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ส�วนที่ 1 
 

สภาพทั่วไปและข�อมูลพ้ืนฐาน 

 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 ลง
วันท่ี 26 มิถุนายน 2524 ให�นายทวี เทศสวัสด์ิ นายอําเภอแกลง เป�นนายกเทศมนตรี พ.ต.ท.สมชัย ศรีภิญโญ  
สารวัตรใหญ� สถานีตํารวจภูธรอําเภอแกลง และนายเพชร สภาพไพบูลย:  ปลัดสุขาภิบาลทางเกวียน เป�น
เทศมนตรี 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�าท่ี 
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   
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ดวงตราของเทศบาลตําบลเมืองแกลงเป�นรูปวงกลม  โดยด�านครึ่งวงกลมในด�านบนเป�นภาพ
อนุสาวรีย: พระสุนทรโวหาร (ภู�) 
บูชาและ ถือว�าเป�นสัญลักษณ:ของอําเภอแกลง
ในวรรณคดีซ่ึงปรับปรุงมาจากคนขับเกวียน ตราของสุขาภิบาลเดิม  ส�วนรอบวงกลมด�านบนจะมีคําว�าเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง  และรอบวงกลมด�านล�างจะมีคําว�าจังหวัดระยอง  และระหว�างคําท้ังสองจะมีภาพดอกจันทร:
อยู�ข�างละ 1 ดอก 

1.ด�านกายภาพ  
 

          1.1 ท่ีตั้งของเทศบาลตําบลเมืองแกลง

ผังเมืองรวมเมืองแกลง
14.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 9,063 
จังหวัดระยอง 

ทิศเหนือ  เริ่มจากจุดซ่ึงต้ังฉากกับทางหลวง
ณ จุดซ่ึงอยู�ห�างจากหลักเขตเทศบาลท่ี
2,000 เมตร และขนานกับถนนหนองจระเข�
ติดต�อกับหมู�ท่ี 2 ตําบลทางเกวียน

ทิศตะวันออก
ไปจนถึงท่ีอยู�ห�างจากคลองส�งน้ําระยะ

ทิศใต� จากจุดซ่ึงอยู�ห�างจากคลองส�งน้ํา
200 เมตร ลงมาทางด�านใต�จนถึงจุดซ่ึงอยู�ห�างจากหลักเขตเทศบาลท่ี
หลักเขตเทศบาลท่ี 9 และลากเส�นตรงจากหลักเขตเทศบาลท่ี
3164 ตัดกับคลองวังหว�า เลียบไปตามคลองวังหว�าจนถึงจุดซ่ึงทางหลวงแผ�นดินหมายเลข
วังหว�า ติดต�อกับหมู�ท่ี 1 ตําบลทางเกวียน

ทิศตะวันตก  
หมายเลข 3 ติดกับคลองวังหว�า
344 ระยะ 200 เมตร ณ จุดซ่ึงอยู�ห�างจากหลักเขตเทศบาลท่ี
หมายเลข 344 เป�นระยะ 2,000
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ดวงตราของเทศบาลตําบลเมืองแกลงเป�นรูปวงกลม  โดยด�านครึ่งวงกลมในด�านบนเป�นภาพ

) ซ่ึงประดิษฐานอยู�ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง ซ่ึงชาวอําเภ
ถือว�าเป�นสัญลักษณ:ของอําเภอแกลง ส�วนด�านครึ่งวงกลมในด�านล�างเป�นภาพราชรถเทียมสิงห: 

ในวรรณคดีซ่ึงปรับปรุงมาจากคนขับเกวียน ตราของสุขาภิบาลเดิม  ส�วนรอบวงกลมด�านบนจะมีคําว�าเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง  และรอบวงกลมด�านล�างจะมีคําว�าจังหวัดระยอง  และระหว�างคําท้ังสองจะมีภาพดอกจันทร:

 

ท่ีตั้งของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ผังเมืองรวมเมืองแกลง จังหวัดระยอง(ปรับปรุงครั้งท่ี 1) เทศบาลตําบลเมืองแกลงมีพ้ืนท่ี
9,063 ไร� ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลทางเกวียน และตําบลวังหว�า

เริ่มจากจุดซ่ึงต้ังฉากกับทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 344 
จุดซ่ึงอยู�ห�างจากหลักเขตเทศบาลท่ี 4 ข้ึนไปทางด�านเหนือตามทางหลวงแผ�นดินหมายเลข

และขนานกับถนนหนองจระเข� ระยะ 200 เมตร ไปทางด�านตะวันออกจนจดแม�น้ําประแส
ตําบลทางเกวียน 
ทิศตะวันออก เลียบแม�น้ําประแสและคลองขุดลงมาทางด�านใต�

ไปจนถึงท่ีอยู�ห�างจากคลองส�งน้ําระยะ 200 เมตร ติดต�อกับเทศบาลตําบลทุ�งควายกิน
จากจุดซ่ึงอยู�ห�างจากคลองส�งน้ํา ระยะ 200 เมตร ขนานไปกับคลองส�งน้ําระยะ

ลงมาทางด�านใต�จนถึงจุดซ่ึงอยู�ห�างจากหลักเขตเทศบาลท่ี 8 ระยะ 200 
และลากเส�นตรงจากหลักเขตเทศบาลท่ี 9 มา ณ จุดซ่ึงทางหลวงแผ�นดินหมายเลข

เลียบไปตามคลองวังหว�าจนถึงจุดซ่ึงทางหลวงแผ�นดินหมายเลข
ตําบลทางเกวียน 

  ลากเส�นตรงจากทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 3 ณ
ดกับคลองวังหว�า ข้ึนไปทางด�านเหนือจนบรรจบกับจุดท่ีต้ังฉากกับทางหลวงแผ�นดินหมายเลข

จุดซ่ึงอยู�ห�างจากหลักเขตเทศบาลท่ี 4 ข้ึนไปทางด�านเหนือตามทางหลวงแผ�นดิน
2,000 เมตร ติดต�อกับหมู�ท่ี 4 ตําบลวังหว�า 

เทศบาลตําบลเมืองแกลงเทศบาลตําบลเมืองแกลง  

ดวงตราของเทศบาลตําบลเมืองแกลงเป�นรูปวงกลม  โดยด�านครึ่งวงกลมในด�านบนเป�นภาพ
อําเภอแกลงได�ให�ความเคารพ

ส�วนด�านครึ่งวงกลมในด�านล�างเป�นภาพราชรถเทียมสิงห:        
ในวรรณคดีซ่ึงปรับปรุงมาจากคนขับเกวียน ตราของสุขาภิบาลเดิม  ส�วนรอบวงกลมด�านบนจะมีคําว�าเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง  และรอบวงกลมด�านล�างจะมีคําว�าจังหวัดระยอง  และระหว�างคําท้ังสองจะมีภาพดอกจันทร:

เทศบาลตําบลเมืองแกลงมีพ้ืนท่ี 
และตําบลวังหว�า อําเภอแกลง 

344 ระยะ 200 เมตร  
ข้ึนไปทางด�านเหนือตามทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 344 เป�นระยะ

ไปทางด�านตะวันออกจนจดแม�น้ําประแส 

เลียบแม�น้ําประแสและคลองขุดลงมาทางด�านใต� และทางด�านตะวันตก   
ติดต�อกับเทศบาลตําบลทุ�งควายกิน 

ขนานไปกับคลองส�งน้ําระยะ 
200 เมตร ลากเส�นตรงมายัง

จุดซ่ึงทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 
เลียบไปตามคลองวังหว�าจนถึงจุดซ่ึงทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 3 ตัดกับคลอง    

ณ จุดซ่ึงทางหลวงแผ�นดิน
ข้ึนไปทางด�านเหนือจนบรรจบกับจุดท่ีต้ังฉากกับทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 

ข้ึนไปทางด�านเหนือตามทางหลวงแผ�นดิน
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          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ    
 

พ้ืนท่ีท่ัวไปของเทศบาลตําบลเมืองแกลงค�อนข�างเป�นท่ีราบเรียบมีเนินลูกฟูก  อยู�ทางทิศ
ตะวันตก  ทอดยาวไปทางทิศตะวันออก มีแม�น้ําประแสไหลผ�าน  พ้ืนท่ีราบฝLQงตะวันออกของแม�น้ําประแสนี้
ส�วนใหญ�จะเป�นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมการทํานาและเลี้ยงกุ�ง  ส�วนทางทิศตะวันตกจะเป�นท่ีเนินสูง-ตํ่า สลับกันและ
เป�นท่ีตั้งของชุมชน ย�านการค�า สถานท่ีราชการ โรงงานอุตสาหกรรม แหล�งเศรษฐกิจและการพาณิชย:ท่ีสําคัญ
ของเทศบาล 
 

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีภูมิอากาศเป�นแบบมรสุมเขตร�อน ลมทะเลพัดผ�านตลอดปI  
อากาศอบอุ�นไม�ร�อนจัด  บริเวณชายฝLQงทะเลเย็นสบายมีฝนตกมากในช�วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม  
ลักษณะภูมิอากาศโดยท่ัวไปแบ�งได� 3 ฤดูกาล ดังนี้ 
  ฤดูร�อน    เริ่มต้ังแต�  ๑๕  กุมภาพันธ:  ถึงเดือน  ๑๕  พฤษภาคม 
  ฤดูฝน    เริ่มต้ังแต�  ๑๕  พฤษภาคม  ถึงเดือน  ๑๕  ตุลาคม 
  ฤดูหนาว   เริ่มต้ังแต�  ๑๕  ตุลาคม      ถึงเดือน  ๑๕  กุมภาพันธ: 
ปริมาณน้ําฝนในเขตอําเภอแกลง ในป. 2559 (ต่ําสุดและสูงสุด) 
             เดือน        ปริมาณต่ําสุด        ปริมาณสูงสุด       ปริมาณเฉล่ีย 

มกราคม ๒.๒  ๓๓.๘ 108.4 
กุมภาพันธ: ๐ ๕.๓ 5.3 
มีนาคม ๐ ๑.๐ 1.7 
เมษายน ๐ ๐ 0.0 

พฤษภาคม ๑.๖ ๖๑.๗ 95.4 
มิถุนายน ๐.๑ ๓๐.๓ 200.4 
กรกฎาคม ๐.๖ ๖๘.๑ 248.5 
สิงหาคม ๐.๑ 53.6 111.3 
กันยายน ๐.๑ 105.9 270.4 
ตุลาคม ๐.๙ 42.8 127.8 

พฤศจิกายน - - - 
ธันวาคม - - - 

ข�อมูลจากสถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง ณ วันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
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ปริมาณอุณหภูมิในเขตอําเภอแกลง ในป. 2559 (ต่ําสุดและสูงสุด) 

             เดือน        ปริมาณต่ําสุด        ปริมาณสูงสุด       ปริมาณเฉล่ีย 
มกราคม 25.0 33.6 31.1 

กุมภาพันธ: 27.1 34.0 31.47 
มีนาคม 28.7 32.7 31.8 
เมษายน 32.0 34.5 33.3 

พฤษภาคม 29.9 35.0 33.6 
มิถุนายน 31.0 33.0 31.9 
กรกฎาคม 29.7 33.2 31.3 
สิงหาคม 30.5 32.3 31.6 
กันยายน 26.2 32.2 31.0 
ตุลาคม 29.5 32.0 30.8 

พฤศจิกายน - - - 
ธันวาคม - - - 

 

ข�อมูลจากสถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง ณ วันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 

          1.4 ลักษณะของดิน 

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  ฉบับ
ล�าสุด  จากกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 

          1.5 ลักษณะของแหล�งน้ํา 
มีแหล�งน้ําธรรมชาติไหลผ�าน ได�แก� แม�น้ําประแส ซ่ึงมีต�นกําเนิดจากเทือกเขาอ�างฤาไน 

จังหวัดชลบุรี มีลักษณะเป�นน้ําจืดและน้ํากร�อย ไหลออกอ�าวไทย บริเวณปากน้ําประแส และมีสระน้ําจืดขนาด
ใหญ�บริเวณสนามกีฬาและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา และ บริเวณศาลาแหลมท�าตะเคียน 



แผนแผนพัฒนาท	องถ่ินส่ีป� พัฒนาท	องถ่ินส่ีป� ((พพ..ศศ..22556611--22556644))                                                          เทศบาลตําบลเมืองแกลงเทศบาลตําบลเมืองแกลง  
 

 

          1.6 ลักษณะของไม�และป7าไม� 
ในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง มีลักษณะเป�นป_าเบญจพรรณ และป_าชายเลนบริเวณริมแม�น้ํา

ประแส เช�น ต�นโกงกาง และต�นแสม 
 

2.ด�านการเมืองการปกครอง 
 

          2.1 เขตการปกครอง 
จํานวนชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง มีจํานวน 13 ชุมชน คือ 

หมู�ท่ี ช่ือชุมชน ช่ือประธานชุมชน 
1 ชุมชนแกลงแกล�วกล�า นายปรวีร:        วัฒนานุกิจ 
2 ชุมชนสุนทรโวหาร นายอุระพงศ:     พูนสวัสด์ิพงศ: 
3 ชุมชนมาบใหญ� นายธนันท:ชัย    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          ชํานาญศิลปa 
1๒ ชุมชนหนองควายเขาหัก นายสมปอง       งามเสง่ียม 
1๓ ชุมชนพลงช�างเผือก นางไทรงาม       คงคางาม 

 
          2.2 การเลือกตั้ง 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 12) พ.ศ.2546  
บทท่ี 1 สภาเทศบาล มาตรา 15 สภาเทศบาลประกอบด�วยสมาชิกสภาเทศบาลซ่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยตรง
ของประชาชนตามกฎหมายว�าด�วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ิน ตามจํานวน  
(1)  สภาเทศบาลตําบล ประกอบด�วยสมาชิกจํานวนสิบสองคน บทท่ี 2 นายกเทศมนตรี มาตรา 48 ทวิ             
ให�เทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งซ่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว�าด�วยการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ิน 
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3. ประชากร 
 

          3.1 ข�อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 
ชุมชนในเขตเทศบาลมี จํานวน  13 แห�ง  จํานวนบ�าน ๑๐,๙๙๓  หลังคาเรือน  จํานวน

ครัวเรือน ๓,69๗  ครัวเรือน ประชากรในชุมชนรวม 1๘,๑๕๔  คน  ชาย  8,๖๓๖  คน  หญิง  9,๕๑๘  คน  
(ข�อมูลจากงานทะเบียนราษฎร วันท่ี  ๒๘  ตุลาคม  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 ป.ป=จจุบัน (255๙) ป.ท่ีแล�ว (255๘) 
ประชากรชาย       (คน) ๘,๖๓๖ ๘,๕๘๐ 
ประชากรหญิง      (คน) ๙,๕๑๘ ๙,๔๒๗ 
รวมประชากร       (คน) ๑๘,๑๕๔ ๑๘,๐๐๗ 

 
 3.2 ช�วงอายุและจํานวนประชากร 
 

กลุ�มอายุ (ป.) ชาย หญิง รวม 
น�อยกว�า ๑ ปI 140 130 270 

๑ - ๔ 446 393 839 
๕ - ๙ 572 540 1,112 

๑๐ – ๑๔ 666 531 1,197 
๑๕ - ๑๙ 728 648 1,366 
๒๐ - ๒๔ 672 692 1,364 
๒๕ - ๒๙ 516 596 1,112 
๓๐ - ๓๔ 642 700 1,342 
๓๕ - ๓๙ 643 664 1,307 
๔๐ - ๔๔ 645 815 1,460 
๔๕ - ๔๙ 644 755 1,399 
๕๐ - ๕๔ 633 741 1,374 
๕๕ - ๕๙ 507 667 1,174 
๖๐ - ๖๔ 370 495 865 
๖๕ - ๖๙ 228 345 573 
๗๐ - ๗๔ 160 214 374 
๗๕ - ๗๙ 114 174 288 
๘๐ - ๘๔ 65 129 194 
๘๕ ข้ึนไป 53 148 165 

รวม 8,434 9,377 17,775 
 

(ข�อมูลของท�องถ่ินเทศบาลตําบลเมืองแกลง ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙) 
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4.สภาพทางสังคม 
 

          4.1 การศึกษา 
สถาบันการศึกษาในสังกัดของเทศบาลมีอยู�ในความรับผิดชอบ จํานวน 1  แห�ง  มีสถาน

การศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง  เขต  2  จํานวน 7  แห�ง  และสถาบันการศึกษาเอกชน 
จํานวน 1 แห�ง ดังนี้ 

 
  ลําดับ 

 
สถานศึกษา 

 จํานวน 
  ห�องเรียน 

 จํานวน 
 นักเรียน 

 จํานวน 
ครู 

รวม 
(คร+ู

นักเรียน) 

อัตราส�วน 
ครู:นักเรียน 

1. โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ๘ ๑๐๒ ๖ ๑08 ๑:๑๗ 
2. โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ๓๒ ๑,๐๐๘ ๔๐ ๑,๐๔๘ 1:๒5  
3. โรงเรียนวัดพลงช�างเผือก ๔๙ ๑,๙๓๔ ๖๙ ๒,๐๐๓ ๑:๒๘ 
4. โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” ๖๓ ๒,๖๙๑ ๑๑๑ ๒,๘๐๒ ๑:๒๔ 
5. โรงเรียนรุ�งนภาพิทยา ๕๙ ๑,๔3๔ 82 1,516 1:17 
6. โรงเรียนอนุบาลหลานรัก ๑๘ ๔๗๑ ๓๖ ๕17 1:๑3 
7 โรงเรียนอนุบาลจินดาวัฒน: - - - - - 
8. โรงเรียน “อยู�เมืองแกลงวิทยา” 

(สังกัดเทศบาล) 
๘ ๑๓๕ ๑๓ ๑48 ๑:๑๐ 

๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน
บริหารธุรกิจ 

๑๘ ๕๗๙ ๑๘ ๕97 1:32 

 รวม 255 8,354 375 8,729 1:22 

(สํารวจ ณ วันท่ี  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙) 

 ๔.๒ กีฬา นันทนาการ/พักผ�อน 
1. สนามบาสเก็ตบอล     จํานวน   ๒   สนาม  

 2. สนามวอลเลย:บอล     จํานวน  ๒   สนาม 
 3. สนามฟุตบอล           จํานวน   ๒  สนาม 
 4. สนามฟุตซอล          จํานวน   ๒  สนาม 
 5. ลานกีฬาท่ัวไป            จํานวน   ๓    แห�ง 
 6. สนามเซปLคตะกร�อ    จํานวน   ๓   สนาม 
 7. สนามเปตอง            จํานวน    ๑   สนาม 
 8. อาคารเอนกประสงค:  จํานวน   1   แห�ง 
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 4.๓ สาธารณสุข  
   1.  โรงพยาบาลแกลง  จํานวน     1   แห�ง 
        2.  ศูนย:บริการสาธารณสุข    จํานวน     1    แห�ง 
  3.  คลีนิคเอกชน     จํานวน   1๖    แห�ง 

๑. ศูนย:บริการสาธารณสุข เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

  1. จํานวนบุคลากร จํานวน ๕ คน   

  2. ผู�มาใช�บริการ (ตุลาคม พ.ศ.2558–กันยายน 2559) ศูนย:บริการสาธารณสุขฯ 

จํานวนท้ังสิ้น  ๔,๔๕๘ ราย คิดเป�นงบประมาณในการรักษาท้ังสิ้น  -  บาท 

ประเภทการเจ็บป_วยท่ีเข�ารับการรักษาในศูนย:บริการสาธารณสุขฯ 
 1. โรคระบบต�อมไร�ท�อ  ๕๓๔  คน 
 2. โรคอุบัติเหตุ   ๕๒๑  คน 
 3. โรคระบบหายใจ  ๔๖๙  คน 
 4. โรคระบบไหลเวียน  ๒๕๑  คน   
 5. โรคระบบกล�ามเนื้อข�อ  ๑๘๒  คน   
 6. โรคระบบย�อย   ๑๕๘  คน   
 7. โรคผิวหนัง   ๑๔๘  คน     
 8. ระบบสืบพันธ:ร�วมปLสสาวะ ๓๙  คน   
 9. โรคเนื้องอก-มะเร็ง  ๓๒  คน   
 10. ระบบตา   ๒๔  คน 
 ๑๑. โรคติดเชื้อและปรสิต  ๒๒  คน 
 ๑๒. ระบบประสาท  ๑๓  คน 
 ๑๓. ระบบหู   ๖  คน   

3. ศูนย:สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  12  แห�ง 

 4.๔ อาชญากรรม 

ตารางแสดงข�อมูลเก่ียวกับอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนภายในอําเภอแกลง  (พ.ศ.2557 – 2559) 
 

ประเภทคดี 
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

  เกิด   จับ  ผู�ต�องหา   เกิด   จับ   ต�องหา   เกิด    จับ   ผู�ต�องหา 
คดีอุกฉกรรจ:/สะเทือนขวัญ - - - ๒ ๒ ๓ ๒ ๑ ๔ 
คดีประทุษร�ายต�อชีวิต/ร�างกาย ๒๒ - - ๙ - - ๗ - - 
คดีท่ีน�าสนใจ ๑๘ - - ๑๙ - - ๑๘ - - 
คดีท่ีรัฐเป�นผู�เสียหาย ๓๓ ๓๓ - ๒๑ ๒๑ - ๓๒ ๓๒ - 

รวม ๗๓ ๓๓ - ๕๑ ๒๓ ๓ ๕๙ ๓๓ ๔ 
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 4.๕ ยาเสพติด 

ตารางแสดงข�อมูลเก่ียวกับยาเสพติดท่ีเกิดข้ึนภายในอําเภอแกลง  (พ.ศ.2557 – 2559) 
 

ประเภทคดี 
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

  เกิด   จับ  ผู�ต�องหา   เกิด   จับ   ต�องหา   เกิด    จับ   ผู�ต�องหา 
คดียาเสพติด ๒๔๒ ๒๔๒ ๒๔๒ ๒๓๒ ๒๓๒ ๒๓๒ ๑๔๕ ๑๔๕ ๑๔๕ 

รวม ๒๔๒ ๒๔๒ ๒๔๒ ๒๓๒ ๒๓๒ ๒๓๒ ๑๔๕ ๑๔๕ ๑๔๕ 

ข�อมูลจาก สถานีตํารวจภูธรแกลง  ณ เดือนตุลาคม 2559 
 
 4.๖ การสังคมสงเคราะหT 

เทศบาลตําบลเมืองแกลงให�ความสําคัญกับการสังคมสงเคราะห: ให�ครอบคลุมเต็มพ้ืนท่ีโดยมี
ผู�สูงอายุท่ีมีสิทธิรับเบ้ียยังชีพ จํานวน ๒,๑๗๒ คน เบ้ียยังชีพคนพิการ จํานวน ๒๕๖ คน  และเบ้ียยังชีพผู�ป_วย
เอดส: จํานวน ๓๒ คน  

5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 

          5.1 การจราจร 
ถนนภายในเขตเทศบาลมีถนนท้ังสิ้น จํานวน   ๑๘๕   สาย 
เป�นถนนแอสฟLลท:ติก    จํานวน   ๑๐๐   สาย    ระยะทาง  ๓๐.๗๘๒  กม. 
เป�นถนน ค.ส.ล.     จํานวน     ๘๒   สาย   ระยะทาง  ๒๙.๒๓๘  กม. 
และเป�นถนนลูกรัง    จํานวน       ๓    สาย   ระยะทาง    1.๕๐4  กม. 
ความยาวประมาณ    ระยะทาง  ๖๑.๕๒๔   กม. 

          5.2 การไฟฟVา 
ไฟฟgาส�องสว�างสาธารณะในเขตเทศบาล ครอบคลุมพ้ืนท่ีโดยรวมภายในเขตเทศบาล           

มีสภาพการใช�งานท่ีปกติสมบูรณ: ๙๐% อยู�ในระหว�างซ�อมบํารุง ๑๐% ของปริมาณดวงโคมท้ังหมด        
จํานวน ๓,๔๐๐ โคม 

 

          5.3 การประปา 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีหน�วยงานท่ีรับผิดชอบ คือกองการประปา ปLจจุบันมีผู�ขอใช�น้ํา

ท้ังหมด จํานวน  ๖,๒๐๐   ครัวเรือน  (ข�อมูล ณ วันท่ี  ๑๑  ตุลาคม  255๙) 
  -  ปริมาณน้ําประปาท่ีผลิตได�ประมาณ      ๙,๖๘๐     ลูกบาศก:เมตรต�อวัน 
  -  ปริมาณน้ําประปาท่ีผลิตได�ประมาณ      ๒๙๐,๔๐๐ ลูกบาศก:เมตรต�อเดือน 
  -  ปริมาณน้ําประปาท่ีใช�เฉลี่ยประมาณ      ๔,๖๐๐ ลูกบาศก:เมตรต�อวัน 

 -  เฉลี่ยปริมาณท่ีใช�น้ําประปาต�อคนประมาณ  250  ลิตรต�อคนต�อวัน 

          5.4 โทรศัพทT 
ระบบโทรศัพท:พ้ืนฐานท่ีให�บริการในเขตเทศบาลฯได�แก� บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สาขา

แกลง  ซ่ึงให�บริการโทรศัพท:พ้ืนฐานประจําท่ี ในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง จํานวนลูกค�าในเขตเทศบาล       
จํานวน ๒,๐๐๐ ราย (จํานวนโดยประมาณ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
(ข�อมูลจากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สาขาแกลง)  
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          5.5 ไปรษณียTหรือการส่ือสารหรือการขนส�ง และวัสดุ ครุภัณฑT 
ประเภทของบริการ ประกอบด�วย 
๑. ไปรษณียภัณฑ: 
๒. ไปรษณียภัณฑ:มีหลักฐาน 
๓. ไปรษณีย:ด�วนพิเศษ 
๔. พัสดุไปรษณีย: 
๕. L๐gispost 
จํานวนผู�มาใช�บริการ ๔๐ ครั้ง/เดือน 
(ข�อมูลจากท่ีทําการไปรษณีย: ปI ก.ย.๕๘-ต.ค.๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙) 

 
6.ระบบเศรษฐกิจ 
 

          6.1 การเกษตร 
มีพ้ืนท่ีทํานา จํานวน ๑๘ ไร� พ้ืนท่ีทําสวนยางและสวนผลไม� จํานวน ๑,๔๒๘ ไร� และท่ีเหลือ

ประกอบอาชีพส�วนตัวและรับจ�าง มีพืชท่ีสําคัญ ได�แก� สวนผลไม� เช�น ลองกอง, ทุเรียน, เงาะ, มังคุด จํานวน 
๒๐๙ ไร�ยางพารารวมท้ังสิ้น ๑๓ ชุมชน จํานวน  ๑,๒๑๙ ไร�  

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

          6.2 การประมง 
- ประมงน้ําเค็ม , ประมงน้ําจืด , ประมงน้ํากร�อย 
ข�อมูลการเพาะเลี้ยงกุ�งก�ามแดง ต.ทางเกวียน จํานวน ๑๐ ราย พ้ืนท่ีเลี้ยง ๔๓๙ ตารางเมตร 

จํานวนกุ�ง ๑,๒๗๐ ตัว ต.วังหว�า ๒ ราย พ้ืนท่ีเลี้ยง ๒๐๗.๕ ตารางเมตร จํานวนกุ�ง ๕๕๐ ตัว บ�อเป�นบ�อ
พลาสติกพีอี บ�อคอนกรีต กระบะปูน กาละมังฟpวเจอร:บอร:ด 

(ข�อมูลจากประมงอําเภอแกลง เม่ือวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)  

          6.3 การปศุสัตวT 
เทศบาลตําบลเมืองแกลงเรามีการเลี้ยงสุกร เลี้ยงโคเนื้อ เลี้ยงไก� , เป�ด , นก , กุ�ง ฯลฯ. และมี

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเมืองแกลงการควบคุมการเลี้ยงและปล�อยสัตว: พ.ศ.๒๕๔๑ 

          6.4 การบริการ 
แสดงประเภทและจํานวนสถานประกอบการด�านการพาณิชยกรรมและการบริการ 

1. ด�านการพาณิชยกรรมและบริการ  
แสดงประเภทและจํานวนสถานประกอบการด�านการพาณิชยกรรมและการบริการ 

   1)  สถานีบริการน้ํามันในเขตเทศบาล       ๕    แห�ง 
   2)  ศูนย:การค�า/ห�างสรรพสินค�า        ๓    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          ๒   แห�ง  
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   8)  ธนาคาร                   ๑๒   แห�ง 
   9)  โรงภาพยนตร:              1   แห�ง 
   10) สถานท่ีจําหน�ายอาหารตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข ประมาณ     ๕๑๙   แห�ง 
   11) โรงงาน     ๗ แห�ง 
 

          6.5 การท�องเท่ียว 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง  มีแหล�งท�องเท่ียวทางศิลปะ วัฒนธรรม ได�แก� วัดสารนารถธรรมา

ราม แหล�งท�องเท่ียวเชิงนิเวศน: ได�แก� แม�น้ําประแส เรือนแพริมน้ําโฮมสเตย: และเป�นทางผ�านของการเดินทาง
ไปท�องเท่ียว คือ ถนนสายเขาดิน –น้ําใสไปอุทยานแห�งชาติเขาชะเมา ถนนสายสามแยกประแสร: – ชุมนุมสูง 
ไปอ�างเก็บน้ําเขาจุก และถนนทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ไปท�องเท่ียวยังจังหวัดจันทบุรี ตราด 
และชลบุรี 

 

          6.6 อุตสาหกรรม 
ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเมืองแกลง มีโรงงานอุตสาหกรรม เช�น โรงงานแปรรูปไม�ยางพารา , 

โรงงานแปรรูผลิตภัณฑ:น้ํายางพารา , โรงงานผลิตเฟอร:นิเจอร:ต�างๆ 

6.7 การพาณิชยTและกลุ�มอาชีพ 
1. กลุ�ม/ชมรม 

  ๑. ชมรมแอโรบิคเทศบาล    
  ๒. ชมรมแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ    
  ๓. ชมรมแอโรบิคลานกีฬาสุนทรโวหาร  
  ๔. ชมรมเซปLกตะกร�อสามย�าน   
  ๕. ชมรมฟุตบอล ๓๐ อัพ แกลง   
  ๖. ชมรมฟุตบอลเพ่ือสุขภาพ (ร.พ.แกลง)  
  ๗. ชมรมฟุตบอลกีฬาโพธิ์ทองสัมพันธ:  
  ๘. ชมรมสืบสานศิลปะมวยไทย   
  ๙. ชมรมบาสเก็ตบอล    
  ๑๐. ชมรมข่ีจักรยานเพ่ือสุขภาพ อ.แกลง  
  ๑๑. ชมรมแบตมินตัน         
  ๑๒. ชมรมออกกําลังกายยืดเส�นเพ่ือสุขภาพ  
  ๑๓. ชมรมร�านอาหารเครื่องด่ืม-แผงลอย  

๑๔. ชมรมช�างตัดผม-เสริมสวย   
๑๕. กลุ�มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

  ๑๖. ชมรมผู�สูงอายุเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
๒. กองทุนต�างๆ 

1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
2. กองทุนหมู�บ�าน 

๓. สมาคม 
1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห: ธกส. อ.แกลง  

 ๒. สมาคมลูกเสือชาวบ�าน 
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  ๓. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห:สหกรณ:การเกษตรเมืองแกลงจํากัด 
 ๔. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห:อาสาสมัครสาธารณสุข อ.แกลง 
 ๕. สมาคมพุทธศาสตร:สงเคราะห: 
 ๖. สมาคมพุทธประชานุเคราะห: (กุยอิงเกาะ) 
 

          6.8 แรงงาน 
ประชากรส�วนใหญ�ประมาณร�อยละ 80 ประกอบอาชีพค�าขายและมีการ ทําการเกษตรกรรม

ได�แก� ทํานา ทําสวนผลไม� ปลูกยางพารา และประกอบอาชีพส�วนตัวและรับจ�าง 
 

7.เศรษฐกิจพอเพียงท�องถิ่น (ด�านการเกษตรและแหล�งนํ้า) 
 

          7.1 ข�อมูลพ้ืนฐานของชุมชน 
มีจํานวน 1๓ ชุมชน และมีข�อมูลพ้ืนฐานแต�ละชุมชนดังนี้ 

  

- จํานวนประชากรแยกตามสถานภาพผู�อาศัย 
 

หมู�ท่ี ช่ือหมู�บ�าน 
ประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

 ไม�กําหนดชุมชน ๑๑๐ ๑๑๙ ๒๒๙ 
1 ชุมชนแกลงแกล�วกล�า ๑,๐๑๒ ๑,๐๙๔ ๒,๑๐๖ 
2 ชุมชนสุนทรโวหาร ๑,๑๐๔ ๑,๒๒๕ ๒,๓๒๙ 
3 ชุมชนมาบใหญ� ๓๖๐ ๔๐๒ ๗๖๒ 
4 ชุมชนสารนารถ ๔๒๘ ๔๕๗ ๘๘๕ 
5 ชุมชนหนองแตงโม ๗๙๓ ๙๑๑ ๑,๗๐๔ 
6 ชุมชนหนองแหวน ๕๖๒ ๕๕๗ ๑,๑๑๙ 
7 ชุมชนโพธิ์ทอง ๗๗๗ ๘๒๕ ๑,๖๐๒ 
8 ชุมชนดอนมะกอก ๒๖๘ ๒๙๔ ๕๖๒ 
9 ชุมชนในยาง ๔๐๑ ๔๗๕ ๘๗๖ 

10 ชุมชนแหลมยาง ๒๕๒ ๒๘๒ ๕๓๔ 
11 ชุมชนหนองกระโดง ๘๕๖ ๙๖๓ ๑,๘๑๙ 
1๒ ชุมชนหนองควายเขาหัก ๗๔๒ ๘๕๙ ๑,๖๐๑ 
1๓ ชุมชนพลงช�างเผือก ๙๗๑ ๑,๐๕๕ ๒,๐๒๖ 

 รวม 8,636 9,518 18,154 
 

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

          7.2 ข�อมูลด�านการเกษตร 
มีการเพาะปลูกทําการเกษตร ได�แก� การทําสวนผลไม� สวนยางพารา ทํานา และปลูกผักสวนครัว 

 

          7.3 ข�อมูลด�านแหล�งน้ําการเกษตร 
แหล�งน้ําธรรมชาติไหลผ�าน ได�แก� แม�น้ําประแส  
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          7.4 ข�อมูลด�านแหล�งน้ํากิน น้ําใช� (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
เทศบาลตําบลเมืองแกลงมีแม�น้ําประแสในการผลิตน้ําประปาเพ่ือใช�ในการอุปโภค บริโภค 

และเป�นประปาท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเมืองแกลง ปLจจุบันมีผู�ขอใช�น้ําท้ังหมด จํานวน  
๖,๒๐๐  ครัวเรือน 

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) 
 

8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
          8.1 การนับถือศาสนา   

ประชาชนส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธประมาณร�อยละ 9๐ ศาสนาอ่ืนๆ ประมาณ 
ร�อยละ ๑๐ มีวัดท่ีอยู�ในเขตเทศบาล จํานวน 3 แห�ง 
    -  วัดสารนารถธรรมาราม  นิกายธรรมยุต 
    -  วัดโพธิ์ทองพุทธาราม  นิกายมหานิกาย 
    -  วัดพลงช�างเผือก  นิกายมหานิกาย 

- วัดโพธิ์ทองพุทธาราม 
วัดโพธิ์ทองพุทธารามนี้ เป�นวัดเก�าแก�สืบเนื่องมาแต�โบราณกาล โดยไม�ทราบว�าผู�ใดเป�นผู�สร�าง 

และสร�างในสมัยใดไม�ปรากฏหลักฐาน ในวิหารเก�าแก�ท่ีสุดของวัดมีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสะดุ�งมาร ๑ องค: 
สร�างในปI พ.ศ.๒๓๑๐ ซ่ึงเป�นปIแรกท่ีเราเสียกรุงครั้งท่ี ๒ มีชื่อว�าพระพุทธโรจนฤทธิ์ และมีปรากฏในพงศาวดาร
พระเจ� าตากสิน  ในช� ว ง ท่ีพระเจ� าตากสินยึด เ มืองแกลง ได� รู� จั ก ใกล� ชิ ด กับพระสงฆ: รู ปหนึ่ งชื่ อ  
พระโพธิวงศ:(ชื่น) เป�นเจ�าอาวาสวัดโพธิ์ทอง ท�านเป�นพระท่ีรอบรู�ในเรื่องของพระไตรปpฎกอย�างแตกฉานอีกด�วย 
แล�วท�านก็ได�อํานวยความสะดวกให�กับกองทัพของพระเจ�าตาก และภายในวัดยังมีอุโบสถเก�าซ่ึงเป�นรูปลักษณ:
ของลวดลายเฉพาะตัวท่ีสร�างไว�แต�เม่ือปI พ.ศ.๒๔๖๔ และพระพุทธรูปปางสะดุ�งมารประดิษฐานเป�นพระ
ประธานปรากฏอยู�ในอุโบสถหลังเก�า วัดโพธิ์ทองพุทธารามถือว�าเป�นวัดแรกในอําเภอแกลงท่ีมีชื่อเสียงทางด�าน
การจัดการศึกษามาแต�อดีต ในอดีตชาวบ�านเคยเรียกวัดนี้ว�า วัดบ�านหนทางเกวียน ต�อมาภายหลังมีการย�าย
ท่ีตั้งวัดมาอยู�บริเวณวัดโพธิ์ทองปLจจุบันและมีการเรียกขานชื่อวัดใหม�ว�า วัดโพธิ์ทอง สืบเนื่องจากมีต�นโพธิ์อายุ
นับร�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�นป_าใหญ� 
เป�นทุ�งนา และบางส�วนเป�นป_าพลุ มีพืชชนิดหนึ่งชื่อว�าพลง เป�นพืชประเภทหญ�า มีลําต�นคล�าย กก มีช�างเพศ
เมียเชือกหนึ่ง ลงมาท่ีพลงนี้แล�วติดหล�มถอนตัวไม� ข้ึนจนถึงแก�ความตาย ชาวบ�านจึงเรียกบริเวณนี้ว�า         
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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�างเผือกยังมีพระพุทธรูปปLsนปางมารวิชัย หน�าตัก
กว�าง ๑.๘๕ เมตร ประดิษฐานเป�นพระประธานประจําอุโบสถหลังเก�า สร�างในปI พ.ศ.๒๔๗๒ มีชื่อว�า พระพุทธ
กาฬาภา 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 มเหศักด์ิอัคค
ฤทธิ์ กรุณามหาศาล สุภลักษณ:เจริญจิต สุภมิตรพิชิตมาร อิทธิพลมงคลการ ประสาธน:สุขทุกข:กษัย สุทธิญาณ
อุดมเดช โลกเชษฐ:อํานวยชัย เกษมสันต:นิราศภัย บรมนารถศาสดา” โดยสมเด็จพระนางเจ�ารําไพพรรณี       
ได�เสด็จพระราชดําเนินมายกนพปฎลเศวตฉัตร ถวายพระประธาน วัดสารนารถธรรมารามถือเป�นวัดท่ีสวยท่ีสุด
อันดับท่ี ๒ ลองมาจากวัดหลวงพ�อโสธร จ.ฉะเชิงเทรา 

          8.2 ประเพณีและงานประจําป.  
๑. 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 

2. งานประเพณีทําบุญตักบาตรเทโว สถานท่ีจัดบริเวณตลาดอําเภอแกลง (ตลาดสามย�าน)    
จัดข้ึนในวันแรม 1 คํ่า เดือน 11 หลังวันออกพรรษา 1 วัน โดยจัดให�มีขบวนแห�นางฟgา เทวดา ตามด�วยขบวน
พระสงฆ:ออกเดินตักบาตรข�าวสารอาหารแห�งปpดท�ายด�วยขบวนเปรต  ซ่ึงชาวบ�านจะใส�เหรียญบาทหรือธนบัตร
ตามแต�จิตศรัทธา  ซ่ึงเม่ือทําบุญแล�วจะต�องทําทาน 

๓. จัดประเพณีลอยกระทง  จัดงานในวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 12 ของทุกปI โดยกําหนดการจัด
งาน จํานวน 2 วัน เพ่ือเป�นการระลึกคุณพระแม�คงคาท่ีให�ใช�อุปโภคและบริโภค และจัดงานมหรสพสมโภชน:  
มีการประกวดหนูน�อยนพมาศ นางนพมาศ  ประกวดกระทง 

๔. จัดงานวันประเพณีวันสงกรานต:และวันผู�สูงอายุแห�งชาติ ซ่ึงถือว�าเป�นวันปIใหม�ของคนไทย
ในสมัยโบราณ จัดงานในวันท่ี 13 - 14 เมษายน ของทุกปI กิจกรรม จัดทําบุญเลี้ยงพระในช�วงเช�า ตรวจ
สุขภาพผู�สูงอายุ จัดขบวนแห�นางสงกรานต: และชุมชนต�าง ๆ ทําพิธีรดน้ําดําหัวผู�สูงอายุ และจัดการแข�งขัน
กีฬาพ้ืนบ�าน 
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๕. งานประเพณีตักบาตรข�าวสารอาหารแห�งระหว�างเข�าพรรษา ระหว�างช�วงเข�าพรรษา
ประมาณเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ของทุกปI กิจกรรมจัดพิธีตักบาตรข�าวสารอาหารแห�งรอบตลาดสามย�าน  
จํานวน 3 ครั้ง 

๖. จัดงานประเพณีตักบาตรข�าวสารอาหารแห�งในเทศกาลข้ึนปIใหม� จัดในประมาณเดือน
มกราคม ของทุกปI กิจกรรม จัดงานบริเวณสี่แยกปgายทันใจ ตักบาตรข�าวสารอาหารแห�งแด�พระภิกษุสงฆ:และ
ขอพรจากผู�ใหญ� 

๗. จัดงานประเพณีแห�เทียนเข�าพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคม กิจกรรม จัดหาเทียนมอบ
ให�ชุมชนเพ่ือร�วมขบวนแห�เทียนเข�าพรรษาและนําเทียนไปถวายวัดต�าง ๆ ในเขตเทศบาล 
          8.3 ภาษาถ่ิน คือ ภาษาถ่ินระยอง น้ําเสียงเหน�อ 
          8.4 สินค�าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

สินค�าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึกท่ีโดดเด�น  คือ  
ผลไม�แปรรูป เช�น ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน ขนุนทอด เป�นต�น และมีการนําไม�ยางพารามาผลิต

เป�นเฟอร:นิเจอร: 
 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

          9.1 น้ํา 
แหล�งน้ําธรรมชาติ 
คลองประแส ๑ สาย  
แหล�งน้ําท่ีสร�างข้ึน 
ระบบประปาของเทศบาลตําบลเมืองแกลง ๒ แห�ง 
สระน้ํา   ๒ แห�ง คือ บริเวณสนามกีฬาและแหลมท�าตะเคียน 

          9.2 ป7าไม� 
เป�นป_าเบญจพรรณและป_าชายเลนบริเวณริมแม�น้ําประแส เช�น ต�นโกงกาง และต�นแสม 

9.๓ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง โดยรวมมีคุณภาพอยู�ในเกณฑ:ดี อุดมสมบูรณ: และเทศบาลให�

ความสําคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ซ่ึงแม�น้ําประแสใสสะอาดดี สามารถใช�เป�น
แหล�งอนุบาลสัตว:น้ําได� และก็อุดมสมบูรณ:ทําการเพาะปลูกเกษตรกรรมได�ผลผลิตดี 

๑๐. การปVองกันอัคคีภัย 
  1  สถิติเพลิงไหม�ในรอบปI (1 ม.ค. - 31  ต.ค.)  จํานวน  ๔๐   ครั้ง (เพลิงไหม�หญ�า) 
                         (เกิดข้ึนในเขตเทศบาล ๔๐  ครั้ง  นอกเขตเทศบาล  -  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) 
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   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    ๓   เครื่อง 
  6  พนักงานดับเพลิง  จํานวน  ๒๐  คน  
  7  อาสาสมัครปgองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน ๑๒๐  คน  
  8  การฝtกซ�อมบรรเทาสาธารณภัยปIท่ีผ�านมา  จํานวน   -   ครั้ง 
                 9  อ่ืนๆ ……………………………… 
          ๑๐.๑. การรักษาความม่ันคงและความสงบสุขของประชาชน 

งานรักษาความสงบเรียบร�อยและความม่ันคงของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
  สําหรับเทศบาลตําบลเมืองแกลง มี เจ�าหน�า ท่ี เทศกิจ มีอัตรากําลัง เจ�าหน�า ท่ี  ๓ คน   
ชุดปฏิบัติงานเทศกิจ แบ�งเจ�าหน�าท่ีออกปฏิบัติงาน โดยออกตรวจความเป�นระเบียบเรียบร�อย ของผู�ประกอบ 
การค�าหาบเร�แผงลอย  เป�นประจําทุกวันออกตรวจผู�ประกอบการตามถนนสายต�างๆ ในเทศบาลและตรอกซอย
ใน 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�วมในการระมัดระวังและปgองกันตนเอง เช�น คณะกรรมการยามท�องถ่ิน,อปพร.  

1๑. ด�านการจัดการขยะ 
          ๑.  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. 

          ๒.  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 
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  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   

๑๒. ข�อมูลเกี่ยวกับศกัยภาพของท�องถิ่น 

          1. โครงสร�างและอํานาจหน�าที่ราชการของเทศบาล 

การแบ�งส�วนบริหารงานราชการของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

โครงสร�างหรือการแบ�งส�วนบริหารของเทศบาล  ประกอบด�วย  2  ฝ_าย  คือ  สภาเทศบาล  
เป�นฝ_ายนิติบัญญัติ และมีฝ_ายบริหารประกอบด�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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนแผนพัฒนาท	องถ่ินส่ีป� พัฒนาท	องถ่ินส่ีป� ((พพ..ศศ..22556611--22556644))                                                          เทศบาลตําบลเมืองแกลงเทศบาลตําบลเมืองแกลง  
 

 

 โครงสร�างของเทศบาลและอัตรากําลังในการบริหารงานของเทศบาลตําบลเมืองแกลง    
           
           
           

   

เลือกตั้ง         
             แต�งตัง้     
          
           
           
                   
          
           
 
 
 
 
           
        
     
           
 
 

 
 
 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีส�วนงานระดับกอง  7  หน�วยงาน  ดังนี้ 

1. สํานักปลัดเทศบาล มีหน�าท่ีดําเนินงานเก่ียวกับงานธุรการ งานการเจ�าหน�าท่ี   
งานทะเบียนราษฎร งานปgองกันและบรรเทาสาธารณภัย   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 และงานสถานท่ีและไฟฟgาสาธารณะ 

5. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม มีหน�าท่ีดําเนินงานเก่ียวกับ งานธุรการ  งานสุขาภิบาล-
และสิ่งแวดล�อม งานสัตวแพทย: งานศูนย:บริการสาธารณสุข  งานรักษาความสะอาด   

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

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 
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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 

๑๓ 
๗ 

๑๓ 
๕ 
๖ 
๕ 
๖ 

๖ 
- 
- 
๔ 
๖ 
- 
๒ 

๒๘ 
๔ 
๕ 

๒๑ 
๔๓ 
๑๕ 
๙ 

๔๗ 
๑๑ 
๑๘ 
๓๐ 
๕๕ 
๒๐ 
๑๗ 

รวม 
๕๕ ๑๘ ๑๒๕ ๑๙๘ 

   ท่ีมา  :  งานการเจ�าหน�าท่ี  สํานักปลัดเทศบาล  ข�อมูล  ณ  วันท่ี  ๑ ตุลาคม 255๙ 

3. จํานวนพนักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
 

กอง/ฝ7าย 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 
๒ 
 

๑ 
๑ 
1 
 

๒ 
๑ 

1 
- 
 

๕ 
- 
๑ 
 
- 
1 

๕ 
๑ 
 

๓ 
1 
- 
 
- 
๒ 

- 
- 
 
- 
- 
- 
 

๑ 
- 

๑๐ 
๕ 
 

๑๐ 
๕ 
๕ 
 

๒ 
๕ 

รวม 
- ๑ ๗ ๑ ๒ ๑๐ ๘ ๑๒ ๑ ๔๒ 

ท่ีมา  :  งานการเจ�าหน�าท่ี สํานักปลัดเทศบาล ข�อมูล  ณ  วันท่ี  ๑ ตุลาคม  255๙ 
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๑๓. 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. ปgองกันและระงับโรคติดต�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: 
 

14. การใช�ผังเมืองรวมเมืองแกลง 
  การใช�ประโยชน:ท่ีดินในเขตผังเมืองรวมเมืองแกลง  จังหวัดระยอง ในปLจจุบัน  สามารถแบ�ง
ออกเป�นประเภทหลักๆ  ดังต�อไปนี้ 

1) การใช�ประโยชน:ท่ีดินประเภทท่ีอยู�อาศัย  มีการใช�ประโยชน:ท่ีดิน เกาะกลุ�มในบริเวณ  
ถนนมาบใหญ� ถนนหนองกันเกรา  ถนนหนองปรือ  ถนนเจริญสุข  ทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 3  (ถนน
สุขุมวิท)  ถนนโพธิ์ทอง  ถนนสุนทรภู� ซอย 4 ซอย 7 และถนนพลงช�างเผือกแล�ว  ยังกระจายตัวอยู�ท่ัวไปตาม
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม  จะมีลักษณะเกาะกลุ�มกันบ�าง  โดยเฉพาะบริเวณท่ีอยู�ใกล�วัดและโรงเรียน โดยลักษณะท่ีอยู�
อาศัยมีความหลากหลาย  ท้ังตึกแถว เรือนไม� เรือนครึ่งปูนครึ่งไม� เรือนมีใต�ถุนสูง 

ซ่ึงในเขตผังเมืองรวมมีการใช�ประโยชน:ท่ีดินประเภทนี้ท้ังหมด 2,065.68 ไร� เท�ากับร�อยละ 
5.32 ของประเภทการใช�ประโยชน:ท่ีดินทุกประเภท โดยแยกเป�นการใช�ประโยชน:ท่ีดินในเขตผังเมืองรวมเดิม 
1,497.09 ไร� และการใช�ประโยชน:ท่ีดินในเขตผังเมืองรวมเฉพาะส�วนขยาย 568.59 ไร� 

2) การใช�ประโยชน:ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม  ส�วนใหญ�รวมกลุ�มค�อนข�างหนาแน�นบริเวณ
ศูนย:กลางชุมชน  โดยเฉพาะตามแนวทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ถนนสุนทรโวหาร ถนน
เทศบาล 1 และถนนเทศบาล 2  ซ่ึงเป�นพ้ืนท่ีศูนย:กลางเมือง 
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ซ่ึงในเขตผังเมืองรวมมีการใช�ประโยชน:ท่ีดินประเภทนี้ท้ังหมด 482.65 ไร� เท�ากับร�อยละ 
1.24 ของประเภทการใช�ประโยชน:ท่ีดินทุกประเภท  โดยแยกเป�นการใช�ประโยชน:ท่ีดินในเขตผังเมืองรวมเดิม 
451.43 ไร� และการใช�ประโยชน:ท่ีดินในเขตผังเมืองรวมเฉพาะส�วนขยาย 31.22 ไร�  

3) การใช�ประโยชน:ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค�า  กระจายอยู�ท่ัวไปในเขตผัง ส�วน
ใหญ�เป�นกิจการอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับการเกษตร อาทิ อุตสาหกรรมในการผลิตเฟอร:นิเจอร:จากยางพารา 
อุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องกับยางพารา  ซ่ึงมีการปลูกหมุนเวียนในบริเวณชุมชนโดยรอบเป�นกิจการท่ีมี
ความสัมพันธ:กับชุมชน 

ซ่ึงในเขตผังเมืองรวมมีการใช�ประโยชน:ท่ีดินประเภทนี้ท้ังหมด 488.82 ไร� เท�ากับร�อยละ 
1.26 ของประเภทการใช�ประโยชน:ท่ีดินทุกประเภทโดยแยกเป�นการใช�ประโยชน:ท่ีดินในเขตผังเมืองรวมเดิม 
251.37 ไร� และการใช�ประโยชน:ท่ีดินในเขตผังเมืองรวมเฉพาะส�วนขยาย 237.45 ไร� 

1) การใช�ประโยชน:ท่ีดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ใน
เขตผังเมืองรวมเมืองแกลง มีสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เช�น สํานักงานเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง ท่ีว�าการอําเภอแกลง ท่ีทําการไปรษณีย:โทรเลขแกลง สถานีตํารวจภูธรแกลง เป�นต�น 

ซ่ึงในเขตผังเมืองรวมมีการใช�ประโยชน:ท่ีดินประเภทนี้ท้ังหมด 60.76 ไร� เท�ากับร�อยละ 
0.16 ของประเภทการใช�ประโยชน:ท่ีดินทุกประการ  โดยแยกเป�นการใช�ประโยชน:ท่ีดินในเขตผังเมืองรวมเดิม 
53.74 ไร� และการใช�ประโยชน:ท่ีดินในเขตผังเมืองรวมเฉพาะส�วนขยาย 7.02 ไร� 

2) การใช�ประโยชน:ท่ีดินประเภทสถาบันการศึกษา  ประกอบด�วย สถาบันการศึกษาในระดับ
ต�างๆ ในเขตผังเมืองรวมเมืองแกลง มีสถาบันการศึกษา เช�น โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 
โรงเรียนบ�านหนองน้ําขุ�น  เป�นต�น 

ซ่ึงในเขตผังเมืองรวมมีการใช�ประโยชน:ท่ีดินประเภทนี้ท้ังหมด 111.92 ไร� เท�ากับร�อยละ 
0.29 ของประเภทการใช�ประโยชน:ท่ีดินทุกประเภท  โดยแยกเป�นการใช�ประโยชน:ท่ีดินในเขตผังเมืองรวมเดิม 
71.17 ไร� และการใช�ประโยชน:ท่ีดินในเขตผังเมืองรวมเฉพาะส�วนขยาย 40.75 ไร� 

3) การใช�ประโยชน:ท่ีดินประเภทสถาบันศาสนา  ประกอบด�วย วัด โบสถ: และศาลเจ�า ในเขต 
ผังเมืองรวมเมืองแกลง มีสถาบันศาสนา เช�น วัดหนองกันเกรา วัดโพธิ์ทองพุทธาราม วัดหนองน้ําขุ�น วัดพลง
ช�างเผือก เป�นต�น 

ซ่ึงในเขตผังเมืองรวมมีการใช�ประโยชน:ท่ีดินประเภทนี้ท้ังหมด 89.94 ไร� เท�ากับร�อยละ 
0.23  ของประเภทการใช�ประโยชน:ท่ีดินทุกประเภท  โดยแยกเป�นการใช�ประโยชน:ท่ีดินในเขตผังเมืองรวมเดิม 
65.47 ไร� และการใช�ประโยชน:ท่ีดินในเขตผังเมืองรวมเฉพาะส�วนขยาย 24.47 ไร� 

4) การใช�ประโยชน:ท่ีดินประเภทนันทนาการ  ประกอบด�วย สวนสาธารณะ สนามกีฬา 
สถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจ เป�นต�น ในเขตผังเมืองรวมเมืองแกลงมีการใช�ประโยชน:ท่ีดินประเภทนี้ท้ังหมด 62.41 
ไร� เท�ากับร�อยละ 0.16 ของประเภทการใช�ประโยชน:ท่ีดินทุกประเภท  ซ่ึงอยู�ในเขตผังเมืองรวมเดิมท้ังหมด 

5) การใช�ประโยชน:ท่ีดินประเภทถนน ซอย ในเขตผังเมืองรวมเมืองแกลง มีถนนซอย ท่ีสําคัญ 
เช�น ทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 344 (บ�านบึง-แกลง) ทางหลวง
แผ�นดินหมายเลข 3164 เป�นเส�นทางไปสู�สถานท่ีท�องเท่ียวชายทะเลท่ีสําคัญของจังหวัดระยอง เป�นต�น 

ในเขตผังเมืองรวมมีการใช�ประโยชน:ท่ีดินประเภทนี้ท้ังหมด 641.84 ไร� เท�ากับร�อยละ 1.65 
ของประเภทการใช�ประโยชน:ท่ีดินทุกประเภท  โดยแยกเป�นการใช�ประโยชน:ท่ีดินในเขตผังเมืองรวมเดิม 
551.82 ไร� และการใช�ประโยชน:ท่ีดินในเขตผังเมืองรวมเฉพาะส�วนขยาย 90.19 ไร� 

6) การใช�ประโยชน:ท่ีดินประเภทแม�น้ํา  ลําคลอง หรือแหล�งน้ําสาธารณะ ในเขตผังเมืองรวม
เมือง  แกลง มีแม�น้ํา ลําคลอง หรือแหล�งน้ําสาธารณะท่ีสําคัญ เช�น น้ําประแส คลองวังหว�า หนองน้ําขาว 
หนองกันเกรา เป�นต�น 



แผนแผนพัฒนาท	องถ่ินส่ีป� พัฒนาท	องถ่ินส่ีป� ((พพ..ศศ..22556611--22556644))                                                          เทศบาลตําบลเมืองแกลงเทศบาลตําบลเมืองแกลง  
 

 

ในเขตผังเมืองรวมมีการใช�ประโยชน:ท่ีดินประเภทนี้ท้ังหมด 1,090.41 ไร� เท�ากับร�อยละ 
2.81 ของประเภทการใช�ประโยชน:ท่ีดินทุกประเภท  โดยแยกเป�นการใช�ประโยชน:ท่ีดินในเขตผังเมืองรวมเดิม 
417.63 ไร� และการใช�ประโยชน:ท่ีดินในเขตผังเมืองรวมเฉพาะส�วนขยาย 672.78 ไร� 

7) การใช�ประโยชน:ท่ีดินประเภทเกษตรกรรม ป_าไม� ท่ีว�าง  เป�นพ้ืนท่ีส�วนใหญ�ของผังเมืองรวม
เมืองแกลง ประกอบด�วย พ้ืนท่ีนา พ้ืนท่ีสวน พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว:น้ํา และพ้ืนท่ีปศุสัตว: 

ซ่ึงในเขตผังเมืองรวมมีการใช�ประโยชน:ท่ีดินประเภทนี้ท้ังหมด 33,746.62 ไร� เท�ากับร�อยละ 
86.88 ของประเภทการใช�ประโยชน:ท่ีดินทุกประเภท  โดยแยกเป�นการใช�ประโยชน:ท่ีดินในเขตผังเมืองรวม
เดิม 14,183.09 ไร� และการใช�ประโยชน:ท่ีดินในเขตผังเมืองรวมเฉพาะส�วนขยาย 19,563.53 ไร� 

ป=ญหาของผังเมืองรวมเมืองแกลง 
1) ขาดมาตรการท่ีเข�มงวดในการควบคุมการใช�ประโยชน:ท่ีดิน ในผังเมืองรวมเมืองแกลงมี

การดัดแปลงอาคารเพ่ือเลี้ยงนกนางแอ�นในย�านท่ีอยู�อาศัย เป�นการใช�ท่ีดินผิดประเภท ซ่ึงก�อให�เกิดปLญหา เรื่อง 
เสียง กลิ่น รวมถึงปLญหาด�านสาธารณสุข 

2) ทรัพยากรทางธรรมชาติและระบบนิเวศเสื่อมโทรม เป�นผลมาจากการพัฒนาด�าน
อุตสาหกรรมท่ีขาดความระมัดระวังต�อผลกระทบทางด�านสิ่งแวดล�อม ทําให�พ้ืนท่ีมีปLญหาด�านสิ่งแวดล�อม 
ได�แก� กลิ่น น้ําเสีย ขยะ และสารอันตราย 

3) มีแรงงานต�างด�าวอพยพเข�ามาในพ้ืนท่ี  เนื่องจากพ้ืนท่ีผังเมืองรวมเมืองแกลงมีความ
ต�องการแรงงาน เพ่ือตอบสนองภาคอุตสาหกรรมและทํางานประเภทท่ีคนไทยไม�นิยมทํา ส�งผลให�เกิดปLญหา 
เรื่องความต�องการของสาธารณูปโภค และสาธารณูปการท่ีต�องการเพ่ิมมากข้ึน ปLญหาเรื่องความแออัดของท่ี
พักอาศัย และปLญหาอาชญากรรมต�างๆ 

ข�อจํากัดของผังเมืองรวมเมืองแกลง 
1) เขตป_าอนุรักษ:  ในเขตผังเมืองรวมเมืองแกลงบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต�มีพ้ืนท่ีป_าชาย

เลนท่ีกําหนดให�เป�นป_าอนุรักษ:  ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 
2) สถานีเครื่องช�วยในการเดินอากาศ (V.O.R) ในเขตผังเมืองรวมเมืองแกลงมีสถานี

เครื่องช�วยในการเดินอากาศ (V.O.R) ต้ังอยู�ทิศตะวันออกเฉียงใต�ของผัง  ซ่ึงบริเวณดังกล�าวเป�นพ้ืนท่ีท่ีห�าม
ก�อสร�างอาคารในเขตรัศมีท่ีกําหนดตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 

3) มีปLญหาน้ําท�วม  น้ําทะเลหนุน  เนื่องจากพ้ืนท่ีผังเมืองรวมเมืองแกลงอยู�ในบริเวณเขต
อิทธิพลของน้ําทะเลหนุน ในบริเวณริมแม�น้ําประแส และพ้ืนท่ีราบลุ�มต�องประสบปLญหาน้ําท�วมอยู�เสมอในฤดู
น้ําหลาก  ซ่ึงส�งผลให�ต�องใช�งบประมาณและกําลังคนในการแก�ปLญหาทางด�านนี้ 

4) พ้ืนท่ีเกษตรกรรม  ซ่ึงเป�นพ้ืนท่ีท่ีควรอนุรักษ:ไว�สําหรับกิจกรรมเพราะปลูกและเลี้ยงสัตว:
เพ่ือเป�นแหล�งผลิตอาหารเลี้ยงชุมชนในพ้ืนวางผังเมืองรวม  อีกท้ังยังเป�นฐานเศรษฐกิจท่ีสําคัญของพ้ืนท่ีอีกด�วย 

ประโยชนTของการวางผังเมือง 
1) บ�านเมืองมีความเป�นระเบียบเรียบร�อย 
2) ผังเมืองเป�นเครื่องมือพัฒนาเมืองให�มีความสมดุลในทุกๆ ด�าน 
3) ทําให�เมืองหรือชุมชนมีความสวยงาม เจริญเติบโตอย�างมีระเบียบแบบแผนและถูก

สุขลักษณะ โดยการวางผังการใช�ประโยชน:ท่ีดินในอนาคตออกเป�นย�านต�างๆ อย�างเหมาะสมและสัมพันธ:กัน 
เช�น ย�านพักอาศัย ย�านพณิชยกรรม ย�านอุตสาหกรรม ย�านท่ีโล�งเพ่ือนันทนาการ และรักษาสภาพสิ่งแวดล�อม 

4) เพ่ือวางแนวทางการพัฒนาเมืองหรือชุมชนให�มีระเบียบ โดยวางผังคมนาคมและขนส�งให�
สัมพันธ:กับการใช�.ท่ีดินในอนาคต 
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5) ทําให�ประชาชนมีความปลอดภัยในการอยู�อาศัย โดยห�ามการใช�ประโยชน:ท่ีดินบาง
ประเภทในย�านท่ีพักอาศัยหรือย�านพณิชยกรรม เช�น ห�ามคลังน้ํามันเชื้อเพลิง คลังวัตถุระเบิด อุตสาหกรรมท่ีมี
มลพิษ 

6) ส�งเสริมเศรษฐกิจของเมืองหรือชุมชน โดยกําหนดให�มีย�านพณิชยกรรม และย�าน
อุตสาหกรรม ซ่ึงเป�นแหล�งธุรกิจและจ�างงานไว�ในท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือผู�ใช�บริการและคนงานได�รับความสะดวกใน
การเดินทาง การขนส�งสินค�าและวัตถุดิบ 

๗) ส�งเสริมสภาพสังคมของคนในเมืองหรือชุมชนโดยพิจารณาถึงท่ีต้ังสถาบันการศึกษา 
โรงพยาบาลศูนย:สาธารณสุข ฯลฯ ให�อยู�ในท่ีเหมาะสม สามารถให�บริการแก�ประชาชนได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

๘) ส�งเสริมสภาพแวดล�อมของเมืองหรือชุมชนให�มีท่ีโล�งเว�นว�าง มีสวนสาธารณะมีท่ีพักผ�อน
หย�อนใจ 

๙) ดํารงรักษาสถานท่ีท่ีมีคุณค�าทางศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร:และโบราณคดี โดยกําหนด
เป�นบริเวณอนุรักษ:.เพ่ือส�งเสริมเอกลักษณ:ศิลปวัฒนธรรมไทย 

๑๐) บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิประเทศท่ีงดงามท้ังในเขตเมืองและชนบท 
 

15. การพัฒนาตามนโยบายของผู�บริหารท�องถิ่น 
เพ่ือเป�นแนวทางกําหนดการบริหารงานของเทศบาลเป�นไปในทิศทางท่ีแน�นอน  ครอบคลุม

ภารกิจหลัก  ตามท่ีได�แถลงนโยบายการบริหารงานต�อสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง  ของนายกเทศมนตรี
ตําบลเมืองแกลง  เม่ือวันท่ี 7 มกราคม ๒๕๕๗  ณ ห�องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น ๓ นโยบายของ
นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง นายสันติชัย ตังสวานิช ได�แถลงไว�ดังนี้ 

1. นโยบายด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 
1.1. ก�อสร�างปรับปรุงระบบระบายน้ําให�ครอบคลุมพ้ืนท่ี เพ่ือให�การระบายน้ําเป�นไป

อย�างมีประสิทธิภาพ  ไม�มีปLญหาน้ําท�วมขัง 
1.2. ก�อสร�างปรับปรุงระบบการผลิตน้ําประปา ทําให�น้ําประปามีคุณภาพและได�

มาตรฐาน เพ่ือใช�การอุปโภคและบริโภค  และมีกําลังการผลิตอย�างพอเพียงกับผู�ใช�บริการ รวมท้ังการส�งจ�าย
น้ําประปาให�ท่ัวถึง 

1.3. ก�อสร�าง ขยาย ปรับปรุง บํารุงรักษา โครงสร�างพ้ืนท่ี เช�น ถนน ทางเท�า สะพาน 
ระบบไฟฟgาแสงสว�าง ให�ท่ัวถึงและได�มาตรฐาน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย:สินของประชาชนและ
ความเจริญเติบโต ของเมือง 

1.4. วางระบบผังเมือง  เพ่ือรองรับการเติบโตท้ังด�านเศรษฐกิจ สังคมและปLญหา
การจราจรติดขัด 

1.5. ปรับปรุงภูมิทัศน:ของเมือง ให�มีความเรียบร�อย สวยงาม มีความเป�นอัตลักษณ:ของ
เมืองแกลง 

 

2. นโยบายด�านเศรษฐกิจ การท�องเท่ียว การส�งเสริมด�านศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี 
2.1 ส�งเสริมกลุ�มอาชีพต�างๆ และให�มีศักยภาพ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ 

สร�างชุมชนเข�มแข็ง และสนับสนุนกองทุนต�างๆ ท่ีมีอยู�ให�มีความเข�มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
2.2 ส�งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี โดยจัดหาแหล�งขาย ช�องทางการจัดจําหน�าย 

เช�น การจัดโครงการถนนคนเดินตามถนนสายต�างๆ เพ่ือเป�นการกระตุ�นเศรษฐกิจ สร�างรายได�ให�กับประชาชน
และชุมชน 
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2.3 ส�งเสริมการท�องเท่ียว เช�น อบรมให�ความรู�แก�เยาวชน (มัคคุเทศก:น�อย) เพ่ือเป�น
ไกด:นําเท่ียวในพ้ืนท่ีเมืองแกลงหรือใกล�เคียง  การใช�รถ ขสมก. ให�บริการคนในชุมชนให�มากข้ึน ทําจุดบริการ
นักท�องเท่ียวเป�น City tour บริการจักรยานฟรีในเมืองเป�น Bike city เป�นต�น 

2.4 บํารุง รักษา ฟ�sนฟู ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีของท�องถ่ิน  และการจัดงาน
ประเพณีวัฒนธรรม เพ่ือสร�างความสามัคคีและการมีส�วนร�วมของประชาชน 

 

3. นโยบายด�านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
3.1 ส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิตโดยจัดให�มีห�องสมุดสาธารณะ / ห�องสมุดแห�งการ

เรียนรู� Free Wifi ตลอดจนให�มีการจัดการศึกษาอบรมเพ่ือเสริมสร�างความรู�ความสามารถ ทักษะในด�านต�างๆ 
เช�น การอบรมการใช�ภาษาต�างประเทศ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

3.2 ส�งเสริมสนับสนุนพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือเตรียมความพร�อมก�อนเข�า
รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดหาสื่อการเรียนการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวกต�างๆ เพ่ือให�เด็กระดับปฐมวัย
ได�รับการศึกษาเตรียมความพร�อมเพ่ิมข้ึนอย�างท่ัวถึง 

3.3 การบริหารและจัดการศึกษาของท�องถ่ินในอนาคต ให�สอดคล�องกับระบบการจัด
การศึกษาของชาติ 

3.4 ส�งเสริมสนับสนุนให�บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค:กรชุมชน เอกชน องค:กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ เข�ามามีส�วนร�วมในการจัดการศึกษาของท�องถ่ินในอนาคต ในรูป
ของคณะกรรมการการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.5 ส�งเสริมสนับสนุนการเล�นกีฬาของประชาชน เยาวชน เพ่ือส�งเสริมสุขภาพ 
เสริมสร�างความสามัคคี การใช�เวลาว�างให�เกิดประโยชน: เช�น การจัดให�มีลานกีฬา และสนับสนุนอุปกรณ:กีฬา 
การจัดการแข�งขันกีฬา การฝtกอบรมการเล�นกีฬา เป�นต�น 

 

4. นโยบายด�านพัฒนาสังคม และส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
4.1 ส�งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด�านการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย:สิน

ของประชาชน ด�วยการติดต้ังกล�องวงจรปpด (CCTV) ท่ีประสิทธิภาพให�ครอบคลุมพ้ืนท่ี 
4.2 ส�งเสริมผู�ด�อยโอกาส ผู�พิการ ผู�ยากไร� ให�ได�รับการดูแลช�วยเหลือ 
4.3 จัดให�มีสวัสดิการต�างๆ สําหรับผู�สูงอายุ จัดให�มีโรงเรียนผู�สูงอายุ 
4.4 จัดให�มีกิจกรรมในการพัฒนาและเป�นประโยชน:ให�กับสตรี เด็ก เยาวชน ผู�สูงอายุ

และประชาชนท่ัวไป 
 

5. นโยบายด�านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
1.1 ส�งเสริมสนับสนุนการให�บริการทางทันตกรรม การให�บริการในช�องปากโดยการ

จัดต้ังคลินิกทันตกรรม เพ่ือบริการประชาชน และจัดให�มีบริการด�านสาธารณสุขในด�านต�างๆ อย�างท่ัวถึง 
1.2 ส�งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในการปgองกันและควบคุมโรคต�างๆ และประสาน

หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องควบคุมสถานการณ:ของโรค 
1.3 ส�งเสริมสนับสนุนการปgองกันและแก�ไขปLญหายาเสพติด 
1.4 สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) 
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1.5 พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะให�มีประสิทธิภาพ และจัดระบบการรักษาความ
สะอาดตามถนนสายต�างๆ  รวมท้ังความสะอาดในแม�น้ําลําคลองด�วย 

1.6 ส�งเสริมสนับสนุนการมีส�วนร�วมของประชาชนและชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล�อม  
1.7 ส�งเสริมสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตําบล 

6. นโยบายด�านการบริหารจัดการท่ีดี 
6.1 จัดให�มีบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) บริการด�วยรอยยิ้ม 

สะดวก รวดเร็ว ถูกต�อง  เป�นธรรม และประชาชนมีความพึงพอใจ 
6.2 ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาท�องถ่ิน โดยผ�านกระบวนการ

เวทีประชาคม เพ่ือให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาเทศบาล 
6.3 ส�งเสริมให�ประชาชนมีความรู� ความเข�าใจ เก่ียวกับการบริหารงานเทศบาล 

รวมถึงความรู�ความเข�าใจเรื่องการเมือง การปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย:ทรงเป�น
ประมุข 

6.4 ปรับปรุง พัฒนาและจัดให�มีเครื่องมือ เครื่องใช�ในการปฏิบัติงานด�านต�างๆ ให�
เพียงพอและทันสมัย  เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

6.5 บริหารงานด�วยความซ่ือสัตย: สุจริต โปร�งใส เป�นธรรม ประหยัดและคํานึงถึง
ผลประโยชน:ส�วนรวมของประชาชนในท�องถ่ิน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 


