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   ส่วนที่   1 
บทน า 

องค์ประกอบ  ประกอบดว้ยลกัษณะของแผน  วตัถุประสงค ์ ขั้นตอนในการจดัท าแผนพฒันาสามปี และประโยชน์
ของการจดัท าแผนพฒันาสามปี  ดงัน้ี 
1.1 ลกัษณะของแผนพฒันาสามปี   

แผนพฒันาสามปี  เป็นการแปลงยทุธศาสตร์การพฒันาไปสู่การปฏิบติั   โดย มีหลกัคิด ท่ีวา่   
ภายใตย้ทุธศาสตร์การพฒันาหน่ึง ๆ จะมีแนวทางการพฒันาไดม้ากกวา่หน่ึงแนวทาง  และภายใตแ้นวทางการพฒันา
หน่ึง ๆจะมีโครงการ/กิจกรรมไดม้ากกวา่หน่ึงโครงการ/กิจกรรม  ท่ีจะตอ้งน ามาด าเนินการเพ่ือใหบ้รรลุตาม
วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนและวิสยัทศันใ์นท่ีสุด  ทั้งน้ีแผนพฒันาสามปี  มีลกัษณะ
กวา้ง ๆ  ดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นเอกสารท่ีแสดงความสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
2. เป็นเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพฒันาและวตัถุประสงคข์องแนวทางการพฒันาท่ีชดัเจน  

และมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงท่ีจะด าเนินการ 
3. เป็นเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมการพฒันาท่ีจะด าเนินการเป็นหว้งระยะเวลา  

สามปี 
4. เป็นเอกสารท่ีจะแสดงความเช่ือมโยงระหวา่งแผนยทุธศาสตร์การพฒันากบังบประมาณ 

รายจ่าย  ประจ าปี 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของการจดัท าแผนพฒันาสามปี 
เพ่ือใชแ้ผนพฒันาสามปี  เป็นกรอบในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยน าโครงการ 

/กิจกรรมจากแผนพฒันาสามปีในปีจะจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ไปจดัท างบประมาณเพ่ือใหก้ระบวนการ
จดัท างบประมาณเป็นไปดว้ยความรอบคอบและผา่นกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1.3 ขั้นตอนการจดัท าแผนพฒันาสามปี 
ขั้นตอนที่  1 การเตรียมการจดัท าแผน 
ขั้นตอนที่  2 การคัดเลอืกยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา  
  1.  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันา สรุปยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการ
พฒันาจากแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  พร้อมทั้งขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง  ปัญหาความตอ้งการของทอ้งถ่ิน สรุปยทุธศาสตร์
การพฒันาของจงัหวดั/อ าเภอ และนโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการการพฒันาทอ้งถ่ิน 
  2.  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  จดัการประชุมร่วมกนัระหวา่งคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน
ประชาคมทอ้งถ่ินและส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือร่วมกนัพิจารณาคดัเลือกยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการ
พฒันาท่ีสมควรน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าแผนพฒันาสามปี 

 
 
 
 
 



 

-2- 
 

 3.  เม่ือไดแ้นวทางการพฒันาแลว้  เวทีการประชุมร่วมกนัพิจารณาวา่จะมีโครงการ/กิจกรรม
อะไรบา้งท่ีจะตอ้งด าเนินการเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแนวทางการพฒันาท่ีคดัเลือกมาใชเ้ป็น
กรอบในการพฒันา 
  4.  โครงการ / กิจกรรม ท่ีพิจารณาก าหนด อาจมีจ านวนมาก  ดงันั้น  จะตอ้งมีการด าเนินการ  
ดงัน้ี 

(1) พิจารณาความเก่ียวเน่ืองกนัระหวา่งยทุธศาสตร์ หรือระหวา่งแนวทางการพฒันา 
(2) ใหพิ้จารณาน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนท่ีเกินขีดความสามารถในการด าเนินการ 

ของชุมชนท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาในแผนยทุธศาสตร์การพฒันามาประกอบการจดัท าแผนพฒันาสามปี 
  (3)  มีการจดัล าดบัความส าคญัของโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือท่ีจะบรรจุลงในแผนพฒันาสามปี  
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(4) เน่ืองจากกิจกรรมท่ีจะตอ้งด าเนินการมีความหลากหลาย  เทศบาลฯ   ตอ้งค านึงถึงส่ิง  
ต่าง ๆ  ดงัน้ี 

- งบประมาณรายรับ  รายจ่าย 
- ทรัพยากรการบริหารอ่ืน ๆ 
- ภาคีการพฒันาท่ีสามารถเขา้ร่วมด าเนินการหรือมีภารกิจรับผิดชอบการด าเนินการใน เร่ืองนั้น 

ๆ  
- โครงการท่ีเทศบาลฯ  ด าเนินการเอง  กล่าวคือ มีขีดความสามารถทั้งทาง ดา้นก าลงัเงิน 

 ก าลงัคน  วสัดุอุปกรณ์  และความรู้ทางดา้นการบริหารท่ีจะด าเนินการไดเ้อง 
- โครงการท่ีเทศบาล ฯ  อุดหนุนใหห้น่วยงานอ่ืน ด าเนินการ เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพใน    

การด าเนินงาน เน่ืองจากเป็นงานท่ีอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ี  แต่เทศบาลฯ  ไม่สามารถจะ 
                              ด าเนินการ จึงมอบหมายใหห้น่วยงานอ่ืนด าเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็น    
                           เงินอุดหนุน 

-    โครงการท่ีขอรับการสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืน  ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง  ส่วน    
      ภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนและภาคเอกชน  อนัเน่ืองมาจากเป็นโครงการขนาด 
      ใหญ่หรือ เป็นโครงการท่ีหน่วยงานดงักล่าว เป็นหน่วยปฏิบติัและมีหนา้ท่ีจดับริการ  
      สาธารณะดงักล่าวอยูแ่ลว้ 
 

ขั้นตอนที่  3  การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  ด าเนินการส ารวจ และเกบ็รวบรวม 

ขอ้มลูท่ีจ าเป็นต่อการจดัท าแผนพฒันาสามปี 
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2. การวิเคราะห์ขอ้มลู  ประกอบดว้ย  4  กิจกรรมหลกัคือ 
(1) ประเมินผลการพฒันาท่ีผา่นมา 
(2) การคดัเลือกยทุธศาสตร์การพฒันา 
(3) การจดัล าดบัความส าคญัของแนวทางการพฒันา 
(4) การตดัสินใจเลือกแนวทางการพฒันาในหว้งสามปี 
 

ขั้นตอนที่  4  การก าหนดวตัถุประสงค์ของแนวทางการพฒันา 
ขั้นตอนที่  5  การจดัท ารายละเอยีดโครงการ/กจิกรรมการพฒันา 
ขั้นตอนที่  6  การจดัท าร่างแผนพฒันาสามปี 
ขึน้ตอนที่  7  การอนุมตัแิละประกาศใช้แผนพฒันาสามปี 
 
 
1.4 ประโยชน์ของการจดัท าแผนพฒันาสามปี 
 

เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให ้เทศบาล ฯ  ไดพิ้จารณาอยา่งรอบคอบ ใหเ้ห็นถึงความเช่ือมโยง 
ระหวา่งแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ท่ีอาจมีความเช่ือมโยง และส่งผลทั้งในเชิงสนบัสนุน และเป็นอุปสรรค  
ต่อกนั  เพ่ือใหเ้ทศบาล ฯ  น ามาตดัสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  และใชท้รัพยากรการบริหาร ของ 
ทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์าธารณะสูงสุด 
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ส่วนที่  2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        1.  ประวตัคิวามเป็นมาของเทศบาลเมอืงสระแก้ว 
   เทศบาลเมืองสระแกว้ ไดรั้บการจดัตั้งดว้ยการยกฐานะจากสุขาภิบาลสระแกว้  ตามพระราชกฤษฎีกา
จดัตั้งเทศบาลเมืองสระแกว้    จงัหวดัสระแกว้  พ .ศ. 2537  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มท่ี  111  ตอนท่ี  54  
ก.  ลงวนัท่ี  8  ธนัวาคม  2537  และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  7  มกราคม  2538  เป็นตน้ไป 

 
ดวงตราของเทศบาลเมอืงสระแก้ว 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
ความหมายและสัญลกัษณ์ของดวงอาทิตย์ขึน้จากขอบน า้ หมายความถึงจงัหวดัสระแก้วเป็นจงัหวดัชายแดนตดิต่อ
กบัประเทศกมัพูชาด้านทิศตะวนัออก  หรือที่เรียกว่า  “  ชายแดนเบือ้งบูรพา  ” และในเขตเทศบาลเมอืงสระแก้วมี
สระน า้ศักดิ์สิทธ์ิมคีวามส าคัญทางประวตัศิาสตร์  ช่ือว่า  สระแก้ว – สระขวญั   ดงัน้ันจงึก าหนดให้ดวงตราของ
เทศบาลเมอืงสระแก้ว  มภีาพสัญลกัษณ์เป็นดวงอาทิตย์ขึน้จากขอบน า้  

*******************************  
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 2.  ที่ตั้งและอาณาเขต 
   เทศบาลเมอืงสระแก้ว  มเีขตตดิต่อดงันี้ 
   ทิศเหนือ   ติดต่อกบั  อบต.หนองบอน และอบต.ท่าเกษม 
   ทิศใต ้   ติดต่อกบั  อบต.สระขวญั  อบต.สระแกว้ และอบต.ท่าเกษม 
   ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั  อบต.ท่าเกษม 
   ทิศตะวนัตก             ติดต่อกบั  อบต.สระแกว้ 
         พืน้ที่ความรับผดิชอบรวม    28   ตารางกโิลเมตร 
      3.  ข้อมูลประชากร 
             3.1 ข้อมูลประชากรทั่วไป 
                      เทศบาลเมืองสระแกว้  มีประชากร  ณ   รวมทั้งส้ิน  17, 484 คน  แยกเป็นชาย  8, 483   คน  หญิง  9,001  
คน จ านวนครัวเรือน  9, 448 ครัวเรือน   จ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ( อาย ุ18 ปีข้ึนไป ) รวม 12, 973  คน แยกเป็นชาย  
6,147 คน หญิง  6,826  คน ความหนาแน่นของประชากร 625 คน ต่อตารางกิโลเมตร   พ้ืนท่ีความรับผิดชอบรวม   28  
ตารางกิโลเมตร  

เพศชาย เพศหญิง 

อายุ (ปี) จ านวน (คน) อายุ (ปี) จ านวน (คน) 
นอ้ยกวา่  1  ปี 26 นอ้ยกวา่  1  ปี 29 
1-6 ปี 700 1-6 ปี 671 
7-12 ปี 713 7-12 ปี 736 
13-17 ปี 830 13-17 ปี 702 
18-60 ปี 5,367 18-60 ปี 5,853 
60 ปี ข้ึนไป 847 60 ปี ข้ึนไป 1,010 

รวม 8,483 รวม 9,001 
                                                  

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร  ส านักปลดัเทศบาลเมอืงสระแก้ว 
 

      4.  สภาพภูมปิระเทศ 
   เทศบาลเมอืงสระแก้ว  ตั้งอยูสู่งจากระดบัน ้าทะเลปานกลางเฉล่ียประมาณ  36.371  เมตร (บริเวณวดั
สระแกว้  พระอารามหลวง  ต าบลสระแกว้  อ  าเภอเมืองสระแกว้ ) ลกัษณะโดยทัว่ไป  บริเวณทิศตะวนัออกและทิศใต้
ของจงัหวดัเป็นท่ีราบสูง  คลา้ยกบัพ้ืนท่ีราบสูงทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย   สภาพพ้ืนท่ีดงักล่าว
เหมาะต่อการปลกูพืชไร่ ยกเวน้บริเวณรอยตะเขบ็ติดต่อกบัประเทศกมัพชูา  ซ่ึงเป็นบริเวณป่าทึบมีเทือกเขากั้น
พรมแดน  และพ้ืนท่ีในเขตอ าเภอวฒันานคร  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นสนักั้นน ้า  โดยทิศตะวนัตกจะไหลลงสู่อ าเภอเมือง
สระแกว้  ส่วนทางทิศตะวนัออกน ้าจะไหลลาดสู่อ าเภออรัญประเทศและประเทศกมัพชูาทั้งหมด   
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    ลกัษณะพ้ืนท่ีโดยรวมของเทศบาลเมืองสระแกว้ เป็นท่ีราบทางตอนใตติ้ดกบัคลองพระสะทึง  เป็น
แหล่งน ้าส าคญัไหลไปทางทิศตะวนัตก  ไปบรรจบกบัแควหนุมาน  ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอกบินทร์บุรี  จงัหวดัปราจีนบุรี
เป็นแม่น ้าปราจีนบุรี  ส่วนบริเวณตอนบนของเทศบาลเมืองสระแกว้   เป็นพ้ืนท่ีราบซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากการบุกรุก
แผว้ถางป่าเพ่ือการเกษตร    ท าใหเ้กิดสภาพป่าเส่ือมโทรม  พ้ืนท่ีส่วนใหญ่จะเพาะปลกูขา้ว 
 
     5.  สภาพภูมอิากาศ 
 

   เทศบาลเมอืงสระแก้ว   มีลกัษณะภูมิอากาศโดยทัว่ไปของจงัหวดัจะมีอากาศร้อนจดัในฤดูร้อนและ
ค่อนขา้งหนาวในฤดูหนาว   โดยปกติฤดูฝนยาวนานถึง  6  เดือน  ในปี  2548  อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดเดือนเมษายน  37.2 
องศาเซลเซียส   เฉล่ียต ่าสุด  20.3  องศาเซลเซียส  มีฝนตกตลอดทั้งปี  139  วนั  ปริมาณน ้าฝนวดัได ้ 1,024.2  
มิลลิเมตร  แบ่งไดเ้ป็น  3  ฤดู คือ 
 
   ฤดูฝน    ปี  2542  เร่ิมประมาณเดือนเมษายน   ถึงเดือนตุลาคม   โดยมีปริมาณน ้าฝนมากท่ีสุดเดือน
มิถุนายน  วดัได้  281.9  มิลลิเมตร   ปริมาณน ้าฝนนอ้ยท่ีสุดเดือนมีนาคม วดัได้   4.8  มิลลิเมตร  ไม่มีฝนตกตลอดทั้ง
เดือน  ตุลาคม 
 
   ฤดูหนาว    เร่ิมประมาณเดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนกมุภาพนัธ์   อากาศจะหนาวท่ีสุดเดือนมกราคม   วดั
ได ้ 16.1  องศาเซลเซียส 
 
   ฤดูร้อน    เร่ิมประมาณเดือนกมุภาพนัธ์ถึงเดือนเมษายน   โดยอากาศจะร้อนจดัมากท่ีสุดในช่วงเดือน
เมษายน  วดัได ้ 41.5  องศาเซลเซียส 
 
 

ขอ้มลู: ส านกังานสถิติจงัหวดัสระแกว้ 
 

 
6.  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
 

         6.1  ถนน ภายในเขตเทศบาลเมอืงสระแก้ว  มจี านวน   204  สาย  แยกเป็น 
    

 
 -ถนนคอนกรีต ( คสล.)  จ านวน  150  สาย   

      

 
 -ถนนแอสฟัลทติ์ก        จ านวน   17  สาย  

      

 
 -ถนนดินลกูรัง             จ านวน  37  สาย   
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ล าดบั 

ช่ือถนน ประเภท 
กว้าง   ยาว  ท่อ ไฟฟ้า 

 ที่ (เมตร) (เมตร) ระบายน า้ สาธารณะ 

1 ถนนเทศบาล 1 (บา้นหนองเสมด็เหนือ) - สุดซอย ค.ส.ล. 5.00 1535.00 มี(บางส่วน) มี   

2 บา้นประธานชุมชนเดิม - สุดเขตเทศบาล  ค.ส.ล. 4.00 700.00 ไม่มี มี   

3 แยกขวาก่อนถึงแยกบา้นอาจารยส์มชาย ดินลูกรัง 4.00 800.00 ไม่มี มี   

4 แยกขวาบา้นอาจารยส์มชาย ดินลูกรัง  4.00 950.00 ไม่มี มี   

5 แยกขวาบา้นอาจารยส์มชายจรดเทศบาล  3 ดินลูกรัง 6.00 1500.00 ไม่มี มี   

6 ถนนเทศบาล 3 (โคกก านนั) แอสฟัลทติ์ก 6.00   1,000.00  มี (บางส่วน) มี   

7 ถนนเทศบาล 3 แยกซา้ยเขา้ศาลากลางบา้น ดินลูกรัง 6.00 200.00 ไม่มี มี   

8 ถนนเทศบาล 3 ต่อจากของเดิม  ค.ส.ล. 4.00 700.00 ไม่มี มี   

9 แยกซา้ยทางเขา้ บ.สระแกว้ฮอนดา้คาร์ส์ ดินลูกรัง 5.00 150.00 ไม่มี มี   

10 ถนนเทศบาล 3 ซอย 2 ค.ส.ล. 4.00 50.00 ไม่มี มี   

11 ถนนเทศบาล 3 ซอย 3   ค.ส.ล. 4.00 100.00 ไม่มี มี   

12 บา้นโคกก านนัใต ้(หลงัป๊ัมน ้ามนัโคกก านนัใต)้ ค.ส.ล. 4.00 232.00 ไม่มี มี   

13 ถนนเทศบาล 5 (ซอยบา้นหนองโสน) ค.ส.ล. 6.00 260.00 มี มี   

14 ถนนเทศบาล 7 (คลองจาน) แอสฟัลทติ์ก 6.00 1100.00 มี มี   

15 ถนนเทศบาล 7/1(หลงัสถานีขนส่งสระแกว้) ค.ส.ล. 4.00 800.00 ไม่มี มี   

16 ถนนเทศบาล 7/2(สท.สมชาย) ค.ส.ล. 4.00 200.00 ไม่มี มี   

17 ถนนเทศบาล 7 เช่ือมเทศบาล 5 ค.ส.ล. 4.00 800.00 ไม่มี มี   

  18 แยกซา้ยตรงขา้มบา้นรองพงษ ์ ดินลูกรัง 4.00 500.00 ไม่มี ไม่มี 
 19 แยกบา้นป้าเน้ียวถึงแยกบา้นประธานเพลินใจ ค.ส.ล. 4.00 500.00 ไม่มี มี   

20 สายบา้น ผอ.สุรางค ์ สมใจ(ร้านคา้ไมย้คูา) ค.ส.ล. 3.00 0.148 ไม่มี มี 
 21 ถนนเทศบาล 7 (คลองจานแยกขวาตน้มะขาม) ค.ส.ล. 2.00 45.00 ไม่มี มี   

22 ถนนเทศบาล 7 (แยกบา้นตาคม) ค.ส.ล. 4.00 50.00 ไม่มี มี   

23 ถนนเทศบาล 9 (ซอยไดร์สตาร์) ค.ส.ล. 4.00 450.00 มี มี   

24 แยก ถ.เทศบาล 9 ถึงแยก ถ.เทศบาล 7(หลงัขนส่ง) ดินลูกรัง 4.00 0.215 ไม่มี ไม่มี 
 25 ถนนเทศบาล 9/1  ทางเขา้สถานีขนส่งสระแกว้ ค.ส.ล. 6.00 400.00 มี มี   

26 ถนนเทศบาล 9/2  ทางออกสถานีขนส่งสระแกว้ ค.ส.ล. 6.00 300.00 มี มี   

27 หลงัอาคารพาณิชย ์ หลงัขนส่ง  ขา้งถนนเทศบาล 9/2 ค.ส.ล. 3.50 150.00 รางระบายน ้า มี   

28 ถนนเทศบาล 11  (โรงเรียนอนุบาลบา้นจนัทร์ (เดิม) ) แอสฟัลทติ์ก 6.00 150.00 มี มี   

29 ถนนเทศบาล 13  (บา้นรองวิเชียร) แอสฟัลทติ์ก 6.00 100.00 มี มี   

30 ถนนเทศบาล 13  (ตรงไปสนามกีฬา) ค.ส.ล. 4.00 200.00 ไม่มี มี   

31 ถนนเทศบาล 15 (ขา้งธนาคารกสิกรไทย) ค.ส.ล 6.00 100.00 ไม่มี มี   

32 ถนนเทศบาล 17 (ขา้งร้านแวน่ทอ๊ปเจริญ) ค.ส.ล. 6.00 1100.00 มี มี   
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ล าดบั 
ช่ือถนน ประเภท 

กว้าง   ยาว  ท่อ ไฟฟ้า 
 ที่ (เมตร) (เมตร) ระบายน า้ สาธารณะ 

33 ซอย  1   (ซอยหมอวิทยา) แอสฟัลทติ์ก 8.00 480.00 มี มี   

34 ซอย  2   (ติดสนามกีฬา) ค.ส.ล. 4.00 180.00 ไม่มี มี   

35 ซอย  3   (เช่ือม  ท.  19 ) ค.ส.ล. 4.00 130.00 มี มี   

36 ซอย  4   (ขา้งสถานีวิทย)ุ ค.ส.ล. 4.00 200.00 ไม่มี มี   

37 ซอย  5   (ซอยบา้นคุณอ านาจ) ค.ส.ล. 4.00 280.00 ไม่มี มี   

38 หลงัขนส่งทางเขา้น ้าตกปางสีดา ดินลูกรัง 6.00 350.00 ไม่มี มี   

39 ถนนเทศบาล 17(ซอยบา้นเจก็จ่อย) ค.ส.ล. 4.00 141.00 ไม่มี ไม่มี   

40 ภายในชุมชนหวักุญแจใต ้ ค.ส.ล. 5.00 200.00 ไม่มี มี   

41 แยกขวาภายในชุมชนหวักุญแจใต ้ ดินลูกรัง 4.00 410.00 ไม่มี มี   

42 สายเลียบทางรถไฟ (เขา้บา้นหวักุญแจใต)้ ค.ส.ล. 6.00 300.00 ไม่มี มี   

43 แยกซา้ยตรงขา้มบา้น ดาบเทพ ค.ส.ล. 2.50 710.00 ไม่มี มี   

44 เทศบาล  19  (ขา้ง เซเวน่) แอสฟัลทติ์ก 6.00 1100.00 มี มี   

45 ถนนเทศบาล 19 ซอย  1  (หลงัสุขศาลา) แอสฟัลทติ์ก 6.00 1000.00 ไม่มี มี   

46 ถนนเทศบาล 19 ซอย  2  (ตลาดตระกูลสุข) ค.ส.ล. 6.00 100.00 มี มี   

47 หลงัอรุณกิจ ค.ส.ล 4.00 300.00 ไม่มี ไม่มี   

48 แยกซา้ยขา้งอรุณกิจ ค.ส.ล 4.00 130.00 ไม่มี ไม่มี   

49 สายเลียบทางรถไฟ ค.ส.ล. 4.00 200.00 ไม่มี ไม่มี   

50 เทศบาล  21  (ขา้งโรงพยาบาลสระแกว้) ค.ส.ล. 6.00 760.00 มี มี   

51 ถนนเทศบาล  21/1  หลงัเสาสูงโทรศพัท ์ ค.ส.ล. 4.00 100.00 รางระบายน ้า มี   

52 ถนนเทศบาล  21/2  ขา้งบา้นก านนัพลัลพเดิม ค.ส.ล. 6.00 100.00 ไม่มี มี   

53 ถนนเทศบาล 21/3  หลงัศาลเจา้ ค.ส.ล. 6.00 920.00 มี มี   

54 ถนนเทศบาล  ขา้งบา้นนายอ าเภอ ค.ส.ล. 4.00 80.00 ไม่มี มี   

55 ถนนเทศบาล  แยกทางเขา้แฟลตต ารวจ ค.ส.ล. 4.00 70.00 ไม่มี มี   

56 ถนนเทศบาล 21/5  ทางเขา้สระน ้าหนองกระพอ้ ค.ส.ล. 4.00 170.00 ไม่มี มี   

57 เทศบาล  23  (ขา้งร้านประดบัยนต)์ ค.ส.ล. 4.00 250.00 มี มี   

58 เทศบาล  23  (ขา้งร้านประดบัยนต)์ต่อจากของเดิม ดินลูกรัง 4.00 232.00 ไม่มี มี   

59 ขา้งสมพรเฟอร์นิเจอร์ ดินลูกรัง 4.00 70.00 ไม่มี มี   

60 เทศบาล  25  (ขา้งร้านพทุธรักษา) ค.ส.ล. 4.00 650.00 ไม่มี มี   
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ล าดบั ช่ือถนน ประเภท กว้าง   ยาว  ท่อ ไฟฟ้า 
 

ที่ (เมตร) (เมตร) ระบายน า้ สาธารณะ 

61 หมู่บา้น อลงกรณ์  ก่อนโรงงานดอกไม้ ค.ส.ล. 4.00 800.00 ไม่มี มี   

62 ถนน ค.ส.ล. สายบา้นทิศจาน ค.ส.ล. 3.00 80.00 ไม่มี ไม่มี   

63 ถนนเทศบาล  27  (บา้นผูใ้หญ่มี) ค.ส.ล. 4.00 550.00 ไม่มี มี   

64 ถนนสาธารณะ ขา้งร้านเจ๊ียบ ดินลูกรัง 4.00 130.00 มี มี   

65 ถมมเทศบาล27 ซอย1 (แยกซอยน ้าด่ืมสตรีม) ค.ส.ล. 4.00 200.00 มี มี   

66 ถนนภายในวดัหนองกะพอ้ ค.ส.ล. 6.00 120.00 รางระบายน ้า ไม่มี   

67 ถนนเทศบาล 27 (แยกขวาก่อนถึงวดั) ค.ส.ล. 4.00 50.00 ไม่มี มี   

68 เทศบาล  29  (ทางเขา้วดัหนองกระพอ้) ค.ส.ล. 4.00 850.00 ไม่มี มี   

69 เทศบาล  31  (บา้นเนินสมบูรณ์) แอสฟัลทติ์ก 4.00 1150.00 ไม่มี มี   

70 เทศบาล 31   (แยกบา้นนายอนนัท)์ ค.ส.ล. 3.50 74.00 ไม่มี ไม่มี   

71 เทศบาล  33  (ทางเขา้เนินสมบติั) แอสฟัลทติ์ก 4.00 850.00 ไม่มี มี   

72 เทศบาล  33  ซอยโยเร (ขา้งบา้นนางรส) ค.ส.ล. 3.00 101.00 ไม่มี ไม่มี   

73 เทศบาล  31/1  (ทางเขา้ส านกังานท่ีดินจงัหวดั) แอสฟัลทติ์ก 4.00 600.00 ไม่มี มี   

74 หนา้ส านกังานท่ีดิน ถึงถนนเทศบาล 33 ดินลูกรัง 4.00 780.00 ไม่มี มี   

75 เทศบาล  33/2  (บา้นคลองนางชิง) ค.ส.ล. 6.00 700.00 มี มี   

76 เทศบาล  33/3  (ศาลหลกัเมือง) แอสฟัลทติ์ก 6.00 120.00 มี มี   

77 เทศบาล  35 ค.ส.ล. 5.00 1.550 ไม่มี ไม่มี 
 

78 หนองนกเขา  1  (ทางเขา้วดัประชาสามคัคี) ค.ส.ล. 4.00 92.00 ไม่มี มี   

79 หนองนกเขา 3 (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมือง) ค.ส.ล. 4.00 119.00 ไม่มี มี   

80 หนองนกเขา  ซอย 3 ฝ่ังซา้ยเขา้วดั ค.ส.ล. 4.00 65.00 ไม่มี ไม่มี   

81 หนองนกเขา  3/1 ค.ส.ล. 4.00 65.00 ไม่มี มี   

82 หนองนกเขา  3/2 ค.ส.ล. 4.00 65.00 ไม่มี มี   

83 หนองนกเขา  5 ค.ส.ล. 4.00 77.00 ไม่มี มี   

84 หนองนกเขา  ขา้งช่อง 5  ฝ่ังซา้ย ค.ส.ล. 6.00 180.00 ไม่มี มี   

85 เทศบาล  33/4  (ขา้งศูนยก์ารศึกษาพิเศษ) แอสฟัลทติ์ก 6.00 220.00 ไม่มี มี   

86 แยกซา้ยเทศบาล 33/4(ก่อนถึงบา้น สท.เป๊ียก) ค.ส.ล. 4.00 0.085 ไม่มี มี 
 

87 ถนน ค.ส.ล. ภายในชุมชนหนองนกเขา (ช่วงท่ี1) ค.ส.ล. 4.00 45.00 ไม่มี ไม่มี   

88 ถนน ค.ส.ล. ภายในชุมชนหนองนกเขา (ช่วงท่ี2) ค.ส.ล. 4.00 85.00 ไม่มี ไม่มี   

89 ถนน ค.ส.ล. ภายในชุมชนหนองนกเขา (ช่วงท่ี3) ค.ส.ล. 4.00 60.00 ไม่มี ไม่มี   
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ล าดบั ช่ือถนน ประเภท กว้าง   ยาว  ท่อ ไฟฟ้า 
 ที่ (เมตร) (เมตร) ระบายน า้ สาธารณะ 

90 ถนน ค.ส.ล. ภายในชุมชนหนองนกเขา (ช่วงท่ี4)         ค.ส.ล.         4.00       70.00          ไม่มี ไม่มี 

92 แยกเขา้ประปา  ถึงตน้โพธ์ิ  ทางเขา้สวนสาธารณะ ค.ส.ล. 12.00 100.00 ไม่มี มี   

93 จากตน้โพธ์ิ  ถึงบริเวณหนา้บา้นตาขอน ค.ส.ล. 8.00 50.00 ไม่มี มี   

94 ต่อบา้นตาขอน - ก.ร.ป. กลาง ค.ส.ล. 5.00 310.00 ไม่มี มี   

95 ก.ร.ป. กลาง  ถึง โรงน ้าแขง็ ค.ส.ล. 5.00 690.00 ไม่มี มี   

96 ถนนเทศบาล 2 (แยกขา้งบา้นตาขอน) ค.ส.ล. 4.00 41.00 ไม่มี มี   

97 สายแยกโรงน ้าแขง็ ค.ส.ล. 4.00 100.00 ไม่มี มี   

98 ภายในชุมชนบา้นใหญ่ ค.ส.ล. 4.00 650.00 ไม่มี มี   

99 ตรงขา้มโรงน ้าแขง็ ดินลูกรัง 4.00 300.00 ไม่มี ไม่มี   

100 แยกเขา้ ร.ร. อนุบาลบา้นจนัทร์ ค.ส.ล. 4.00 310.00 ไม่มี มี   

101 ถนนเทศบาล 2/1 (บา้นลดักระสงัข)์ แอสฟัลทติ์ก 6.00 1650.00 มี มี   

102 ถนนเทศบาล 2/1 (หลงั รร.บา้นลดักระสงัข)์ ดินลูกรัง 4.00 235.00 ไม่มี ไม่มี   

103 ถนนเทศบาล  2/1  แยกขวาจรดคลองพระสะทึง แอสฟัลทติ์ก 5.00 720.00 ไม่มี มี   

104 ถนนเทศบาล  2/1  ต่อจากถนนลาดยางเดิม ค.ส.ล. 5.00 780.00 ไม่มี มี   

105 ตรงขา้มศูนยโ์ตโยตา้ ค.ส.ล. 4.00 110.00 ไม่มี มี   

106 ถนนเทศบาล  2/1 ทางเขา้สะพาน  สู่ส านกัสงฆ ์  ค.ส.ล. 4.00 120.00 ไม่มี มี   

107 ถนนสาธารณะ  ขา้งร้านถาวรอลูมิเนียม ค.ส.ล. 4.00 60.00 ไม่มี มี   

108 ถนนเทศบาล  4 ค.ส.ล. 4.00 119.00 มี มี   

109 แยกถนนเทศบาล  4 เช่ือมถนนหลงัป๊ัมเอสโซ่ ดินลูกรัง 4.00 65.00 ไม่มี มี   

110 ถนนเทศบาล  6  (โรงเล่ือย) แอสฟัลทติ์ก 6.00 1650.00 ไม่มี มี   

111 ซอย 1 ค.ส.ล. 6.00 65.00 มี มี   

112 แยกถนนเทศบาล 6 ซอย 1(ก่อนถึงเทศบาล) ดินลูกรัง 4.00 354.00 ไม่มี มี 
 

113 ซอย 2 ค.ส.ล. 4.00 77.00 มี มี   

114 ซอย 2 คร่ึง (บวกแนวขวาง) ค.ส.ล. 4.00 220.00 มี มี 
 

115 ซอย 3 ค.ส.ล. 4.00 85.00 มี มี   

116 ซอย ร.ร.  อนุบาลจิตละมุน ค.ส.ล. 4.00 45.00 มี มี   

117 แยกขวาเขา้หลงัป๊ัมเอสโซ่ ค.ส.ล. 4.00 110.00 ไม่มี มี   

118 แยกขวาตรงขา้มร้านดาว  ค.ส.ล. 4.00 250.00 ไม่มี มี   

119 เทศบาล 6  เช่ือมเทศบาล 8  บา้น ส.ท.โต๋ ค.ส.ล. 4.00 215.00 มี มี   
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ล าดบั 
ช่ือถนน ประเภท 

กว้าง   ยาว  ท่อ ไฟฟ้า 
 ที่ (เมตร) (เมตร) ระบายน า้ สาธารณะ 

120 เทศบาล 6  เช่ือมเทศบาล 8  หมู่บา้นแจ่มแจ๋ว ค.ส.ล. 4.00 200.00 มี มี   

122 แยกตาฟองเช่ือมเทศบาล  8 ค.ส.ล. 4.00 300.00 มี มี   

123 แยกตาฟอง /1 เช่ือมแยก 6  เช่ือม 8 ค.ส.ล. 4.00 110.00 ไม่มี มี   

124 แยกตาฟอง /2 เช่ือมแยก 6 เช่ือม 8 ค.ส.ล. 4.00 210.00 ไม่มี มี 
 

125 แยกตาฟอง/1  แยกขวาท่ี 1 ดินลูกรัง 4.00 200.00 ไม่มี มี   

126 แยกตาฟอง/2  แยกขวาท่ี 2  ดินลูกรัง 4.00 110.00 ไม่มี มี 
 

127 แยกเขา้โรงแรมจ๋าจา้(ดา้นหลงั) ดินลูกรัง 4.00 120.00 ไม่มี มี   

128 ทางเขา้สวนน ้าวงัแกว้ ค.ส.ล. 4.00 200.00 ไม่มี มี   

129 ซอยสระไชยศรี 1 ค.ส.ล. 5.00 152.00 ไม่มี มี 
 

130 ซอยสระไชยศรี 2 ค.ส.ล. 4.00 157.00 ไม่มี มี 
 

131 ซอยสระไชยศรี 3  ค.ส.ล. 4.00 130.00 ไม่มี มี   

132 ซอยสระไชยศรี 5  ดินลูกรัง 4.00 130.00 ไม่มี มี   

133 ซอยสระไชยศรี 7 ค.ส.ล. 5.00 79.00 มี มี 
 

134 ซอยสระไชยศรี 9 ค.ส.ล. 5.00 79.00 มี มี 
 

135 ถนนเทศบาล  8 (ขา้งวดัสระแกว้) ค.ส.ล. 4.00 1000.00 ไม่มี มี   

136 ถนนเทศบาล  8 ถึงถนน ค.ส.ล.โรงฆ่าสตัว ์ ค.ส.ล. 4.00 110.00 ไม่มี ไม่มี   

137 ถนนเทศบาล 8 เช่ือม 10 ค.ส.ล. 4.00 105.00 ไม่มี มี 
 

138 ถนนเทศบาล  8  เช่ือม  10   หลงัโรงเรียนดาราสมุทร    ค.ส.ล. 4.00 480.00 ไม่มี มี   

139 ขา้งวดัสระแกว้ดา้นทิศตะวนัออกจรดเทศบาล 10 ดินลูกรัง 4.00 60.00 ไม่มี ไม่มี 
 

140 ถนนเทศบาล  10  (ขา้งกองก ากบัเดิม) ค.ส.ล. 6.00 2000.00 มี มี   

141 แยกเทศบาล 10 (ร้านเจจุ้  เขา้โรงฆ่าสตัว)์ ค.ส.ล. 6.00 350.00 ไม่มี มี   

142 ถนนเทศบาล  10  ผา่นร้านแจมเฮาส์ ค.ส.ล. 4.00 180.00 ไม่มี ไม่มี   

143 แยก 10 เช่ือม 12  บา้นเนินกลอย ค.ส.ล. 6.00 180.00 มี มี   

144 ปรับปรุงถนนสาธารณะภายในชุมชนเนินกลอย ดินลูกรัง 4.00 200.00 ไม่มี ไม่มี   

145 ภายในชุมชนเนินกลอย (บา้นนายเปีย) ค.ส.ล. 3.00 56.00 ไม่มี มี 
 

146 แยกหลงัโรงเรียนดาราสมุทร ค.ส.ล. 3.00 190.00 มี มี   

147 ถนนขา้งหอประชุมอ าเภอเมือง ค.ส.ล. 3.00 48.00 มี ไม่มี   

148 ถนนเทศบาล 12  (บา้นเนินกลอย) ค.ส.ล. 4.00 400.00 มี มี   

149 ถนนเทศบาล 12  (ขา้งไปรณีย)์    ค.ส.ล. 4.00 180.00 มี ไม่มี   

        



 

-12- 

ล าดบั 
ช่ือถนน ประเภท 

กว้าง   ยาว  ท่อ ไฟฟ้า 
 ที่ (เมตร) (เมตร) ระบายน า้ สาธารณะ 

150 ถนนเทศบาล 14  (ขา้งอ าเภอเมือง) ค.ส.ล. 6.00 2300.00 มี มี   

152 ถนนเทศบาล 16  (ขา้งร้านขา้วตม้เจน้อ้ย) ค.ส.ล. 4.00 330.00 ไม่มี มี   

153 ถนนเทศบาล 14   (สวนหลิน) ดินลูกรัง 3.00 5.00 ไม่มี ไม่มี   

154 ขา้ง บริษทั นารีพฒัน์สระแกว้  จ ากดั ดินลูกรัง 4.00 150.00 ไม่มี มี   

155 ขา้งร้าน ส. ธานินทร์ยานยนต ์ ดินลูกรัง 4.00 200.00 ไม่มี มี   

156 ทางเขา้สวน  สท. วิเชียร ค.ส.ล. 4.00 120.00 ไม่มี มี   

157 เทศบาล  18  (ซอยประมง) ค.ส.ล. 4.00 950.00 ไม่มี มี   

158 เทศบาล  18  (หมู่บา้นหมอจรัญ) ค.ส.ล. 3.00 150.00 ไม่มี ไม่มี   

159 เทศบาล 18 บริเวณถนน (ริมสระน ้า) ค.ส.ล. 3.00 85.00 ไม่มี ไม่มี   

160 เทศบาล  20  (ขา้ง  ISUZU) ค.ส.ล. 6.00 7500.00 ไม่มี มี   

161 ถนนเทศบาล  20  ต่อคอนกรีตเดิม แอสฟัลทติ์ก 6.00 630.00 ไม่มี มี   

162 ถนน ค.ส.ล. ตรงขา้มบา้นประธานเปลว  ค.ส.ล. 4 200.00 ไม่มี ไม่มี   

163 ถนน ค.ส.ล. ขา้งตรงขา้มบา้นประธานเปลว  ดินลูกรัง 4 200.00 ไม่มี ไม่มี   

164 ถนนเทศบาล  20   ซอย 1 (หลงั ร.ร.หนองกระพอ้) ค.ส.ล. 4.00 250.00 มี มี   

165 ถนนเทศบาล  20   ซอย 2 (ต่อจาก ซ1 -โรงน ้าแขง็) ค.ส.ล. 4.00 380.00 มี มี   

166 เทศบาล  26  (บา้นค าเจริญ) แอสฟัลทติ์ก 4.00 1163.00 ไม่มี มี   

167 เทศบาล  26  (แยกทางโคง้แรกขวา) ดินลูกรัง 4.00 60.00 ไม่มี ไม่มี   

168 ซอย  1 ดินลูกรัง 4.00 28.00 ไม่มี มี   

169 ซอย  2 ค.ส.ล. 4.00 85.00 ไม่มี ไม่มี   

170 ซอย  3 ค.ส.ล. 4.00 55.00 ไม่มี มี   

171 ซอย  4    ดินลูกรัง 4.00 45.00 ไม่มี ไม่มี   

172 ซอย  5    ดินลูกรัง 4.00 100.00 ไม่มี มี   

173 หนองนกเขา  2  (ตรงขา้มศาลหลกัเมือง) ค.ส.ล. 4.00 194.00 ไม่มี มี   

174 หนองนกเขา  4  (ตรงขา้มร้านเสบียง) ค.ส.ล. 4.00 210.00 มี มี   

175 หนองนกเขา  6 ค.ส.ล. 4.00 112.00 ไม่มี มี   

176 หนองนกเขา  8 ค.ส.ล. 4.00 210.00 มี มี   

177 หนองนกเขา  10 ค.ส.ล. 4.00 169.00 ไม่มี มี   

178 หนองนกเขา  12 ดินลูกรัง 4.00 68.00 ไม่มี มี   

179 หนองนกเขา  14 ค.ส.ล. 4.00 305.00 ไม่มี มี   
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ล าดบั ช่ือถนน ประเภท กว้าง   ยาว  ท่อ ไฟฟ้า 
 

ที่ (เมตร) (เมตร) ระบายน า้ สาธารณะ 

180 หนองนกเขา  16 ค.ส.ล. 4.00 30.00 ไม่มี มี   

181 หนองนกเขา  18 ค.ส.ล. 6.00 163.00 ไม่มี มี   

182 หนองนกเขา  20 ค.ส.ล. 6.00 300.00 ไม่มี มี 
 

183 หนองนกเขา 20  แยกซา้ยบา้นนายส าราญ  ประชุม ดินลูกรัง 4.00 400.00 ไม่มี ไม่มี   

184 หนองนกเขา 20  แยกซา้ย  ถึง ถนนเทศบาล  22 ค.ส.ล. 6.00 400.00 ไม่มี มี   

185 หนองนกเขา 22 ค.ส.ล. 6.00 990.00 ไม่มี มี   

186 ต่อจากเทศบาล  22  ถึงสะพาน ดินลูกรัง 6.00 350.00 ไม่มี มี   

187 แยกซา้ย เทศบาล 22 -เทศบาล26 (บา้นครูประจกั) ดินลูกรัง 4.00 400.00 ไม่มี มี   

188 บา้นใหม่คลองปูน แอสฟัลทติ์ก 6.00 1350.00 ไม่มี มี   

189 บา้นใหม่คลองปูน  ซอย 1 ค.ส.ล. 4.00 176.00 ไม่มี มี 
 

190 ซอย  1/1 ดินลูกรัง 3.00 42.00 ไม่มี มี 
 

191 ซอย  2 ค.ส.ล. 4.00 181.00 ไม่มี มี   

192 
ทางสาธารณประโยชน์ ต่อจากบา้นใหม่คลองปูน ซอย 
2 

ค.ส.ล. 5.00 633.00 ไม่มี มี(บางส่วน) 
  

193 ซอย  3 ค.ส.ล. 4.00 248.00 ไม่มี มี   

194 ซอย  4    ค.ส.ล. 4.00 367.00 ไม่มี มี   

195 ซอย  5    ค.ส.ล. 5.00 80.00 ไม่มี มี   

196 ซอย  6 ค.ส.ล. 4.00 168.00 ไม่มี มี   

197 ซอย  7 ค.ส.ล. 5.00 65.00 ไม่มี มี   

198 ซอย  8 ค.ส.ล. 4.00 133.50 ไม่มี มี   

199 ถนนซอยบา้นดาบตู ้ ค.ส.ล. 4.00 185.00 ไม่มี มี 
 

200 ถนน ค.ส.ล.ขา้งศูนยป์ฎิบติัธรรม ค.ส.ล. 4.00 198.00 ไม่มี มี 
 

201 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (บา้นช่างเนียน) ค.ส.ล. 4.00 200.00 ไม่มี มี 
 

202 สายเล่ียงเมือง  แยก ท.6 -  ลดักะสงั ค.ส.ล. 5.00 1300.00 ไม่มี ไม่มี   

203 สายเล่ียงเมือง  แยก ท.6 - หนา้ ร.ร. ดาราสมุทร ค.ส.ล. 8.00 4.00 ไม่มี มี   

204 สายเล่ียงเมือง แยกสายจนัทร์ - หนา้ ร.ร.ดาราสมุทร ค.ส.ล. 8.00 2900.00 ไม่มี มี   

 
 

 
 
 



 

-14- 
 

                      6.2 การไฟฟ้า 
 
 ระบบไฟฟ้าในเขตเทศบาลเมืองสระแกว้อยูใ่นความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดั
สระแกว้  ท่ีตั้งถนนสุวรรณศร   ต าบลสระแกว้  อ าเภอเมืองสระแกว้  จงัหวดัสระแกว้  โดยทุกชุมชนในเขตเทศบาล
ลว้นแต่มีไฟฟ้าใชค้รบทุกชุมชนและทุกครัวเรือน  
 
จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าและการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในเขตอ าเภอเมอืงสระแก้ว  จ าแนกตามประเภทผู้ใช้  
 

 
 

อ าเภอ 

 
 

จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า 
(ราย) 

Number of 

 
 

การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกโิลวตัต์/ช่ัวโมง) Electricity sales   
( Gwh.) 

 Consumers 
(Persons) 

รวม 
Total 

ท่ีอยูอ่าศยั 
Residential 

สถานธุรกิจ
และ 

อุตสาหกรรม 
Business and 

industry 

สถานท่ี
ราชการ 
และ

สาธารณะ 
Government 

office 
And public 

utility 

อ่ืน ๆ 
Others 

เมอืงสระแก้ว 39,286 150,359,508 46,693,968 89,469,432 14,196,108 - 

 
ขอ้มลู: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัสระแกว้ 

ท่ีมา : http ://www.sakaeo.nso.go.th 
รายงานสถิติจงัหวดั : ส านกังานสถิติจงัหวดัสระแกว้ 

************************ 
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6.3 การประปา 

 การประปาในเขตเทศบาลเมืองสระแกว้  อยูใ่นความรับผิดชอบของส านกังานประปาสระแกว้  เขต 2 
จงัหวดัสระแกว้   มีหนา้ท่ีผลิตน ้าประปาและจ าหน่ายประปาทั้งในและนอกเขตเทศบาล พ้ืนท่ี 28 ตารางกิโลเมตร   มี
แหล่งน ้าดิบ  คือคลองพระสะทึง  ลุ่มน ้าปราจีน 
           ขอ้มลูพ้ืนฐาน ส านกังานประปาสระแกว้ 

ประเภท จ านวน หน่วย 
จ านวนผูใ้ชน้ ้าทั้งหมด 7,123 ราย 
ก าลงัผลิตท่ีใชง้าน 4,380,000 ลบ.ม. / วนั 
ปริมาณน ้าผลิต 2,383,107 ลบ.ม. 
ปริมาณน ้าผลิตจ่าย 368,310 ลบ.ม. 
ปริมาณน ้าจ าหน่าย 1,827,250 ลบ.ม. 

 
ขอ้มลู: ส านกังานการประปาเขต 2 จงัหวดัสระแกว้  

ท่ีมา : http : //www.pwa.co.th  
รายงานสถิติจงัหวดั  : ส านกังานสถิติจงัหวดัสระแกว้ 

****************************  
               6.4  การส่ือสารและโทรคมนาคม 
  6.4.1  การโทรศพัท ์ 
 บริษทั  ทศท.  คอร์ปอเรชัน่  จ ากดั (มหาชน) ท่ีตั้ง  ถนนสายสระแกว้ – จนัทบุรี ต าบลสระแกว้  อ  าเภอ
เมืองสระแกว้  จงัหวดัสระแกว้   สถิติการบริการโทรศพัท ์

รายการ จ านวนหมายเลข 

เลขหมายโทรศัพท์ที่มี  
บริษทั ทีโอที จ ากดั ( มหาชน ) 18,486 
บริษทัสมัปทาน 7,300 
เลขหมายโทรศพัทท่ี์เปิดใช ้  
บริษทั ทีโอที จ ากดั ( มหาชน ) 13,654 
ธุรกิจ 1,415 
บา้นพกั 8,584 
ราชการ 1,479 
บริษทั ทีโอที จ ากดั ( มหาชน ) 114 
โทรศพัทส์าธารณะ 2,062 
บริษทัสมัปทาน 4,332 

 

ท่ีมา : บริษทั ทีโอที จ ากดั ( มหาชน ) 
รายงานสถิติจงัหวดั  : ส านกังานสถิติจงัหวดัสระแกว้ 
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  6.4.2  ระบบไปรษณีย ์  
 ปัจจุบนัในเขตอ าเภอเมืองสระแกว้   มีท่ีท าการไปรษณีย ์อยู่   1  แห่ง คือ  บริษทัไปรษณียไ์ทยจ ากดั 
จงัหวดัสระแกว้ ท่ีตั้งถนนสุวรรณศร ตรงขา้มรพ.สมเดจ็พระยพุราชจงัหวดัสระแกว้       

     6.5  การส่ือสาร   
   1)  ท่ีท าการไปรษณีย/์ท่ีใหบ้ริการดา้นไปรษณียใ์นพ้ืนท่ี บริษทัไปรษณีย์ไทย จ ากดั สระแก้ว 
   2)  สถานีวิทยกุระจายเสียง/สถานีวิทยโุทรทศันใ์นพ้ืนท่ี     
        สถานีวทิยุกระจายเสียง  สวท.103.5  เมกกะเฮิร์ตซ์  และสถานีวทิยุโทรทัศน์ช่อง   
         3,  5,  7,  9,  11  และ  ITV 
   3)  ส่ือมวลชนในพ้ืนท่ี    สถานีวทิยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและวทิยุชุมชน 
   4)  ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในพ้ืนท่ีใหบ้ริการไดค้รอบคลุมร้อยละ  100ของพ้ืนท่ี 
   5)  หน่วยงานท่ีมีข่ายวิทยส่ืุอสารในพ้ืนท่ี      หน่วยงานราชการทุกส่วน 
        
                     6.6  ลกัษณะการใช้ที่ดนิ 
   -  พ้ืนท่ีพกัอาศยั          จ านวน    2,100  ไร่ – งาน –  ตารางวา  คิดเป็น   12% 
   -  พ้ืนท่ีพาณิชยกรรม            จ านวน      875  ไร่ – งาน –  ตารางวา   คิดเป็น   5% 
   -  พ้ืนท่ีตั้งหน่วยงานของรัฐ       จ านวน      875  ไร่  2  งาน – ตารางวา  คิดเป็น   5% 
   -  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม            จ านวน   8,750  ไร่ – งาน –  ตารางวา    คิดเป็น 50% 
   -  พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม            จ านวน    1,750 ไร่ -  งาน  -  ตารางวา   คิดเป็น  10% 
   -  พ้ืนท่ีวา่ง           จ านวน   1,750 ไร่ – งาน – ตารางวา      คิดเป็น 10% 
   -  พ้ืนท่ีสวนสาธารณะ/นนัทนาการจ านวน   1,400 ไร่  - งาน –   ตารางวา  คิดเป็น 8% 
พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล = 28 ตารางกิโลเมตร = 17,500  ไร่  1  ตารางกิโลเมตร = 625 ไร่ 
 ท่ีมา : งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น กองคลงั เทศบาลเมืองสระแกว้ 
 
7.  ด้านเศรษฐกจิ 
 

7.1  โครงสร้างทางเศรษฐกจิ/รายได้ประชากร 
      ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  คา้ขาย /เกษตรกรรม รายไดเ้ฉล่ียของประชากร 36,000   บาท/คน/ปี      
     
          ลกัษณะอาชีพของประชากรในพ้ืนท่ี 
          ประมาณการผูป้ระกอบอาชีพ ดงัต่อไปน้ี 
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ผู้ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รับจ้างทั่วไป อืน่ ๆ ว่างงาน 
คิดเป็นเปอร์เซ็นต ์(%) 13.89 2.78 55.56 11.12 16.67 
คิดเป็นจ านวนราย 250 50 1,000 200 300 
 
การส่งเสริมอาชีพชุมชนหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์( OTOP ) 

ช่ือกลุ่ม ผลิตภณัฑ ์ จ านวน
สมาชิก 

สถานท่ีตั้ง วตัถุดิบ ศูนย์
จ าหน่าย
สินคา้ 

รายไดเ้ฉล่ีย 
(บาท/
เดือน) 

กลุ่มสตรี 
ชุมชนท่ี 6 

ขนมอบ 20 (    ) เอกเทศ 
(    ) บา้นสมาชิก 

(    ) ในพ้ืนท่ี 
(    ) นอกพ้ืนท่ี 

- 3,000.- 

กลุ่มสตรีเคร่ือง
หอมเมืองสระ-
แกว้ ชุมชนท่ี 3 

ยาหม่อง,สบู่ 
แชมพ ู,ธูป 

30 (    ) เอกเทศ 
(    ) บา้นสมาชิก 

(    ) ในพ้ืนท่ี 
(    ) นอกพ้ืนท่ี 

ท่ีท าการ
กลุ่ม 

3,500.- 

กลุ่มเกษตรกร
ปลกูขา้วอินทรีย ์

ชุมชนท่ี 4 

ขา้วปลอด
สารพิษ 

20 (    ) เอกเทศ 
(    ) บา้นสมาชิก 

(    ) ในพ้ืนท่ี 
(    ) นอกพ้ืนท่ี 

- 25,000.- 

 
ที่มา : กองสวสัดกิารและสังคม  เทศบาลเมอืงสระแก้ว  

 
 
 7.2 การเกษตรกรรม 
    ลกัษณะการประกอบการเกษตรกรรม   ท านา ,เลีย้งปลา ,เลีย้งไก่  ท าไร่ ปลูกพชืล้มลุก 
 7.3  การพาณิชยกรรมและบริการ 
   1)  สถานประกอบการดา้นพาณิชยกรรม 
   -  สถานีบริการน ้ามนั 4 แห่ง 
   -  มินิมาร์ท  8 แห่ง 
   -  ตลาดสด  2 แห่ง 
   2)  สถานประกอบการเทศพาณิชย ์
   -  โรงฆ่าสตัว ์  1 แห่ง 
   3)  สถานประกอบการดา้นบริการ 
   -  โรงแรม    9 แห่ง จ านวนหอ้งพกัรวม - หอ้ง 
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   -  ธนาคาร      10 แห่ง 
   -  โรงภาพยนตร์     - แห่ง 
   -  สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร  ตาม  พ.ร.บ.สาธารณสุข จ านวน     36 แห่ง 
                                   ผา่นมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข                จ านวน      -      แห่ง 
 7.4  การอุตสาหกรรม   
                                         -  โรงงาน  J.S FLOWER  
                                         -  โรงงานอีสบอร์ด 
                                         -  โรงงาน Y.K น ้าแขง็หลอด 
                                         -  โรงงานน ้าด่ืมตราเพช็ร 
                                         -  โรงงาน โรงสีขา้วเม่งฮวด 
                                         -  โรงงานน ้าแขง็ ส.พาชีรัตน ์
                                         -  หจก.พลอยใส 
                                         -  โรงงาน บรรจุแก๊ส หจก.แสงตะเคียน 
                                         -  บริษทั โตโยตา้สระแกว้ 
                                         -  บริษทั ไทยน ้าทิพย ์จ ากดั สาขาสระแกว้ 
                                         -  บริษทัเสริมสุข จ ากดั สาขาสระแกว้ 
                                         -  บริษทัฮอนดา้คาร์ 
                                         -  อู่เมืองสระแกว้ จ ากดั ( อีซูซุ ) 
                                         -  โรงสีขา้วไทยสง่า 

ที่มา : กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
*********************************      

 
 7.5  การท่องเที่ยว    แหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ,  ป่าไม,้  สวนสตัว,์  แหล่งน ้า 
                 แหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัสระแกว้  แบ่งออกไดเ้ป็น  2  ประเภท  คือ 
   1)  แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์  ศาสนาและประเพณี 
   2)  แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
 
   ส าหรับแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญแต่ละประเภท  มดีงันี้ 
 
   แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์  ศาสนาและประเพณี 
   1.  ในเขตเทศบาล 
   - สวนสาธารณะสระแกว้-สระขวญั ตั้งอยูข่า้งส านกังานเทศบาลเมืองสระแกว้ อ.เมือง จ.สระแกว้ 
                - ศาลหลกัเมืองจงัหวดัสระแกว้ 
 
 
 



 

-19- 
   2.  นอกเขตเทศบาล 
    1.  ปราสาทเขานอ้ยสีชมพู  อยูท่ี่  หมู่ท่ี  1  ต าบลคลองน ้าใส  อ าเภออรัญประเทศ 
    2.  วดัอนุบรรพต (เขานอ้ย)  ตั้งอยูห่มู่ท่ี  2 ต าบลบา้นใหม่หนองไทร  อ าเภออรัญประเทศ 
    3.  พระสยามเทวาธิราช  อยูท่ี่ถนนมหาดไทยเยื้องท่ีวา่การอ าเภออรัญประเทศ 
    4.  ปราสาทเมืองไผ่  ตั้งอยูห่มู่ท่ี  8  ต าบลเมืองไผ่  อ าเภออรัญประเทศ 
    5.  ปราสาทสดก็กอ็กธม  ตั้งอยูท่ี่บา้นหนองเสมด็  ต าบลโคกสูง  ก่ิงอ าเภอโคกสูง 
    6.  ปราสาทเขาโลน้  ตั้งอยูห่มู่ท่ี  8  ต าบลตาพระยา  อ าเภอตาพระยา 
    7.  ปราสาทพระแจง  ตั้งอยูห่มู่ท่ี  6    บา้นรัตนะ  ต าบลตาพระยา  อ าเภอตาพระยา 
    8.  ปราสาทบา้นนอ้ย  ตั้งอยูห่มู่ท่ี  4  อ าเภอวฒันานคร 
    แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
    1.  อุทยานแห่งชาติปางสีดา  อยูห่่างจากตวัเมืองสระแกว้  ประมาณ  27  กิโลเมตร 
    2. น ้าตกหนา้ผาใหญ่ อยูห่่างจากท่ีท าการอุทยานแห่งชาติปางสีดา  ประมาณ  2,400  เมตร 
    3.  เขาฉกรรจ ์ อยูท่ี่ต าบลเขาฉกรรจ ์ อ าเภอเขาฉกรรจ ์ อยูห่่างจากตวัเมืองสระแกว้  ระยะ 
         ทางประมาณ  18  กิโลเมตร 
    4.  อ่างเกบ็น ้าท่ากะบาก  อยูท่ี่บา้นคลองทราย  หมู่ท่ี  8  ต าบลหนองตะเคียนบอน  อ าเภอ 
         วฒันานคร 

5. สถานีเพาะเล้ียงสตัวป่์าช่องกล ่าบน  อยูห่มู่ท่ี 1 ต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวฒันานคร  เป็น
สถานท่ีเพาะสตัวป่์าท่ีหายากและใกลสู้ญพนัธ์ุ   

           7.6  การปศุสัตว์     
                             -การปศุสตัวแ์ละการประมง  มี  2  ลกัษณะ 
    1)  การจบัสตัวน์ ้าตามแหล่งน ้าธรรมชาติ  ไดแ้ก่  ปลาน ้าจืดต่าง ๆ  
    2)  การเพาะเล้ียงสตัว ์ เพ่ือการบริโภคในครัวเรือนและจ าหน่าย เช่นไก่  กบปลาน ้าจืดต่างๆ  
 
8.  ด้านสังคม 
 8.1 ชุมชน จ านวน  20 ชุมชน จ านวนครัวเรือน 9,448 หลงัคาเรือน   จ านวนประชากร 17, 484 คน  แยกเป็น
ชาย  8,483   คน  หญิง  9,001  คน 
 
             ข้อมูลด้านสวสัดกิารสังคมของเทศบาลเมอืงสระแก้ว 
              จ านวนประชาการท่ีพิการ หรือทุพพลภาพทั้งหมด                          จ านวน       186       คน 
              จ านวนประชากรท่ีพิการ หรือทุพพลภาพท่ีไดรั้บความช่วยเหลือ         จ านวน        155      คน 
              จ านวนผูสู้งอายท่ีุขอความช่วยเหลือ                                           จ านวน      1,325      คน         
              จ านวนผูสู้งอายท่ีุไดรั้บความช่วยเหลือ                                        จ านวน      1,251      คน         
              จ านวนประชากรท่ีเป็นโรคเอดส์และไดรั้บการช่วยเหลือ                    จ านวน           8      คน    
 

ที่มา : กองสวสัดกิารและสังคม  เทศบาลเมอืงสระแก้ว  
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 เขตการปกครองเทศบาลเมอืงสระแก้ว  ได้แบ่งออกเป็น  20  ชุมชนย่อย  ดงันี้ 
   ชุมชนยอ่ยท่ี  1    บา้นค าเจริญ    
   ชุมชนยอ่ยท่ี  2    บา้นหนองนกเขา - พี.ที.ที. 
   ชุมชนยอ่ยท่ี  3    บา้นหนองนกเขาฝ่ังซา้ย  
   ชุมชนยอ่ยท่ี  4    บา้นใหม่คลองปูน 
   ชุมชนยอ่ยท่ี  5    บา้นเนินสมบูรณ์  
   ชุมชนยอ่ยท่ี  6    บา้นชาติเจริญ  
   ชุมชนยอ่ยท่ี  7    ศูนยก์ารคา้สระแกว้เมืองทอง 
   ชุมชนยอ่ยท่ี  8    บา้นเนินรัตนะ 1  เนินกลอย 
   ชุมชนยอ่ยท่ี  9    บา้นหลงัสุขศาลา 
   ชุมชนยอ่ยท่ี  10  บา้นเนินรัตนะ  2  หลงัวดั 
   ชุมชนยอ่ยท่ี  11  สระแกว้-สระขวญั  
   ชุมชนยอ่ยท่ี  12    บา้นคลองจาน 
   ชุมชนยอ่ยท่ี  13    บา้นโคกก านนั 
   ชุมชนยอ่ยท่ี  14  บา้นลดักะสงั 
   ชุมชนยอ่ยท่ี  15  บา้นหนองเสมด็เหนือ 
   ชุมชนยอ่ยท่ี  16   ตลาดสระแกว้ 
   ชุมชนยอ่ยท่ี  17  บา้นคลองนางชิง 
                 ชุมชนยอ่ยท่ี  18  เฉลิมพระเกียรติ ร.9 
                 ชุมชนยอ่ยท่ี  19            บา้นเอ้ืออาทร 
                 ชุมชนยอ่ยท่ี  20  สระแกว้-สระขวญั 2 
 

           8.2  วฒันธรรม 
   ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ  (เรียงตามล าดบัความส าคัญจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด) 

ก. ช่ือประเพณี  สงกรานต ์ ประมาณเดือน  เมษายน ของทุกปี 
               กิจกรรมสงัเขป  แห่ขบวนนางสงกรานต ์ พระพุทธสิหิงค ์ รดน ้าด าหวัผูสู้งอาย ุ สรงน ้าพระ    
               ประกวดนางสงกรานต ์

ข. ช่ือประเพณี  ลอยกระทง  ประมาณเดือน  พฤศจิกายน  ของทุกปี         
                กิจกรรมสงัเขป ขบวนแห่กระทง  ประกวดหนูนอ้ยนพมาศ    ประกวดกระทง  มหรสพ  

ค. ช่ือประเพณี  เขา้พรรษา  ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ของทุกปี         
      กิจกรรมสงัเขป  แห่เทียนพรรษา  ท าบุญตกับาตร 
ง. ช่ือประเพณี  วนัข้ึนปีใหม่  ประมาณเดือน  มกราคม  ของทุกปี          

                กิจกรรมสงัเขป  ท าบุญตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้ 
จ. ช่ือประเพณี  วนัเดก็แห่งชาติ  ประมาณเดือน  มกราคม  ของทุกปี      

                กิจกรรมสงัเขป  การแสดงของนกัเรียน  เล้ียงอาหาร  แจกของขวญั  
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ฉ. ช่ือประเพณี  ออกพรรษา  ประมาณเดือน  กนัยายน – ตุลาคม  ของทุกปี          
                กิจกรรมสงัเขป  ตกับาตรเทโว  ทอดผา้ป่า 
 

ที่มา : กองการศึกษา  เทศบาลเมอืงสระแก้ว 
 

        8.3  การศึกษา 
 

สงักดั ทอ้งถ่ิน สปช. สช. กรม
สามญัฯ 

กรมอาชีวฯ รวม 

ศูนยพ์ฒันาก่อนวยัเรียน /      
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
1) จ านวนหอ้งเรียน 
2)จ านวนนกัเรียน 
3)จ านวนครูพ่ีเล้ียง 
ระดบัก่อนประถมศึกษา 
1)  จ านวนโรงเรียน 
2)  จ านวนหอ้งเรียน 
3)  จ านวนนกัเรียน 
4)  จ านวนครู  อาจารย ์
ระดบัประถมศึกษา 
1)  จ านวนโรงเรียน 
2)  จ านวนหอ้งเรียน 
3)  จ านวนนกัเรียน 
4)  จ านวนครู  อาจารย ์
ระดบัมธัยมศึกษา 
1)  จ านวนโรงเรียน 
2)  จ านวนหอ้งเรียน 
3)  จ านวนนกัเรียน 
4)  จ านวนครู  อาจารย ์
ระดบัอาชีวศึกษา 

3 ศูนย ์
5 หอ้ง 

230 คน 
6 คน 

/ 
2 โรงเรียน 

8 หอ้ง 
230 คน 
4 คน 

 
2 โรงเรียน 

13 หอ้ง 
347 คน 
28 คน 

/ 
1 โรงเรียน 

6 หอ้ง 
205 คน 

- คน 
- 

- 
- 
- 
- 
/ 

2 โรงเรียน 
10 หอ้ง 
141 คน 
20 คน 

 
2 โรงเรียน 

43 หอ้ง 
1,597คน 
79 คน 

/ 
1 โรงเรียน 

63 หอ้ง 
2,672คน 
101 คน 

- 

- 
- 
- 
- 
/ 

4 โรงเรียน 
8 หอ้ง 

230 คน 
15 คน 

 
4 โรงเรียน 

13 หอ้ง 
594 คน 
30 คน 

/ 
1 โรงเรียน 

6 หอ้ง 
155 คน 
10 คน 

- 

- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 

3 ศูนย ์
5 หอ้ง 

230 คน 
6 คน 

 
8 

โรงเรียน 
26 หอ้ง 

601 คน 
 39 คน 
 

8 
โรงเรียน 
69 หอ้ง 

2,538 คน 
137 คน 

 
3 

โรงเรียน 
75 หอ้ง 

3,032คน 
111 คน 
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        8.4   ข้อมูลศาสนสถาน 
จ านวนวดั                          3 แห่ง 
จ านวนเมรุเผาศพ                         3   แห่ง 
จ านวนโบสถ ์(ศาสนาคริสต)์                      1 แห่ง       
จ านวนมสัยิด                 1 แห่ง 
จ านวนสุสาน (คริสต)์                -      แห่ง  
      (อิสลาม)                -      แห่ง  
            (จีน)                      -      แห่ง  

 
 8.5  กฬีา  นันทนาการ/พกัผ่อน 
   1)  สนามกีฬาอเนกประสงค ์  จ านวน........ - ........แห่ง 
   2)  สนามฟุตบอล  จ านวน........ 4 ........แห่ง 
   3)  สนามบาสเกต็บอล  จ านวน........ 1 ........แห่ง 
   4)  สนามตระกร้อ  จ านวน........ 1 ........แห่ง 
   5)  สระวา่ยน ้า   จ านวน........ 1 ........แห่ง 
   6)  หอ้งสมุดประชาชน  จ านวน........ 1 ........แห่ง 
    7)  สวนสาธารณะ  จ านวน........ 1 ........แห่ง 
   8)  สนามเดก็เล่น  จ านวน........ 1 ........แห่ง 
   9)  แบดมินตนั                      จ านวน........ - ........แห่ง 
                     10)  อ่ืน ๆ                      จ านวน........ - ........แห่ง 

 
ที่มา : กองการศึกษา  เทศบาลเมืองสระแกว้ 

****************************          
             8.6    ข้อมูลด้านสาธารณสุข 
   1)  โรงพยาบาลในเขตพ้ืนท่ี    สงักดั  กระทรวงสาธารณสุข 
          ทอ้งถ่ิน   จ านวน     - แห่ง  เตียงคนไข ้ จ านวน     - เตียง 
   เอกชน   จ านวน     - แห่ง  เตียงคนไข ้ จ านวน     - เตียง 
   รัฐบาล   จ านวน     1 แห่ง  เตียงคนไข ้ จ านวน   309 เตียง 
   2)  ศูนยบ์ริการสาธารณสุข จ านวน       1      แห่ง 
   3)  คลีนิคเอกชน  จ านวน       18     แห่ง 
   4)  บุคลากรทางการแพทยท่ี์ปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานพยาบาลทุกแห่ง  ทุกสงักดั  ในเขตพ้ืนท่ี 
         โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชสระแกว้ 
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   -  แพทย ์         จ านวน     32   คน ( แพทยใ์ชทุ้น จ านวน 0 คน ) 
             -  พยาบาล                  จ านวน    2 46   คน 
   -  ทนัตแพทย ์        จ านวน        5  คน  
   -  เภสชักร   จ านวน      13  คน 
   -  พนกังานอนามยั    จ านวน        0  คน  
                               -  เจา้พนกังานสาธารณสุขชุมชน จ านวน        6  คน 
            -  อสม.    จ านวน    224  คน 
            -  นกัวิชาการควบคุมโรค  จ านวน        0  คน 
                                      
                                บุคลากรดา้นการสาธารณสุขของเทศบาลเมืองสระแกว้ 
                                         -  พยาบาลวิชาชีพ         จ านวน       1  คน  
                                         -  นกัวิชาการสุขาภิบาล จ านวน       1  คน  
                                         -  สตัวแพทย ์        จ านวน       0  คน 
   5)  ผูเ้ขา้รับการรักษาในสถานพยาบาลสงักดั    (จ านวนต่อปี) 
          รัฐบาล   283,202 คน  ผูป่้วยใน   22,195  คน ผูป่้วยนอก  261,007  คน 
             ศนูยบ์ริการสาธารณสุข   406  คน   
 
                       6)  สาเหตุการเจบ็ป่วยท่ีเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนยบ์ริการสาธารณสุขทุกแห่ง  
                                อุบติัเหตุ  9,230 ราย/ปี  คิดเป็น  3.54 ของจ านวนผูป่้วยนอก 
                                สาเหตุอ่ืน  251,847 ของจ านวนผูป่้วยนอก 
                   
                        7)  ประเภทการเจบ็ป่วยท่ีเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนยบ์ริการสาธารณสุขทุก 
                               แห่ง  5  อนัดบัแรก  
                                        (โรงพยาบาล)  
                               1.  โรคติดเช้ือเฉียบพลนัของระบบทางเดินหายใจ จ านวน 16,958 ราย 
   2.  ความดนัโลหิตสูง  จ านวน  15,641 ราย 
                               3.  โรคของช่องปากต่อมน ้าลายและกระดูกขากรรไกร  จ านวน  11,783 ราย 
   4.  เบาหวาน   จ านวน  11,111 ราย 
   5.  โรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและดูโอดินัม่  จ านวน  8,493 ราย  
                                      (ศูนยบ์ริการสาธารณสุข) 

1. อาการ/อาการผิดปกติท่ีไม่สามารถจ าแนกโรคได ้จ านวน  130 ราย 
2. โรคระบบยอ่ยอาหารรวมโรคในช่องปาก  จ านวน  111 ราย 
3. โรคระบบผิวหนงั  จ านวน  53 ราย 
4. โรคระบบประสาท  จ านวน  51 ราย 
5. โรคระบบกลา้มเน้ือรวมโครงร่าง  จ านวน  25  ราย 
ที่มา : กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  เทศบาลเมอืงสระแก้ว 
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        8.7  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
   ข้อมูลด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
            1)  สถิติเพลิงไหมใ้นรอบปี   (1  ต.ค.2552 – 30 ก.ย.2553 )จ านวน..........1..............คร้ัง 
            2)  ความสูญเสียชีวิตและทรัพยสิ์นจากเหตุเพลิงไหมใ้นรอบปีท่ีผา่นมา  
                    คิดเป็นผูเ้สียชีวิต....... - ........คน  บาดเจบ็........ -  ...........คน  ทรัพยสิ์นมลูค่า...10… ลา้นบาท 
             3)  รถยนตด์บัเพลิง  จ านวน .... 2 .....คนั  แยกเป็น  (แยกตามขนาดจุน ้า)   
             ก.  คนัท่ี  1  จุน ้าได.้..2 ..ลบ.ม. ซ้ือเม่ือพ.ศ.2537 ราคา 1 ลา้นบาท(โอนจากสุขาภิบาลสระแกว้) 

   ข.  คนัท่ี  2  จุน ้าได.้. 5 ..ลบ.ม. ซ้ือเม่ือ พ.ศ.2541 ราคา  2 ลา้นบาท(งบประมาณเทศบาลฯ) 
                      4)   รถบรรทุกน ้า  จ านวน    2    คนั  
                       1.จุน ้าได.้. 5  ..ลบ.ม. ซ้ือเม่ือ พ.ศ.2537  ราคา  1  ลา้นบาท (โอนจากสุขาภิบาลสระแกว้) 
                       2.จุน ้าได.้.10 ..ลบ.ม. ซ้ือเม่ือ พ.ศ.2548  ราคา  3  ลา้นบาท (งบประมาณเทศบาลฯ) 
  5) เรือยนตท์อ้งแบน จ านวน 2 ล า  (รับมอบจากส านกังานป้องกนัฯจงัหวดัสระแกว้ พ.ศ. 2547) 
  6)  เคร่ืองดบัเพลิงชนิดหาบหาม  จ านวน.......  4 ........เคร่ือง 
       1.ซ้ือเม่ือ  พ.ศ.2537  ราคา  0.3  ลา้นบาท (โอนจากสุขาภิบาลสระแกว้)  
       2.ซ้ือเม่ือ  พ.ศ.2537  ราคา  0.3  ลา้นบาท (โอนจากสุขาภิบาลสระแกว้)  
                            3.ซ้ือเม่ือ  พ.ศ.2537  ราคา  0.3  ลา้นบาท (โอนจากสุขาภิบาลสระแกว้) 
                               4.ซ้ือเม่ือ  พ.ศ.2547  ราคา 0.3 ลา้นบาท (รับมอบจากส านกังานป้องกนัฯจงัหวดัสระแกว้ พ.ศ.2547 ) 

                       7.จ านวนเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน (พนกังานดบัเพลิง) 
               ขา้ราชการ / พนกังาน                         จ านวน ……….1…………คน  
   
                    ลกูจา้งประจ า                  จ านวน…….…3………..คน    
                    ลกูจา้งชัว่คราว                  จ านวน………13..……..คน    
                    อาสาสมคัรป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั       จ านวน ……350…….…คน 
               8.  การฝึกซอ้มบรรเทาสาธารณภยั  ปีท่ีผา่นมา       จ านวน .........1........คร้ัง 
               9.  สถิติการเกิดเพลิงไหม ้
       - จ านวนการเกิดเพลิงไหม ้                  จ านวน ……… 1 ………คร้ัง 
       - ผูเ้สียชีวิต                    จ านวน …….... - ………คน 
       - ทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความเสียหาย                 จ านวน ………10………บาท 
       - การใหค้วามช่วยเหลือ                  จ านวน ……… - ………บาท  

        - จ านวนผูเ้สียชีวิตโดยอุบติัเหตุจากรถยนต์           จ านวน  ......... - .........คน 
                           - จ านวนอุบติัเหตุจากรถยนต ์                           จ านวน.......... - ........ คร้ัง 
        - ความเสียหายจากภยัพิบติัท่ีเกิดจากมนุษยท์ าและจากภยัธรรมชาติ  จ านวน… - ...บาท 
       - จ านวนคดีประทุษร้ายต่อทรัพยแ์ละประชาชน        จ านวน....... - ..........คดี  
 

ที่มา : งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลเมอืงสระแก้ว 
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9.  ด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
           9.1  ภูมอิากาศ   
               จงัหวดัสระแกว้   มีลกัษณะภูมิอากาศโดยทัว่ไปของจงัหวดัจะมีอากาศร้อนจดัในฤดูร้อนและค่อนขา้ง
หนาวในฤดูหนาว   โดยปกติฤดูฝนยาวนานถึง  6  เดือน  ในปี  2547  อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดเดือนเมษายน  40.3 องศา
เซลเซียส   เฉล่ียต ่าสุดเดือนมกราคม  16.1  องศาเซลเซียส  มีฝนตกตลอดทั้งปี  123  วนั  ปริมาณน ้าฝนวดัได ้ 1,196.8  
มิลลิเมตร  แบ่งไดเ้ป็น  3  ฤดู คือ 
   ฤดูฝน    ปี  2542  เร่ิมประมาณเดือนเมษายน   ถึงเดือนตุลาคม   โดยมีปริมาณน ้าฝนมากท่ีสุดเดือน
มิถุนายน  วดัได้  281.9  มิลลิเมตร   ปริมาณน ้าฝนนอ้ยท่ีสุดเดือนมีนาคม วดัได้   4.8  มิลลิเมตร  ไม่มีฝนตกตลอดทั้ง
เดือน  เดือนธนัวาคม 
   ฤดูหนาว    เร่ิมประมาณเดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนกมุภาพนัธ์   อากาศจะหนาวท่ีสุดเดือนมกราคม   วดั
ได ้ 16.1  องศาเซลเซียส 
   ฤดูร้อน    เร่ิมประมาณเดือนกมุภาพนัธ์ถึงเดือนเมษายน   โดยอากาศจะร้อนจดัมากท่ีสุดในช่วงเดือน
เมษายน  วดัได ้ 40.3  องศาเซลเซียส 
 

ข้อมูล: ส านักงานสถิตจิงัหวดัสระแก้ว( รายงานสถิตจิงัหวดัสระแก้ว พ.ศ.2548)  
 
           9.2  แหล่งน า้ 
    1)  หนอง  บึง  จ านวน     - แห่ง  ไดแ้ก่  (ระบุช่ือ) 
     1.1   -  คิดเป็นพ้ืนท่ีกกัเกบ็น ้าประมาณ        - ลบ.ม. 
            2)  คลอง  ล าธาร  หว้ย จ านวน       2 แห่ง  ไดแ้ก่  (ระบุช่ือ) 
   2.1  คลองพระสะทึง    
           9.3  การระบายน า้ 
    1)  พ้ืนท่ีน ้าท่วมถึง  คิดเป็นร้อยละ       0.05      ของพ้ืนท่ีทั้งหมด 
    2)  ระยะเวลาเฉล่ียท่ีน ้าท่วมขงันานท่ีสุด    - วนั   ประมาณช่วงเดือน- 
    3)  เคร่ืองสูบน ้า    4    เคร่ือง 
   ก.  เคร่ืองท่ี  1  เสน้ผา่ศูนยก์ลาง  ท่อดูด  4  น้ิว  ท่อส่งน ้าออก  2.5   น้ิว 
   ข.  เคร่ืองท่ี  2  เสน้ผา่ศูนยก์ลาง  ท่อดูด  4  น้ิว  ท่อส่งน ้าออก  2.5   น้ิว  
   ค.  เคร่ืองท่ี  3  เสน้ผา่ศูนยก์ลาง  ท่อดูด  4  น้ิว  ท่อส่งน ้าออก  2.5   น้ิว  
   ง.  เคร่ืองท่ี  4  เสน้ผา่ศูนยก์ลาง  ท่อดูด  4  น้ิว  ท่อส่งน ้าออก  2.5   น้ิว  
            9.4  น า้เสีย 
    1)  ปริมาณน ้าเสีย 500   ลบ.ม./วนั 
    2)  ระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีใช ้ (ระบุ) รวม - แห่ง 
    3)  น ้าเสียท่ีบ าบดัได ้ จ านวน - ลบ.ม./วนั 
    4)  ค่า  BOD.  ในคลอง/ทางระบายน ้าสายหลกั 7.50  mg/l 
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           9.5  ขยะ 
   1)  ปริมาณขยะ         33        ลบ.ม/วนั 
          2)  รถยนตท่ี์ใชจ้ดัเกบ็ขยะ  รวม    5    คนั  แยกเป็น  (แยกตามขนาดความจุขยะ) 

   คนัท่ี   1 หมายเลขทะเบียน 80-5809 สระแกว้  
                      รถเกบ็ขนขยะอดัทา้ย  ความจุ  10  ลบ.หลา  ซ้ือเม่ือ ปี 2541 
        คนัท่ี  2 หมายเลขทะเบียน  80-8219 สระแกว้  
                      รถเกบ็ขนขยะอดัทา้ย  ความจุ   10  ลบ.หลา   ซ้ือเม่ือ ปี 2548 
        คนัท่ี  3  หมายเลขทะเบียน  80-8584 สระแกว้ 
                       รถเกบ็ขนขยะอดัทา้ย  ความจุ    10  ลบ.หลา  ซ้ือเม่ือ ปี 2548 
       คนัท่ี  4  หมายเลขทะเบียน  80-9509 สระแกว้  
                      รถเกบ็ขนขยะอดัทา้ย  ความจุ  10  ลบ.หลา  ซ้ือเม่ือ ปี 2549 
        คนัท่ี  5  หมายเลขทะเบียน  80-5798 สระแกว้  
                      รถเกบ็ขนขยะอดัทา้ย  ความจุ  6  ลบ.หลา  ซ้ือเม่ือ ปี 2538 

    3)  ขยะท่ีเกบ็ขนได ้ จ านวน     27  ตนั/วนั 
 
    4)  ขยะท่ีก าจดัได ้ จ านวน        27 ตนั/วนั 
   ก าจดัขยะโดยวิธี               กองบนพ้ืน     กองบนพ้ืนแลว้เผา 
                   ฝังกลบอยา่งถกูสุขลกัษณะ   หมกัท าปุ๋ย 
                   เผาในเตาเผาขยะ    อ่ืนๆ ระบุ)…… 
    5)  ท่ีดินส าหรับก าจดัขยะท่ีก าลงัใช ้ จ านวน    45 ไร่     ตั้งอยูท่ี่  ต าบลท่าแยก อ าเภอ
เมืองสระแกว้  จงัหวดัสระแกว้ 
   -  ห่างจากเขตทอ้งถ่ินเป็นระยะทาง        7 กิโลเมตร 
   -  ท่ีดินส าหรับก าจดัขยะท่ีใชไ้ปแลว้  จ านวน    5 ไร่ 
   -  เหลือท่ีดินก าจดัขยะไดอี้ก  จ านวน     40 ไร่ 
   -  คาดวา่จะสามารถก าจดัขยะไดอี้ก       9 ปี 
    6)  สภาพการเป็นเจา้ของท่ีดินส าหรับก าจดัขยะ 
   -  ทอ้งถ่ิน  จดัซ้ือเอง  เม่ือ    6  มกราคม  พ.ศ.2536    ราคา   1,575,000     บาท 
   -  เช่าท่ีดินเอกชน  ตั้งแต่  พ.ศ.   -      ปัจจุบนัค่าเช่าปีละ    - บาท 
   -  อ่ืน  ๆ (ระบุ) 
    7)  ท่ีดินส ารองท่ีเตรียมไวส้ าหรับก าจดัขยะ  จ านวน  -           ไร่ 
   ท่ีตั้ง  - ห่างจากทอ้งถ่ินเป็นระยะทาง       -        กม.    
                                          ระยะทางห่างจากแหล่งชุมชน……………………ก.ม.                                  
                                                 

ที่มา  :  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  เทศบาลเมอืงสระแก้ว 
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10.  ด้านการเมอืง-การบริหาร 
 

                    10.1  โครงสร้างและอตัราก าลงัในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                                                  
                            โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานเทศบาล  
                             องคก์รเทศบาลประกอบดว้ย สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
                             สภาเทศบาล   มีอ  านาจหนา้ท่ี  ไดแ้ก่ 

- ใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการของสภาเทศบาล 

- ควบคุมการบริหารงานของนายกเทศมนตรี ใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายและ
แนวนโยบายท่ีไดแ้ถลงต่อสภาเทศบาล 

- ใหค้วามเห็นชอบในการตราเทศบญัญติั 
- ใหค้วามเห็นชอบในการท าการนอกเขตเทศบาล และท าการร่วมกบับุคคลอ่ืน ฯลฯ 
  นายกเทศมนตรี 
   ในกรณีเทศบาลเมือง อาจแต่งตั้ง รองนายกเทศมนตรีไดไ้ม่เกิน   3   คน  ท่ีปรึกษา 

และเลขานุการนายกเทศมนตรี ไดจ้ านวนรวมกนัไม่เกิน  3  คน  ซ่ึงมิใช่สมาชิกสภาเทศบาล เป็นผูช่้วยเหลือในการ
บริหารราชการของเทศบาลได ้โดยนายกเทศมนตรีมีอ านาจหนา้ท่ี  ดงัต่อไปน้ี 

1. ก าหนดนโยบาย โดยไม่ขดัต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารงานราชการของเทศบาล
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั เทศบญัญติั และนโยบาย 

2. สัง่ อนุญาต และอนุมติัเก่ียวกบัราชการของเทศบาล 
3. แต่งตั้ง และถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการ

นายกเทศมนตรี 
4. วางระเบียบเพ่ือใหง้านของเทศบาลเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
5. รักษาการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติั 
6. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัเทศบาลและกฎหมายอ่ืน 

 
    เทศบาลเมืองสระแกว้ เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   ท่ีไดจ้ าลองรูปแบบการปกครองใน
ระดบัชาติมา   กล่าวคือ ประกอบดว้ยสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง    
จ านวน  18   คน   และนายกเทศมนตรี  จ านวน  1  คน และรองนายกเทศมนตรี จ านวน  3  คน ดงัน้ี 
 
                          1.  นายตระกลู   สุขกลุ                    นายกเทศมนตรีเมืองสระแกว้ (คนปัจจุบนั)  
                          2.  นายหฤษฎ ์  สุขกลุ                    รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแกว้ คนท่ี 1 
                          3.  นายนิวฒัน ์  วงษพ์านิช               รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแกว้ คนท่ี 2 
                          4.  นายมนตรี  มโนสุดประสิทธ์ิ        รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแกว้ คนท่ี 3 
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                          5.  นายสุรพงษ ์  เทียมเพช็ร์           เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสระแกว้  
                          6.  นายนิรุธ    สุขกลุ                 ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสระแกว้  
                          7.  นายทวี    ไพบูลย ์               ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสระแกว้ 

  
   เทศบาลเมอืงสระแก้ว  ได้แบ่งส่วนราชการของเทศบาลออกเป็น  8  ส่วน  คือ 
 

    1.  ส านกัปลดัเทศบาล 
    2.  กองคลงั 
    3.  กองช่าง 
    4.  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
    5.  กองการศึกษา 
    6.  กองวิชาการและแผนงาน 
    7.  กองสวสัดิการสงัคม 
    8.  หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 

    เทศบาลเมืองสระแกว้  ไดก้ าหนดกรอบอตัราก าลงัพนกังานเทศบาลตามส่วนการบริหารของ
เทศบาลในขณะน้ี  จ านวน   50   อตัรา  แยกไดต้ามระดบัต าแหน่งไดต้ามตาราง  ดงัน้ี 
 

 
ส่วนการบริหาร 

 
จ านวนอตัราต าแหน่งพนักงานเทศบาลแยกตามระดบั  

 

 
รวม 

 

1  2 3 4 5 6 7 8 
ส านกัปลดัเทศบาล - - - 1 1 4 2 3 11 
กองคลงั - - 1 1 2 - - 1 5 
กองช่าง - - - - 1 2 2 - 5 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม - - - - 1 1 3 1 6 
กองการศึกษา - - 1 - 1 1 - 1 4 
กองวิชาการและแผนงาน - - - 1 - 2 2 1 6 
กองสวสัดิการและสงัคม - - - 1 1 - 1 - 3 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน - - - - - - - - - 

รวม 
 

- - 2 4 7 10 10 7 40 

 
ที่มา  :  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลดัเทศบาล  เทศบาลเมอืงสระแก้ว 
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ที่มา  :  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลดัเทศบาล  เทศบาลเมอืงสระแก้ว  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ส่วนการบริหาร 

 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

 

พนักงานจ้าง
ตามภารกจิ 

 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

รวม 

ส านกัปลดัเทศบาล 6 19 12 37 
 

กองคลงั 1 10 3 14 
 

กองช่าง 4 3 16 23 
 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 5 5 47 57 
 

กองการศึกษา - 14 15 29 
 

กองวิชาการและแผนงาน 1 6 - 7 
 

กองสวสัดิการและสงัคม - 4 2 6 
 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน - - - - 
 

 
รวม 

 
17 

 
61 

 
95 

 
173 
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       10.2  การคลงั เทศบาลเมอืงสระแก้ว 
 
   10.2.1  รายรับ 
 

 

 
 

ประเภท 

    
ประมาณการ 

ปี 2554 
(บาท) 

 
รับจริง 
ปี 2554 

       (บาท) 

 
ประมาณการ 

ปี 2555 
(บาท) 

 
 
1.  หมวดภาษีอากร 
2.  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  ค่าใบอนุญาต 
3.  หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 
4.  หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์
         (1) เงินช่วยเหลือทอ้งถ่ินจากกิจการเฉพาะการ 
5.  หมวดรายไดเ้บด็เตลด็ 
6.  หมวดรายไดจ้ากทุน 
7.  หมวดภาษีจดัสรร (รัฐบาลเกบ็แลว้จดัสรรให ้อปท.) 
8.  หมวดเงินอุดหนุน 
      (1) เงินอุดหนุนเพ่ือการบูรณะทอ้งถ่ินและกิจการอ่ืน
ทัว่ไป  (หรือเงินอุดหนุนทัว่ไป) 
       (2) เงินอุดหนุนทัว่ไป ( ระบุวตัถุประสงค ์) 
       (3) ไทยเขม้แขง็ 
       (4)  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

 
9,826,800.00 
1,857,500.00 

500,000.00 
600,000.00 

- 
41,000.00 

100.00 
35,900,000.00 
 36,400,000.00 

 
- 
 

- 
 
 

 
8,722,338.55 
2,106,791.05 
  723,632.00 

417,739.64 
 

1,203,322.00 
- 

46,110,436.01 
55,138,085.46 
15,983,237.00 

 
12,166,243.00 

 
47,937,505.46 

 

 
10,884,200.00 
11,319,440.00 

1,100,000.00 
900,000.00 

 
91,000.00 

100.00 
38,965,400.00 
31,106,490.00 
15,983,230.00 

 
15,123,260.00 

- 
- 
 
 

 
 

รวม 
 

 
85,125,400.00 

 
135,431,897.06 

 
94,366,630.00 
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               10.2.2  รายจ่าย 
 
 

 
 

ประเภท 
 
 

    
ประมาณการ 

ปี 2554 
(บาท) 

 

 
จ่ายจริง 
ปี 2554 

       (บาท) 

 
ประมาณการ 

ปี 2555 
(บาท) 

 
1.  รายจ่ายงบกลาง 
         รายจ่ายประจ า 
2.  หมวดเงินเดือนและค่าจา้งประจ า 
3.  หมวดค่าจา้งชัว่คราว 
4.  หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 
5.  หมวดค่าสาธารณูปโภค 
6.  หมวดเงินอุดหนุน 
7.  หมวดรายจ่ายอ่ืน 
 
        รายจ่ายเพือ่กา รลงทุน 
8.  หมวดค่าครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

 
13,455,500.00 

 
16,798,400.00 
12,074,300.00 
33,081,000.00 

1,442,000.00 
4,758,700.00 

30,000.00 
 
 

3,485,500.00 
 

 
8,526,171.08 

 
26,539,990.01 
12,302,649.24 
32,226,550.84 

1,357,018.09 
4,430,200.00 
9,220,844.78 

 
 

25,011,184.00 

 
9,464,120.00 

 
18,999,080.00 
13,843,600.00 
39,191,930.00 

1,574,000.00 
5,504,400.00 

30,000.00 
 
 

5,759,500.00 

 
 

รวมรายจ่ายทั้งส้ิน 
 
 
 

 
 

85,125,400.00 

 
 

119,614,608.04 

 
 

94,366,630.00 

    
    

 
     
  

    
 
 


