
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 1  ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ 
 สภาพทั่วไป 
  เทศบาลต าบลสระบัว  ได้รับการเปลี่ยนฐานะมาจากสุขาภิบาล  เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม  2542   
 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  116  ตอนที่  9  ลงวันที่  26   กุมภาพันธ์  2542  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่
ราบ เหมาะแก่การท าเกษตรกรรม  เพาะปลูกพืชไร่  ประชากรส่วนใหญ่  มีอาชีพเกษตรกรรม  ค้าขาย  รับจ้าง   
บ้านเรือนปลูกกันกระจัดกระจาย   และมีความหนาแน่นของบ้านเรือนบริเวณตลาดสระบัว  ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนความ
เป็นอยู่ของประชาชนเป็นไปอย่างเรียบง่ายและสงบสุข 
 

ตราประจ าเทศบาลต าบลสระบวั 
 
 

                                                                   
 

 
 
 
 
 1) ลักษณะที่ตั้ง 
     อาณาเขตการปกครอง 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
  ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
  ทิศตะวันตก    ติดต่อกับต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
    มีพ้ืนที่รับผิดชอบ     6.953    ตารางกิโลเมตร    หรือเนื้อที่    4,346.02    ไร่   ตั้งอยู่  เลขที่   
555  หมู่ที่  5   ต าบลลาดตะเคียน  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งทางเทศบาลต าบลสระบัวมีพ้ืนที่รับผิดชอบ
เพียงบางส่วนของ   หมู่ที่ 5  ต าบลลาดตะเคียน เท่านั้น   เทศบาลต าบลสระบัวได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น   4   
ชุมชน   ได้แก่ 
  1.  ชุมชนเทศบาล  1   (ชุมชนมิตรภาพ) 
  2.  ชุมชนเทศบาล  2   (ชุมชนสระบัวพัฒนา) 
  3.  ชุมชนเทศบาล  3   (ชุมชนเอื้ออาทร) 
  4.  ชุมชนเทศบาล  4    (ชุมชนสามัคคีพัฒนา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

    



 
 
 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1) การคมนาคมภายในเขตเทศบาล 
  1.  ถนนสายหลัก   -  แยกทางหลวงหมายเลข  304 
  2.  ถนน/ซอย  ทั้งหมด   จ านวน   25     สาย 

            2) การสาธารณูปโภค 
              การประปา      จ านวนราย ที่ใช้น้ าประปา  429        ราย 
   -  ก าลังในการผลิตน้ าประปา          135,050   ลูกบาศก์เมตร 
   -  น้ าประปาที่ผลิต     370    ลบ.ม./วัน 
       สระน้ าของเทศบาล   จ านวน     3   แห่ง 
                      -  แหล่งน้ าเดิม   ความจุ    33,860  ลูกบาศก์เมตร / ความจุ      9,075    ลูกบาศก์เมตร 
                      -  สระที่ขุดขึ้นใหม่              ความจุ        112,490       ลูกบาศก์เมตร 
                               -  บ่อบาดาล  เส้นผ่าศูนย์กลาง  6  นิ้ว      จ านวน  3  บ่อ               
 ด้านเศรษฐกิจ 
        1) การเกษตรกรรม 
       พ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ท าประโยชน์โดยการท าไร่มันส าประหลัง  ไร่ข้าวโพดส าหรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยง
สัตว์เพ่ือการค้า   การปลูกผักสวนครัวเพ่ือการค้าและส าหรับครัวเรือน  ซึ่งมันส าประหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ประชาชน  รองลงมาคือ  ข้าวโพด  และเลี้ยงสัตว์    
        2) การพานิชยกรรม 
       ประชาชนจะประกอบอาชีพค้าขายบริเวณตลาดสระบัว         
        3) การอุตสาหกรรม  ( เทศบาลมีโรงงานในเขต  จ านวน   3   โรง ได้แก่ ) 
  -  บริษัท  เอ็กซ์ทรีม  จ ากัด   
  -  โรงโม่หิน 
  -  โรงงานปุ๋ย 
 ด้านสังคม (Social) 
 1) ด้านประชากรและชุมชน  
  จ านวนประชากรของเทศบาลต าบลสระบัว ตามข้อมูลทางทะเบียนราษฎร ข้อมูล เดือน กันยายน 
2559   มีประชากรทั้งสิ้น   1,928  คน   
               -  แยกเป็น   ชาย     941   คน        -    หญิง    987  คน   
                -  จ านวนครัวเรือน   569   ครัวเรือน  
สัญชาติไทย    ชาย 941  หญิง 987  รวม 1,923 
สัญชาติจีน    ชาย     1  หญิง     0  รวม        1 
สัญชาติอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ไทย   ชาย     4  หญิง     5  รวม        9 
สัญชาติอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ไทย/จีน  ชาย     3  หญิง     5  รวม        8 
ทุกสัญชาติ    ชาย 945  หญิง 992  รวม 1,937 
 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งล่าสุด   ณ   เดือน   กันยายน  2559     จ านวน    1,529  คน 
              - คิดเป็นร้อยละ    78.78    ของประชากรทั้งหมด 
 

 2) ด้านศาสนา (Relition) 
  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ในเขตเทศบาล  มีวัด  จ านวน  3  แห่ง  คือ  
  1. วัดปทุมสราราม     2. วัดเขาลูกช้าง     3. ส านักสงฆ์ถ้ าทิพย์พรเจริญ  
 
 



 
 

 3) ด้านการศึกษา 
  ภายในเขตเทศบาลต าบลสระบัวมีสถานศึกษาที่ให้ความรู้  จ านวน  1  แห่ง  คือ  โรงเรียนชุมชนบ้าน
เขาลูกช้าง  ระดับการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และเทศบาลต าบลสระบัวได้
จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลจ านวน  1  ศูนย์  รับเด็กที่มีอายุ   2.5 ปี   เข้ารับการพัฒนาการก่อนวัยเรียนโดย
เทศบาลได้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน เมื่อวันที่  10  เมษายน   2544  และได้รับเด็กเข้าไว้ในการดูแล
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน    
 

 ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ( Envionment  and  natural  Resources) 
 1) ภูมิอากาศ 
  อุณหภูมิสูงสุด           40    องศาเซลเซียส     
  ต่ าสุดประมาณ             20-25 องศาเซลเซียส 
  อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือนมีนาคม -  มิถุนายน      35-40 องศาเซลเซียส 
  อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือนกรกฎาคม -  ตุลาคม                       35 องศาเซลเซียส 
  อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์        35-40 องศาเซลเซียส 
 

 2) แหล่งน้้า 
  น้ าประปาที่น ามาผลิตเพ่ือบริการประชาชน เป็นน้ าจากสระน้ าของการประปาของเทศบาล  จ านวน   3   
แห่ง  บ่อบาดาลเส้นผ่าศูนย์กลาง  6  นิ้ว      จ านวน  3  บ่อ               
  สระน้ าแห่งที่ 1   ความจุน้ า    112,490  ลูกบาศก์เมตร  
  สระน้ าแห่งที่ 2   ความจุน้ า      33,860  ลูกบาศก์เมตร  
  สระน้ าแห่งที่ 3   ความจุน้ า        9,075  ลูกบาศก์เมตร  

3) ขยะมูลฝอยและการบริหารจัดการ 
  ปริมาณขยะมูลฝอยในแต่ละวัน ประมาณ1-2 ตัน/วัน มีรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยจ านวน 2  คัน ดังนี้ 
  1.  แบบอัดท้าย          ขนาดความจุ    5    ลูกบาศก์เมตร   
  2.  แบบเทท้าย   ขนาดความจุ    5    ลูกบาศก์เมตร 

ขยะที่เก็บขนได้  จ านวน   5  ลูกบาศก์เมตร / วัน    ส าหรับที่ดินส าหรับทิ้งและก าจัดขยะมูลฝอย  เทศบาลสร้างที่ทิ้ง
ขยะ ( ซอยโปร่งเข้ ) จ านวน    8  ไร่  ในการ  ด าเนิน  สามารถจัดเก็บได้โดยไม่มีขยะตกค้าง 
 
 
 
 
 


