลเมืองท่าใหม่
ตาบลสองพี่น้อง

ตาบลเขาบายศรี

ตาบลเขาวัว

ตาบล
โขมง
ตาบลท่าใหม่

ตาบล

ตาบลยายร้า

พลอยแหวน

ตาบลตะกาดเง้า
ตาบลสีพยา-บ่อพุ

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ภายในเขตเทศบาลมีคลองท่าใหม่ตัดผ่าน ปัจจุบันได้ตื้นเขิน สภาพพื้นที่เป็นที่ราบไม่สม่าเสมอ ลุ่มๆ ดอนๆ
เป็นภูเขาและชายเลน ดินเป็นดินปนทราย และมีเนินเขาเตี้ยๆ ด้านทิศตะวันออกแถบตาบลยายร้า

-21.3 ลักษณะภูมิอากาศ
อาเภอท่าใหม่มีสภาพภูมิอากาศที่ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 23.84 – 32.23
องศาเซลเซียส มีฝนตกชุกเฉลี่ยนานถึง 5 เดือน ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยปีละ 307.6 มิลลิเมตร ประกอบด้วย ๓ ฤดู คือ
ฤดูร้อน

ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน

ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม

ฤดูหนาว

ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์
(ที่มา : เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th)

1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะเป็นดินปนทราย การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก และพาณิชยกรรมซึ่ง
อยู่บริเวณศูนย์ราชการของอาเภอและพื้นที่ใกล้เคียง ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางตั้งอยู่โดยรอบ

2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ทิศเหนือ

ติดต่อ

ตาบลเขาบายศรี, ตาบลสองพี่น้อง

ทิศใต้

ติดต่อ

ตาบลตะกาดเง้า, ตาบลสีพยา-บ่อพุ

ทิศตะวันออก

ติดต่อ

ตาบลพลอยแหวน

ทิศตะวันตก

ติดต่อ

ตาบลโขมง

2.2 การเลือกตั้ง
ได้มีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2555 สรุปผลการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้
จานวน
จานวน
คิดเป็น บัตรดี คิดเป็น บัตรเสีย คิดเป็น
ผลการเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิ ผู้มาใช้สิทธิ
ร้อยละ (บัตร) ร้อยละ (บัตร) ร้อยละ
(คน)
(คน)
1. นายกเทศมนตรีฯ
7,378
5,741
77.81 5,429 94.57
240
4.18
2. สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1 2,598
2,046
78.75 1,893 92.52
96
4.69
3. สมาชิกสภาฯ เขตที่ 2 2,460
1,875
76.22 1,700 90.67
118
6.29
4. สมาชิกสภาฯ เขตที่ 3 2,320
1,820
78.45 1,659 91.15
80
4.40
(ที่มา : สานักปลัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ วันที่ 4 มิถุนายน 2562)
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3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ ปัจจุบันมีครัวเรือน จานวน 2,394 ครัวเรือน และมีประชากรเปรียบเทียบ
รายการ
1. ประชากรชาย
2. ประชากรหญิง
รวมประชากร

ปี 2557
4,603
5,240
9,843

ปี 2558
4,575
5,240
9,821

ปี 2559
4,576
5,249
9,825

ปี 2560
4,722
5,435
10,157

ปี 2561
4,729
5,429
10,158

3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
ตารางแสดงจานวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่จาแนกตามเพศและช่วงอายุ
กลุ่มอายุ (ปี)
0 - 04

ชาย
241

หญิง
205

รวม
446

ชายร้อยละ
5.13

หญิงร้อยละ
3.80

05 - 09
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 - 54
55 - 59
60 – 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80+
รวม

323
317
282
334
326
298
327
339
373
376
364
250
199
120
98
131
4,698

297
620
6.88
5.50
305
622
6.75
5.65
281
563
6.00
5.21
316
650
7.11
5.84
375
701
6.94
6.95
316
614
6.34
5.85
336
663
6.96
6.22
359
698
7.22
6.65
405
778
7.94
7.50
467
843
8.00
8.65
482
846
7.75
8.93
341
591
5.32
6.32
305
504
4.23
5.65
202
322
2.55
3.74
150
248
2.09
2.78
257
388
2.79
4.76
5,399
10,097
100.00
100.00
(ที่มา : งานทะเบียนราษฎร สานักปลัดฯ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
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4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ มีโรงเรียนจานวน 7 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จานวน 1 แห่ง ดังนี้
- โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จานวน 1 แห่ง ได้แก่
โรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล
- โรงเรียนเอกชน จานวน 2 แห่ง ได้แก่
1) โรงเรียนยอแซฟวิทยา
2) โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา
- โรงเรียนเทศบาล จานวน 4 แห่ง ได้แก่
1) โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร
2) โรงเรียนเทศบาลวัดหนองบัว
3) โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม
4) โรงเรียนเทศบาลบ้านป่าแดง
- มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในบริเวณสวนสุขภาพ เทศบาลเมืองท่าใหม่
4.2 สาธารณสุข
ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ (ตาบลท่าใหม่และตาบลยายร้า) มีโรงพยาบาลรัฐบาล 1 แห่ง โรงพยาบาล
ตั้งอยู่บริเวณอาเภอท่าใหม่มีคลินิก 3 แห่ง มีข้อมูลและรายละเอียดอื่นๆ ดังนี้ ประเภทของการเจ็บป่วยที่เข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาล (เรียงตามลาดับมาก - น้อย) ดังนี้
1. โรคความดันโลหิตสูง
2. โรคเบาหวาน
3. โรค HIV
4. โรคฟัน
5. โรคระบบทางเดินหายใจ
(ที่มา : โรงพยาบาลท่าใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
4.4 การสังคมสงเคราะห์
สถิติของบุคคลที่ต้องได้รับ การช่วยเหลือและให้การสงเคราะห์ ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ มีรายการ
ดังต่อไปนี้
1. ผู้สูงอายุ
จานวน 1,693 คน
2. ผู้พิการ
จานวน 231 คน
3. ผู้ติดเชื้อเอดส์
จานวน 49 คน
4. ผู้ด้อยโอกาส
จานวน - คน
(ที่มา : กองสวัสดิการสังคม วันที่ 1 ตุลาคม 2562)
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5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
เทศบาลเมืองท่าใหม่มีการคมนาคมที่สะดวก คล่องตัว รวดเร็ว มีถนนที่สามารถติดต่อกับอาเภอและ
จังหวัดต่างๆ ได้หลายสาย และยังมีสนามบินของกองทัพอากาศตั้งอยู่ติดกับเขตเทศบาล คือ หน่วยบินทัพเรือ 31
ใช้เฉพาะในราชการเท่านั้น สาหรับการคมนาคมทางน้า เดิมสามารถติดต่อทางเรือ ได้แต่เนื่องจากปัจจุบันลาคลอง
น้าเดิมได้ตื้นเขินและท่าเทียบเรือได้ถูกรื้อถอนออกไป
การคมนาคมติดต่อระหว่างเทศบาลเมืองท่าใหม่และจังหวัด มีรายละเอียดดังนี้
- ทางหลวงแผ่นดิน (ถนนพระยาตรัง) เป็นทางลาดยางยาวประมาณ 8 กิโลเมตร เชื่อมระหว่าง
อาเภอท่าใหม่กับจังหวัดจันทบุรี
- ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3152 แยกจากทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ที่บ้านท่าจุ๊ย
เข้าอาเภอท่าใหม่ ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นทางลาดยางยาวตลอดสาย
ถนน
- ถนนในโครงการผังเมือง
จานวน 1 สาย
สภาพถนน คอนกรีต
จานวน 1 สาย ระยะทาง 0.190 กม.
- ถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองท่าใหม่ จานวน 122 สาย
สภาพถนน คอนกรีต
จานวน 34 สาย ระยะทาง 10,985 กม.
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
จานวน 68 สาย ระยะทาง 64,641 กม.
ลูกรัง
จานวน 19 สาย ระยะทาง
2,845 กม.
หินคลุก
จานวน 1 สาย ระยะทาง
175 กม.
- สะพาน ค.ส.ล. ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองท่าใหม่ จานวน 3 แห่ง
5.2 การไฟฟ้า
ประชากรมีไฟฟ้าใช้ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ทุกครัวเรือน
- ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
- ถนนในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ที่มีไฟฟ้าสาธารณะ

จานวน 2,394 หลังคาเรือน
จานวน 122 สาย

5.3 การประปา
ประชากรมีประปาใช้ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่แทบทุกครัวเรือน แต่มีบางส่วนที่ใช้น้าบาดาลและน้าใน
บ่อน้า

-65.4 โทรศัพท์
ระบบการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันมีที่ ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที ท่าใหม่ 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ ถนนเทศบาลสาย 9
อาเภอ ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้บริการแก่ประชาชน
- บริการโทรศัพท์ที่ชุมสายท่าใหม่ของ ทีโอที
จานวน
1 แห่ง
- บริการโทรศัพท์ประจาที่
จานวน 1,156 เลขหมาย
- โทรศัพท์สาธารณะ
จานวน 23 เลขหมาย
- บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
จานวน 857 พอร์ท
- บริการคู่สายเช่า - วงจรเช่า
จานวน
6 วงจร
- บริการสื่อสารดาวเทียม
จานวน
- จาน
- บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ผ่านรหัส 007,008
(ที่มา : บริษัท ทีโอที จากัดมหาชน วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ระบบการสื่อสารหรือการขนส่งในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ มีบริการ 3 แห่ง ดังนี้
- ที่ทาการไปรษณีย์ สาขาท่าใหม่

จานวน

1

แห่ง

- ขนส่งเอกชน เคอรี่

จานวน

2

แห่ง

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ลักษณะพื้นที่ของอาเภอท่าใหม่โดยทั่วไปมีความเหมาะสมทางด้านกสิกรรม เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศ
และภูมิอากาศเอื้ออานวย ลักษณะดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชทุกชนิด ทาพืชสวน พืชไร่ ที่สาคัญคือ
ไม้ผล ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ระกา และสละ พืชสวน ได้แก่ ยางพารา พืชไร่ ได้แก่ มันสาปะหลัง
สับปะรด และถั่ว ผลผลิตในแต่ละปีขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของลักษณะภูมิอากาศ ซึ่งผลผลิตของพืชเหล่านี้ใช้
บริโภคภายในอาเภอและส่งไปจาหน่ายยังจังหวัดใกล้เคียง
เทศบาลเมืองท่าใหม่ มีจานวนครัวเรือนการเกษตรและพื้นที่การเกษตร ปี พ.ศ. 2561 ดังนี้
- ครัวเรือนการเกษตร
จานวน 414 ครัวเรือน
- ครัวเรือนเกษตรกรที่ไม่มีที่ทากิน
จานวน 3 ครัวเรือน
- พื้นที่การเกษตร
จานวน 9,647 ไร่
- พื้นที่ปลูกพืช
จานวน 9,647 ไร่
(ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอท่าใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)

-76.2 การประมง
มีทั้งประมงน้าจืดและน้าเค็ม ประกอบอาชีพกันเป็นจานวนมาก เนื่องจากมีลาน้าตามธรรมชาติ คลอง
ห้วย หนอง บึง และบริเวณโครงการเขื่อนวังโตนด นอกจากนั้นยังมีการเลี้ยงปลาในบ่อขุดปลาที่เลี้ยงส่วนมาก
ได้แก่ ปลาสลิด ปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียน เป็นต้น
6.3 การปศุสัตว์
การปศุสัตว์ได้แก่ การเลี้ยงโค กระบือ สุกร ไก่ เป็ด สุนัข แมวและนก ซึ่งการเลี้ยงเป็นไปในลักษณะกระจัด
กระจายตามพื้นที่ถือครองของเกษตรกร
ชนิดและจานวนของสัตว์ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ ประจาปี 2561 ดังนี้
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชนิดของสัตว์
โค
กระบือ
สุกร
ไก่
เป็ด
สุนัข
แมว
นก

จานวนสัตว์ (ตัว)
หมายเหตุ
10
20
45,000
90
1,606
607
40
(ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)

6.4 การบริการ
การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ มีดังนี้
- วิธีการจัดเก็บและกาจัดขยะมูลฝอย โดยมีการจัดเก็บเอง
- ปริมาณขยะมูลฝอย 10 ตัน / วัน
- รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จานวน 3 คัน
- รถเข็นเพื่อเก็บและขนขยะมูลฝอย - คัน ถังรองรับขยะมูลฝอย 557 ใบ
- พนักงานเก็บ ขน และกวาดขยะมูลฝอย 19 คน
- มีที่ดินสาหรับทิ้งขยะมูลฝอย 23 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา
- รถยนต์เก็บและขนสิ่งปฏิกูล 3 คัน
- สถานที่เก็บสิ่งปฏิกูล 1 แห่ง มีถังเก็บรวมทิ้ง 28 ถัง
(ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)

-8การระบายน้า
- ท่อระบายน้า 20 แห่ง รวมระยะทาง 11,646 กม.
- ถนนที่มีราง / ท่อระบายน้า ทั้ง 2 ด้านของถนน จานวน 122 สาย ระยะทาง 82,653.70 กม.
- ถนนที่มีรางด้านเดียว จานวน - สาย ระยะทาง - กม.
- ถนนที่ไม่มีราง / ท่อระบายน้า จานวน - สาย ระยะทาง - กม.
- บริเวณที่มีน้าท่วมถึง ถนนราชกิจ และถนนเทศบาลสาย 4
- ระยะเฉลี่ยที่มีน้าท่วมขังนานที่สุด 1 วัน ประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม
- สาเหตุของน้าท่วมขังเกิดจากระบายน้าไม่ทัน, น้าทะเลหนุน
- เทศบาลเมืองท่าใหม่ได้มกี ารทาความสะอาดราง / ท่อระบายน้า 3 เดือน / ครั้ง
(ที่มา : กองช่าง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. รถยนต์ดับเพลิง
1
คัน
2. รถยนต์บรรทุกน้า
3
คัน
3. เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม
2
เครื่อง
4. เรือท้องแบนขนาด 13 ฟุต
2
ลา
5. เรือไฟเบอร์ ขนาด 17 ฟุต
1
ลา
6. อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
30
คน แยกเป็น
- พนักงานส่วนท้องถิ่น
8
คน
- ลูกจ้างประจา
2
คน
- พนักงานจ้างทั่วไป
คน
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
6
คน
7. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.
50
คน
8. ในรอบปีที่ผ่านมามีการปฏิบัติหน้าที่
20
ครั้ง
9. ในรอบปีที่ผ่านมามีการฝึกซ้อม
32
ครั้ง
10. ในปีงบประมาณที่ผ่านมาตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ทั้งสิ้น 30,000 บาท
11. วิทยุสื่อสาร
15
เครื่อง
- ชนิดแบบมือถือ
5
เครื่อง
- ชนิดติดตั้งประจาสถานี
2
เครื่อง
- ชนิดติดรถยนต์
5
เครื่อง
(ที่มา : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักปลัดฯ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)

-96.5 การท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ ไม่ค่อยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ
เช่น
- เขาพลอยแหวน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตาบลพลอยแหวน อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
- บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตาบลพลอยแหวน อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
- หาดแหลมเสด็จ ตั้งอยู่ตาบลคลองขุด อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีหาดทรายยาวตั้งแต่
แหลมเสด็จถึงหาดเจ้าหลาว ประมาณ 5 กิโลเมตร ชายหาดมีสวนสาธารณะ มีเต็นท์ให้นักท่องเที่ยวเช่าพักค้างแรม
และมีพันธุ์สัตว์น้าให้นักท่องเที่ยวเข้าชม
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตั้งอยู่ใกล้กับหาดแหลมเสด็จ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาพันธุ์ไม้ป่าชายเลน
- หาดเจ้ าหลาว ตั้งอยู่ ถัดจากหาดแหลมเสด็จไปทางทิศตะวันออก ชายหาดมีทรายละเอียด
สถานที่เหมาะกับการเล่นน้าและเดินเล่นสาหรับเด็กและนักท่องเที่ยว มีร้านอาหารและที่พักสาหรับนักท่องเที่ยว
ตลอดแนว
- หาดคุ้งวิมาน ตั้งอยู่ที่ตาบลสนามไชย อาเภอนายายอาม ห่างจากอาเภอท่าใหม่ ประมาณ 38
กิโ ลเมตร เป็ น หาดทรายยาวประมาณ 1 กิโ ลเมตร น้าทะเลใสสะอาดและมีค ลื่ นสวยงามบริเวณชายหาด มี
ร้านอาหารบริการและมีที่พักสาหรับนักท่องเที่ยว
- สะพานสมเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ นมหาราช หรือสะพานแหลมสิ ง ห์ - บางกะไชย เป็นสะพาน
คอนกรีตข้ามไปอาเภอแหลมสิงห์ เชื่อมอาเภอแหลมสิงห์ทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งเป็นทางลัดเข้าสู่อาเภอท่าใหม่และเดินทางไป
กรุงเทพฯ อีกทั้งเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเลียบชายฝั่งจากจังหวัดระยองเข้าอาเภอท่าใหม่ เพื่อ
ชมวิวทิวทัศน์ชายทะเลที่สวยงาม โดยข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือสะพานแหลมสิงห์ - บางกะ
ไชย เพื่อสามารถไปสู่จังหวัดตราดได้
ภายในบริ เวณสวนสาธารณะเฉลิ ม พระเกียรติ เทศบาลเมื อ งท่ าใหม่ มีส ถานที่ท่องเที่ย วเชิ ง
นันทนาการ คือ กาแพงภาพจิตรกรรม 3 มิติ ซึ่งเป็นศิลปะภาพวาดต่างๆ บนกาแพงจัดแสดงไว้จานวน ๑๑ ภาพ
เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว เกิดความเพลิดเพลิน กับภาพวาดอย่างใกล้ชิด สามารถสร้างสรรค์ จินตนาการ
การจัดท่าทาง เพื่อถ่ายภาพกับงานศิลปะได้อย่างเสรี และภาพที่ออกมาเหมือนกับภาพเสมือนจริง

-106.6 อุตสาหกรรม
ในเขตเทศบาลเมื อ งท่ า ใหม่ มี จ านวนโรงงานซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น โรงงานอุ ต สาหกรรมขนาดเล็ ก และ
อุตสาหกรรมที่ทากันในครัวเรือน เช่น โรงงานน้าเต้าหู้ ทากระเบื้องเคลือบ กระเบื้องดินเผา ทาเส้นก๋วยเตี๋ยว
โรงงานกวนทุเรียน และ เคาะ / พ่นสีรถยนต์ เป็นต้น
ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรม จาพวกที่ 2 และ 3 จานวน 3 แห่ง (มีคนงาน 53
คน)
(ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
ย่านชุมชนประกอบอาชีพ ค้าปลีก - ส่ง รับจ้างแรงงาน และห้างร้านต่างๆ เป็นจานวนมาก โดยเป็น
ศูนย์กลางสินค้าเกษตรกรรม ที่ส่งออกให้แก่เกษตรกรรมโดยรอบพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ ในด้านแหล่ง
ลงทุนการพบปะระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคและด้านการบริการต่างๆ ดังนี้
- มีตลาดของเทศบาล 2 แห่ง ได้แก่
1) ตลาดเทศบาล 1

ตั้งอยู่ถนนถีรวงษ์

2) ตลาดเทศบาล 2

ตั้งอยู่ถนนเทศบาลสาย 9

- มีธนาคาร 3 แห่ง ได้แก่
1) ธนาคารออมสิน

ตั้งอยู่ถนนราชกิจ

2) ธนาคารกรุงเทพ จากัด มหาชน

ตั้งอยู่ถนนศรีนวดิตถ์

3) ธนาคารกสิกรไทย จากัด มหาชน

ตั้งอยู่ถนนสรรพกิจ

- มีโรงฆ่าสัตว์เทศบาลจานวน 1 แห่ง

ตั้งอยู่ถนนเทศบาลสาย 7

- มีสถานบริการ ดังนี้
1) ร้านอาหาร

จานวน

2

แห่ง

2) สถานที่จาหน่ายอาหาร

จานวน 71

แห่ง

3) สถานที่จาหน่ายอาหารในที่สาธารณะ จานวน 239 ราย
4) ร้านเสริมสวย

จานวน 30 แห่ง

5) ร้านตัดผมชาย

จานวน

9

แห่ง

(ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)

-116.8 แรงงาน
ผู้ประกอบการรายใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ส่วนใหญ่ จ้างแรงงานต่างด้าวในการประกอบธุรกิจ
เนื่องจากเสียค่าจ้างแรงงานน้อยกว่าจ้างประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีทั้งแรงงานแฝง และแรงงานต่างด้าว

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
วัดพุทธ มี 4 แห่ง ดังนี้
ชื่อวัด
ตั้งอยู่ถนน
1. วัดบุญญวาสวิหาร
ถนนสัมปทาน
2. วัดหนองบัว
ถนนเทศบาลสาย 4
ชื่อวัด
ตั้งอยู่ถนน
3. วัดไผ่ล้อม
ถนนเทศบาลสาย 1
4. วัดกลางทุ่งท่าระแนะ ถนนสัมปทาน ซอย 1
วัดคริสต์ (คาทอลิก) มี 1 แห่ง ดังนี้
ชื่อวัด
ตั้งอยู่ถนน
1. วัดนักบุญยอแซฟ
ถนนศรีนวดิตถ์
กรรมกร ท่าใหม่

จานวนภิกษุ
7
7
จานวนภิกษุ
7
7

จานวนสามเณร
จานวนสามเณร
-

จานวนพระสงฆ์
1

จานวนซิสเตอร์
-

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
7.2 ประเพณีและงานประจาปี
นอกจากวันสาคัญทางศาสนา วันสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ยังมีงานประจาปี
ศาลเจ้าพ่อโจวซือถ่งลักเซีย ที่จะจัดขึ้นในช่วงประเพณีลอยกระทงของทุกปี โดยมีการจัดงานคล้ายงานวัด มีการ
แสดงงิ้ว ลิเก และปาหี่ต่างๆ รวมทั้งมีอาหารคาวหวานของท้องถิ่นขายมากมาย
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ ใช้ภาษาไทยแบบภาคกลางเป็นภาษาทางราชการและใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน อย่างไรก็ตามภาษาไทยที่ใช้พูดนั้นจะมีสาเนียงและหางเสียงที่แปลกจากภาษาไทยภาคกลางมีคา
บางคาที่เป็นภาษาถิ่นเฉพาะ เช่น การใช้คาว่า ฮิ เป็นคาสร้อย การเรียกยายว่า แมะ เป็นต้น

-127.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาสวน ของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อจึงเป็นผลไม้แปรรูป เช่น ทุเรียน
กวน ทุเรียนทอด มังคุดกวน ชมพู่กวน เป็นต้น

8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้า
เทศบาลเมืองท่าใหม่ มีแหล่งน้า ดังนี้
สระน้า 4 แห่ง ได้แก่ 1) สระหนองสีเสียด 2) สระหนองโขยง 3) สระน้าสาธารณะคลองชากเวช
4) สระน้าสาธารณะบ้านป่าแดง (หนองสระ)
หนองน้า 2 แห่ง ได้แก่ 1) หนองเสม็ด 2) หนองบัว
คลองธรรมชาติ มี 11 แห่ง ได้แก่
1) คลองวังโตนด มีต้นกาเนิดจากเขาซับพลูในจังหวัดปราจีนบุรี มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 88
กิโลเมตร ไหลลงทะเลที่อ่าวเกาะนกตอนปลายคลองวังโตนดก่อนไหลออกทะเลประมาณ 3.3 กิโลเมตร
กรม
ชลประทานได้สร้างประตูระบายน้าวังโตนดโดยขุดช่องลัดใหม่ แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2530 ประตูระบายน้า วัง
โตนดนี้มีหน้าที่เก็บกักน้าไว้ใช้ในการเพาะปลูก อุปโภคบริโภค รวมทั้งป้องกันการรุกตัวของน้าเค็มเข้าไปในคลองวัง
โตนด อาณาเขตของพื้นที่ผังเมืองรวม และพื้นที่เทศบาลด้านตะวันตกมีแนวเลียบฝั่งซ้ายของคลองวังโตนด และ
พื้นที่หัวงานของโครงการประตูระบายน้าวังโตนดก็อยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ด้วย
2) คลองท่าใหม่ เป็นคลองระบายน้าที่สาคัญของอาเภอท่าใหม่ มีความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร
อยู่ทางใต้ของพื้นที่โครงการปลายคลองด้านทิศตะวันตกบรรจบกับคลองวังโตนดที่ท้ายน้าของประตูวังโตนด ปลาย
คลองด้านทิศตะวันออกบรรจบกับปากแม่น้าจันทบุรี จากลักษณะดังกล่าวทาให้คลองท่าใหม่ได้รับอิทธิพลของน้า
ทะเลที่หนุนเข้าออกคลองท่าใหม่ และเนื่องจากระดับท้องคลองท่าใหม่ต่า ดังนั้นคลองท่าใหม่จึงเป็นคลองน้าเค็ม
ตลอดสาย คลองท่าใหม่มีแนวคลองส่ วนที่อยู่ใกล้ กลางเมืองท่าใหม่ที่สุ ด มีระยะห่างจากศูนย์กลางเมืองเพี ยง
ประมาณ 1 กิโลเมตรเท่านั้น คลองท่าใหม่มีคลองสาขาหลายสายที่อยู่ในพื้นที่เขตผังเมืองรวม
3) คลองชากเวช เป็นคลองสาขาของคลองวังโตนด อยู่ด้านเหนือตามแนวเขตพื้นที่เทศบาล มี
คลองสาขาที่สาคัญ เช่น คลองเกียรติ และคลองหนองบัว โดยคลองหนองบัวไหลผ่านเข้าไปในเขตผังเมืองรวม
ท่าใหม่ด้านเหนือ คลองชากเวชมีความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร
4) คลองป่าแดง เป็นคลองสาขาของคลองท่าใหม่ มีความยาวประมาณ 3.0 กิโลเมตร ไหลตัดผ่าน
ถนน 2 สาย คือ ถนนสายเกาะฟัก – เกาะหวาย และถนนเทศบาลสาย ๗ ที่จุดตัดกับถนนสายเกาะฟัก – เกาะ
หวาย มีท่อระบายน้ารูปสี่เหลี่ยมขนาด 1.50 x 1.50 เมตร จานวน 2 ท่อ และที่จุดตัดกับถนนเทศบาลสาย 7 มีท่อ
ระบายน้ารูปสี่เหลี่ยมขนาด 1.50 x 1.50 เมตร จานวน 3 ท่อ และประตูระบายน้าป้องกันการรุกตัวของน้าเค็ม
ดังนั้น คลองป่าแดงช่วงเหนือถนนเทศบาลสาย 7 จึงเป็นน้าจืด ส่วนท้ายน้าเป็นน้าเค็ม

-135) คลองตลาด (ลารางวังชะนาก) เป็นคลองสาขาของคลองท่าใหม่ไหลผ่านพื้นที่เทศบาล และ
ผ่านชุมชนเมืองท่าใหม่ คลองตลาดมีความยาวประมาณ 2.6 กิโลเมตร ไหลผ่านถนนหลายสาย เช่ น ถนนภูมิดาริ
ถนนสถิตสุข ถนนผลประสิทธิ์ 2 และถนนสรรพกิจ คลองตลาดมีคลองสาขาซึ่งมีจุดเริ่มต้นบริเวณถนนซอยศาลเจ้า
อาเหนียว
6) คลองท่าเรือ เป็นคลองสาขาของคลองท่าใหม่ มีความยาวประมาณ 0.50 กิโลเมตรเชื่อมต่อกับ
คลองตลาด (ลารางวังชะนาก)
7) คลองหนองโขยง เป็นคลองสาขาของคลองท่าใหม่ มีจุดเริ่มต้นเหนือถนนราชกิจ ไหลผ่านถนน
ราชกิจและถนนเทศบาลสาย 3 คลองหนองโขยงมีความยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร
8) คลองท่าบังก้อน เป็นคลองสาขาของคลองท่าใหม่ มีต้นกาเนิดจากเขาพลอยแหวนและไหลตัด
ผ่านถนนเทศบาลสาย 2 คลองท่าบังก้อนมีความยาวประมาณ 3.0 กิโลเมตร
9) คลองบางตะไกร เป็นคลองสาขาของคลองท่าใหม่ มีต้นกาเนิดจากเขายายร้า และไหลตัดผ่าน
ถนนเทศบาลสาย 1 และถนนเทศบาลสาย 2 คลองบางตะไกรมีความยาวประมาณ 3.5 กิโลเมตร
10) คลองห้วงจิก เป็นคลองสาขาของคลองท่าใหม่ จุดเริ่มต้นจากเขาพลอยแหวนตัดผ่านถนน
เทศบาลสาย 2 คลองห้วงจิกมีความยาว 2.9 กิโลเมตร
11) คลองส่งน้าชลประทาน (ขุดใหม่) เป็นคลองสาขาของคลองชากเวช ไหลลงคลองโตนด คลอง
ส่งน้าชลประทานมีความยาว 1.7 กิโลเมตร
บ่อบาดาล 5 แห่ง ได้แก่
1) บ่อบาดาลของกรมโยธาธิการกระทรวงมหาดไทย จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ลานหน้าวัดไผ่ล้อม
2) บ่อบาดาลของเทศบาล จานวน 4 แห่ง ตั้งอยู่ที่ถนนเทศบาลสาย 2 จานวน 1 แห่งและที่
เอกชนอุทิศให้ ตั้งอยู่ถนนวัดลาด - บ่อพุ จานวน 3 แห่ง
9.2 ป่าไม้
ไม่มีป่าไม้ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่
9.3 ภูเขา
ไม่มีภูเขาในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
สภาวะของสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อประชาชนและระบบนิเวศน์ ที่สาคัญคือ ปัญหามลพิษ โดยเฉพาะ
น้าเสียจากชุมชนที่ปล่อยออกจากแหล่งกาเนิดต่างๆ เช่น จากห้องน้า ห้องส้วม จากกิจกรรมต่างๆ ในเขตเมืองที่ไม่
ผ่านการบาบัดให้มีคุณภาพดี มีทิศทางการระบายน้าลงสู่คลองวังโตนดก่อนที่จะไหลลงสู่อ่าวไทย คาดว่าจะมีน้าเสีย
ชุมชนประมาณ 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

-14ปัญหาขยะมูลฝอย เทศบาลกาจัดขยะมูลฝอยกระทาโดยเทกองและเผาบางครั้งในพื้นที่ที่เป็นบ่อหลุมอยู่
แล้ว ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่น รวมทั้งเกิดน้าเสียจากขยะมูลฝอยไหลซึมลงคลองท่าใหม่ จะเป็นน้าที่มีพิษอันตราย
กว่าน้าเสียชุมชน เพราะมีสารพิษอันตรายที่ไม่สามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีมลพิษทางอากาศ
ที่เกิดจากฝุ่ น ละออง ควัน จากการเผามูล ฝอยและกลิ่ น จากมูล ฝอยโดยเฉพาะในฤดู ร้ อน ซึ่งเป็นอั นตรายต่ อ
สภาพแวดล้อมรอบๆ พื้นที่และต่อชุมชน

-15แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองท่าใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการประเพณีทาบุญตัก
บาตรวันขึ้นปีใหม่

2

จัดงานประเพณีวันสงกรานต์

3
4
5

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมทานุบารุงศาสนา
2.เพื่อให้ประชาชนได้ทาบุญตักบาตรเริ่มต้น
ปีใหม่

1.เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมทาบุญตักบาตร
สรงน้าพระ รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
2.เพื่อส่งเสริมทานุบารุงศาสนา
3. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี
งานประเพณีแห่เทียนวัน
1.เพื่อส่งเสริมทานุบารุงศาสนา
เข้าพรรษา
2.เพื่อให้ประชาชนงดเหล้าเข้าพรรษา
ประเพณีผ้าป่าวันเพ็ญ เดือน12 1.เพื่อส่งเสริมทานุบารุงศาสนา
2.เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
จัดงานประเพณีวันลอยกระทง 1.เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี

งบประมาณ
2563
10,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ประชาชนได้ร่วมทาบุญตักบาตรในวัน
ขึ้นปีพุทธศักราชใหม่ เป็นสิริมงคลแก่
ชีวิต

กองการศึกษา

250,000

ประชาชนได้ทาบุญตักบาตร ได้รับ
ความรื่นเริงสนุกสนาน ได้อนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

กองการศึกษา

30,000

ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา
และ ลด ละ เลิก อบายมุข
ประชาชนได้บุญ เป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมของท้องถิ่น
ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย

กองการศึกษา

6,000
60,000

กองการศึกษา
กองการศึกษา

