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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 

ของ เทศบาลต าบลสระโบสถ์ อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 

 
ส่วนที่ ๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 ๑ ด้านกายภาพ 

1.1. ที่ตั้งหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล(แผนที่ประกอบ) 

  เทศบาลต าบลสระโบสถ์ ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาล เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 
เดิมมีพ้ืนที่ ๖ ตารางกิโลเมตร ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย รวมองค์การบริหารส่วนต าบลสระโบสถ์ 
กับ เทศบาลต าบลสระโบสถ์ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ท าให้ปัจจุบันมีพ้ืนที่รวมทั้งหมด ๕๒ ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ ๓๒,๕๐๐ ไร่ อยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอสระโบสถ์ ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอสระโบสถ์
ประมาณ ๒ กิโลเมตร และห่างจากอ าเภอเมืองลพบุรีไปทางทิศเหนือประมาณ ๖๙ กิโลเมตร 
  อาณาเขต พ้ืนที่เทศบาลมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลมหาโพธิ์  จังหวัดลพบุรี 
  ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลห้วยใหญ่  ต าบลทุ่งท่าช้าง  จังหวัดลพบุรี 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลนิยมชัย  จังหวัดลพบุรี 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี 
 ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ   
  สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบสูง สลับเนินเขาและภูเขา พ้ืนดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย เหมาะแก่
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ การแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
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 ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศ เป็นลักษณะแบบร้อนชื้น อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากลมมรสุมทั้งสองแล้วยังได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นและพายุใต้ฝุ่น
ด้วย 
 1.4.ลักษณะของดิน 
  สภาพของดิน คือ ดินด าปนทรายและเป็นดินที่ร่วนซุยเหมาะแก่การท าการเกษตร เลียงสัตว์ 
และปลูกพืชทุกชนิดโดยประชาชนส่วนใหญ่ จะประกอบอาชีพ ท านาท าไร เลียงสัตว์ เป็นต้น 
 
๒. ด้านการเมืองการปกครอง 
 ๒.๑ เขตการปกครอง 
  เทศบาลต าบลสระโบสถ์ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑ ต าบล คือ ต าบลสระโบสถ์ และมี 
๑๒ หมู่บ้าน 
 
 ๒.๒ การเลื่อกตั้ง 
  จากข้อมูลสถิติจ านวนประชากรตามประกาศส านักทะเบียนกลาง ณ  วันที่  31  พฤษภาคม 
๒๕๖2  รวม ๗,๓74  คน แยกเป็น ชาย ๓,523  คน หญิง ๓,851  คน มีบ้านเรือนจ านวน 3,191 หลังคา
เรือน คิดเปน็ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย ๑๔๒ คน / ๑ ตางรางกิโลเมตร โดยในปัจจุบันเทศบาลได้
ด าเนินการจัดตั้งชุมชนย่อยเพื่อการพัฒนา จ านวน ๑๒ ชุมชน ข้อมูลสถิติส านักบริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง รายละเอียดดังนี้ 
 

๑. ชุมชนแก้วมรกต มีจ านวนครัวเรือน  ๒37  ครัวเรือน มีประชากร    598  คน 
 ๒. ชุมชนเพชรชมพู มีจ านวนครัวเรือน  ๒22  ครัวเรือน มีประชากร    513  คน 
 3. ชุมชนแก้วรัตนะ มีจ านวนครัวเรือน  182  ครัวเรือน มีประชากร    451  คน 
 4. ชุมชนซุ้มรวมใจ มีจ านวนครัวเรือน  270  ครัวเรือน มีประชากร    6๓1  คน 
 ๕. ชุมชนปัญจทรัพย์ มีจ านวนครัวเรือน  151  ครัวเรือน มีประชากร    331  คน 
 ๖. ชุมชนเพชรกล้า มีจ านวนครัวเรือน  1๙8  ครัวเรือน มีประชากร    435  คน 
 ๗. ชุมชนสัตตบงกช มีจ านวนครัวเรือน  250  ครัวเรือน มีประชากร    713  คน 
 ๘. ชุมชนเพชรนภา มีจ านวนครัวเรือน  257  ครวัเรือน มีประชากร    642  คน 
 ๙. ชุมชนแก้วนพเก้า มีจ านวนครัวเรือน  245  ครัวเรือน มีประชากร    599  คน 
 ๑๐. ชุมชนทศพร  มีจ านวนครัวเรือน  536  ครัวเรือน มีประชากร  ๑,๑45 คน 
 ๑๑. ชุมชนร่องเพกา มีจ านวนครัวเรือน  312  ครัวเรือน มีประชากร    415  คน 
 ๑๒. ชุมชนเพชรน้ าหนึ่ง มีจ านวนครัวเรือน  371  ครัวเรือน มีประชากร    770  คน 
 ไม่ก าหนดชุมชน  มีจ านวนครัวเรือน  60    ครัวเรือน มีประชากร    131  คน 
 
 ทั้งหมดแยกเป็นชาย  ๓,523   คน  หญิง  ๓,815  คน  รวม  ๗,๓74  คน 
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3.ประชากร 
 3.1.ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร(ข้อมลูเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปีและการคาดการณ์ในอนาคต)  

ปี พ.ศ. 2558 2559 2560 2561 2562 
ชาย 3570 3546 3559 3565 3523 
หญิง 3870 3855 3573 3874 3851 

รวม/ปี 7440 7401 7432 7439 7374 
 

3.2.ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

สถิติประชากร แยกรายละเอียดประจ าปี 2558 
ช่วงอายุ/ปี ชาย หญิง รวม 

1-10 379 394 773 
11-20 430 407 837 
21-30 458 470 928 
31-40 478 516 994 
41-50 622 697 1319 
51-60 589 677 1266 
61-70 364 409 773 
71-80 161 223 384 
81-90 63 75 138 
91-99 6 11 17 

100 ขึ้นไป 0 1 1 
 
จ านวนประชากรแยกตามสถานภาพผู้อาศัย 
 จ านวนผู้อาศัย   5435  คน 
 จ านวนเจ้าบ้าน   2004  คน 
 จ านวนหัวหน้าครอบครัว   1 คน 
 รวม    7440  คน 
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สถิติประชากร แยกรายละเอียดประจ าปี 2559 
ช่วงอายุ/ปี ชาย หญิง รวม 

1-10 364 387 751 
11-20 421 388 809 
21-30 446 452 898 
31-40 488 502 990 
41-50 609 674 1283 
51-60 607 693 1300 
61-70 380 430 810 
71-80 161 239 400 
81-90 64 78 142 
91-99 5 11 16 

100 ขึ้นไป 1 0 1 
 
จ านวนประชากรแยกตามสถานภาพผู้อาศัย 
 จ านวนผู้อาศัย   5328  คน 
 จ านวนเจ้าบ้าน   2072  คน 
 จ านวนหัวหน้าครอบครัว   1 คน 
 รวม    7401  คน 
 

สถิติประชากร แยกรายละเอียดประจ าปี 2560 
ช่วงอายุ/ปี ชาย หญิง รวม 

1-10 364 382 746 
11-20 422 384 806 
21-30 449 449 898 
31-40 489 493 982 
41-50 576 656 1232 
51-60 628 735 1363 
61-70 384 434 818 
71-80 170 237 407 
81-90 68 87 155 
91-99 9 15 24 

100 ขึ้นไป  1 1 
 
จ านวนประชากรแยกตามสถานภาพผู้อาศัย 
 จ านวนผู้อาศัย   5348  คน 
 จ านวนเจ้าบ้าน   2083  คน 
 จ านวนหัวหน้าครอบครัว   1 คน 
 รวม    7432  คน 
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สถิติประชากร แยกรายละเอียดประจ าปี 2561 
ช่วงอายุ/ปี ชาย หญิง รวม 

1-10 373 358 731 
11-20 404 401 805 
21-30 427 450 877 
31-40 502 483 985 
41-50 543 631 1174 
51-60 666 759 1425 
61-70 395 445 838 
71-80 181 235 416 
81-90 66 97 163 
91-99 8 15 23 

100 ขึ้นไป 0 1 1 
 
จ านวนประชากรแยกตามสถานภาพผู้อาศัย 
 จ านวนผู้อาศัย   5350  คน 
 จ านวนเจ้าบ้าน   2088  คน 
 จ านวนหัวหน้าครอบครัว   1 คน 
 รวม    7439  คน 

สถิติประชากร แยกรายละเอียดประจ าปี 2562 
ช่วงอายุ/ปี ชาย หญิง รวม 

1-10 355 346 701 
11-20 391 385 776 
21-30 429 454 883 
31-40 484 484 968 
41-50 525 576 1101 
51-60 670 780 1450 
61-70 403 468 871 
71-80 194 242 436 
81-90 60 102 162 
91-99 8 11 19 

100 ขึ้นไป  3 3 
 
จ านวนประชากรแยกตามสถานภาพผู้อาศัย 
 จ านวนผู้อาศัย   5295  คน 
 จ านวนเจ้าบ้าน   2078  คน 
 จ านวนหัวหน้าครอบครัว   1 คน 
 รวม    7374  คน 
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4.สภาพทางสังคม 
 4.1.การศึกษา 
  ในเขตเทศบาลต าบลสระโบสถ์ มีการศึกษาแบ่งเป็น ๒ ระบบ คือ 

๑. การศึกษาในระบบโรงเรียน  มี  ๒  ระดับ  คือ 
 ระดับก่อนประถมศึกษา  มีสถานศึกษา ๒ แห่ง คือ 

๑.๑  โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ จ านวนครู/อาจารย์ จ านวน  ๑๔  คน                              
       จ านวนนักเรียน     ๒๔๐  คน 

        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลต าบลสระโบสถ์ ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก     
                                จ านวน   ๕  คน จ านวนเดก็ ๑๒๔  คน แบ่งเป็นชาย ๖๐ คน หญิง ๖๔ คน 
         ๑.๒  ระดับมัธยมศึกษา มีสถานศึกษา  ๑  แห่ง  คือ 

- โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ของการปฐมศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีจ านวนครู/อาจารย์    
   ๒๑ คน  จ านวนนักเรียน  ๔๘๐  คน 

    ๒.   การศึกษานอกระบบโรงเรียน  แบ่งเป็น 
- การศึกษาสายสามัญ  มีจ านวนบุคลากร  ๘  คน  มีจ านวนผู้เข้ารับการศึกษา 

    จ านวน  ๔๗๗  คน 
 4.2.สาธารณสุข 
  ในเขตเทศบาลมีคลินิกทางการแพทย์ จ านวน ๕ แห่ง มีโรงพยาบาลสระโบสถ์ ซึ่งตั้งอยู่ต าบล
นิยมชัย ห่างจากเขตเทศบาลประมาณ ๓ กิโลเมตร มีจ านวนบุคลากรทางการแพทย์ ๑๐๔ คน เทศบาลมี
ศูนย์บริการสาธารณสุขเพ่ือให้บริการทางการแพทย์ ขั้นพ้ืนฐานมีคนไข้มารับการรักษาประมาณ  ๓๙๐  คนต่อ
เดือน และมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ าทุกชุมชน ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ๕ 
อันดับแรก ได้แก่ 

๑. โรคเบาหวาน 
๒. โรคความดันโลหิตสูง 
๓. ไข้หวัด 
๔. โรคระบบทางเดินอาหาร 
๕. โรควิงเวียนศีรษะ 
4.3.อาชญากรรม 
 ไม่มีอาชญากรรมในเขตเทศบาลต าบลสระโบสถ์ในช่วงเวลา (พ.ศ.2558 –2562) 
4.4.ยาเสพติด  
 ปัจจุบันเทศบาลต าบลสระโบสถ์ได้มกีารรณรงค์และประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันและแก้
ไข้ปัญหา 
ยาเสพติดให้แก่ประชาชนตามแนวทางของ : ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด ดังนี้ 
4.1.1. ป้องกันตนเอง ท าได้โดย  
- ศึกษาหาความรู้ เพื่อให้รู้เท่าทันโทษพิษภัยของยาเสพติด  
- ไม่ทดลองใช้ยาเสพติดทุกชนิดและปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน  
- ระมัดระวังเรื่องการใช้ยา เพราะยาบางชนิดอาจท าให้เสพติดได้  
- ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์ 



7 
 

- เลือกคบเพ่ือนดี ที่ชักชวนกันไปในทางสร้างสรรค์  
- เมื่อมีปัญหาชีวิต ควรหาหนทางแก้ไขที่ไม่ข้องเก่ียวกับยาเสพติด หากแก้ไขไม่ได้ควรปรึกษาผู้ใหญ่  
4.1.2. ป้องกันครอบครัว ท าได้โดย  
- สร้างความรัก ความอบอุ่นและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว  
- รู้และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง  
- ดูแลสมาชิกในครอบครัว ไม่ให้ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด  
- ให้ก าลังใจและหาทางแก้ไข หากพบว่าสมาชิกในครอบครัวติดยาเสพติด  
4.1.3. ป้องกันชุมชน ท าได้โดย  
- ช่วยชุมชนในการต่อต้านยาเสพติด  
- เมื่อทราบแหล่งเสพ แหล่งค้า หรือผลิตยาเสพติด ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที  
4.5.การสังคมสงเคราะห์ 

หลักการสังคมสงเคราะห์  
  งานสังคมสงเคราะห์มีหลักการที่ส าคัญที่นักสังคมสงเคราะห์ต้องยึดถือเป็นหลักในการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 
  1.หลักการยอมรับ หมายถึง การยอมรับผู้มาขอรับบริการว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่ง มีศักดิ์ศรี           
มีความต้องการ และมีความสามารถในตนเอง 
  2.หลักในเรื่องปัจเจกบุคคล หมายถึง การเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนมีลักษณะเฉพาะตัว มีความ   
แตกต่างกันทั้งในด้านรูปร่าง หน้าตา ลักษณะท่าทาง อุปนิสัยใจคอ ความรู้สึกทางด้านจิตใจ การแสดงออก เป็น
ต้น 
  3.หลักการไม่ต าหนิติเตียนผู้ที่มีปัญหา หมายถึง การที่นักสังคมสงเคราะห์จะต้องมีทัศนคติที่ดี
ต่อผู้รับบริการ ไม่ติเตียนหรือประณามการกระท าของผู้รับบริการ 
  4.หลักการตัดสินใจด้วยตนเอง โดยถือว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิในการเลือกแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตและแก้ไขปัญหาของเขาเอง นักสังคมสงเคราะห์จะเป็นแต่เพียงผู้ที่คอยชี้แนะเท่านั้น 
  5.หลักการเก็บรักษาความลับ เป็นจรรยาบรรณของนักสังคมสงเคราะห์อย่างหนึ่ง เนื่องจากผู้
ที่มีปัญหาทุกคนย่อมไม่ต้องการให้เรื่องราวหรือปัญหาของเขาเป็นที่เปิดเผยล่วงรู้ต่อบุคคลอ่ืน นักสังคม
สงเคราะห์จึงจ าเป็นต้องรักษาความลับของผู้รับบริการไม่น าไปเปิดเผยให้ผู้อ่ืนล่วงรู้ เว้นแต่ในกรณีการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ขอรับบริการเท่านั้น 
  6.หลักการรู้จักบทบาทของตนเอง นักสังคมสงเคราะห์จะต้องระลึกถึงบทบาทของตนเองอยู่
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานไม่ใช้อารมณ์สนองตอบปฏิกิริยาของผู้รับบริการ     
5.ระบบจัดการพื้นฐาน 
 5.1.การคมนาคมขนส่ง(ทางบก-ทางน้ า-ทางรางๆ) 

การวางแผนการขนส่งในเทศบาลต าบลสระโบสถ์แบ่งเป็น 2 ชนิด ตามวัถุประสงค์ของการวาง
แผนการคมนาคมขนส่งในเมือง ตามหลักการวางแผนการคมนาคมและขนส่ง ดังนี้ 

5.1.1.การศึกษาและการวางแผนระยะสั้นเป็นการแก้ไข้การจราจรในระยะไกล้ ไม่จ าเป็นต้องมีการ
ก่อสร้างใดๆส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงระบบจราจรส่วนใหญ่ท าได้รวดเร็วและไม่สิ้นเปลืองงบประมาณมากส่วน
ใหญ่เป็นการวางแผนตามลักษณะดังต่อไปนี้ คือ 

1.การควบคุม(demand control) เช่น การท างานเหลื่อมเวลา การลดการครอบครองรถยนต์ เป็นต้น 
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2.การก าจัดการจราจร(traffic restraints) เช่น การห้ามรถยนต์เข้าพ้ืนที่บางแห่งการให้สิทธิแก่
รถยนต์โดยสารประจ าทางก่อนรถส่วนบุคคล เป็นต้น 

3.การบริการงานจราจร(traffic management) เช่นการจัดการจราจรแบบเดินรถทางเดียว การ
ประสานไฟจราจรโดยประสานสัมพันธ์ของระบบสัญญาณไฟในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งเพ่ือให้การจราจรคล่องตัวมาก
ขึ้น 

4.การควบคุมการจอดรถยนต์(perking control) เช่นการห้ามจอดรถยนต์บนถนน การเก็บค่าจอดรถ
ในอัตราที่สูง เป็นต้น 

5.การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้รถยนต์ คือการท าให้รถยนต์ 1 คันรับผู้โดยสารให้มากข้ึน 
6.มาตรการเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า เช่น การห้ามรถบรรทุกเข้าในเขตเมืองการจัดหา Truck 

terminal เป็นต้น 
7.การปรับปรุงขนส่งสาธารณะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบขนส่งสาธารณะสามารถท าได้โดยการ

จัดช่องทางเดินรถประจ าทางซึ่งนอกจากจะเพ่ิมความเร็วให้รถประจ าทางแล้วยังเพ่ิมความจุของถนนทั้งสาย
ด้วย 

5.1.2.การศึกษาและการวางแผนระยะยาวเป็นการแก้ปัญหาระยะยาว ส่วนใหญ่เป็นการแก้ไข้
เกี่ยวกับนโยบาย ระบบเศรษฐกิจและสังคมการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นการวางโครงการที่แผนหลักของเมือง 
จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณในการด าเนินการส่วนใหญ่จะเป็นการวางแผนในลักษณะของ
ขบวนการการวางผังคมนาคมขนส่ง(pransportating planning) ซึ่งเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์อาศัยการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณสามารถทราบผลดีและผลเสียที่ได้รับเป็นตัวเลขได้ เป็นต้น 

 
5.2.การไฟฟ้า 
เทศบาลต าบลสระโบสถ์ มีจ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จ านวน 2942 ครัวเรือน โดยการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคอ าเภอสระโบสถ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการบริการ 
 5.3.ระบบประปา 
 จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปาในเขตเทศบาล จ านวน 2082 ครัวเรือน โดยเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการด าเนินกิจการประปา โดยใช้น้ าดิบจากสระใหญ่ และน้ าบาดาล ซึ่งก าลังได้เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต
ให้สูงขึ้นและรองรับการขยายตัวของชุมชนโดยการเพ่ิมแหล่งผลิตน้ าโดยการเจาะบ่อบาดาลในเขตเทศบาล 
สระโบสถ์ ต่อไป  
 5.4.โทรศัพท์ 
 การใช้งานบริการโทรคมนาคมส าหรับการสื่อสารผ่านแบบอิเล็กทรอนิกส์ของเสียง, โทรสาร และข้อมูล
ระหว่างบุคคลที่อยู่ห่างไกลโดย ระบบสื่อสารผ่าน TOT และ 3BB (036-439-105)และ(036-439-106) 
 5.5.ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 ไปรษณีย์โทรเลข มีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขของการสื่อสารแห่งประเทศไทย ๑ แห่ง คือ การ
ไปรษณีย์โทรเลขสระโบสถ์รหัสไปรษณีย์ 15240 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1.การเกษตร 
 พ้ืนที่การเกษตรคิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของพ้ืนที่เขตเทศบาล จ านวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม จ านวน  ๒,๕๑๕  ครัวเรือน 
 6.2.การประมง 
 ประชากรในเทศบาลต าบลสระโบสถ์ส่วนน้อยท าอาชีพประมง โดยการเลี้ยงปลาดุกและปลาหมอ 
โดยรวมแล้วจะไปออกหาปลาโดยการวางข่ายในอ่างเก็บน้ าห้วยใหญ่วังแขม เป็นต้น 
 6.3.การปศุสัตว์ 
 เทศบาลต าบลสระโบสถ์ได้มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดหมอกควันป้องกันยุงลายซึ่งเป็นพาหะน าพา
ไข้เลือดออกในหมู่บ้านตามโครงที่วางไว้หรือตามข้อมูลที่มีพาหะน าไข้เลือดออกในหมู่บ้าน และ โครงการฉีด
วัคซีนหมาแมวป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่ ที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลสระโบสถ์โดยอยู่ภายไต้
ของกระทรวงสาธารารณสุขและชุมชน เป็นต้น 
 6.4.การบริการ 
 เทศบาลต าบลสระโบสถ์มีการบริการให้แก่ประชาชน ทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ 
 6.1.1 การบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การบริการทางด้านปลูกสร้างอาคาร และการก่อสร้าง 
เกีย่วกับถนนในเขตชุมชน 
 6.1.2 การบริการด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต.ได้แก่ การบริการด้านงานส่งเสริมด้านอาชีพๆเพ่ือ
เพ่ิมเติมต่อยอด ต่อไป. 
 6.1.3 การบริการทางด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 6.1.4 การบริการด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การส่งสริมการท่องเที่ยว และ
การเกษตร 
 6.1.5 การบริการเก่ียวกับการให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.1.6 การบริการทางด้างจารีตประเพณี วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 6.5.การท่องเที่ยว 
 เทศบาลต าบลสระโบสถ์ได้มีแหล่งท่องเทียวอยู่ 1 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ าห้วยใหญ่วังแขม และมณฑป 
สระน้ าวัดสว่างอารมณ์  
 6.6.ด้านอุตสาหกรรม 
 ภายในเขตเทศบาล มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จ านวน  1  แห่ง  เป็นโรงงานผลิตน้ าตาล  และมี
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จ านวน 1 แห่ง เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปยาง และมีฟาร์มเลียงไก่ 1 แห่ง
(โรงงานปิด) 
 6.7.ด้านพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  ๓.๓.๑ ตลาดสด ( ของเทศบาล)     จ านวน    ๑   แห่ง 
  ๓.๓.๒ ร้านค้าชุมชน      จ านวน    -    แห่ง 
  ๓.๓.๓ ร้านโซหวย      จ านวน  135  แห่ง 
  ๓.๓.๔ โรงสีข้าวขนาดกลาง     จ านวน    1   แห่ง 
  ๓.๓.๕ สถานที่จ าหน่ายอาหาร ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข     จ านวน  39  แห่ง 
  ๓.๓.๖ สถานที่จ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่   จ านวน  1  แห่ง 
  ๓.๓.๗ ร้านแต่งผม – เสริมสวย , ซ่อมเครื่องยนต์   จ านวน  19  แห่ง 
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  ๓.๓.๘ ร้านสะดวกซื้อ        จ านวน  4  แห่ง 
 6.8.แรงงาน 
  
7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1.การนับถือศาสนา 

ชาวบ้านและประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต าบลสระโบสถ์ นับถือศาสนาพุทธ และมี
บางส่วนนับถือศาสนาคริสต์โดยคิดเป็นร้อยละ 98/2%ของจ านวนประชากรในหมู่บ้านทั้งหมด 

 7.2.ประเพณีและงานประจ าปี 
ทุกๆเดือนสามของทุกๆปีในหมู่บ้านสระโบสถ์จะมีการจัดงานประจ าปีโดยจัดงานปิดทอง   

หลวงพ่อยอซึ่งเป็นพระสักสิทธิประจ าหมู่บ้านสระโบสถ์ และ จัดประเพณีหลอเทียนเข้าพรรษาและ
ประเพณีลอยกระทงและประเพณีท าบุญกลางบ้าน จัดงานเลียงเจ้าฟ้ากลาโหม(เลี้ยงศาลตาปู่) เป็นต้น 

 7.3.ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่น 
  ชาวบ้านในเขตเทศบาลต าบลสระโบสถ์มีภาษาเป็นเอกลักษณ์ ประจ าท้องถิ่นคือภาษาไทยเบิ้ง 
 และมีภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่การสานตะกร้าไม้กวาด การท าข้าวโปง การท าไส้กรอก และการท า 

กากหมูที่ไม่เหมือนใคร 
7.4.สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ได้แก่ 
 -ขนมข้าวโปง 
 -นางเล็ด 
 -กากหมู 
 

8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1. น้ า หรือ สายน้ าที่หลอเลียงชาวเกษตรในหมูบ้านสระโบสถ์ ได้แก่ 
  - คลองระบายน้ า   ๑  แห่ง 
  - สระน้ ากระลางทานน้อย  ๑  แห่ง    
  - สระน้ าวัดสว่างอารมณ์    ๑  แห่ง    
  - สระน้ าวัดสระใหญ่  1  แห่ง  

- ห้วยหนองก ารี     ๑  แห่ง    
  - คลองตากัง     ๑  แห่ง     
  - คลองห้วยใหญ่    ๑  แห่ง     
  - อ่างเก็บน้ าวังแขม  ๑  แห่ง   
  - คลองห้วยหรัว   ๑  แห่ง   
  - คลองกุดตาด า   ๑  แห่ง   
  - คลองวังขอน   ๑  แห่ง   
  - คลองวังหัวผี   ๑  แห่ง   
  - คลองตะกรุด   ๑  แห่ง   
  - คลองนกเป็ด   ๑  แห่ง   
  - อ่างเก็บน้ าคุ้มยายชี  ๑  แห่ง   
  - อ่างเก็บน้ าเขาโพธิ์  ๑  แห่ง   
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 8.2.ป่าไม้ 
 ป่าไม้ส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลเป็นป่าดิบชื้นเหมาะแก่การเพราะปลูกพืชพันธ์การเกษตร 
 8.3.ภูเขา 
 ภูเขาในเขตอ าเภอสระโบสถ์มีชื่อเรียกดังนี้ 
  1.เขาขนมต้ม 
  2.เขาพะยอม 
  3.เขาสะพานหิน 
  4.เขาช่องปืน 
  5.เขาเสือน้อย 
  6.เขาชองเสือ 
  7.เขาช่องควาย 
  8.เขาโพธิ์ 

8.4.ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
เหมืองแร่ 
อ่างวังแขมซึ่งเป็นแหล่งท่องเทียว วัดสว่างอารมณ์ เป็นต้น 

  
 

  
  
 
 
  
  ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม มีการท านา ปลูกพืช
ไร่ ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ  มันส าปะหลัง  อ้อย ข้าวโพด และถั่ว
ลิสง รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง และค้าขาย 

๓.๑ การเกษตรกรรม 
  พ้ืนที่การเกษตรคิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของพ้ืนที่เขตเทศบาล จ านวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม จ านวน  ๒,๕๑๕  ครัวเรือน 
 ๓.๒ การอุตสาหกรรม 
  ภายในเขตเทศบาล มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จ านวน  1  แห่ง  เป็นโรงงานผลิต
น้ าตาล  และมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จ านวน 1 แห่ง เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปยาง และมีฟาร์มเลียงไก่ 
1 แห่ง(โรงงานปิด) 
 ๓.๓ การพาณิชยกรรมและการบริการ  แยกเป็น 
  ๓.๓.๑ ตลาดสด ( ของเทศบาล)     จ านวน    ๑   แห่ง 
  ๓.๓.๒ ร้านค้าชุมชน      จ านวน    -    แห่ง 
  ๓.๓.๓ ร้านค้าทั่วไป      จ านวน  135  แห่ง 
  ๓.๓.๔ โรงสีข้าวขนาดกลาง     จ านวน    -   แห่ง 
  ๓.๓.๕ สถานที่จ าหน่ายอาหาร ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข     จ านวน  39  แห่ง 
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  ๓.๓.๖ สถานที่จ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่   จ านวน  1  แห่ง 
  ๓.๓.๗ ร้านแต่งผม – เสริมสวย , ซ่อมเครื่องยนต์   จ านวน  19  แห่ง 
  ๓.๓.๘ ร้านสะดวกซื้อ        จ านวน  ๓  แห่ง 
 

/4.โครงสร้าง... 
๔. โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๔.๑  การคมนาคมขนส่ง 
 ทางหลวงแผ่นดิน ๒ สาย คือ สายที่  1  สายวังเพลิง – หนองม่วง (๓๓๒๖) เชื่อมต่อไปยังอ าเภอ
หนองม่วง อ าเภอ  โคกส าโรง และอ าเภอเมืองลพบุรี โดยมีรถรับจ้างสองแถว เดินทางจากอ าเภอสระโบสถ์ไป
ยังอ าเภอโคกส าโรง   และสายที่  2  สายวังแขม – เขาตะพานหิน (๒๓๔๐) เชื่อมต่อไปยังอ าเภอล านารายณ์  
   
ถนนภายในเขตเทศบาลมีสภาพ  ดังนี้ 
- ถนนลูกรัง  จ านวน     ๔๐ สาย  ความยาว    ๒35.๗4  กิโลเมตร  
- ถนนคอนกรีต จ านวน  92 สาย  ความยาว    ๒8.86  กิโลเมตร  
- ถนนลาดยาง  จ านวน   ๙  สาย  ความยาว    31.72  กิโลเมตร 

 
  สภาพการจราจรในถนนทุกสาย ภายในเขตเทศบาลยังไม่คับคั่ง จึงยังต้องมีการปรับปรุง
เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร สัญญาณการจราจร และการจัดท าป้ายชื่ อถนนเพ่ือรองรับสภาพการจราจรใน
อนาคตต่อไป 

๔.๒  การไฟฟ้า 
  เทศบาลต าบลสระโบสถ์ มีจ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จ านวน ๒,๖๔๗ ครัวเรือน โดยการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสระโบสถ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการบริการ 
  จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปาในเขตเทศบาล จ านวน ๒,๐๐๒ ราย โดยเทศบาลเป็น
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินกิจการประปา โดยใช้น้ าดิบจากสระใหญ่ และน้ าบาดาล ซึ่งก าลังการผลิตต่ า ยังไม่
สามารถให้บริการได้ครบทั้งพ้ืนที่ และใช้บริโภคไม่ได้ จึงต้องด าเนินการแก้ไขปรับปรุง 
 
 ๔.3 การสื่อสารและโทรคมนาคม 
  ๑) โทรศัพท์ มี ๑ ชุมสาย ชุมสายโทรศัพท์สระโบสถ์ จ านวนเลขหมายที่สามารถให้บริการ 
๗๐๐ เลขหมาย โทรศัพท์สาธารณะที่ติดตั้งในเขตเทศบาล ๕ เลขหมาย 
  ๒) ไปรษณีย์โทรเลข มีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขของการสื่อสารแห่งประเทศไทย ๑ แห่ง คือ 
การไปรษณีย์โทรเลขสระโบสถ์รหัสไปรษณีย์ 15240 
  ๓) ระบบเสียงไร้สาย ซึ่งเทศบาลเป็นผู้ให้บริการในเขตพ้ืนที่ จ านวน ๑๐ จุด และหอกระจาย
ข่าว ๑๒ แห่ง 
  ๔) หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพ้ืนที่ มี ๓ หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลต าบลสระโบสถ์ 
อ าเภอสระโบสถ์ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอสระโบสถ์ ศูนย์ช่วยเหลือกูชีพราชพฤกษ์ 
 ๔.4 ลักษณะการใช้ท่ีดิน 
  ลักษณะการใช้ที่ดินในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ถึงร้อยละ ๙๕ นอกนั้นเป็น
พ้ืนที่พักอาศัย และส่วนราชการ 
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/5. ด้าน... 
๕. ด้านสังคม 
 ๕.๑ การศึกษา 
  ในเขตเทศบาลต าบลสระโบสถ์ มีการศึกษาแบ่งเป็น ๒ ระบบ คือ 

๒. การศึกษาในระบบโรงเรียน  มี  ๒  ระดับ  คือ 
 ระดับก่อนประถมศึกษา  มีสถานศึกษา ๒ แห่ง คือ 

๑.๑  โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ จ านวนครู/อาจารย์ จ านวน  ๑๔  คน                              
       จ านวนนักเรียน     ๒๔๐  คน 

        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลต าบลสระโบสถ์ ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก     
                                จ านวน   ๕  คน จ านวนเดก็ ๑๒๔  คน แบ่งเป็นชาย ๖๐ คน หญิง ๖๔ คน 
         ๑.๒  ระดับมัธยมศึกษา มีสถานศึกษา  ๑  แห่ง  คือ 

- โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ของการปฐมศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีจ านวนครู/อาจารย์    
   ๒๑ คน  จ านวนนักเรียน  ๔๘๐  คน 

๒.   การศึกษานอกระบบโรงเรียน  แบ่งเป็น 
- การศึกษาสายสามัญ  มีจ านวนบุคลากร  ๘  คน  มีจ านวนผู้เข้ารับการศึกษา 

    จ านวน  ๔๗๗  คน 
 

๕.๒  การศาสนาและวัฒนธรรม 
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดในเขตเทศบาล  4   แห่ง คือ วัดสว่างอารมณ์ , 
วัดสระใหญ่ วัดร่องเพกา และวัดโพธิปักษ์ขยิธรรม   โดยมีศาลเจ้าฟ้ากลาโหม ซึ่งเป็นที่สักการบูชาของคนใน
เขตเทศบาล 
  ประเพณีวัฒนธรรม มีลักษณะเป็นแบบไทยประยุกต์ ประเพณีที่ควรอนุรักษ์ส่งเสริมที่ส าคัญ 
ได้แก่ การสวดพระมาลัย ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีวันลอยกระทง ประเพณีเลี้ยงตาเจ้าฟ้ากลาโหม 
ประเพณีแห่หลวงพ่อยอ ประเพณีฉลองอุปสมบท ประเพณีในวันเข้าพรรษา และออกพรรษา เป็นต้น 
 
 ๕.๓  การสาธารณสุข 
  ในเขตเทศบาลมีคลินิกทางการแพทย์ จ านวน ๕ แห่ง มีโรงพยาบาลสระโบสถ์ ซึ่งตั้งอยู่ต าบล
นิยมชัย ห่างจากเขตเทศบาลประมาณ ๓ กิโลเมตร มีจ านวนบุคลากรทางการแพทย์ ๑๐๔ คน เทศบาลมี
ศูนย์บริการสาธารณสุขเพ่ือให้บริการทางการแพทย์ ขั้นพ้ืนฐานมีคนไข้มารับการรักษาประมาณ  ๓๙๐  คนต่อ
เดือน และมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ าทุกชุมชน ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ๕ 
อันดับแรก ได้แก่ 

๖. โรคเบาหวาน 
๗. โรคความดันโลหิตสูง 
๘. ไข้หวัด 
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๙. โรคระบบทางเดินอาหาร 
๑๐. โรควิงเวียนศีรษะ 

 
 

/5.4 การป้องกัน... 
๕.๔ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายในเขตเทศบาลในรอบ ๓ ปี ที่ผ่านมาตั้งแต่     
พ.ศ. ๒๕61 – ๕๕62  ไม่มีสถิติการเกิดสาธารณภัยที่ท าความเสียหายให้กับประชาชนมากนัก เป็นเพียงเหตุ 
สาธารณภัยเล็กน้อย เช่น ไฟไหม้หญ้าไร่นาบ้านเรือนของประชาชนบางส่วนซึ่งสามารถระงับเหตุได้ทันเวลา 
 
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๖.๑ ทรัพยากรน้ า (ประเภท/จ านวน/สภาพแหล่งน้ าและการใช้ประโยชน์) มีดังนี้ 
  - คลองระบายน้ า   ๑ แห่ง 
  - สระน้ ากระลางทานน้อย  ๑ แห่ง    
  - สระน้ าวัดสว่างอารมณ์    ๑ แห่ง    
  - สระน้ าวัดสระใหญ่  1 แห่ง  

- ห้วยหนองก ารี     ๑ แห่ง    
  - คลองตากัง     ๑ แห่ง     
  - คลองห้วยใหญ่    ๑ แห่ง     
  - อ่างเก็บน้ าวังแขม  ๑ แห่ง   
  - คลองห้วยหรัว   ๑ แห่ง   
  - คลองกุดตาด า   ๑ แห่ง   
  - คลองวังขอน   ๑ แห่ง   
  - คลองวังหัวผี   ๑ แห่ง   
  - คลองตะกรุด   ๑ แห่ง   
  - คลองนกเป็ด   ๑ แห่ง   
  - อ่างเก็บน้ าคุ้มยายชี  ๑ แห่ง   
  - อ่างเก็บน้ าเขาโพธิ์  ๑ แห่ง   
 
 ๖.๒ สภาพสิ่งแวดล้อม 
  เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายในเขตเทศบาล ยังมีลักษณะเป็นกึ่งชนบทยังไม่เกิดมลพิษมากนัก 
แต่ยังต้องมีการพัฒนาในหลายด้าน เช่น การจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ ระบบก าจัดขยะ 
ซึ่งนับวันจะมีปรมิาณมากข้ึน ปัจจุบันนี้เทศบาลได้จัดการปัญหาขยะโดยใช้วิธีฝังกลบ  
เทกอง และเผา ปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูล มีจ านวน ๗๔๐ ตัน/ปี โดยเทศบาลสามารถจัดเก็บได้ ๖๑๐ ตัน/ปี 
 
๗. ด้านการเมือง การบริหาร 
 ๗.๑ โครงสร้างและอัตราก าลังในการบริหารงานของเทศบาล 



15 
 

  เทศบาลต าบลสระโบสถ์เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีนายกเทศมนตรีท าหน้าที่ในการบริหารงาน
ของเทศบาล มีรองนายกเทศมนตรี ๒ คน เลขานุการนายกเทศมนตรี ๑ คน  และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ๑  
คน โดยมีสภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด ๑๒ คน ท าหน้าที่ตรวจสอบควบคุมการบริหารงานของ
คณะผู้บริหาร และการพิจารณาออกเทศบัญญัติต่าง ๆ ในส่วนการปฏิบัติงานอันเป็นภารกิจประจ า เป็นหน้าที่ 
ของพนักงานเทศบาล โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  

/อัตราก าลัง... 
  อัตราก าลังพนักงานเทศบาล  ณ  วันที่  31  พฤษภาคม  ๒๕62  ประกอบด้วย 
  ๑) ประเภทต าแหน่งบริหารท้องถิ่น   จ านวน  2   อัตรา 
  ๒) ประเภทต าแหน่งอ านวยการท้องถิ่น  จ านวน  6     อัตรา 
  ๓) ประเภทต าแหน่งวิชาการ   จ านวน  8    อัตรา 
  ๔) ประเภทต าแหน่งทั่วไป    จ านวน  16     อัตรา 
   รวมอัตราก าลังที่มี  ณ  ปัจจุบัน จ านวน 32  อัตรา 
   อัตราว่าง    จ านวน   9  อัตรา 
   กรอบอัตราก าลังรวมทั้งสิ้น  จ านวน   51  อัตรา 

อัตราก าลังลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้างตามภารกิจ  ที่มี  ณ  ปัจจุบัน  จ านวน   8  อัตรา 
  ๑) ลูกจ้างประจ า     จ านวน   5  อัตรา 
  ๒) พนักงานจ้างตามภารกิจ   จ านวน    3   อัตรา 
  เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60) โดยได้ด าเนินการ
เพ่ิมกรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาลไว้เรียบร้อยแล้ว 

๗.๒ การคลังท้องถิ่น 
 การบริหารรายรับ – รายจ่าย  ในปีงบประมาณ เปรียบเทียบย้อนหลัง ๕ ปี 

รายการ/
ปี พ.ศ. 

พ.ศ.๒๕๕7 พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ.๒๕60 พ.ศ.๒๕61 

รายรับ 44,062,820.59 48,586,829.59 44,326,034.50 62,693,934.69 70,637,490.40 
รายจ่าย 39,234,747.28 37,596,876.78 40,819,617 54,203,075.17 58,003,577.82 

   
  จากตารางข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นว่าเทศบาลมีสถานะทางการคลังดี เนื่องจากการจัดเก็บภาษี
ที่ตรงตามเป้าหมาย ประชาชนให้ความร่วมมือในการเสียภาษีให้เทศบาลเป็นอย่างดี มีแนวโน้มของการเพ่ิมขึ้น
ของรายรับที่จัดส่งจากส่วนกลางทุกปี โดยมีรายจ่ายน้อยกว่ารายรับ ปัจจุบันเทศบาลมีเงินสะสม  ณ  วันที่   
๓๐ กันยายน ๒๕๕8  จ านวน  17,718,969.74 บาท และมีเงินที่เทศบาลส่งสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล จ านวน    6,928,630.25  บาท 
 

๗.๓ การอ านวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสวัสดิการของประชาชน 
  เทศบาลมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งให้บริการรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยต่าง ๆ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  
มีพนักงานและลูกจ้างท่ีปฏิบัติงาน จ านวน ๑6  ราย พร้อมกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
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(อปพร.) จ านวน 50 นาย มีรถดับเพลิง จ านวน 2 คัน รถน้ า จ านวน 2 คัน นากจากนั้นยังมีตู้ยามของ
เจ้าหน้าที่รักษาการณ์ รวมทั้งสายตรวจปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชนด้วย ตลอด ๒๔ 
ชั่วโมง   
 
 
 
 

/7.4 บทบาท... 
๗.๔ บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองการบริหาร 

  ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทในทางการเมือง การบริหารงานของเทศบาล ทั้งโดยทางตรงและ
ทางอ้อม ในทางตรงได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม  ๒๕๕๗ 
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ๕,๐๑๕ คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๔,๗๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๕๗ ใน
ทางอ้อมเทศบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารราชการของ 
เทศบาล โดยผ่านการเวทีประชาคม ผ่านคณะกรรมการชุมชนและผู้น าท้องถิ่นกลุ่มองค์กรอ่ืน โดยเฉพาะการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแผนโครงการให้ตรงกับปัญหาความต้องการที่เกิดข้ึน เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนา
เทศบาล การร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับการจ้างในโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ รวมทั้งเปิดโอกาสให้
มีการตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารปี พ.ศ.๒๕๔๐ โดยที่คณะ
ผู้บริหารได้ยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลตลอดมา    
 

 
 
 
 
 

 


