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ส่วนที ่๑ส่วนที ่๑  
 
 
 

๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  
  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนกตั้งอยู่  เลขที่  109  หมู่ที่ 13 บ้านนาแค  ต าบลทุ่งลูกนก  
อ าเภอก าแพงแสน   จังหวัดนครปฐม   ห่างจากที่ว่าการอ าเภอก าแพงแสน 13   กิโลเมตร (ถนนก าแพงแสน -     
พระแท่นดงรัง )   แบ่งเขตปกครองท้องที่เป็น  23 หมู่บ้าน  มีเนื้อที่ในเขตรับผิดชอบประมาณ  73.176  ตาราง
กิโลเมตรหรือประมาณ 45,738 ไร่ 
 

 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นที่ดอนและที่ราบลุ่มและมีแหล่งน้ ากระจายเหมาะแก่การ
เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลกระตีบ  อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัด
นครปฐม  และต าบลบ่อสุพรรณ  อ าเภอสอง
พ่ีน้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ทิศใต ้ ติดต่อกับ ต าบลห้วยหมอนทอง  อ าเภอก าแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม และต าบลกรับใหญ่   อ าเภอ
บ้านโปุง   จังหวัดราชบุรี 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลทุ่งบัวและต าบลรางพิกุล อ าเภอก าแพง 
แสน จังหวัดนครปฐม   

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลหนองกระทุ่ม   อ าเภอก าแพงแสน   
จังหวัดนครปฐม  และต าบลสนามแย้  อ าเภอ
ท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี   
 

 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม   
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยทั้งปี 721.9  มิลลิเมตร 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือน พฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ อากาศจะเย็นสบายและมีหมอกใน

ตอนเช้า  อุณหภูมิเฉลี่ย 25.25 
   

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕ % ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดิน
ในพ้ืนที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   

 
 
 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  1)  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
   ล าน้ า , ล าห้วย  1   สาย (คลองท่าสาร - บางปลา) 
   
  2)  แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
   คลองชลประทาน  3    แห่ง 
   ระบบประปาหมู่บ้าน 67   แห่ง 
   บ่อโยก       1     แห่ง 
   บ่อน้ าบาดาล   23   แห่ง   
 

๑.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

  ในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก ไม่มีปุาไม้หลงเหลืออยู่   เนื่องจากการหักร้างถางพงเพ่ือท า
เกษตรกรรมและท่ีอยู่อาศัย แต่ยังมีร่องรอยของปุาไม้อยู่ตามพ้ืนที่ บางพ้ืนที่  เช่น  ปุาเบญจพรรณวัดไผ่รื่นรมย์   
ปุาแห่งนี้อยู่ในเขตต าบลทุ่งลูกนก มีไม้หลายชนิดที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติโดยเฉพาะไม้ไผ่ สภาพพ้ืนที่ยังมีความเป็นปุาไม้
ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ เพราะพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นความประสงค์ของวัดที่ต้องการให้สภาพความเป็นปุาไม้ยังคงอยู่ตาม
ธรรมชาติ  

   
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 

๒.๑ เขตการปกครอง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก มี  23 หมู่บ้าน และอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก
ทั้งหมด ได้แก่ 
  หมู่ที่ 1   บ้านทุ่งลูกนก    หมู่ที่ 2   บ้านห้วยรางเกตุ 
  หมู่ที่ 3   บ้านหนองกร่าง    หมู่ที่ 4   บ้านคอกสะแกวัลย์ 
  หมู่ที่ 5   บ้านดงมะม่วง    หมู่ที่  6   บ้านทุ่งกระถ่ิน 
  หมู่ที่ 7   บ้านห้วยปลากด   หมู่ที ่8   บ้านใหม่หนองจิก 
  หมู่ที่ 9   บ้านศาลาตึก    หมู่ที่ 10 บ้านหนองจิก 
  หมู่ที่ 11 บ้านดอนตะคร้อหวาน   หมู่ที่ 12 บ้านห้วยผักชี 
  หมู่ที่ 13 บ้านนาแค    หมู่ที่ 14 บ้านอ้อกระทุง 
  หมู่ที่ 15 บ้านไร่แตงทอง    หมู่ที ่16 บ้านหนองหญ้าปล้อง 
  หมู่ที่ 17 บ้านหนองศาลา    หมู่ที ่18 บ้านห้วยปลากดเล็ก 
  หมู่ที่ 19 บ้านกาญจนาอภิเษก   หมู่ที่ 20 บ้านรางกระเบา 
  หมู่ที่ 21 บ้านดอนซาก    หมู่ที่  22 บ้านหนองศาลาทอง 
  หมู่ที่ 23 บ้านหนองปากง่าม 
 
 2.2 การเลือกตั้ง 
  การเลือกตั้งในเขตพ้ืนที่ต าบลทุ่งลูกนก ภายใต้อ านาจหน้าที่ในการด าเนินการจัดการเลือกตั้งของ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครปฐม ได้แก่ 

- การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
- การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 
- การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  
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3. ประชากร 
3.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
  

หมู่บ้าน 
จ านวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งลูกนก 288 271 559 173 
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยรางเกตุ 253 260 513 136 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองกร่าง 294 313 607 158 
หมู่ที่ 4 บ้านคอกสะแกวัลย์ 369 314 683 254 
หมู่ที่ 5 บ้านดงมะม่วง 273 273 546 125 
หมู่ที ่6 บ้านทุ่งกระถ่ิน 267 246 513 131 
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยปลากด 260 263 523 121 
หมู่ที ่8 บ้านใหม่หนองจิก 215 228 443 129 
หมู่ที่ 9 บ้านศาลาตึก 301 317 618 137 
หมู่ที่ 10 บ้านหนองจิก 282 328 610 154 
หมู่ที่ 11 บ้านดอนตะคร้อหวาน 396 375 771 216 
หมู่ที่ 12 บ้านห้วยผักชี 275 265 540 149 
หมู่ที่ 13 บ้านนาแค  218 244 462 126 
หมู่ที่ 14 บ้านอ้อกระทุง 401 382 783 168 
หมู่ที่ 15 บ้านไร่แตงทอง 238 281 519 149 
หมู่ที ่16 บ้านหนองหญ้าปล้อง 362 358 720 148 
หมู่ที่ 17 บ้านหนองศาลา 289 308 597 151 
หมู่ที่ 18 บ้านห้วยปลากดเล็ก 338 328 666 168 
หมู่ที่ 19 บ้านกาญจนาภิเษก  218 227 445 118 
หมู่ที่ 20 บ้านรางกระเบา 300 368 668 166 
หมู่ที่ 21 บ้านดอนซาก 161 149 310 81 
หมู่ที่ 22 บ้านหนองศาลาทอง 260 260 520 149 
หมู่ที่ 23 บ้านหนองปากง่าม 268 298 566 137 

รวม 6,495 6,596 13,091 3,444 
 
 
3.๑ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 ช่วงอายุ แรกเกิด  –  11  ปี จ านวน   977 คน  
  12  ปี   -  17  ปี จ านวน   1621 คน  
  18  ปี   -  60  ปี จ านวน   7488 คน  
  มากกว่า 60  ปีขึ้นไป จ านวน   2138 คน  
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4. สภาพทางสังคม 
4.๑ การศึกษา 

โรงเรียนประถมศึกษา   จ านวน  8    แห่ง   ได้แก่ 
   1. โรงเรียนบ้านหนองกร่าง   หมู่ที่ 3  
   2. โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ   หมู่ที่ 12  
   3. โรงเรียนบ้านไร่แตงทอง   หมู่ที่ 7  
   4. โรงเรียนวัดหนองจิก    หมู่ที่ 8  
   5. โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง   หมู่ที่ 14  
   6. โรงเรียนวัดหนองศาลา (ขยายโอกาส) หมู่ที่ 22  
   7. โรงเรียนวัดห้วยผักชี    หมู่ที่ 23  
   8. โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล       หมู่ที่ 16 

โรงเรียนมัธยมศึกษา   จ านวน    1  แห่ง   ได้แก่ 
   1. โรงเรียนศาลาตึกวิทยา หมู่ที่ 16  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน      2  แห่ง  
   1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งลูกนก หมู่ที่   13  
   2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าปล้อง  หมู่ที่    16       
   

4.2 สาธารณสุข 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสิทธิชัยวิศาล  หมู่ที่ 9 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่งลูกนก  หมู่ที่ 3 
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองจิก  หมู่ที่ 8 
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยผักชี  หมู่ที่ 12 
5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านไร่แตงทอง  หมู่ที่ 15 

   
 4.3 อาชญากรรม 

ปัญหาอาชญากรรมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาประเภทลัก
ทรัพย์  ซึ่งได้รับรายงานจากสถานีต ารวจภูธรก าแพงแสนแจ้งว่า  มีเหตุอาชญากรรม  ประเภทลักทรัพย์  จ านวน  13  
ราย จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี   มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนกก็ให้ความส าคัญและหาวิธีปูองกัน แก้ไขอย่างต่อเนื่อง  เช่น  
ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างรายทาง  ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนผู้สนใจ  เป็นต้น 

 
4.4 ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดในต าบลทุ่งลูกนก  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธร ก าแพงแสนได้แจ้งให้กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก ทราบนั้นพบว่าในเขต ต าบลทุ่งลูกนก มีผู้ เสพยา ยาเสพติด   จ านวน  148  ราย  ผู้ค้า  
จ านวน  6  ราย  ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนกก็ให้ความส าคัญกับ การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อ   
เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  เป็นต้น 

 
4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
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5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 - ถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จ านวน  ๕9 สาย ดังนี้ 

(1) สายจากบ้านนายอาคม – บริเวณบ้านนางปั่น ใจเวทย์     หมู่ที่ ๒ ระยะทาง ๕๗๐ เมตร 
(2) สายเชื่อมจากทางหลวงชนบทบ้านรางกระเบา - บ้าน

หนองกร่าง – บริเวณวัดหนองกร่าง 
หมู่ที่ ๓ 
 

ระยะทาง 430 เมตร 

(3) สายแยก ทล 3040 – โรงเรียนการบินก าแพงแสน หมู่ที่ 4 ระยะทาง 4,091 เมตร 
(4) สายจากบ้านนายผล  สังข์ทุ่งขวาง – บ้านนายเล็ก  น้ าใจ

ตรง 
หมู่ที่ 4 ระยะทาง  

(5) สายเชื่อมถนนลาดยางหนองศาลา – บ้านดงมะม่วงถึง
คลองชลประทาน 

หมู่ที่ 5 ระยะทาง 220 เมตร 

(6) สายบ้านหนองศาลา – บ้านดงมะม่วง หมู่ที่ 5 ระยะทาง 4,650 เมตร 
(7) สายหมู่ 5 คลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ระยะทาง 700 เมตร 
(8) สายต่อจากหมู่ที่ 3 – แยกหมู่ท่ี 19 หมู่ที่ 5 ระยะทาง 1,200 เมตร 
(9) สายเลียบคลองทิ้งน้ า – คลองท่าสาร – บางปลา หมู่ที่ 6 ระยะทาง 400 เมตร 
(10) สายเลียบคลองท่าสาร – บางปลาถึงบ้านนายเตย สาโรจน์ หมู่ที่ 6 ระยะทาง 1,000 เมตร 
(11) สายจากเชื่อมหมู่ท่ี 23 – บริเวณประตูน้ า หมู่ที่ 6 ระยะทาง 500 เมตร 
(12) สายเลียบคลองทิ้งน้ าท่าสาร – บางปลา หมู่ที่ 6 ระยะทาง 500 เมตร 
(13) สายคันคลองชลประทาน – บ้านนาเตย  สาโรจน์ หมู่ที่ 6 ระยะทาง  
(14) สายจากโรงเรียนบ้านห้วยปลากด – บริเวณในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ระยะทาง 605 เมตร 
(15) สายจากที่ดินนางนกแก้ว – คลองท่าสารบางปลา หมู่ที่ 8 ระยะทาง 400 เมตร 
(16) สายข้างโรงเรียนวัดหนองจิก ถึง บริเวณบ้านนางน้ าค้าง  

พรมแสง 
หมู่ที่ 8 ระยะทาง 500 เมตร 

(17) สายจากบ้านนายเกษม – คลองท่าสาร หมู่ที่ 8 ระยะทาง 300 เมตร 
(18) สายจากที่ดินนางนกแก้ว – คลองท่าสารบางปลา หมู่ที่ 8 ระยะทาง 500 เมตร 
(19) สายจากเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3394 เลียบ

คลองส่งน้ าชลประทานสาย 1ช –5ช- บริเวณท่ีดิน  นาย
ไซร์ ตรีรัตน์ 

หมู่ที่ 9 ระยะทาง 680 เมตร 

(20) สายเลียบคลองฯ – หมู่ที่ 12 ต.ห้วยหมอนทอง หมู่ที่ 9 ระยะทาง 2,000 เมตร 
(21) สายจากบ้านนายเขียน – เขต หมู่ 5 ต.รางพิกุล หมู่ที่ 10 ระยะทาง 400 เมตร 
(22) สายบ้านหนองจิก – รางหมัน หมู่ที่ 10 ระยะทาง 2,393 เมตร 
(23) สายต่อจากเดิม – หมู่ที่ 5 ต.รางพิกุล หมู่ที่ 10 ระยะทาง 300 เมตร 
(24) สายบ้านนายเขียน หมู่ที่ 10 ระยะทาง 1,000 เมตร 
(25) สายบ้านนางบัว – บ่อน้ ามัน 

 
หมู่ที่ 10 ระยะทาง 1,000 เมตร 

(26) สายจากบ้านนายสุวัฒน์  วันสามง่าม ถึง บ้านนายสมหวัง  
ศรีแปูน 

หมู่ที่ 11 ระยะทาง 530 เมตร 

(27) สายบ้านดอน – โพระดาบ หมู่ที่ 11 ระยะทาง 1,500 เมตร 
(28) สายเลียบคลองชลฯ หมู่ 1,11,10 – ต.รางพิกุล หมู่ที่ 11 ระยะทาง 2,200 เมตร 
(29) สายบ้านนางยุพิน  พะโยธา – บ้านนางระเบียบ นิลธรรม

แสน 
หมู่ที่ 11 ระยะทาง  
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(30) สายเลียบคลองชลประทานจากบ้านนางสะอาด     พรม
แสน –บ้านนายพล 

หมู่ที่ 12 ระยะทาง 700 เมตร 

(31) สายข้างโรงเรียนอ้อกระทุง –บริเวณบ้านนางน้ าฝน พังชา หมู่ที่ 14 ระยะทาง 370 เมตร 
(32) ถนนอ้อกระทุง – ต.สนามแย้ หมู่ที่ 14 ระยะทาง 600 เมตร 
(33) สายเลียบคลองทุ่งน้อย หมู่ที่ 14 ระยะทาง 400 เมตร 
(34) สายหลังวัดห้วยผักชี – หมู่ที่ 4 ต.สนามแย ้ หมู่ที่ 14 ระยะทาง 1,900 เมตร 
(35) สายจากคลองชลประทาน – บริเวณบ้านนายสมบัติ  อาจ

ปักษา 
หมู่ที่ 15 ระยะทาง 72 เมตร 

(36) สายจากบ้านนายประเสริฐ – หมู่ที่ 6 ต.สนามแย้ หมู่ที่ 15   ระยะทาง 1,500 เมตร 
(37) สายจากคลองชลประทาน – บ้านนายสมบัติ   อาจปักษา หมู่ที่ 15 ระยะทาง 1,000 เมตร 
(38) สายจากบ้านนายวิชัย  มั่นคง ถึงบ้านนางล ายอง เหมือน

ละม้าย 
หมู่ที่ 15 ระยะทาง  

(39) สายต่อจากถนนลาดยางเดิม ซอยพิกุลทอง – เขตคลองส่ง
น้ าชลประทาน 

หมู่ที่ 16 ระยะทาง 715 เมตร 

(40) สายซอยพิกุลทอง หมู่ที่ 16 ระยะทาง 700 เมตร 
(41) บ้านนายวสันต์ – คุณอ าไพ  ศรีเรือง หมู่ที่ 16 ระยะทาง 1,500 เมตร 
(42) สายเลียบคลองชลประทาน –บ้านนายประสิทธิ์ จันดอน หมู่ที่ 17 ระยะทาง 500 เมตร 
(43) สายจากบ้านนายเวียง  ปูุยวน ถึง บ้านนายสว่าง ปูุยวน หมู่ที่ 17 ระยะทาง  
(44) สายต่อจากลาดยางเดิม หมู่ 18 ต.ทุ่งลูกนก – เขตหมู่ 8 

ต.หนองกระทุ่ม 
หมู่ที่ 18 ระยะทาง 85 เมตร 

(45) สายจากบ้านนายสุชาติ ทองแพง –บ้านนายวิชัย อ่ าเฉลิม หมู่ที่ 18 ระยะทาง 200 เมตร 
(46) สายจากบ้านนายเมธา – บ้านนางน้ าค้าง  ชูดี หมู่ที่ 19 ระยะทาง 200 เมตร 
(47) สายบ้านรางกระเบา – บ้านนาแค หมู่ที่ 20 ระยะทาง 400 เมตร 
(48) สายเลียบคลองชลประทานหมู่ที่ 19 ถึงบ้านหนองไม้งาม 

ต.ทุ่งบัว 
หมู่ที่ 20 ระยะทาง 1,500 เมตร 

(49) สายรางกระเบา ถึง หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 20 ระยะทาง 400 เมตร 
(50) สายจากอู่จเด็จ- คลองชลประทาน หมู่ที่ 21 ระยะทาง 170 เมตร 
(51) สายข้างวัดหนองศาลา หมู่ที่ 22 ระยะทาง 250 เมตร 
(52) สายจากแยกดอนเฉลา – หมู่ที่ 3 ต.หนองกระทุ่ม หมู่ที่ 22 ระยะทาง 600 เมตร 
(53) สายเลียบคลองชลประทาน – หมู่ที่ 3 ต.หนองกระทุ่ม หมู่ที่ 22 ระยะทาง 600 เมตร 
(54) สายข้างวัดหนองศาลา หมู่ที่ 22 ระยะทาง  
(55) สายบ้านนายแพน เจิมเกิด – หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 23 ระยะทาง 300 เมตร 
(56) สายจากสามแยกหนองปากง่าม หมู่ที่ 23 ระยะทาง 142 เมตร 
(57) สายข้างวัดห้วยผักชี – บริเวณสามแยกถนนลาดยางบ้าน

หนองปากง่าม 
หมู่ที่ 23 ระยะทาง 1,150 เมตร 

(58) สายบริเวณบ้านนายเกียรติพงษ์ ถึง บ้านนายประเมิน หมู่ที่ 18 ระยะทาง  
(59) สายจากบ้านนายมนัส  มั่นใจ ถึง บ้านนายวิเชียร อ่ าหลวม หมู่ที่ 18 ระยะทาง  
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 - มี ถนน คสล. จ านวน  ๑๘  สาย  ดังนี้ 
(1) ม.1 ทางเข้าบ้านน้าหล่น หมู่ที่ 1 ระยะทาง 180 เมตร 
(2) ม.2 บ้าน อบต. ฉลอง หมู่ที่ 2 ระยะทาง 260 เมตร 
(3) สายเชื่อมสถนลาดยาง หมู่ที่ 3 – บริเวณท่ีดิน หมู่ที่ 3 ระยะทาง 600 เมตร 
(4) สายจากบ้านนางล าเจียก  วิเศษสิงห์ – บ้านนายไพโรจน์  

เล้าอรุณ 
หมู่ที่ 5 ระยะทาง 200 เมตร 

(5) สายจากถนนลาดยางทุ่งลูกนก – ศาลาตึก ถึงบริเวณท่ีดิน
ของนายธวัช จิ๊วหนองโพธิ์ 

หมู่ที่ 8 ระยะทาง 120 เมตร 

(6) สายจากบ้านนางเรียม  เชียงกา – บ้านนายหยาด บุญพวง หมู่ที่ 9 ระยะทาง 170 เมตร 
(7) สายบ้านนายชัย  ทรงพิมพ์ไทย – บ้านนางราตรี  จันทอง หมู่ที่ 9 ระยะทาง 300 เมตร 
(8) สายจากถนนลาดยางทุ่งลูกนก – ศาลาตึก ถึงบริเวณท่ีดิน

ของนายอเนก  คงหมวก 
หมู่ที่ 10 ระยะทาง 100 เมตร 

(9) ม. 10 บ้านพี่มดแดง หมู่ที่ 10 ระยะทาง 1,000 เมตร 
(10) ม.11 ทางบ้านทรงไทยก่อนบ้าน ผญ.ไอซ์ หมู่ที่ 11 ระยะทาง 530 เมตร 
(11) ม.15 บ้านพี่ทูล หมู่ที่ 15 ระยะทาง 200 เมตร 
(12) ม.16 หลัง ร.ร.ศาลาตึก หมู่ที่ 16 ระยะทาง 250 เมตร 
(13) ม.18 บ้าน ผญ.สุรสีห์ หมู่ที่ 18 ระยะทาง 1,000 เมตร 
(14) สายจากบ้านน.ส.อารมณ์ ใจบุญ–บ้านนายโกศล สูงสุดยอด หมู่ที่ 20 ระยะทาง 260 เมตร 
(15) สายต่อจากถนนคอนกรีตเดิม – หมู่บ้านดอนเฉลา หมู่ที่ 22 ระยะทาง 490 เมตร 
(16) สายจากถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน – บริเวณท่ีดินนาย

โชติ  ทองดอนเหมือน 
หมู่ที่ 22 ระยะทาง 600 เมตร 

(17) ต่อจากสายเดิม – บ้านนายศิริ  อาจปักษา หมู่ที่ 22 ระยะทาง 450 เมตร 
(18) บริเวณท่ีดินนางโฉมยงค์  ทองดอนเหมือน–หน้าสถานพินิจ หมู่ที่ 22 ระยะทาง 500 เมตร 

 
  - มีถนนลูกรัง   จ านวน ๑๕ สาย  ดังนี้ 

(1) สายเลียบคลองชลประทาน – หมู่ 17 หมู่ที่ 1 ระยะทาง 700 เมตร 
(2) สายถนนทุ่งลูกนก – ศาลาตึก ถึง หมู่ 21 หมู่ที่ 1 ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร  
(3) บ้านนายสมเดช – บ้านนายฉลอง หมู่ที่ 2 ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 
(4) สายหน้า ร.ร.หนองกร่าง – บ้านสุริยะ  แก้วมานะประเสริฐ หมู่ที่ 3 ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 
(5) สายจาก ซ.๓ – บ้านนายนุช  ใจตรง หมู่ที่ 4 ระยะทาง ๙,๐๐๐ เมตร 
(6) สายจากวัดไผ่รื่นรมย์ – ต.ทุ่งบัว หมู่ที่ 4 ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 
(7) สายจาก กม.9 – บ้านพักเรืออากาศตรีสุพจน์ หมู่ที่ 4 ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร 
(8) สายจากบ้านนางชั้น   เฟ่ืองนคร หมู่ที่ 4 ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 
(9) สายจากฟาร์มไก่ทักษิณ – หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ 5 ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร 
(10) สายบ้านนางก่ า – บ้านนายรัตน์ หมู่ที่ ๗ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 
(11) บ้านนางรัตนา – บ้านนางประนอม หมู่ที่ ๘ ระยะทาง ๓๐๐ เมตร 
(12) สายต่อจากบ้านนายสมจิตร แตงอ่อน-ข้างโรงเรียนศาลา

ตึก 
หมู่ที่ ๑๖ ระยะทาง ๑๕๐ เมตร 

(13) สายจากปากทาง – บ้านนายณรงค์  วงษ์เพ็ง หมู่ที่ ๑๗ ระยะทาง ๓๐๐ เมตร 
(14) สายเลียบคลองชลประทาน – ม.5 ต.รางพิกุล หมู่ที่ ๒๑ ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร 
(15) สายบ้านนายนุภาพ – นางสาวสุกัญญา หมู่ที่ ๒๑ ระยะทาง ๕๖๐ เมตร 
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5.2 การไฟฟ้า 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก มีไฟฟูาใช้ทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่พอเพียงต่อจ านวนราษฎร 
 
 
 5.3 การประปา  
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนกส่วนใหญ่จะเป็นระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งมีทุกหมู่บ้านแต่ยัง
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
 5.4 โทรศัพท์  
  โทรศัพท์สาธารณะ  25   แห่ง 
 
6.  ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร  
  ส่วนใหญ่ประชากรในต าบลทุ่งลูกนก ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชที่ปลูกได้แก่ ข้าวโพดฝักอ่อน  
อ้อย และไม้ประดับ เช่น กุหลาบ ไม้ผล ได้แก่  มะม่วง  ฝรั่ง  ชมพู่    
 6.2 การปศุสัตว์  
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนกเกษตรกรจะประกอบอาชีพเลี้ยง สัตว์ ได้แก่ โคนม  สุกร 
เป็ด และไก ่ 
 6.3 อุตสาหกรรม 
  โรงงานอุตสาหกรรม 12   แห่ง   ได้แก่ 
   (1)  หจก.ลองเทิมเทรดดิ้ง    หมู่ที่ 4  
   (2)  บริษัท ปุยพรีเมียมคอมปาวด์   หมู่ที่ 4  
   (3)  บริษัท แม๊กซาโก้ จ ากัด   หมู่ที่ 4 
   (4)  บริษัท มิลเลนเนียม จ ากัด   หมู่ที่ 4  
   (5)  บริษัท ก าแพงแสนอโกรเทค จ ากัด  หมู่ที่ 4  
   (6)  บริษัท กระเบื้องพันปี จ ากัด   หมู่ที่ 4  
   (7)  บริษัท ฟฺอกซ์ฟอร์มูเลท จ ากัด  หมู่ที่ 4  
   (8)  บริษัท เจ.ซี.พี. จ ากัด   หมู่ที่ 5  
   (9)  บริษัท ฟาสต์มิกซ์ จ ากัด   หมู่ที่ 1  
   (10) บริษัท ท.ี ทรอปิโค จ ากัด   หมู่ที่ 13  
   (11) หจก.ไทยวุฒิพงษ์คอนกรีต   หมู่ที่ 1   
   (12) บริษัท สยามเบสท์ เปอร์ทิไลน์ จ ากัด หมู่ที่ 4 
 
7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา  
  ประชากรในต าบลทุ่งลูกนกส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์บางส่วน 
 โดยมี ศาสนสถาน  ดังนี้ 

วัด/ส านักสงฆ์    จ านวน   8     แห่ง    ได้แก่ 
   (1)  วัดหนองศาลา   หมู่ที่ 22  
   (2)  วัดไผ่รื่นรมย์   หมู่ที่ 4  
   (3)  วัดหนองกร่าง   หมู่ที่ 3  
   (4)  วัดห้วยผักชี    หมู่ที่ 23  
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   (5)  วัดหนองจิก    หมู่ที่ 8  
   (6)  วัดไร่แตงทอง   หมู่ที่ 15  
   (7)  วัดศาลาตึก   หมู่ที่ 9 
   (8)  วัดปุาปฐม โพธิญาณ   หมู่ที่ 18  
 
  ศาลเจ้า      2    แห่ง    ได้แก่  
   (1)  ศาลเจ้าเง็กฮ้วงใต้ตี่   
   (2)  เจ้าพ่อเขาคลุกคลี 
 โบสถ์คริสต์    2     แห่ง ได้แก่ 
   (1)  โบสถ์นักบุญมัธทิว      หมู่ที่ 21 
   (2)  หนองกร่างคริสตจักร      หมู่ที่ 4 
 
 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี  
  - ประเพณีสงกรานต์ 
  - ประเพณีแห่เทียนพรรษา  
  - ประเพณีลอยกระทง  

 
 
 
  
   
  
  

 
 


