
 

ค าขวัญของต าบลดอนทราย 

“ท้องถิ่นท้านา ยางพาราเคียงคู่ อู่ข้าวอู่น ้า วัฒนธรรมหลากหลาย มากมายประเพณี” 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
 เทศบาลต าบลดอนทราย  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวอ าเภอปากพะยูน  โดยมีระยะทางห่างจากตัว
อ าเภอปากพะยูน  ประมาณ 16  กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัดพัทลุง  ระยะทาง  75  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขต  
ดังนี้ 
 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลดอนประดู่     อ าเภอปากพะยูน      จังหวัดพัทลุง 
ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลควนโส       อ าเภอควนเนียง       จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลห้วยลึก         อ าเภอควนเนียง       จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลโคกทราย     อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

 



 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
มีเนื้อที่  20  ตารางกิโลเมตร หรือ พื้นที่ 12,500 ไร่  ลักษณะภูมิประเทศของต าบลดอนทราย   

มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ลุ่ม  เป็นทุ่งนา  ชาวบ้านส่วนใหญ่ในต าบลประมาณ  80%  จะยึดอาชีพท านาเป็นอาชีพหลัก  
ส าหรับพ้ืนที่บางส่วนของต าบลจะเป็นเนินสูง  หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า “ควน”  พ้ืนที่บริเวณนี้ชาวบ้านจะปลูก
ยางพารากันมาก  ซึ่งจะอยู่ในพื้นท่ี  หมู่ที่  6  บ้านกันข้ีเหล็ก  ต าบลดอนทราย  ซึ่งเหมาะสมกับการปลูกยางพารา
และพันธุ์ไม้ต่าง ๆ   ลักษณะภูมิอากาศของต าบลดอนทราย  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ตอนล่างของภาคใต้  จึงมี
ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน  แต่อากาศโดยทั่วไปไม่ร้อนจัด  เนื่องจากมีอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านจากทะเล
ทั้ง 2  ฝั่ง  จึงมีฤดูเพียง 2  ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน  

1.3   ลักษณะภูมิอากาศ 
       โดยทั่วไปต าบลดอนทราย มีลักษณะภูมิอากาศอบอุ่น มีฤดูกาลที่ส าคัญ 2 ฤดู คือ  

- ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เดือนกรกฎาคม  

- ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม-เดือนมกราคม อุณหภูมเิฉลี่ย 20-30 องศาเซลเซียส 

1.4   ลักษณะของดิน 
  ลักษณะที่ดินในพ้ืนที่แบ่งเป็น  2  ประเภท  คือ  ดินเหนียว  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลต าบล

ดอนทราย เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะกับการท านา และดินลูกรัง (ดินควน) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ซึ่งเหมาะกับการท าสวนยางพารา    
 

2 ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1  เขตการปกครอง 

ล าดับที่ หมู่บ้าน ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. บ้านห้วยลึก นายเคลิ้ม บัวแก้ว ก านันต าบลดอนทราย 
2. บ้านเกาะเสือ นายธีรพล เสนีย์ ผู้ใหญ่บ้าน 
3. บ้านดอน นายสุนทร พรหมแดง ผู้ใหญ่บ้าน 
4. บ้านทุ่งนอก นายมนูญ แก้วเพ็ง            ผู้ใหญ่บ้าน 
5. บ้านโคกทราย นายจบ  ช่วยมณี ผู้ใหญ่บ้าน 
6. บ้านกันขี้เหล็ก นายเผิน           ชูแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 

 
2.2  การเลือกตั้ง 

เทศบาลต าบลดอนทราย ได้จัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2557  ผลการ
เลือกตั้งปรากฏ ดังนี้ 

 
 
 



 

คณะผู้บริหาร  

 

ล าดับ ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 

1 นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรี 25 ม.ค. 57 – 24 ม.ค. 61 
2 นายนรา แก้วรักษ์ รองนายกเทศมนตรี 4 มี.ค. 57 – 24 ม.ค. 61 
3 นายเกษม พรหมเมฆ รองนายกเทศมนตรี 4 มี.ค. 57 – 24 ม.ค. 61 
4 นายเลี่ยง สิงห์เนี่ยว ที่ปรึกษานายกฯ 4 มี.ค. 57 – 24 ม.ค. 61 
5 นางศิริโสภา หนูชู เลขานุการนายก 4 มี.ค. 57 – 24 ม.ค. 61 

 
สมาชิกสภาเทศบาล  

 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. นายชูศักดิ์ ซ้ายหนู ประธานสภาเทศบาล 25 ม.ค. 57 – 24 ม.ค. 61 
2. นายประดิษฐ ถิ่นแก้ว รองประธานสภาเทศบาล 25 ม.ค. 57 – 24 ม.ค. 61 
3. นายชม ทองราช สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 25 ม.ค. 57 – 24 ม.ค. 61 
4. นายประดิษฐ์ ศรีเทียม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 25 ม.ค. 57 – 24 ม.ค. 61 
5. นายวีระ ทองค า สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 25 ม.ค. 57 – 24 ม.ค. 61 
6. นายประสิทธิ์ ยิ้มแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 25 ม.ค. 57 – 24 ม.ค. 61 
7. นายวัลลภ ซ้ายขวัญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 25 ม.ค. 57 – 24 ม.ค. 61 
8. นายสุภาพ อินทร์จันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 25 ม.ค. 57 – 24 ม.ค. 61 
9. นายสุนทร อินนุ้ย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 25 ม.ค. 57 – 24 ม.ค. 61 
10. นายสุรินทร์ สมบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 25 ม.ค. 57 – 24 ม.ค. 61 
11 นายยุทธนา รัตนคีรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 25 ม.ค. 57 – 24 ม.ค. 61 
12. นายวิรัตน์  สิงห์เนี่ยว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 25 ม.ค. 57 – 24 ม.ค. 61 

 

หมายเหตุ : ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งดังกล่าวได้สิ้นสุดลง และด ารงต าแหน่งโดยค าสั่ง คสช. ที่ 1/2557  
ลงวันที่   10 กรกฎาคม 2557  เรื่อง  การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว 

 
 
 
 
 
 



 

3. ประชากร 
    3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 -5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต) 

หมู่บ้าน 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 คาดการณ์ในอนาคต 

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก 118 126 145 271 118 121 149 270 119 113 143 256 120 114 144 258 
หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเสือ 64 94 100 194 66 92 98 190 66 96 100 196 66 96 100 196 
หมู่ที่ 3 บ้านดอน 66 100 93 193 66 97 93 190 66 96 91 187 66 96 91 187 
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนอก 98 140 147 287 98 136 147 283 98 140 146 286 98 141 147 288 
หมู่ที่ 5 บ้านโคกทราย 348 410 430 840 350 407 434 841 353 408 424 832 355 410 426 836 
หมู่ที่ 6 บ้านกันข้ีเหล็ก 178 291 309 600 179 301 310 611 179 299 311 610 180 301 313 614 

รวม 872 1,161 1,224 2,385 877 1,154 1,231 2,385 881 1,152 1,215 2,367 885 1,158 1,221 2,379 

 
ที่มา :  ทะเบียนอ าเภอปากพะยูน   เดือน  เมษายน  
 

3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ช่วงอายุ 
พ.ศ. 2562 

ชาย หญิง รวม 
วัยเด็ก (0-15 ปี) 197 182 379 
วัยแรงงาน (16-59 ปี) 720 689 1,409 
วัยสูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) 235 344 579 

รวม 1,152 1,215 2,367 
 
ที่มา :  ทะเบียนอ าเภอปากพะยูน   เดือน  เมษายน



 

 


