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แผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565) 

ขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 
********************************* 

สวนที่ 1  สภาพและขอมูลพ้ืนฐานทั่วไป 
1.ดานกายภาพ 
 1.1 ท่ีตั้ง 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง แบงแยกออกจากตําบลกะเฉดเม่ือป พ.ศ. 2534  และไดรับการ
ยกฐานะจากสภาตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบลในป พ.ศ. 2538 ปจจุบันตั้งอยูเลขท่ี  85/26 หมูท่ี 1 
ตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง อยูหางจากอําเภอเมืองระยองประมาณ 40 กิโลเมตรทาง
หลวงหมายเลข 3139 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 108 ตารางกิโลเมตร หรือ  67,500  ไร 
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ทิศเหนือ เชื่อมตอกับตําบลชากบก  อําเภอบานคาย 

ทิศตะวันออก เชื่อมตอกับตําบลกะเฉด  อําเภอเมืองระยอง 
ทิศตะวันตก เชื่อมตอกับตําบลชากบก  อําเภอบานคาย / ตําบลนาตาขวัญ   

ตําบลบานแลง  อําเภอเมืองระยอง 
ทิศใต  เชื่อมตอกับตําบลแกลง  ตําบลกะเฉด  อําเภอเมืองระยอง 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

 พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบสลับภูเขา สภาพดินเปนดินปนทราย ลูกรัง เหมาะแกการปลูกพืชไรและพืช

สวน มีทางหลวงแผนดินหมายเลข 3320 ผานทางทิศตะวันออก และทางหลวงแผนดินหมายเลข 3139 ผาน

ทางทิศเหนือ มีอางเก็บน้ํา ลําน้ํา ลําหวยตางๆ เปนตน  

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
 ลักษณะภูมิอากาศเปนแบบมรสุมเขตรอน ไดรับอิทธิพลของทะเลทําใหอากาศอบอุน ไมรอนจัด ในฤดู
ฝนจะมีฝนตกชุก แบงออกเปน 3 ฤดู  คือ 
 ฤดูรอน      เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 
 ฤดูฝน      เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว     เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ 

 1.4 ลักษณะของดิน 

 พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบสลับภูเขา สภาพดินเปนดินปนทราย ลูกรัง เหมาะแกการปลูกพืชไรและ     
พืชสวน พ้ืนท่ีโดยสวนมากปลูกยางพารา มันสําปะหลัง สัปปะรด ผลไม เชน ทุเรียน มังคุด ลองกอง 

2.ดานการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 

  องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
จํานวน   5  หมู  ดังนี้ 

  -หมูท่ี  1  บานสํานักทอง จํานวนพ้ืนท่ี    16,070    ไร   
   นายศิริพันธุ ตรีไตรรัตนกูล  กํานันตําบลสํานักทอง 

  -หมูท่ี  2  บานยายจั่น จํานวนพ้ืนท่ี    11,250    ไร   
   นายชวา เขตคีรี    ผูใหญบาน 

  -หมูท่ี  3  บานธรรมสถิต จํานวนพ้ืนท่ี    11,125    ไร    
   นายสุชาติ นาคนรินทร   ผูใหญบาน 

  -หมูท่ี  4  บานหาดใหญ จํานวนพ้ืนท่ี    19,555    ไร    
  วาท่ีเรือโทยุทธพงษ ยมหา รน.  ผูใหญบาน 

  -หมูท่ี  5  บานเกษตรศิริ จํานวนพ้ืนท่ี      9,500    ไร 
   นายสังขวาล ชาญขุนทด   ผูใหญบาน 
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 2.2 การเลือกตั้ง 

ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง   

1. นายสุรินทร  ตรีไตรรัตนกูล นายกองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

2. นายประกายแกว  บุญสราง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 
3. นายกฤต กลอมเจริญ  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

 3. นายวินัย  ชัยคุณานันท เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง   

1. นายสมจินต  เอ่ียมกําแพง ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 
2. นายวรงค  กระจางแจง รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 
3. นายลํายอง   ทองบุญยั่งยืน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  1 
4. นายพีรชัย   ชัยคุณานันท สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  1 
5. นายประนัย  ชูเชิด  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  2 
6. นายสิทธิชัย  บํารุงพงษ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  2 
7. นายเฉลิม    เขียวด ี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  3 
8. นางเครือวัลย  ทรัพยประดิษฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  3 
9. นายกูเกียรติ  ปนศิริ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  5 
10. นายสมนึก   หอมรื่น  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  5 
 

3.ประชากร 
 3.1ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 
 

หมูท่ี หมูบาน จํานวนประชากร  
พ.ศ.2560 

จํานวน
ครัวเรือน 

จํานวนประชากร  
พ.ศ.2561 

จํานวน
ครัวเรือน 

จํานวนประชากร  
พ.ศ.2562 

จํานวน
ครัวเรือน 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
1 สํานักทอง 606 633 690 591 633 706 590 631 668 
2 ยายจั่น 623 620 457 629 640 463 627 636 455 
3 ธรรมสถิต 501 520 398 498 518 403 491 520 392 
4 หาดใหญ 372 407 390 365 397 398 368 407 389 
5 เกษตรศิริ 634 494 653 508 493 655 509 497 652 

รวม 2,736 2,674 2,588 2,591 2,681 2,625 2,585 2,691 2,556 
 
 
 ท่ีมา : ระบบสถิติทางการทะเบยีน กรมการปกครอง  

ขอมูล ณ เดือน เมษายน 2562 
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 3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 

ชวงอายุ ชาย หญิง รวม 
0 – 10 ป 388 351 739 
11-20 ป 352 350 702 
21-30 ป 378 411 799 
31-40 ป 444 423 789 
41-50 ป 446 449 895 
51-60 ป 301 335 636 
61-70 ป 166 219 385 
71-80 ป 85 105 190 
81-90 ป 22 45 67 
91 ปข้ึนไป 3 3 6 

รวม 2,585 2,691 5,276 

 

 ท่ีมา : งานทะเบียนราษฎร ท่ีวาการอําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
ขอมูล ณ เดือน เมษายน 2562 

 

4.สภาพทางสังคม                                                                                                       

4.1  การศึกษา 
องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง มีโรงเรียนในพ้ืนท่ีสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง   

เขต 1 จํานวน 3 โรงเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 2 แหง 
โรงเรียนประถมศึกษา  จํานวน  3  แหง 
1.โรงเรียนบานสํานักทอง (ขยายโอกาส)  2.โรงเรียนบานยายจั่น  3.โรงเรียนวัดธรรมสถิต 

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  2  แหง 
 1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตาํบลสํานักทอง 

 2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานยายจั่น 

 4.2  สาธารณสุข 
      การใหบริการทางดานสาธารณสุข มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน ๑ แหง ไดแก 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานบานยายจั่น   

4.3  อาชญากรรม 
พ้ืนท่ีรับผิดชอบองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง มีสถานีตํารวจภูธรสํานักทองดูแล และไมมีเหตุ

อาชญากรรมรายแรงเกิดข้ึน  มีเพียงเหตุการณลักขโมยทรัพยสินประชาชนและการขโมยเศษยางพาราในสวน 
และองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลสํานักทอง ก็ไดดําเนินการปองกันการเกิดเหตุดังกลาวและมีการ
ประชาสัมพันธใหประชาชนชวยในการดูแลสอดสองอาชญากรรมตางๆ  
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4.4 ยาเสพติด 
ปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  จากการท่ีทางสถานี

ตํารวจภูธรสํานักทอง ไดแจงใหกับองคการบริหารสวนตําบลสํานักทองทราบนั้น พบวาในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง มีผูท่ีติดยาเสพติดแตเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย และยังไมพบผูคา 
เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา ประชาชน หนวยงานราชการในพ้ืนท่ีชวยสอดสองดูแล
อยูเปนประจํา การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง สามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ี
เทานั้น  เชน  การรณรงค  การประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจาก
อํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจในพ้ืนท่ีแลวแตกรณี ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 
ก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด   

4.5  การสังคมสงเคราะห 
 องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง ไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้ 

1. ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
2. ประสานการทําบัตรผูพิการ 
3. จัดโครงการอบรมอาชีพใหแกกลุมสตรี   
4. ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  ไมมีท่ีอยู    

5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
5.1 การคมนาคมขนสง 

          การคมนาคมขนสงขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง เปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยเนื่องจากมีทางหลวงแผนดิน ทางหลวงชนบท ทางหลวงทองถ่ิน ซ่ึงเปนเสนทางคมนาคมท่ีสําคัญใน
การดินทางและขนสงสินคา นอกจากนี้องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง ไดมีการอนุมัติงบประมาณในการ
กอสรางถนนคอนกรีตเพ่ิมเติม และปรับปรุงซอมแซมถนนท่ีชํารุดใหมีสภาพดีอยูเสมอ เปนผลใหประชาชนมี
ถนนท่ีไดมาตรฐานใชในการสัญจร  
   ทางหลวงแผนดินมี  จํานวน  2  สาย คือ 

1.  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  3320 
2.  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  3139  
 ทางหลวงชนบทมี  จํานวน  3  สาย คือ 
1. สายสุขุมวิท (ปากทางลําดวน-บานธรรมสถิต-บานยายจั่น-ทุงอายบา) 
2. สายสุขุมวิท (ปากทางตนกระบก-บานยายจั่น-บานเกษตรศิริ-บานสํานักทอง) 
3. สายสุขุมวิท (สายเกษตรศิริ-ทางหลวงแผนดิน  3139) 
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รายละเอียดเสนทางคมนาคมของตําบลสํานักทอง 
หมูท่ี  1 บานสํานักทอง 

 

ลําดับ ช่ือถนน 
ระยะทาง
(เมตร) 

สภาพผิวทาง 
หมายเหตุ 

ลาดยาง(ม.) คสล.(ม.) ลูกรัง(ม.) 
1 ซอย 1 สะพานยาว-โรงถวย 8๔๕ - 845 -  
2 ซอย 2 เวิ้ง ๓๔๐ - 340 -  
3 ซอย 4 สํานักทอง  (ลุงผอง) ๔๔๘ - 315 133  
๔ ซอย 4 สํานักทอง ๑,๓๙๑ - ๑,๓๙๑ -  
5 ซอย 5 เกษตรพัฒนา ๓,๙๗๕ - 1,805 2170  
6 ซอย ๕ เชื่อมตอซอย 7 ๑,๒๐๕ - - ๑,๒๐๕  
7 ซอย 6 สํานักทอง 1,๕๓๑ ๓๑๓ ๒๑๘ 1,๐00  
8 ซอย 7 เกษตรพัฒนา 2,๓๑๕ - 2,152 163  
๙ ซอยหมอนทอง 1 1,๑๙๓ - 1,193 -  

๑๐ ซอยหมอนทอง 2 ๖๖0 - 300 ๓๖0  
๑๑ ซอยหมอนทอง 3 ๒,๔๘๕ - ๒,๔๘๕ -  
1๒ ซอยเกษตรศิริ 1 455 - 455 -  
1๓ ซอยสุธน ๑๙0 - ๑๙๐ -  
1๔ ซอยสุพรรณ ๗๙0 - ๑๕0 ๖๔0  
1๕ ซอยคริสตจักรสังขฤกษ 100 - 100 -  
16 ซอยศาลเจา 120 - 120 -  

 
 

หมูท่ี  2  บานยายจั่น 
 

ลําดับ ช่ือถนน 
ระยะทาง
(เมตร) 

สภาพผิวทาง 
หมายเหตุ 

ลาดยาง(ม.) คสล.(ม.) ลูกรัง(ม.) 
1 ซอยไปดีมาดี 1 ๑,๗๓๕ ๓๗๐ 376 989  
2 ซอยไปดีมาดี 2 50๕ - 475 30  
3 ซอยไปดีมาดี 3 1,3๕0 - 950 400  
4 ซอยไปดีมาดี 4 1,๘๘๘ - ๑,๑๐๘ ๗๘0  
5 ซอยไปดีมาดี 5 1,๙๘0 - 270 ๑,71๐  
6 เกาะกลาง ซอย 1 ๑,๓๖๔ - ๑,๓๖๔ -  
7 เกาะกลาง ซอย 2 ๓๘๐ - ๓๘๐ -  
8 เกาะกลาง ซอย 3 ๑๒๓ - ๑๒๓ -  
9 เกาะกลาง ซอย 4 1,5๗0 ๔๔0 8๕0 2๘0  

10 เกาะกลาง ซอย 5 2๗๕ - 140 135  
1๑ เกาะกลาง ซอย ๖ ๑๕๐ - - ๑๕๐  
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1๒ ซอยชีไก 1,002 - - 1,002  
1๓ กระบกโพรง-เขาชีไก ๖๐๐ - - ๖๐๐  
1๔ ซอยศาลเจา 1,4๗๑ - ๑,296 218  
1๕ ซอยชากฝรั่ง ๒,๑00 - ๒๐๐ ๑,๙๐๐  
1๖ ซอยหวงชมพู ๗๙๕ - ๑๕๐ ๖๔๕  
1๗ ซอยสะพานยาว ๘๔๐ - ๘๔๐ -  
1๘ ซอยหนองตารอด ๗๒๕ - 200 525  
1๙ ซอยคลองนอย ๑,๐๗๐ - ๗๐๕ ๓๖๕  
20 ซอยหนองตารอด(บานปานอม) 250 - 250 -  

 
หมูท่ี  3  บานธรรมสถิต 

 

ลําดับ ช่ือถนน 
ระยะทาง
(เมตร) 

สภาพผิวทาง 
หมายเหตุ 

ลาดยาง(ม.) คสล.(ม.) ลูกรัง(ม.) 
1 ธรรมสถิต ซอย 1 3,๓๓๓ 1,๖๐๘ 1,๗๒๕ -  
๒ ธรรมสถิต ซอย 1/1 564 - 564 -  
๓ ธรรมสถิต ซอย 1/2 ๒๐0 - 160 ๔๐  
๔ ธรรมสถิต ซอย 1 บานครูฉลาด 138 - 138 -  
๕ ธรรมสถิต ซอย 1 บานลุงสุบิน 950 - 950 -  
๖ ธรรมสถิต ซอย 1 บานพ่ีชู 195                                                                                                                                                                                                            - ๑๓5 ๖๐  
๗ ธรรมสถิต ซอย 2 ๒,๐๗๐ ๑,๐๒๓ ๔๒๗ ๖๒๐  
๘ ธรรมสถิต ซอย 2 บานลุงคํา ๑๒๗ - ๑๒๗ -  
๙ ธรรมสถิต ซอย 3 2,๓๐๕ - 1,720 585  

10 ธรรมสถิต ซอย 3/1 800 - - 800  
12 ธรรมสถิต ซอย 4/1 500 - 500 -  
13 ธรรมสถิต ซอย 4/2 500 - - 500  
14 ธรรมสถิต ซอย 4/3 60 - - 60  
15 ธรรมสถิต ซอย 4/4 500 - - 500  
16 ธรรมสถิต ซอย 5 1,๐๓๐ - 1,๐๓๐ -  
17 ธรรมสถิต ซอย 5 นาใน 500 - - 500  
18 ธรรมสถิต ซอย 6 1,๑๔๒ - 905 237  
19 ธรรมสถิต ซอย 7 1,๑๘๐ - 400 780  
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หมูท่ี  4  บานหาดใหญ 

 

ลําดับ ช่ือถนน 
ระยะทาง
(เมตร) 

สภาพผิวทาง 
หมายเหตุ ลาดยาง(ม.) คสล.(ม.) ลูกรัง(ม.) 

1 ซอยเขามะกอก 3,๕๒๗ - 2,697 830  

๒ ซอยเขามะกอกใน ๑,๘๘๐ - ๑,452 428  

๓ ซอยเขามะกอกใน (กูเตี้ย) ๒,๐๔๗ - 1,912 135  

๔ ซอยเขาลอย ๓,๙๙๘ - ๒,๖๕๖ 1,3๔๒  

๕ ซอยรวมจํานงค ๒,6๔0 - - ๒,6๔0  

๖ ซอยฮ้ัวเพง ๘0๕ - 290 515  

๗ ซอยสมบูรณ ๗๕๐ - - ๗๕๐  

๘ ซอยหญานาง 1,๓๕0 - - 1,๓๕0  

๙ ซอยสุขสันต ๒๑๐ - ๒๑๐ -  

1๐ ซอยกอไผ ๖๔๕ - ๗๕ ๕๗๐  

1๑ ซอยสะพานชาง-เกษตรศิริ 1,450 1,450 - -  

1๒ ซอยสะพานชาง-เขาอาง ๗๐๐ - ๒50 ๔๕0  

๑๓ ซอยสังขฤกษ 150 - 150 -  

 

 
หมูท่ี  5  บานเกษตรศิร ิ

 

ลําดับ ช่ือถนน 
ระยะทาง
(เมตร) 

สภาพผิวทาง 
หมายเหตุ 

ลาดยาง(ม.) คสล.(ม.) ลูกรัง(ม.) 
1 เกษตรศิริ-เขาอาง 3,500 2,500 1,000 -  

2 เกษตรศิริ-เขาอาง ซอย 1 ๒๘๐ - - ๒๘๐  

3 เกษตรศิริ-เขาอาง ซอย 2 ๘๗๒ - 872 -  

4 เกษตรศิริ-เขาอาง ซอย 3 ๔๖๔ - ๑๐๐ ๓๖๔  

5 เกษตรศิริ-เขาอาง ซอย 4 800 - - 800  

6 เกษตรศิริ-เขาอาง ซอย 5 ๖00 - - ๖00  

๗ เกษตรศิริ-เขาอาง ซอย ๖ ๕00 - - ๕00  

๘ เกษตรศิริ-เขาอาง ซอย 7 ๑๖๐ - - ๑๖0  

๙ เฉลิมพระเกียรติ ซอย 1 ๕00 - ๑00 ๔00  

๑๐ เฉลิมพระเกียรติ ซอย ๒ ๓00 - ๑00 ๒00  

1๑ เฉลิมพระเกียรติ ซอย 3 ๒๘๕ - 1๓๕ ๑๕๐  

1๒ เฉลิมพระเกียรติ ซอย ๔ ๘๐๐ - - ๘๐๐  

13 เฉลิมพระเกียรติ ซอย 5 ๑,๗๙๐ - 700 ๑,34๐  

๑๔ เขาแหลม ซอย ๑ 1,๕๗5 - 245 1330  
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๑๕ เขาแหลม-เขาอาง ๔,๖๔๔ ๒,๔๘๒ ๑,415 ๗๔๗  

1๖ เขาอาง-สะพานชาง ๗30 - 550 150  

๑๗ ซอยคลองน้ําใส 300 - 80 220  

1๘ ซอยฮวงซุย ๒,๖๕๐ - ๑๕๐ ๒,๕00  

 
 การเชื่อมโยงการจราจรระหวางถนนแตละสาย ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง และ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียงท่ีใกลเคียงติดตอกันไดโดยสะดวก ผิวจราจรอยูในสภาพดี ถนนภายใน

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง โดยสวนใหญเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือรองรับการคมนาคมและ

การขนสงสินคาทางการเกษตรของประชาชนในตําบลสํานักทอง ในอนาคตองคการบริหารสวนตําบล       

สํานักทอง จะมีการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ิมข้ึนในสวนท่ียังเปนถนนลูกรัง เพ่ือเพ่ิมความ

สะดวกสบาย ในการคมนาคมใหกับประชาชนในตําบลสํานักทองตอไป 

5.2  การไฟฟา 
รับผิดชอบและดําเนินการโดยการไฟฟาสวนภูมิภาคเพ  ในปจจุบันสามารถใหบริการไดครอบคลุมท่ัว

ท้ังองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง ประชาชนสวนใหญมีไฟฟาใชมากกวารอยละ 90 มีบางสวนท่ีไมมี
ไฟฟาใชเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีภูเขา 

5.3 การประปา  
การประปาหมูบานครอบคลุมท้ัง 5 หมูบาน 
5.4 โทรศัพท 
มีสํานักงานโทรศัพทตําบลกะเฉด เปนผูรับผิดชอบมีระบบโทรศัพทสาธารณะผานดาวเทียมและ

โทรศัพทสาธารณะประจําหมูบานครอบคลุมตามแหลงชุมชน มีการสื่อสารท่ีสําคัญไดแก  ทางโทรศัพทบาน
และโทรศัพทเคลื่อนท่ี และมีเครือขายของโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก AIS, DTAC, 
True 

5.5  ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ  ครุภัณฑ 
-  ท่ีทําการไปรษณียโทรเลขในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ   - แหง 
แตประชาชนสามารถใชบริการไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ  ครุภัณฑ ณ ท่ีทํา

การไปรษณียโทรเลขในเขตพ้ืนท่ีใกลเคียง 
-  สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ                -   แหง 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
6.1. การเกษตร  
ประชากรในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง สวนใหญประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ ไดแก ยางพารา มันสําปะหลัง สับปะรด ผลไมท่ีสําคัญไดแก
ทุเรียน มังคุด ลองกอง นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพคาขายและรับจางท่ัวไป 

6.2 การประมง 
เนื่องจากในเขตองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง เปนพ้ืนท่ีราบสลับภูเขาพ้ืนท่ีโดยสวนมากทํา

การเกษตรจึงไมมีประชาชนทําการประมงเปนอาชีพหลัก หากแตมีบางสวนท่ีทําการประมงตามแตฤดูการน้ํา
หลาก 
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6.3 การปศุสัตว 
การทําปศุสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง เพ่ือการคาแบงเปนฟารมเลี้ยงหมู      

จํานวน 4 แหง  ฟารมเลี้ยงไก จํานวน 6 แหง 

6.4 การบริการ   
ธุรกิจท่ีพักโรงแรม  จํานวน  108 หอง 
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  จํานวน     25 ราน  

 ธุรกิจท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน    103 ราย 

6.5 การทองเท่ียว 
เขตองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง มีสถานท่ีทองเท่ียวทีนาสนใจ 2 แหง คือ โรงแรมบรูคไวด

วัลเลย และเดอะปารค 

6.6 อุตสาหกรรม  
 ดานอุตสาหกรรม มีนิคมอุตสาหกรรมจํานวน 1 นิคม คือ นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยางซ่ึง
ปจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมคือ บริษัทเซ็นจูรี่ไทย (ประเทศไทยจํากัด) และมีการเขามาลงทุนของบริษัทตางๆ
อีกจํานวนมาก 

นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรับอนุญาตตาม  พ.ร.บ. โรงงงาน   
จํานวน  3 แหง 

1. บริษัท ไทยฮ้ัวยางพารา  จํากัด (มหาชน) สาขาศังขฤกษ-ระยอง 
2. บริษัท พี บี ฟชเชอรี่โปรดักส  จํากัด 
3. บริษัท มารวยรบัเบอร  จํากัด 

 6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
รองลงมาคืออาชีพคาขาย รับจางท่ัวไป และอาชีพอ่ืนๆ 
 สถานประกอบการคาดานพาณิชยกรรม 
  -สถานีบริการน้ํามัน 1 แหง 
  -ซุปเปอรมารเกต  1 แหง 
  -รานคาท่ัวไป  133 แหง 

 6.8 แรงงาน 
 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
รองลงมาคืออาชีพคาขาย รับจางท่ัวไป อาชีพอ่ืนๆ และมีแรงงานตางดาวเขามาประกอบอาชีพรับจางในสวน
ของโรงานอุตสาหกรรมเก่ียวกับยางพารา และรับจางกรีดยางในพ้ืนท่ี 
7.ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

7.1  การนับถือศาสนา 
       ประชาชนสวนใหญในเขตองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง นับถือศาสนาพุทธ มีบางสวนท่ีนับถือ
ศาสนาคริสตและอ่ืนๆโดยมีศาสนสถานในพ้ืนท่ีคือ 
  -  วัดสํานักทอง   -  วัดโอภาส ี
  -  วัดยายจั่น   -  วัดเขาชองสลอด 
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  -  วัดธรรมสถิต   -  สํานักปฏิบัติธรรมสวนปาอรัญวาสี 
  -  โบสถคริสตจักรสังขฤกษ -  สํานักสงฆเขาอางเงิน 
      -  สํานักสงฆปฏบัติธรรมปูฤาษี 

7.2  ประเพณีและงานประจําป 
ประเพณีและวัฒนธรรม ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง มีขนบธรรมเนียมประเพณี

และวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีดีงาม ปฏิบัติสืบทอดกันมาเปนประจําทุกป ดังนี้ 

   1.งานประเพณีทําบุญขาวหลาม    เดือนกุมภาพันธ  

   2.งานประเพณีสงกรานต     เดือนเมษายน 

   4.งานประเพณีลอยกระทง    เดือนพฤศจิกายน 

7.3  ภูมิปญญาทองถิ่น  ภาษาถิ่น 
  ภาษาถ่ินเปนภาษาระยอง  

 7.4 สินคาพ้ืนเมืองละของท่ีระลึก 
  -ไมมี 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1  น้ํา 
แหลงน้ํา ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง ไดแก อางเก็บน้ําเขาธรรมมาตร สระน้ํา

สาธารณะอยูท่ี หมูท่ี 4 ตําบลสํานักทอง  บอบาดาล  5 แหง ลําคลอง 2 แหง  ฝายกักเก็บน้ํา 5 แหง 

8.2  ปาไม 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  มีพ้ืนท่ีปาชุมชนประมาณ 80 ไร คือ ปาชุมชนตําบลสํานักทอง 
หมูท่ี 1 บานสํานักทอง  หมูท่ี 2 ปาชุมชนเขาทองกลิ้ง  บานยายจั่น  เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของชุมชน หมูท่ี 4 ปาหลังสวนเขาผูการ 

8.3  ภูเขา 
องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง มีพ้ืนท่ีภูเขาคือ เขาทองกลิ้ง หมูท่ี 2 เขาชองสลอด หมูท่ี 4    

เขาหลวงเตี่ย หมูท่ี 4 และหมูท่ี 5  
8.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
สภาพพ้ืนท่ีท่ัวไปของตําบลสํานักทอง  มีพ้ืนท่ีท่ีเขียวขจีปกคลุมดวยตนไมตามธรรมชาติและสวน

ยางพารา เนื่องจากในพ้ืนท่ีบางสวนเปนเขตพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ จึงทําใหสภาพทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีคอนขางอุดมสมบูรณ อากาศเย็นสบาย ปลอดมลพิษ  
 9.  อ่ืน ๆ (ถามีระบุดวย) 

  ไมมี 
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