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การประปาส่วนภูมภิ าคสาขาทุ
าคสาขาทุง่ สง
อําเภอทุ
เภอทุง่ สง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 สภาพทัว่ ไป
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่ งสงตั้งอยู่ในอํ าเภอทุ่งสงตั้งอยู่ทางทิ ศตะวัน ตกเฉีย งใต้ของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากจังหวัดประมาณ 60 กิโลเมตร มีเทศบาล 1 แห่ง คือเทศบาลเมืองทุ่งสง มี
อาณาเขตติดต่อกับอําเภอและจังหวัดดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ อําเภอฉวาง และอําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อกับ อําเภอห้วยยอด และอําเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ติดต่อกับ อําเภอร่อนพิบูลย์ และอําเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อกับ อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่และอําเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ สภาพพื้ น ที่ โ ดยทั่ ว ไปของอํ า เภอทุ่ ง สง มี ส ภาพพื้ น ที่ เ ป็ น ลู ก คลื่ น
ประกอบด้วยภูเขาเตี้ยและป่าไม้ไปทั่วทั้งพื้นที่ พื้นที่บางส่วนจะมีที่ราบระหว่างเนินจึงทําให้อําเภอ ทุ่งสง
เป็นแหล่งต้นน้ําธรรมชาติหลายสาย ซึ่งทําให้ประชาชนได้ใช้น้ําจากแหล่งน้ําดังกล่าวในการอุปโภค และการ
เกษตรกรรมแหล่งน้ําเหล่านั้น คือ
คลองวังหีบ ไหลผ่านตําบลนาหลวงเสน ตําบลหนองหงส์ ตําบลชะมาย ตําบลควนกรด และ
ตําบลนาไม้ไผ่
คลองท่าโหลน ไหลผ่านตําบลนาหลวงเสน ตําบลปากแพรก ตําบลชะมาย ตําบลที่วัง
คลองท่าเลา ไหลผ่านตําบลนาหลวงเสน ตําบลถ้ําใหญ่ ตําบลชะมาย ตําบลที่วัง ตําบลกะปาง
คลองกะปาง ไหลผ่านตําบลกะปาง
สภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คม ประชากรในพื้ น ที่ อํ า เภอทุ่ ง สง ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ
เกษตรกรรม คื อ การเพาะปลู ก และเลี้ ย งสั ต ว์ เป็ น หลั ก นอกนั้ น เป็ น อาชี พ ค้ า ขาย ลู กจ้ า งในโรงงาน
อุตสาหกรรม รับจ้าง อุตสาหกรรมในครัวเรือน
พาณิชยกรรม แหล่งพาณิชยกรรมของอําเภอทุ่งสง มีศูนย์กลางอยู่ที่ในเขตเทศบาลตําบลปาก
แพรก มีตลาดสดและแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรประจําอําเภอ
อุตสาหกรรม อําเภอทุ่งสงเป็นอําเภอหนึ่งที่มีอุตสาหกรรมหลายประเภท ที่มากที่สุดได้แก่
อุต สาหกรรมการเกษตร คือโรงงานอุ ต สาหกรรมผลิ ตยางพารา โรงงานรมควัน ยาง โรงสี ข้า ว โรงงาน
ปูนซีเมนต์ โรงงานกระเบื้อง
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1.2 ระบบประปา
1.2.1
1.
2.1 ประวัตปิ ระปา
☞ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง ก่อสร้างครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2502 โดยกองประปา
ภูมิภาค กรมโยธาธิการ เปิดดําเนินการเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 มีชื่อเดิมว่าการประปาปาก
แพรก ตั้งที่ทําการและโรงกรองน้ําอยู่ที่ถนนชนปรีดา บริเวณเดียวกันกับสํานักงานเทศบาลตําบลปาก
แพรก มีวัตถุประสงค์จัดหาน้ําสะอาดมาจําหน่ายให้แก่ประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลปากแพรก อําเภอ
ทุ่งสงโดยใช้แหล่งน้ําดิบจากจุดบรรจบคลองท่าเลา กับ คลองท่าโหลนที่บ้านด่านปราบ (คลองด่านปราบ)
ปัจจุบันใช้น้ําดิบจากคลองท่าแพ
มีสิ่งก่อสร้างก่อนรับโอนดังต่อไปนี้
1) โรงสูบน้ําแรงต่ํา เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว
2) ถังตกตะกอนและถังกรอง ขนาดการผลิตน้ํา 40 ลบ.ม./ช.ม. เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น
และถังน้ําใสขนาด 80 ลบ.ม.
3) หอถังสูงขนาดความจุ 120 ลบ.ม. เป็นหอถังคอนกรีต
สถานี ผ ลิ ต น้ํ า นาบอน ตั้ งขึ้ นและเปิ ด ดํ า เนิ น การเมื่ อ พ.ศ. 2516 สั งกัด กรมโยธาเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้บริการจําหน่ายน้ําแก่ประชาชนในเขตสุขาภิบาลนาบอน โดยรับน้ําสะอาดจาก
การประปาปากแพรก ระยะทางวางท่อส่งน้ําจากการประปาปากแพรกประมาณ 20 กิโลเมตร
สิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตมีดังนี้ (บนเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่เศษ ปัจจุบันเป็นที่ราช
พัสดุ)
1) อาคารที่ทําการ
2) โรงเก็บและจ่ายสารเคมี
3) บ้านพักพนักงาน จํานวน 2 ครอบครัว
4) ถังน้ําใส ขนาดความจุ 200 ลบ.ม. เป็นถังคอนกรีต
5) โรงสูบน้ําแรงสูง , โรงเก็บสารเคมี เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว
ปีพ.ศ. 2522 เมื่อมีการจัดตั้งการประปาส่วนภูมิภาคได้ทําการโอนกิจการของการประปานา
บอนมาอยู่ ภ ายใต้การดํ าเนิ นงานของการประปาปากแพรก เป็ นเขตจํ า หน่ า ยน้ํ า นาบอนเปลี่ ยนชื่ อการ
ประปาปากแพรกเป็นการประปาทุ่งสง เมื่อเดือนพฤษภาคม 2522 โดยพระราชบัญญัติการประปาส่วน
ภูมิภาค พุทธศักราช 2522
1.2.2
บปรุง
1.2.2 การก่อสร้างปรับปรุ
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2513 กรมโยธาเทศบาล ได้ขอใช้ที่ราชพัสดุที่ตําบลถ้ําใหญ่ ห่างจากที่ทําการ
เดิมประมาณ 3 กิโลเมตร โดยได้รับอนุญาตจากผู้ครอบครองใช้ที่ราชพัสดุเดิมคือ กองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 42 เป็นเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ (ไม่มีหลักฐาน) ซึ่งต่อมาศาลจังหวัดทุ่งสง ได้ขอใช้ที่ดิน
ราชพัสดุทํานองเดียวกันผู้ครอบครองได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินติดกับการประปา ศาลจังหวัดจึงได้ตัดแบ่งเนื้อที่
ไปบางส่วนจึงทําให้เหลือเนื้อที่ในปัจจุบันประมาณ 20 ไร่เศษ ในการปรับปรุงได้ทําการก่อสร้างโรงกรองน้ํา
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ใหม่ที่ตําบลท่าแพ ริมถนนสายทุ่งสง – นครศรีธรรมราช เพิ่มกําลังการผลิตอีก 120 ลบ.ม./ ชม. ทําให้
กําลังการผลิตรวมเป็น 160 ลบ.ม./ชม. มีสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตมีดังต่อไปนี้
 ขุดบ่อพักน้ํารับน้ําจากคลองท่าแพ (ใช้เป็นแหล่งน้ําดิบจนถึงปัจจุบัน)
 โรงสูบน้ําแรงต่ํา , เก็บสารเคมีและโรงสูบน้ําแรงสูง เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว
 ถังน้ําใส ขนาดความจุ 1,000 ลบ.ม. เป็นถังคอนกรีต
 โรงกรองและถังตกตะกอน ขนาด 160 ลบ.ม./ชม. เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น
 หอถังสูงขนาดความจุ 250 ลบ.ม. เป็นหอถังคอนกรีต
 บ้านพักพนักงาน จํานวน 5 ครอบครัว
ในการปรับปรุงครั้งนี้ ได้ทําการวางท่อขยายเขตจําหน่ายน้ําในตําบลถ้ําใหญ่ และในเขต
เทศบาลตําบลปากแพรกและเลิกใช้แหล่งน้ําดิบบ้านด่านปราบ พร้อมโรงกรองน้ําขนาด 20 ลบ.ม./ชม.
ของเดิม
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2527 ได้ทําการปรับปรุงก่อสร้างรางชักน้ําดิบ และติดตั้งสูบน้ําดิบให้มีปริมาณ
การสูบน้ําเพิ่มขึ้น
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2528 เนื่องจากมีผู้ใช้น้ําเพิ่มมากขึ้นทําให้กําลังการผลิตไม่เพียงพอ จึงได้ทํา
การปรับปรุงเพิ่มเติม สิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตมีดังต่อไปนี้
 ปรับปรุงโรงกรองน้ําเดิมขนาด 160 ลบ.ม./ชม.ให้สามารถผลิตน้ําได้ 320 ลบ.ม./ชม.
 ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม คือ ถังน้ําใสขนาด 1,000 ลบ.ม
 โรงเก็บจ่ายสารเคมี
 บ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว
 ต่อเติมโรงสูบน้ําแรงต่ํา – แรงสูง
 ปรับปรุงเส้นท่อในเขตจําหน่ายน้ําและขยายเขตจําหน่ายน้ํา
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2531 ได้ทําการก่อสร้างสํานักงานที่ทําการใหม่ที่บริเวณโรงกรองน้ํา ตําบลถ้ํา
ใหญ่ อําเภอทุ่งสง เนื่องจากที่ทําการเดิมตั้งอยู่ในที่ดินของเทศบาลซึ่งมีขนาดเล็ก และไม่สามารถก่อสร้าง
ขยายอาคารเพิ่มเติมได้เพราะพื้น ที่ดินของเทศบาลคับแคบ ทําให้การบริการผู้ใช้น้ําไม่สะดวกรวมทั้งไม่
สะดวกในการปฏิบั ติงาน ประกอบกับ การบริการประชาชนของเทศบาลเพิ่ มมากขึ้น ทํ าให้บ ริเ วณที่
รวมกั นอยู่คับ แคบเมื่อก่ อสร้า งสํ านั กที่ทําการและโรงเก็บ พั สดุ ในที่ใหม่แล้ว เสร็จ จึงได้ ย้า ยที่ทําการมา
ปฏิ บั ติ ง าน ณ ที่ ทํ า การแห่ ง ใหม่ แ ละเป็ น สํ า นั ก งานประปาในปั จ จุ บั น เลขที่ 200 ถนนทุ่ ง สง –
นครศรีธรรมราช หมู่ที่ 7 ตําบลถ้ําใหญ่ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2533 ปรับปรุงการวางเส้นท่อส่งน้ําไปยังเขตจ่ายน้ํานาบอน โดยใช้แนววาง
ท่อใหม่ซึ่งเดิมวางท่อวางท่อไปตามถนนทุ่งสง – นาบอน (สายเก่า) เปลี่ยนแนววางท่อไปตามถนนทุ่งสง –
นครศรีธรรมราช ถนนสายเอเชีย ถนนควนไม้แดง – คลองจังและถนนคลองจัง – นาบอน โดยใช้ท่อขนาด
Ø 150 ลบ.ม. ระยะทางความยาว 20 กิโลเมตร ในระหว่างดําเนินการได้ขยายเขตจําหน่ายน้ําและ
ปรับปรุงเปลี่ยนท่อ A/C ชั้น 15 จํานวนหลายโครงการจนสามารถเพิ่มจํานวนผู้ใช้น้ําและลดน้ําสูญเสียได้
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ตามเป้าหมายแต่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงอัตรากําลังการผลิต – ระบบจ่ายน้ําจนถึงปี พ.ศ. 2541
ขณะนั้นกําลังการผลิตไม่เพียงพอ

ซึ่ง

ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2542 ได้ปรับปรุงเพิ่มกําลังผลิตโดยได้ทําการก่อสร้าง
 โรงกรองน้ํา ขนาด 300 ลบ.ม./ชม.
 ถังน้ําใสขนาด 2,500 ลบ.ม.
 โรงสูบน้ําแรงต่ํา
 โรงสูบน้ําแรงสูง
 โรงเก็บจ่ายสารเคมี
ปรับปรุงท่อส่งน้ํานาบอนทั้งระบบมีการก่อสร้างดังนี้
 ถังน้ําใสขนาด 1,000 ลบ.ม
 หอถังสูงขนาด 120 ลบ.ม
 โรงสูบน้ําแรงสูง
รวมทั้งการขยายเขตการจําหน่ายน้ําในอําเภอทุ่งสงและอําเภอนาบอน บางส่วนแล้วเสร็จในปี
พ.ศ. 2543
ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2551 ก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบผลิตขนาด 500 ลบ.ม./ชม. โดยมีสิ่งก่อสร้าง
ดังนี้
 ถังตกตะกอนขนาด 500 ลบ.ม./ชม.
 โรงกรองน้ําขนาด 500 ลบ.ม./ชม
 ถังน้ําใสขนาดความจุ 3,000 ลบ.ม.
 บ้านพักผู้จัดการ
 โรงจอดรถ 8 คัน
 ปรับปรุงโรงจ่ายสารเคมี
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1.2.3 ประปาปัจจุบนั

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง
ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ที่ 7 ถนนทุ่งสง – นครศรีธรรมราช ตําบลถ้ําใหญ่ อําเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

บริหารงาน กปภ.สาขา โดย นายวุฒิพร บุญดี
โทร. 0-7541-1339, 081–9589756
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การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง มีกําลังผลิตที่ใช้งานรวม 1,040 ลบ.ม./ชม. ประกอบด้วย
สถานีผลิตน้ํา จํานวน 1 แห่ง สถานีจ่ายน้ํา จํานวน 1 แห่ง ได้แก่
1. สถานีผลิตน้ําสํานักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง มีกําลังผลิตใช้งานรวม 1,040
ลบ.ม./ชม. ประกอบด้วยระบบผลิตจํานวน 3 ชุด ดังนี้
1.1 ระบบผลิตชุดที่ 1 กําลังผลิต 240 ลบ.ม./ชม. (Modify จากระบบผลิตเดิมขนาด
160 ลบ.ม./ชม.)
1.2 ระบบผลิตชุดที่ 2 กําลังผลิต 300 ลบ.ม./ชม.
1.3 ระบบผลิตชุดที่ 3 กําลังผลิต 500 ลบ.ม./ชม. (Modify จากระบบผลิตเดิมขนาด 300
ลบ.ม./ชม.)
ระบบผลิตทั้งหมดใช้แหล่งน้ําดิบจากคลองท่าแพ ผลิตและสํารองน้ําในถังน้ําใส จํานวน 4
ถัง ประกอบด้วย ถังน้ําใสขนาดจุ 1,000 ลบ.ม. จํานวน 2 ถัง , ถังน้ําใสขนาดจุ 2,500 ลบ.ม. จํานวน 1
ถัง , ถังน้ําใสขนาดจุ 3,000 ลบ.ม. จํานวน 1 ถัง จ่ายน้ําให้บริการโดยแรงโน้มถ่วงผ่านหอถังสูงขนาดจุ
250 ลบ.ม. ให้บริการเทศบาลเมืองทุ่งสง อบต.ถ้ําใหญ่ อบต.ชะมาย อบต.หนองหงส์ อบต.นาโพธิ์ อบต.ค
วนกรด
2. สถานีจ่ายน้ํานาบอน รับน้ําสะอาดมาจากสถานีผลิตน้ําสํานักงานการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาทุ่งสง ประกอบด้วยถังน้ําใสขนาดจุ 1,000 ลบ.ม. จ่ายน้ําประปาโดยแรงโน้มถ่วงผ่านหอถังสูงขนาดจุ
120 ลบ.ม. ให้บริการชุมชนเทศบาลตําบลนาบอน และ อบต.แก้วแสน
2. ข้อมูลประชากร/
ประชากร/ผูใ้ ช้นา้ํ และสัดส่วนการให้บริการ
2.1 ประชากรในพื้นที่บริการ กปภ.สาขาทุ่งสง

อําเภอทุ่งสง
อําเภอนาบอน
ภาพรวม

ประชากร
(ราย)
132,063
18,685
150,748

หมายเหตุ ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2559

ครัวเรือน
(หลัง)
52,212
6,379
58,591

ผู้ใช้น้ํา กปภ.
(ราย)
21,618
21,618

สัดส่วน
การให้บริการ
41.40%
36.89%
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2.2 ประชากรและครัวเรือนในพื
นในพืน้ ที่บริการ
ประชากร(คน)
พื้นที่
แม่ข่ายทุ่งสง

2558

2560

2565

ครัวเรือน(ราย)
2570

2558

2560

2565

2570

143,970 145,413 149,085 152,850 55,055

55,501

56,903 58,340

143,970 145,413 149,085 152,850 55,055

55,501

56,903 58,340

ทม.ทุ่งสง
ทต.ถ้ําใหญ่
ทต.ชะมาย ทต.ที่วัง ทต.
กะปาง อบต.หนองหงส์
อบต.ควนกรด อบต.นา
หลวงเสน อบต.นาไม้ไผ่
อบต.นาโพธิ์
น.นาบอน
ทต.นาบอน อบต.แก้วแสน
อบต.นาบอน

รวม

2.3 ปริมาณความต้องการใช้นา้ํ
รายการ
ประชากร
ผู้ใช้น้ํา
สัดส่วนบริการ
ปริมาณน้ําผลิต
อัตราการใช้น้ําเฉลี่ย
น้ําสูญเสีย
ความต้องการใช้น้ําผลิตเฉลี่ย
ความต้องการใช้น้ําผลิตเฉลี่ย
ความต้องการใช้น้ําสูงสุด
ความต้องการใช้น้ําสูงสุด
กําลังผลิต

หน่วย
2558
คน
143,970
ราย
21,618
(%)
39.27
ลบ.ม.
8,302,685
ลบ.ม./ราย/วัน
0.65
%
38
ลบ.ม./วัน
22,747
ลบ.ม./ชม.
948
ลบ.ม./วัน
29,571
ลบ.ม./ชม.
1,232
ลบ.ม./ชม.
1,040

2560
2565
2570
145,413
149,085
152,850
24,018
30,018
36,018
43.27
52.75
61.74
8,784,112 11,033,496 13,305,199
0.75
0.76
0.76
25
25
25
24,066
30,229
36,453
1,003
1,260
1,519
31,286
39,297
47,388
1,304
1,637
1,975
1,140
2,140
2,140
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3. ข้อมูลต้นทุนน้าํ และสํารองด้านแหล่งน้าํ (น้าํ ดิบ)
สําหรับข้อมูลด้านแหล่งน้ําของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง มีแหล่งน้ําที่ใช้ในการผลิต
น้ําประปา 1 แหล่ง ได้แก่ คลองท่าแพ
------------------------------------------4. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากัด (SWOT)
จุดแข็ง(Strength)
S1. มีโรงกรองน้ํา โรงสูบน้ํา โรงเก็บ-จ่ายสารเคมี อยู่ในพื้นที่เดียวกันง่ายต่อการดูแล
บํารุงรักษา
S2. มีระบบ Scada ช่วยในการควบคุมระบบผลิต
S3. มีการผลิตน้ําประปาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
จุดอ่อน(Weakness)
น(Weakness)
W1. ไม่มีแหล่งน้ําดิบสํารอง
W2. เครื่องจักรชํารุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
W3. งบประมาณที่ใช้ในการซ่อมแซมมีจํากัด
โอกาส(Opportunity)
โอกาส(Opportunity)
O1. ชุมชนและภาคธุรกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
O2. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการวางท่อขยายเขตจําหน่ายจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
O3. หน่วยงานราชการในพื้นที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินโครงการของ
กปภ.
อุปสรรค(Threat)
สรรค(Threat)
T1. เมื่อเกิดภาวะฝนตกหนักส่งผลให้น้ําดิบมีค่าความขุ่นสูงมาก
T2. มีทรายไหลทับถมในแหล่งน้ําดิบ ส่งผลให้ตื้นเขิน ประสบปัญหาการสูบน้ําดิบเข้าสู่
กระบวนการผลิต
T3. ช่วงฤดูน้ําหลากน้ําท่วมถึงโรงสูบน้ําแรงต่ํา
T4. ช่วงฤดูแล้งน้ําดิบในคลองท่าแพมีปริมาณน้อยลง
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5. สภาพปัญหา/
หา/แนวทางการแก้ปัญหา
5.1 ด้านแหล่งน้ําดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง ใช้แหล่งน้ําดิบสําหรับผลิต
น้ําประปาจากคลองท่าแพ โดยปริมาณน้ําจะไม่เพียงพอในฤดูแล้ง ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ของ
ทุกปี จําเป็นต้องหาแหล่งน้ําดิบสํารองไว้ใช้เมื่อน้ําดิบขาดแคลน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทําแผนงาน
โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝายควนกรด ซึ่งสามารถผันน้ําดิบบางส่วนมาใช้ในช่วงฤดูแล้งได้ นอกจากนี้ อยู่
ระหว่างการพิจารณาจัดซื้อที่ดินบริเวณ ตําบลถ้ําใหญ่ เพื่อขุดสระเก็บน้ําดิบสํารอง
5.2 ด้านระบบผลิต เนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของชุมชนในเขตพื้นที่บริการ ทํา
ให้ระบบผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบันเริ่มไม่เพียงพอ(ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. 2551) ฝ่ายแผนงาน
โครงการได้จัดทําแผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาทุ่งสง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณใน
ปี 2563 โดยจะก่อสร้างระบบผลิตใหม่ขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม. บริเวณที่ดินที่จะจัดซื้อบริเวณตําบลถ้ํา
ใหญ่ และ Modify ระบบผลิตเดิมบริเวณสํานักงานขนาด 300 เป็น 500 ลบ.ม./ชม. นอกจากนี้ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการจัดทําแผนงานเพิ่มกําลังผลิตระยะเร่งด่วน โดยการก่อสร้างระบบผลิตแบบ Mobile Plant
ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. บริเวณฝายควนกรด และในระยะยาวหากไม่สามารถจัดซื้อที่ดินบริเวณตําบลถ้ํา
ใหญ่ได้ จะพิจารณาก่อสร้างระบบผลิตขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม. บริเวณฝายควนกรดแทน(ใช้ที่ดินราช
พัสดุ 127 ไร่ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง)
5.3 ด้ า นระบบจ่ า ยน้ํ า จากการขยายตั ว อย่ า งรวดเร็ ว ของชุ มชนในเขตพื้ น ที่ บ ริ ก าร
โดยเฉพาะพื้นที่อําเภอนาบอนประกอบกับการใช้น้ําในพื้นที่อําเภอทุ่งสงที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลให้
การส่ ง น้ํ า ไปให้ บ ริ ก ารชุ มชนอํ า เภอนาบอนทํ า ได้ ไ ม่ เ ต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ งแก้ ไ ขปั ญ หาโดยการติ ด ตั้ ง
Booster Pump เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําส่งไปยังเขตจ่ายน้ํานาบอนให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

