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สวนท่ี  2 
สภาพท่ัวไปของเทศบาลตําบลประสาทสิทธ 

**************************** 

2.1  ขอมูลสภาพท่ัวไป 

ประวัติความเปนมา 
  ตําบลประสาทสิทธิ์ เดิมเปนหมูบานหนึ่งของตําบลดอนไผ  ตอมาทางราชการโดย กรมการ

ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไดแยกบานประสาทสิทธิ์ และอีก 4 หมูบาน ออกจาก ตําบลดอนไผ ตํ้งเปนตําบล
ประสาทสิทธิ์ และในป  พ.ศ.2542 ไดแยกหมูบานเพ่ิมข้ึนอีก 1 หมูบาน ( บานตนไทร หมูท่ี 6 ) บานประสาทสิทธิ์ 
เปนหมูบานท่ีมีพ้ืนท่ีกวาง และมีประชากรมากกวา อีก 5 หมูบาน จึงเรียกวา "ตําบลประสาทสิทธิ์" มาจนถึง
ปจจุบัน 

 
   
 
 
 
  ตราสัญลักษณประจําเทศบาลตําบลประสาทสิทธิ์  
 
2.2  สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญ 
  

 ลักษณะทางกายภาพ 
  

 ท่ีตั้ง 
  เทศบาลตําบลประสาทสิทธิ์ เปนเทศบาลขนาดเล็ก  ตั้งอยูเลขท่ี  272  หมูท่ี  5  ตําบล
ประสาทสิทธ  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  อยูหางจากท่ีวาการอําเภอดําเนินสะดวก ประมาณ 10  
กิโลเมตร 
 
  อาณาเขตติดตอ 
  ทิศเหนือ   ติดกับเทศบาลตําบลบัวงาม  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  
    ทิศตะวันออก ติดกับตําบลหนองสองหอง   ตําบลโรงเข  จังหวัดสมุทรสาคร  
  ทิศใต   ติดกับตําบลโรงเข  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  
  ทิศตะวันตก ติดกับองคการบริหารสวนตําบลดอนไผ  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัด
ราชบุรี 
  

  เนื้อท่ี 
  เทศบาลตําบลประสาทสิทธิ์มีเนื้อท่ี  6,854  ไร  หรือประมาณ  10.66  ตารางกิโลเมต 
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  ภูมิประเทศ 
  เทศบาลตําบลประสาทสิทธิ์  พ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีราบลุม  มีลําคลองจํานวนมากเหมาะ
สําหรับการทําการเกษตร  การอุปโภคและเปนเสนทางคมนาคมขนสงผลผลิตทางการเกษตร 
  จํานวนหมูบาน  6  หมู 
  -  จํานวนหมูบานในเขตเทศบาลตําบลประสาทสิทธิ์  เต็มท้ังหมูบานจํานวน  3  หมู  ไดแก  
หมูท่ี  1  หมูท่ี  2  และหมูท่ี  6 
  -  จํานวนหมูบานในเขตเทศบาลตําบลประสาทสิทธิ์  บางสวนจํานวน  3  หมู  ไดแก  หมูท่ี  3  
หมูท่ี  4  และหมูท่ี  5 
 
  ประชากรตําบลประสาทสิทธิ์ป 255๖ 
 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน ครัวเรือน 
ประชากร (คน) 

รวมประชากร 
ชาย หญิง 

1 บานรางเกสร 237 569 575 1,144 
2 บานตนกระทุม 273 577 610 1,187 
3 บานหนองงูเหลือม 112 234 229 463 
4 บานเจริญสุข 111 195 257 452 
5 บานประสาทสิทธิ์ 177 308 315 623 
6 บานตนไทร 230 495 526 1,021 

                       ยอดรวม 1,140 2,378 2,512 4,890 
                                                (ขอมูลจากงานทะเบียน อําเภอดําเนินสะดวก เดือนมกราคม 2556) 

2.3  สภาพทางเศรษฐกิจ 
 อาชีพ 
  การเกษตร รอยละ  75 
  รับจาง รอยละ  18 
  คาขาย รอยละ  5 
  อ่ืนๆ รอยละ  2 
 หนวยธุรกิจในเขตเทศบาล 
  รานขายน้ํามันและกาซ  ขนาดเล็ก  
  รานขายของชํา 

2.4  สภาพทางสังคม 
 การศึกษา  
  ไมมีสถานศึกษาในเขตเทศบาลตําบลประสาทสิทธิ์  
 สถาบันและองคกรทางศาสนา 
  ไมมีวัดในเขตเทศบาลตําบลประสาทสิทธิ์ 
  ศาลเจา  3  แหง 
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 สาธารณสุข 
  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอดําเนินสะดวก  จํานวน  1  แหง 

2.5  การบริการพ้ืนฐาน 
 

 การคมนาคม  
  ถนนลูกรัง ระยะทางรวม  15,050  เมตร 
  ถนนลาดยาง ระยะทางรวม  4,597  เมตร 
  ถนน  คสล. ระยะทางรวม  1,134  เมตร 
 

 การโทรคมนาคม 
  ท่ีทําการไปรษณียโทรเลขหลักหา  จํานวน  1  แหง 
 

 การไฟฟา 
  สํานักงานการไฟฟาภูมิภาคดอนไผ  จํานวน  1  แหง 
 

 แหลงน้ําธรรมชาติ 
  คลองหลักท่ีใชในการเกษตร  การสัญจรไป - มา  จํานวน  12  คลอง  (คลองบัวงาม , คลอง
เตากัว , คลองตาหงอ , คลองคูนา , คลองนกกระยาง , คลองตงเฮง , คลองเจริญทรัพย , คลองเจริญสุข , คลอง
สามวา , คลองโงพิมพ  และคลองวัด) 
 

 แหลงน้ําท่ีสรางข้ึนและสามารถใชการได 
  หมูท่ี  1  จํานวน  2  แหง 
  หมูท่ี  2  จํานวน  1  แหง 
  หมูท่ี  3  จํานวน  1  แหง 
  หมูท่ี  4  จํานวน  2  แหง 
  หมูท่ี  5  จํานวน  1  แหง 
  หมูท่ี  6  จํานวน  4  แหง 
 
 หอกระจายขาว 
  
ลําดับ สถานท่ีตั้ง หมูท่ี ช่ือหมูบาน หมายเหตุ 

1 บานนายสุวัฒน  กอเจริญ 3 บานหนองงูเหลือม  
2 บานนายบุญจง  อุดมโภชน 4 บานเจริญสุข  
3 สํานักงานเทศบาลตําบลประสาทสิทธิ์ 5 บานประสาทสิทธิ์  
4 บานนายอําพร  เหลืองอมรไพศาล 5 บานประสาทสิทธิ์  
5 บานนายชลอ  สอยเหลือง 6 บานตนไทร  
6 บานนางนันทญา  คงทองเจริญ 6 บานตนไทร  
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2.6 ขอมูลอ่ืนๆ 
 

 ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 
 ไมมีทรัพยากรดานปาไมและแรธาตุ  เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุม  มีคูคลองมากมาย  
จึงมีทรัพยากรน้ําท่ีอุดมสมบูรณ 
  

 มวลชนจัดตั้ง 
  1.กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต  ตําบลประสาทสิทธิ์  
  2.กองทุนหมูบาน  5  กองทุน 
  3.กลุมแมบานเกษตรกรประสาทสิทธิ์ 
  4.กลุมสตรีอาสาพัฒนาตําบลประสาทสิทธิ์ 
  5.อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
  6.ชมรมผูสูงอายุตําบลประสาทสิทธิ์ 
  7.กลุมเกษตรกรทําสวนตําบลประสาทสิทธิ์ 

 
2.7  ศักยภาพของเทศบาลตําบล 
 

 ประชาชนไดมีสวนในกิจกรรมทางการเมือง  และการบริหาร  ไดแก การใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล  ติดตามผลการดําเนินงาน โครงงาน/กิจกรรม การปฏิบัติงานของคณะผูบริหารใหเปนไปตามเจตนารมณ
ของทองถ่ิน  การคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน  ใหเปนไปตามกฎหมายท่ีกําหนดสําหรับการเขารวมกิจกรรม
ทางการบริหารของเทศบาล  ประชาชนไดมีสวนรวมนําเสนอขอมูลความตองการ  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะใน
การพัฒนาทองถ่ินรวมกัน  โดยการประชุมประชาคม การประชุมเฉพาะกิจตางๆ การเขารวมเปนกรรมการชุมชน
และสมาชิกกลุมตางๆ เขารวมการฝกอบรม  ท้ังนี้ประชาชนยังมีสวนรวมดําเนินการ  และเขารวมโครงการตางๆ ท่ี
เทศบาลจัดใหมีข้ึน  ตลอดจนใหความรวมมือในการรักษาความสะอาดเรียบรอยของชุมชน  
 

 โครงสรางองคกร  
 โครงสรางสวนบริหารงานราชการของเทศบาลตําบลประสาทสิทธิ์ประกอบดวย 2 ฝาย คือ 
 1)  ฝายนิติบัญญัติ  ซ่ึงเปนสภาเทศบาลประกอบดวย ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล รวม 12 คน  ซ่ึงไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตเทศบาลแบงเปน 2 เขต 
เลือกตั้ง 
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โครงสรางสภาเทศบาลตําบลประสาทสิทธิ ์
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
   
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

นายบุญชัย  เนตินิ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายจรินทร  สมศรี 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

นายสุชาติ  เหลืองอมรไพศาล 
รองประธานสภาเทศบาล 

 

นายสุพัฒ  ตันตระกูล 
 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 

 

นายบุญธรรม  ขุนภักดี 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

 

นายสาโรจน  ศรีรุงเรือง 
 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

 

นางสายสมร  เรวัตโต 
 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

 
 

นายบุญชู   อําไพศรี 
 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

 
 

นายสมชาย  บุญชื่น 
 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 

 
 

นายสมพงษ  สุขศรี 
 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 

 

นายมนตชัย  เซ่ียงกอ 
 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 

 

นายวีระ  กอประเสริฐสุด 
 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 

 

นายอนันต  ลวนแกว 
 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
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 2)  ฝายบริหาร   ประกอบดวย  นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี 2 คน ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี 1 คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน  ซ่ึงนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน  
โดยปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและควบคุมกํากับการบริหารงานของเทศบาลใหเปนไปตาม
นโยบาย  และท่ีกฎหมายกําหนดไว โดยมีปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาพนักเทศบาล และพนักงานจางของ
เทศบาล  

 

โครงสรางคณะผูบริหารเทศบาลตําบลประสาทสิทธิ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายโขมพัสตร  วรรณสุทธิ์ 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 

 

นายสุวิทย  คลายเอ่ียม 
รองนายกเทศมนตรี 

 

นายพิชิตชัย  ปล้ืมจิตร 
รองนายกเทศมนตรี 

 

นางสาววิญญา  สอยเหลือง 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

 

นายวิทยา  กอประเสริฐสุด 
นายกเทศมนตรี 

 

นายจรินทร  สมศรี 
ปลัดเทศบาล 
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 เทศบาลตําประสาทสิทธิ์ มีสวนงานระดับกอง 3 หนวยงาน ประกอบดวย 
 1.  สํานักปลัดเทศบาล   มีหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับงานธรการ  งานการเจาหนาท่ี  งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานวิเคราะหนโยบายและแผน  งานนิติกร งานจัดทํางบประมาณ  และงานพัฒนาชุมชน 
 2.  กองคลัง  มีหนาท่ีดําเนินงานเก่ียวกับ  งานธุรการ  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานแผนท่ี
ภาษี งานพัฒนารายได  และงานทะเบียนทรัพยสิน 
 3.  กองชาง  มีหนาท่ีดําเนินงานเก่ียวกับ  งานธุรการ  งานวิศวกรรม  งานสถาปตยกรรม  งานผัง
เมือง  การควบคุมอาคาร งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะและงานสถานท่ีและไฟฟาสาธารณะ และงาน
กิจการประปา 
 
 จํานวนเจาหนาท่ีของเทศบาล 
 พนักงานเทศบาล/ลูกจางประจํา/พนักงานจางตามภารกิจ/ท่ัวไปและจางเหมา 
 อัตรากําลังบุคลากรของเทศบาลตําบลประสาทสิทธิ์ มีท้ังหมด 34 คน  เปนพนักงานเทศบาล 15 คน 
ลูกจางประจํา 2  คน  พนักงานจางตามภารกิจ 5 คน  พนักงานจางท่ัวไป 12 คน  พนักงานจางเหมา 7 คน  
 
 

สํานัก/กอง พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา รวม 
สํานักปลัด 6 1 7 
กองคลัง 3 1 4 
กองชาง 3 - 3 
รวม 12 2 14 

 

 

สํานัก/กอง พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป พนักงานจางเหมา รวม 

สํานักปลัด 3 1 5 9 
กองคลัง 1 1 5 7 
กองชาง 1 3 3 7 
รวม 5 5 13 23 
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2.7  การคลังของเทศบาล 
 ดานรายรับ  

รายการ   รับจริง 
2551 

รับจริง 
2552 

รับจริง 
2553 

รับจริง 
2554 

รับจริง 
2555 

รายรับ 
ภาษีอากร 

 
122,094.06 

 
133,701.40 

 
139,320.74 

 
137,818.40 

 
152,469.65 

คาธรรมเนียม  คาปรับ  และใบอนุญาต 14,133.85.00 19,402.00 203,230.00 112,812.00 171,112 
รายไดจากทรัพยสิน 195,408.58.00 191,502.64 127,344.07 195,847.79 410,794.41 
รายไดเบ็ดเตล็ด 252,081.00 166,741.00 120,488.00 186,450.00 113,193 
ภาษีจัดสรร 7,738,567.62 7,624,790.39 10,174,710.87 10,722,121.02 7,989,901.83 
เงินอุดหนุนท่ัวไป 13,947,301.50 6,507,140.50 14,948,758.00 8,758,086.00 10,725,819.36 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - - - 3,787,119.00 7,260.600 

รวมรายรับท้ังส้ิน 22,269,586.61 14,643,277.93 25,713,851.68 23,900,254.21 26,823,890.25 
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 ดานรายจาย 

รายการ จายจริง 
2551 

จายจริง 
2552 

จายจริง 
2553 

จายจริง 
2554 

จายจริง 
2555 

รายจาย 
งบบกลาง 

 
242,241.40 

 
2,555,935.00 

 
4,657,462.23 

 
1,857,125.00 

 
1,190,933 

เงินเดือนและคาจางประจํา 1,910,656.77 2,077,737.46 2,473,253.59 2,628,980.26 3,484,218.31 
คาจางชั่วคราว 327,798.71 280,520.00 561,255.33 955,414.57 1,072,790.13 
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 3,606,581.15 5,006,450.83 3,936,689.92 3,730,389.27 8,016,101.37 
คาสาธารณูปโภค 101,020.47 111,768.32 139,251.57 130,539.20 227,217.50 
เงินอุดหนุน 893,643.14 1,013,444.42 854,676.24 452,698.57 492,064.15 
หมวดรายจายอ่ืน 754,500.00 843,000.00 - - - 
คาครุภัณฑ  ท่ีดิน  และสิ่งกอสราง 2,912,950.00 2,555,935.00 7,830,100.00 3,648,500.00 5,081,380 
เงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค (เฉพาะกิจ) 9,334,647.76 1,549,500.00 - 3,124,500.00 5,526,509 

รวมรายจายท้ังส้ิน 20,084,039.40 15,994,291.03 20,452,688.88 16,528,146.87 25,091,213.46 
 
 


