-1ส่วนที่ 1
บทนา
องค์ประกอบ ประกอบด้วยลักษณะของแผน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี และ
ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ดังนี้
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่า
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการ
พัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องนามาดาเนินการเพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ในที่สุด ทั้งนีแ้ ผนพัฒนาสามปี มี
ลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จะดาเนินการ
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดาเนินการเป็นห้วงระยะเวลา
สามปี
4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
เพื่อใช้แผนพัฒนาสามปี เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีโดยนาโครงการ
/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีจะจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ไปจัดทางบประมาณเพื่อให้
กระบวนการจัดทางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทาแผน
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น สรุป
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อาเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาที่สมควรนามาใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี

-23. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมกันพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรม
อะไรบ้างที่จะต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็น
กรอบในการพัฒนา
4. โครงการ/กิจกรรม ที่พจิ ารณากาหนด อาจมีจานวนมาก ดังนั้น จะต้องมีการดาเนินการ
ดังนี้
(1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์ หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา
(2) ให้พจิ ารณานาโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดาเนินการ
ของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดทาแผนพัฒนา
สามปี
(3) มีการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปี
ได้อย่างเหมาะสม
(4) เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องดาเนินการมีความหลากหลาย เทศบาลฯ ต้องคานึงถึงสิ่ง
ต่าง ๆ ดังนี้
- งบประมาณรายรับ รายจ่าย
- ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ
- ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้าร่วมดาเนินการหรือมีภารกิจรับผิดชอบการดาเนินการใน
เรื่องนั้น ๆ
- โครงการที่เทศบาลฯ ดาเนินการเอง กล่าวคือ มีขีดความสามารถทั้งทางด้านกาลังเงิน
กาลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านการบริหารที่จะดาเนินการได้เอง
- โครงการที่เทศบาล ฯ อุดหนุนให้หน่วยงานอื่น ดาเนินการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การดาเนินงาน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ แต่เทศบาลฯ ไม่สามารถจะ
ดาเนินการ จึงมอบหมายให้หน่วยงานอื่นดาเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็น
เงินอุดหนุน
- โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และภาคเอกชน อันเนื่องมาจากเป็นโครงการ
ขนาดใหญ่หรือเป็นโครงการที่หน่วยงานดังกล่าว เป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริการ
สาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการสารวจ และเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่จาเป็นต่อการจัดทาแผนพัฒนาสามปี

-32.
(1)
(2)
(3)
(4)
ขั้นตอนที่
ขั้นตอนที่
ขั้นตอนที่
ขึ้นตอนที่

4
5
6
7

การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลักคือ
ประเมินผลการพัฒนาที่ผา่ นมา
การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา
การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี

การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
การจัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
การจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาล ฯ ได้พจิ ารณาอย่างรอบคอบ ให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรค
ต่อกัน เพื่อให้เทศบาล ฯ นามาตัดสินใจกาหนดแนวทางการดาเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหาร ของ
ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

-4ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ประวัติความเป็นมาของเทศบาลเมืองสระแก้ว
เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้รับการจัดตั้งด้วยการยกฐานะจากสุขาภิบาลสระแก้ว ตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2537 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่
111 ตอนที่ 54 ก. ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2537 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2538 เป็นต้นไป
ดวงตราของเทศบาลเมืองสระแก้ว

ความหมายและสัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบน้า หมายความถึงจังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัด
ชายแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชาด้านทิศตะวันออก หรือที่เรียกว่า “ ชายแดนเบื้องบูรพา ” และใน
เขตเทศบาลเมืองสระแก้วมีสระน้าศักดิ์สิทธิ์มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ ชื่อว่า สระแก้ว – สระ
ขวัญ ดังนั้นจึงกาหนดให้ดวงตราของเทศบาลเมืองสระแก้ว มีภาพสัญลักษณ์เป็นดวงอาทิตย์ขึ้นจาก
ขอบน้า
*******************************

-52. ที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว มีเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อบต.หนองบอน และอบต.ท่าเกษม
ทิศใต้
ติดต่อกับ อบต.สระขวัญ อบต.สระแก้ว และ อบต.ท่าเกษม
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ อบต.ท่าเกษม
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ อบต.สระแก้ว
พื้นที่ความรับผิดชอบรวม 28 ตารางกิโลเมตร
3. ข้อมูลประชากร
3.1 ข้อมูลประชากรทั่วไป
เทศบาลเมืองสระแก้ว มีประชากร ณ รวมทั้งสิน้ 17,773 คน แยกเป็นชาย 8, 590 คน
หญิง 9,183 คน จานวนครัวเรือน 10,069 ครัวเรือน จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (อายุ 18 ปีขนึ้ ไป) รวม 13,256
คน แยกเป็นชาย 6,269 คน หญิง 6,987 คน ความหนาแน่นของประชากร 634.75 คน ต่อตารางกิโลเมตร
พืน้ ที่ความรับผิดชอบรวม 28 ตารางกิโลเมตร
เพศชาย
เพศหญิง
อายุ (ปี)
จานวน (คน)
อายุ (ปี)
จานวน (คน)
น้อยกว่า 1 ปี
151
น้อยกว่า 1 ปี
142
1-6 ปี
685
1-6 ปี
689
7-12 ปี
697
7-12 ปี
694
13-17 ปี
709
13-17 ปี
620
18-60 ปี
5,406
18-60 ปี
5,902
60 ปี ขึ้นไป
904
60 ปี ขึ้นไป
1,133
รวม
8,552
รวม
9,180
ที่มา : งานทะเบียนราษฎร สานักปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว
4. สภาพภูมิประเทศ
เทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งอยู่สูงจากระดับน้าทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 36.371 เมตร
(บริเวณวัดสระแก้ว พระอารามหลวง ตาบลสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว ) ลักษณะโดยทั่วไป บริเวณทิศ
ตะวันออกและทิศใต้ของจังหวัดเป็นที่ราบสูง คล้ายกับพื้นที่ราบสูงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย สภาพพื้นที่ดังกล่าวเหมาะต่อการปลูกพืชไร่ ยกเว้นบริเวณรอยตะเข็บติดต่อกับประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็น
บริเวณป่าทึบมีเทือกเขากัน้ พรมแดน และพืน้ ที่ในเขตอาเภอวัฒนานคร ซึ่งมีลักษณะเป็นสันกัน้ น้า โดยทิศ
ตะวันตกจะไหลลงสู่อาเภอเมืองสระแก้ว ส่วนทางทิศตะวันออกน้าจะไหลลาดสู่อาเภออรัญประเทศและ
ประเทศกัมพูชาทั้งหมด

-6ลักษณะพืน้ ที่โดยรวมของเทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นที่ราบทางตอนใต้ติดกับคลองพระสะทึง เป็น
แหล่งน้าสาคัญไหลไปทางทิศตะวันตก ไปบรรจบกับแควหนุมานในเขตพื้นที่อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี เป็นแม่น้าปราจีนบุรี ส่วนบริเวณตอนบนของเทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นพืน้ ที่ราบซึ่งส่วนใหญ่เกิด
จากการบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อการเกษตร ทาให้เกิดสภาพป่าเสื่อมโทรม พืน้ ที่ส่วนใหญ่จะเพาะปลูกข้าว
5. สภาพภูมิอากาศ
เทศบาลเมืองสระแก้วมีลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปแบบฝนเมืองร้อนคล้ายกับจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนใต้อุณหภูมิอากาศเฉลี่ย 29.39 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้าฝนเฉลี่ย 1,500
- 1,800 ม.ม./ปี โดยแบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน โดยมีปริมาณน้าฝนมากที่สุดเดือนมิถุนายน วัดได้ 1,590
มิลลิเมตร ฤดูหนาว อากาศจะหนาวสุดที่เดือนธันวาคม วัดได้ 11.2 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน เริ่มร้อนจัด
มากที่สุดในช่วงเดือนมีนาคม วัดได้ 39.2 องศาเซลเซียส
ข้อมูล: สานักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว (รายงานสถิติจังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2555)
6. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ถนน ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว มีจานวน 231 สาย แยกเป็น
-ถนนคอนกรีต ( คสล.) จานวน 164 สาย
-ถนนแอสฟัลท์ติก

จานวน 50 สาย

-ถนนดินลูกรัง

จานวน 17 สาย

หน้า 7-13 เป็นข้อมูลถนนของกองช่าง (ข้อมูลอยู่ MS-EXCEL)
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ระบบไฟฟ้าในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดสระแก้ว ที่ตั้งถนนสุวรรณศร ตาบลสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยทุกชุมชนใน
เขตเทศบาลล้วนแต่มีไฟฟ้าใช้ครบทุกชุมชนและทุกครัวเรือน การจาหน่ายกระแสไฟฟ้าในเขตอาเภอเมืองรวม
159,279,134 Kw/h. แบ่งเป็นที่อยู่อาศัย 56,364,466 Kw/h. สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม 88,664,494 Kw/h.
สถานที่ราชการและสาธารณะ 13,605,270 Kw /h. อื่นๆ 644,904 Kw /h. จานวนผู้ใช้ไฟฟ้า 42,143 ราย
ข้อมูล: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
************************
6.3 การประปา
การประปาในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานประปา เขต 2
จังหวัดสระแก้ว มีหน้าที่ผลิตน้าประปาและจาหน่ายประปาทั้งในและนอกเขตเทศบาล มีแหล่งน้าดิบ คือคลอง
พระสะทึง เขตอาเภอเมืองสระแก้ว อัตรากาลังการผลิตปัจจุบัน

4,320,000 ลูกบาศก์เมตร /ปี น้าที่ผลิตได้

1,635,532 ลูกบาศก์เมตร /ปี ปริมาณน้าที่จาหน่ายแก่ผู้ใช้ 1,189,427 ลูกบาศก์เมตร/ปี ปริมาณที่จา่ ยเพื่อ
สาธารณประโยชน์และรั่วไหล 400,221 ลูกบาศก์เมตร/ปี จานวนผู้ใช้น้า 5,521 ราย
ข้อมูล : สานักงานการประปาเขต 2 จังหวัดสระแก้ว (รายงานสถิติจังหวัดสระแก้ว 2548)
****************************
6.4 การสื่อสารและโทรคมนาคม
6.4.1 การโทรศัพท์

บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ที่ตั้ง ถนนสายสระแก้ว
– จันทบุรี
ตาบลสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
6.4.2 ระบบไปรษณีย์โทรเลข
ปัจจุบันในเขตอาเภอเมืองสระแก้ว มีที่ทาการไปรษณีย์โทรเลขที่เป็นรัฐวิสาหกิจอยู่
1 แห่ง คือ ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลขจังหวัดสระแก้ว ที่ตั้งถนนสุวรรณศร ตรงข้าม รพ.สมเด็จพระยุพราชจังหวัด
สระแก้ว
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1) ที่ทาการไปรษณีย์/ที่ให้บริการด้านไปรษณีย์ในพืน้ ที่ บริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด สระแก้ว
2) สถานีวทิ ยุกระจายเสียง/สถานีวทิ ยุโทรทัศน์ในพืน้ ที่
สถานีวิทยุกระจายเสียง สวท. 103.5 เมกกะเฮิร์ตซ์ และสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง
3, 5, 7, 9, 11 และ ITV
3) สื่อมวลชนในพืน้ ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและวิทยุชุมชน
4) ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในพืน้ ที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ 100 ของพืน้ ที่
5) หน่วยงานที่มีขา่ ยวิทยุสื่อสารในพืน้ ที่ หน่วยงานราชการทุกส่วน
6.6 ลักษณะการใช้ที่ดิน
ในเขตเทศบาลมีพืน้ ที่ทงั้ หมดรวมประมาณ 28 ตารางกิโลเมตร เมื่อแยกเป็นการใช้ประโยชน์
แล้ว สามารถแสดงได้ดังตาราง ดังนี้
ลักษณะการใช้ประโยชน์

ร้อยละ

เกษตรกรรม

40

ที่อยู่อาศัย

20

พาณิชยกรรม

11

อุตสาหกรรม

4

สถานที่ราชการ

5

ที่สาธารณประโยชน์

5

อื่น ๆ

15

ข้อมูล: งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองสระแก้ว (19 มี.ค.2557)
7. ด้านเศรษฐกิจ
7.1 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ค้าขาย /เกษตรกรรม รายได้เฉลี่ยของประชากร 36,000
บาท/คน/ปี
ลักษณะอาชีพของประชากรในพืน้ ที่
ประมาณการผูป้ ระกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้

-16ผู้ประกอบอาชีพ
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)
คิดเป็นจานวนราย

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
40
5

รับจ้างทั่วไป
20

อื่น ๆ
30
(ค้าขาย)

ว่างงาน
5

รายได้
เฉลี่ย
(บาท/
เดือน)
3,000 5,000
3,000 –
5,000

การส่งเสริมอาชีพชุมชนหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP )
ชื่อกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์

จันทร์รอง
แค็บหมู
แค็บหมู
น้าพริกหนุ่ม
นายวิสูตรศักดิ์ ผงสมุนไพรขับ
ฉวีนิรมล
พิษ
วิสาหกิจชุมชน
เครื่องหอม
เครื่องหอม
เมืองสระแก้ว
กลุ่มสตรีแม่บ้าน ทาขนมอบ
ชุมชนเมืองย่อยที่ 6

จานวน
สมาชิก

สถานที่ตั้ง

วัตถุดิบ

ศูนย์
จาหน่าย
สินค้า

15

( ) เอกเทศ
( √ ) บ้านสมาชิก
( √ ) เอกเทศ
( ) บ้านสมาชิก
( ) เอกเทศ
( √ ) บ้านสมาชิก

( √ ) ในพืน้ ที่
( ) นอกพืน้ ที่
( √ ) ในพืน้ ที่
( ) นอกพืน้ ที่
( √ ) ในพืน้ ที่
( ) นอกพืน้ ที่

ชุมชนเมือง
ย่อยที่ 3
ชุมชนเมือง
ย่อยที่ 10
ชุมชนเมือง
ย่อยที่ 3

( ) เอกเทศ
( √ ) ในพืน้ ที่
( √ ) บ้านสมาชิก ( ) นอกพืน้ ที่

ชุมชนเมือง
ย่อยที่ 6

11
30

30

5,000
2,500 3,000
บาท

ที่มา : กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว
7.2 การเกษตรกรรม
ลักษณะการประกอบการเกษตรกรรม ทานา ,เลี้ยงปลา ,เลี้ยงไก่ ทาไร่ ปลูกพืชล้มลุก
7.3 การพาณิชยกรรมและบริการ
1) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
- สถานีบริการน้ามัน 5
แห่ง
- มินิมาร์ท
14
แห่ง
- ตลาดสด
2
แห่ง
2) สถานประกอบการเทศพาณิชย์
- โรงฆ่าสัตว์
1
แห่ง
3) สถานประกอบการด้านบริการ
- โรงแรม 15 แห่ง จานวนห้องพักรวม

550

ห้อง

-17- ธนาคาร
13 แห่ง
- โรงภาพยนตร์ - แห่ง
- สถานที่จาหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข จานวน 53 แห่ง
ผ่านมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
จานวน 20 แห่ง
7.4 การอุตสาหกรรม
- โรงงาน J.S FLOWER
- หจก.บูรพาสระแก้วมอเตอร์
- โรงงาน Y.K น้าแข็งหลอด
- โรงงานน้าดื่มตราเพ็ชร
- โรงสีขา้ วเม่งฮวด
- หจก.วารีเทพ
- หจก.พลอยใส
- โรงงาน บรรจุแก๊ส หจก.แสงตะเคียน
- บริษัทโตโยต้าสระแก้ว
- บริษัทไทยน้าทิพย์ จากัด สาขาสระแก้ว
- บริษัทเสริมสุข จากัด สาขาสระแก้ว
- สระแก้วฮอนด้าคาร์
- บริษัทอีซูซุสระแก้ว
- โรงสีขา้ วไทยสง่าพานิช
- หจก.บี เค เม็ททอล ชีท (สระแก้ว)
- สยามการยาง
- เอ.ที.เอ็น.กลการสระแก้ว
- บริษัท วี.เจ.แอล คอนสตรัคชั่น จากัด
- สระแก้วคอนกรีต โปรดักส์ จากัด
ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ)
*************************
7.5 การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ, ป่าไม้, สวนสัตว์, แหล่งน้า
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนาและประเพณี
2) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
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แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนาและประเพณี
1. ในเขตเทศบาล
- สวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ ตั้งอยู่ขา้ งสานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว
- ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว
2. นอกเขตเทศบาล
1. ปราสาทเขาน้อยสีชมพู อยู่ท่ี หมู่ท่ี 1 ตาบลคลองน้าใส อาเภออรัญประเทศ
2. วัดอนุบรรพต (เขาน้อย) ตั้งอยู่หมู่ท่ี 2 ตาบลบ้านใหม่หนองไทร อาเภออรัญประเทศ
3. พระสยามเทวาธิราช อยู่ท่ถี นนมหาดไทยเยื้องที่วา่ การอาเภออรัญประเทศ
4. ปราสาทเมืองไผ่ ตั้งอยู่หมู่ท่ี 8 ตาบลเมืองไผ่ อาเภออรัญประเทศ
5. ปราสาทสด็กก็อกธม ตั้งอยู่ท่บี ้านหนองเสม็ด ตาบลโคกสูง กิ่งอาเภอโคกสูง
6. ปราสาทเขาโล้น ตั้งอยู่หมู่ท่ี 8 ตาบลตาพระยา อาเภอตาพระยา
7. ปราสาทพระแจง ตั้งอยู่หมู่ท่ี 6 บ้านรัตนะ ตาบลตาพระยา อาเภอตาพระยา
8. ปราสาทบ้านน้อย ตั้งอยู่หมู่ท่ี 4 อาเภอวัฒนานคร
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
1. อุทยานแห่งชาติปางสีดา อยู่ห่างจากตัวเมืองสระแก้ว ประมาณ 27 กิโลเมตร
2. น้าตกหน้าผาใหญ่ อยู่ห่างจากที่ทาการอุทยานแห่งชาติปางสีดา ประมาณ 2,400 เมตร
3. เขาฉกรรจ์ อยู่ท่ตี าบลเขาฉกรรจ์ อาเภอเขาฉกรรจ์ อยู่ห่างจากตัวเมืองสระแก้ว ระยะ
ทางประมาณ 18 กิโลเมตร
4. อ่างเก็บน้าท่ากะบาก อยู่ท่บี ้านคลองทราย หมู่ท่ี 8 ตาบลหนองตะเคียนบอน อาเภอ
วัฒนานคร
5. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ปา่ ช่องกล่าบน อยู่หมู่ท่ี 1 ตาบลหนองหมากฝ้าย อาเภอวัฒนานคร
เป็นสถานที่เพาะสัตว์ปา่ ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์
7.6 การปศุสัตว์
-การปศุสัตว์และการประมง มี 2 ลักษณะ
1) การจับสัตว์น้าตามแหล่งน้าธรรมชาติ ได้แก่ ปลาน้าจืดต่าง ๆ
2) การเพาะเลี้ยงสัตว์ เพื่อการบริโภคในครัวเรือนและจาหน่าย เช่น ไก่ กบ ปลา
น้าจืดต่างๆ

-198. ด้านสังคม
8.1 ชุมชน จานวน 20 ชุมชน จานวนครัวเรือน 9,844 หลังคาเรือน จานวนประชากร
21,434 คน แยกเป็นชาย 10,485 คน หญิง 10,949 คน
ข้อมูลด้านสวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองสระแก้ว
จานวนประชากรที่พิการ หรือทุพพลภาพทั้งหมด
จานวนประชากรที่พิการ หรือทุพพลภาพที่ได้รับความช่วยเหลือ
จานวนผู้สูงอายุที่ขอความช่วยเหลือ
จานวนผู้สูงอายุที่ได้รับความช่วยเหลือ
จานวนประชากรที่เป็นโรคเอดส์และได้รับการช่วยเหลือ

จานวน
220
จานวน
220
จานวน 1,596
จานวน 1,596
จานวน
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ที่มา : กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว
เขตการปกครองเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้แบ่งออกเป็น 20 ชุมชนย่อย ดังนี้
ชุมชนย่อยที่ 1
บ้านคาเจริญ
ชุมชนย่อยที่ 2
บ้านหนองนกเขา - พี.ที.ที.
ชุมชนย่อยที่ 3
บ้านหนองนกเขาฝั่งซ้าย
ชุมชนย่อยที่ 4
บ้านใหม่คลองปูน
ชุมชนย่อยที่ 5
บ้านเนินสมบูรณ์
ชุมชนย่อยที่ 6
บ้านชาติเจริญ
ชุมชนย่อยที่ 7
ศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง
ชุมชนย่อยที่ 8
บ้านเนินรัตนะ 1 เนินกลอย
ชุมชนย่อยที่ 9
บ้านหลังสุขศาลา
ชุมชนย่อยที่ 10 บ้านเนินรัตนะ 2 หลังวัด
ชุมชนย่อยที่ 11
สระแก้ว-สระขวัญ 1
ชุมชนย่อยที่ 12 บ้านคลองจาน
ชุมชนย่อยที่ 13 บ้านโคกกานัน
ชุมชนย่อยที่ 14 บ้านลัดกะสัง
ชุมชนย่อยที่ 15 บ้านหนองเสม็ดเหนือ
ชุมชนย่อยที่ 16 ตลาดสระแก้ว
ชุมชนย่อยที่ 17 บ้านคลองนางชิง
ชุมชนย่อยที่ 18 เฉลิมพระเกียรติ ร.9
ชุมชนย่อยที่ 19 บ้านเอือ้ อาทร
ชุมชนย่อยที่ 20 สระแก้ว-สระขวัญ 2

คน
คน
คน
คน
คน

-208.2 วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นที่สาคัญ (เรียงตามลาดับความสาคัญจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด)
ก. ชื่อประเพณี สงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน ของทุกปี
กิจกรรมสังเขป แห่ขบวนนางสงกรานต์ พระพุทธสิหิงค์ รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ สรงน้าพระ
ประกวดนางสงกรานต์
ข. ชื่อประเพณี ลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี
กิจกรรมสังเขป ขบวนแห่กระทง ประกวดหนูน้อยนพมาศ ประกวดกระทง มหรสพ
ค. ชื่อประเพณี เข้าพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ของทุกปี
กิจกรรมสังเขป แห่เทียนพรรษา ทาบุญตักบาตร
ง. ชื่อประเพณี วันขึน้ ปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม ของทุกปี
กิจกรรมสังเขป ทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
จ. ชื่อประเพณี วันเด็กแห่งชาติ ประมาณเดือน มกราคม ของทุกปี
กิจกรรมสังเขป การแสดงของนักเรียน เลี้ยงอาหาร แจกของขวัญ
ฉ. ชื่อประเพณี สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประมาณเดือน มีนาคม ของทุกปี
กิจกรรมสังเขป แห่ขบวนกัณมัทรี ทาบุญตักบาตร
ที่มา : กองการศึกษา เทศบาลเมืองสระแก้ว

-218.3 การศึกษา
สังกัด
ศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1) จานวนห้องเรียน
2)จานวนนักเรียน
3)จานวนครูพ่เี ลี้ยง
ระดับก่อนประถมศึกษา
1) จานวนโรงเรียน
2) จานวนห้องเรียน
3) จานวนนักเรียน
4) จานวนครู อาจารย์
ระดับประถมศึกษา
1) จานวนโรงเรียน
2) จานวนห้องเรียน
3) จานวนนักเรียน
4) จานวนครู อาจารย์
ระดับมัธยมศึกษา
1) จานวนโรงเรียน
2) จานวนห้องเรียน
3) จานวนนักเรียน
4) จานวนครู อาจารย์
ระดับอาชีวศึกษา

ท้องถิ่น

สปช.

สช.

กรม
สามัญฯ

กรมอาชีวฯ

รวม

3 ศูนย์
10 ห้อง
330 คน
14 คน

-

-

-

-

3 ศูนย์
10 ห้อง
330 คน
14 คน

2 โรงเรียน
6 ห้อง
182 คน
9 คน

2โรงเรียน
6 ห้อง
235 คน
12 คน

3 โรงเรียน
19 ห้อง
607 คน
30 คน

-

-

7 โรงเรียน
31
ห้อง
1,024 คน
51 คน

2 โรงเรียน
12 ห้อง
430 คน
14 คน

2 โรงเรียน 2 โรงเรียน
12 ห้อง
20 ห้อง
1,481 คน 558 คน
49 คน
18 คน

-

-

1 โรงเรียน
3 ห้อง
238 คน
6 คน
-

1 โรงเรียน
3 ห้อง
107 คน
10 คน
-

-

-

1 โรงเรียน
70 ห้อง
2,474 คน
124 คน
-

6 โรงเรียน
42
ห้อง
2,469 คน
81 คน
3 โรงเรียน
76 ห้อง
2,819 คน
140 คน
-

-228.4 ข้อมูลศาสนสถาน
จานวนวัด
จานวนเมรุเผาศพ
จานวนโบสถ์ (ศาสนาคริสต์)
จานวนมัสยิด
จานวนสุสาน (คริสต์)
(อิสลาม)
(จีน)
8.5 กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน
1) สนามกีฬาอเนกประสงค์
2) สนามฟุตบอล
3) สนามบาสเก็ตบอล
4) สนามตระกร้อ
5) สระว่ายน้า
6) ห้องสมุดประชาชน
7) สวนสาธารณะ
8) สนามเด็กเล่น
9) แบดมินตัน
10) อื่น ๆ

3
3
1
1
-

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

จานวน........ 1 ........แห่ง
จานวน........ 4 ........แห่ง
จานวน........ 1 ........แห่ง
จานวน........ 1 ........แห่ง
จานวน........ 2 ........แห่ง
จานวน........ 2 ........แห่ง
จานวน........ 1 ........แห่ง
จานวน........ 1 ........แห่ง
จานวน........ 1 ........แห่ง
จานวน......... - .......แห่ง

ที่มา : กองการศึกษา เทศบาลเมืองสระแก้ว
****************************
8.6 ข้อมูลด้านสาธารณสุข
1) โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ สังกัด กระทรวงสาธารณสุข
ท้องถิ่น
จานวน - แห่ง เตียงคนไข้ จานวน
- เตียง
เอกชน
จานวน - แห่ง เตียงคนไข้ จานวน
- เตียง
รัฐบาล
จานวน 1 แห่ง เตียงคนไข้ จานวน
324 เตียง
2) ศูนย์บริการสาธารณสุข
จานวน
1 แห่ง
3) คลีนิคเอกชน
จานวน
23 แห่ง
4) บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่งทุกสังกัด ในเขตพื้นที่
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

-23-

แพทย์
จานวน 24 คน (แพทย์ใช้ทุน จานวน 12 คน )
พยาบาล
จานวน 292 คน
ทันตแพทย์
จานวน
8 คน
เภสัชกร
จานวน 17 คน
พนักงานอนามัย
จานวน
- คน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จานวน
8 คน
อสม. (ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว) จานวน 157 คน
นักวิชาการควบคุมโรค
จานวน 1 คน

บุคลากรด้านการสาธารณสุขของเทศบาลเมืองสระแก้ว
- พยาบาลวิชาชีพ
จานวน
2 คน
- นักวิชาการสุขาภิบาล จานวน
1 คน
- สัตวแพทย์
จานวน
- คน
5) ผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลสังกัด (จานวนต่อปี)
รัฐบาล 317,655 คน ผู้ปว่ ยใน 23,692 คน ผู้ปว่ ยนอก 293,963 คน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1,293 คน (เทศบาล)
6) สาเหตุการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง
อุบัติเหตุ
12,009 ราย/ปี คิดเป็น 4.70 ของจานวนผู้ป่วยนอก
สาเหตุอื่น
243,733 ของจานวนผู้ป่วยนอก
7) ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุก
แห่ง 5 อันดับแรก
(โรงพยาบาล)
1. โรคความดันโลหิตสูง
จานวน
22,398 คน
2. โรคติดเชือ้ เฉียบพลันของทางเดินหายใจ
จานวน
12,535 คน
3. โรคเบาหวาน จานวน
14,047 คน
4. โรคของช่องปาก ต่อมน้าลายและกระดูกขากรรไกร จานวน
3,340 คน
5. โรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและดูโอดินั่ม จานวน
7,614 คน
(ศูนย์บริการสาธารณสุข)
1. โรคระบบทางเดินหายใจ
จานวน
2. อาการ/อาการผิดปกติที่ไม่สามารถจาแนกโรคได้ จานวน
3. อื่น ๆ (ให้คาปรึกษา,ขอวัดความดันโลหิต ฯลฯ) จานวน
4. โรคระบบย่อยอาหาร
จานวน
5. โรคระบบกล้ามเนือ้ รวมโครงร่าง
จานวน
ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว

292 คน
260 คน
226 คน
169 คน
140 คน

-248.7 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1) สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี (1 ต.ค.2555 – 30 ก.ย.2556 ) จานวน 52 ครั้ง
2) ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผา่ นมา
คิดเป็นผู้เสียชีวิต.......-......คน บาดเจ็บ....... -.......คน ทรัพย์สินมูลค่า 400,000 บาท
3) รถยนต์ดับเพลิง จานวน 2 คัน แยกเป็น (แยกตามขนาดจุน้า)
ก. คันที่ 1 จุน้าได้ 2 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2537 ราคา 1 ล้านบาท (โอนจากสุขาภิบาลสระแก้ว)
ข. คันที่ 2 จุน้าได้ 7 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2541 ราคา 2 ล้านบาท (งบประมาณเทศบาลฯ)
4) รถบรรทุกน้า จานวน 2 คัน
1.จุน้าได้ 10 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2549 ราคา 3 ล้านบาท (งบประมาณเทศบาลฯ)
2.จุน้าได้ 6 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2556 ราคา 2,119,000 ล้านบาท (งบประมาณเทศบาลฯ)
5) เรือยนต์ทอ้ งแบน จานวน 2 ลา
(รับมอบจากสานักงานป้องกันฯจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2547)
6) เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จานวน 4 เครื่อง
1. ซื้อเมื่อ พ.ศ.2537 ราคา 0.3 ล้านบาท (โอนจากสุขาภิบาลสระแก้ว)
2. ซื้อเมื่อ พ.ศ.2537 ราคา 0.3 ล้านบาท (โอนจากสุขาภิบาลสระแก้ว)
3. ซื้อเมื่อ พ.ศ.2537 ราคา 0.3 ล้านบาท (โอนจากสุขาภิบาลสระแก้ว)
4. ซื้อเมื่อ พ.ศ.2547 ราคา 0.3 ล้านบาท (รับมอบจากสานักงานป้องกันฯจังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2547 )
7.จานวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง)
ข้าราชการ / พนักงาน
จานวน……….2…………คน
ลูกจ้างประจา
จานวน…….…3………..คน
ลูกจ้างชั่วคราว
จานวน……..19..……..คน
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน……356…….…คน
8. การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย ปีท่ผี ่านมา
จานวน .......1..........ครั้ง
9. สถิติการเกิดเพลิงไหม้
- เพลิงไหม้บา้ น/อาคาร
จานวน……....2....……ครั้ง
- เพลิงไหม้หญ้า/ป่า
จานวน……...50...……ครั้ง
- ผู้เสียชีวิต
จานวน…….....- ……..คน
- ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย
จานวน....400,000...บาท
- การให้ความช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้
จานวน……....52........ครั้ง
10. ความเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ
- ความเสียหายจากภัยพิบัติ (อุทกภัย)
จานวน…........2.........ครั้ง
- การให้ความช่วยเหลือ
จานวน.......90,445...บาท
- การสูญเสียชีวิต
จานวน…........-.........ครั้ง
ที่มา : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสระแก้ว

-259. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 ภูมิอากาศ

เทศบาลเมืองสระแก้วมีลักษณะภูมอิ ากาศโดยทั่วไปจะมีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและ
ค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว โดยปกติฤดูฝนยาวนานถึง 6 เดือน ในปี 25 54 อุณหภูมเิ ฉลี่ยสูงสุด 33.00
องศาเซลเซียส เฉลี่ยต่าสุด 23.71 องศาเซลเซียส มีฝนตกตลอดทั้งปี 13 8 วัน ปริมาณน้าฝนวัดได้
1,429.4 มิลลิเมตร แบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือ
ฤดูฝน

เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม

ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม อากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า
ฤดูร้อน เริ่มประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน
ข้อมูล: สานักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว (รายงานสถิติจังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2555)
9.2 แหล่งน้า
1) หนอง บึง จานวน
- แห่ง ได้แก่ (ระบุช่อื )
1.1 คิดเป็นพืน้ ที่กักเก็บน้าประมาณ
- ลบ.ม.
2) คลอง ลาธาร ห้วย จานวน
2 แห่ง ได้แก่ (ระบุช่อื )
2.1 คลองพระสะทึง
2.2 คลองนางชิง
9.3 การระบายน้า
1) พืน้ ที่น้าท่วมถึง คิดเป็นร้อยละ
0.05 ของพืน้ ที่ทงั้ หมด
2) ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้าท่วมขังนานที่สุด
- วัน ประมาณช่วงเดือน3) เครื่องสูบน้า 4 เครื่อง
ก. เครื่องที่ 1 เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อดูด 3 นิว้ ท่อส่งน้าออก 2.5 นิว้ 2 ทาง
ข. เครื่องที่ 2 เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อดูด 3 นิว้ ท่อส่งน้าออก 2.5 นิว้ 2 ทาง
ค. เครื่องที่ 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อดูด 3 นิว้ ท่อส่งน้าออก 2.5 นิว้ 1 ทาง
ง. เครื่องที่ 4 เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อดูด 6 นิว้ ท่อส่งน้าออก 6 นิว้
9.4 น้าเสีย
1) ปริมาณน้าเสีย 500 ลบ.ม./วัน
2) ระบบบาบัดน้าเสียที่ใช้ (ระบุ) รวม แห่ง
3) น้าเสียที่บาบัดได้ จานวน
ลบ.ม./วัน
4) ค่า BOD. ในคลอง/ทางระบายน้าสายหลัก 7.50 mg/l

- 26 9.5 ขยะ
1) ปริมาณขยะ
20
ตัน/วัน
2) รถยนต์ท่ใี ช้จัดเก็บขยะ รวม 4 คัน แยกเป็น (แยกตามขนาดความจุขยะ)
คันที่ 1 หมายเลขทะเบียน 80-8219 สระแก้ว
รถเก็บขนขยะอัดท้าย ความจุ 7 ลบ.เมตร ซื้อเมื่อ ปี 2548
คันที่ 2 หมายเลขทะเบียน 80-8584 สระแก้ว
รถเก็บขนขยะอัดท้าย ความจุ 7 ลบ.เมตร ซื้อเมื่อ ปี 2548
คันที่ 3 หมายเลขทะเบียน 80-9509 สระแก้ว
รถเก็บขนขยะอัดท้าย ความจุ 7 ลบ.เมตร ซื้อเมื่อ ปี 2549
คันที่ 4 หมายเลขทะเบียน 81-4714 สระแก้ว
รถเก็บขนขยะอัดท้าย ความจุ 7 ลบ.เมตร ซื้อเมื่อ ปี 2555
3) ขยะที่เก็บขนได้ จานวน
20 ตัน/วัน
4) ขยะที่กาจัดได้ จานวน
20 ตัน/วัน
กาจัดขยะโดยวิธี
 กองบนพืน้
 กองบนพืน้ แล้วเผา
 ฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ  หมักทาปุ๋ย
 เผาในเตาเผาขยะ
 อื่นๆ ระบุ)……
5) ที่ดินสาหรับกาจัดขยะที่กาลังใช้ จานวน 45 ไร่
ตั้งอยู่ท่ี ตาบลท่าแยก
อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
- ห่างจากเขตท้องถิ่นเป็นระยะทาง
7 กิโลเมตร
- ที่ดินสาหรับกาจัดขยะที่ใช้ไปแล้ว จานวน 5.5 ไร่
- เหลือที่ดินกาจัดขยะได้อีก จานวน
39.5 ไร่
- คาดว่าจะสามารถกาจัดขยะได้อีก
- ปี
6) สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสาหรับกาจัดขยะ
- ท้องถิ่น จัดซื้อเอง เมื่อ 6 มกราคม พ.ศ. 2536 ราคา 1,575,000 บาท
- เช่าที่ดินเอกชน ตั้งแต่ พ.ศ. - ปัจจุบันค่าเช่าปีละ บาท
- อื่น ๆ (ระบุ)
7) ที่ดินสารองที่เตรียมไว้สาหรับกาจัดขยะ จานวน ไร่
ที่ตั้ง
ห่างจากท้องถิ่นเป็นระยะทาง
กม.
ระยะทางห่างจากแหล่งชุมชน……………………ก.ม.
ที่มา : กองช่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว

-2710. ด้านการเมือง-การบริหาร
10.1 โครงสร้างและอัตรากาลังในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงสร้างและอานาจหน้าที่ในการบริหารงานเทศบาล
องค์กรเทศบาลประกอบด้วย สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
สภาเทศบาล มีอานาจหน้าที่ ได้แก่
- ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการของสภาเทศบาล
- ควบคุมการบริหารงานของนายกเทศมนตรี ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและ
แนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล
- ให้ความเห็นชอบในการตราเทศบัญญัติ
- ให้ความเห็นชอบในการทาการนอกเขตเทศบาล และทาการร่วมกับบุคคลอื่น ฯลฯ
นายกเทศมนตรี
ในกรณีเทศบาลเมือง อาจแต่งตั้ง รองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 3 คน ที่ปรึกษา
และเลขานุการนายกเทศมนตรี ได้จานวนรวมกันไม่เกิน 3 คน ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้ช่วยเหลือใน
การบริหารราชการของเทศบาลได้ โดยนายกเทศมนตรีมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. กาหนดนโยบาย โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารงานราชการของ
เทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย
2. สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล
3. แต่งตั้ง และถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการ
นายกเทศมนตรี
4. วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาลและกฎหมายอื่น
เทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้จาลองรูปแบบการปกครองใน
ระดับชาติมา กล่าวคือ ประกอบด้วยสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
โดยตรง จานวน 18 คน และนายกเทศมนตรี จานวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรี จานวน 2 คน
ดังนี้
1. นายตระกูล
2. นายสุรพงษ์ เ
3. นายสมโภชน์

สุขกุล
ทียมเพ็ชร์
ลิม้ ถาวรฤทธิ์

นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว (คนปัจจุบัน)
รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว คนที่ 1
รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว คนที่ 2

-284. นายอภิชา ปังอักษร
เลขานุการ
นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว
5. นายชัยรัตน์ บุญช่วย
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว
6. นางพึงใจ
สุวรรณะ ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว
เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้แบ่งส่วนราชการของเทศบาลออกเป็น 8 ส่วน คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สานักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้กาหนดกรอบอัตรากาลังพนักงานเทศบาลตามส่วนการบริหารของ
เทศบาลในขณะนี้ จานวน 46 อัตรา แยกได้ตามระดับตาแหน่งได้ตามตาราง ดังนี้

ส่วนการบริหาร

สานักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการและสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รวม

จานวนอัตราตาแหน่งพนักงานเทศบาลแยกตามระดับ

รวม

1
-

12
7
9
5
5
5
3
46

2
-

3
2
1
3

4
2
1
3

5
1
2
3
1
2
9

6
1
2
2
1
2
1
9

7
5
3
3
2
1
14
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8
3
1
1
1
1
1
8
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ส่วนการบริหาร
สานักปลัดเทศบาล

ลูกจ้าง พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง
ประจา ตามภารกิจ
ทั่วไป
6
21
25

รวม
52

กองคลัง

1

12

5

18

กองช่าง

7

12

13

32

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1

1

3

5

กองการศึกษา

-

11

13

24

กองวิชาการและแผนงาน

1

6

-

7

กองสวัสดิการและสังคม

-

3

1

4

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

-

-

-

-

16

66

60

142

รวม
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หน้าที่ 30-38 เป็นโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลเมืองสระแก้ว

- 39 10.2 การคลัง เทศบาลเมืองสระแก้ว
10.2.1 รายรับ
ประเภท

รายรับจริง
ปี 2556

ประมาณการ
ปี 2556

ประมาณการ
ปี 2557

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
13,610,908.90 10,825,600.00 11,384,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต
4,167,866.55 11,184,960.00
4,574,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
1,680,395.89
860,000.00
1,300,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
1,367,267.68
1,650,000.00
1,650,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
435,368.98
190,000.00
340,000.00
หมวดรายได้จากทุน
58,200.00
100.00
1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง
21,320,008.00 24,710,660.00 19,250,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.
หมวดภาษีจัดสรร
59,019,351.25 40,882,000.00 55,540,000.00
รวมเงินรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. 59,019,351.25 40,882,000.00 55,540,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
48,231,881.00 44,662,800.00 57,992,600.00
รวมรายได้ท่รี ัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.
48,231,881.00 44,662,800.00 57,992,600.00
รวม 128,571,240.25 110,255,460.00 132,782,700.00

- 40 10.2.2 รายจ่าย
ประเภท

จ่ายจริง
ปี 2556

ประมาณการ
ปี 2556

ประมาณการ
ปี 2557

รายจากงบประมาณ
งบกลาง
8,561,161.21 9,652,900.00 12,350,300.00
งบบุคลากร (หมดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และ
43,751,206.83 44,423,000.00 53,161,400.00
ค่าจ้างชั่วคราว
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
39,483,965.22 43,579,660.00 43,464,800.00
และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
10,247,830.00
6,712,600.00
15,222,200
สิ่งก่อสร้าง)
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
25,000.00
30,000.00
30,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
5,583,733.00 5,857,300.00
8,554,000.00
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 107,652,896.26 110,255,460.00 132,782,700.00

