เทศบาลตําบลคลองแงะ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตําบลคลองแงะ ตําบลพังลา อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ประวัติความเป็นมา
เทศบาลตําบลคลองแงะ ได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นสุขาภิบาลพังลาตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๔๙๙ ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๗๓ หน้า ๙๑ ตอนที่ ๔๕ ลง
วันที่ ๓๐พฤษภาคม ๒๔๙๙ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ยกฐานะเป็นสุขาภิบาลที่ประธานกรรมการมาจากการ
เลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๓๕ ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๘๖ ต่อมาสุขาภิบาลพัง
ลาเปลี่ยนแปลงฐานะ เป็ นเทศบาลตําบลพังลา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ตามพระราชบั ญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่
๙ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒
ต่อมาเทศบาลตําบลพังลา ได้เปลี่ยนชื่อเป็นเทศบาลตําบลคลองแงะ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม
๒๕๕๐ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑3) พ.ศ. 2552
สภาพทั่วไป
ลักษณะทีต่ งั้
สํานักงานเทศบาลตําบลคลองแงะ ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 48 ถนนกอบกุลอุทิศ 3 ตําบลพังลา
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ปกครองครอบคลุม ๒ หมู่บ้าน มีหมู่ที่ ๕ บ้านคลองแงะ (บางส่วน) และ
หมู่ที่ ๖ บ้านคลองผ่าน มีพื้นที่ ๕.๓๐ ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากอําเภอสะเดา ไปทางทิศเหนือตามเส้นทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ ประมาณ 22
กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๙๕๐
กิโลเมตร
อาณาเขต
เทศบาลตําบลคลองแงะ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลพังลา อ. สะเดา จ. สงขลา
ทิศใต้ ติดต่อกับ
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลพังลา อ. สะเดา จ. สงขลา
ทิศตะวันออกติดต่อกับ พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลพังลา อ. สะเดา จ. สงขลา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าโพธิ์ อ. สะเดา จ. สงขลา
ลักษณะภูมปิ ระเทศ
เทศบาลตําบลคลองแงะมีพื้นที่ ๕.๓๐ ตารางกิโลเมตร พื้นที่ทั่วไปโดยเฉพาะที่ตั้งของชุมชนเป็น
พื้นที่ราบมีความลาดชันน้อย โดยมีน้ําไหลผ่านในเขตเทศบาลระบายไปสู่คลองอู่ตะเภา ทางด้านทิศตะวันตก
ของชุมชน การตั้งถิ่นฐานของชุมชนจะหนาแน่นบริเวณหมู่ที่ ๕ ซึ่งอยู่บริเวณตอนกลางของชุมชนและมีการตั้ง
ถิ่นฐานอยู่ทั่วไปในพื้นที่ด้านตะวันตก
ประชากร
จํานวนประชากรในเขตเทศบาลตําบลคลองแงะ (ข้อมูลเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๕8)
มี จํ า นวนประชากร 8,341 คน แบ่ ง เป็ น เพศชาย ๔,๑24 คน เพศหญิ ง ๔,217 คน
มีจํานวนครัวเรือน 3,184 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร ๑,๕73 คน/ตารางกิโลเมตร
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ทางรถยนต์
เป็นเส้นทางหลัก สามารถเชื่อมติดต่อกับอําเภอและจังหวัดใกล้เคียง ตามเส้นทางได้ดังนี้
๑. เส้นทางหมายเลข ๔ (ถนนกาญจนวนิช) เชื่อมต่อระหว่างอําเภอสะเดา กับอําเภอหาดใหญ่
๒. เส้นทางหลวงหมายเลข ๔๒ (คลองแงะ – นาทวี) เป็นเส้นทางแยกจากเส้นทางหลวง
หมายเลข ๔ ที่บ้านคลองแงะ ผ่าน อําเภอนาทวี อําเภอโคกโพธิ์ (จังหวัดปัตตานี)
ทางรถไฟ
มีขบวนรถด่วนพิเศษ ระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ บัตเตอร์เวอร์ธ (ประเทศมาเลเซีย)
หยุดรับ – ส่ง ผู้โดยสาร ณ สถานีคลองแงะ
1. จํานวนถนน สะพาน และทางเท้า
1.1 ถนนสายหลัก / สายรอง / ทางแยก / วงเวียน
ความยาว 37.244 กิโลเมตร
1.2 ถนนลาดยาง
จํานวน 21 สาย
ความยาว 13.354 กิโลเมตร
1.3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 73 สาย
ความยาว 22.230 กิโลเมตร
1.4 ถนนดินลูกรัง
จํานวน 7 สาย
ความยาว 1.660 กิโลเมตร
2. จํานวนคูระบายน้ํา
2.1 คูดิน
จํานวน 48 สาย
ความยาว 15.850 กิโลเมตร
2.2 คูระบายน้ํา คสล.
จํานวน 46 สาย
ความยาว 19.390 กิโลเมตร
2.3 ท่อระบายน้ํา คสล. จํานวน 7 สาย
ความยาว 1.820 กิโลเมตร
3. สะพาน
3.1 จํานวนสะพานคอนกรีต จํานวน 4 แห่ง
4. แหล่งน้ํา
4.1 คลอง
จํานวน 2 แห่ง
5. ไฟฟ้าสาธารณะ
5.1 ไฟฟ้าสาธารณะ
จํานวน 933 จุด
การจราจร
โดยที่เทศบาลตําบลคลองแงะ มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง และเป็น
เส้นทางหลักที่สามารถเชื่อมติดต่อกับอําเภอ จังหวัดใกล้เคียง และเป็นเส้นทางผ่านไปต่างประเทศ จะมีการ
ใช้ถนนกันอย่างคับคั่ง โดยเฉพาะรถบรรทุกที่มีการขนส่งสินค้าส่งผลให้ถนนทรุดโทรม
การไฟฟ้า
ได้รับบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพังลา ซึ่งสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง สําหรับ
ไฟฟ้ า สาธารณะได้ แ ก่ โคมไฟฟ้ า ถนนสาธารณะ โคมไฟฟ้ า เกาะกลาง (ถ.กาญจนวนิ ช ,
ถ.คลองแงะ – นาทวี อยู่ ใ นความควบคุ ม ดู แ ลของกรมทางหลวง และถนนตรอกซอยในเขตพื้ น ที่
อยู่ในความควบคุมดูแลของเทศบาลฯ)
จํานวนครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตําบลคลองแงะ ที่มีไฟฟ้าใช้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของพื้นที่
จํานวนครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตําบลคลองแงะ ที่มีไฟฟ้าใช้ จํานวน 3,225 ครัวเรือน
จํานวนครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตําบลคลองแงะ ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จํานวน
- ครัวเรือน
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การประปาของเทศบาลตํ า บลคลองแงะ จะอยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของสํ า นั ก งานการประปา
ตํ า บลพั ง ลา ซึ่ ง ได้ รั บ การบริ ก ารน้ํ า จํ า นวน 1,413 ครั ว เรื อ น บริ ก ารตลอด ๒๔ ชั่ ว โมง
ปริมาณการจ่ายน้ําในแต่ละเดือนประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตร
การสื่อสาร
ไปรษณีย์โทรคมนาคม
มีที่ทําการไปรษณีย์ ๑ แห่ง คือ ที่ทําการไปรษณีย์คลองแงะ
โทรศัพท์
มีสํานักงานบริการโทรศัพท์คลองแงะ ๑ แห่ง (บริษัท ที โอ ที จํากัด มหาชน) แยกเป็น
๑. โทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่
810
เลขหมาย
๒. บริการโทรศัพท์สาธารณะ
1
เลขหมาย
๓. ชุมสายโทรศัพท์ภายในเขต
3
ชุมสาย
๔. เลขหมายที่สามารถให้บริการได้สูงสุด
2,100
เลขหมาย
5. เรื่องอื่น ๆ Fiber (Fttx) 250 Port
หนังสือพิมพ์
มี ร้ า นจํ า หน่ า ยหนั ง สื อ พิ ม พ์ ต่ า งๆ เช่ น เดลิ นิ ว ส์ , ไทยรั ฐ ,ข่ า วสด,มติ ช น,คมชั ด ลึ ก ,ฯลฯ
รวมทั้งวารสาร นิตยสารต่าง ๆ ด้วย
เสียงตามสาย/ไร้สาย
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาล เป็นการเผยแพร่กิจกรรมและบริการข่าวสารของเทศบาล
และของส่วนราชการอื่นที่ขอความร่วมมือมาบริการและในทุกครั้งที่มีการจัดประชุมสภาเทศบาลตําบลคลอง
แงะ
ป้ายอักษรไฟวิ่ง
ติดตั้ งป้ายอั กษรไฟวิ่ง บริ เวณสี่แยกตลาดคลองแงะ ระหว่างถนนกาญจนวนิช ติดกับถนนสาย
คลองแงะ - นาทวี เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ให้ประชาชนทราบ
การใช้ทดี่ นิ
การใช้ที่ดินปัจจุบัน
๑. ย่านพณิชยกรรม การค้าโดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นการค้าปลีกซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วชุมชนส่วน
ใหญ่จะตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ ๕ ถนนกาญจนวนิช ซึ่งเป็นศูนย์กลางใจกลางเมืองจะมีอาคารพาณิชย์
เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น บางตัวอาคารจะมีลักษณะเป็นตึกแถว ๒ - ๓ ชั้น ก่อสร้างด้วยปูน และมีตลาดสด
เอกชน ๑ แห่ง ซึ่งจะมีการเปิดตลาดนัดวันเสาร์และขนาดใหญ่ ณ บริเวณตลาดสดเอกชน ลักษณะเป็น
ลานกว้าง มีเนื้อที่ประมาณ ๗ ไร่ ติดถนนทางหลวงหมายเลข ๔๒ (สายคลองแงะ-นาทวี) กิจกรรมการค้าที่
สําคัญได้แก่ ร้านขายอาหาร ขายของชํา รับซื้อยางดิบ วัสดุก่อสร้าง วัสดุการเกษตร ฯลฯ
๒. ย่ า นที่ พั ก อาศั ย การใช้ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย มี ก ารตั้ ง ถิ่ น ฐานอยู่ ย่ า นการค้ า ในลั ก ษณะ
ที่เป็นอาคารพาณิชย์ ห้องแถว ตามถนน ซอยต่าง ๆ และเกาะกลุ่มไปตามเส้นทางคมนาคมสายหลักของ
ชุมชน คือ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๔ (ถนนกาญจนวนิช) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ (ถนน
สายคลองแงะ - นาทวี) การตั้งถิ่นฐานของชุมชนจะหนาแน่นในบริเวณ หมู่ที่ ๕ (บ้านคลองแงะ) ซึ่งอยู่
บริเวณตอนกลางของชุมชน และมีการตั้งถิ่นฐานอยู่ทั่วไปในพื้นที่ ภายในทางด้านตะวันตกของชุมชน
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ลักษณะการประกอบอุตสาหกรรม คือ ยางแผ่นรมควัน ยางเส้น พลาสติก จะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกติด
กับองค์การบริหารส่วนตําบลพังลา และโรงงานทําท่อจะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของชุมชนหนาแน่น
๔. ย่านสถาบันราชการ ในเขตเทศบาลมีหน่วยงานราชการและสวัสดิการ ตั้งกระจายทั่วเขตเทศบาล
ได้แก่ สถานีตํารวจภูธรคลองแงะ สํานักงานเทศบาลตําบลคลองแงะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคลอง
แงะ เป็นต้น
๕. ย่านสถาบันการศึกษา ในเขตเทศบาลมีสถานศึกษาทั้งสิ้น ๓ แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง
เป็นสถานศึกษาของรัฐ ๒ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองแงะ และโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม และโรงเรียน
เอกชน ๑ แห่ง คือ โรงเรียนวงศ์วิทย์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลคลองแงะ ๑ แห่ง
๖. ย่านสถาบันศาสนา ในเขตเทศบาล มีศาสนสถาน ๑๐ แห่ง แยกเป็นวัดในพุทธศาสนา ๑ แห่ง
มัสยิด ๓ แห่ง และศาลเจ้า ๖ แห่ง
๗. สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในเขตเทศบาลมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ๓ แห่ง คือ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๓๐ ตารางวา อยู่ติดถนนท่าโพธิ์
และสวนหย่อม ๒ แห่ง คือ สวนหย่อมกํานันสมพล และสวนหย่อมหน้าสถานีรถไฟ
๘. พื้นที่เกษตร พื้นที่ทําการเกษตรส่วนใหญ่จะอยู่รอบนอกชุมชน ผลผลิตที่ทํากันเป็นส่วนใหญ่
คือ ยางพารา มะพร้าว ทุเรียน และเงาะ โดยเฉพาะยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ
ด้านเศรษฐกิจ
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขายควบคู่ไปกับการทําสวนยางพาราและสวนผลไม้ เช่น
เงาะ ทุเรียน โดยเฉพาะยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําทํารายได้ให้กับชุมชนและบางส่วนก็มีอาชีพรับจ้าง
การเกษตรกรรม
เทศบาลตําบลคลองแงะ มีสภาพพื้นที่เหมาะสมต่ออาชีพเกษตรกรรม เพราะสภาพเป็นพื้นที่ราบ มี
ความลาดชัดน้อยกว่า ๒ เปอร์เซ็นต์ พื้นที่จึงเหมาะในการทําเกษตรกรรม ผลผลิตที่ทํากันเป็นส่วนใหญ่
เช่น ยางพารา มะพร้าว ทุเรียน และเงาะ โดยเฉพาะยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่สําคัญที่ทํารายได้
ให้กับราษฎร
การพณิชยกรรม
การค้าโดยทั่วไปมีลักษณะการค้าปลีกกระจายอยู่ทั่วชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ตลาดเอกชน ๑ แห่ง มี
ตลาดนัดวันเสาร์ขนาดใหญ่ ณ บริเวณตลาดสดเอกชน เนื้อที่ประมาณ ๗ ไร่ ติดถนนทางหลวงหมายเลข
๔๒ (คลองแงะ - นาทวี) ซึ่งเป็นตลาดนัดที่มีชื่อเสียง
การอุตสาหกรรม
มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม จํานวน ๖ โรงงาน ลักษณะการประกอบอุตสาหกรรม
คือ ยางแผ่นรมควัน ยางเส้น พลาสติก ทํามีกรีดยาง และโรงน้ําแข็ง
การท่องเทีย่ ว
มีตลาดนัดวันเสาร์ขนาดใหญ่ เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเป็นรู้จักกันอย่างแพร่หลาย จําหน่ายสินค้า
มือสองหลากหลายชนิด
มี ร้ า นค้ า ร้ า นอาหารที่ มี ชื่ อ เสี ย ง ซึ่ ง จะมี นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศมาแวะ
รับประทานอาหาร
ตลาดนั ด รถไฟหน้ า สถานี ร ถไฟคลองแงะ เป็ น ตลาดเย็ น ซึ่ ง จะเปิ ด ให้ บ ริ ก ารทุ ก เย็ น วั น ศุ ก ร์
มีจําหน่ายสินค้าพื้นบ้าน พื้นเมือง สินค้าชุมชน OTOP
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สวนสาธารณะประโยชน์ที่อยู่ในความดูแลบํารุงรักษาของเทศบาลมี ๑ แห่ง คือ สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีนาถ เนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน
การปศุสตั ว์
โรงฆ่าสัตว์ซึ่งเป็นของเทศบาล จํานวน ๑ แห่ง
ด้านสังคม
ชุมชนในเขตเทศบาลมีจํานวน ๑๑ ชุมชน ดังนี้
๑. ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ
๗. ชุมชนวัดแม่ชี
๒. ชุมชนบ้านคลองผ่าน
๘. ชุมชนหัวเลี้ยว
๓. ชุมชนแป๊ะกง – ทุ่งยาว
๙. ชุมชนหลังอนามัย
๔. ชุมชนตลาดใต้
๑๐. ชุมชนป่าพร้าว
๕. ชุมชนตลาดคลองแงะ
๑๑. ชุมชนหลังตลาดคลองแงะ
๖. ชุมชนโรงฆ่าสัตว์
ศาสนา
ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๘๐ ของจํานวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล มีวัดจํานวน ๑ วัด
คือ วัดกอบกุลรัตนาราม
ผู้ นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลาม ร้ อ ยละ ๑๕ ของจํ า นวนประชากรทั้ ง หมดในเขตเทศบาล มี มั ส ยิ ด
จํานวน ๓ แห่ง คือ
๑. มัสยิดจริยธรรมบ้านคลองผ่าน
๒. มัสยิดใหม่บ้านคลองผ่าน
๓. มัสยิดดาริสลาม
ศาลเจ้า มีจํานวน 5 แห่ง
1. ศาลเจ้าแป๊ะกงคลองแงะ
2. ศาลเจ้าไซทีฮุกโจ๊วคลองแงะ
3. ศาลเจ้าแม่เง็กนึ่ง
4. ศาลเจ้าเฮ็กเซียนคลองแงะ
5. ศาลเจ้าฮกเต็กกวนซุนอ๋อง
ผู้นับถือศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ ๕ ของจํานวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นที่สําคัญของเทศบาลตําบลคลองแงะ ซึ่งได้มีการจัดเป็นประจําทุกปี
๑. ประเพณีวันสงกรานต์
๒. ประเพณีสมโภชหล่อเทียนพรรษา และแห่เทียนในวันเข้าพรรษา
๓. ประเพณีวันลอยกระทง
๔. การจัดงานประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีน (ประเพณีตรุษจีน ไหว้พระจันทร์ ไหว้เจ้า ฯลฯ)
๕. การจัดงานประเพณีของคนไทยเชื้อสายอิสลาม (เมาลิดนาบี เข้าสุนัต เดือนรอมฎอน ฯลฯ)
การศึกษา
ในเขตเทศบาลตําบลคลองแงะ มีโรงเรียน ๓ โรงเรียน ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย
๑. โรงเรียนบ้านคลองแงะ ระดับประถมศึกษา สังกัดการประถมศึกษา เปิดสอนระดับอนุบาลถึง
ประถมศึกษาปีที่ ๖
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มัธยมศึกษา และวิทยาลัยชุมชน ๑ แห่ง
๓. โรงเรียนวงศ์วิทย์ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน เปิดสอน
ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖
๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลคลองแงะ
การป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตํ า บลคลองแงะ มี ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย คื อ
สถานีตํารวจภูธรคลองแงะ และมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และหน่วยงานป้องกันและ
บรรเทา สาธารณภัยเป็นผู้ดูแลและให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จะมีบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์
ที่ใช้ในงานป้องกัน ดังนี้ คือ
๑. รถยนต์ดับเพลิง
จํานวน ๓ คัน โดย
- คันที่ ๑ บรรจุน้ําได้ ๔,๐๐๐ ลิตร
- คันที่ ๒ บรรจุน้ําได้ ๒,๕๐๐ ลิตร
- คันที่ ๓ บรรจุน้ําได้ ๖,๐๐๐ ลิตร (รถบรรทุกน้ํา)
๒. เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง
จํานวน
๒
เครื่อง
3. เรือท้องแบน
จํานวน
5
ลํา
4. รถรับส่งผูป้ ่วย
จํานวน
2
คัน
5. รถยนต์ตรวจการณ์
จํานวน
๑
คัน
6. พนักงานดับเพลิง
จํานวน
๑2
คน
7. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน
170
คน
8. สมาชิกกู้ชีพ กู้ภัย
จํานวน
32
คน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภาพภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน โดยมีอากาศไม่ร้อนจัดจนเกินไป มีปริมาณน้ําฝนแต่ละ
เดือนแตกต่างกันไปตามฤดูมรสุม
ฤดูกาล แบ่งออกได้เป็น ๒ ฤดู คือ
๑. ฤดูฝน เริม่ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมกราคม เป็นระยะเวลา ๙ เดือน
สามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ระยะ โดยพิจารณาจากกระแสลมประจําฤดูของท้องถิ่น
ระยะแรก ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ในช่วงนี้จะมีฝนตก
น้อย เนื่องจากมีภูเขาซึ่งทอดขวางทางทิศทางลมมรสุมทางด้านตะวันตก และทางด้านทิศใต้
ระยะที่สอง ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม ในระยะนี้จะมี
ฝนตกชุกและมีปริมาณมาก
๒. ฤดูแ ล้ ง เริ่ ม ตั้ งแต่ เ ดือ นกุม ภาพั น ธ์ ถึ ง เดือ นเมษายน ในระยะนี้ไ ด้รั บอิ ท ธิ พลของลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนขึ้น จึงทําให้อากาศร้อนชื้นโดยทั่วไป แต่อุณหภูมิจะไม่สูงขึ้นมากนัก
แหล่งน้าํ
มีจํานวนแหล่งน้ํา จํานวน ๒ แห่ง ได้แก่ คลองแงะ และคลองอู่ตะเภา
การระบายน้าํ
พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลคลองแงะ ที่มีน้ําท่วมขังถึงมีพื้นที่เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่
ทั้งหมดระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ําท่วมขังนานที่สุด ๗ วัน ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ซึ่งในเขต
เทศบาลมีทางระบายน้ําทั้งหมด รวม ๗๕ สาย ความยาว ๓๒.๑๒๓ กิโลเมตร ประกอบด้วย
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๒.
๓.
4.

คูดิน มีทั้งหมด
48 สาย ความยาว
15.8๕ กิโลเมตร
คูระบายน้ํา ค.ส.ล. ๔5 สาย ความยาว
๑9.18 กิโลเมตร
ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 7 สาย ความยาว
๑.82 กิโลเมตร
คลองระบายน้ํา ๒ สาย ความยาว ๘.๔๐ กิโลเมตร คือ คลองอู่ตะเภา ซึ่งมีความยาว ๖
กิโลเมตร และคลองแงะ ความยาวประมาณ ๒.๔๐ กิโลเมตร
ด้านการเมือง การบริหาร
โครงสร้างและอัตรากําลังในการบริหารของเทศบาลตําบลคลองแงะ
องค์กรบริหารเทศบาล ประกอบด้วยส่วนสําคัญ ๒ ส่วน คือ สภาเทศบาล ซึ่งประกอบด้วย
สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน ๑๒ คน ผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน ๕ คน ซึ่งประกอบด้วย นายกเทศมนตรี ๑
คน มาจากการเลือกตั้ง และผู้ช่วยผู้บริหาร จํานวน ๔ คน มาจากการแต่งตั้งโดยนายกเทศมนตรี คือ รอง
นายกเทศมนตรี จํานวน ๒ คน ที่ปรึกษา จํานวน ๑ คน และเลขานุการฯ จํานวน ๑ คน
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ ประกอบด้วย
๑. นายสุวัฒ
เลิศจิตต์ธรรม
นายกเทศมนตรี
๒. นายก้องศักดิ์
กุลวงศ์
รองนายกเทศมนตรี
๓. นายภราดร
ธวัชชัยกร
รองนายกเทศมนตรี
๔. นายฐิติพงศ์
นิรันดร์สุข
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๕. นายยุทธวีร์
มุสิกราษฎร์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล ประกอบด้วย
๑. นายธนศักดิ์
เกดจริยานนท์
ประธานสภาเทศบาล
๒. นายวรนนท์
รุจิรารุ่งเรือง
รองประธานสภาเทศบาล
๓. นายสุวิช
สิริจริยาพร
สมาชิกสภาเทศบาล
๔. นายฉลอง
ลาภศิวะกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
๕. นายพงศ์พฤติ
จันทรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล
๖. นายชาญณรงค์
โชคเจริญเลิศ
สมาชิกสภาเทศบาล
๗. นายใฝซ้อล
ยาอีด
สมาชิกสภาเทศบาล
๘. นายเสริม
แก้วมณี
สมาชิกสภาเทศบาล
๙. นายวิชัย
เสริมการดี
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๐. นายเอกพล
ปิยนุสรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๑. นางอุไรพร
ชูสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๒. นางจริยา
ทองคํา
สมาชิกสภาเทศบาล
การจัดส่วนของเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตําบลคลองแงะ ดังนี้
๑. สํานักปลัดเทศบาล
๒. กองคลัง
๓. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔. กองการศึกษา

๕. กองวิชาการและแผนงาน
๖. กองช่าง
๗. กองสวัสดิการสังคม

เทศบาลตําบลคลองแงะ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน
การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทํางบแสดงฐานะการเงินเป็ นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียน และ
รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และหนังสื อสัง่ การที่เกี่ยวข้อง
1.2 รายการเปิ ดเผยอื่นใด
1.2.1 เทศบาลตําบลคลองแงะได้ติดประกาศสําเนางบแสดงฐานะการเงินและงบ
อื่น ๆ โดยเปิ ดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลคลองแงะในเวลาอันควร
1.2.2 เทศบาลตําบลคลองแงะได้เผยแพร่ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ผ่าน
ทางเวปไซต์ของเทศบาล http://www.khlongngae.go.th

