
 

 

 

บทท่ี ๒ 

 

สภาพทั่วไปและข�อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

สภาพทั่วไป 

1. ประวัติความเป&นมา 

 เดิมเทศบาลตําบลทางเกวียนมีฐานะเป�นสุขาภิบาลทางเกวียน ได�ก�อต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี  
31 สิงหาคม 2498 ต้ังอยู�ในเขตชุมชนของตําบลทางเกวียน  พ้ืนท่ีรวม 3 ตารางกิโลเมตร ต�อมาพ้ืนท่ีนี้มี
ความเจริญข้ึน  กรมการปกครอง จึงได�มีหนังสือท่ี มท 0311/34322  ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2522  ถึง
จังหวัดระยอง ให�ดําเนินการสํารวจข�อมูลตามหลักเกณฑ:การยกฐานะสุขาภิบาลเป�นเทศบาล ซ่ึงในข้ันแรก
คณะกรรมการท่ีจังหวัดระยองแต�งต้ังได�พิจารณาให�เทศบาลท่ีจะจัดต้ังข้ึนใหม�นี้มีพ้ืนท่ี  19  ตารางกิโลเมตร  
โดยรวมพ้ืนท่ีเขตการปกครองบางส�วนของหมู�ท่ี 1,2,3,4,5,7,9  ตําบลทางเกวียน และหมู�ท่ี 4 ตําบลวังหว�า 
แต�ปรากฏว�าจํานวนประชากรมีเพียง 600 คน ต�อ 1 ตารางกิโลเมตร ไม�เพียงพอตามหลักเกณฑ:ท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว�เฉลี่ย  1,500  คน ต�อ 1 ตารางกิโลเมตร 

 ดังนั้น คณะกรรมการสุขาภิบาล เจ�าหน�าท่ีผังเมือง และเจ�าหน�าท่ีจากจังหวัด ได�ร�วมกัน
ประชุม และเห็นว�าเพ่ือเป�นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวางไว� จะต�องลดเขตเทศบาลลงโดยตัดบางส�วน
ของหมู�บ�าน ท่ี 4,7,9  ตําบลทางเกวียน และหมู�ท่ี  4  ตําบลวังหว�าออก  ทําให�เหลือเขตเทศบาลใหม�  14.5  
ตารางกิโลเมตร  และเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทย  ซ่ึงก็ได�มีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลตําบลทางเกวียน  
จังหวัดระยอง  และได�นําประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล�มท่ี 98 ตอนท่ี 101 หน�า 7  ลง
วันท่ี 24 มิถุนายน 2524 ซ่ึงถือว�าเป�นวันกําเนิดเทศบาลต้ังแต�วันนั้นเป�นต�นมา และได�นําประกาศในหนังสือ
ราชกิจจานุเบกษา  เล�มท่ี 115 หน�า 13 ตอนท่ี 21 ก ลงวันท่ี 22 เมษายน 2541 เปลี่ยนชื่อเป�นเทศบาล
ตําบลทางเกวียน จังหวัดระยอง เป�นเทศบาลตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง เม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2541 
เป�นต�นมา 

 ในการจัดต้ังเทศบาลนี้ ได�รับโอนบรรดาทรัพย:สินของสุขาภิบาลมาเม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 
2524 โดยรับโอนกิจการประปาและโรงฆ�าสัตว:มาดําเนินการด�วย ซ่ึงกิจการประปาแห�งนี้ได�ก�อสร�างมาต้ังแต�ปI 
พ.ศ.2511 มีขนาดการผลิต 30 ลูกบาศก:เมตร ต�อชั่วโมง มีหอถังสูงขนาดจุ 30 ลูกบาศก:เมตรต�อชั่วโมงเม่ือ
โอนกิจการท้ังปวงมาเป�นของเทศบาลแล�ว กระทรวงมหาดไทยได�มีคําสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 311/2524 
ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2524 ให�นายทวี เทศสวัสด์ิ นายอําเภอแกลง เป�นนายกเทศมนตรี พ.ต.ท.สมชัย ศรี
ภิญโญ  สารวัตรใหญ� สถานีตํารวจภูธรอําเภอแกลง และนายเพชร สภาพไพบูลย:  ปลัดสุขาภิบาลทางเกวียน 
เป�นเทศมนตรี จนกว�าจะมีการเลือกต้ัง  และต�อมาจังหวัดระยองได�รายงานขอเปลี่ยนเทศมนตรี  โดยขอให�ว�าท่ี 
ร.ต.วิศาล อุตตมะเวทิน เป�นเทศมนตรี ท้ังนี้เพราะนายเพชร  สุภาพไพบูลย: ได�ย�ายไปดํารงตําแหน�งอ่ืนแล�ว  
กระทรวงมหาดไทยจึงได�มีคําสั่งท่ี  374/2524 ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2524 ยกเลิกคําสั่งเดิมและแต�งต้ังว�า
ท่ี ร.ต.วิศาล อุตตมะเวทิน เป�นเทศมนตรี แทนจนกว�าจะมีการเลือกต้ัง  ซ่ึงเทศบาลได�จัดให�มีการเลือกต้ังท่ัวไป
ครั้งแรก เม่ือวันท่ี  20 ธันวาคม 2524 ปLจจุบันคณะผู�บริหารท�องถ่ินท่ีมาจากการเลือกต้ัง เม่ือ 



 

 

 

วันท่ี 1 ธันวาคม 2556 ประกอบด�วย นายสันติชัย  ตังสวานิช นายกเทศมนตรี นายจรูญโรจน:  มัญชุนากร 
รองนายกเทศมนตรี  นางสาวภิรมย:  โล�งจิตร รองนายกเทศมนตรี นายสุทธิ  ตังสวานิช เลขานุการ
นายกเทศมนตรี  และ  นางบุหงา  ต้ังสงบ  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี   

 

 
ดวงตราของเทศบาลตําบลเมืองแกลงเป�นรูปวงกลม  โดยด�านครึ่งวงกลมในด�านบนเป�นภาพอนุสาวรีย:  
พระสุนทรโวหาร (ภู�) ซ่ึงประดิษฐานอยู�ตําบลกร่ํา  อําเภอแกลง  ซ่ึงชาวอําเภอแกลงได�ให�ความเคารพบูชาและ   
ถือว�าเป�นสัญลักษณ:ของอําเภอแกลง  ส�วนด�านครึ่งวงกลมในด�านล�างเป�นภาพราชรถเทียมสิงห: ในวรรณคดี 
ซ่ึงปรับปรุงมาจากคนขับเกวียน ตราของสุขาภิบาลเดิม  ส�วนรอบวงกลมด�านบนจะมีคําว�าเทศบาลตําบล 
เมืองแกลง  และรอบวงกลมด�านล�างจะมีคําว�าจังหวัดระยอง  และระหว�างคําท้ังสองจะมีภาพดอกจันทร:อยู� 
ข�างละ 1 ดอก 
 
2. ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขตและเขตการปกครอง 

ลักษณะท่ีตั้งและอาณาเขตติดต,อ 

ผังเมืองรวมเมืองแกลง จังหวัดระยอง(ปรับปรุงครั้งท่ี 1) เทศบาลตําบลเมืองแกลงมีพ้ืนท่ี 
14.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 9,063 ไร� ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลทางเกวียน และตําบลวังหว�า อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

ทิศเหนือ  เริ่มจากจุดซ่ึงต้ังฉากกับทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 344 ระยะ 200 เมตร      
ณ  จุดซ่ึงอยู�ห�างจากหลักเขตเทศบาลท่ี 4 ข้ึนไปทางด�านเหนือตามทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 344        
เป�นระยะ2,000 เมตร และขนานกับถนนหนองจระเข� ระยะ 200 เมตร ไปทางด�านตะวันออกจนจดแม�น้ํา    
ประแส ติดต�อกับหมู�ท่ี 2ตําบลทางเกวียน 

ทิศตะวันออก เลียบแม�น้ําประแสและคลองขุดลงมาทางด�านใต� และทางด�านตะวันตก      
ไปจนถึงท่ีอยู�ห�างจากคลองส�งน้ําระยะ 200 เมตร  ติดต�อกับเทศบาลตําบลทุ�งควายกิน 

ทิศใต� จากจุดซ่ึงอยู�ห�างจากคลองส�งน้ํา ระยะ 200 เมตร ขนานไปกับคลองส�งน้ําระยะ 
200 เมตร ลงมาทางด�านใต�จนถึงจุดซ่ึงอยู�ห�างจากหลักเขตเทศบาลท่ี 8 ระยะ 200 เมตร ลากเส�นตรงมายัง
หลักเขตเทศบาลท่ี 9 และลากเส�นตรงจากหลักเขตเทศบาลท่ี 9 มา ณ จุดซ่ึงทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 
3164 ตัดกับคลองวังหว�า เลียบไปตามคลองวังหว�าจนถึงจุดซ่ึงทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 3 ตัดกับคลองวัง
หว�า  ติดต�อกับหมู�ท่ี 1 ตําบลทางเกวียน 

ทิศตะวันตก  ลากเส�นตรงจากทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 3 ณ จุดซ่ึงทางหลวงแผ�นดิน
หมายเลข 3  ตัดกับคลองวังหว�า ข้ึนไปทางด�านเหนือจนบรรจบกับจุดท่ีต้ังฉากกับทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 



 

 

 

344 ระยะ 200 เมตร ณ จุดซ่ึงอยู�ห�างจากหลักเขตเทศบาลท่ี 4 ข้ึนไปทางด�านเหนือตามทางหลวงแผ�นดิน
หมายเลข 344 เป�นระยะ 2,000  เมตร  ติดต�อกับหมู�ท่ี 4  ตําบลวังหว�า 

3. ลักษณะภูมิประเทศ 

พ้ืนท่ีท่ัวไปของเทศบาลตําบลเมืองแกลงค�อนข�างเป�นท่ีราบเรียบมีเนินลูกฟูกอยู�ทางทิศ
ตะวันตก  ทอดยาวไปทางทิศตะวันออก   มีแม�น้ําประแสไหลผ�าน  พ้ืนท่ีราบฝLQงตะวันออกของแม�น้ําประแสนี้
ส�วนใหญ�จะเป�นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมการทํานาและเลี้ยงกุ�ง  ส�วนทางทิศตะวันตกจะเป�นท่ีเนินสูง-ตํ่า  สลับกันและ
เป�นท่ีต้ังของชุมชน  ย�านการค�า  สถานท่ีราชการ  โรงงานอุตสาหกรรม  แหล�งเศรษฐกิจและการพาณิชย:ท่ี
สําคัญของเทศบาล 

๔. ลักษณะภูมิอากาศ 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง   มีภูมิอากาศเป�นแบบมรสุมเขตร�อน  ลมทะเลพัดผ�านตลอดปI  

อากาศอบอุ�นไม�ร�อนจัด  บริเวณชายฝLQงทะเลเย็นสบายมีฝนตกมากในช�วงเดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนตุลาคม  
ลักษณะภูมิอากาศโดยท่ัวไปแบ�งได�  3  ฤดูกาล  ดังนี้ 
 

  ฤดูร�อน    เริ่มต้ังแต�เดือนกุมภาพันธ:  ถึงเดือนเมษายน 
  ฤดูฝน    เริ่มต้ังแต�เดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนตุลาคม 
  ฤดูหนาว   เริ่มต้ังแต�เดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนมกราคม 
ปริมาณน้ําฝนในเขตอําเภอแกลง ในป2 255๘  

เดือน ปริมาณเฉล่ีย 
มกราคม ๐.๐๐ 

กุมภาพันธ: ๐.๐๐ 
มีนาคม ๐.๐๐ 
เมษายน ๐.๐๐ 

พฤษภาคม ๐.๐๐ 
มิถุนายน ๐.๐๐ 
กรกฎาคม ๐.๐๐ 
สิงหาคม ๕๒.๕ 
กันยายน ๒๘๘.๐ 
ตุลาคม ๓๒๗.๕ 

พฤศจิกายน ๑๑๑.๕ 
ธันวาคม ๐.๐๐ 

รวม ๗๗๙.๕ 

ข�อมูลจาก สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 

 

 



 

 

 

ปริมาณอุณหภูมิในเขตอําเภอแกลง ในป2 255๘ (ต่ําสุด  และสูงสุด) 

เดือน ปริมาณเฉล่ียต่ําสุด ปริมาณเฉล่ียสูงสุด 
มกราคม ๒๓ ๓๓ 

กุมภาพันธ: ๒๕ ๓๔ 
มีนาคม ๒๖ ๓๕ 
เมษายน ๒๗ ๓๕ 

พฤษภาคม ๒๖ ๓๕ 
มิถุนายน ๒๖ ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๖ ๓๓ 
สิงหาคม ๒๕ ๓๓ 
กันยายน ๒๔ ๓๓ 
ตุลาคม ๒๓ ๓๓ 

พฤศจิกายน ๒๒ ๓๒ 
ธันวาคม ๒๐ ๓๒ 

ข�อมูลจาก  http://www.accuweather.com  

5. จํานวนหมู,บ�าน 13 ชุมชน (แสดงจํานวนหมู,บ�านในพ้ืนที่) 

 - จํานวนชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง มีจํานวน 13 ชุมชน คือ 

หมู,ท่ี ช่ือชุมชน ช่ือประธานชุมชน 
1 ชุมชนแกลงแกล�วกล�า นายปรวีร:        วัฒนานุกิจ 
2 ชุมชนสุนทรโวหาร นายอุระพงศ:     พูนสวัสด์ิพงศ: 
3 ชุมชนมาบใหญ� นายชาติชาย     เพชรพาณิชย: 
4 ชุมชนสารนารถ นายไกรวุฒิ       สนทราพรพล 
5 ชุมชนหนองแตงโม นางทัศนีย:        วิสุทธาธรรม 
6 ชุมชนหนองแหวน นางสาวทัศนีย:   วงษ:จิราษฎร: 
7 ชุมชนโพธิ์ทอง นายรุ�งโรจน:      พยอมหอม 
8 ชุมชนดอนมะกอก นางจํารัส         เจริญกิจ 
9 ชุมชนในยาง นายอํานวย       เสนาะ 

10 ชุมชนแหลมยาง นายบุญรอด      ปองความดี 
11 ชุมชนหนองกระโดง นายอุดม          ชํานาญศิลป̂ 
1๒ ชุมชนหนองควายเขาหัก นายสมปอง       งามเสง่ียม 
1๓ ชุมชนพลงช�างเผือก นางไทรงาม       คงคางาม 

 
 
 
 

 



 

 

 

6. จํานวนประชากร 
ชุมชนในเขตเทศบาลมี จํานวน  13 แห�ง  จํานวนบ�าน ๑๐,905  หลังคาเรือน  จํานวน

ครัวเรือน   ครัวเรือน ๓69 ประชากรในชุมชนรวม 1๘,๐๕๙  คน   ชาย  8,๖๐๒  คน  หญิง  9,๔๕๗  คน  
(ข�อมูลจากงานทะเบียนราษฎร วันท่ี  ๑๑  เมษายน  255๙)  
  นอกจากนี้ยังมีประชากรแฝงท่ีเข�ามาอยู�อาศัยในเขตเทศบาลและเข�ามาทํางาน โดยเฉพาะเข�า
มารับจ�างโรงงานในเขตเทศบาล แต�ไม�ได�ย�ายทะเบียนบ�านเข�ามาอยู�ในเขตเทศบาล คาดการณ:ว�าไม�ตํ่ากว�า   
3,000 คน 

รายการ ป2ปLจจุบัน (255๙) ป2ท่ีแล�ว (255๘) 
ประชากรชาย       (คน) ๘,๖๐๒ ๘,๕๘๐ 
ประชากรหญิง      (คน) ๙,๔๕๗ ๙,๔๒๗ 
รวมประชากร       (คน) ๑๘,๐๕๙ ๑๘,๐๐๗ 
บ�าน                 (หลัง) ๑๐,905   ๑๐,๘๐๖ 

(ข�อมูลจํานวนประชากรและบ�าน จากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ.เดือน มีนาคม 255๙) 
 

 - แยกตามจํานวนประชากรและบ�านตามชุมชน  กรณีมีสัญชาติไทย 
 

หมู,ท่ี ช่ือหมู,บ�าน 
ประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

 ไม�กําหนดชุมชน ๑๑๒ ๑๑๑ ๒๒๓ 
1 ชุมชนแกลงแกล�วกล�า 1,006 1,081 2,087 
2 ชุมชนสุนทรโวหาร 1,104 1,235 2,339 
3 ชุมชนมาบใหญ� 358 405 763 
4 ชุมชนสารนารถ 428 462 890 
5 ชุมชนหนองแตงโม 793 913 1,706 
6 ชุมชนหนองแหวน 559 559 1,118 
7 ชุมชนโพธิ์ทอง 776 830 1,606 
8 ชุมชนดอนมะกอก 269 294 563 
9 ชุมชนในยาง 400 472 872 

10 ชุมชนแหลมยาง 251 284 535 
11 ชุมชนหนองกระโดง 849 947 1,796 
1๒ ชุมชนหนองควายเขาหัก 721 823 1,544 
1๓ ชุมชนพลงช�างเผือก 976 1,014 2,017 

 รวม 8,602 9,457 18,059 
 

(ข�อมูลจํานวนประชากรและบ�าน จากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ มีนาคม ๒55๙) 
 

 
 
 
 



 

 

 

๗. ไฟฟRา 
มีบริการครบทุกหมู�บ�านในเขตเทศบาลฯ และมีบริการไฟฟ̀าแสงสว�างสาธารณะ ตามเส�นทาง

คมนาคมทุกสายในเขตเทศบาลฯ จํานวนไฟฟ̀าแสงสว�างสาธารณะท้ังหมด 250 ดวง 

๘. การประปา 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีหน�วยงานท่ีรับผิดชอบ คือกองการประปา ปLจจุบันมีผู�ขอใช�น้ํา

ท้ังหมด จํานวน  ๖,๑๐๑   ครัวเรือน  (ข�อมูล  ณ  วันท่ี  ๑  เมษายน  255๙) 
  -  ปริมาณน้ําประปาท่ีผลิตได�ประมาณ      ๑๑,๘๘๐     ลูกบาศก:เมตรต�อวัน 
  -  ปริมาณน้ําประปาท่ีผลิตได�ประมาณ      ๓๕๖,๔00 ลูกบาศก:เมตรต�อเดือน 
  -  ปริมาณน้ําประปาท่ีใช�เฉลี่ยประมาณ      ๕,๒00 ลูกบาศก:เมตรต�อวัน 
  -  เฉลี่ยปริมาณท่ีใช�น้ําประปาต�อคนประมาณ  250  ลิตรต�อคนต�อวัน  

๙. การจราจร 

          ถนนภายในเขตเทศบาลมีถนนท้ังสิ้น จํานวน    1๗๒  สาย    
                      เป�นถนนแอสฟLลท:ติก จํานวน   ๑๐๑  สาย    ระยะทาง  ๓๙.86๓    กม. 
                      เป�นถนน ค.ส.ล. จํานวน     ๖๘  สาย     ระยะทาง  ๒๖.๐๑๓      กม. 
               และเป�นถนนลูกรัง จํานวน    ๓  สาย     ระยะทาง    1.๕๐4     กม 
              ความยาวประมาณ ระยะทาง  ๖๗.3๘๐   กม. 

๑๐. ลักษณะการใช�ที่ดิน 

เป�นการแสดงการใช�ท่ีดินประเภทต�าง ๆ ในเขตเทศบาลพ้ืนท่ี จํานวน  9,06๒.๕ ไร� (14.5 ตารางกิโลเมตร) 

      ประมาณและขนาดพ้ืนท่ีโดยประมาณ 

   1. พ้ืนท่ีพักอาศัย     ๓,๐74  ไร� 
   2. พ้ืนท่ีพาณิชยกรรม          ๗๘0   ไร� 
   3. พ้ืนท่ีตั้งงบหน�วยงานของรัฐ              85   ไร� 
   4. พ้ืนท่ีสวนสาธารณะ/นันทนาการ       165.๕  ไร� 
   5. พ้ืนท่ีเกษตรกรรม       ๒,๓๖๕   ไร� 
   6. พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม            ๕๐   ไร� 
   7. พ้ืนท่ีตั้งสถานการศึกษา                96   ไร� 
   8. พ้ืนท่ีว�างเปล�า           ๒,๔๔๗  ไร�  
หมายเหตุ   

 ปLจจุบันเทศบาลตําบลเมืองแกลงอยู�ระหว�างขอความเห็นชอบการจัดทําผังเมืองแกลง  ฉบับล�าสุด  
จากกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 
 



 

 

 

๑๑. การท,องเที่ยว 
  เทศบาลตําบลเมืองแกลง  มีแหล�งท�องเท่ียวทางศิลปะ วัฒนธรรม วัดสารนารถธรรมาราม  
แหล�งท�องเท่ียวเชิงนิเวศน:แม�น้ําประแส  เรือนแพริมน้ําโฮมสเตย:  และเป�นทางผ�านของการเดินทางไป
ท�องเท่ียว คือ ถนนสายเขาดิน –น้ําใสไปอุทยานแห�งชาติเขาชะเมา  ถนนสายสามแยกประแสร: – ชุมนุมสูง     
ไปอ�างเก็บน้ําเขาจุก และถนนทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ไปท�องเท่ียวยังจังหวัดจันทบุรี ตราด 
และชลบุรี 

1๒. ด�านเศรษฐกิจ 
 รายได�เฉล่ียของประชากรเขตอําเภอแกลง  ประมาณ  90,000 บาท/ป2/ครัวเรือน 

1. ด�านการพาณิชยกรรมและบริการ  
แสดงประเภทและจํานวนสถานประกอบการด�านการพาณิชยกรรมและการบริการ 

   1)  สถานีบริการน้ํามันในเขตเทศบาล       7    แห�ง 
   2)  ศูนย:การค�า/ห�างสรรพสินค�า        ๔    แห�ง 
   3)  ตลาดสด             3    แห�ง 
   4)  การประปาของเทศบาล           ๒   แห�ง  
   5)  สถานธนานุบาลของเทศบาล  1   แห�ง   และเอกชน 1 แห�ง  2    แห�ง 
   6)  โรงฆ�าสัตว:ของเทศบาล           1    แห�ง 
   7)  โรงแรม  จํานวน  ๑๕  แห�ง จํานวนห�องพักประมาณ         2๙๐ ห�อง 
   8)  ธนาคาร                   ๘   แห�ง 
   9)  โรงภาพยนตร:              1   แห�ง 
   10) สถานท่ีจําหน�ายอาหารตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข ประมาณ    2๐๕   แห�ง 
   11) โรงงาน     ๘ แห�ง 

2.  ด�านเกษตรกรรม พ.ศ.255๙ 
   1)  พ้ืนท่ีทํานา   จํานวน ๑๘     ไร�   
   2)  พ้ืนท่ีทําสวนยางและสวนผลไม�    จํานวน ๑,๔๒๘  ไร�   
     พืชท่ีสําคัญ  ได�แก�        

   1)  สวนผลไม� เช�น ลองกอง, ทุเรียน, เงาะ, มังคุด รวมจํานวนท้ังสิ้น ๑๓ ชุมชน  
           จํานวน ๒๐๙ ไร�  
   ๒)  ยางพารารวมท้ังสิ้น ๑๓ ชุมชน จํานวน  ๑,๒๑๙ ไร�     

หมายเหตุ        ข�อมูล จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท�องถ่ิน (การเกษตรและแหล�งน้ํา) 

 

 

 



 

 

 

1๓. การปRองกันอัคคีภัย 
  1  สถิติเพลิงไหม�ในรอบปI (1 ม.ค. – 255๘  - 31  ธ.ค. 255๘)  จํานวน  ๓๐   ครั้ง 
                         (เกิดข้ึนในเขตเทศบาล  ๒๔  ครั้ง  นอกเขตเทศบาล  ๖  ครั้ง) 
  2  ความสูญเสียชีวิตและทรัพย:สินจากเหตุเพลิงไหม�ในรอบปIท่ีผ�านมา ชีวิต  -    คน 
       บาดเจ็บ    -       คน   ทรัพย:สินมูลค�า  - บาท 

3  รถยนต:ดับเพลิง  จํานวน  ๒  คัน  (แยกตามขนาดความจุน้ํา) 
ก. คันท่ี ๑    จุน้ําได�   2    ลบ.ม.   ซ้ือเม่ือ พ.ศ. 2525  ราคา  998,600     บาท 

   ข.  คันท่ี 3     จุน้ําได�  2     ลบ.ม.   ซ้ือเม่ือ พ.ศ. 2536  ราคา   1,231,000  บาท 
  4  รถบรรทุกน้ํา  จํานวน   3   คัน   แยกเป�น  (แยกตามขนาดจุน้ํา) 
   ก.  คันท่ี 1    จุน้ําได�  15    ลบ.ม.    ซ้ือเม่ือ พ.ศ.2534    ราคา 1,820,000 บาท 
   ข.  คันท่ี 2    จุน้ําได�    5    ลบ.ม.    ซ้ือเม่ือ พ.ศ.2535    ราคา  987,777   บาท 
   ค.  คันท่ี 3    จุน้ําได�    6    ลบ.ม.    ซ้ือเม่ือ พ.ศ.2542    ราคา  1,595,00  บาท 
  5  เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม   จํานวน    ๒   เครื่อง 
  6  พนักงานดับเพลิง  จํานวน  ๑๕  คน (พนักงานเทศบาล ๑ คน ลูกจ�างประจํา ๓ คน) 
  7  อาสาสมัครป̀องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 3๓๔  คน (รวมรุ�นเก�าและรุ�นใหม�) 
  8  การฝdกซ�อมบรรเทาสาธารณภัยปIท่ีผ�านมา  จํานวน     ๔   ครั้ง 
                 9  อ่ืนๆ ……………………………… 

1๔. การรักษาความมั่นคงและความสงบสุขของประชาชน 

งานรักษาความสงบเรียบร�อยและความม่ันคงของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
  สําหรับเทศบาลตําบลเมืองแกลง  มีเจ�าหน�าท่ีเทศกิจ  มีอัตรากําลังเจ�าหน�าท่ี  ๓  คน   
ชุดปฏิบัติงานเทศกิจ แบ�งเจ�าหน�าท่ีออกปฏิบัติงาน โดยออกตรวจความเป�นระเบียบเรียบร�อย ของผู�ประกอบการ
ค�าหาบเร� - แผงลอย เป�นประจําทุกวันออกตรวจผู�ประกอบการตามถนนสายต�างๆ ในเทศบาลและตรอก       
ซอยใน 13  ชุมชน เพ่ือตรวจดูความเรียบร�อย  

ชุดปฏิบัติงานเทศกิจได�ช�วยอํานวยความสะดวกในด�านการจราจร บริเวณถนนท่ีมีประชาชน
สัญจรไปมา พลุกพล�าน เช�น ช�วงเช�า - ช�วงเย็น ดูแลการจราจรตามแยกต�างๆ เวลาเลิกเรียนของนักเรียน
โรงเรียนต�างๆ ชุดเทศกิจปฏิบัติงานจราจรร�วมกับตํารวจเพ่ือให�ความปลอดภัยแก�ผู�ใช�รถใช�ถนนท่ัวไป  
   นอกจากนี้ยังมีกําลังจากเจ�าหน�าท่ีของรัฐแล�วเทศบาลได�จัดให�มีกลุ�มราษฎรอาสาสมัครใน
รูปแบบต�าง ๆ เพ่ือเข�ามามีส�วนร�วมในการระมัดระวังและป̀องกันตนเอง เช�น คณะกรรมการยามท�องถ่ิน,    
อปพร.  

งานรักษาความสงบเรียบร�อยและความม่ันคงของ สภ.แกลง 
สําหรับ สภ.แกลง  ต้ังอยู�ในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง  มีหน�าท่ีรักษาความสงบเรียบร�อย

ในเขตอําเภอแกลง  จากสถิติท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาล  ในช�วงปI พ.ศ.2556 –2558  ท่ีผ�านมาจะพบว�าคดีท่ี
เกิดข้ึน   มาอันดับท่ี  1  จะเป�นคดีเก่ียวกับอุบัติเหตุจราจร การฝfาฝgนกฎหมายจราจร 



 

 

 

ตารางแสดงข�อมูลเก่ียวกับอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนภายในอําเภอแกลง  (พ.ศ.2556 – 2558) 

ประเภทคดี 
พ.ศ.255๖ พ.ศ.255๗ พ.ศ.255๘ 

  เกิด   จับ  ผู�ต�องหา   เกิด   จับ   ต�องหา   เกิด    จับ   ผู�ต�องหา 
คดียาเสพติด ๔๔๓ ๔๔๓ ๔๖๐ ๕๐๒ ๕๐๒ ๕๑๗ ๑๑๖ ๑๑๖ ๑๑๖ 
คดีอุกฉกรรจ:/สะเทือนขวัญ ๗ ๔ ๔ ๒ ๑ ๑ - - - 
คดีประทุษร�ายต�อชีวิต/ร�างกาย ๑๗ ๑๐ ๑๐ ๔๓ ๔๐ ๔๐ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
คดีท่ีน�าสนใจ ๒๕ ๑๖ ๑๖ ๑๘ ๖ ๖ - - - 
คดีท่ีรัฐเป�นผู�เสียหาย ๑๐๓ ๑๐๓ ๓๓๑ ๑๖๔ ๑๖๔ ๔๓๙ ๑๑ ๑๑ ๒๒ 

รวม ๕๙๕ ๕๗๖ ๘๒๑ ๗๒๙ ๗๑๓ ๑,๐๐๓ ๑๕๒ ๑๕๒ ๑๖๓ 

1๕. ด�านสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

1.  ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย    สูงสุด  พ.ศ. 255๘ 
  1)  ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย เดือน  มี.ค.-มิ.ย.  จํานวน   ๐.๐๐   ม.ม. 
  2)  ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย เดือน  ก.ค.-ต.ค.  จํานวน   ๖๖๘    ม.ม. 
  3)  ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย เดือน  พ.ย.-ก.พ.  จํานวน   ๑๑๑.๕ ม.ม. 
 
2.  แหล�งน้ํา สระน้ํา จํานวน  2 แห�ง  คือ  บริเวณสนามกีฬาฯ 1 แห�ง บริเวณศาลาแหลมท�าตะเคียน 1 แห�ง 
3.  ขยะ 
  1)  ปริมาณขยะ   ๕๐   ตัน/วัน 
  2)  รถยนต:ท่ีใช�เก็บขยะ รวม 6 คัน   ขนาด  6  ล�อ  ๕ คัน และขนาด 4  ล�อ 2 คัน 
  3)  ท่ีดินสําหรับกําจัดขยะท่ีกําลังใช�  จํานวน  8๘  ไร�  ต้ังอยู�ท่ีบ�านห�วงหิน 
   - ห�างจากเขตท�องถ่ิน เป�นระยะทาง   18  กม. 

4.  ให�บริการกับองค:กรปกครองส�วนท�องถ่ินบริเวณใกล�เคียง  จํานวน  ๙ แห�ง  บริษัทเอกชน จํานวน  ๘  แห�ง  
ดังนี้ 

 หน,วยงานในท�องถ่ิน 
  ๑)  เทศบาลตําบลบ�านนา 
  ๒)  เทศบาลตําบลชําฆ�อ 
  ๓)  เทศบาลตําบลทุ�งควายกิน 
  4)  เทศบาลตําบลปากน้ําประแส 
  ๕) องค:การบริหารส�วนตําบลวังหว�า 
  ๖) องค:การบริหารส�วนตําบลทุ�งควายกิน 
  ๗) องค:การบริหารส�วนตําบลน้ําเป�น 
  ๘) องค:การบริหารส�วนตําบลคลองปูน 
  9) องค:การบริหารส�วนตําบลเขาชะเมา 

   



 

 

 

หน,วยงานเอกชน 
  1) บริษัท เอพิน�าอุตสาหกรรม จํากัด 
      ๒) บริษัท โกรเฮ� สยาม จํากัด 
     ๓) บริษัท แกรนด:รับเบอร: จํากัด 
  ๔) บริษัทเจริญโภคภัณฑ: 
  ๕) บริษัททองไทย 
  ๖) บริษัทเอดี ดี เลเทอร: 
  ๗) บริษัทพาราอีสเทริน อิรดัสทรี จํากัด 
  ๘) โพธิ์ทองค�าของเก�า   

1๖. การศึกษา 
  สถาบันการศึกษาในสังกัดของเทศบาลมีอยู�ในความรับผิดชอบ จํานวน 1  แห�ง  มีสถาน
การศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง  เขต  2  จํานวน  ๗  แห�ง  ดังนี้ 

 
  ลําดับ 

 
สถานศึกษา 

 จํานวน 
  ห�องเรียน 

 จํานวน 
 นักเรียน 

 จํานวน 
ครู 

รวม 
(คร+ู

นักเรียน) 

อัตราส,วน 
ครู:นักเรียน 

1. โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ๘ 116 ๖ ๑22 ๑ : ๑9 
2. โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ๓๓ ๑,๐๑1 ๔๘ ๑,๐5๙ 1 : 21 
3. โรงเรียนวัดพลงช�างเผือก ๔๗ ๑,962 ๘๙ 2,051 ๑ : ๒2 
4. โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” ๖๓ ๒,๗๔๙ ๑๑๓ ๒,๘๖๒ 1 : 24 
5. โรงเรียนรุ�งนภาพิทยา ๕๙ ๑,๔๘๔ ๙๖ ๑,๕๘๐ ๑ : ๑๘ 
6. โรงเรียนอนุบาลหลานรัก 24 539 40 603 1 : 13 
๗. โรงเรียนอนุบาลจินดาวัฒน: - - - - - 
๘. โรงเรียน “อยู�เมืองแกลงวิทยา” 

(สังกัดเทศบาล) 
๙ ๑๓5 ๙ ๑๔4 ๑ : ๑5 

 รวม 243 7,996 401 8,421  

สํารวจวันท่ี  ๑9 พฤษภาคม  255๙    

17. กีฬา นันทนาการ/พักผ,อน 
1. สนามบาสเก็ตบอล     จํานวน   5   สนาม  

 2. สนามวอลเลย:บอล     จํานวน  5   สนาม 
 3. สนามฟุตบอล           จํานวน   5  สนาม 
 4. สนามฟุตซอล          จํานวน   3  สนาม 
 5. ลานกีฬาท่ัวไป            จํานวน   ๙    แห�ง 
 6. สนามเซปLคตะกร�อ    จํานวน   1   สนาม 
 7 สนามเปตอง            จํานวน    7   สนาม 
 8. อาคารเอนกประสงค:  จํานวน   1   แห�ง 



 

 

 

18. ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา   
ประชาชนส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธประมาณร�อยละ 99.98  ศาสนาอ่ืนๆ ประมาณ 

ร�อยละ 0.02 มีวัดท่ีอยู�ในเขตเทศบาล จํานวน  3 แห�ง 
    -  วัดสารนารถธรรมาราม  นิกายธรรมยุต 
    -  วัดโพธิ์ทองพุทธาราม  นิกายมหานิกาย 
    -  วัดพลงช�างเผือก  นิกายมหานิกาย 

- วัดโพธิ์ทองพุทธาราม 
วัดโพธิ์ทองพุทธารามนี้ เป�นวัดเก�าแก�สืบเนื่องมาแต�โบราณกาล โดยไม�ทราบว�าผู�ใดเป�น

ผู�สร�าง และสร�างในสมัยใดไม�ปรากฏหลักฐาน ในวิหารเก�าแก�ท่ีสุดของวัดมีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสะดุ�งมาร ๑ 
องค: สร�างในปI พ.ศ.๒๓๑๐ ซ่ึงเป�นปIแรกท่ีเราเสียกรุงครั้งท่ี ๒ มีชื่อว�าพระพุทธโรจนฤทธิ์ และมีปรากฏใน
พงศาวดารพระเจ�าตากสิน ในช�วงท่ีพระเจ�าตากสินยึดเมืองแกลง ได�รู�จักใกล�ชิดกับพระสงฆ:รูปหนึ่งชื่อ  
พระโพธิวงศ:(ชื่น) เป�นเจ�าอาวาสวัดโพธิ์ทอง ท�านเป�นพระท่ีรอบรู�ในเรื่องของพระไตรปlฎกอย�างแตกฉานอีก
ด�วย แล�วท�านก็ได�อํานวยความสะดวกให�กับกองทัพของพระเจ�าตาก และภายในวัดยังมีอุโบสถเก�าซ่ึงเป�น
รูปลักษณ:ของลวดลายเฉพาะตัวท่ีสร�างไว�แต�เม่ือปI พ.ศ.๒๔๖๔ และพระพุทธรูปปางสะดุ�งมารประดิษฐานเป�น
พระประธานปรากฏอยู�ในอุโบสถหลังเก�า วัดโพธิ์ทองพุทธารามถือว�าเป�นวัดแรกในอําเภอแกลงท่ีมีชื่อเสียง
ทางด�านการจัดการศึกษามาแต�อดีต ในอดีตชาวบ�านเคยเรียกวัดนี้ว�า วัดบ�านหนทางเกวียน ต�อมาภายหลังมี
การย�ายท่ีตั้งวัดมาอยู�บริเวณวัดโพธิ์ทองปLจจุบันและมีการเรียกขานชื่อวัดใหม�ว�า วัดโพธิ์ทอง สืบเนื่องจากมีต�น
โพธิ์อายุนับร�อยกว�าปIอยู�บริเวณทางเข�าวัด จนปLจจุบันเรียกขานกันว�า วัดโพธิ์ทองพุทธาราม  

 - วัดพลงช�างเผือก 
ประมาณปI ๒๔๒๗ นายลบ นางหลง (ต�นตระกูลเจริญรวย) ได�บริจาคท่ีดินร�วมกับชาวบ�าน

พลงช�างเผือกสร�างวัดข้ึน เรียกชื่อวัดตามชื่อหมู�บ�านว�า วัดพลงนางช�างเผือก มีประวัติเล�ากันว�า เดิมเป�นปfาใหญ� 
เป�นทุ�งนา และบางส�วนเป�นปfาพลุ มีพืชชนิดหนึ่งชื่อว�าพลง เป�นพืชประเภทหญ�า มีลําต�นคล�าย กก มีช�างเพศ
เมียเชือกหนึ่ง ลงมาท่ีพลงนี้แล�วติดหล�มถอนตัวไม�ข้ึนจนถึงแก�ความตาย ชาวบ�านจึงเรียกบริเวณนี้ว�า         
พลงเผือก ต�อมาเห็นว�าไม�สุภาพจึงเปลี่ยนชื่อใหม�ว�า พลงนางช�างเผือก ต�อมาคําว�านางได�กร�อนหายไปเหลือ
เพียง พลงช�างเผือก จนจึงปLจจุบัน พระราชอริยคุณาธาร (หล่ํา ยั่งยืน) เป�นผู�ริเริ่มสร�างวัดนี้ในราวปลายรัชสมัย
พระเจ�าอยู�หัวรัชกาลท่ี ๕ วัดพลงช�างเผือกถือว�าเป�นวัดท่ีมีชื่อเสียงทางการศึกษามานานเพราะมีโรงเรียนมัธยม
ประจําอําเภอต้ังอยู� คือ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” วัดพลงช�างเผือกยังมีพระพุทธรูปปLmนปางมารวิชัย หน�า
ตักกว�าง ๑.๘๕ เมตร ประดิษฐานเป�นพระประธานประจําอุโบสถหลังเก�า สร�างในปI พ.ศ.๒๔๗๒ มีชื่อว�า พระ
พุทธกาฬาภา มหาสุวรรณโณภาส ธรรมนาสบพิตร  

- วัดสารนารถธรรมราม 
วัดสารนารถธรรมารามสร�างข้ึนโดยท�านเจ�าคุณมหารัชชมังคลาจารย: ท�านเป�นเจ�าอาวาสอยู�ท่ี

วัดสัมพันธ:วงศ: กรุงเทพมหานคร เดิมท�านเป�นคนปากน้ําประแส การสร�างวัดเริ่มในปI พ.ศ.๒๔๘๗ มีพระ
ประธานประจํามหาอุโบสถนั่งปางสมาธิ เป�นพระพุทธรูปขนาดกลางประดับด�วยซุ�มเรือนแก�ว ด�านบนครอบ
ด�วยนพปฎลเศวตรฉัตรพระราชทาน และมีอัครสาวก ประกอบด�านซ�าย-ขวา จําลองมาจากพระพุทธชินราช 
จังหวัดพิษณุโลก การหล�อพระได�ทําการหล�อถึง ๒ ครั้ง ๒ หน ยังไม�สําเร็จจน แม�ชีบุญเรือน โตงบุญเติม  
ซ่ึงเป�นศิษย:ของท�านเจ�าคุณมหารัชมังคลาจารย: เป�นผู�ท่ีมีวาจาศักด์ิสิทธิ์ มาช�วยหล�อจนสําเร็จในครั้งท่ี ๓ โดยมี



 

 

 

ชื่อพระประธานท่ียาวท่ีสุดในโลก ได�มีชื่อว�า “พระพุธโธภาส ชินราชจอมมุนี ประเสริฐศรีสารสิทธิ์ มเหศักด์ิ
อัคคฤทธิ์ กรุณามหาศาล สุภลักษณ:เจริญจิต สุภมิตรพิชิตมาร อิทธิพลมงคลการ ประสาธน:สุขทุกข:กษัย สุทธิ
ญาณอุดมเดช โลกเชษฐ:อํานวยชัย เกษมสันต:นิราศภัย บรมนารถศาสดา” โดยสมเด็จพระนางเจ�ารําไพพรรณี 
ได�เสด็จพระราชดําเนินมายกนพปฎลเศวตฉัตร ถวายพระประธาน วัดสารนารถธรรมารามถือเป�นวัดท่ีสวยท่ีสุด
อันดับท่ี ๒ ลองมาจากวัดหลวงพ�อโสธร จ.ฉะเชิงเทรา 

ศิลปวัฒนธรรมในท�องถ่ิน  
1. งานประเพณีตักบาตรข�าวสารอาหารแห�งระหว�างเข�าพรรษา  ระหว�างช�วงเข�าพรรษา

ประมาณเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ของทุกปI  กิจกรรมจัดพิธีตักบาตรข�าวสารอาหารแห�งรอบตลาดสามย�าน  
จํานวน  3 ครั้ง 

2. งานประเพณีทําบุญตักบาตรเทโว  สถานท่ีจัดบริเวณตลาดอําเภอแกลง(ตลาดสามย�าน)  
จัดข้ึนในวันแรม 1 คํ่า  เดือน 11  หลังวันออกพรรษา  1  วัน  โดยจัดให�มีขบวนแห�นางฟ̀า  เทวดา  ตามด�วย
ขบวนพระสงฆ:ออกเดินตักบาตรข�าวสารอาหารแห�งปlดท�ายด�วยขบวนเปรต  ซ่ึงชาวบ�านจะใส�เหรียญบาทหรือ
ธนบัตรตามแต�จิตศรัทธา  ซ่ึงเม่ือทําบุญแล�วจะต�องทําทาน 

3. จัดงานวันประเพณีวันสงกรานต:และวันผู�สูงอายุแห�งชาติ  ซ่ึงถือว�าเป�นวันปIใหม�ของคน
ไทยในสมัยโบราณ  จัดงานในวันท่ี  13 - 14  เมษายน  ของทุกปI  กิจกรรม จัดทําบุญเลี้ยงพระในช�วงเช�า  
ตรวจสุขภาพผู�สูงอายุ  จัดขบวนแห�นางสงกรานต:  และชุมชนต�าง ๆ ทําพิธีรดน้ําดําหัวผู�สูงอายุ และจัดการ
แข�งขันกีฬาพ้ืนบ�าน 

4. จัดงานประเพณีแห�เทียนเข�าพรรษา  ประมาณเดือนกรกฎาคม  กิจกรรม  จัดหาเทียน
มอบให�ชุมชนเพ่ือร�วมขบวนแห�เทียนเข�าพรรษาและนําเทียนไปถวายวัดต�าง ๆ ในเขตเทศบาล 

5. จัดงานประเพณีตักบาตรข�าวสารอาหารแห�งในเทศกาลข้ึนปIใหม�  จัดในประมาณเดือน
มกราคม  ของทุกปI  กิจกรรม  จัดงานบริเวณสี่แยกป̀ายทันใจ  ตักบาตรข�าวสารอาหารแห�งแด�พระภิกษุสงฆ:
และขอพรจากผู�ใหญ� 

6. จัดงานประเพณีงานบุญกลางบ�าน(ทําบุญศาลาต�นโพธิ์)  จัดในประมาณเดือนมีนาคม-
เมษายน ของทุกๆปI  กิจกรรมการจัดงานบริเวณศาลาต�นโพธิ์ ถนนสุนทรโวหาร ซอย 5  และบริเวณใกล�เคียง  
โดยกิจกรรมทําบุญเลี้ยงพระภิกษุสงฆ:  และจัดมหรสพสมโภชน:ตลอด 5-7 วัน  เผยแพร�ข�อมูลองค:ความรู�
ท�องถ่ิน  เพ่ือเป�นการส�งเสริมสนับสนุนอนุรักษ:ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท�องถ่ิน  และเกิดความรักและหวงแหน
ท�องถ่ินของตนเอง 

๗. จัดประเพณีลอยกระทง  จัดงานในวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 12  ของทุกปI  โดยกําหนดการ
จัดงาน จํานวน 2 วัน  เพ่ือเป�นการระลึกคุณพระแม�คงคาท่ีให�ใช�อุปโภคและบริโภค  และจัดงานมหรสพ
สมโภชน:  มีการประกวดหนูน�อยนพมาศ  นางนพมาศ  ประกวดกระทง 

19. ด�านการสาธารณสุข  
   1.  โรงพยาบาลแกลง  จํานวน     1   แห�ง 
        2.  ศูนย:บริการสาธารณสุข    จํานวน     1    แห�ง 
  3.  คลีนิคเอกชน     จํานวน   35    แห�ง 
 



 

 

 

ผู�มาใช�บริการ (ตุลาคม พ.ศ.255๗–กันยายน 255๘) ศูนยdบริการสาธารณสุขตําบลเมืองแกลง 

จํานวนผู�เจ็บปfวยท่ีเข�ารับการรักษาท่ีศูนย:บริการสาธารณสุขของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
ต้ังแต�  ตุลาคม  255๗ -  กันยายน  255๘   จํานวนท้ังสิ้น  ๕,๗๕๒  ราย  คิดเป�นงบประมาณในการรักษา
ท้ังสิ้น    -    บาท 

-  ประเภทการเจ็บปfวยท่ีเข�ารับการรักษาในศูนย:บริการสาธารณสุข 
1.  อุบัติเหตุ    ๙๐๘ คน 
2.  โรคระบบต�อมไร�ท�อ  ๗๕๖ คน 
3.  โรคระบบหายใจ  ๗๕๓ คน 
4.  โรคระบบไหลเวียน  ๓๖๗ คน 
5.  โรคระบบย�อย  ๒๗๐ คน 

20. องคdกรพัฒนาเอกชน กลุ,ม / ชมรม และเครือข,ายทางสังคม 
 

1. กลุ,ม/ชมรม 

  ๑. ชมรมแอโรบิคเทศบาล   ประธานชมรม คุณนฤมล    บุญเกิดกล�า 
            รองประธานฯ คุณนิตยา     คมสัน 
   ๒. ชมรมแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ  ประธานชมรม คุณไพเสน�ห:  ชาญด�วยกิจ    
   ๓. ชมรมแอโรบิคลานกีฬาสุนทรโวหาร ประธานชมรม คุณนันท:ภัส  วงษ:ตรัส 
   ๔. ชมรมเซปLกตะกร�อสามย�าน  ประธานชมรม คุณสุดใจ    อามาร:ตเสนา 
   ๕. ชมรมฟุตบอล ๓๐ อัพ แกลง  ประธานชมรม คุณมาโนช    ปราวาฬลัญชกร 
   ๖. ชมรมฟุตบอลเพ่ือสุขภาพ (ร.พ.แกลง) ประธานชมรม คุณวิรัตน:     กล�าหาญ 
   ๗. ชมรมฟุตบอลกีฬาโพธิ์ทองสัมพันธ: ประธานชมรม คุณมานะ     วงศ:หงส: 
   ๘. ชมรมสืบสานศิลปะมวยไทย  ประธานชมรม คุณสมศักด์ิ    สิงเชื้อเพลิง 
   ๙. ชมรมบาสเก็ตบอล   ประธานชมรม คุณณัฐพงศ:    รัตนภรณ: 
   ๑๐. ชมรมข่ีจักรยานเพ่ือสุขภาพ อ.แกลง ประธานชมรม คุณธงชัย      หวังลัดดา 
   ๑๑. ชมรมแบตมินตัน   ประธานชมรม คุณปรวีร:      วัฒนานุกิจ 
        รองประธานฯ  คุณหิรัญ       ฐิตานันทบุตร 
   ๑๒. ชมรมออกกําลังกานยืดเส�นเพ่ือสุขภาพ ประธานชมรม คุณธงชัย       ชิวหวรรณ 
   ๑๓. ชมรมร�านอาหารเครื่องด่ืม-แผงลอย ประธานชุมชน คุณสุนทรี      โตวิวัธ 
            ๑๔. ชมรมช�างตัดผม-เสริมสวย  ประธานชมรม คุณประถม     บํารุง   
 
๒. กลุ,มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
  - ประธานกลุ�ม นายสมเดช  โพธิรักษ: 
  - อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลตําบลตําบลเมืองแกลง มีจํานวนท้ังหมด 1๖๖ คน  
รายละเอียดดังนี้ 
  ๑. ชุมชนพลงช�างเผือก    จํานวน  ๑๕  คน  
  ๒. ชุมชนมาบใหญ�    จํานวน  ๑๓  คน 
  ๓. ชุมชนโพธิ์ทอง    จํานวน  ๑๒  คน 
  ๔. ชุมชนสารนารถ    จํานวน  ๑๕  คน 



 

 

 

  ๕. ชุมชนแหลมยาง 
๖. ชุมชนในยาง      จํานวน  ๑๕  คน 

  ๗. ชุมชนหนองแตงโม    จํานวน  ๒๐  คน 
  ๘. ชุมชนหนองควายเขาหัก  จํานวน  ๑๔  คน 
  ๙. ชุมชนหนองกระโดง    จํานวน  ๑๒  คน 
  ๑๐. ชุมชนดอนมะกอก    จํานวน  ๑๒  คน 
  ๑๑. ชุมชนสุนทรโวหาร    จํานวน  ๑๓  คน 
  ๑๒. ชุมชนแกลงแกล�วกล�า   จํานวน  ๑๐  คน 
  ๑๓. ชุมชนหนองแหวน    จํานวน  ๑๕  คน 
(ข�อมูล ณ วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๙) 

๓. ชมรมผู�สูงอายุเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
  - ประธานชมรมผู�สูงอายุ นางจํารัส  เจริญกิจ 
  - ปLจจุบันชมรมผู�สูงอายุเทศบาลตําบลเมืองแกลง มีสมาชิกประมาณ  ๕๕๙  คน  
  - ชมรมผู�สูงอายุจัดต้ังข้ึน เพ่ือให�ผู�สูงอายุใช�เวลาว�างให�เป�นประโยชน: ทําให�ชมรมผู�สูงอายุ
เทศบาลตําบลเมืองแกลง ได�รับรางวัลรองชนะเลิศในการประกวดชมรมผู�สูงอายุระดับจังหวัด ซ่ึงเป�นความ
ภาคภูมิใจของชาวบ�านในเขตเทศบาลทุกคน  
  - จํานวน สมาชิกชมรมผู�สูงอายุ จํานวน 1๓ ชุมชน มีสมาชิกท้ังสิ้น ๕๕๙ คน ได�แก�  
  ๑. ชุมชนพลงช�างเผือก    จํานวน  ๖๖ คน  
  ๒. ชุมชนแกลงแกล�วกล�า    จํานวน  ๙๖ คน 
  ๓. ชุมชนโพธิ์ทอง    จํานวน   ๔๐ คน 
  ๔. ชุมชนสุนทรโวหาร    จํานวน   ๙๙ คน 
  ๕. ชุมชนหนองกระโดง    จํานวน  ๓๔ คน 

๖. ชุมชนดอนมะกอก    จํานวน  ๓๖ คน 
๗. ชุมชนสารนารถ    จํานวน  ๔๓ คน 
๘. ชุมชนหนองควายเขาหัก  จํานวน          ๒๒ คน 
๙. ชุมชนในยาง     จํานวน  ๑๒ คน 
๑๐. ชุมชนมาบใหญ�    จํานวน  ๑๗ คน 
๑๑. ชุมชนแหลมยาง    จํานวน  ๑๘ คน 
๑๒. ชุมชนหนองแหวน    จํานวน  ๓๒ คน 
๑๓. ชุมชนหนองแตงโม    จํานวน  ๔๔ คน 

(ข�อมูล ณ วันท่ี ๗ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๙) 

๔. กองทุนต,างๆ 
(1) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
(2) กองทุนหมู,บ�าน 

๕. สมาคม 
  (1) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหd ธกส. อ.แกลง อ.วังจันทรd อ.เขาชะเมา 
   - นายกสมาคมฯ นายสรชัย  ประหยัด 
  (๒) สมาคมลูกเสือชาวบ�าน 
   - นายกสมาคมฯ นายวิทยา  พิสุทธิทรัพย: 



 

 

 

  (๓) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห:สหกรณ:การเกษตรเมืองแกลงจํากัด 
   - นายกสมาคมฯ นายพิภพ  ยุวาพัฐน: 
  (๔) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห:อาสาสมัครสาธารณสุข อ.แกลง 
   - นายกสมาคมฯ นายวิชัย  ดีเจริญชัยยะกุล 
  (๕) สมาคมพุทธศาสตร:สงเคราะห: 
   - นายกสมาคม นายวิโรจน:  กังสวานิช 
  (๖) สมาคมพุทธประชานุเคราะห: (กุยอิงเกาะ) 
   - นายกสมาคม นายเกียรติศักด์ิ  ตังเจริญสุทธิชัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ข�อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท�องถิ่น 

1. โครงสร�างและอํานาจหน�าที่ราชการของเทศบาล 

การแบ,งส,วนบริหารงานราชการของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

โครงสร�างหรือการแบ�งส�วนบริหารของเทศบาล  ประกอบด�วย  2  ฝfาย  คือ  สภาเทศบาล  
เป�นฝfายนิติบัญญัติ และมีฝfายบริหารประกอบด�วย  นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี  และเลขานุการ รวมเรียกว�า คณะผู�บริหาร    โดยนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล 
มาจากการเลือกต้ังโดยตรง  ส�วนรองนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษานายกฯ  และเลขานุการ  มาจากการแต�งต้ัง
ของนายกเทศมนตรี    ด�านการบริหารงานของเทศบาล โดยมีปลัดเทศบาลเป�นผู�รับนโยบายจากคณะผู�บริหาร
มาปฏิบัติ  และพนักงานเทศบาล พนักงานจ�างของเทศบาลจะเป�นผู�ปฏิบัติตามนโยบายท่ีได�รับมอบหมาย    
ข�อมูลเก่ียวกับหน,วยงาน/ส,วนราชการ บทบาท ภารกิจ/อํานาจหน�าท่ีและความรับผิดชอบโครงสร�างและ
กระบวนการบริหารงานบุคคล,งบประมาณ 
 โครงสร�างของเทศบาลและอัตรากําลังในการบริหารงานของเทศบาลตําบลเมืองแกลง    
           
           
           

   

เลือกตั้ง         
             แต,งตัง้     
          
           
           
                   
          
           
 
 
 
 
           
        
     
           
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาล 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาลระดับกลาง) 

 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาลระดับต�น) 

สํานักปลัดฯ                 
(นักบริหารงาน
ท่ัวไประดับต�น) 

กองคลัง 
(นักบริหารงาน
คลังระดับต�น) 

กองช�าง 
(นักบริหารงาน
ช�างระดับกลาง) 

กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล�อม 
(นักบริหารงาน

สาธารณสุขระดับต�น) 

กองการศึกษา 
(นักบริหารงาน

การศึกษาระดับต�น) 

ประชาชน 

สภาเทศบาล 
มีสมาชิกสภาเทศบาล  

 12 คน 

นายกเทศมนตร ี -  รองนายกเทศมนตร ี
-  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ี
-  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
 

กองวิชาการและ
แผนงาน                 

(นักบริหารงาน
ท่ัวไประดับต�น) 

กองการประปา                 
(นักบริหารงานประปาระดับต�น) 

 

สถานธนานุบาล 

 



 

 

 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีส,วนงานระดับกอง  7  หน,วยงาน  ดังนี้ 

1. สํานักปลัดเทศบาล มีหน�าท่ีดําเนินงานเก่ียวกับงานธุรการ งานการเจ�าหน�าท่ี   
งานทะเบียนราษฎร งานป̀องกันและบรรเทาสาธารณภัย   งานบริหารท่ัวไป  งานเทศกิจ 

2. กองวิชาการและแผนงาน  มีหน�าท่ีดําเนินงานเก่ียวกับ งานธุรการ  งานวิเคราะห:นโยบาย
และแผนงาน  งานบริการและเผยแพร�วิชาการ  งานนิติการ   

3. กองคลัง มีหน�าท่ีดําเนินงานเก่ียวกับ  งานธุรการ  งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและ
ทรัพย:สิน งานจัดเก็บและพัฒนารายได�  และงานแผนท่ีภาษี 

4. กองช,าง มีหน�าท่ีดําเนินงานเก่ียวกับงานธุรการ งานวิศวกรรม งานสถาปLตยกรรม       
งานสาธารณูปโภค  งานสวนสาธารณะ  และงานสถานท่ีและไฟฟ̀าสาธารณะ 

5. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม มีหน�าท่ีดําเนินงานเก่ียวกับ งานธุรการ   
งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล�อม งานสัตวแพทย: งานศูนย:บริการสาธารณสุข  งานรักษาความสะอาด   

6. กองการประปา มีหน�าท่ีดําเนินงานเก่ียวกับ งานธุรการ งานผลิต งานจําหน�ายและบริการ  
งานการเงินและบัญชี  และงานพัสดุ 

7. กองการศึกษา มีหน�าท่ีดําเนินงานเก่ียวกับ งานธุรการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน     
และการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย และงานพัฒนาชุมชน 

2. อัตรากําลังของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

หน,วยงาน จํานวน 
พนักงานเทศบาล 

จํานวน 
ลูกจ�างประจํา 

จํานวน 
พนักงานจ�าง 

รวม 

1.  สํานักปลัดเทศบาล 
2.  กองวิชาการและแผนงาน 
3.  กองคลัง 
4.  กองช�าง 
5.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
6.  กองการศึกษา 
7.  กองการประปา 

๑๐ 
๕ 

๑๐ 
๕ 
๕ 
๒ 
๕ 

๖ 
- 
- 
๕ 
๗ 
- 
๓ 

๒๕ 
๓ 
๔ 

๒๑ 
๔๑ 
๑๑ 
๙ 

๔๑ 
๘ 

๑๔ 
๓๑ 
๕๓ 
๑๓ 
๑๗ 

รวม ๔๒ ๒๑ ๑๑๔ ๑๗๗ 

   ท่ีมา  :  งานการเจ�าหน�าท่ี  สํานักปลัดเทศบาล  ข�อมูล  ณ  วันท่ี  ๕ เมษายน  255๙ 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. จํานวนพนักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
 

กอง/ฝhาย อัตรากําลังของพนักงานเทศบาล (ประเภท)  

 บริหารท�องถ่ิน อํานวยการ
ท�องถ่ิน 

วิชาการ ท่ัวไป  
รวม 
 
 

 ระดับ
ต�น 

ระดับ 
กลาง 

ระดับ
ต�น 

ระดับ 
กลาง 

ปฏิบัติ 
การ 

ชํานาญ
การ 

ปฏิบัติ 
การ 

ชํานาญ
การ 

อาวุโส 

1. สํานักปลัดเทศบาล 
2. กองวิชาการและ
แผนงาน 
3. กองคลัง 
4. กองช�าง 
5. กองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล�อม 
6. กองการศึกษา 
7. กองการประปา 

- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 

๑ 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 

๑ 
๒ 
 

๑ 
๑ 
1 
 
- 
๑ 

- 
- 
 
- 

 ๑ 
- 
 
- 
- 

- 
- 
 
- 
๑ 
๑ 
 
- 
- 

๒ 
๓ 
 

๑ 
๑ 
1 
 

๒ 
๑ 

1 
- 
 

๕ 
- 
๑ 
 
- 
1 

๕ 
๑ 
 

๓ 
1 
- 
 
- 
๒ 

- 
- 
 
- 
- 
- 
 

๑ 
- 

๑๐ 
๖ 
 

๑๐ 
๕ 
๔ 
 

๓ 
๕ 

รวม - ๑ ๗ ๑ ๒ ๑๑ ๘ ๑๒ ๑ ๔๓ 

   ท่ีมา  :  งานการเจ�าหน�าท่ี  สํานักปลัดเทศบาล  ข�อมูล  ณ  วันท่ี  ๕ เมษายน  255๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. งบประมาณและสถานการณdการคลังของเทศบาล 

 เทศบาลมียอดเงินสะสมท่ีสามารถนํามาใช�จ�ายได�  

4.1 รายรับจริงของเทศบาลตําบลเมืองแกลง (พ.ศ.2556-2558) 

 
ประเภท  ป2 พ.ศ. 2556   ป2 พ.ศ. 2557   ป2 พ.ศ. 2558  

ก. รายได�       
1 หมวดภาษีอากร 12,360,771.30  12,910,361.14  16,212,198.27  
2 หมวดค�าธรรมเนียมค�าปรับ 9,466,239.26  10,769,374.70  11,027,144.19  
และใบอนุญาต       
3 หมวดรายได�จากทรัพย:สิน 6,102,914.06  6,011,027.90  6,658,099.92  
4 หมวดรายได�จาก 1,962,835.40  2,428,339.74  2,138,084.41  
สาธารณูปโภค       
5 หมวดรายได�เบ็ดเตล็ด 1,510,331.60  772,822.00  548,913.20  
6 หมวดรายได�จากทุน 15,100.00  - - 
7 หมวดรายได�จากรัฐบาล 75,344,727.36  73,601,780.15  78,648,181.70  
จัดสรรให�       
8 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 35,922,540.00  36,727,459.00  36,424,583.00  

รวมรายรับตามเทศบัญญัติ 142,685,458.98  143,221,164.63  151,657,204.69  
ข. เงินได�อ่ืน ๆ       
1 หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 15,335,480.33  19,910,130.67  12,034,000.00  
2 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป - - - 1,180,008.00  
โครงการภายใต�แผนปฏิบัติไทยเข�ม       
แข็ง 2555 (23 ล�านบาท)       
3 เงินอุดหนุนท่ัวไประบุวัตถุ - - 17,976,182.00  
ประสงค:       

รวมรายรับท้ังส้ิน 158,020,939.31  163,131,295.30  182,847,394.69  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.2 รายจ,ายจริงของเทศบาลตําบลเมืองแกลง (ป2 พ.ศ. 2556 - 2558) 
 

ประเภท  ป2 พ.ศ. 2556   ป2 พ.ศ. 2557   ป2 พ.ศ. 2558  
1 รายจ�ายงบกลาง 5,281,909.92  7,928,432.20  4,401,382.24  
2 หมวดเงินเดือน  16,269,289.79  18,994,309.83  21,180,933.24  
และค�าจ�างประจํา       
3 หมวดค�าจ�างชั่วคราว 18,028,290.67  18,487,026.57  16,203,311.89  
4 หมวดค�าตอบแทนใช�สอย 36,991,743.72  40,174,441.37  33,391,036.60  
และวัสดุ       
5 หมวดค�าสาธารณูปโภค 2,092,223.69  2,149,927.09  2,934,244.62  
6 หมวดเงินอุดหนุน 8,496,300.00  12,480,000.00  12,346,820.00  
7 หมวดรายจ�ายอ่ืน ๆ 100,000.00  25,000.00  20,000.00  
8 หมวดค�าครุภัณฑ:ท่ีดิน 44,957,908.56  8,393,795.00  20,057,548.33  
และสิ่งก�อสร�าง       

รวมรายจ,ายตามเทศบัญญัติ 132,217,666.35  108,632,932.06  110,535,276.92  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ       
1 หมวดงบกลาง 14,503,200.00  15,737,400.00  16,960,500.00  
2 หมวดเงินเดือน 287,663.33  324,886.67  339,540.00  
3 หมวดค�าตอบแทน 46,932.00  91,804.00  36,702.00  
4 หมวดค�าใช�สอย 443,278.00  293,740.00  78,382.00  
5 หมวดค�าครุภัณฑ: 54,400.00  - 653,858.00  
6 หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง - 3,792,000.00  - 
รวมรายจ,ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 15,335,473.33  20,239,830.67  18,068,982.00  
เงินอุดหนุนท่ัวไปโครงการภายใต�       
แผนปฏิบัติไทยเข�มแข็ง 2555       
(23 ล�านบาท)       
1 หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง - - 1,132,580.00  

รวมรายจ,ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปฯ - - 1,132,580.00  
เงินอุดหนุนท่ัวไประบุวัตถุประสงค:   
1  - หมวดค�าครุภัณฑ: 17,000.00  
2  - หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง 335,000.00  

รวมรายจ,ายจากเงินอุดหนุน 
ท่ัวไประบุวัตถุประสงคd 

- - 352,000.00 

รวมรายจ,ายท้ังส้ิน 147,553,139.68  128,872,762.73  130,088,838.92  



 

 

 

5. อํานาจหน�าที่ 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  (รวมแก�ไขเพ่ิมเติม) ได�กําหนดอํานาจหน�าท่ีของ

เทศบาลตําบลไว�ในมาตรา 50 ดังนี้ 
1. รักษาความสงบเรียบร�อยของประชาชน 
2. ให�มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 
3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและ 

สิ่งปฏิกูล 
4. ป̀องกันและระงับโรคติดต�อ 
5. ให�มีเครื่องใช�ในการดับเพลิง 
6. ให�ราษฎรได�รับการศึกษาอบรม 
7. ส�งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผู�สูงอายุ และผู�พิการ 
8. บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปLญญาท�องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ิน 
9. หน�าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให�เป�นหน�าท่ีของเทศบาล 

นอกจากนี้เทศบาลยังอาจทํากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาลได�  ตามมาตรา 51 ดังนี้ 
1. ให�มีน้ําสะอาดหรือการประปา 
2. ให�มีโรงฆ�าสัตว: 
3. ให�มีตลาด ท�าเทียบเรือและท�าข�าม 
4. ให�มีสุสานและฌาปนสถาน 
5. บํารุงและส�งเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
6. ให�มีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษ:รักษาคนเจ็บไข� 
7. ให�มีและบํารุงทางระบายน้ํา 
8. เทศพาณิชย: 

 
จุดยืนทางยุทธศาสตรdและแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรdการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร:การพัฒนาขององค:กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป�นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมขององค:กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตร: และแนวทางการพัฒนาขององค:กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน: พันธกิจ และจุดมุ�งหมาย เพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล�องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบาย ในการพัฒนาท�องถ่ิน 

การวางแผนยุทธศาสตร:การพัฒนาขององค:กรปกครองส�วนท�องถ่ินจึงเป�นกระบวนการ
กําหนดทิศทางในอนาคตขององค:กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยกําหนดสภาพการณ:ท่ีต�องการบรรลุและแนวทาง
ในการบรรลุพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห:ข�อมูลอย�างรอบด�านและเป�นระบบ ท้ังนี้จะต�องสอดคล�องกับ
ศักยภาพของท�องถ่ินและปLญหาความต�องการของประชาชนในท�องถ่ินด�วย 

การวางแผนยุทธศาสตร:การพัฒนา มีความสําคัญต�อองค:กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เป�นอย�างยิ่ง 
ท้ังนี้ เนื่องจากแผนยุทธศาสตร:การพัฒนา เป�นแผนพัฒนาท่ีมุ�งไปสู�สภาพการณ:ท่ีต�องการให�เกิดข้ึนในอนาคต 
เป�นกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององค:การปกครองส�วนท�องถ่ินให�มุ�งสู�สภาพการณ: 

การจัดทําแผนยุทธศาสตร:การพัฒนาท่ีดี ต�องต้ังอยู�บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและการ
วิเคราะห:ข�อมูลอย�างรอบด�านและเป�นระบบ ท้ังนี้ เพ่ือให�แผนยุทธศาสตร:การพัฒนาขององค:กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน สามารถนําไปสู�การแก�ไขปLญหาและสนองตอบความต�องการของประชาชนในท�องถ่ินได�อย�างแท�จริง 

 



 

 

 

จุดยืนทางยุทธศาสตรdของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
การบริหารงานยุทธศาสตร:ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.2555 - 2559) ยุทธศาสตร:พัฒนากลุ�มจังหวัด ยุทธศาสตร:การพัฒนา
จังหวัดระยอง และกรอบยุทธศาสตร:การพัฒนาขององค:กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยเทศบาลตําบล 
เมืองแกลงได�กําหนดจุดยืนการพัฒนาของยุทธศาสตร:การพัฒนาของเทศบาลตําบลเมืองแกลง ให�สอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร:การพัฒนาของกลุ�มจังหวัด และจังหวัดระยอง โดยมีจุดยืนทางยุทธศาสตร: ดังนี้ 

ยุทธศาสตรdการพัฒนากลุ,มจังหวัดภาคตะวันออก ป2 พ.ศ.2558 – 2561 (จังหวัดชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี ตราด) ได�กําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรd (Positioning) ดังนี้ 

“ฐานการผลิตสินค�าและบริการเพ่ือการส,งออกของประเทศ” 
เรื่องท่ี 1 ด�านการท�องเท่ียว โดยเน�นให�เป�นแหล�งท�องเท่ียวระดับสากล 
เรื่องท่ี 2 ด�านอุตสาหกรรม โดยเน�นให�เป�นฐานอุตสาหกรรมท่ีเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อมและ

ชุมชนอยู�ร�วมกันอย�างสมดุลและยั่งยืน 
เรื่องท่ี 3 ด�านการเกษตร โดยเน�นการผลิตสินค�าเกษตรคุณภาพ และมีมูลค�าการส�งออกสินค�า

เกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน 
เรื่องท่ี 4 ด�านการค�าชายแดน โดยเน�นให�เป�นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

แผนยุทธศาสตรdการพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2557 – 2560 (ฉบับทบทวนป2 2560) 
ได�กําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรdการพัฒนาท�องถ่ินหลักในการขับเคล่ือนไว� ดังนี้ 

ยุทธศาสตร:ท่ี 1 ส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ:เกษตรและเกษตรแปรรูปให�มีคุณภาพมาตรฐาน 
ปลอดภัยตอบสนองความต�องการของตลาดท้ังภายในและต�างประเทศ 

ยุทธศาสตร:ท่ี 2 ส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท�องเท่ียวให�เติบโต ควบคู�กับภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมอย�างมีคุณภาพและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร:ท่ี 3 ส�งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข�าสู�อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน:และ
สนับสนุนการดําเนินการท่ีมีความรับผิดชอบต�อสังคม (CSR) 

ยุทธศาสตร:ท่ี 4 อนุรักษ: ฟgmนฟู และควบคุมการใช�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
บนพ้ืนฐานของการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วน 

ยุทธศาสตร:ท่ี 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการมีส�วนร�วมของประชาชน 

ยุทธศาสตร:ท่ี 6 เชื่อมโยงและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันภาคพาณิชยกรรมและภาค
บริการสู�สากล 

แผนยุทธศาสตรdการพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองแกลงได�กําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรdการ
พัฒนาท�องถ่ินหลักในการขับเคล่ือนไว� ดังนี้ 

เรื่องท่ี ๑ การพัฒนาส�งเสริม สนับสนุนด�านการศึกษา โดยส�งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
การศึกษาให�มีคุณภาพทุกระดับ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให�มีความเป�นมืออาชีพ 

เรื่องท่ี ๒ การพัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ:อย�างสมดุลและยั่งยืนโดยสนับสนุน
การท�องเท่ียวและการสนับสนุนด�านอาชีพให�ประชาชนมีรายได� 

เรื่องท่ี ๓ การอนุรักษ:และพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมและด�านการ
สาธารณสุขให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 


