
 

 

 

 

 

 

  

.. ที่ตัง้ของหมู่บ้านหรอืชุมชนหรอืตำบล 

องค์กรบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๒86 หมู่ที่ 1บ้านน้ำซับ ตำบล

สระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

ตั้งอยู่ทิศตะวันตก ของอำเภอเมืองสระแก้ว ระยะห่างจากอำเภอ เมืองสระแก้ว 

ประมาณ ๘ กิโลเมตร ติดต่อตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  

ทิศเหนอืติดตอ่ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

ทิศใต้ติดต่อตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว, ตำบลท่าช้าง 

ทิศตะวันตกอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  ติดต่อตำบลสระแก้ว อำเภอมือง

สระแก้ว, ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ ทิศตะวันออกจังหวัดสระแก้ว 

 

 

 

1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมปิระทศพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองพระสะพึงไหลผ่าน 

1.2.2 ลักษณะภูมิอากาศ 

1. อุณหภูมเิฉลี่ย ๒๗-๖๘๙ องศาเซลเชียส 

- อุณหภูมสิูงสุด  ๒๗ องศาเซลเซียส 

- อุณหภูมติ่ำสุด   40 องศาเซลเซียส 

๒. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (ปี ๒๕๖๑) ฝนตกเฉลี่ยประมาณ ๙๐๐ มลิลิเมตร 

๓. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,296-1,539 มิลลเิมตร 

๔. ทิศทางลมในแต่ละฤดู สามารถแบ่งได้ ๓ ฤดู คอื 

-ฤดูร้อน เริ่มตัง้แต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศรอ้นและแห้งแล้ง              แต่บางครั้งอาจ

มีอากาศเย็น บ้างครัง้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรอือาจมีลูกเห็บตกก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ประชาชนทุก

ปี เรียกว่า "พายุฤดูร้อน"อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ -๓๙๙ องศาเชลเชียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ 

องศาเซลเซียส ขึน้ไป 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1. ด้านกายภาพ 

1.1 ลักษณะภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ 



-ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม -ตุลาคมแต่อาจเกิด"ช่วงฝนทิ้ง" ซึ่งอาจนาน

ประมาณ ๑ -๒ สัปดาห์หรอืบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในขตองค์การบริหาร

ส่วนตำบลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ ๙๐๐ มิลลเิมตร 

-ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม นานราว ๑๒ สัปดาห์ เป็นช่วง

เปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรอือาจยังมฝีนฟ้าคะนอง อากาศหนาว

อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 1๕ องศา 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ ๗๕ %ดินลูกรัง

ประมาณ ๑๕ % 

ลักษณะดินในพืน้ที่เป็นดินเหนยีวประมาณ ๑๐ % 

 

 

 

 

 

     

- ลำคลอง,ลำหว้ยสาย 

- แหล่งน้ำที่สรา้งขึ้น 

* ฝาย  ๑๑ แห่ง 

" สระน้ำสาธารณะ ๙๑ แห่ง 

* บ่อบาดาล ๑๒๐ แห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ลักษณะดิน 

1.3 ลักษณะของแหล่งน้ำ 



 

 

 

 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีป่าไม้ในเขตพืน้ที่สวนนก  

หมู่ที่ ๑๔ บ้านคลองมะละกอ 

และมีตันไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยนืตัน ผลัดใบ 

 

 

 

 

 

 

๒.๑ เขตการปกครอง 

- เดิมเป็นเขตการปกครองของอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้จัดตั ้งเป็นสภาตำบลสระขวัญ ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตัง้องค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๑๙เดือนมกราคม พศ. ๒(ต๙ และได้เปลี่ยนแปลงฐานะ

สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 11๓ ตอนที่ ๙ง ลงวันที่ 

๓๐ มกราคม ๒๕๓๙ เป ็นองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลสระขว ัญ ม ีผลบ ังค ับใช ้ ในว ันท ี ่  ๓0 ม ีนาคม ๒๕๕๙                      

จำนวน ๒1 หมู่บ้าน คือ พืน้ที่เต็มทั้งหมู่บ้าน ได้แก่ 

หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำซับ 

หมู่ที่ ๒ บ้านใหม่ถาวร 

หมู่ที่ ๓ บ้านแก่งสเีสียด 

หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งพลวง 

หมู่ที่ ๕ บ้านหนองไผ่ 

หมู่ที่ ๖ บ้านเนินผาสุก 

หมู่ที่ ๓ บ้านใหม่ไฟวัลย์ 

หมู่ที่ ๘ บ้านคลองปูน 

หมู่ที่ ๙ บ้านบะเจริญ 

หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองคันฉอ 

หมู่ที่ ๑ด บ้านโคกสำราญ 

หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งหินโคน 

หมู่ที่ ๑๓ บ้านวังดอีก 

หมู่ที่ ๑๔ บ้านคลองมะละกอ 

1.4 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 



หมู่ที่ ๑๕ บ้านเนินไทร 

หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองจาน 

หมู่ที่ ๑๗ บ้านเนินสะอาด 

หมู่ที่ ๑๘ บ้านคลองมะละกอใต้ 

หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองโสน 

หมู่ที่ ๒๐ บ้านคลองอ่าง 

หมู่ที่ ๒ด บ้านสารคาม 

- มีพื้นที่ ๑๐๙ ตารางก็โลเมตร ระยะห่างจากตัวจังหวัดสระแก้ว ๘ กิโลเมตร 

- พืน้ที่มีทั้งหมด จำนวน ๑๐๙ ตารางก็โลเมตร 

- ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๑๙๓ กิโลเมตร 

. ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองประมาณ ๖.๓ กิโลเมตร 

. ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ ๑๙ กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.2 การเลือกตั้ง 

แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น ๒๑ เขต 

จำนวนผูม้ีสทิธิเลือกตั้ง ๑๐,๗๐๔ คน 

จำนวนผูไ้ปใช้สทิธิเลือกตั้ง ๘,๔๐๕ คน 

(ข้อมูล ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕) 

 


