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ลักษณะภูมิประเทศ / ภูมิอากาศ  
          สภาพพ้ืนท่ีมี  3  ลักษณะประกอบด�วย  พ้ืนท่ีราบลุ�มทํานา  พ้ืนท่ีป�าพรุ  และพ้ืนท่ีสวน 
ผลไม�  และมีลักษณะภูมิอากาศท่ัวไปไม�ร�อนจัดหรือหนาวจัดจนเกินไป  มีมรสุมพัดผ�านตลอดป* 
           มีฤดูกาล  2  ฤดู  คือ  ฤดูร�อน  (ต้ังแต�เดือนกุมภาพันธ1 – มิถุนายน)    และฤดู
ฝน  (ต้ังแต�เดือนกรกฎาคม - เดือนมกราคมของป*ถัดไป) 
เขตการปกครอง  
          แบ�งการปกครองออกเป9น  4  ตําบล  40  หมู�บ�าน  คือ  
          1. ตําบลนาพรุ   7  หมู�บ�าน        พ้ืนท่ี     57.903     ตารางกิโลเมตร 
          2. ตําบลนาสาร  7  หมู�บ�าน       พ้ืนท่ี     27.747     ตารางกิโลเมตร 
          3. ตําบลช�างซ�าย  13  หมู�บ�าน    พ้ืนท่ี     38.904      ตารางกิโลเมตร 
          4. ตําบลท�ายสําเภา 13 หมู�บ�าน  พ้ืนท่ี     62.472      ตารางกิโลเมตร 
องค�กรปกครองส วนท"องถ่ิน  มีองค�การบริหารส วนตําบล  4  แห ง    ดังนี้ 
          1. องค1การบริหารส�วนตําบลนาพรุ       
          2. องค1การบริหารส�วนตําบลนาสาร 
          3. องค1การบริหารส�วนตําบลช�างซ�าย   
          4. องค1การบริหารส�วนตําบลท�ายสําเภา 
  
ประชากร/รายได"เฉล่ียต อคนต อป0  
          อําเภอพระพรหม  มีประชากร  จํานวน    29,358  คน    
                    - เป9นชาย   14,661    คน   
                    - เป9นหญิง 14,697  คน  และ 
 
           มีรายได�เฉลี่ยของประชาชนต�อคนต�อป* เป9นเงิน   39,311.-  บาท ดังนี้  

ตารางแสดงจํานวนประชากรจําแนกรายตําบลและรายได�เฉลี่ยต�อคนต�อป**  



ตําบล  
ประชากร  จํานวน

ครัวเรือน  
รายได"เฉล่ียต อ
คนต อป0  ชาย  หญิง  รวม  

นาสาร  3,295  3,318  6,613  1,704  37,050.- 
ช"างซ"าย  4,271  4,290  8,561 2,241  39,099.- 
ท"ายสําเภา  4,674  4,593  9,267  2,495  40,157.- 
นาพรุ  2,421  2,496  4,917  1,232  41,401.- 

รวม  14,661  14,697  29,358 7,763  39,311 
 

  
การศึกษา  สถานศึกษา 
           -  ระดับประถมศึกษา  จํานวน  16  โรง                
           -  ระดับมัธยมศึกษา     จํานวน   3  โรง  
           -  วิทยาลัยการอาชีพ     จํานวน   1  แห�ง  
           - ศูนย1วิทยบริการมหาวิทยาลัย  จํานวน  2  แห�ง  ประกอบด�วย  
           -  มหาวิทยาลัยรามคําแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวันครศรี ฯ  
           -  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
สถานท่ีราชการ  
      พ้ืนท่ีอําเภอพระพรหม  มีส�วนราชการสังกัด   ส�วนกลาง   ส�วนภูมิภาค  และ
รัฐวิสาหกิจ  ต้ังอยู�ในพ้ืนท่ี  ดังต�อไปนี้  
          1. สํานักงานทางหลวงชนบท  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
          2. การไฟฟOาส�วนภูมิภาค  เขต  2  (ภาคใต�)  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
          3. ศูนย1การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพระพรหม  
          4. ศูนย1การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช  
          5. วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช  
          6. สถานีพัฒนาท่ีดิน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
          7. สํานักงานขนส�งจังหวัดนครศรีธรรมราช  
          8. ฝ�ายเรือขุดและเรือกําจัดวัชพืชท่ี  7  
          9. หน�วยปฏิบัติการงาน  2  งานปฏิบัติการรถขุดท่ี  6.2  
          10. โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช  
          11. สถานีเพาะชํากล�าไม�นครศรีธรรมราช  
          12. สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ1ท่ี  8  
          13. สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ1นครศรีธรรมราช  
          14. ศูนย1การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช  
          15. สถานีควบคุมไฟฟOาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
          16. มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตินครศรีธรรมราช  
          17. ศูนย1วิทยพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนครศรีธรรมราช  
          18. การประปาส�วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช  
          19. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  
          20. เรือนจํากลางนครศรีธรรมราช  
          21. สถานีวิทยุกระจายเสียงองค1การสื่อมวลชนแห�งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช  
          22. ศูนย1การท�องเท่ียวกีฬาและนันทนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
          23. ศูนย1พัฒนาสังคม  หน�วยท่ี  21  จังหวัดนครศรีธรรมราช 



  
ศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณี  
           -  วัด/สํานักสงฆ1  จํานวน   20  แห�ง  
           -  มัสยิด               จํานวน    1   แห�ง  
           -  งานประเพณีท่ีสําคัญ  ประเพณีชักพระ  ประเพณีสารทเดือนสิบ  ประเพณีแห�ผ�าข้ึน
ธาตุ   ประเพณีแห�เทียนพรรษา  วันสงกรานต1   วันลอยกระทง ฯลฯ 
  

        
  
การสาธารณสุข  
           -  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ    จํานวน   1   แห�ง  
           -  สถานีอนามัยประจําตําบล/หมู�บ�าน  จํานวน  6  แห�ง  
  
ศักยภาพท่ีเอ้ือต อการพัฒนา  
          1.ศักยภาพด�านเศรษฐกิจ อําเภอพระพรหมราษฎรส�วนใหญ�ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลาย  เช�นท่ีราบ  ท่ีราบลุ�ม  และป�า
พรุ  ประกอบกับอําเภอพระพรหมเป9นอําเภอนําร�องเก่ียวกับเกษตรอินทรีย1  ทําให�ราษฎรมีความ
เข�าใจในการทําการเกษตรมากข้ึน  สามารถลดรายจ�าย  โดยการผลิตปุUยหมักใช�เอง และเพ่ิม
รายได�โดยการขายผลผลิตได�ราคาสูงข้ึน ท้ังนี้เพราะอยู�ใกล�ตลาดชุมชนเมือง  และผลผลิตเป9นท่ี
ต�องการของตลาด  
 
          2. ศักยภาพโครงสร�างพ้ืนฐาน การคมนาคมมีถนนหลายสาย  เชื่อมโยงระหว�างตําบล 
หมู�บ�าน  เช�น  ทางหลวงแผ�นดินสายนครศรีฯ - ทุ�งสง  ทางหลวงแผ�นดินสายสี่แยกนพวงค1 - สี่
แยกเบญจมราชูทิศ  ทางหลวงชนบทสายขุนทะเล - พระพรหม  และถนนสายภายในหมู�บ�าน
หลายสายท่ีติดต�อกับพ้ืนท่ีอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  และอําเภอลานสกา 
  

 

  
           3.  ศักยภาพด�านประเพณี  และวัฒนธรรม อําเภอพระพรหม  มีองค1กรหลากหลายท้ัง
ภาครัฐ  เอกชน  และกลุ�มพลังมวลชน ต�าง ๆ  มีสภาวัฒนธรรมอําเภอ  ตัวแทนเครือข�ายในการ
ประสานงานเพ่ืออนุรักษ1สืบสานประเพณี  วัฒนธรรมส�งเสริมให�เป9นท่ียอมรับของบุคคลท่ัวไป  



  
ผลิตภัณฑ� สินค"าท่ีมีช่ือเสียง  
          ผลิตภัณฑ1  สินค�าท่ีมีชื่อเสียง ของอําเภอพระพรหม    ได�แก�  ผลิตภัณฑ1จักสาน  
ไม�ไผ�  ผ�าบาติก   หัตถกรรมเครื่องเงิน   หัตถกรรมเครื่องถม  ปุUยน้ําชีวภาพ  ปุUยอัดเม็ด  ข�าว
ซ�อมมือ   ขนมทองม�วน   ผักปลอดสารพิษ    ผักบุ�งแก�ว  มะนาว  กบ  ปลาดุก    ปลา
นิล  ยางพารา  และผลไม�ต�าง ๆ เช�น  มังคุด เงาะ  ลองกอง  ทุเรียน  ลางสาด  ฯลฯ 
  

 

 

 

   

 


