สภาพทั่วไป
ในบทนี้ได้แบ่งเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญของ
เทศบาลตาบลคุระบุรี เช่น ที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข เศรษฐกิจ
ความปลอดภั ย ในชีวิ ต และทรั พย์ สิ น และทรั พยากรธรรมชาติ เป็ น ต้ น ส่ ว นที่ ส อง เป็ น ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ศักยภาพของท้องถิ่น เช่น โครงสร้าง กระบวนการบริหารงานบุคคล และงบประมาณ

ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตาบลคุระบุรี

คาขวัญอาเภอคุระบุรี
“ตาชัย สิมิลัน สวรรค์เกาะสุรินทร์ วิถีถิ่นมอแกน ดินแดนเกาะพระทอง
ชื่อก้องพลับพลึงธาร แตงโมหวานคุระบุรี คนดีศรีพังงา”

ตราประจาเทศบาลตาบลคุระบุรี

ต้นไทร หมายถึง สัญลักษณ์ของความแข็งแรง แข็งแกร่ง แผ่ไพศาล เกิดความร่มเย็น
เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร
วัวนอน หมายถึง สัญลักษณ์ของรถเก็บขยะสมัยก่อนตอนเป็นสุขาภิบาล ที่ไม่มีรถ เลยใช้วัว
ลากขยะแทน เมื่อเหนื่อยก็มานอนพักที่ใต้ต้นไทร เปรียบเสมือนเป็นที่พักพิง

ต้นไม้ประจาจังหวัด คือ ต้นเทพทาโร เป็นไม้มงคลพระราชทานประจาจังหวัดพังงา อยู่ในวงศ์
Lauraceae (ลอร่าซี) หรือเป็นต้นไม้ประเภทไม้ต้นหรือไม้พุ่ม พบได้ทั่วไปทุกภาคของประเทศ ภาคกลาง
และภาคตะวันออกเรียก เทพทาโร ภาคใต้เรียก จวง หรือ จวงหอม ภาษายาวี เรียก มือแดกะมางิง
ภาคเหนือเรียก จะไคต้น หรือพลูต้นขาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียก การบูร

รูป “ต้นเทพทาโร”

เป็นต้นไม้หอมชนิดหนึ่งสกุลเดียวกับต้นอบเชย มีต้นขนาดใหญ่ อยู่ในวงศ์ Lauraceae เทพทาโรเป็น
ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลับทึบ สีเขียวเข้ม ลาต้นเรียบไม่มีพูพอน เปลือกต้นสีเทา
อมเขียวหรืออมน้าตาล ค่อนข้างเรียบ แตกเป็นร่องยาวตามลาต้น เมื่อถากเปลือกออกจะมีกลิ่นหอม กิ่งมี
ลักษณะอ่อนเรียว เกลี้ยงและมักมีคราบขาว ใบเป็นชนิดใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกัน เป็นใบรูปรีแกมรูปไข่
หรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน เนื้อใบค่อนข้างหนา ผิวใบเกลี้ยง ท้องใบมีคราบขาว ปลายใบแหลม โคนใบ
แหลมและกลม ดอกออกเป็นช่อ สีขาวหรือเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอม ออกดอกตามปลายกิ่งเป็นกระจุกยาว
2.5 - 7.5 ซม. ก้านช่อดอกจะเรียวยาวและเล็กมาก ผลมีขนาดเล็กและกลม ผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่มีสีม่วง
ดา ลักษณะเนื้อไม้มีสีเทาแกมน้าตาล มีกลุ่มหอมฉุน มีริ้วสีเขียวแกมเหลือง เนื้อไม้เป็นมันเลื่อม เสี้ยนตรง

หรือสับสน เป็นคลื่นบ้างเล็กน้อย เหนียว แข็งพอประมาณ เลื่อย ไส้กบ ตบแต่งง่าย สารสาคัญในเนื้อไม้ จะ
พบ d - camphor ที่ใช้แทน sassafras ได้ดีให้น้ามันที่มีสารหอม คือ safrol และ cinnamic aldehyde และ
ยังพบ safrol ในเปลือกต้นและใบ การขยายพันธุ์ไม้เทพทาโรที่นิยมปฏิบัติกันคือ การขยายพันธุ์ด้วยการ
เพาะเมล็ดและการปักชา
ต้นเทพทาโรเป็นไม้หอมที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ จึงสมควรที่จะปลูกสร้างสวนป่าไม้เทพทาโรขึ้นในที่ที่
มีความชุ่มชื่นเพียงพอ เพราะเทพทาโรจะชอบขึ้นอยู่บนเขาในป่าดงดิบ พบมากที่สุดทางภาคใต้ อาจจะ
ปลูกใต้ร่มไม้อื่นหรือปลูกเป็นไม้แซมสวนป่า น่าจะเจริญเติบโตดีกว่าปลูกเป็นไม้เบิกนาในที่โล่งแจ้ง
ดอกไม้ประจาจังหวัดพังงา คือ ดอกจาปูน เป็นพรรณไม้ดอกชนิดหนึ่ง มีกลิ่นหอมหวาน ดอกมี
ขนาดเล็ ก กลี บ หนา อู ม ดอกมี ลั ก ษณะคล้ า ย ดอกบั ว ตู ม ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ คื อ Anaxagorea
javanica Blumeเป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็ก ต้นใบและกิ่งคล้ายๆ กระดังงา ทรงพุ่มค่อนข้างโปร่ง กิ่งก้าน
เกลี้ยง ลาต้นตรง เปลือกเรียบมีสีเทาคล้า ใบสีเขียวเป็นมัน พื้นใบเกลี้ยง ดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกตามยอด
หรือโคนก้านใบ ลักษณะดอกจะแข็ง มีสีขาวนวลเป็นมัน มี 3 กลีบ โคนกลีบสีเขียว เมื่อบานเต็มที่ประมาณ
1 นิ้ว มีกลิ่นหอมแรงในช่วงกลางคืนและหอมอ่อนในช่วงเช้า ดอกบานวันเดียวแล้วร่วง ออกดอกตลอดปี แต่
จะมีดอกดกในช่วงฤดูฝน ผลเป็นผลกลุ่ม มีผลย่อย 4-10 ผล เมื่อผลแก่แล้วเมล็ดจะแตกตัวกระเด็นไปได้
ไกลเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตช้าในช่วงแรก ต้นกล้าอายุหนึ่ งปีจะมีความสูงเพียง 10 เซนติเมตร แต่จะ
เจริญเติบโตเร็วขึ้นได้ในปีถัดไป สภาพธรรมชาติต้องการแสงแดดราไร ขึ้นได้ในดินทุกชนิด หากปลูกเลี้ยง
ควรปลูกในดินร่วนมีการระบายน้าดี ชอบน้า จะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง หรือฝน
ตกชุก หากต้องการปลูกให้ออกดอกจะต้องจัดสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสม และควรระวังอย่าให้โดน
แดดจัดเกินไป จาปูนเป็นไม้ดอกที่ได้รับความนิยมมานาน แต่มีน้อยคนที่จะปลูกเลี้ยงได้เจริญเติบโตและ
ออกดอกดกได้ในที่ราบภาคกลาง หรือสภาพแวดล้อมอื่นที่ต่างไปจากถิ่นกาเนิดเดิม

๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลตาบลคุระบุรี ตั้งอยู่ ณ สานักงานชั่วคราว อาคารศาลาประชาคมส่วนอาเภอ คุระบุรี
หลังที่ว่าการอาเภอคุระบุรี เป็นเทศบาลในพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของอาเภอคุระบุรีเป็นชุมชนสองข้างทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๔ (สายเพชรเกษม) โดยประชาชนอพยพมาจากหลายจังหวัดรวมเป็นกลุ่ม โดยได้
จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๖ และได้เปลี่ยนฐานะจาก
สุขาภิบาลเป็นเทศบาลตาบลคุระบุรี ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.
๒๕๔๒ ตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก เขตการปกครองและการบริหารเทศบาลตาบลคุ
ระบุรี มีเนื้อที่ ๖ ตารางกิโลเมตร ระยะทางถึงกรุงเทพมหานคร ๗๓๐ กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๕ หมู่บ้าน
(บางส่วน) ของ ๒ ตาบล (บางส่วน) ดังนี้
๑. ตาบลคุระ ครอบคลุมพื้นที่ บางส่วนของหมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๘
๒. ตาบลแม่นางขาว ครอบคลุมพื้นที่ บางส่วนของหมู่ที่ ๒,๓,๔
มีอาณาเขตตามประกาศกระทรวงมหาดไทย (๑๕ มีนาคม ๒๕๑๖) ดังนี้
ด้านทิศเหนือ
- หลักเขตที่ ๑ อยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ ตอนระนอง-ตะกั่วป่า ตรงหลัก
ตารางกิโลเมตรที่ ๗๒๖ ตรงไปทางทิศเหนือในแนวตั้งฉากกับทางหลวงสายนี้ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งอยู่ห่าง
หลักเขตที่ ๑ ระยะ ๕๐๐ เมตร
- จากหลักเขตที่ ๒ เป็นแนวโค้งขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ระนอง-ตะกั่วป่า)
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองนางย่อนฝั่งตะวันตก
ด้านทิศตะวันออก
- จากหลักเขตที่ ๓ เป็นแนวโค้งขนานกับทางหลวงหมายเลข ๔ (ระนอง-ตะกั่วป่า)
ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองบางหลูฝั่งใต้
- จากหลักเขตที่ ๔ ตรงไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองคุระฝั่งเหนือและห่างจากหลัก
เขตที่ ๔ ระยะ ๑,๖๐๐ เมตร
- จากหลักเขตที่ ๕ เป็นแนวโค้งขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ ( ระนอง-ตะกั่วป่า)
ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองบางปด ฝั่งตะวันตก
- จากหลักเขตที่ ๖ เลียบริมคลองบางปดฝั่งตะวันตกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลัก

เขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากริมทางหลวงแผ่นดินถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากริมทางหลวงแผ่นดิน วัดตาม
แนวคลองบางปดระยะ ๔๕๐ เมตร
ด้านทิศใต้
- จากหลักเขตที่ ๗ เป็นแนวโค้งขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองนายทุยฝั่งตะวันตก
ด้านทิศตะวันตก
- จากหลักเขตที่ ๘ เลียบคลองนายทุยฝั่งตะวันออกข้ามคลองคุระและเลียบริมคลอง
คุระฝั่งเหนือไปบรรจบคลองบางหลู แล้วเลียบริมคลองบางหลูฝั่งใต้ ไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ ๙ ซึง่
ตั้งอยู่ห่างจากริมทางหลวงแผ่นดิน วัดจากสะพานบางหลูระยะทาง ๕๐๐ เมตร
- จากหลักเขตที่ ๙ เป็นโค้งขนานกับทางหลวงแผ่นดินไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขต
ที่ ๑๐ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินตรงกิโลเมตรที่ ๗๒๖ วัดในแนวตั้งฉากระยะ ๕๐๐ เมตร
- จากหลักเขตที่ ๑๐ ตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบกับหลักเขตที่ ๑
ลักษณะทางกายภาพ
ภูมิประเทศในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มภูเขา ในเขตเทศบาลตาบลคุระบุรี เป็นเมืองซึ่ง
ขนานไปกับถนนเพชรเกษมที่มีประชากรหนาแน่นเป็นย่านธุรกิจการค้า โรงแรม และสถานบันเทิงต่างๆ
ประมาณร้อยละ ๗๐ ของถนน มีแม่น้าไหลผ่านหลายสาย เช่น แม่น้าคลองนางย่อน แม่น้าคลองคุระ
แม่น้าคลองบางหลู ทาให้เกิดน้าท่วมในฤดูน้าหลาก

สภาพทางเศรษฐกิจ
การเกษตรกรรม
- การเพาะปลูก เป็นเกษตรกรรมหลักใช้พื้นที่รอบ ๆ ชุมชนส่วนใหญ่จะปลูกผลไม้ (เงาะ, ทุเรียน,
มังคุด, ลองกอง) การทาสวนยางพารา สวนมะพร้าว สวนปาล์ม มะม่วงหิมพานต์ และ
นอกจากนี้เกษตรกรยังนิยมปลูกแตงโมกันอย่างแพร่หลาย สามารถทาเงินรายได้ปีละจานวน
มาก
- การประมง การเลี้ยงปลาน้าจืดเป็นสัตว์น้า เล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่เชิงพาณิชย์
การอุตสาหกรรม
การประกอบการอุตสาหกรรม นอกจากโรงน้าแข็ง ก็เป็นอุตสาหกรรมย่อย ๆ ประเภท ซ่อม
(เครื่องยนต์, รถยนต์, จักรยานยนต์, เครื่องไฟฟ้า (ฯลฯ)
การพาณิชย์
การพาณิชย์ส่วนใหญ่ อยู่สองฟากทางหลวงแผ่นดินประมาณ ๖ กิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นร้านขาย
ของชา รองลงไปเป็นการขายอาหารและเครื่องดื่ม อาจแยกได้ดังนี้
- ร้านค้าเครื่องชา
70
ร้าน
- ร้านอาหาร-เครื่องดื่ม
50
ร้าน
(โดยมีร้านอาหารที่จดทะเบียนจานวน)
๒5
ร้าน
- ร้านจาหน่ายโทรศัพท์มือถือ
10
ร้าน
- ร้านเสื้อผ้า
๑5
ร้าน
- ร้านเสริมสวย
20
ร้าน
- ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า-วิทยุ
8
ร้าน
- ร้านสินค้าอื่น ๆ
104
ร้าน
นอกจากนี้ มีตลาดนัดเอกชน ๑ แห่ง เป็นแหล่งชื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร และของใช้ราคา
ถูก จัดขึ้นทุกวันอังคารและวันเสาร์ ปัจจุบันเทศบาลได้ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลและตลาดกลางสินค้า
พื้นเมืองแล้วเสร็จ และเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจและความต้องการของประชาชนทาให้เทศบาลตาบล
คุระบุรี ได้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เป็นศูนย์บริการการท่องเที่ยวของเทศบาลตาบลคุระบุรี ซึ่งเริ่ม
ดาเนินการได้ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน

การบริการ
ในเขตพื้นที่มีกิจการบริการเพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน ดังนี้
- มีสถานบริการจาหน่ายน้ามัน ๑ ปั๊ม เปิดบริการเวลา ๐๕.๓๐ – ๒๒.๐๐ น.
- มีธนาคารบริการใช้สินเชื่อ ฝาก ถอน กู้ยืมรวม ๓ แห่ง คือธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสินและ
ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- มีสถานีบริการรถร่วม บขส. จานวน ๑ แห่ง อยู่ในศูนย์บริการการท่องเที่ยวเทศบาลตาบลคุระบุรี
- มีสถานบริการเริงรมย์ประเภทร้านอาหาร คาเฟ่ และคาราโอเกะ 10 แห่ง
- มีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท สาหรับบริการนักท่องเที่ยวรวม ๑5 แห่ง
การท่องเที่ยว
ในเขตพื้นที่ ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ และโบราณสถาน
ใดๆ จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเฉพาะในช่วงวันหยุด หรือช่วงเทศกาล ซึ่งจะมีรถรับส่งนักท่องเที่ยวไปหมู่เกาะ
สุรินทร์และสิมิลัน เกาะระ เกาะพระทอง มาพักรอรับในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวจานวนมาก

สภาพทางสังคม
ด้านสังคม
มีชุมชนในเขตเทศบาลตาบลคุระบุรี จานวน ๓ ชุมชน ประกอบด้วย
๑. ชุมชนนางย่อน จานวนครัวเรือนที่ปลูกสร้างในที่ราชพัสดุซึ่งมีพื้นที่ประมาณ ๒๐๐ ไร่
จานวน ๗๙1 ครัวเรือน จานวนประชากร 923 คน แยกเป็นชาย 496 คน หญิง 427 คน
๒. ชุมชนทุ่งมะเดื่อ จานวนครัวเรือนส่วนใหญ่ปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ ซึ่งมีพื้นที่รวมประมาณ ๕๐๐
ไร่ 610 ครัวเรือน จานวนประชากร ๑,๓12 คน ชาย ๖24 คน หญิง ๖88 คน
๓. ชุมชนแม่นางขาว จานวนครัวเรือน ๖19 ครัวเรือนจานวนประชากร ๑,148 คน แยก
เป็นชาย 565 คน หญิง 583 คน (ไม่มีที่ราชพัสดุ)
การนับถือศาสนา
- ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๕ ของจานวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล
มีวัด จานวน ๑ แห่ง
- ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๓ ของจานวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล
- อื่น ๆ ร้อยละ ๒
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ที่สาคัญที่เทศบาลตาบลคุระบุรี ส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นเห็น
คุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม โดยการจัดให้มีงานประเพณีในโอกาสต่างๆ เช่น ประเพณีตัก
บาตรวันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง ประเพณีชักพระ วันสาคัญอันเกี่ยวข้องกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ หรือประเพณีที่เกี่ยวข้องกับคนในท้องถิ่น และประเพณีที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ง ได้แก่
ประเพณีถือศีลกินผัก ที่มีประวัติมายาวนาน แต่ในเขตเทศบาลเพิ่งจะมีศาลเจ้าเกิดขึ้นจานวน ๑ แห่ง งาน
ประเพณีกินผัก ตรงกับวันขึ้น ๑ - ๙ ค่า เดือน ๙ ของจีน ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนกันยายน ตุลาคม ของทุกปี งาน
เทศกาลกินผักเป็นงานประเพณี ซึ่งชาวจีนที่เข้ามาอาศัยในเขตเทศบาลตาบลคุระบุรี ยึดถือปฏิบัติมาช้า
นานและเพื่อเป็นการถือศีลปฏิบัติธรรม ชาระร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ และในช่วงเทศกาล ๙ วัน ๙ คืนนี้
จะมีพิธีกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ พิธีอัญเชิญพระ พิธีลุยไฟ พิธีสะเดาะเคราะห์ พิธีส่งพระ เป็นต้น

ด้านการศึกษา
เทศบาลได้ให้ความสาคัญด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งได้รับการถ่ายโอนจากกรมศาสนา
เพราะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นศูนย์กลางแห่งการปลูกฝังจิตสานึก เพื่อสืบทอดประเพณีของชุมชน ซึ่งต้อง
อาศัยความร่วมมือจากประชาชนในการดาเนินการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการศูนย์เด็กเล็ก ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ประชาชน ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล และคณะกรรมการวัด โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก คือ อยากให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันกับโรงเรียนอนุบาลของ
เอกชนได้ เด็กเองก็ต้องได้รับความรู้ มีพัฒนาการที่ดี และมีความเป็นระเบียบวินัย
โดยในเขตเทศบาลตาบลคุระบุรีมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์และโรงเรียนรวม ๕ แห่ง
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์เทศบาลตาบลคุระบุรี ณ วัดสามัคคีธรรม
๒. โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชน
๓. โรงเรียนคุระบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา
๔. โรงเรียนบ้านคุระ ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา
๕. โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
นอกจากนี้ยังมีศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จานวน ๑ แห่ง
ด้านกีฬาและนันทนาการ
มีสนามบาสเกตบอลจานวน 2 แห่ง สนามตะกร้อ 5 แห่ง สนามฟุตบอลจานวน ๕ แห่งห้องสมุด
ประชาชน ๑ แห่ง สวนสุขภาพ จานวน ๑ แห่ง สนามเปตอง 1 แห่ง
ด้านสาธารณสุข
มีโรงพยาบาลในเขตพื้นที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน ๑ แห่ง เตียงคนไข้ ๓๐ เตียง บุคลากร
ทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาล ประกอบด้วย
- แพทย์จานวน ๓ คน
- พยาบาล ๓5 คน
- ทันตแพทย์
๔ คน
- เภสัชกร 5
คน
การจัดการมูลฝอย
ปัจจุบันปัญหาขยะทุกภาคส่วนได้ให้ความสาคัญกันมากขึ้น เนื่องจากขยะเป็นสาเหตุอัน
ก่อให้เกิดมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน และสิ่งแวดล้อมในหลาย ๆ ด้าน หากมีการจัดการที่ไม่ถูกหลัก
สุขาภิบาล ขยะก็จะเป็นแหล่งปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศจากการเผาขยะ

มลพิษทางน้าจากการทิ้งขยะลงแหล่งน้าและน้าชะขยะ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและพาหะนาโรค
ทาลายทัศนีย์ภาพ และที่สาคัญที่สุดขยะเป็นสาเหตุก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน
เทศบาลตาบลคุระบุรีเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้เล็งเห็นความสาคัญของปัญหาขยะมาโดยตลอด และ
พยายามรณรงค์สร้างความตระหนักรวมทั้งสร้างจิตสานึกเรื่องการจัดการขยะให้เกิดขึ้นกับประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการลดปริมาณและคัดแยกขยะนากลับมาใช้
ประโยชน์ ทั้งในระดับบุคคล ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กร โดยใช้แผนปฏิบัติการการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) แผนปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอยระดับชุมชน ทั้ง ๓ ชุมชน นโยบายการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของรัฐบาลและคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติเป็นกรอบทิศทางในการดาเนินงาน ทาให้ปัญหาขยะมูลฝอยมูลได้รับการคลีค่ ลาย
ได้ในระดับหนึ่ง และมีทิศทางที่ดีขึ้น แต่ย่างไรก็ตามในการดาเนินงานยังมีข้อจากัดและปัญหาอุปสรรคใน
หลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือและอุปกรณ์ ความรู้และประสบการณ์ การ
ให้การสนับสนุนส่งเสริมจากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การให้บริการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนดาเนินการโดยสถานีตารวจภูธร คุ
ระบุรี จานวน ๑ แห่ง มีป้อมยามตารวจ ๒ แห่ง การป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เทศบาลจัดตั้งศูนย์
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยต่างๆ และร่วมกับสถานี
ตารวจภูธรอาเภอคุระบุรี ตั้งจุดคอยบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ โดยมีพนักงานดับเพลิง ๖ คน
อปพร. จานวน 2๐ คน

ด้านการบริการพืน้ ฐาน
การคมนาคม
เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตาบลคุระบุรี นอกจาก มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ ตอน
ระนอง- ตะกั่วป่า ซึ่งเป็นสายประสานและสายหลัก (ลาดยาง) มีระยะทาง ๖ กิโลเมตร เป็นถนน ๔ เลน
ประมาณ ๒ กิโลเมตร ยังมีถนนสายในเขตเทศบาลเชื่อม ตาบล หมู่บ้าน ซึ่งมีถนน ค.ส.ล. และลาดยาง
ทั้งในความรับผิดชอบของเทศบาล และหน่วยงานอื่น ๆ ที่สาคัญ ดังนี้
- ถนนสายเทศบาล ๑ (ซอยแสงทอง) เป็นถนนลาดยางผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ยาว ๔๙๐เมตร ไป
เชื่อมต่อกับถนนเข้าบ้านแสงทอง เขื่อนพระอร่าม (องค์การฯ) ใช้สัญจรและขนส่งพื ชผล และวัตถุดิบ
ทางการเกษตรเข้าสู่ตลาด
- ถนนสายเทศบาล ๒ (ซอยท่าเรือ) เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ผิวจราจกว้าง
๔ เมตร ยาว ๕๐๕ เมตรไปถึงท่าเทียบเรือคลองนางย่อน
- ถนนสายเทศบาล ๓ (ซอยนางย่อน) เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ผิวจราจร ๗ เมตร ยาว
๖๙๐ เมตร ไปเชื่อมต่อกับถนนทางหลวงท้องถิ่น (กรมโยธาธิการ) เป็นถนนเข้าสู่หมู่บ้านและการขนส่ง
พืชผล วัตถุดิบทางเกษตรเข้าสู่ตลาด
- ถนนสายเทศบาล ๔ (ซอยทุ่งรัก) เป็นถนน ค.ส.ล. กว้าง ๘ เมตร ยาว ๔๙๖ เมตร ไปเชื่อมต่อกับ
ถนนเข้าบ้านทุ่งรัก เป็นถนนใช้สัญจรไปมาและใช้ขนส่งพืชผล และวัตถุดิบทางการเกษตรเข้าสู่ตลาด
- ถนนสายเทศบาล ๕ (ซอยโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร
ยาว ๘๘๔ เมตร ผ่านหน้าโรงพยาบาลไปยังสถานีไฟฟ้า เชื่อมซอยเทศบาล ๓ (ซอย นางย่อน) ใช้สัญจร
ไปมาในเขตเทศบาลตาบลคุระบุรี
- ถนนสายเทศบาล ๖ (ซอยศาลาประชาอุทิศ) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๖
เมตร ไปบรรจบกับสายเทศบาล ๘ (ซอยแสงเพชร) ใช้สัญจรไปมาภายในเขตเทศบาล
- ถนนสายเทศบาล ๗ (ซอยทางด่าน) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร ไป
เชื่อมต่อถนนไปบ้านทับช้าง ใช้สัญจรในเขตเทศบาล และเข้าสู่บ้านทางด่าน และบ้านทับช้าง ขนส่งพืชผล
วัตถุดิบทางการเกษตรเข้าสู่ตลาด
- ถนนสายเทศบาล ๘ (ซอยแสงเพชร) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๑๔เมตร
ไปบรรจบกับสายเทศบาล ๔ (ซอยทุ่งรัก) ใช้สัญจรภายในเขตเทศบาล

- ถนนสายเทศบาล ๙ (ซอยบ่อหิน) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๓๑ เมตร ไปเชื่อมต่อ
กับสายบ่อหิน ใช้สัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร
- ถนนสายเทศบาล ๑๐ (ซอยนายทุย) เป็นถนนลาดยาง ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๓๑ เมตร ใช้สัญจร
ไปมาภายในเขตเทศบาล
- ถนนสายเทศบาล ๓/๑ (ตลาดสดเทศบาล) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๔, ๑๐ เมตร ยาว
๔๖๗ เมตร
- ถนนสายเทศบาล ๔/๑ (ซอยโรงขนมจีน) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๕
เมตร
- ถนนสายเทศบาล ๔/๒ (ซอยนางนวล) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
- ถนนสายเทศบาล ๔/๓ (ซอยโรงเลื่อย) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
- ถนนสายเทศบาล ๔/๔ (ซอยบ่อนไก่ ๑) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๔ เมตร
- ถนนสายเทศบาล (ซอยบ่อนไก่ ๒) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๗ เมตร
- ถนนสายเทศบาล ๗/๑ (ซอยหลังวัด) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร
- ถนนสายเทศบาล ๗/๒ (ซอยหลังโรงเรียน ค.ช.พ.) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว
๑๒๐ เมตร
- ถนนสายเทศบาล ๘/๑ (ซอยรื่นภิรมย์) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓๓ เมตร
- ถนนสายเทศบาล ๘/๒ (ซอยอุดมทรัพย์) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๖ เ มตร ยาว ๖๗๕ เมตร
- ถนนสายเทศบาล ๘/๓ (ซอยนายชวน) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
- ถนนสายเทศบาล ๘/๔ (ซอยโรงเรียนบ้านคุระเดิม) เป็นถนน ค.ส.ล. และหินกะสะผิวจราจรกว้าง
๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร
- ถนนสายเทศบาล ๙/๑ (ซอยแยกบ่อหิน) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐
เมตร

