
 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 
 

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ  ไดรับการยกฐานะตามพระราชบัญญั ติเปลี่ยนแปลงฐานะของ
สุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ.2542  ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลม 116  ตอนที่ 9ก  วันที่  24  
กุมภาพันธ 2542  มีผลทำใหไดรับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเขาฉกรรจเปน  เทศบาลตำบล                
เขาฉกรรจ  เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ปจจุบันม ีวาที่รอยตร ีโจทย  แดงจันทร  เปนนายกเทศมนตรี  

“เขาฉกรรจ” เปนสถานท่ีทองเที่ยวตามธรรมชาติท่ีสำคัญที่สุดของอำเภอ และมีประวัติเลาขาน 
ที่ชาวบานเชื่อกันวา  เขาฉกรรจแหงนี้  เปนจุดที่สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช สมัยท่ีทรงเปนพระยา            
วชิรปราการ  ไดทรงรวบรวมคนไทยจากชุมนุมตางๆ  เพ่ือกอบกูเอกราชตอนเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 ไดทรง
กระทำพิธี  “ฉอกัณฑ”  ซึ่งถือเปนพิธีตัดไมขมนามที่สำคัญ  ตอมาไดเพี้ยนเสียงและ  เพ้ียนรูปจากคำวา         
“ฉอกัณฑ”  มาเปน “ฉ-กรรจ” 
 

1. ดานกายภาพ 
 1.1 ที่ต้ัง 
 เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ  ตั้งอยูเลขที่  111  หมูที่ 6  ตำบลเขาฉกรรจ  อำเภอเขาฉกรรจ   จังหวัด
สระแกว  หางจากทางแยกถนนสายจันทบุรี - สระแกว ประมาณ 500 เมตร  หางจากตัวจังหวัดสระแกว  
ประมาณ 20  กิโลเมตร  และหางจากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ 267 กิโลเมตร 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพพื้นที่สวนใหญเปนท่ีราบ  มีภูเขาหินปูนขนาดใหญ  ตั้งอยูระหวาง หมูที่ 5 และหมูที่ 6   มีพ้ืนที่
ทั้งหมด  8.715  ตารางกิโลเมตร  หรอื 5,446.88  ไร  โดยครอบคลุมพ้ืนที่หมูที่  3, 4, 5 และบางสวนของหมู
ที่ 6 และ 9 ตำบลเขาฉกรรจ 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 โดยทั่วไปจังหวัดสระแกวมีลักษณะภูมิอากาศ แบงออกเปน  3  ฤดู  

 ฤดูรอน เริ่มตนแตเดือนกุมภาพันธ-เดือนเมษายน 

 ฤดูฝน ตั้งแตเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม  

 ฤดูหนาว ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคม สภาพอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเชา 
 1.4 ลักษณะของดิน 
  เปนดินรวน เหมาะแกการเพาะปลูกทำการเกษตร 
 1.5 ลักษณะของแหลงน้ำ 

1)  หนอง  บึง  จำนวน  4  แหง 
 -  บึงสระกุดลาง คิดเปนพ้ืนท่ีกักเก็บน้ำประมาณ   50,000   ลบ.ม. 
 -  บึงสระกุดกลาง    คิดเปนพ้ืนท่ีกักเก็บน้ำประมาณ  20,000   ลบ.ม. 
 -  บึงสระกุดโบสถ   คิดเปนพ้ืนท่ีกักเก็บน้ำประมาณ  30,000   ลบ.ม. 
 -  บึงหนองขอน คิดเปนพ้ืนท่ีกักเก็บน้ำประมาณ     3,200   ลบ.ม. 
2)   คลอง  ลำธาร  หวย  จำนวน  6  แหง  ไดแก 
 -  คลองพระสทึง      -  คลองยาง 
 -  คลองวังจิก -  คลองตะเคียน 
 -  คลองอีเหลา -  คลองปูน 

   1.6 ลักษณะของไมและปาไม 
 มสีวนรุกขชาติ     จำนวน    1    แหง 
2. ดานการเมือง/การปกครอง 



 

 2.1 เขตการปกครอง 
 ทิศเหนือ  ติดตอกับ บานหนองกระทุมพัฒนา  หมูที่ 9  ตำบลเขาฉกรรจ  อำเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว 
 ทิศใต  ติดตอกับ บานเขาฉกรรจ  หมูที่  6  ตำบลเขาฉกรรจ  อำเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว 
 ทิศตะวันออก  ติดตอกับ บานนาบน  หมูที่  7  ตำบลเขาฉกรรจ  อำเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว 
 ทิศตะวันตก  ติดตอกับ  หมูที่  25  ตำบลหนองหวา  อำเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว 
 2.2 การเลือกต้ัง 
  จำนวนผูมีสิทธ์ิเลือกตั้งในเขต  รวม 3,821 คน แยกเปน ชาย 1,887 คน หญิง 1,934 คน 
 

3. ประชากร 
 3.1 ขอมูลเก่ียวกับประชากร  
  มีประชากรท้ังสิ้น  4,835  คน  แยกเปนชาย  2,393  คน  เปนหญิง  2,442  คน  มีจำนวนครัวเรือน 
2,373  ครัวเรือน  ความหนาแนนของประชากรโดยเฉลี่ย  555  คน/ตารางกิโลเมตร (ขอมูลประชาการจาก
สำนักทะเบียนราษฎรเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ  ณ  วันที่ 30 มิถุนายน 2565) 
  

4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

โรงเรียนระดับมัธยม  จำนวน  1 แหง 
โรงเรียนระดับประถม  จำนวน  1 แหง 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  1 แหง 
ศูนยการศึกษานอกโรงเรยีน  จำนวน  1 แหง 

 4.2 สาธารณสุข 
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ    จำนวน   1   แหง  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   
โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตำบลเขาฉกรรจ  จำนวน    1   แหง  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
คลินิกเอกชน    จำนวน     2    แหง 
ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน     จำนวน   10   ชุมชน 
อสม.     จำนวน  78    คน  
รถสุขาเคลื่อนที่  จำนวน  1  คัน 

 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนสง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  317  สายจันทบุร ี- สระแกว 
ทางหลวงชนบทสายเขาฉกรรจ – หนองใหญ (3008) 

 5.2 การไฟฟา 
  การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอเขาฉกรรจ และการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสระแกว 
 5.3 การประปา 
  สำนักงานประปาสวนภูมิภาค สาขาสระแกว 
 5.4 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุครุภัณฑ 
  บริษัท ไปรษณยีไทย จำกัด สาขาเขาฉกรรจ  จำนวน 1 แหง 
  Kerry  Express  จำนวน 1 แหง 
  Flash  Express  จำนวน 1 แหง 
  J & T   จำนวน 1 แหง 
 

 



 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
  มีการเพาะปลูกขาว ขาวโพด มันสำปะหลัง ออย มะละกอ ลำไย เปนตน 
 6.2 การทองเท่ียว 
  มีเขาฉกรรจ วัดถ้ำเขาฉกรรจ  เปนแหลงทองเท่ียวสำคัญ 
  มีเขามีเรา คาเฟ 
  หลงเขา คาเฟ 
  วูดเฮาส คาเฟ 
  ชมวิวทิวเขา คาเฟ 
  อันนา คาเฟ 
  สถานีมีเขา 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
  ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  รองลงมาศาสนาคริสต 
 7.2 ประเพณีและงานประจำป 

 มีประเพณีทองถ่ินท่ีสำคัญ คอื 
1. ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ จัดข้ึนในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11  ของทุกป 
2. ประเพณีวันสงกรานตและวันผูสูงอายุ  จัดข้ึนในวันที่ 14 เมษายน ของทุกป 
3. ประเพณีวันลอยกระทงและแขงเรือพายพื้นบาน จัดข้ึนในวันข้ึน 15 ค่ำ เดอืน 12 ของทุกป 
4. ประเพณีวันเขาพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8) หรือเทศกาลเขาพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง 

วันข้ึน 15 ค่ำ เดือน 11) ของทุกป        
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ำ 

1)  หนอง  บึง  จำนวน  4  แหง 
 -  บึงสระกุดลาง คิดเปนพ้ืนท่ีกักเก็บน้ำประมาณ   50,000   ลบ.ม. 
 -  บึงสระกุดกลาง    คิดเปนพ้ืนท่ีกักเก็บน้ำประมาณ  20,000   ลบ.ม. 
 -  บึงสระกุดโบสถ   คิดเปนพ้ืนท่ีกักเก็บน้ำประมาณ  30,000   ลบ.ม. 
 -  บึงหนองขอน คิดเปนพ้ืนท่ีกักเก็บน้ำประมาณ     3,200   ลบ.ม. 
2)   คลอง  ลำธาร  หวย  จำนวน  6  แหง  ไดแก 
 -  คลองพระสทึง      -  คลองยาง 
 -  คลองวังจิก -  คลองตะเคียน 
 -  คลองอีเหลา -  คลองปูน 

 8.2 ปาไม 
  มสีวนรุกขชาติ     จำนวน    1    แหง 
 8.3 ภูเขา 
  มีเขาฉกรรจ  เปนภูเขาหินปูนขนาดใหญ 
 8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  เพียงพอและเหมาะแกการทำการเกษตร 
 


