
ส่วนที่ ๒ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ ์

 
๑ สภาพทั่วไป     

๑.๑ สถานที่ตั้ง 
 เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ตั้งอยู่ในอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีสภาพทางกายภาพเป็น   ที่ราบ
บริเวณชายฝั่งทะเลและหุบเขาเป็นพื้นที่เ หมาะสมแก่การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
โรงแรมและร้านอาหาร 
 เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ สภาพทั่วไปเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ คือ พ้ืนที่ส่วนใหญ่   เป็นเขต
ของกองทัพเรือ ซึ่งท าให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินไม่ได้เต็มที่รวมทั้งชายฝั่งทะเล และเกาะต่ าง ๆ เป็นเขตทรงสงวนของ
กองทัพเรือ ท าให้การพัฒนาของท้องถิ่นในด้านการท่องเที่ยวไปได้ไม่ถึง 
 เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และมีประชากรแฝง     อยู่เป็น
จ านวนมาก การขยายตัวของประชากรมีอย่างรวดเร็วมีกิจการบ้านจัดสรรเพิ่มข้ึนจ านวนมาก 

๑.๒ พื้นที่และประชากร 
 เทศบาลต าบล เขตรอุดมศักดิ์  มีพ้ืนที่โดยประมาณ  ๘๘.๒๕๓ ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  
๕๙,๑๔๖ ไร่ ประชากรจ านวนทั้งสิ้น ๕๓,๒๓๔ คน แยกเป็น ชาย ๓๑,๗๙๒ คน หญิง ๒๑,๔๔๒ คน จ านวน
บ้านเรือนทั้งหมด ๒๑,๙๘๔ ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน ๒๕๕๕) 

๑.๓ ภูมิประเทศ  
 เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล ล้อมรอบด้วยภูเขา 
  ทิศเหนือ ติด ต าบลบางเสร่ แบ่งโดย คลองห้วยลึก และภูเขา 
  ทิศตะวันออก ติด ต าบลพลูตาหลวง แบ่งโดย ถนนสายเขาหมอน  
    เขาเกล็ดฉลาม และถนนสายแยก กม.๖ – สามแยก   
                        ค่ายมหาเจษฎาราชเจ้า  
  ทิศใต้ ติด ต าบลแสมสาร แบ่งโดย ถนนสายท่าเรือจุกเสม็ด    
    และติดทะเล (เขตกองทัพเรือ) 
  ทิศตะวันตก ติด ทะเล (เขตกองทัพเรือ) 

๑.๔ ลักษณะภูมิประเทศ 
 พ้ืนที่เทศบาลต าบล เขตรอุดมศักดิ์ เป็นที่ราบลุ่มบริเวณเชิงเขาเหมาะสมแก่การกสิกรรม     แต่
ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเป็นที่อยู่อาศัยเสียส่วนใหญ่ ทา งตอนใต้เป็นชายทะเลเหมาะแก่การท าประมง ลักษณะดิน
ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย 

๑.๕ จ านวนชุมชน ๑๓ ชุมชน  
จ านวนชุมชนอยู่ในเขตเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ มีทั้งหมด ๑๓ ชุมชน ได้แก่ 
 ๑. ชุมชนแหลมเทียน หมู่ที่ ๑ ๘. ชุมชนเทพประสาท หมู่ที่ ๔  

 ๒. ชุมชนเตยงาม หมู่ที่ ๑ ๙. ชุมชนบ่อนไก่ หมู่ที่ ๕, ๗  
 ๓. ชุมชนม้าน้ า หมู่ที่ ๑ ๑๐. ชุมชนบ้านหนองระก า หมู่ที่ ๖ 
 ๔. ชุมชนจุกเสม็ด หมู่ที่ ๒ ๑๑. ชุมชนคลองกานดา หมู่ที่ ๘  



 ๕. ชุมชนดงตาล หมู่ที่ ๒ ๑๒. ชุมชนแยกเจ หมู่ที่ ๘  
 ๖. ชุมชนเขาเพชร-ยางงาม หมู่ที่ ๓ ๑๓. ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที ่๙ 

 ๗. ชุมชนทุ่งโปรง หมู่ที่ ๓ 
 

๒. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 ๒.๑ เศรษฐกิจ 
 จากการที่อ าเภอสัตหีบเป็นอ าเภอที่ติดต่อกับเมืองพัทยา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของ
ประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันได้ขยายตัวจนเต็มพื้นที่ และในอนาคตต่อไปข้า งหน้าความเจริญ จะต้องขยายตั วเข้าสู่เขต
อ าเภอ สัตหีบ ประกอบกับมีการย้ายถิ่นฐานของข้าราชการทหารเรือเข้าสู่อ าเภอสัตหีบมากขึ้น ท าให้เกิดการ
ขยายตัวของชุมชนเพ่ิมข้ึน จึงมีหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มข้ึนตามไปด้วย ซึ่งจากท่ีอดีตเคยเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม ประชากร
ในเขตพ้ืนที่อ าเภอสัตหีบมีอาชีพรับราชการทหารเรือเป็นส่วนใหญ่ 
 ๒.๒ การท่องเที่ยว 
  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ ์มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ได้แก่ 

๑) วัดเขาคันธมาทน์ ตั้งอยู่ที่ต าบลสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ จุดเด่นภายในวัด คือ พระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร (จ าลอง) ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชน 

๒) หาดเตยงาม ตั้งอยู่ที่อ่าวนาวิกโยธิน มีความยาวตลอดแนวชายหาด ประมาณ ๑,๒๕๐ 
เมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศของกองทัพเรือท่ีอนุญาตให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่พักผ่อน เพ่ือให้
ประชาชนมีความใกล้ชิดและได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานของกองทัพเรือมากยิ่งข้ึน 

๓) หาดดงตาล เป็นหาดที่สวยงาม โค้งมนไปตามขอบอ่าวสัตหีบตั้งแต่ที่ว่าการอ าเภอ   สัตหีบ
เข้าไปในเขตกองเรือยุทธการ เรียงรายไปด้วยต้นตาลที่ขึ้นอยู่ ณ ที่นี้มาช้านาน อันเป็นที่มาของชื่อชายหาด 

๔) หาดเทียนทะเล ตั้งอยู่ที่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง  ต าบลสัตหีบ อ าเภอ
สัตหีบ เป็นหาดท รายสลับกับโขดหิน มีพ้ืนที่ยาวประมาณ ๙๐๐ เมตร เป็นจุดชมวิวใน มุมกว้างมีหน้าผารูปทรง
แปลกและพันธุ์ไม้ทะเลหลากชนิดให้ศึกษา 

๕) ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ตั้งอยู่ที่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง          
ต าบลสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ เป็นแหล่งให้ความรู้ด้านชีววิ ทยาเก่ียวกับวงจรชี วิตของเต่าทะเล อีกท้ังยังมี ห้องแสดง
นิทรรศการเก่ียวกับแง่มุมอันน่าสนใจของเต่าทะเล เพ่ือให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรเต่าทะเล 

๖) เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร ตั้งอยู่ที่ท่าเรือน้ าลึกจุกเสม็ด ได้รับพระราชทานชื่อจาก 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า “จักรีนฤเบศร ” หมายถึง ผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์จักรี เป็นเรือที่ต่อในประเทศ
สเปน มีทั้งหมด ๑๑ ชั้น ความยาว ๑๘๒ เมตร กว้าง ๓๐.๕ เมตร เป็นเรือที่มียุทโธปกรณ์ท่ีทันสมัย มีระบบเรดาร์
ตรวจการณ์ระยะไกล ภารกิจที่ส าคัญในยามสงคราม ท าหน้าที่เป็นเรือธงควบคุมและบังคับบัญชา     กองเรือใน
ทะเลทั้งหมด และยังเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินควบคุมการปฏิบัติการป้องกันภัยทางอากาศอีกด้วย 
 
๓. ด้านการศึกษา 

การศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕) 

ชื่อสถานศึกษา สังกัด 
ระดับ จ านวน 

ที่ตั้ง 
การจัดการศึกษา ครู นักเรียน ห้องเรียน 

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กจุกเสม็ด อปท. ก่อนวัยเรียน ๗ ๙๐ ๓ ม.๒ ต.สัตหีบ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ายุบ อปท. ก่อนวัยเรียน ๗ ๑๐๐ ๓ ม.๕ ต.สัตหีบ 



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์ อปท. ก่อนวัยเรียน ๗ ๑๐๕ ๓ ม.๙ ต.สัตหีบ 
สถานรับเล้ียงเด็กปฐมวัย ทร.๕ ทร. ก่อนวัยเรียน ๘ ๕๘ ๔ หมู่บ้านกรมโรงงาน 
(กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ)      ฐานทัพเรือสัตหีบ  
สถานรับเล้ียงเด็กปฐมวัย ทร.๗ ทร. ก่อนวัยเรียน ๙ ๗๓ ๔ ม.๒ ต.สัตหีบ 
(กองเรือยุทธการ)       
สถานรับเล้ียงเด็กปฐมวัย ทร.๘ ทร. ก่อนวัยเรียน ๔ ๑๖ ๑ - 
(สอ.รฝ.)       
สถานรับเล้ียงเด็กปฐมวัย ทร.๑๐ ทร. ก่อนวัยเรียน ๑๑ ๖๕ ๔ ม.๑ ถ.จรดลศึกษา ๑๓ 
(กรมหลวงชุมพร)      ต.สัตหีบ 
โรงเรียนจุกเสม็ด สพฐ. อ.๑ - ป.๖ ๑๐ ๒๐๕ ๘ ม.๒ ต.สัตหีบ 
โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ สพฐ. อ.๑ - ป.๖ ๘ ๑๘๖ ๘ ๑๑๙ ม.๙ ต.สัตหีบ 
โรงเรียนสิงห์สมุทร สพฐ. ม.๑ - ม.๖ ๑๖๗ ๓,๘๕๑ ๙๐ ๑๓๗๗/๑ ม.๑ ต.สัตหีบ 
โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ สช. อ.๑ - ม.๓ ๓๖ ๑,๓๗๖ ๓๖ ๒๕๐๗ ม.๑ ถ.เสนาพิทักษ์ 
      ต.สัตหีบ 
โรงเรียนสัตหีบ (เขตกองเรือยุทธการ) สช. อ.๑ - ป.๖ ๒๑ ๖๘๘ ๒๑ ๒๕ ม.๒ ต.สัตหีบ 
โรงเรียนสัตหีบ (เขตฐานทัพเรือ  อ.๑ - ม.๓ ๘๒ ๑,๔๐๒ ๔๘ ๒๓๗๗/๑ ม.๑ ต.สัตหีบ 
สัตหีบ)       

รวม ๓๗๗ ๘,๒๑๕ ๒๓๓  
 

 
๔. ด้านสังคม 

๔.๑ การสาธารณสุข    
 โรงพยาบาล  (โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ)์ จ านวน ๑ แห่ง   
 สถานีอนามัย  (เขาคันธมาทน์) จ านวน ๑ แห่ง   
 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน จ านวน ๙ แห่ง 
 อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (เทศบาล) จ านวน  ๑๘๐ คน 

๔.๒ การป้องกันอัคคีภัย   
 รถยนต์ดับเพลิง   จ านวน ๒   คัน 
 รถบรรทุกน้ า      จ านวน    ๑   คัน 
 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม    จ านวน ๓   เครื่อง   
 พนักงานดับเพลิง จ านวน    ๑๑  คน 

๔.๓ บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน  
 การคมนาคม / ขนส่ง 
  -    ทุกหมู่บ้านมีถนนติดต่อกันได้อย่างสะดวก 
  -    มีเส้นทางติดต่ออ าเภอ  และ เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์  ได้อย่างสะดวก        
   ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน ๓๐ นาท ี
  -    มีรถประจ าทางวิ่งถึงอ าเภอ และเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
 การสื่อสาร 
  -   จ านวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพ้ืนที่       ๑    ชุมสาย 
  -   หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่     ๗     แห่ง 
 ไฟฟ้า (กิจการสวัสดิการไฟฟ้าสัตหีบ) 



  -   ส่วนใหญ่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ประชาชนมี  
  ไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน 
  การประปา (บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จ้ากัด (มหาชน)) 
  -   ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ยังขาดแคลนน้ าประปา 
  ในการอุปโภคและบริโภค ซึ่งในปี ๒๕๕๓ มีจ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา  
  คิดเป็นร้อยละ ๓๔ 

 
๕. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

(๑) น้ า 
 น้ าใต้ดิน  การน ามาใช้เป็นประโยชน์โดยกา รขุดบ่อบาดาลหรือบ่อน้ าตื้นน้ าผิวดิน  ได้แก่         
ล าคลองธรรมชาติ สระน้ าในทะเล เป็นแหล่งธรรมชาติขนาดใหญท่ี่มีทรัพยากรมากมาย ซ่ึงเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์เป็น
เขตติดกับทะเล แต่เป็นเขตอนุรักษ์ของกองทัพเรือ 

(๒) ดิน 
 เป็นทรัพยากรธรรมชาติขนาดใหญ่  ซึ่งเขตพ้ืนที่ เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์  เป็นเขตที่ดิน
อุดมสมบูรณ์ แต่ใช้ประโยชน์จากดินในการเพาะปลูกได้น้อย  เนื่องจากเป็นเขตท่ีอยู่อาศัยของประชาชนอย่าง
หนาแน่น  การท าเกษตรกรรมส่วนใหญ่ คือ  หมู่ที่ ๙ เช่น การท าสวนผลไม้ต่าง  ๆ การท าไร่มันส าปะหลัง             
ส่วนหมู่บ้านอื่น ๆ มีแต่จ านวนน้อยซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนจะมีอาชีพรับราชการ 

(๓) ปะการัง 
 เขตเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ ์เป็นเขตติดต่อกับทะเลตามเกาะต่าง ๆ ได้จัดให้มีการอนุรักษ์
ปะการังโดยความดูแลของกองทัพเรือตลอดจนกิจกรรมการอนุรักษ์ปะการังรวมหน่วยราชการต่าง  ๆ ตามทะเล
รอบ ๆ เกาะ มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเป็นจ านวนมาก แต่การติดต่อการควบคุมเป็นของราชการกองทัพเรือ 

(๔) เต่าทะเล 
เขตเทศบาลต าบล เขตรอุดมศักดิ์  โดยกองทัพเรือให้มีการอนุรักษ์เต่าทะเลซึ่งก าลังจะ    สูญ

พันธุ์ที่เกาะคราม และบ่ออนุบาลเต่าทะเล ที่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ 
แหล่งน้ าธรรมชาติ 
คลองกานดา, คลองตาล๊อก หมู่ที่ ๘ ต าบลสัตหีบ 
คลองห้วยลึก หมู่ที่ ๙ ต าบลสัตหีบ 

 
๖. ด้านการเมือง - การบริหาร 
 เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปัจจุบัน) ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลสัตหีบ เป็นเทศบาล
ต าบลสัตหีบ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และได้จัดให้มีการ เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี 
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๑  
 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ โดย มี
นายกเทศมนตรี ท าหน้าที่บริหารกิจการของเทศบาลต าบล เขตรอุดมศักดิ์  ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงและ   มี
ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น มาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรี คือ รองนายกเทศมนตรี จ านวน ๒ คน          ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี จ านวน ๑ คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี จ านวน ๑ คน ดังนี้ 
  ๑. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีต าบลเขตรอุดมศักดิ ์



  ๒. นายศุภชัย นิ่มอนงค์ รองนายกเทศมนตรีต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
  ๓. นายประสงค์ เอ่ียมสุข รองนายกเทศมนตรีต าบลเขตรอุดมศักดิ ์
  ๔. นาวาเอก ประดิตถ์ แทนสง่า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
  ๕. นายฐาปนันท์ รักธรรม เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
  สภาเทศบาลต าบล เขตรอุดมศักดิ์  ท า หน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหาร 
ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขตรอุดมศักดิ์  ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง จ านวน ๑๒ คน อยู่ในต าแหน่งได้
คราวละ ๔ ปี ดังนี้ 
  ๑. นายวิระวัฒน์ กอศิริวลานนท์ ประธานสภาเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
  ๒. นางอัมภาพันธ์ เล่นทัศน์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
  ๓. นางดวงมาลย์ จันทร์แดง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
  ๔. นาวาเอก สานนท์ ทัศนกาญจนะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
  ๕. นาวาเอก สมศักดิ์ บางท่าไม้ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
  ๖. นาวาโท บุญยิ่ง สุวรรณาวิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
  ๗. นาวาโท มงคล นาคนิยม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
  ๘. นายส ารวย เจริญสุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
  ๙. นายบุญสืบ เอ่ียมสุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
  ๑๐. นางจรรยา วงษ์เหรียญทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
  ๑๑. นางสาวสุพรรณี ดวงรัศมี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
  ๑๒. นายณัฐชัย แสงศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
 ส่วนการบริหารของเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ ์แบ่งออกเป็น 
 ปลัดเทศบาล   จ านวน ๑   คน 
 รองปลัดเทศบาล จ านวน ๒ คน 
  - ส านักปลัดเทศบาล จ านวน ๓๕ คน   
  - กองคลัง จ านวน ๑๙ คน  
  - กองช่าง จ านวน ๔๗ คน  
  - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน ๗๓ คน  
  - กองวิชาการและแผนงาน จ านวน ๑๓ คน 
  - กองการศึกษา จ านวน ๔๑ คน 
  - กองสวัสดิการสังคม จ านวน ๑๑ คน 
   (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕) 
 
 สถานการณ์เงินการคลัง (ย้อนหลัง ๓ ปี) 
 ๑. รายได้จริงโดยไม่รวมเงินอุดหนุน 
  ๑.๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ จ านวน ๗๘,๔๖๘,๘๘๔.๓๓  บาท 
  ๑.๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ จ านวน ๙๖,๑๒๔,๒๖๙.๕๘  บาท 
  ๑.๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จ านวน๑๑๕,๖๙๒,๓๓๑.๖๒ บาท 
 ๒. มีรายได้ท้ังหมดโดยรวมเงินอุดหนุน 



  ๑.๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ จ านวน๑๑๙,๘๓๑,๓๓๖.๓๓ บาท 
  ๑.๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ จ านวน๑๕๒,๗๑๑,๙๘๑.๔๐ บาท 
  ๑.๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จ านวน๑๖๕,๒๕๘,๒๙๗.๖๒ บาท 
 ๓. รายจ่ายจริงย้อนหลัง ๓ ปี 
  ๑.๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ จ านวน๑๑๐,๖๕๘,๕๐๙.๙๖ บาท 
  ๑.๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ จ านวน๑๒๐,๕๑๐,๕๒๓.๑๐ บาท 
  ๑.๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จ านวน๑๒๘,๓๑๐,๔๑๘.๕๔ บาท 
 ๔. เงินสะสม จ านวน ๘๓,๕๗๘,๘๓๔.๒๔ บาท 

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

 


