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สารบญั 

                                                                             หนา้                   
       ประวัติและความเป็นมาของดวงตราของเทศบาลเมืองชะอำ               ๑ 
       วิสัยทัศน ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป้าประสงค์  เป้าหมาย                                                 ๒ 
       นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรี ๑๐  ด้าน               ๓ 
       คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชะอำ               ๕ 
       สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ               ๖ 
       หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองชะอำ               ๘ 
       โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลเมืองชะอำ               ๙ 
       ข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองชะอำ              ๑๐ 
       อัตรากำลังเทศบาลเมืองชะอำ               ๑๔   
       สำนักปลัดเทศบาล              ๑๕ 
       สำนักการช่าง              ๒๓ 
       กองคลัง              ๓๑ 
       กองวิชาการและแผนงาน              ๓๓ 
       กองการศึกษา              ๓๖ 
       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม              ๔๕ 
       กองสวัสดิการสังคม              ๕๒ 
       กองการประปา              ๕๙ 
       สถานธนานุบาล              ๖๗ 
       หมายเลขโทรศัพท์เทศบาลเมืองชะอำ       ปกหลังด้านใน 
       เว็บไซต์ – อีเมล์            ปกหลัง 
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                                     ประวัติและความเป็นมา 

                            ของดวงตราของเทศบาลเมืองชะอ า 

 
 

                      ตราเทศบาลเมืองชะอำ ประกอบด้วย  ภูเขาใหญ่  หรือเขาเจ้าลาย  เทวดา  น้ำทะเล  
        

ความหมาย  
 

ภูเขาใหญ่  ภูเขาแห่งนี้จะเรียกเป็นสองช่ือ  คือ ภูเขาใหญ่ หรือเขาเจ้าลาย  เป็นภูเขาท่ีอยู่ใกล้ทะเล        
           เป็นท่ีเคารพสักการะของประชาชนชาวอำเภอชะอำและอำเภอใกล้เคียง   ตลอดจนเป็น  
           เครื่องหมายสำคัญอย่างหนึ่งของชาวเรือเดินทะเล 

 
เทวดา           เป็นรูปพระภูมิเจ้าท่ีของกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์  และสร้างเป็นอนุสาวรีย์ไว้ที่บริเวณ  

          ชายหาดชะอำ เพื่อปกปักรักษาให้ประชาชนได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขและเป็นท่ีสักการบูชา 
           ของชาวชะอำ 

 
น้ำทะเล           น้ำทะเลบริเวณชายหาดชะอำมีลักษณะเป็นสีครามใสสะอาด  ซึ่งกรมพระนราธิปประพนัธ์พงศ์   
                     ได้ต้ังช่ือหมู่บ้านชายทะเลแห่งนี้ว่า  “หมู่บ้านสหคาม”   
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วิสยัทศัน์ (VISION) 
          เมืองชะอำเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเท่ียว  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีความสุข 
 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา (STRATEGIES) 
          ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

เป้าประสงค ์(AIM) 
           ๑. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเมืองการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมของประชาชนให้มี
มาตรฐานสูงขึ้นทั่วถึง และสอดคล้องกับสภาพจริง ตามระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
           ๒. ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพและท่ัวถึงพร้อมกับส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้เพิ่มคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของประชาชน 
           ๓. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการพฒันาคุณภาพชีวิตความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ
ประชาชนให้มีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
  

เป้าหมาย (GOALS) 
 ๑. ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับบริการทุกเรื่องอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
 ๒. ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกด้าน คือ ด้านการศึกษา  การสาธารณสุข  
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
 ๓. ประสิทธิภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงแวดล้อมในชุมชนอยู่ในระดับท่ีสูงขึ้น และสอดคล้องกับ
ระเบียบกฎหมายอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
 ๔. ประสิทธิภาพด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นไป
อย่างท่ัวถึง  และส่งเสริมประสิทธิภาพแก่การท่องเท่ียวให้ยั่งยืน 
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นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรี ๑๐ ด้าน 
  

          ๑. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
               ก่อสร้างปรับปรุงถนนสายหลัก  สายรอง  และถนนซอยในชุมชนต่าง ๆ ให้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมท่อระบายน้ำ  และพัฒนาตัดถนนเส้นใหม่เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการสัญจรไปมาของประชาชน 
               จะขยายเขตการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่างให้ท่ัวถึง 
               จะก่อสร้างปรับปรุงลำรางสาธารณะสำหรับส่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม 
          2.นโยบายด้านการอำนวยความสะดวกและการบริการประชาชน 

     จะพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อความสะดวก 
รวดเร็ว ง่ายต่อการติดตามและช่วยเหลือประชาชน  และจะพัฒนาช่องทางในการติดต่อส่ือสารกับเทศบาลให้ดี
ยิ่งขึ้น  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการส่ือสาร 

3. นโยบายด้านการศึกษา 
                        พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน 
               ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองชะอำ  ให้นักเรียนมีคุณภาพท่ีดีขึ้น 
               จัดให้มีศูนย์พัฒนาทักษะความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
ให้กับเด็กและเยาวชน 

4. นโยบายด้านประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
                       ส่งเสริมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเทศบาลประเพณีตลอดท้ังปี อาทิ งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่  งาน
ประเพณีสงกรานต์  งานประเพณีแห่เทียนพรรษา  งานประเพณีลอยกระทง เป็นต้น 
                       ส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม  เพื่อการอนุรักษ์เผยแพร่  และสืบสานให้อยู่ตลอดไป 
                       ส่งเสริมการร่วมกับชุมชนในการอนรุักษ์และสืบสานภูมิปัญญาและการละเล่นพื้นบ้าน โดยการเชิด
ชูเกียรติและจัดให้มีการแสดงถ่ายทอดในโอกาสต่าง ๆ 

5. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
                        พัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรให้ทันสมัยยิ่งขึ้น  รณรงค์ให้ประชาชนเห็น
ความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากขยะ  และถนนในเขตเทศบาลไม่มีขยะตกค้าง 
               ส่งเสริมการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  และส่งเสริมระบบการจัดเก็บขยะ โดยส่งเสริมให้
มีการคัดแยกขยะจากครัวเรือน 
               ควบคุมมลพิษทางอากาศ  ฝุ่นละออง  และเสียง 
               ดูแลรักษาระบบนิเวศน์ชายหาด  สถานท่ีสาธารณะและแหล่งท่องเท่ียวให้ยังคงความสวยงาม 
               ดูแลและปรับปรุงลำคลองภายในเขตเทศบาล  เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 

6. นโยบายด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
                        พัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขให้มีความทันสมัยและครบวงจร ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกวัย 
                        ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ  โรคระบาดไม่ให้เกิดข้ึนในพื้นท่ี 
                ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาความร่วมมือด้านสุขภาพกับหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพอื่น ๆ  
               ส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมด้านการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน  เช่น สนามกีฬา 
               ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม อสม. ภายในเขตเทศบาล 
               ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เช่น ศูนย์ผู้สูงอายุ 
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 7. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

                          พัฒนาตลาดและส่งเสริมให้เกิดแหล่งค้าขายใหม่ ๆ พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีงานทำ 
มีรายได้ ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาสินค้าชุมชน และจัดหาตลาดสำหรับการจำหน่ายสินค้า 
                ส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้ามาลงทุนในพื้นท่ีเพื่อให้มีการจ้างงานท่ีเพิ่มขึ้น 

 8. นโยบายด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
                          ส่งเสริมกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ท่ีดำเนินการโดยชุมชน  เพื่อให้เกิดความสามัคคีและการ
รวมกลุ่มในการพัฒนาชุมชน 
                          ส่งเสริมให้มีการประชุมของชุมชน  เพื่อให้มีการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมใจ  ร่วมแก้ปัญหาให้กับชุมชน
ของตนเอง  อบรมพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชนอยู่เสมอ 
                          ส่งเสริมการบริหารงานของชุมชน  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่ประชาชนอย่างสูงสุด 
                 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ของชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 

 9. นโยบายด้านรักษาความสงบเรียบร้อย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                          ส่งเสริมการดำเนินการจัดต้ังชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด 
                          ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องมือท่ีมีคุณภาพและ
ครบถ้วนในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
                          การขยายระบบกล้องวงจรปิดติดตามจุดท่ีสำคัญให้ครอบคลุมและท่ัวถึงภายในเขตเทศบาล 
                การจัดกำลังเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าท่ีเทศกิจ และเจ้าหน้าท่ี
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีความพร้อมและเพียงพอกับงานท่ีต้องบริการประชาชน  ประสานความ
ร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีตำรวจ และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองของอำเภอ ในการตรวจตรา  สอดส่องดูแลและอำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชน 

10. นโยบายด้านการท่องเที่ยว 
                          พัฒนาและส่งเสริมปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้เกิดแหล่งท่องเท่ียวใหม่ ๆ  รวมท้ังดูแลรักษาแหล่ง
ท่องเท่ียวเดิมให้ยังคงอยู่และเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียว  อาทิเช่น สวนสาธารณะ 
                 จัดทำส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการท่องเท่ียวของชะอำอย่างต่อเนื่อง 
                ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว  เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
ในระดับสากล  ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการท่องเท่ียวในพื้นท่ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
-๕- 

 

คณะผูบ้ริหารเทศบาลเมืองชะอ า 
  

 
 

 

 
 

 

 นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ  
 นายกเทศมนตรี  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

นายไพบูลย์  กุณฑีทอง  นายประมาณ   หอมคง                   
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี           ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี      

  
 
 
 
 

 

 นายนิวัช  ปรีชา  
 เลขานุการนายกเทศมนตรี  
 
 

 
 
 
 
 

 

นายเล็ก   เกิดสว่าง                    นายศุภเสกข์  พูลลาภ นายฤกษ์  อยู่ดี 
รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

 
 



 
-๖- 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอ า 

  
 
 

 

 

 

 นายปิ่น  พุ่มเงิน  
 ประธานสภาเทศบาล  
  

 

 

 

 

 

 

 นายสนิท  คงเจริญ  
 รองประธานสภา  
  

 
 
 

 

 นายจาง  แป้นทอง  
 เลขานุการสภาเทศบาล  
   

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3 
 
 
 
 

  

นายพีระ  มิตรดี นายบวรเล็ก  ปิ่นเนียม นายผดุง  ไม้แก้ว 
   

นายขจาย  เรืองสว่าง นายปิ่น  เนียมเงิน นายมู้คอรี  หวังพึ่งฉาย 
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สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอ า (ต่อ) 

 

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3 
 
 
 
 

  

นายสนิท  คงเจริญ นายเกรียงศักดิ์  สุขประเสริฐ นายจำนงค์  หลำร่ำไป 
 
 
 
 

  

นายประธาน  เรืองสว่าง นายประทิน  เจ้ียมดี นายจรูญ  มีเงิน 
 
 
 

 

  

นายศรีสว่าง  เกตุสุริยวงศ์ นายนภจร  หอมหวาน นายสมศักดิ์  เปียผ่อง 
   

 
 
 

นายจาง  แป้นทอง นายทวีป  ปิ่นเนียม นายอรุณ  มิตรดี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
-๘- 

 

       หวัหนา้ส่วนการงานเทศบาลเมืองชะอ า 
  

 
 
 

 

 

นายศรีเพชร  อินพันทัง 
รก.ปลัดเทศบาล 

-  นายศรีเพชร  อินพันทัง 
รองปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล 

  
 
 
 
 

 

นางกนกวรรณ  ชนะสิทธิ์ นายธนัท  เจียวยี่ นางปิยพร  ศุภนิมิตศิริ 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ผู้อำนวยการกองคลัง 

 
 
 
 

  

นายวีระ  คุ้มเมือง นางวรรณา  กุฎาคาร นางสาวเรณู  เอี่ยมโซ๊ะ 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 

  

นางจุนารีรัตน์  นวลละออง นายพนม  เทียนเครือ  
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม     รก.ผู้อำนวยการกองการประปา  

   

 



 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองนายกเทศมนตรี 

รองปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 

นายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 

ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป 

สำนักปลัดเทศบาล 

งานกิจการ

สภาเทศบาล 

ฝ่ายปกครอง 

งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ 

งานควบคุม 
เทศพาณิชย์ 

ฝ่ายแผนงาน

และงบประมาณ 

งานวิเคราะห์ 
นโยบาย 
และแผน 

งานส่งเสริม 

การท่องเท่ียว 

งานธุรการ 

ฝ่ายบริการสาธารณสุข 

งานศูนย์บริการ

สาธารณสุข 

งานบริการรักษาความ
สะอาด 

งานควบคุมมลพิษและเหตุรำคาญ 

ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง 

กองวิชาการและแผนงาน 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

งานวางแผนสาธารณสุข 

งานสุขาภิบาลอนามัย 

สิ่งแวดล้อม 

สำนักการช่าง 

งานรักษา 

ความสงบ 

เรียบร้อย 

และความ 

ม่ันคง 

งานบริหารและ

เผยแพร่วิชาการ 

งานพัฒนาระบบจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

โครงสรา้งส่วนราชการเทศบาลเมืองชะอ า 

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ฝ่ายสาธารณูปโภค 

งาน

สวนสาธารณะ 

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 

ฝ่ายบริการและ

เผยแพร่วิชาการ 

สถานธนานุบาล หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา 

งานเลขานุการ 

ผู้บริหาร/งาน

รับรอง 

ฝ่ายบริหาร 

งานท่ัวไป 

งานการเจ้าหน้าท่ี 

งานพัฒนา

บุคลากร 

งานสวัสดิการ

และทะเบียน

ประวัติ 

งานเผยแพร่และฝึกอบรม 

งานส่งเสริมสุขภาพ 

งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

งานสัตวแพทย์ 

ส่วนการโยธา ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

งานการเงิน

และบัญชี 

งานศูนย์เครื่องจักรกล 

งานกำจัดมูลฝอย 

และสิ่งปฏิกูล 

งานควบคุมและ 

ตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย 
งานวิศวกรรม 

งานธุรการ 

งานธุรการ 
ฝ่ายควบคุมอาคาร 

งานธุรการ 

 

งานระบบ

คอมพิวเตอร ์

 

ท่ีปรึกษา 

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

ฝ่ายพัฒนา

รายได้ 

งานผล 

ประโยชน์ 

ฝ่ายแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน 

งานพัฒนา

รายได้ 

งานบริการข้อมูล 
แผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

งานธุรการ 

งานธุรการ 

งาน

ติดตั้ง 

งานซ่อม

บำรุง 

งานพัฒนา

รายได้ 

งาน

การเงิน

และบัญชี 

ฝ่าย

ผลิต 

งานผลิต 

ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป 

งาน
วิเคราะห์ 

คุณภาพน้ำ 

งานส่งเสริมประเพณี

และวัฒนธรรม 

ฝ่ายแผนงานและโครงการ 

งานกีฬาและนันทนาการ 

งานกิจการนักเรียน 

งานแผนงานและโครงการ 

งานวางแผนบุคคล 

และทะเบียนประวัติ 

กองสวัสดิการสังคม 

งาน

ส่งเสริม

และพัฒนา

อาชีพ 

ฝ่ายส่งเสริมและ

พัฒนาอาชีพ  

ฝ่ายส่งเสริม

สวัสดิการ 
ฝ่ายพัฒนา

ชุมชน 

งานชุมชนเมือง 

งานส่งเสริม

ทางวิชาการ 

งานพัฒนา

ชุมชน 

งานพัสดุและ

ทรัพย์สิน 

งานระเบียบ 

การคลัง 

งานสถิติการคลัง 

งานแผนท่ีภาษี
และทะเบียน

ทรัพย์สิน 

ฝ่ายบริการ

และซ่อมบำรุง 

ฝ่ายการเงินและบัญชี 

งานสารบรรณ 

งานพัฒนา
บุคลากร 

ฝ่ายบริหาร

การศึกษา   
งานการ

เจ้าหน้าท่ี 

ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี 

งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

งานธุรการ 

งานสวัสดิการ

สังคม   

งานโรงเรียน 

ฝ่ายการเงิน

และบัญชี 

งาน

ตรวจสอบ 

การ

เบิกจ่าย 

งานการเงิน

และบัญชี 

ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป 

งานการเงิน 

และบัญชี 

 

 

กองการประปา กองคลัง 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม 

ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชะอำ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชะอำ

คีรี 
ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 

วัดราษฎร์เจริญ

ธรรม 

งานการศึกษานอกระบบ 

งาน

งบประมาณ 

และการเงิน 

งานระบบ
สารสนเทศ 

ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี 

งานสงัคม

สงเคราะห ์
งานส่งเสริม

การเกษตร 

งานงบประมาณ 

กองการศึกษา   

หน่วยศึกษานิเทศก์   

งานริหารงาน 

งานนิเทศก์ 

งานควบคุม

อาคาร 

งานผังเมือง 

งานดูแลท่ี

สาธารณะ

ประโยชน์ 

งานสาธารณูปโภค 

งานจัดสถานท่ี

และการไฟฟ้า

สาธารณะ 

งานการเงิน

และบัญชี 

งานธุรการ 

งาน

สถาปัตยกรรม 

งานนิติการ 

-๙- 
 



 
-๑๐- 

 

ขอ้มูลพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองชะอ า   
  

ความเป็นมา 
   เดิมชะอำมีชื่อว่า “ชะอาน” เล่ากันว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและ
สมเด็จพระเอกาทศรถ ยกทัพมาทางใต้ ทรงนำทัพมาทางใต้ ทรงนำทัพมาที่เมืองนี้เพื่อไพร่พล ช้าง ม้า และ
ล้างอานม้า จึงได้ช่ือว่า “ชะอาน” ต่อมาช่ือนี้จึงเพี้ยนมาเป็น “ชะอำ” ชะอำครั้งอดีตเริ่มมีความเจริญทางด้าน
ทางท่องเท่ียว ต้ังแต่ทางรถไฟสายใต้สร้างมาถึงในราวปี  ๒๔๕๙  ชายหาดชะอำเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีรู้จักกัน
มานานแล้ว แต่ในอดีตยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าท่ีควร จนกระท่ังปี พ.ศ. ๒๔๖๔ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระ
นราธิปประพันธ์พงศ์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพารในสมัยนั้นได้ออกสำรวจพื้นท่ีชายทะเลท่ีชะอำ ได้
ทรงมาจับจองท่ีดินชายทะเลตำบลชะอำ ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอนายาง   

  เมื่อชะอำเริ่มเป็นท่ีรู้จักว่าเป็นเมืองชายทะเลท่ีสงบเงียบ  ธรรมชาติสวยงาม  อีกท้ังมีแหล่งน้ำจืดท่ี
อุดมสมบูรณ์ ทำให้มีราษฎรอพยพมาปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ  จากชุมชนเล็กๆ ขยายตัวเป็น
ชุมชนใหญ่มีการรวมตัวจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน ให้ชื่อว่าหมู่บ้าน “สหคาม” โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าแต่งต้ังพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงษ์เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก  ได้ทรง
วางผังเมืองชะอำ วางผังตัดถนน และมีพระประสงค์เพื่อให้ชะอำเป็นที่พักตากอากาศตามแผนพัฒนาชะอำท่ี
พระองค์ได้จัดทำขึ้นมุ่งที่จะสร้างความเจริญให้ชะอำทั้งด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  พร้อมทั้งการ
ให้บริการด้านการท่องเท่ียว 

  เทศบาลตำบลชะอำเมื่อแรกตั้งมี นายยัง  อ่วมสำอางค์  เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก จากชุมชน
ชายทะเลเล็กๆ สู่การจัดต้ังเป็นหมู่บ้านสหคามในสมัยรัชกาลท่ี ๖  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  จนต่อมามีการ
ออกพระราชบัญญัติ จัดต้ังเป็นสภาจัดบำรุงสถานท่ีชายทะเลทิศตะวันตก ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวซึ่งหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง   จึงยกฐานะ   เป็นเทศบาลตำบลชะอำ ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดต้ัง เทศบาลตำบลชะอำ พ.ศ. ๒๔๘๐ อยู่ในเขตตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และยกฐานะจาก
เทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๗  มีพื้นท่ี 
๑๑๐ ตารางกิโลเมตร ต้ังอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ  ๑๘๐  กิโลเมตร 
อาณาเขต   
   ทิศเหนือ   ติดต่อ  เทศบาลตำบลนายาง  และเทศบาลตำบลบางเก่า  อำเภอชะอำ   
   ทิศใต้        ติดต่อ  เทศบาลเมืองหัวหิน   อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
   ทิศตะวันออก   ติดต่อ  ชายทะเล  (อ่าวไทย) 
   ทิศตะวันตก  นับจากทางรถไฟสายใต้  เป็นแนวตั้งฉากกับทางรถไฟเป็นระยะทาง ๓  กิโลเมตร   
                                ขนานกับทางรถไฟสายใต้ตลอดแนว 
ที่ต้ัง       ๓๓  ถ.นราธิป  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ๗๖๑๒๐   หมายเลขโทรศัพท์  (๐๓๒ – ๔๗2550) 
ประชากร                    40,608 คน   เป็น  ชาย 19,423 คน   หญิง 21,185 คน    
จำนวนครัวเรือน           12,466  ครัวเรือน    
สภาพภูมิอากาศ    อบอุ่นสบาย  ไม่ร้อนจัด  และไม่หนาวจัด  อุณหภูมิเฉล่ียตลอดป ี28  องศาเซลเซียส   

 



 
-๑๑- 

 

ศาสนา       ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองชะอำนับถือศาสนาพุทธ รองลงมาได้แก่ ศาสนาอิสลาม 
                และศาสนาคริสต์   สถานประกอบพิธีทางศาสนาในเขตเทศบาลมีดังนี้ 

    วัดในพระพุทธศาสนา จำนวน  ๘  วัด   
    มัสยิดหรือสุเหล่าในศาสนาอิสลาม จำนวน  ๓  แห่ง 

วัฒนธรรม   ประเพณีสำคัญ ได้แก่ ประเพณีวันสำคัญต่าง ๆ เช่น  การทำบุญตักบาตร วันปีใหม่ วันสงกรานต์   
                ประเพณีลอยกระทง กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ฯลฯ 
เส้นทางคมนาคม  ทางรถยนต์  โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)  และทางรถไฟสายใต้ 
การเดินทาง     รถบัสโดยสารปรับอากาศ   

           กรุงเทพ - หัวหิน 
           หัวหิน - ชะอำ - นครปฐม - นครสวรรค์ - พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ - เชียงราย 
           หัวหิน - ชะอำ - สุรินทร์ - อำนาจเจริญ - ยโสธร - มุกดาหาร 
           หัวหิน - ชะอำ - นครปฐม - โคราช 
           หัวหิน - ชะอำ - มหาชัย - สระบุรี - สุรินทร์ - ศรีสะเกษ - อุบลราชธานี 
           อุบล - เพชรบุรี (ชะอำ) หัวหิน - สุราษฎร์ธานี - ภูเก็ต 
           หัวหิน - สุวรรณภูมิ - พัทยา  

                        รถบัสโดยสาร 
       เพชรบุรี - หัวหิน 

                        รถตู้โดยสาร   
                                ชะอำ - ฟิวเจอร์รังสิต 
             ชะอำ - หมอชิต 

 ชะอำ - ราชบุรี - นครปฐม - สายใต้ใหม่ - ปิ่นเกล้า 
                                ชะอำ - กาญจนบุรี 
                                ชะอำ - พัทยา 
                        รถไฟ  มีท้ังรถเร็ว  รถธรรมดา 
    ขบวนรถดีเซลรางกรุงเทพฯ  - หัวหิน        (รถธรรมดา) 
                                ขบวนรถธนบุรี - หลังสวน                     (รถธรรมดา) 
    ขบวนรถประจวบคีรีขันธ์ – ธนบุรี            (รถธรรมดา) 
    ขบวนรถเร็วกรุงเทพฯ - กันตัง             (รถเร็ว) 
      ทางอากาศ  มีท่าอากาศยานหัวหิน   
                                สายการบิน แอร์เอเชีย เส้นทาง 
                                - หัวหิน - เชียงใหม่  (บินเฉพาะวันศุกร์และวันอาทิตย์  วันละ  1 เท่ียวบิน)  
 
 
                                



 
-๑๒- 

เศรษฐกิจ 
           โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
  สภาพเศรษฐกิจในเขตเทศบาลขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยว จึงมีกลุ่มประกอบอาชีพการค้าขายและการ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ประเภทขายหรือให้เช่าอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวก และสิ่งบันเทิงแก่
นักท่องเท่ียว  การค้าและการให้บริการแก่นักท่องเท่ียวในปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วมาก  เห็นเด่นชัด
คือการขายเตียงผ้าใบ  เรือสกูตเตอร์ บานาน่าโบ๊ท รถจักรยานเช่า รถจักรยานยนต์เช่า การให้บริการ ที่พัก
บังกะโล  รีสอร์ท  โรงแรม  เป็นต้น   
 

  การเกษตรกรรม 
  ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากเขตเทศบาลมีพื้นที่กว้างถึง 
๑๑๐ ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่มีพื้นที่เพื่อทำการเกษตรกรรมผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ เช่น 
สัปปะรด ข้าว อ้อย ฯลฯ พืช ผัก ผลไม้อื่นตามฤดูกาล 
           อาชีพรอง ได้แก่ ค้าขาย และประมง  เนื่องจากชะอำมีพื้นท่ีติดฝ่ังทะเลอ่าวไทย 

 

           การพาณิชยกรรมและการบริการ 
       ๑. สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 
   สถานีบริการน้ำมัน   
                   ตลาดสด   
   ร้านค้าท่ัวไป  ฯลฯ 
                 ๒. สถานประกอบการพาณิชย์ 
   สถานธนานุบาล  ๑  แห่ง   
   ท่าเทียบเรือ  ๑  แห่ง 
        ๓. สถานประกอบการด้านบริการ 
            โรงแรม/บ้านพัก/บังกะโล/คอนโดมิเนยีม   
            ธนาคาร  7  แห่ง 
      ๑. ธนาคารกรุงไทย               ๒. ธนาคารกรุงเทพ 
      ๓. ธนาคารกสิกรไทย                        ๔. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
      ๕. ธนาคารออมสิน                       ๖. ธนาคารธนชาติ 
         ๗. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์     
       

สาธารณสุข        โรงพยาบาลชะอำ   จำนวน ๑  แห่ง 
  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชะอำ  จำนวน ๑  แห่ง 
  สถานพยาบาลเอกชนประเภทคลินิก   
 
 
 



 
-๑๓- 

หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจในพื้นที ่
         ท่ีว่าการอำเภอชะอำ 
         สถานีตำรวจภูธรอำเภอชะอำ               
         สำนักงานเกษตรอำเภอ 
         สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
         สำนักงานองค์การโทรศัพท์ 
         สถานีรถไฟบ้านชะอำ 
         ศูนย์ฝึกอบรมท่ี ๓ (ชะอำ) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
         สำนักงานไปรษณีย์อำเภอชะอำ จำนวน ๒ แห่ง คือ ถ. นราธิป และ ถ.ร่วมจิตต์  
         สำนักงานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ภาคกลาง เขต ๒ (ททท.) 
         กองกำกับการฝึกพิเศษค่ายพระรามหก 
         กองกำกับการสนับสนุนทางอากาศตำรวจตระเวนชายแดนค่ายนเรศวร                                
            ท่ีทำการส่ือสารโทรคมนาคม (กสท.) 
            สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี สาขาชะอำ 
         สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง ท่ี ๓ (เพชรบุรี) 
         สำนักงานป่าไม้เขตเพชรบุรี                   
         เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ  สำนักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      



 
-๑๔- 

อตัราก าลงัเทศบาลเมืองชะอ า 
                      

                                               
 

 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 

 

อตัราก าลงัพนกังาน ลูกจา้ง เทศบาลเมืองชะอ า 
ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕64 

 
ส่วนราชการ 

พนักงาน
เทศบาล 

ลูกจ้าง 
ประจำ 

พนักงานจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญ 

(พิเศษ) 

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

 
รวม 

นักบริหารงานท้องถิ่น 1 - - - - 1 
สำนักปลัดเทศบาล 29 2 - 7 32 70 
กองคลัง 15 - - - 6 21 
สำนักการช่าง 22 4 1 6 58 91 
กองสาธารณสุขฯ 18 3 - 4 150 175 
กองวิชาการและแผนงาน 8 - - 1 2 11 
กองการศึกษา 14 7 - 52 9 82 
กองการประปา 8 5 - 4 52 69 
กองสวัสดิการสังคม 9 - - - 3 12 
หน่วยตรวจสอบภายใน 1 - - - - 1 

รวม 125 21 1 74 312 533 
สถานธนานุบาล 6 - - - - 6 

 

     พนักงานเทศบาล                                125    คน      
     ลูกจ้างประจำ                                      21     คน 
     พนักงานจ้างตามภารกิจ          34     คน 
     พนักงานจ้างท่ัวไป                   312    คน 
     พนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญ(พิเศษ)           1     คน 
     พนักงานสถานธนานุบาล                           6     คน  
                  รวม        539    คน 
 

     พนักงานครูเทศบาล                   225     คน 
     ลูกจ้างประจำ (ภารโรง)                             6     คน 
     พนักงานจ้างท่ัวไป (ภารโรง)                        7     คน 
     ครูจ้างสอน             27     คน 
     ครูจ้างสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์)        20    คน 
     ครูจ้างสอน (ครูการเงิน ธุรการ พัสดุ)              5     คน 
                 รวม          290    คน 
               รวมพนักงานทั้งหมด                829    คน 

 



 
-๑๕- 

สำนักปลัดเทศบาล 
หน้าที่รับผิดชอบ  
              สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าท่ีเกี่ยวกับราชการท่ัวไปของเทศบาล หรือกิจการท่ีมิได้กำหนดไว้ว่า  
เป็นหน้าท่ีของราชการส่วนใด โดยแบ่งออกเป็นงานต่างๆ ดังนี้ 

       ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
        งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
         อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         

     หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อำนวยการ ระดับต้น)       จำนวน      1    ราย 
     นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                             จำนวน      1    ราย 
     นักจัดการงานท่ัวไป                                                               จำนวน      1    ราย 
     เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน                    จำนวน     5    ราย 
     เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน                     จำนวน      1    ราย 
     เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้  ปฏิบัติงาน (ช่วยรายการ)                           จำนวน      1    ราย 
     ลูกจ้างตามภารกิจ (ขับรถยนต์ดับเพลิงและกู้ภัย)                             จำนวน      6    ราย                                    
     ลูกจ้างท่ัวไป (ขับรถยนต์ดับเพลิงและกู้ภัย 2)+(ดับเพลิงและกู้ภัย ๑๘)    จำนวน    20    ราย                                                                   
     ลูกจ้างท่ัวไป (สำนักการช่าง ช่วยราชการ)                                      จำนวน      1    ราย 
                                                                    รวม                                27   ราย 

          อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)                                    จำนวน    30   ราย 
 

การฝึกอบรมและการฝึกซ้อม 
          การฝึกซ้อมและฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี/ผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน                  จำนวน  40  ครั้ง 
          การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี                            จำนวน    1  ครั้ง 
          การจัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน    2  ครั้ง 
          การฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับหน่วยงานภายนอก   จำนวน  36  ครั้ง 

 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้   

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ลำดับ รายการ จำนวน หน่วยนับ 

1 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สถานีดับเพลิง)  1 แห่ง 
2 รถยนต์ตรวจการณ์/รถยนต์ส่วนกลาง 3 คัน 
3 รถยนต์ดับเพลิงเคล่ือนท่ีเร็ว แบบไม่มีถังบรรจุน้ำในตัว 1 คัน 
4 รถยนต์ดับเพลิงเคล่ือนท่ีเร็ว แบบมีถังบรรจุน้ำ/โฟม 1  คัน 
5 รถยนต์กู้ภัยแบบเอนกประสงค์ขนาดกลาง 1 คัน 
6 รถยนต์ดับเพลิงอาคารสูง  ชนิดหอน้ำ  ขนาดความสูง 35 เมตร 1 คัน 
7 รถยนต์ดับเพลิงอาคารสูง  ชนิดหอน้ำ  ขนาดความสูง 60 เมตร 1 คัน 
8 รถยนต์ดับเพลิงอาคารขนาดใหญ่พร้อมระบบผสมโฟม/ติดต้ังกระเช้ากู้ภัย

ความสูง 15 เมตร 
1 คัน 

9 รถยนต์ดับเพลิงอาคารขนาดใหญ่พร้อมระบบผสมโฟม 2 คัน 



 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วยนับ 
10 รถยนต์ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ 2  คัน 
11 รถยนต์บรรทุกน้ำสนับสนุนการดับเพลิง ขนาดใหญ่  3 คัน 
12 รถยนต์บรรทุกน้ำสนับสนุนการดับเพลิง ขนาดกลาง 2 คัน 
13 เครื่องสูบน้ำสำหรับดับเพลิงแบบหาบหาม 2 เครื่อง 
14 ชุดผจญเพลิงแบบมาตรฐาน 40 ชุด 
15 ชุดผจญเพลิงภายในอาคาร (Fire Suit) 10  ชุด 
16 เครื่องอัดอากาศสำหรับหายใจ  แบบต้นกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เครื่อง 
17 เครี่องอัดอากาศสำหรับหายใจ  แบบต้นกำลังจากเครื่องยนต์เบนซิน 2 เครื่อง 
18 เครื่องเป่าลม/ดูดควัน/ระบายอากาศและความร้อน แบบเครื่องยนต์เบนซิน 2 เครื่อง 
19 อุปกรณ์สำหรับโรยตัวจากอาคารสูง (แบบปล่องผ้าใยสังเคราะห์) 1 ชุด 
20 อุปกรณ์สำหรับโรยตัวจากอาคารสูง (แบบรอกทดแรง) 1 ชุด 
21 เบาะลมสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากท่ีสูง ขนาด 12 ตารางเมตร 2 ชุด 
22 อุปกรณ์ยิงเชือกสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย 1 ชุด 
23 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 2 กิโลวัตต์ 3 เครื่อง 
24 ขุดโคมส่องสว่าง (Balloon Light) พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  

ขนาด 1.5 กิโลวัตต์ 
1 ชุด 

25 เครื่องสูบเครื่องยนต์ดีเซล  ติดต้ังบนเทรนเลอร์ลากจูง  
ขนาดท่อสูบ/ส่ง 6 นิ้ว 

1 เครื่อง 

26 เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล ติดต้ังแท่นสำหรับยกเข็น พร้อมปั๊มน้ำ ขนาด 
3 นิ้ว 

2 เครื่อง 

27 เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล แบบติดต้ังบนแท่นลากจูง สำหรับใช้งานกับ
ท่อสูบน้ำพญานาค 

2 เครื่อง 

28 เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์เบนซิน  ติดต้ังแท่นสำหรับยกเข็น พร้อมปั๊มน้ำ 
ขนาด 3 นิ้ว 

2  เครื่อง 

29 เครื่องสูบน้ำเครี่องยนต์เบนซิน  ติดต้ังแท่นสำหรับยกเข็น  พร้อมปั๊มแรงดัน  
ขนาด 1 นิ้ว 

2 เครื่อง 

30 เครื่องสูบน้ำกำลังไฟฟ้าแบบป๊ัมจุ่ม ขนาด 2 นิ้ว 5 เครื่อง 
31 เรือดับเพลิงและกู้ภัย ขนาด 38 ฟุต 1 ลำ 
32 เรือยางกู้ภัย ขนาด 10 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แบบเกาะท้าย 15 แรงม้า 1 ลำ 
33 เรือยางกู้ภัย ขนาด 14 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แบบเกาะท้าย 40 แรงม้า 1 ลำ 
34 เรือท้องแบนอลูมิเนียม ขนาด 20 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แบบเกาะท้าย 40 

แรงม้า 
1 ลำ 

35 เรือท้องแบนไฟเบอร์กล้าส ขนาด 22 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แบบเกาะท้าย 
60 แรงม้า 

2 ลำ 

36 ชุดประดาน้ำแบบ SCUBU 4 ชุด 
37 เส้ือชูชีพ 50 ตัว 
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สรุปสถิติสาธารณภัยและการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕64 
 

เดือน 
 

ไฟไหม้ป่า 
ท่ีว่างเปล่า 

ไฟไหม้ 
ทรัพย์สิน 

 
มูลค่า 

ไฟไหม้ 
อาคาร 

 
มูลค่า 

 
อุบัติเหตุ 

 
อุทกภัย 

 
วาตภัย 

บริการ 
น้ำประปา 

ตุลาคม  ๒๕๖3 5 3 - - - 4 3 2 35 
พฤศจิกายน  ๒๕๖3 4 - - - - 2 - - 55 
ธันวาคม ๒๕๖3 5 3 - - - 2 1 - 60 
มกราคม ๒๕๖4 14 3 - - - 5 1 1 66 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 8 1 - - - - - - 36 
มีนาคม ๒๕๖4 17 2 - - - 3 - - 90 
เมษายน ๒๕๖4 15 3 - - - 4 - 1 70 
พฤษภาคม ๒๕๖4 16 2 - - - 4 - 1 65 
มิถุนายน ๒๕๖4 15 2 - - - 4 2 - 58 
กรกฎาคม ๒๕๖4 5 1  - - 3 2  95 
สิงหาคม ๒๕๖4 6 1  - - 2 -  100 
กันยายน ๒๕๖4 2 3  1 30,000 2 3  25 
ตุลาคม ๒๕๖4 3 2  1 2,000,000 - -  50 

รวมสถิติท้ังปี 115 26 - 2 2,030,000 35 12  739 
 
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
      งานธุรการ 
      ผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖4 

 1. รับหนังสือจากหน่วยงานอื่นๆ                               จำนวน     12,440  ฉบับ 
 2. ส่งหนังสือให้หน่วยงานอื่น ๆ                               จำนวน       4,496 ฉบับ 
 3. คำส่ังเทศบาลเมืองชะอำ                                จำนวน       1,121 ครั้ง 
 4. ประกาศของเทศบาล                                จำนวน           694 ครั้ง 
 5. จัดทำฎีกาและเอกสารการเบิกจ่ายของงานธุรการ             จำนวน          370 ครั้ง 
 6. จัดทำฎีกาและเอกสารการเบิกจ่ายของงานเทศกิจ           จำนวน           70 ครั้ง 

 

      งานกิจการสภา    
      ผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖4 

  การประชุมสภาเทศบาล                                          จำนวน              8     ครั้ง 
  สรุปรายงานการประชุมสภา                                        จำนวน              8     ครั้ง 

 

      งานเลขานุการผู้บริหาร/งานรับรอง    
      ผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖4 
       งานรับรองคณะดูงาน                                                จำนวน             16    คณะ 
  - ดูงานและเล้ียงรับรอง                        จำนวน               2    คณะ 
   - ดูงาน                                                               จำนวน             14    คณะ 
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 ฝ่ายอำนวยการ 
      งานการเจ้าหน้าที่ 
       ผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖4 

  1. การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566)   
  2. การปรับปรุงตำแหน่งให้สูงขึ้น  จำนวน  -  ราย 

       3. การเล่ือนและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น  จำนวน  1  ราย 
       4. งานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวน 139 ราย 
       5. งานการลาออกจากราชการ และเกษียณอายุราชการ จำนวน  25 ราย  แยกเป็น 
               - พนักงานเทศบาล     จำนวน     5   ราย 
               - ลูกจ้างประจำ         จำนวน     4   ราย 
               - พนักงานจ้าง           จำนวน   16  ราย 
       6. งานตรวจสอบบำเหน็จบำนาญพนักงานเทศบาล  และลูกจ้างประจำ  จำนวน  9  ราย 
       7. งานสรรหาพนักงานจ้างรายใหม่  จำนวน  14  ราย  
       8. งานการโอนและรับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน  -  ราย 
       9. งานการบันทึกและปรับปรุงฐานข้อมูลพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ E-laas จำนวน  50 ราย 
       10. งานต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญ ตามภารกิจ และท่ัวไป จำนวน 323  ราย 
 

      งานพัฒนาบุคลากร     
       ผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖4 
       1. งานดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ให้ความรู้การประเมินฯ   
       2. งานเกี่ยวกับการจัดทำคำส่ังไปราชการ ฝึกอบรม   จำนวน  36   ฉบับ 
       3. จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ  
           และพนักงานจ้าง  จำนวน  2  ครั้ง 
       4. งานแจ้งเวียนหนังสือการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา  จำนวน 193  ฉบับ 
       5. งานบรรจุและแต่งต้ังพนักงานเทศบาล   จำนวน  1  ราย 
       6. งานประสานงานการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลแก่บุคลากรในองค์กร และหน่วยงานอื่น จำนวน 120  ครั้ง 
 

       งานสวัสดิการและทะเบียนประวัติ 
       ผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖4 

  1. งานการลาทุกประเภทของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ  จำนวน 1,140  ฉบับ 
  2. งานจัดทำแฟ้มประวัติ (ก.พ.7)  ใหม่  ของพนักงานเทศบาล  จำนวน  1  ราย 
  3. งานเกี่ยวกับการส่งเงินสมทบประกันสังคม แจ้งพนักงานจ้างเข้าและออก จำนวน  12   ครั้ง 
  4. ส่งเงินสมทบประกันสังคม จำนวน   12   เดือน 
  5. แจ้งพนักงานจ้างเข้า        จำนวน   14   ราย 
  6. แจ้งพนักงานจ้างออก       จำนวน   16   ราย 
  7. งานสำรวจอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  จำนวน  2  ครั้ง 
  8. งานเปล่ียนแปลงระบบโปรแกรมระบบบุคลากรแห่งชาติ     
  9. งานบันทึกข้อมูลระบบทะเบียนบุคลากร (สปสช.)             
  10. งานจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ  จำนวน   22   ราย 
  11. งานการออกคำส่ังปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ  จำนวน    1    ราย 
  12. งานตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา  จำนวน  1  ราย 
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  13. งานเปล่ียนแปลงทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ จำนวน  139  ราย 
  14. งานตรวจสอบประวัติบุคคลก่อนเข้ารับราชการ จำนวน  1  ราย 
  15. งานตรวจสอบประวัติพนักงานจ้าง  14  ราย 
  16. งานแจ้งเวียนหนังสือการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา  จำนวน  193  ครั้ง 
  17. งานประสานงานการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลแก่บุคลากรในองค์กร และหน่วยงานอื่น จำนวน 10 ครั้ง 
  18. งานจัดทำคำส่ังให้พนักงานจ้างพ้นจากราชการและรายงาน ก.ท.จ. จำนวน  16 ราย 
  19. งานดูแลระบบบันทึกข้อมูลโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
        ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ  สปสช. จำนวน 50  ราย 
  20. จัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ  จำนวน 22 ราย 
 

   ฝ่ายปกครอง 
      งานทะเบียนราษฎร    
      สรุปสถิติผลการดำเนินการงานทะเบียนราษฎรปี ๒๕๖4   

 คำร้องท่ัวไป         450      ราย 
 รับแจ้งการเกิด 428 ราย 
 รับแจ้งการตาย 280 ราย 
 รับแจ้งย้ายเข้า 3001 ราย 
 รับแจ้งย้ายออก 2433 ราย 
 ขอหมายเลขประจำบ้าน 1048 ราย 
 การขอเพิ่มช่ือ 
      - คนไทย 
      - ต่างชาติ 

 
2 

22 

 
ราย 
ราย 

 งานบริการต่างด้าว 200 ราย 
 การแก้ไขรายการบุคคลและบ้าน 
      - แก้ไขบุคคล 
      - แกไขบ้าน 

 
59 

784 

 
ราย 
ราย 

 จำนวนบ้าน 46,644 หลัง 
 จำนวนครัวเรือน 12,466 หลัง 
 จำนวนประชากรท้ังหมด 
      - ชาย 
      - หญิง 

40,608 
19,423 
21,185 

คน 
คน 
คน 

 จำนวนผู้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน 
      - ในเขต 
      - นอกเขต 

7,021 
4,920 
2,101 

ราย 
ราย 
ราย 

 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 31,527 คน 
 จำนวนหน่วยเลือกตั้ง 41    หน่วย 
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    งานนิติการ 
     ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖4 
     1. ตรวจสัญญาการจัดซื้อ/จัดจ้าง                             จำนวน       66       เรื่อง 

- ตรวจสัญญาการจัดซื้อ                                    จำนวน       21       เรื่อง 
- ตรวจสัญญาการจัดจ้าง                                   จำนวน       35       เรื่อง  

      2. รับเรื่องราวร้องทุกข์                                          จำนวน      35       เรื่อง 
      3. ปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย                                   จำนวน      48       ครั้ง 
      4. สอบข้อเท็จจริง                                                จำนวน        2       ครั้ง    
     5. สอบละเมิด/วินัย                                              จำนวน        5       ครั้ง 
      6. การดำเนินคดีในช้ันศาล                                      จำนวน        5       ราย 
      7. การดำเนินการต่อผู้ไม่ปฏิบัติตามคำส่ังเจ้าพนักงานท้องถิน่  
          กรณีตาม พรบ. ควบคุมอาคารฯ                            จำนวน      32       ราย 
 

     งานควบคุมเทศพาณิชย์ 
      1. จดทะเบียนพาณิชย์ใหม่                                      จำนวน    219       ราย 
      2. ขอยกเลิกการจดทะเบียนพาณิชย์                           จำนวน      30       ราย 
 

    งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง (งานเทศกิจ) 
สรุปผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖4 
 จับผู้ไม่มีใบอนุญาตประกอบการค้า หาบเร่ ชายหาดชะอำ  จำนวน  3,456  ราย 
 จัดระเบียบชายหาด  จำนวน  11  ครั้ง 
 จัดระเบียบบริเวณตลาด 

- ตลาดสดเทศบาลเมืองชะอำ  จำนวน     8  ตลาด 
- ตลาดประชารัฐ                 จำนวน     8  ครั้ง 
- ตลาดเช้า                        จำนวน   14  ครั้ง 

 จัดระเบียบชมรมหมอนวดชายหาดชะอำ  จำนวน 4 จุด   คือ 
            - หาดชะอำ       จำนวน   2   ครั้ง 
            - หาดบ่อแขม     จำนวน   2   ครั้ง 

 ประกาศเขตผ่อนผันผู้จำหน่ายสินค้าในท่ีสาธารณะด้านตะวันออก (ชายหาด) จำนวน  6  ครั้ง 
 ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการเตียงผ้าใบเกี่ยวกับราคาเตียงผ้าใบชายหาด  ตลอดช่วงเทศกาล 
       - เตียงผ้าใบด้านเหนือ   จำนวน    88 ราย 
       - เตียงผ้าใบด้านใต้       จำนวน  126 ราย 

      จัดระเบียบผู้ประกอบการม้าชายหาดชะอำ 33 เบอร์ จำนวน  6 ครั้ง 
 จัดระเบียบผู้จำหน่ายสินค้าโซนฝรั่ง (หน้าโรงแรมเมธาวลัย - โรงแรมลองบีช)  
 ตรวจจับเฝ้าระวังผู้ก่อเหตุรำคาญในท่ีท่องเท่ียวทุกช่วงเทศกาลและปิดเทอม 
 ตรวจจับคนเร่ร่อนตามศาลา ป้ายรถเมล์ จุดชมวิวชายหาดชะอำ  
 จัดระเบียบผู้จำหน่ายสินค้าในเรื่องการแต่งกายให้สุภาพ สะอาด เหมาะสม และติดป้ายแสดงราคา 
   สินค้าให้ชัดเจน และประชาสัมพันธ์เสียงตามสายตลอดช่วงเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 ตรวจป้ายโฆษณาทุกชนิดด้านทิศตะวันออก (ด้านชายหาด) 
 จับผู้จำหน่ายสินค้าบนถนนกีดขวางการจราจร ทุกเช้า – เย็น 
 รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับผู้ประกอบการชายหาดทุกชนิด การเอาเปรียบนักท่องเท่ียว 18 เรื่อง 
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 ควบคุมกล้องวงจรปิด (CCTV) กรณีมีเหตุการณ์ต่าง ๆ จำนวน 187 จุด  
 ตรวจสอบขอทาน, เรี่ยไร 
 รับคำร้องจากประชาชน กรณีมีเหตุต่าง ๆ เช่น เสียงดัง รถบรรทุกดินตกหล่น การขออนุญาตขายหรือ 
    โฆษณาสินค้า การตั้งบู๊ธแสดงสินค้า  การติดต้ังป้ายงานต่าง ๆ  
 ก่อเหตุรำคาญในท่ีสาธารณะ  22  ครั้ง 
 จัดระเบียบวางสินค้าขวางทางสาธารณะทางขึ้น – ลง ของนักท่องเท่ียว 10 ครั้ง 
 การกำหนดจุดแสดงความสามารถ จำนวน 3  จุด 

1. หน้าตลาดสด  ตลาดชะอำ 
2. จุดชมวิว ชายหาดชะอำ 
3. หน้าอนุสาวรีย์เจ้าแม่โพสพ (ตลาดเปิดท้ายวันพุธ) 

 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้สำนักปลัด   

ลำดับ รายการ ขนาด 
(ซีซี) 

หมายเลขทะเบียน จำนวน 
(คัน) 

๑ รถยนต์นิสสัน ๑,๕๐๐ กข ๔๔๐๘  เพชรบุรี ๑ 
๒ รถยนต์โตโยต้า FORTUNER ๓,๐๐๐ กค ๔๓๒๖  เพชรบุรี ๑ 
๓ รถยนต์โตโยต้าสองตอน ๒,๕๐๐ กค ๔๗๐๑  เพชรบุรี ๑ 
๔ รถยนต์โตโยต้าสองตอน ๒,๕๐๐ กค ๔๖๙๗  เพชรบุรี ๑ 
๕ รถยนต์โตโยต้าสองตอน ๒,๕๐๐ กค ๖๓๑๓  เพชรบุรี ๑ 
๖ รถตู้โตโยต้า ๒,๕๐๐ นข ๑๗๕๓  เพชรบุรี ๑ 
๗ รถยนต์ฮอนด้า ๒,๐๐๐ กค ๙๓๔๔  เพชรบุรี ๑ 
๘ รถตู้โตโยต้า ๒,๕๐๐ นข ๒๓๓๒  เพชรบุรี ๑ 
๙ รถยนต์โตโยต้า ๓,๐๐๐ กท ๔๐๓๓  เพชรบุรี ๑ 

๑๐ รถยนต์ LEXUS ๒,๐๐๐ กฉ ๔๗๙๘  เพชรบุรี ๑ 
๑๑ รถตู้โฟล์คสวาเกน ๓,๐๐๐ นข ๙๙๙    เพชรบุรี ๑ 
๑๒ รถยนต์โตโยต้า FORTUNER ๓,๐๐๐    กท   ๒๖   เพชรบุรี ๑ 
๑๓ รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ    ๑๒๕ กษข ๖๔   เพชรบุรี ๑ 
๑๔ รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ    ๑๑๐ ขขค ๖๗๗  เพชรบุรี ๑ 
๑๕ รถยนต์โตโยต้า ๒,๕๐๐ ก ๘๑๒๕   เพชรบุรี ๑ 
๑๖ รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ    ๑๒๕ กบว ๘๗๖  เพชรบุรี ๑ 
๑๗ รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ    ๑๒๕ กษข ๖๐    เพชรบุรี ๑ 
๑๘ รถจักรยสรยนต์ฮอนด้าเวฟ    ๑๒๕ กษข ๖๑    เพชรบุรี ๑ 
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โครงการ- กิจกรรมท่ีดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 มีดังนี้ 
เงินประมาณ 

๑. โครงการคืนพื้นท่ีให้ชะอำ                 งบประมาณ         5,000  บาท 
2. โครงการจัดงานวันเทศบาล                งบประมาณ       55,000  บาท 
3. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ปปช. แก่ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
    พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างของเทศบาล งบประมาณ       10,000  บาท 
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สำนักการช่าง     

มีหน้าที่รับผิดชอบ    
 งานสำรวจออกแบบ  เขียนแบบ  การตรวจสอบ  และควบคุมงานก่อสร้างสาธารณูปโภคต่าง ๆ 
 งานให้คำปรึกษา แนะนำ  และบริการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม  งานสถาปัตยกรรมและงานผังเมือง 
 งานควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 งานจัดสร้างและบำรุงรักษาสวนสาธารณะ  สนามกีฬาและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจอื่น ๆ 
 งานดูแล บำรุงรักษา  ท่ีสาธารณประโยชน์ 
 งานซ่อมแซม บำรุงรักษาสาธารณูปโภคต่าง ๆ 
 งานจัดสถานท่ีเกี่ยวกับงานประเพณี งานรัฐพิธี งานตามนโยบายของรัฐบาลและการจัดสถานท่ีบริการ  
   ประชาชน 
 งานบริการทางด้านไฟฟ้าสาธารณะและระบบจราจร 
 งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
 งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย 
 งานบริหารจัดการงานท่ัวไปเกี่ยวกับ งานสารบรรณ 
 งานบริหารงานบุคคล 
 งานประชาสัมพันธ์ บริการประชาชน 
 งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 

สำนักการช่าง แบ่งส่วนราชการภายในออกเปน็  ๒ ส่วน  ๕  ฝ่าย ดังนี้ 
๑. ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง 
      ๑.๑ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง 
            ๑.๑.๑ งานสถาปัตยกรรม 
            ๑.๑.๒ งานวิศวกรรม 
      ๑.๒ ฝ่ายควบคุมอาคาร 
            ๑.๒.๑ งานควบคุมอาคาร 
            ๑.๒.๒ งานผังเมือง 
            ๑.๒.๓ งานดูแลท่ีสาธารณประโยชน์ 
๒. ส่วนการโยธา 
      ๒.๑ ฝ่ายสาธารณูปโภค 
            ๒.๑.๑ งานสาธารณูปโภค 
            ๒.๑.๒ งานจัดสถานท่ีและการไฟฟ้า 
            ๒.๑.๓ งานสวนสาธารณะ 
            ๒.๑.๔ งานศูนย์เครื่องจักรกล 
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       ๒.๒ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
            ๒.๒.๑ งานกำจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
            ๒.๒.๒ งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย 
๓. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
  ๓.๑ งานธุรการ 
  ๓.๒ งานการเงินและบัญช ี

 

เครื่องมือเครื่องใช้สำนักการช่าง    
 

ลำดับ รายการ หมายเลขทะเบียน จำนวน 
๑. รถแทรกเตอร์ขุดตักตีนตะขาบ    ต  ๒๐๗๑  พบ  ๑ คัน 
๒. รถดูดส่ิงปฏิกูลยี่ห้ออีซูซุ  ๘๑ - ๓๔๔๙ พบ  ๑ คัน 
๓. รถยนต์บรรทุกน้ำ ความจุ ๖,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ  ๘๑ - ๐๕๓๙ พบ  ๑ คัน 
๔. รถยนต์บรรทุกเทท้าย ๑๐ ล้อ  ๘๑ - ๐๕๔๐ พบ  ๑ คัน 
๕. รถกระบะมิตซูบิชิ รุ่น STRADA K ๖๔ TENSRU ขนาด ๙๐ แรงม้า   บฉ  ๗๔๗๖ พบ  ๑ คัน 
๖. รถกะบะโตโยต้าสีเหลือง   ปฉ  ๒๐๔๓ พบ  ๑ คัน 
๗.  รถดัมเปอร์ไฮโดรลิก ๑๐.๕ แรงม้า ความจุ ๔๐๐ ลิตร -  ๑ คัน 
๘. รถดูดส่ิงโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ๖ ล้อ  ๘๑ - ๑๔๙๖ พบ  ๑ คัน 
๙. รถยนต์กระบะบรรทุกตอนครึง่ยี่ห้ออีซูซ ุ    บท  ๙๒๘  พบ  ๑ คัน 

๑๐. รถขุดไฮโดรลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อฮิตาชิ ๑๓๕ แรงม้า    ตค    ๔๔  พบ  ๑ อัน 
๑๑. รถบดอัดล้อเหล็กยี่ห้อ BOMAX รุ่น BG ๕๗๑ RB    ตค    ๔๖  พบ  ๑ อัน 
๑๒. เครื่องบดปุ๋ยตากแห้ง -  ๑ อัน 
๑๓. เครื่องตัดโลหะ ๑๔ นิ้ว แบบแท่นตัด ขนาด ๓.๕๕ มม. -  ๑ อัน 
๑๔. เครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑๐ x ๑๐ นิ้ว - ๑ เครื่อง 
๑๕. เครื่องตัดหญ้า ยี่ห้อฮอนด้าแบบสะพายไหล่ - ๑ เครื่อง 
๑๖. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง -  ๑ คัน 
๑๗ เครื่องพ่นยาแบบรถเข็นพร้อมอุปกรณ์ -  ๑ เครื่อง 
๑๘ เครื่องตัดหญ้าชนิดล้อเข็ม ๒ ล้อ -  ๑ คัน 
๑๙ เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ -  ๒ ชุด 
๒๐ เครื่องช่ังน้ำหนัก (ขยะ) -  ๑ เครื่อง 
๒๑ รถจักยานยนต์ขนาดไม่เกิน ๑๑๐ ซีซ ี    กขษ - ๖๗ พบ  ๑ คัน 
๒๒ เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติยี่ห้อ ทีดีซี รุ่น ๑๒๕ -  ๑ เครื่อง 
๒๓ สว่านโรตารี ๓ KUU -  ๑ เครื่อง 

๒๔ รถบรรทุกกระบะยกเท    พบ ๐๘๐๓๖  ๑ คัน 
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เครื่องมือเครื่องใช้สำนักการช่าง 
 

ลำดับ รายการ หมายเลขทะเบียน จำนวน 
๒๕ รถบรรทุกเทท้าย ขนาด ๖ ลบ. ชนิด ๖ ล้อ ยี่ห้อ HINO รุ่น FD     พบ  ๖๕๙๒  ๑ คัน 
๒๖ HINO DUMP  ๑๐ ล้อ (เทเลอร์) -  ๑ คัน 

๒๗ รถบรรทุก ๘,๔๐๐ -  ๑ คัน 
๒๘ รถยนต์อีซูซุ ๖ ล้อ แบบ NPR ๖๖ LX ๕  พบ ๘๑ - ๐๔๓๙  ๑ คัน 

๒๙ รถยนต์บรรทุกน้ำ ๑๐ ล้อ  พบ ๘๑ - ๑๐๒๒  ๑ คัน 
๓๐ รถบรรทุกเทท้ายไฮโดรลิก ชนิด ๖ ล้อ  ยี่ห้อ ISUZU       ๘๑ - ๑๙๑๒  ๑ คัน 

๓๑ รถบรรทุกน้ำ อีซูซุ ๖ ล้อ  พบ ๖๗๙๐  ๑ คัน 
๓๒ รถบรรทุกดีเซล ๒ ตอน  ๔ ประตู  กค ๖๓๑๒  ๑ คัน 
๓๓ รถบรรทุกยี่ห้อ TOYOTA  บธ ๔๖๐๓  ๑ คัน 

๓๔ รถบรรทุกดีเซล  แบบกระบะเทท้าย  ๘๑ - ๓๗๓๐ พบ  ๑ คัน 
๓๕ รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ ๒๔ แรงม้า -  ๑ คัน 
๓๖ รถไถฟอร์ด -  ๑ คัน 
๓๗ เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ยี่ห้อ Talon ๒๒ cc -  ๑ เครื่อง 

๓๘ เครื่องตบดิน -  ๑ เครื่อง 
๓๙ เครื่องตัดเจาะผิวถนน -  ๑ เครื่อง 
๔๐ เครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟ้า -  ๑ เครื่อง 
๔๑ เครื่องพ่นยา  -  ๑ เครื่อง 
๔๒ เล่ือยยนต์ตัดแต่งกิ่งไม้ -  ๒ เครื่อง 
๔๓ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง -  ๙ เครื่อง 
๔๔ เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน -  ๘ เครื่อง 
๔๕ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า -  ๒ เครื่อง 
๔๖ รถขุดตีนตะขาบ (รถแทร็กเตอร์)      ตค ๑๕๖๖  ๑ คัน 
๔๗ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ๘๑ - ๕๓๓๙ พบ  ๑ คัน 
๔๘ รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ขนาด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล บบ ๗๖๗๖ พบ  ๑ คัน 
๔๙ รถสุขาเคล่ือนท่ี   ๑ คัน 
๕๐ รถใช้ในงานเกษตรกรรม (กระเช้า) ฆข - ๑๓  เพชรบุรี  ๑ คัน 
๕๑ รถยนต์นั่งสองตอนท้ายบรรทุก กท ๗๐๖๑ เพชรบุรี  ๑ คัน 
๕๒ รถแทร๊กเตอร์ (รถไถสาธารณสุข) ตค ๙๗ เพชรบุรี  ๑ คัน 
๕๓ รถขุดตักตีนตะขาบ ตค ๒๑๐๒ เพชรบุรี  ๑ คัน 

 

 

 



 
-๒๖- 

 

เครื่องมือเครื่องใช้สำนักการช่าง    
 

ลำดับ รายการ หมายเลขทะเบียน จำนวน 
๕๔ รถบรรทุกดิน ๖ ล้อ   ๘๑ – ๖๕๖๖ เพชรบุรี  ๑ คัน 
๕๕ เครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์  ๑ เครื่อง 
๕๖ เครื่องพิมพ์แบบแปลนระบบ LED   ๑ เครื่อง 

๕๗ กล้องระดับ      ๒ ชุด 
๕๘ ล้อวัดระยะทาง  ๒ เครื่อง 
๕๙ เล่ือยโซ่ยนต์  ๑ เครื่อง 
60 เครื่องโยกน้ำมันเกียร์เฟืองท้าย  1 เครื่อง 
61 เครื่องถอดสปริงโช๊คอัพ  1 เครื่อง 
62 เครนยกเครื่องมาตรฐาน  1 เครื่อง 
63 เครื่องดูดถ่ายน้ำมันเครื่อง  1 เครื่อง 
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การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม     
       การบำบัดน้ำชุมชน 
            ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ  โดยได้งบประมาณจากกรมโยธาธิการ จำนวน ๓๕๙.๕ 
ล้านบาท  ขนาดพื้นท่ี ๑๔๗ ไร่  โดยมีการส่งมอบงานเมื่อวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๔  สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 
๑,๗๐๐ ลบ.ม./วัน  ครอบคลุมพื้นท่ี ๘ ตร.กม.  ปัจจุบันปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ประมาณ 
๑๐,๐๐๐-๑๖,๐๐๐ ลบ.ม./วัน 
            ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ส่วนขยาย) โดยได้งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเทศบาลสมทบรวมจำนวน ๒๗๗.๔ ล้านบาท  โดยมีการส่งมอบงานเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๙  ครอบคลุมพื้นท่ีการให้บริการรวม ๑๐ ตร.กม. 
            เทศบาลเมืองชะอำ และองค์การจัดการน้ำเสีย ได้จัดทำข้อตกลงการให้บริการ รับบริหารจัดการ
ระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองชะอำ เลขท่ี ๐๗/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑  เพื่อให้องค์การ
จัดการน้ำเสียเข้าบริหารจัดการ ตลอดจนซ่อมปรับปรุงระบบน้ำเสียให้สามารถดำเนินการบำบัดน้ำเสียได้ตาม
มาตรฐาน มีกำหนดระยะเวลา ๑๕ ปี 
 

       การกำจัดขยะมูลฝอย 
            เทศบาลเมืองชะอำมีระบบกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ  งบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  รวมค่าก่อสร้าง ๑๒๙ ล้านบาท  เริ่มดำเนินการเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕4๓  พื้นท่ีโครงการ 
๑๑๘ ไร่  ๓๓ ตร.ว. สามารถรองรับขยะได้  ๙๕๐,๐๐๐ ตัน  ภายใน ๒๐ ปี   วิธีการกำจัดมูลฝอยแบบฝ่ังกลบ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล (ช้ันวัสดุกันซึมระบบรวมรวมและบำบัดน้ำชะขยะ มีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ) 
           ปริมาณการกำจัดขยะ 
           สามารถจำกัดขยะได้  จำนวน  70 – 80 ตัน/วัน 
                  ปริมาณขยะวันธรรมดา  ประมาณ  70 ตัน/วัน 
                  ปริมาณขยะวันเสาร์ – วันอาทิตย์/วันหยุด วันนักขัตฤกษ์ ประมาณ  80 ตัน/วัน 
           โครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยก่อสร้างบ่อฝังกลบ
ขยะมูลฝอย จำนวน ๒ บ่อ  ระบบรวบรวมน้ำชะขยะมูลฝอย  ระบบระบายน้ำฝน  
           งบประมาณ     
            สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จำนวน ๖๓,๕๒๘,๒๐๐ บาท 
            เงินกองทุนส่ิงแวดล้อม     จำนวน    ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
            เทศบาลเมืองชะอำสมทบ  จำนวน ๗,๐๖๙,๘๐๐ บาท       



 

-๒๘- 
 

ปริมาณขยะท่ีนำมาท้ิง ณ บ่อกำจัดขยะเทศบาลเมืองชะอำ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖4 
 

ท่ี 
 

หน่วยงาน 
ปริมาณขยะ/เดือน/ตัน (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 

ต.ค.๖3 พ.ย.๖3 ธ.ค.๖3 ม.ค.๖4 ก.พ.๖4 มี.ค.๖4 เม.ย.๖4 พ.ค.๖4 มิ.ย.๖4 ก.ค.๖4 ส.ค.๖4 ก.ย.๖4 รวม เฉล่ีย/วัน 
๑ ทม. ชะอำ 2,147 2,065 2,184 2,095 2,035 2,076 2,062 2,142 2,084 2,160 2,052 2,141 25,243 69 
๒ ทต.นายาง 278 267 280 247 233 284 270 262 268 253 290 286 3,218 8 
๓ ทต.หาดเจ้าสำราญ 151 149 144 142 138 145 147 142 149 150 152 146 1,755 4 
4. หน่วยงานเอกชน 18 15 17 20 21 21 22 23 27 25 28 32 269 0.73 

รวมทั้งเดือน 2,594 2,496 2,625 2,504 2,427 2,526 2,501 2,569 2,528 2,588 2,522 2,605   
 
 
 
 
 



 
-๒๙- 

โครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 มีดังนี้ 
เงินงบประมาณ 

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางล้วน หลำรำไป หลังวัดใหม่ (ชุมชนหนองคาง)   
                                                                          งบประมาณ     732,000      บาท 

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำข้างโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชุมชนตลาดชะอำ)                                                                           
                                                                            งบประมาณ     583,791.50  บาท 

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซุ้มประตูวัดเนรัญชราราม ถึงโรงเรียนเทศบาล 3 
วัดเนรัญชรา (ชุมชนสะพานหิน)                                    งบประมาณ  8,223,530.43  บาท 

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนหลังอำเภอชะอำ (ชุมชนบ้านพลี) 
                                                                          งบประมาณ  1,121,575.49  บาท 

5. ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุและอุปกรณ์กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล 
                                                                          งบประมาณ     711,000       บาท 

6. ก่อสร้างอาคารจอดรถบริเวณศูนย์เครื่องจักรกล                  งบประมาณ     473,206.93  บาท 
7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนคลองเทียน 1 ช่วง 2 (ชุมชนทุ่งตะกาดพลี) 

                                                                          งบประมาณ     492,000       บาท 
8. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมใจพัฒนา ซอย 18 (ชุมชนรวมใจพัฒนา) 

                                                                          งบประมาณ   2,050,000      บาท 
9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านนายไพศาล ฉิมฉลอง (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) 

                                                                          งบประมาณ      227,000      บาท 
10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านนางบุญเอื้อ  เกตุสุข (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) 

                                                                          งบประมาณ      335,000      บาท 
11. ก่อสร้างถนนลูกรังถนนต้นงิ้วส่วนขาดและเช่ือมต่อถนนเส้นทุ่งใหญ่ (ชุนชนบ่อแขมด้านเหนือ) 

                                                                          งบประมาณ      288,000      บาท 
12. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านสาธนี  มุ่งดี (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) 

                                                                          งบประมาณ      107,000      บาท 
13. ก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบ่อเค้ียะ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้)   งบประมาณ   6,985,000      บาท 
14. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนคลองเทียนเช่ือมถนนคันกั้นน้ำเค็ม (ชุมชน

บ้านคลองเทียน)                                                      งบประมาณ   1,238,980      บาท 
15. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้าน ดต.พินิจ ถึงบ้านนายเทือง แก้วเนตร (ชุมชนบ่อแขมด้านใต้) 

                                                                                    งบประมาณ      475,000      บาท 
16. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหลังบ้านสุบิน ช่วง 2 (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ)  

                                                                         งบประมาณ    1,590,000      บาท 
17. ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสอาดเอี่ยม (ชุมชนบ้านพลี) 

                                                                         งบประมาณ    1,639,900      บาท 
18. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านสระซอย 5 (ชุมชนบ้านสระ)  
                                                                             งบประมาณ         999,000     บาท 
19. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยแต้มทอง (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) 

                                                                        งบประมาณ         929,000     บาท 
20. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนต้นมะสังข์ซอย 2 นางประเสริฐ - นางทรัพย์ 

ทิพเวช (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ)                                 งบประมาณ         247,000     บาท 
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21. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำบ่อตาลักษณ์หนองงูถึงโครงการพฤษปรีชา 
(ชุมชนหัวบ้านชะอำ)                                                งบประมาณ      1,948,000     บาท 

22. ก่อสร้างแท่นล้างรถพร้อมอุปกรณ์ระบบน้ำเสียและลานจอดรถบริเวณศูนย์เครื่องจักรกล 
                                                                         งบประมาณ         374,700     บาท 

23. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำเข้าท่ีสาธารณะ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) 
                                                                         งบประมาณ     5,081,320.31 บาท 

24. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนองตะกวดเช่ือมหนองเหียง (ชุมชนหนองคาง) 
                                                                         งบประมาณ     4,580,000      บาท 

25. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางลิ - นางเล่ียม  บัวเจริญ (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) 
                                                                         งบประมาณ        159,000      บาท 

26. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนองเสือขบเช่ือมหนองโพธิ์  (ชุมชนหนองคาง) 
                                                                         งบประมาณ     1,880,000      บาท 

27. ก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานหมู่บ้านรั้วมะขาม (ชุมชนบ้านห้วยจิก)  
                                                                         งบประมาณ        725,000      บาท 

 
เงินสะสมเทศบาล 

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนข้างกฤษดานคร (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) 
                                                                         งบประมาณ   12,994,000     บาท 

2. ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตจากถนนเลียบคลองชลประทานจากบ้านนางปรุง แก้วโมรา ถึง 
นางองุน่  แป้นทอง  (ร้านรับซื้อของเก่านาวี)                    งบประมาณ     3,270,000      บาท 

3. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหนองอีล้า              งบประมาณ     5,336,000      บาท 
4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอย รวมใจพัฒนา 5/1 (ข้างร้านปาริชาต) 

                                                                        งบประมาณ     4,098,000      บาท 
5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยรวมใจพัฒนา 12  

                                                                        งบประมาณ    5,530,000      บาท 
6. ติดต้ังราวกันตกถนนสามพระยาพ่อจุ้ย (ชุมชนห้วยทรายใต้)  งบประมาณ        419,500      บาท 

 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๓๑- 

กองคลัง 

มีหน้าที่เก่ียวกับ   
    ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ การบริหารการเงินการคลังในเรื่องการรับจ่ายเงินของเทศบาล 
    ตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี  ตรวจสอบแสดงรายการทรัพย์สิน  ประเมินค่าภาษี                     

 แก่ผู้เสียภาษี 
    จัดเก็บภาษีของท้องถิ่น  อันได้แก่  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีป้าย  ภาษีบำรุงท้องท่ี รวมทั้ง                              

 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ 
    จัดทำและเก็บข้อมูล แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้ในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล 
      พัฒนาระบบข้อมูลภาษีในเขตเทศบาล โดยการนำแผนท่ีทางภูมิศาสตร์ GIS  มาปรับใช้และปรับ 
      ให้เป็นปัจจุบัน 
    ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท ควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย จัดทำบัญชี 

 และทะเบียนท่ีเกี่ยวข้อง  
    ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง และซ่อมบำรุงทรัพย์สินของทางราชการ  จัดทำทะเบียน  การเก็บรักษา 
      และการรับจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ 
    ควบคุมการเช่าสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาล 
    บริการข้อมูลแผนท่ีภาษี ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูลแผนท่ีภาษี 
 
กองคลังประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
          งานธุรการ 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 
     งานพัสดุและทรัพย์สิน 
     งานระเบียบการคลัง 
     งานสถิติการคลัง 
ฝ่ายพัฒนารายได้ 
     งานพัฒนารายได้ 
     งานผลประโยชน์    
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 
     งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
     งานบริการข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน      
ฝ่ายการเงินและบัญชี 
     งานการเงินและบัญชี 
     งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน  
 



 
-๓๒- 

 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้กองคลัง  
ลำดับ รายการ หมายเลขทะเบียน จำนวน 

๑ รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน     กฉ  ๗๒๐๕  เพชรบุรี ๑ คัน 
๒ รถยนต์บรรทุกยี่ห้อมาสด้า     กข  ๒๔๓๑  เพชรบุรี ๑ คัน 
๓ รถยนต์กระบะ ๒ ตอน โตโยต้า     กม  ๒๐๙๘  เพชรบุรี ๑ คัน 
๔ รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ ๑๒๕     กบว  ๘๗๕   เพชรบุรี ๑ คัน 
๕ รถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิก ๑๐๘     กษข    ๖๓   เพชรบุรี ๑ คัน 
๖ รถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิก ๑๐๘     กษข    ๖๕   เพชรบุรี ๑ คัน 
๗ รถจักรยานยนตฮอนด้าคลิก ๑๐๘     กษข    ๖๖   เพชรบุรี ๑ คัน 
๘ รถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามีโอ     ขกจ  ๓๙๙   เพชรบุรี ๑ คัน 
๙ รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ ๑๑๐ ไอ  ๑ กฌ  ๖๑๘๐  เพชรบุรี ๑ คัน 

 
รายงานการรับ- จ่ายเงิน  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายการ 
ประมาณการ 

(บาท) 
รายรับจริง 

(บาท) 
รายได้จัดเก็บเอง 
     หมวดค่าภาษีอากร 
     หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 
     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการเทศพาณชิย์ 
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
     หมวดรายได้จากทุน 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
     หมวดภาษีจัดสรร 
รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
     หมวดเงินอุดหนุน 

 
59,866,000 

5,719,700 
11,500,000 

1,950,000 
300,300 

- 
 

177,300,000 
 

213,364,000 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
23,057,528 

4,829,711 
3,892,326 
6,012,193 

273,361 
- 
 

207,166,154 
 

213,564,300 

 
99 
70 

- 
32 
15 

- 
 

10 
 
- 

รวมรายรับ 488,000,000 - 458,795,575 26 
ประเภทรายจ่าย     

     งบกลาง 66,550,360 - 61,588,200 30 
     งบบุคลากร 214,388,040 - 204,252,681 37 
     งบดำเนินการ 102,559,900 - 81,129,082 62 
     งบลงทุน 101,961,700 - 1,764,351 - 
     งบเงินอุดหนุน 2,535,000 - 840,000 - 
     งบรายจ่ายอื่น 5,000 - - - 

รวมรายจ่าย 488,000,000 - 349,574,315 29 



 
-๓๓- 

กองวิชาการและแผนงาน 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบ    
 

 มีหน้าท่ีเกี่ยวกับงานรวบรวมวิเคราะห์  บริการข้อมูลสถิติท่ีจำเป็นในการวางแผนและการประเมินผล    
   ตามแผนทุกระดับ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 

 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยปัญหาในด้านการปกครอง  การบริหาร การปฏิบัติงานของเทศบาลรวมทั้ง 
   เสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพฒันาในเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ติดตาม  
   ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล โครงการพิเศษและตามนโยบายของทางราชการ 
 รวบรวมข้อมูล สถิติ วิเคราะห์ เสนอแนะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
   ของเทศบาล และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
 งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล       
   งานสารนิเทศรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ 

      ดูแลและปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของเทศบาลเมืองชะอำ 
 งานวางแผนส่งเสริมการท่องเท่ียว 

 
ประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
      ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
              งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
              งานงบประมาณ 
      ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
              งานบริหารและเผยแพร่วิชาการ 
              งานส่งเสริมการท่องเท่ียว 
      ฝ่ายบริการงานทั่วไป 
              งานธุรการ 
              งานระบบคอมพิวเตอร์ 
 

 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้กองวิชาการและแผนงาน 
ลำดับ รายการ หมายเลขทะเบียน จำนวน 

๑ รถกระบะ ISUZU D-MAX กข  ๘๔๕๔  เพชรบุรี ๑ คัน 
๒ รถจักรยานยนต์ HONDA กนว ๘๗๔   เพชรบุรี ๑ คัน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
-๓๔- 

 

ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๔ 
งานธุรการ 

 งานสารบรรณ 
 จัดทำบัญชีรับ – ส่ง หนังสือ ร่างโต้ตอบหนังสือ   
 จัดซื้อ – จัดจ้างโครงการต่างๆ ภายในกอง 
 การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน   
 การจัดทำบัญชีคุมวัสดุสำนักงาน  
 การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ   
 จัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ  การจัดทำ - รับจ่าย  
 จัดทำรายงานกิจการเทศบาลเมืองชะอำ    
 งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

งานระบบคอมพิวเตอร์ 
      ดูแลศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 
      ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 
      ตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ท่ีใช้ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  
      ตรวจเช็ค/ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ของเทศบาลเมืองชะอำ (E – mail)   
      ดูแลและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ www.cha-amcity.go.th 
      จัดทำบัญชีรายช่ือและส่งข้อความ SMS ผ่านมือถือ  เพื่อแจ้งข่าวสารให้ประชาชนทราบ 
          
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ( พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
 จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 จัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4  
 จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๕) ประจำปี  
    ๒๕๖4 
 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานของโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลและควบคุมให้สามารถดำเนินการได้ 
   ตามเวลาท่ีกำหนด 
 โอนเงิน (ท้ังเทศบาล)    
 แก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4    

 
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 

 จัดทำข่าวถึงส่ือมวลชน  
 ส่งภาพกิจกรรมเผยแพร่ส่ือมวลชน  
 บันทึกภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวกิจกรรมงานประเพณีและกิจกรรมสำคัญของเทศบาล 
 จัดรถประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ีเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับประชาชนในชุมชน  
 ส่งข่าวสารให้ผู้ประกาศข่าวชุมชนประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน 

ผ่านระบบกระจายเสียงชุมชน 
      เผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์ทางป้ายอักษรวิ่งและป้าย LED ส่ีแยกชะอำ 



 
     -๓๕- 

 
      ติดต้ัง ปรับปรุง ป้ายส่ือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ป้ายท่ีพักผู้โดยสาร   
      ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการและกิจกรรมของเทศบาลผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ อาทิ   
         เฟสบุ๊ค  ไลน์ 
 

งานส่งเสรมิการท่องเท่ียว 
 สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อกับการส่งเสริมการท่องเท่ียวในพื้นท่ี 
 ต้อนรับ แนะนำ อำนวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียวแก่คณะศึกษาดูงานและนักท่องเท่ียวอื่น ๆ 
 บริการให้ข้อมูล อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือนักท่องเท่ียว ณ ศูนย์บริการท่องเท่ียว  
   ชายหาดชะอำ ต้ังแต่ตุลาคม ๒๕๖3 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 จำแนกเป็นดังนี้ 
          - รับแจ้งขอความช่วยเหลือ  จำนวน   ๓5  ครั้ง 

     - ประชาสัมพันธ์เด็กหลง     จำนวน   ๕0  ครั้ง 
     - ประชาสัมพันธ์ขยับรถ      จำนวน   ๔5  ครั้ง 

 
    

สถิติการท่องเท่ียวในจังหวัดเพชรบุรี  
มกราคม - ธันวาคม 2564 

Internal tourism in Phetchaburi Provice  (January – December 2021) 
จำนวนผู้เยี่ยมเยือน (คน) รายได้จากการท่องเที่ยว  (ล้านบาท) 

คนไทย ชาวต่างชาติ รวม คนไทย ชาวต่างชาติ รวม 
3,278,744 2,017 3,280,761 8,955.91 12.70 8,968.61 
ที่มา :  กองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

 
สถิติการท่องเท่ียวในจังหวัดเพชรบุรี 

Internal tourism in Phetchaburi Provice 
 

ประเภท 
มกราคม - ธันวาคม 

2564 ๒๕๖3 % การเพ่ิมลด 
% Change 

อัตราการเข้าพัก 24.58 41.52 - 16.94 
จำนวนผู้เข้าพัก (คน) 1,402,037 2,412,161 - 40.22 
จำนวนผู้เย่ียมเยือนท้ังหมด (คน) 3,280,761 4,986,727 - 34.21 
     คนไทย 3,278,744 4,877,621 - 32.78 
     ชาวต่างชาติ 2,017 109,106 - 98.19 
รายได้จากผู้เย่ียมเยือนท้ังหมด (ล้านบาท) 8,969 14,424 - 37.82 
     คนไทย 8,955.91 13,549.19 - 33.90 
     ชาวต่างชาติ 12.70 874.63 - 98.55 

 

ที่มา :  กองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

 
 



 
-๓๖- 

กองการศึกษา      

หน้าที่รับผิดชอบ  
 รวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานด้านการศึกษา ในเขตเทศบาล 

      จัดต้ังและส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
 จัดให้มีโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน การถ่ายทอดวัฒนธรรม ปลูกฝังประชาธิปไตย 
    ให้กับเด็กและชุมชน   

      สำรวจเด็กท่ีมีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เพื่อเข้าเรียนตาม พ.ร.บ.ประถมศึกษาส่งเสริม 
   คุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

      อบรมครูในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการผลิต และการใช้ส่ือการเรียนตามหลักสูตร 
      ควบคุมดูแลห้องสมุดและส่งเสริมการอ่านอย่างจริงจังต่อเนื่อง 
      พัฒนาเยาวชน ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
      งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
      จัดการแข่งขันกีฬา และส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน 

 ส่งเสริมกิจกรรมทางการศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม 
 ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิน่ และงานอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 การให้บริการศูนย์สระว่ายน้ำ 

 

กองการศึกษาประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. หน่วยศึกษานิเทศก์  มีหน้าท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของงานบริหาร

วิชาการงานนิเทศการศึกษา 
  ๑.๑ งานบริหารงานวิชาการ  มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ 
         - งานวางแผนกำหนดแนวทางปฏิบัติงานวินิจฉัย ส่ังงาน ประสานงาน และตรวจสอบ

ควบคุมการดำเนินงาน 
         - งานประเมินผลและรายงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาท้ังด้านการบริหาร และส่งเสริม

ทางด้านการบริหารท่ัวไปและด้านวิชาการ 
         - งานจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา และการทดลองวิจัยทางด้านการศึกษา 
         - งานส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษาและวิชาการ 
         - งานเผยแพร่และแนะแนวการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ 
         - งานประสานงานในการดำเนินการศึกษากับหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
         - งานจัดทำรายงานการศึกษาหรือวัดผลการศึกษาและสถิติของช้ันเรียน 
         - งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

 
 



 
-3๗- 

 

   ๑.๒ งานนิเทศการศึกษา  มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ 
          - งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา 
          - การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา 
          - งานวิจัยการศึกษา 
          - งานพัฒนาหลักสูตร 
          - งานให้บริการทางการศึกษาท่ัวไปด้วยการนิเทศให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาทางวิชาการ 
          - งานเขียนเอกสาร  ตำรา  ผลิตอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอน 
          - งานค้นคว้าทดลอง  และเผยแพร่เทคนิควิทยาการแผนใหม่ทางการศึกษา 
          - งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานงานและให้บริการทางด้านวิชาการ 
          - งานการวัดผล  ประเมินผลการศึกษา 
          - งานประสานงานการดำเนินงานด้านวิชาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
          - งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๒. ฝ่ายบริหารการศึกษา  มีหน้าท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของงาน

โรงเรียน งานงบประมาณและการเงิน งานระบบสารสนเทศ 
    ๒.๑ งานโรงเรียน  
          - งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล 
          - งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน 
          - งานพิจารณาจัดต้ัง ยุบเลิกโรงเรียน 
          - งานดูแล  จัดเตรียม และบริการวัสดุอุปกรณ์  คู่มือครู  ส่ือการเรียนการสอนแก่โรงเรียน 
          - งานจัดต้ังและส่งเสริมสมาคมครู  นักเรียน  และมูลนิธิต่าง ๆ ตลอดจนการจัดต้ังกรรมการ

สถานศึกษาของโรงเรียน  และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
          - งานการติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
          - งานเผยแพร่ข่าวสาร  เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบียบและนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับ

การดำเนินงานของโรงเรียน 
          - งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 
          - งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
          - งานปลูกฝังวินัย  และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ 
          - งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและชุมชน 
          - งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   ๒.๒ งานงบประมาณและการเงิน 
          - งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เช่น การวางฎีกา  เตรียมการเบิกจ่ายและส่ิงแทนตัวเงิน 

การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงินประเภทท้ังในและนอกงบประมาณรวมถึงการลง บัญชีทำรายการ
บัญช ี

 



 
-๓๘- 

 

          - งานรวบรวมรายละเอียดและดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ ของกอง เช่น การรวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดทำงบประมาณ  การทำหนังสือช้ีแจงโต้ตอบด้านงบประมาณ  การพิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย 

          - งานการบริหารและควบคุมงานงบประมาณของกอง 
          - งานเกี่ยวกับการทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนพนักงานครู เทศบาลตามแบบและวิธีการท่ีสำนัก

งบประมาณกำหนด  เช่น การทำแผนสรุปยอดเงินงบประมาณ  อัตราเงินเดือนท่ีขอจ่ายประจำปี  การจัดทำ
บัญชีถือจ่ายเงินเดือน  การเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษ ๒ ข้ัน  ตามมติคณะรัฐมนตรี  การจัดสถิติเงินเดือน 
พนักงานครูเทศบาล  การจัดทำสถิติประกอบบัญชีถือจ่ายประจำปี  ซึ่งแสดงจำนวนโรงเรียน  นักเรยีน  
ห้องเรียนและครู 
                     - งานการพัสดุ  เช่น งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ  จัดหา  จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซม และ
บำรุงรักษาพัสดุ  ตลอดจนทำบัญชีทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาใบสำคัญ  หลักฐาน  เอกสารเกี่ยวกับพัสดุ 
                     - การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล 
                     - งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

    ๒.๓ งานระบบสารสนเทศ 
           - งานรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมของกองการศึกษาและ

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ 
           - งานจัดทำระบบสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลประกอบในการดำเนินการจัดการ

กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ 
           - งานแสวงหาและใช้ข้อมูล  ข่าวสาร ในการปฏิบัติงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
           - ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

          ๓. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าท่ีควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานของงานกิจการนักเรียน  งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม  งานกีฬาและนันทนาการ  งาน
กิจกรรมเด็กและเยาวชน     

    ๓.๑ งานกิจการนักเรียน  มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ 
           - งานตรวจตราสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน 
           - งานสำรวจเด็กท่ีมีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเพื่อให้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติ

ประถมศึกษา 
           - งานเกี่ยวกับเด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 
           - งานการวิเคราะห์วิจัยศึกษาสาเหตุท่ีนักเรียนประพฤติตัวไม่เหมาะสม 
           - งานประสานงานกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 
           - งานติดตามแก้ไขปรับปรุง เสนอแนะและวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความประพฤติของ

นักเรียนเป็นรายบุคคล 
           - งานจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ 
           - งานเกี่ยวกับทะเบียน ประกาศนียบัตรและใบสุทธิ 



 
-๓๙- 

 

           - งานตรวจสอบสถานท่ีท่ีกำหนดไว้ในกฎหมาย 
           - งานแนะนำตักเตือนห้ามปรามนักเรียนท่ีประพฤติตัวไม่เหมาะสมแล้วรายงานเสนอ

ผู้บังคับบัญชาหรือนำตัวนักเรียนมาสอบสวน 
           - งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    ๓.๒ งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม 
           - กำหนดแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรม และงานประเพณีท้องถิ่น งานศิลปหัตถกรรม

ท้องถิ่น งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น และงานอนุรักษ์ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น 
           - การดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
           - การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน 
           - ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
           - งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    ๓.๓ งานกีฬาและนันทนาการ 
           - งานกำหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของ

ประชาชน 
           - งานจัดฝึกอบรมด้านกีฬาแก่เด็ก  เยาวชน  และประชาชนท่ัวไป 
           - งานจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมการกีฬาประเภทต่าง ๆ 
           - งานดูแล บำรุงรักษาสนามกีฬา และอุปกรณ์การกีฬา 
           - งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   ๓. ๔ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
           - งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
           - งานควบคุมตรวจสอบ นิเทศติดตามผล วัดผลกิจกรรมเยาวชน 
           - งานชุมชนต่าง ๆ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม 
           - งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
           - งานบริการด้านวิชาการอื่น ๆ 
           - งานติดต่อและประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
           - งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๔. ฝ่ายแผนงานและโครงการ   มีหน้าท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของงาน

แผนงานและโครงการงานการศึกษานอกระบบ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)    
    ๔.๑ งานแผนงานและโครงการ  มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ 
           - กำหนดและประสานงานนโยบายการบริหารการศึกษา ระหว่างหน่วยงานหลัก การศึกษา

ท้องถิ่น และเทศบาลเมืองชะอำ 
           - ส่งเสริม  สนับสนุน  ในการจัดทำและกำหนดนโยบายการศึกษา ขององค์กรท้องถิ่นและ

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ 
           - ประสานกำหนดแผนการส่งเสริม  พัฒนาการจัดการภายในของท้องถิ่นและสถานศึกษา 



 
-๔๐- 

 

            - ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนจัดการศึกษาของท้องถิ่นและสถานศึกษา 
            - จัดทำแผน  แผนงานกิจกรรม  โครงการ  ในการส่งเสริม  สนับสนุน การจัดการศึกษา 
            - พิจารณาวิเคราะห์/โครงการ/กิจกรรมเพื่อเสนอแนะการจัดต้อง/จัดสรรงบประมาณเพื่อ

ส่งเสริมการศึกษา  โดยใช้ผลการวิเคราะห์ หรือผลการประเมิน 
     ๔.๒ งานการศึกษานอกระบบ  
            - งานการสำรวจ  รวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน 
            - งานรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชนท่ัวไป 
            - งานการอบรมปกครองดูแลแนะนำการศึกษา  การแนะแนวอาชีพ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

แก่ประชาชนท่ัวไป 
            - งานกำกับควบคุม  ดูแล  ส่งเสริมการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
            - งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๕. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  มีหน้าท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของงานการ

เจ้าหน้าท่ี   งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ  งานธุรการ 
     ๕.๑  งานการเจ้าหน้าท่ี มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ 
             - การสอบคัดเลือก 
             - การบรรจุ 
             - การแต่งต้ัง 
             - การโอน ย้าย 
             - การทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  การพ้นทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
             - การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 
             - การเล่ือนระดับ 
             - การดำเนินการทางวินัย  การร้องเรียน  ร้องทุกข์ 
             - การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
             - การออกจากราชการ 
             - การช่วยราชการ       
     ๕.๒ งานวางแผนบุคลากรและทะเบียนประวัติ  มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ 
             - งานวิเคราะห์อัตรากำลังทางการศึกษา 
             - การกำหนดตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล และลูกจ้าง 
             - การขออัตราและจัดสรรอัตรากำลัง 
             - การพัฒนาบุคลากร  การลาศึกษาต่อ 
             - การฝึกอบรมสัมมนา  การศึกษาดูงาน 
             - การปฐมนิเทศ 
             - การจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประวัติพนักงานเทศบาล 
             - การรายงานการเปล่ียนแปลงทะเบียนประวัติพนกังานเทศบาล 



 
-๔๑- 

     ๕.๓ งานธุรการ 
             - งานสารบรรณ 
             - งานดูแล รักษา  จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์  ติดต่อ

และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  
             - งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม 
             - งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ 
             - งานสาธารณกุศลท้องถิ่นและของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีขอความร่วมมือ 
             - งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ 
             - งานจัดทำคำส่ังและประกาศ 
             - งานขอพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์ 
             - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน 
             - งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ 
             - งานสวัสดิการต่าง ๆ  
             - งานด้วนประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
             - งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองการศึกษา  รวมถึงการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานตามแผน  การติดตามและการรายงาน 
             - งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ข้อมูลโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ 
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ 

 
 

 
 

 
 

 

 

นางอารี  เขียวดี 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ 

 

นางณัฐรี  เนียมเงิน  
รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ 

 

นายพบเอก พุ่มเจริญ 
รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ 

 

 
 

 
 

  

 

นายเกรียงไกร ใยบำรุง 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ 

 

นายทวี  ทรัพย์รักษา 
 รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ 

 

นายเกศสุดา  อันพันทัง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๖ 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

นายประกิจ  กิ่งทอง 
รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๗ 

นางสาวชุมสาย ใกล้ประยูร 
รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๘ 

นางสุภาวดี  พิพิธกุล 
รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๙ 
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โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ  มีจำนวน  ๙  โรงเรียน 
         ๑. โรงเรียนเทศบาล ๑  บ้านชะอำ 
         ๒. โรงเรียนเทศบาล ๒  วัดไทรย้อย 
         ๓. โรงเรียนเทศบาล ๓  วัดเนรัญชรา 
         ๔. โรงเรียนเทศบาล ๔  บ้านบ่อแขม 
         ๕. โรงเรียนเทศบาล ๕  บ้านห้วยทรายใต้ 
         ๖. โรงเรียนเทศบาล ๖  บ้านห้วยทรายเหนือ 
         ๗. โรงเรียนเทศบาล ๗  บ้านหนองตาพด 
         ๘. โรงเรียนเทศบาล ๘  สวนสนชะอำ 
         ๙. โรงเรียนเทศบาล ๙  บ้านสามพระยา 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ คือ 
         ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กด้อยโอกาสในเขตเมือง (บ้านชะอำ) เทศบาลจัดต้ังโดยการสนับสนุนของกรมส่งเสริม                 
การปกครองท้องถิ่น   
         ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดชะอำ  ถ่ายโอนจากกรมการศาสนา 
         ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดราษฎร์เจริญธรรม (บ่อแขม) ถ่ายโอนจากกรมการศาสนา 

   
 อัตรากำลังพนักงานครูเทศบาลเมืองชะอำ 

 ประเภทอัตรากำลัง จำนวน (คน) 
๑ พนักงานคร ู 225 
๒ ลูกจ้างประจำ (ภารโรง) 6 
๓ พนักงานจ้างท่ัวไป (ภารโรง) 7 
๔ ครูจ้างสอน (จ่ายจากรายได้) 27 
๕ ครูจ้างสอน (จ่ายจากเงินอุดหนุน) 

  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์  
  - ครูการเงิน ธุรการ และพัสดุ 

 
20 
5 

รวม 290 
                             

         จำนวนนักเรียนสังกัดโรงเรียนเขตเทศบาลชะอำ 
 ประเภทนักเรียน จำนวน (คน) 

๑ นักเรียนเทศบาล ๙ โรงเรียน 4,084 
๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชะอำ 23 
๓ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดชะอำ 30 
๔ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดราษฎร์เจริญธรรม (บ่อแขม) 20 
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เคร่ืองมือเคร่ืองใช้กองการศึกษา    
ลำดับ รายการ หมายเลขทะเบียน จำนวน 

๑ รถยนต์กระบะบรรทุก ๒ ตอน ๑ คัน 
ขับเคล่ือน ๒ ล้อ  เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ 

            กค ๘๔๔ ๑ คัน 

๒ รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล รุ่นคามิโอ ยี่ห้ออีซูซุ   ก ๕๔๘๐ ๑ คัน 
๓ รถบรรทุกดีเซล ยี่ห้อมิตซูบิชิ ขับเคล่ือน ๒ ล้อ    กต ๖๘๐๐ ๑ คัน 

 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖4     

งานการศึกษา   
เงินงบประมาณ 

1. โครงการอบรมพนักงานครูเทศบาล     งบประมาณ         49,970.00  บาท 
เงินอุดหนุน 

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   งบประมาณ  31,836,674.00  บาท 
2. โครงการอาหารเสริม (นม)     งบประมาณ    7,540,259.62  บาท 

 
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม 
เงินงบประมาณ 

1. โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่                             งบประมาณ        25,200.00  บาท 
2. โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ และตามนโยบายรัฐบาล   งบประมาณ      ๗๔๙,200.00  บาท 

เงินอุดหนุน 
1. เงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง    งบประมาณ        80,000.00  บาท 
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

 หน้าที่รับผิดชอบ                 

 วางแผนด้านสาธารณสุข จัดทำโครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของ 
    ท้องถิ่น 
 งานนิเทศและติดตามผลทางด้านสาธารณสุข 
 งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม 
 งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ 
 ควบคุมการประกอบการค้าท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งแก้ไขเหตุเดือดร้อนและมลภาวะ 
 งานฌาปนกิจ และงานชีวอนามัย 
 งานรักษาความสะอาด ขนถ่ายขยะมูลฝอย 
 ให้บริการด้านรักษาพยาบาลท้ังในและนอกสถานท่ี 
 งานวางแผนครอบครัว 
 งานหลักประกันสุขภาพ 
 งานกองทุนหลักประกนัสุขภาพ 
 งานการเงินและบัญชีเงนิทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ 
 ควบคุมและรับผิดชอบโรคท่ีเกิดจากสัตว์ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
 ควบคุมการฆ่าสัตว์ งานด้านสัตวแพทย์ 
 งานอนามัยแม่และเด็ก การโภชนาการ อนามัยโรงเรียน 
 งานป้องกนัและสร้างภูมิคุ้มกันโรค การป้องกันการติดยา สารเสพติด และโรคติดต่อต่างๆ 
 งานสาธารณสุขมูลฐาน และการวางแผนครอบครัว 
 งานสุขภาพจิต 
 งานทันตสาธารณสุข 
 งานด้านส่ิงแวดล้อม 
 งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
        - งานวางแผนสาธารณสุข 
        - งานสุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดล้อม 
        - งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
        - งานบริการรักษาความสะอาด 
        - งานควบคุมมลพิษและเหตุรำคาญ 
        - งานพัฒนาระบบจัดเก็บมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
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ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
        - งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
        - งานส่งเสริมสุขภาพ 
        - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
        - งานสัตวแพทย์ 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
        - งานธุรการ 
        - งานการเงินและบัญชี 

 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม           

ลำดับ รายการ หมายเลขทะเบียน จำนวน 
๑ รถกระบะตอนครึ่งยี่ห้อโตโยต้า HILUX MIGHTY X   ป ๓๔๑๗   เพชรบุรี ๑ 
๒ รถกระบะสองตอนยี่ห้ออีซซู ุ   กค ๘๔๔    เพชรบุรี ๑ 
๓ รถกระบะตอนเดียวยี่ห้อมาสด้า   บฉ ๖๑๖๗  เพชรบุรี ๑ 
๔ รถกระบะสองตอนยี่ห้อโตโยต้า   กจ ๑๑๗๒  เพชรบุรี ๑ 
๕ รถบรรทุกขยะ ยี่ห้ออีซูซุ ๖ สูบ   พบ ๑๗๕๗  เพชรบุรี ๑ 
๖ รถบรรทุกขยะ ยี่ห้อมิตซูบิชิ ๔ สูบ  ๘๑ - ๓๓๖๑ เพชรบุรี ๑ 
๗ รถบรรทุกขยะ ยี่ห้อฮีโน่  ๘๑ - ๐๗๖๓ เพชรบุรี ๑ 
๘ รถบรรทุกขยะ ยี่ห้ออีซูซุ ๖ สูบ  ๘๑ - ๒๐๖๒ เพชรบุรี ๑ 
๙ รถบรรทุกขยะ ยี่ห้ออีซูซุ ๔ สูบ  ๘๑ - ๒๔๐๐ เพชรบุรี ๑ 

๑๐ รถบรรทุกขยะ ยี่ห้ออีซูซุ ๖ สูบ  ๘๑ - ๒๔๒๐ เพชรบุรี ๑ 
๑๑ รถบรรทุกขยะ ยี่ห้อฮีโน่ ๖ สูบ  ๘๑ - ๓๒๗๓ เพชรบุรี ๑ 
๑๒ รถบรรทุกขยะ ยี่ห้อมิตซูบิชิ ๖ สูบ  ๘๑ - ๓๕๘๘ เพชรบุรี ๑ 
๑๓ รถบรรทุกขยะ ยี่ห้ออีซูซุ ๖ สูบ  ๘๑ - ๓๙๔๙ เพชรบุรี ๑ 
๑๔ รถบรรทุกขยะ ยี่ห้อฮีโน่ ๖ สูบ  ๘๑ - ๔๖๑๙ เพชรบุรี ๑ 
๑๕ รถบรรทุกขยะ ยี่ห้อฮีโน่ ๖ สูบ  ๘๑ - ๕๐๕๘ เพชรบุรี ๑ 
๑๖ รถบรรทุกขยะ ยี่ห้ออีซูซุ ๖ สูบ  ๘๑ - ๕๕๙๔ เพชรบุรี ๑ 
๑๗ รถบรรทุกขยะ ยี่ห้ออีซูซุ ๖ สูบ  ๘๑ - ๕๕๙๓ เพชรบุรี ๑ 
๑๘ รถบรรทุกขยะ ยี่ห้ออีซูซุ ๖ สูบ  ๘๑ - ๕๕๙๒ เพชรบุรี ๑ 
๑๙ รถกวาดดูดฝุ่น ยี่ห้อฮีโน่  ๘๑ - ๑๔๘๘ เพชรบุรี ๑ 
๒๐ รถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อโตโยต้า  ๘๑ - ๓๓๖๒ เพชรบุรี ๑ 
๒๑ รถคอนเทรนเนอร์ ยี่ห้อฮีโน ่  ๘๑ - ๓๒๗๔ เพชรบุรี ๑ 
๒๒ รถกระบะสองตอน ยี่ห้อ Nissan   กท ๔๐๑๘  เพชรบุรี ๑ 
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เคร่ืองมือเคร่ืองใช้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม           

ลำดับ รายการ หมายเลขทะเบียน จำนวน 
๒๓ รถบรรทุกขยะ ยี่ห้อฮีโน ๖ สูบ  ๘๑ – ๖๓๖๓ เพชรบุรี ๑ 
๒๔ รถบรรทุกขยะ ยี่ห้อฮีโน ๖ สูบ  ๘๑ – ๖๓๒๑ เพชรบุรี ๑ 
๒๕ รถบรรทุกขยะ ยี่ห้ออีซูซุ ๖ สูบ  ๘๑ - ๖๔๐๖ เพชรบุรี ๑ 
๒๖ เครื่องพ่น ULV ติดรถยนต์  ๒ 

๒๗ เครื่องพ่นหมอกควัน ๒๔ แรงม้า  ๗ 
๒๘ เครื่องพ่นหมอกควันสวิงซฟ์อก  ๑ 
๒๙ รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า   ท ๘๑๓๒   เพชรบุรี ๑ 
๓๐ รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า   กษก ๔๓๙  เพชรบุรี ๑ 

 
 

    โครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีดังนี้ 
ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
ด้านสาธารณสุข 
       งานด้านบริการสาธารณสุข 
 1. การให้บริการรักษาพยาบาล    จำนวน  11,452  คน 

2. การให้บริการทันตสาธารณสุข 
                   2.1 ตรวจฟัน   379  คน   เด็ก   0 – 5 ปี   307  คน 
                   2.2 ถอนฟัน    210/239  คน/ซี่ 
                   2.3 ขูดหินปูน      8  คน 
                   2.4 อุดฟัน       62/84  คน/ซี่ 
                   2.5 เคลือบหลุมร่องฟัน   - คน/ซี่ 
                   2.6 ทาฟลูออไรด์วานิช   74 คน/ครั้ง 
          2.7 บริการคัดกรองมะเร็งในช่องปาก  จำนวน  -  ค 

3. การให้บริการตรวจสุขภาพเด็ก  อายุ -  ปี 
         3.1 บริการฉีดวัคซีนในคลินิกเด็กดี  จำนวน  625 ครั้ง 
         3.2 บริการตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก ภาวะโภชนการ และพฤติกรรมเด็ก จำนวน 203 ครั้ง 
         3.3 บริการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก  จำนวน  119  ครั้ง 
         3.4 บริการคัดกรองภาวะซีด   จำนวน  85  คน 
         3.5 ให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ผู้ปกครองเด็ก   จำนวน  644  ครั้ง 
4. การให้บริการวางแผนครอบครัว 
         4.1 ยากิน  จำนวน    46   ครั้ง 
         4.2 ยาฉีด  จำนวน  197   ครั้ง 
5. การให้บริการอนามัยโรงเรียน จำนวน  9 โรงเรียน 
         5.1 ตรวจสุขภาพนักเรียน  ป.1 - ป.4                                       จำนวน   -   คน 
         5.2 คัดกรองภาวะซีด  นักเรียน  ป.1                                        จำนวน   -   คน 
         5.3 ตรวจวัดสายตา  นักเรียน ป.1                                           จำนวน   -   คน 
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         5.4 ตรวจฟันในเด็กนักเรียนประถม  ป.1, ป.3 และ ป.6                 จำนวน      -   คน 
         5.5 บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด  หัดเยอรมัน คางทุม นักเรียน ป.1  จำนวน     -    คน 
         5.6 บริการฉีควัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ นักเรียน ป.1             จำนวน     -    คน 
         5.7 บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ  บาดทะยักและหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ  
                นักเรียน ป.1                                                              จำนวน      -     คน 
         5.8 บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก นักเรียน ป.6         จำนวน      -     คน 
         5.9 บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิง ป.5    จำนวน      -     คน 
         5.10 ประเมินภาวะโภชนการเด็ก                                            จำนวน      -     คน 
                   อบรมให้ความรู้นักเรียน ดังนี้ 

1) การแปรงฟัน นักเรียนช้ัน ป.4                                จำนวน      -     คน 
2) เรื่องโรคไข้เลือดออก นักเรียน ป.5                          จำนวน       -     คน 
3) เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพเบ้ืองต้น นักเรียน ม.1 - ม.3      จำนวน       -     คน 

6. ให้บริการรักษาพยาบาล/ให้คำปรึกษาในหน่วยบริการสาธารณสุขเคล่ือนท่ี  จำนวน       -     คน 
7. บริการประเมินภาวะเครียด  ซึมเศร้า ในผู้ป่วยเรื้อรัง                            จำนวน    967  ครั้ง 
8. คัดกรองโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง                                          จำนวน  2,988  คน 
9. ให้บริการเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง                          จำนวน    115  ครั้ง 
10. ให้บริการฉีดวัคซีนในกลุ่มเส่ียง       จำนวน    879  คน 
11. การข้ึนทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพ                                         จำนวน      74  คน 
12. สอบสวนและควบคุมโรค 
      12.1 โรคไข้เลือดออก                          จำนวน      16  ราย 
      12.2 มือ  เท้า  ปาก                                                               จำนวน      -     ราย 
      12.3 โควิด-19                                                                     จำนวน ๑,451  ราย   
      12.4 ไข้หวัดใหญ่                                                             จำนวน      -     ราย 
      12.5 อุจจาระร่วง                                                                  จำนวน      -     ราย 
      12.6 โรคพิษสุนัขบ้า                                                               จำนวน      -     ราย 
13. การพ่นหมอกควันและพ่นละอองฝอยกำจัดยุงและแมลงในชุมชน 240 ครั้ง แยกเป็น 
      13.1 ชุมชน        จำนวน    204  ครั้ง  
      13.2 ตลาดสด        จำนวน      24  ครั้ง       
      13.3 หน่วยงาน                                                                    จำนวน      12  ครั้ง 
14. บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เล้ียง 
      14.1 สุนัขมีเจ้าของและสุนัขไม่มีเจ้าของ                                       จำนวน  5,471  ตัว 
      14.2 แมวมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ                                             จำนวน  3,374  ตัว 
15. การพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือไวรัส COVID-19 ในชุมชน 435 ครั้ง แยกเป็น 
      15.1 ชุมชน         จำนวน    388  ครั้ง 
      15.2 ตลาดสด/โรงเรียน/วัด                                                      จำนวน      35  ครั้ง 
      15.3 หน่วยงาน                                                                     จำนวน     12  ครั้ง 
16. การตรวจคัดกรองหาเช้ือโควิด-19 เพื่อเฝ้าระวัง/การค้นหาเชิงรุกในชุมชน/โรงเรียน/วัด/ตลาด/ 
      หน่วยราชการอื่น  
      16.1 ตรวจแบบ ATK        จำนวน 1,229 ราย 
      16.2 ตรวจแบบ RT.PCR                                                          จำนวน   696 ราย 
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ด้านการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองชะอำ 
เงินงบประมาณ 

1. โครงการเทศบาลเมืองชะอำป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี 2564  งบประมาณ  183,550  บาท 
2. สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นท่ี                     งบประมาณ  300,000  บาท 
3. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างพัฒนาการและความฉลาดทาง 

อารมณ์ด้วยสมาธิบำบัด (SKT) ในเด็ก 3- 5 ปี                         งบประมาณ    83,760  บาท 
4. โครงการสร้างเสริมเด็กชะอำ สูงดีสมส่วน สมองดี สมวัย ปี 2564 งบประมาณ  445,900  บาท 
5. โครงการป้องกันเด็กเทศบาลเมืองชะอำจมน้ำ            งบประมาณ  132,550  บาท 
6. โครงการรณรงค์วัยใสขับขี่ปลอดภัย ในเขตเทศบาลเมืองชะอำ ปี 2564  

                                                                                งบประมาณ    60,740  บาท 
7. โครงการส่งเสริมศักยภาพการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานและ 

ความดันโลหิตสูงในชุมชน  ปีงบประมาณ 2564                      งบประมาณ    50,268  บาท 
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลัก 

ประกันสุขภาพเทศบาลเมืองชะอำ ปีงบประมาณ 2564             งบประมาณ    78,600  บาท 
 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
งานรักษาความสะอาด 
         งานกวาดขยะมูลฝอย          ผู้ปฏิบัติงาน    61  คน  ปฏิบัติงานวันละ  2  รอบ (เช้า - บ่าย) 
        งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  ผู้ปฏิบัติงาน    55  คน  ปฏิบัติงานวันละ  2  รอบ (เช้า - บ่าย)   
         ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเก็บได้    75,946  ตัน/วัน 
 

งานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม 
1. สถานท่ีจำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร และตลาด 

- สำรวจตลาดและตรวจประเมินสุขลักษณะท้ังส้ิน 14 แห่ง 
- ตรวจสุขลักษณะและออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการจัดต้ังสถานท่ีจำหน่ายอาหารและ  
  สถานท่ีสะสมอาหาร จำนวน 387 ร้าน 

2. โรงอาหาร 
         การตรวจสุขาภิบาลตามเกณฑ์มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร  กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ให้โรงอาหารในค่ายทหาร จำนวน 3 แห่ง (ค่ายนเรศวร)  พบว่า  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ 
ท้ัง 3 แห่ง (การตรวจโคลิฟอร์มในภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 30 ตัวอย่าง) 

3. ด้านการควบคุมการประกอบกิจการ 
          การดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรอง  ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535  และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองชะอำ ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 
2564 ดังนี ้

1. ค่าใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานท่ีจำหน่ายอาหารและสะสมอาหารผู้
มาติดต่อจำนวน 436 ราย  มีผู้ชำระค่าธรรมเนียมรวมค่าปรับเป็นเงิน 39,520 บาท 

2. ค่าใบอนุญาตฯ และหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานท่ีจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร  
ผู้มาติดต่อจำนวน  436 ราย  มีผู้ชำระค่าธรรมเนียมรวมค่าปรับเป็นเงิน 39,520 บาท 

3. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (ใบอนุญาตฯ ให้ใช้สถานท่ีเพื่อทำการรับจ้างแต่งผม) ผู้มาติดต่อ
จำนวน 49 ราย มีผู้ชำระค่ะธรรมเนียนเป็นเงิน 2,400 บาท 
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4. ค่าธรรมเนียมเป็นผู้ให้บริการ (ใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างแต่งผม) ผู้มาติดต่อจำนวน 61 
ราย มีผู้ชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 480 บาท 

5. ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าท่ีหรือทางสาธารณะ  ผู้มาติดต่อจำนวน 193 ราย  ไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมฯ 

6. ใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน  ผู้มาติดต่อจำนวน  2 ราย  ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ 
7. ใบอนุญาตรับทำการเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ผู้มาติดต่อจำนวน 1 ราย 

ค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 5,000 บาท 
รวมทั้งส้ิน  1,138  ราย  รวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้ท้ังส้ิน 74,400 บาท (เจ็ดหมื่น
ส่ีพันส่ีร้อยบาทถ้วน) 

4. ด้านสุขลักษณะอื่น ๆ 
4.1 ควบคุมดูแลสุขลักษณะของตลาด เทศบาลเมืองชะอำ 

4.1.1 ดำเนินโครงการตลาดสดน่าเช้ือ ใช้งบประมาณท้ังส้ิน  165,600 บาท รายละเอียด 
ดังนี ้
(1) ล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล จำนวน 18 ครั้ง 
(2) ตรวจสารปนเป้ือนผู้ประกอบการค้า จำนวน 5 ครั้ง 
(3) ควบคุมหนู  โดยจับ และนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล 10 ตัว 
(4) ฉีดพ่นสารเคมีในการกำจัดยุงและแมลงคาน จำนวน 21 ครั้ง 

4.1.2 กิจกรรมล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด – 19 จำนวน 
19 ครั้ง (ใช้งบประมาณ 24,800 บาท) 

4.2 กิจกรรมคัดกรองเชิงรุกตรวจหาเช้ือโควิด - 19  ด้วยชุดตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) 
(ร่วมกับงานป้องกนัและควบคุมโรค) 
4.2.1 สำหรับผู้ประกอบการค้าในตลาดเทศบาลเมืองชะอำ และผู้มีความเส่ียง 2 ครั้ง มีผู้เข้า

รับการตรวจ   จำนวน  442  ราย 
4.2.2 สำหรับผู้ประกอบการค้าในตลาดบ่อแขมด้านใต้  และผู้มีความเส่ียง จำนวน 1 ครั้ง  มีผู้

เข้ารับการตรวจ จำนวน 150 คน 
4.2.3 สำหรับผู้ประกอบการชายหาดและผู้มีความเส่ียง  จำนวน 1 ครั้ง ( 2 วัน)  มีผู้เข้ารับ

การตรวจ  จำนวน 458 ราย 
4.3 ปิดตลาดเทศบาลเมืองชะอำ เพื่อป้องกัน  และควบคุมโรคการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019  วันท่ี 9 สิงหาคม 2564  เพื่อล้างทำความสะอาด  และฉีดพ้นฆ่าเช้ือฯ 
4.4 จัดอบรมสุขาภิบาลอาหาร  สำหรับผู้ประกอบการ  และผู้สัมผัสอาหาร  ให้สถานประกอบ

กิจการโรงแรม จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน, โรงแรมวรีันดารีสอร์ทแอนด์วิลล่า, 
โรงแรมเชอราตัน  และโรงแรมโนโวเทล  รวมทั้งส้ิน 11 ครั้ง  มีผู้เข้าร่วม จำนวน 400 คน 
ผ่านการอบรมท้ังส้ิน 400 คน 

4.5 กิจกรรมมอบป้ายรับรองสถานประกอบการท่ีรับวัคซีนโควิด – 19 ครบ 66 แห่ง (กิจกรรม
ต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 2565) 

4.6 โครงการกินอยู่รู้คิดเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564  ใช้งบประมาณ ท้ังส้ิน 
2,721 บาท 
      - ปริมาณน้ำหนักชีวภาพท่ีผลิตได้ท้ังส้ิน  1,244 ลิตร 
      - ใช้บำรุงพืชผลภายในสำนักงานปริมาณ 36 ลิตร 
      - สนับสนุนประชาชน ปริมาณ  391 ลิตร (652 ขวด) 
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          4.7 โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในสำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ (อาคารศูนย์บริการ 
                สาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ 2564  ใช้งบประมาณ  30,000  บาท 
                       - ช้ัน 1 กองสาธารณสุขฯ มีปริมาณขยะท่ีต้องกำจัด (ขยะท่ัวไป)  ลดลงเกินร้อยละ 5   
                แต่ไม่สม่ำเสมอ 
                          จำนวนถุงพลาสติกหูหิ้ว  ลดลงเกินร้อยละ 10 
                          จำนวนแก้วน้ำพลาสติก  ไม่สามารถลดลงได้ ร้อยละ 10 
                          จำนวนโฟม บรรจุอาหาร  ไม่สามารถลดปริมาณได้ ร้อยละ 100 
                        - ช้ัน 2 กองสวัสดิการสังคม  มีปริมาณขยะท่ีต้องส่งกำจัด (ขยะท่ัวไป) ไม่สามารถลดลง 
                 ร้อยละ 5 ได้อย่างสม่ำเสมอ 
                          จำนวนถุงพลาสติกหูหิ้ว  ลดลงเกินร้อยละ  10  แต่ไม่สม่ำเสมอ 
                          จำนวนแก้วน้ำพลาสติด  ลดลงเกินร้อยละ  10  แต่ไม่สม่ำเสมอ 
                          จำนวนโฟม บรรจุอาหาร ไม่สามารถลดปริมาณได้ ร้อยละ 100 
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กองสวัสดิการสังคม 

หน้าที่รับผิดชอบ  
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
       งานธุรการ 
              - งานธุรการ ดูแลด้านการรับ - ส่งหนังสือ ร่างโต้ตอบหนังสือ จัดพิมพ์จัดเก็บ รักษาเอกสารต่าง ๆ 
ของทางราชการ 
              - งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานเทศบาล 
              - งานดูแลรักษา  จัดเตรียม  ประสานงาน  ให้บริการเรื่องสถานท่ี  วัสดุอุปกรณ์  ติดต่ออำนวย 
ความสะดวกในงานขององค์กรและงานสาธารณกุศลต่าง ๆ 
              - งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ 
              - งานจัดทำประกาศ คำส่ัง ตามอำนาจหน้าท่ีและขอบข่ายของกองสวัสดิการสังคม 
              - งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์ 
              - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับกองสวัสดิการสังคม 
              - จัดเตรียมแบบประเมินผลงานประจำปี  พิจารณาเล่ือนขึ้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง 
              - งานพิจารณาวางอัตรากำลังบุคลากรของกองสวัสดิการสังคม ตลอดจนควบคุมการปฏิบัติงานการ
ลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ 
              - งานจัดทำและตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ของกองสวัสดิการสังคม 
              - งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
        งานการเงินและบัญชี 

- งานรวบรวมและจัดทำร่างแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 
- งานรวบรวมและจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
- งานจัดเสนอขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างตามแผนงาน/โครงการท่ีได้รับการจัดสรร 

งบประมาณประจำปี  เพื่อประสานส่งมอบกองคลังดำเนินการตามระเบียบฯ พัสดุ 
- งานควบคุมและดูแลการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้แก่  

เงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค  ค่าครุภัณฑ์และค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างของกองสวัสดิการสังคม 

- งานตรวจสอบฎีกาเบิกเงินจ่ายเงินงบประมาณทุกหมวด รายจ่ายตามงบประมาณ 
- ควบคุม ดูแล รักษา วัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในกองสวัสดิการสังคม 
- งานจัดเสนอขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติของกองสวัสดิการสังคม 
- การตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณทุกโครงการ ของกองสวัสดิการสังคม 
- งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
        งานพัฒนาชุมชน 
             - งานสำรวจและจัดต้ังชุมชน 
              - งานคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง 
              - งานจัดระเบียบชุมชน 
              - งานจัดทำแผนชุมชน 
              - งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน 
              - งานดำเนินการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาล 
              - งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน 
              - งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เช่น  การจัดกิจกรรมทำความสะอาด
เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ การแข่งขันกีฬาชุมชน 
              - งานส่งเสริมและสนับสนุน  และพัฒนากระบวนการเรียนรู้  และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
              - งานส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล  เช่น งานประชารัฐ ประชาคมเมือง  งานกองทุน
หมู่บ้านกองทุนชุมชนเมือง ฯลฯ 
              - งานกิจการสตรีเทศบาลเมืองชะอำ 
              - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของชุมชนในเขตเทศบาล 
              - งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 
         งานชุมชนเมือง 
              - งานปรับปรุงชุมชนแออัด 
              - งานให้บริการขั้นพื้นฐาน 
              - งานประสานองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการนำบริการเข้าสู่ชุมชนอย่างท่ัวถึง 
              - งานวิเคราะห์วิจัยศึกษาปัญหาชุมชน 
              - งานพัฒนาโครงสร้างองค์กรชุมชนเมือง 
              - งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
         งานส่งเสริมทางวิชาการ 
              - งานบริหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เพื่อการพัฒนาชุมชน 
              - งานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชน 
              - งานสนับสนุน  ส่งเสริม  การฝึกอบรม  และเผยแพร่ความรู้ด้านความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ให้แก่องค์กรชุมชน 

              - งานพัฒนาและเผยแพร่ เอกสารทางราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน 
              - งานสรุป วิเคราะห์ ประมวลผล  เพื่อให้ประโยชน์จากข้อมูลด้านการพัฒนาชุมชน 
              - งานบริการข้อมูลข่าวสารสนเทศด้านการพัฒนาชุมชน 
              - งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 
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ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 
         งานสวัสดิการสังคม 
              - งานสงเคราะห์ค่าจัดการศพ 
              - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
              - งานส่งเสริมและสวัสดิการครอบครัว 
              - งานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชะอำ 
              - งานกองทุนสวัสดิการสังคม 
              - งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว 
              - งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม 
              - งานผลิตและเผยแพร่เอกสารทางราชการเกี่ยวกับงานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 
              - งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อการสวัสดิการสังคม 
              - งานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
              - งานศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป 
              - งานกิจการหอพัก 
              - งาน พรบ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
              - งานส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของทางราชการ 
              - งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
         งานสังคมสงเคราะห์ 
              - งานสงเคราะห์ประชาชน ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลนไร้ท่ีพึ่ง 
              - งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ 
              - งานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
              - งานสงเคราะห์ครอบครัว และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับดำเนินชีวิตครอบครัว 
              - งานนโยบายอุดหนุนเด็กแรกเกิด 
              - งานนโยบายเร่งด่วนโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
              - งานนโยบายเร่งด่วนโครงการจัดสวัสดิการเบ้ียความพิการ 
              - งานระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบ้ียยังชีพ 
              - งานให้คำปรึกษา  แนะนำ และเผยแพร่ความรู้ในด้านสังคมสงเคราะห์ 
              - งานผลิตและเผยแพร่เอกสารทางราชการเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ 
              - งานส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของทางราชการ 
              - งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
         งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
             - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
              - งานส่งเสริมและจัดต้ังกลุ่มอาชีพ 
              - งานส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านอาชีพในชุมชน สถานท่ีจำหน่าย และร้านค้าชุมชน 
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              - งานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
              - งานพัฒนารูปแบบและคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 
              - งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
              - งานให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกบังามส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
              - งานผลิตและเผยแพร่ เอกสารทางราชการเกี่ยวกับงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
              - งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลชะอำ 
              - งานส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของทางราชการ 
              - งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
         งานส่งเสริมการเกษตร 
              - งานสำรวจข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร 
              - งานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรตำบลชะอำ 
              - งานบริการข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
              - งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านประมงชายฝ่ัง 
              - งานประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตรเพื่อนำวิชาการเทคโนโลยีการเกษตรสู่เกษตรกร 
              - งานรวบรวมส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
              - งานอบรมอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร 
              - งานรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม 
              - งานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลชะอำ 
              - งานผลิตและเผยแพร่เอกสารทางราชการเกี่ยวกับงานส่งเสริมการเกษตร 
              - งานส่งเสริมและสนับสนุนการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
              - งานติดตามตรวจเยี่ยมบุคคลพ้นโทษ 
              - งานส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของทางราชการ 
              - งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

                  
เครื่องมือเครื่องใช้กองสวัสดิการสังคม 

เคร่ืองมือ จำนวน (คัน) 
๑. รถจักรยานยนต์ HONDA  ทะเบียน กษข  ๖๒ เพชรบุรี ๑ 
๒. รถยนต์ MISUBIHI  ทะเบียน ๙๕๕๓  เพชรบุรี ๑    
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ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล 
ปัจจุบันเทศบาลเมืองชะอำมีชุมชนท้ังส้ิน  ๒๗  ชุมชน 

ลำดับท่ี ชุมชน ปีท่ีจัดต้ัง รายชื่อประธานชุมชน 
จำนวน 

กรรมการ 
จำนวน 
สมาชิก 

จำนวน 
ครัวเรือน 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 
๑๙. 
๒๐. 
๒๑. 
๒๒. 
๒๓. 
๒๔. 
๒๕. 
๒๖. 
๒๗. 

ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ 
ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ 
ชุมชนสามพระยาสันติสุข 
ชุมชนบ้านปากคลอง 
ชุมชนบ้านคลองเทยีน 
ชุมชนบ้านหนองตาพต 
ชุมชนหัวบ้านชะอำ 
ชุมชนบ้านใหญ่ชะอำ 
ชุมชนบ่อแขมด้านใต้ 
ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ 
ชุมชนบ้านห้วยจิก 
ชุมชนบ้านพล ี
ชุมชนบ้านหนองแจง 
ชุมชนสหคาม 
ชุมชนทุ่งตะกาดพลี 
ชุมชนเนินสุรา 
ชุมชนบางไทรย้อย 
ชุมชนบ่อพุทรา 
ชุมชนชัยมงคล 
ชุมชนสะพานหิน 
ชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ ่
ชุมชนรวมใจพัฒนา 
ชุมชนค่ายนเรศวร 
ชุมชนค่าพระรามหก 
ชุมชนหนองคาง 
ชุมชนตลาดชะอำ 
ชุมชนบ้านสระ 

    ๑๐ พ.ย. ๒๕๓๑ 
    ๒๙ ส.ค. ๒๕๓๒ 
    ๒๒ มี.ค. ๒๕๓๔ 
      ๖ มิ.ย. ๒๕๓๘ 
      ๙ ส.ค. ๒๕๓๘ 
    ๒๑ ก.ย. ๒๕๓๘ 
    ๑๓ พ.ค. ๒๕๔๐ 
    ๑๐ ก.ค. ๒๕๔๐ 
    ๒๔ ก.ย. ๒๕๔๐ 
    ๑๔ ม.ค. ๒๕๔๒ 
    ๒๘ ม.ค. ๒๕๔๒ 
      ๖ ก.พ. ๒๕๔๔ 
      ๘ ก.พ. ๒๕๔๔ 
    ๒๐ ก.พ. ๒๕๔๕ 
    ๑๒ ก.พ. ๒๕๔๖ 
    ๓๑ ก.ค. ๒๕๔๗ 
    ๓๑ ก.ค. ๒๕๔๗ 
    ๓๑ ก.ค. ๒๕๔๗ 
    ๑๘ มิ.ย. ๒๕๔๘ 
    ๑๔ ต.ค. ๒๕๔๘ 
    ๒๐ ก.ค. ๒๕๕๐ 
    ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๑ 
    ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๑ 
      ๘ เม.ย.๒๕๕๒ 
    ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๒ 
    ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๒ 
    ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๒ 

นายสมใจ  น้อยสะอาด 
นายบุญชู  เปียผ่อง 
นายอนุพล  มามะ 
นายจักรพงษ์  เหล็กใหล 
นายเหลี่ยม  พุ่มเจริญ 
นายไทย  เจีย้มดี 
นายยิน  เรืองสว่าง 
นายเสนาะ  เอ่ียมเอก 
นายประสงค์ ผาดศรี 
นายประสาน  กาษร 
นางสาวปัทมา นกขุนทอง 
นายสอิ้ง  เลียบดี 
นายถวัลย์  ปิ่นเนียม 
นางอุไร  อยู่ดี 
นายบุญเกิด  คะเชียรทร 
นายตระกูล  มิตรดี 
นายสานิธ  สีคำ 
นายนิพนธ์  คงมั่น 
พ.ต.ต.วิชัย จำเริญ 
น.ส.ผันนภา  หอมเหมือน 
นายธานินทร์  อารีรักษ์ 
นายสุวิทย์  แก้วนวม 
พ.ต.ท.สุทิน  ขาวเรือง 
พ.ต.ท.สามารถ  ขาวเงิน 
นายบุญเลิศ  นิ่มนวล 
นายอนันต์  ทองสัมฤทธิ์ 
นายล้น  ถาวรทรัพย ์

๖๕ 
๑๐๔ 
๒๕ 
๔๗ 
๖๙ 

๑๙๗ 
๑๕๑ 
๙๕ 
๘๒ 
๘๗ 
๒๕ 
๙๗ 
๗๖ 
๕๑ 
๔๕ 
๕๕ 

๑๔๓ 
๔๐ 
๒๗ 
๗๗ 
๗๑ 
๔๕ 
๕๐ 
๒๑ 

๑๑๐ 
๑๒๕ 
๕๐ 

1,179 
2,994 
2,001 

729 
1,126 
1,733 
3,048 
1,368 
1,959 
1,683 
1,268 
1,200 
1,841 
1,997 
2,648 

493 
2,102 

433 
843 
658 

1,144 
1,979 

662 
447 

2,538 
1,963 

516 

359 
933 
749 
170 
286 
520 
806 
304 
536 
519 
545 
265 
598 
705 
825 
147 
582 
130 
343 
191 
323 
779 
268 

53 
733 
647 
150 

 
 

โครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

ฝ่ายพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร 
(งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ) 
เงินงบประมาณ 
     1. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอำ งบประมาณ   55,๖๐๐ บาท 
 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 
     ๑. โครงการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชะอำ 
     2. โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ีเชิงรุก 
     3. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี         

 
                                                        



 
-๕๗- 

ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 
๑. ด้านการอำนวยความสะดวกและการบริการประชาชน 
        ๑.๑ ออกสำรวจและรับรองผู้ยากไร้ ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ท่ีพึ่ง ในเขตเทศบาลเมืองชะอำการออก
สำรวจประชาชน ผู้ยากไร้ ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ท่ีพึ่งในเขตเทศบาลเมืองชะอำ ท่ีประสบปัญหาต่าง ๆ ท่ี
ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือเบื้องต้น ซึ่งเป็นหน้าท่ีของเทศบาลท่ีต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนเบ้ืองต้นโดย
การสำรวจข้อมูลและรับรองผู้ท่ีประสบปัญหา  ส่งต่อใหสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อขอรับการพิจารณาและให้การสงเคราะห์ครอบครัวต่อไป  ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น
แล้ว จำนวน 10 ราย  รายละ  ๒,๐๐๐ บาท 
        ๑.๒ ออกสำรวจและรับรองเด็กท่ีอยู่ในครอบครัว ยากไร้ ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ท่ีพึ่ง ในเขตเทศบาล
เมืองชะอำ การออกสำรวจเด็กท่ีอาศัยอยู่ในครอบครัวยากไร้ ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ท่ีพึ่งในเขตเทศบาลเมือง
ชะอำ ท่ีประสบปัญหาต่าง ๆ ท่ีต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือเบื้องต้น ซึ่งเป็นหน้าท่ีของเทศบาลเมืองท่ีต้องให้
ความช่วยเหลือประชาชนเบ้ืองต้นโดยการสำรวจข้อมูลและรับรองผู้ท่ีประสบปัญหา ส่งต่อให้สำนักงานบ้านพัก
เด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เพื่อขอรับการพิจารณาและให้การสงเคราะห์ครอบครัวต่อไป  ได้รับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว  จำนวน ๑๐ ราย  รายละ  ๑,๐๐๐ บาท 
         ๑.๓ จดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔  เทศบาลมี
หน้าท่ีให้คำแนะนำถึงสิทธิของผู้พิการท่ีควรจะได้รับในเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ ท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือ
เบ้ืองต้นได้ คือการรับรองให้ผู้พิการท่ีได้รับการรับรองจากแพทย์ว่าเป็นผู้พิการ  และส่งต่อให้สำนักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี  ดำเนินการจดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔  และนำสมุดคนพิการท่ีได้รับการจดทะเบียนจาก พมจ.เพชรบุรี  แล้วมาข้ึน
บัญชีแสดงความจำนงขอรับเงินเบ้ียความพิการท่ีเทศบาล  ตามโครงการจัดสวัสดิการให้คนพิการ  ต้ังแต่วันท่ี 
๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - กันยายน ๒๕๖4  มีคนพิการแสดงความจำนง  จำนว  ๑08 ราย 
          ๑.๔ รับข้ึนทะเบียนเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  เดือนตุลาคม ๒๕๖3 - กันยายน ๒๕๖4  เพื่อรับเงินเบ้ียยัง
ชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ ๒๕๖5  จำนวน  532  คน 
          ๑.๕ รับข้ึนทะเบียนเบ้ียยังชีพความพิการ  เดือนตุลาคม ๒๕๖3 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖4  เพื่อรับเงิน
เบ้ียยังชีพความพิการ  ปีงบประมาณ ๒๕๖4  จำนวน ๖9  คน 
          ๑.๖ จัดต้ังศูนย์บริการคนพิการท่ัวไปเทศบาลเมืองชะอำ  จำนวน ๑ ศูนย์  วันท่ีอนุญาต ๑๘ ส.ค. 
๒๕๕๙ - ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๙  เพื่อให้บริการด้านต่าง ๆ แก่คนพิการ 
          ๑.๗ ตรวจหอพัก  ตาม พรบ.หอพัก ๒๕๕๘  จำนวน ๑ แห่ง 
 

๒. ด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิต 
          ๒.๑ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ รัฐบาลได้กำหนดนโยบาย
เร่งด่วน  โดยให้เทศบาลรับข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการในเขตเทศบาลเมืองชะอำ  ตามนโยบายข้อ ๑.๒ 
ด้านการรักษาและการเพิ่มรายได้ของประชาชน  ๑.๒.๔ ด้านการสร้างหลักประกันรายได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุท่ีมี
รายได้ไม่เพียงพอต่อการยงัชีพ  หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตัวเองได้  และคนพิการท่ีได้รับการรับรอง 
ความพิการเรียบร้อยแล้ว  โดยจัดสรรเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปและคนพิการ ท่ีแสดงความ
จำนงโดยการขอข้ึนทะเบียนเพื่อขอรับการสงเคราะห์  โดยให้การสงเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 



 
-๕๘- 

 

                 ๒.๑.๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
                          อายุ ๖๐ - ๖๙  ปี   จะได้รับ     ๖๐๐  บาท             
                          อายุ ๗๐ - ๗๙  ปี   จะได้รับ     ๗๐๐  บาท 
                          อายุ ๘๐ - ๘๙ ปี    จะได้รับ     ๘๐๐  บาท 
                          อายุ ๙๐ ปีขึ้นไป     จะได้รับ  ๑,๐๐๐  บาท 
                          รวมเงินการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๑๒ เดือน เป็นเงิน  38,851,500 บาท 
                 ๒.๒.๒  เบ้ียยังชีพคนพิการ 
                           เบ้ียความพิการรายละ  ๘๐๐ บาท  ๑๒ เดือน      เป็นเงิน    7,248,4๐๐ บาท 
                 ๒.๒.๓  เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
                           เบ้ียผู้ป่วยเอดส์รายละ ๕๐๐ บาท ปัจจุบัน ๕๙ ราย จำนวน  ๑๒ เดือน  
                                                                                        เป็นเงิน      354,000  บาท 
                (รวมเงินให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพในปัจจุบันท้ังหมด         เป็นเงิน  ๔๓,๒๘๙,๒๐๐ บาท)   

         

          ๒.๒ การจัดทำระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ได้
ดำเนินการคีย์ข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  ผู้ท่ีได้รับเบี้ยยังชีพทุกประเภทของเทศบาลท้ังหมด ผู้สูงอายุ คน
พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินการและลดขั้นตอน  ง่ายต่อการตรวจสอบเสร็จ
เรียบร้อยแล้วตามกำหนด 
           ๒.๓ โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด เพื่อให้เด็กแรกเกิดได้รับการเล้ียงดูท่ีมี
คุณภาพ มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย  และทำให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก นำเด็กเข้ารับบริการทางสาธารณสุขท่ี
มีคุณภาพอย่างเป็นระบบ จำนวน 361 ราย 
 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  -๕๙- 

กองการประปา      

 ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการผลิต   การจำหน่ายน้ำประปา   การติดต้ังประปา  การควบคุม
การดำเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณรายได้  รายจ่าย  การบัญชี  การพัสดุ  การวางแผนปรับปรุงใน
ข้อบกพร่องต่างๆ ของการประปา รวมทั้งการปฏบิัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

 

กองการประปาประกอบด้วย 
     ฝ่ายบริการและซ่อมบำรุง 
   งานซ่อมบำรุง 
   งานติดต้ัง 
     ฝ่ายผลิต 
            งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
            งานผลิต 
     ฝ่ายการเงินและบัญชี 
           งานพัฒนารายได้  
            งานการเงินและบัญชี 
    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
            งานธุรการ 
            งานสารบรรณ 
            งานพัฒนาบุคลากร 
 

 

                                    เครื่องมือเครื่องใช้กองการประปา   
ลำดับที่ รายการ ยี่ห้อ จำนวน 

๑ รถยนต์บรรทุก โตโยต้า  พบ ๖๕๗๕ ๑ คัน 
๒ รถยนต์บรรทุก อีซูซุ      พบ ๘๖๕๒ ๑ คัน 
๓ รถตักหน้า - ขุดหลัง JCB ๑ คัน 
๔ รถยนต์บรรทุก อีซูซุ      พบ 81-2988 ๑ คัน 
๕ รถยนต์บรรทุก ฟอร์ด    พบ 9403 ๑ คัน 
๖ รถยนต์บรรทุก อีซูซุ      พบ 81 - 6094 ๑ คัน 
๗ รถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า  พบ 1513 ๑ คัน 
๘ รถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า  พบ 7148 ๑ คัน 
๙ รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า   พบ 446 ๑ คัน 

๑๐ รถจักรยานยนต์ ซูซูกิ      พบ  844 ๑ คัน 
๑๑ รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า   พบ  159  ๑ คัน 
๑๒ รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า   พบ  443 ๑ คัน 
๑๓ รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า   พบ  942 ๑ คัน 

 



 
-๖0- 

 

ลำดับที่ รายการ ยี่ห้อ จำนวน 
๑๔ รถจักรยานยนต์ ซูซูกิ      พบ  718      ๑  คัน 
๑๕ รถจักรยานยนต์ ซูซูกิ      พบ  902      ๑  คัน 
๑๖ รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า 1 กง 8524        ๑  คัน 
๑๗ รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า 1 กง 8525      ๑  คัน 
๑๘ รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า 1 กง 8526      ๑  คัน 
๑๙ รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า 1 กง 8527      ๑  คัน 
๒๐ รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า 1 กง 4581      ๑  คัน 
๒๑ รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า 1 กง 4582      ๑  คัน 
๒๒ รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า 1 กง 4583      ๑  คัน 
๒๓ รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า 1 กง 4584      ๑  คัน 
๒๔ เครื่องตัดหญ้า       2  เครื่อง 
๒๕ เครื่องตัดคอนกรีต       ๑  เครื่อง 
๒๖ เครื่องสูบน้ำดีเซล       4  เครื่อง 
๒๗ เครื่องสูบน้ำมอเตอร์     37  เครื่อง 
๒๘ เครื่องเจาะคอนกรีต       ๑  เครื่อง 
๒๙ รถยนต์บรรทุก โตโยต้า  กท  2247      ๑  คัน 
๓๐ รถยนต์บรรทุก มิตซูบิชิ  ชม  6861      ๑  คัน 
๓๑ รถจักรยานยนต์ 1 กณ  4115      ๑  คัน 
๓๒ รถจักรยานยนต์ 1 กณ  4116      ๑  คัน 
๓๓ รถจักรยานยนต์ 1 กณ 4117      ๑  คัน 
๓๔ รถจักรยานยนต์ 1 กณ 4118      1  เครื่อง 
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การผลิตน้ำประปา 
 

 

ลำดับ 
 

รายการ 
ปี ๒๕๖๒ 

จำนวน/หน่วย 
ปี ๒๕๖๓ 

จำนวน/หน่วย 
ปี ๒๕๖4 

จำนวน/หน่วย 

 

หมายเหตุ 

๑ ปริมาณกำลังผลิตน้ำ ๒,๒๕๐ ม3/ชั่วโมง ๒,๒๕๐ ม3/ชั่วโมง 2,500 ม3/ชั่วโมง 60,000 ม3 
๒ ปริมาณการจำหน่วยน้ำ ๒๘,๘๐๐ ม3/วัน ๒๘,๘๐๐ ม3/วัน 

 
31,000 ม3/วัน ถึง 

62,000ม3/วัน 
๓ จำนวนผู้ใช้น้ำ 

• อยู่อาศัย 
• ธุรกิจบริการ 
• สถานที่ราชการ 
• โรงงาน 

 

๑๖,๗๑๖  ราย 
๑๔,๑๒๙  ราย 
     ๒๓๗  ราย 
       ๔๘  ราย 
         ๑  แห่ง 

๑๖,๗๑๖  ราย 
๑๔,๑๒๙  ราย 

๒๓๗  ราย 
๔๘  ราย 
๑  แห่ง 

18,000  ราย 
16,300  ราย 

237  ราย 
48  ราย 

1 แห่ง 
 

 

๔ แหล่งน้ำดิบ เข่ือนแก่งกระจานส่ง
น้ำมาทางคลอง
ชลประทาน 

เข่ือนแก่งกระจานส่ง
น้ำมาทางคลอง
ชลประทาน 

เข่ือนแก่งกระจาน
ส่งน้ำมาทางคลอง
ชลประทาน 

 

๕ สถานที่เก็บกักน้ำ ๓ แห่ง 
• สระที่ ๑ ดอนป่าช้า  

เก็บน้ำได้ ๒๕๐,๐๐๐ ลบ.ม 
• สระที่ ๒ ดอนป่าช้า  

เก็บน้ำได้ ๒๕๐,๐๐๐ ลบ.ม 
• สระที่ ๓ เพชรเกษม  

เก็บน้ำได้ ๖๕,๐๐๐ ลบ.ม 
• สระที่ ๔ ชุมชนร่วมใจพัฒนา 

เก็บน้ำได้ ๑๙๐,๐๐๐ ลบ.ม 
• สระที่ ๕ ดอนป่าช้า 

เก็บน้ำได้ ๓๐๐,๐๐๐ ลบ.ม 
รวมทั้งหมด ๑,๐๕๕,๐๐๐ ลบ.ม 
 

๑,๐๕๕,๐๐๐ ม3 
   ๒๕๐,๐๐๐ ม3 
 
   ๒๕๐,๐๐๐ ม3 
 
     ๖๕,๐๐๐ ม3 
 
   ๑๙๐,๐๐๐ ม3 
 
   ๓๐๐,๐๐๐ ม3 
 

๑,๐๕๕,๐๐๐ ม3 
   ๒๕๐,๐๐๐ ม3 
 
   ๒๕๐,๐๐๐ ม3 
 
     ๖๕,๐๐๐ ม3 
 
   ๑๙๐,๐๐๐ ม3 
 
   ๓๐๐,๐๐๐ ม3 
 

1,055,000 ม3 
   250,000 ม3 
 
   250,000 ม3 

 
     65,000 ม3 
 
   190,000 ม3 
 
   300,000 ม3 
 
 

 

 

๖ อัตราค่าน้ำประปา 
 
 

๔.๐๐ - ๒๐.๐๐บาท 
(อัตราก้าวหน้า) 

๔.๐๐ - ๒๐.๐๐บาท 
(อัตราก้าวหน้า) 

4.00-20.00 บาท 
(อัตราก้าวหน้า) 

 
 

๗ พนักงาน 
• ลูกจ้างประจำ 
• พนักงานจ้างทั่วไป 
• พนักงานจ้างภารกิจ 

รวม 

 ๙  คน 
 ๖  คน 
๕๕  คน 
  ๒  คน 
๗๐  คน 

๙  คน 
 ๖  คน 
๕๕  คน 
  ๒  คน 
๗๐  คน 

        7  คน 
        4  คน 
      53  คน 
        4  คน 
      68  คน 

 

      
๘ 
 
๙ 

เขตพ้ืนที่ให้บริการ 
 
ประชากรในเขตเทศบาล 
• ประชากรชาย 
  ประชากรหญิง 
    รวม 

       ๑๑๐  กม2 
 
 
     ๑๘,๕๑๙  คน 
     ๑๙,๘๓๐  คน 
    ๓๙,๓๔๙  คน 

 
     
 
     ๑๘,๘๕๖  คน 
     ๒๐,๑๖๘  คน 
     ๓๙,๐๒๔  คน 

    110  กม2 
 
 
   18,856  คน 
   20,168  คน 
   39,024  คน 
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ลำดับ 
 

รายการ 
ปี ๒๕๖๒ 

จำนวน/หน่วย 
ปี ๒๕๖๓ 

จำนวน/หน่วย 
ปี ๒๕๖4 

จำนวน/หน่วย 
หมายเหตุ 

  ๑๐ จำนวนครัวเรือน 
 

๔๓,๙๙๐ ครัวเรือน ๔๔,๗๒๑ ครัวเรือน 44,721 ครัวเรือน  

๑๑ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
กิจการประปา 
• แหล่งน้ำดิบในช่วงฤดูทำนา

และฤดูแล้งอาจขาดแคลนไม่
เพียงพอเน่ืองจากชลประทาน 
เปิด - ปิด น้ำเป็นเวลา 

• กำลังผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอ
กับความต้องการของ
ประชาชนในปัจจุบันและ
อนาคต 
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อัตราค่าน้ำประปาเดิม (2548 - ก.ย. 2557) 

ช่วงระยะการใช้น้ำ 
(ลบ.ม. หรือ หน่วย) 

อัตราค่าน้ำประปา 
(หน่วยละ/บาท) 

อัตราค่าน้ำประปาชั่วคราว 
(หน่วยละ/บาท) 

        ๐ – ๒๐ ๔  
 
 

คิดอัตราค่าน้ำประปา 
หน่วยละ 1๕ บาท 

(อัตราเดียว) 

      ๒๑ – ๕๐ ๕ 
      ๕๑ – ๘๐ ๖ 
      ๘๑ – ๑00 7 
    ๑0๑ – 2๐๐ 8 
    2๐๑ – ๕๐๐ 9 
    ๕๐๑ – ๗๕๐ 10 
    ๗๕๑ – 999 11 
 ๑,๐๐0 หน่วยขึ้นไป 14 

 

                อัตราค่าน้ำประปา อัตราใหม่ (เริ่ม 1 ต.ค. 2557 เป็นต้นมา) 
ช่วงระยะการใช้น้ำ 
(ลบ.ม. หรือ หน่วย) 

อัตราค่าน้ำประปา 
(หน่วยละ/บาท) 

อัตราค่าน้ำประปาชั่วคราว 
(หน่วยละ/บาท) 

        ๐ – ๒๐ ๔  
 
 
 

คิดอัตราค่าน้ำประปา 
หน่วยละ ๒๕ บาท 

(อัตราเดียว) 

      ๒๑ – ๕๐ ๕ 
      ๕๑ – ๘๐ ๖ 
      ๘๑ – ๑๕๐ ๘ 
    ๑๕๑ – ๓๐๐ ๙ 
    ๓๐๑ – ๕๐๐ ๑๐ 
    ๕๐๑ – ๗๕๐ ๑๒ 
    ๗๕๑ – ๑,๐๐๐ ๑๔ 
 ๑,๐๐๑ – ๑,๕๐๐ ๑๖ 
 ๑,๕๐๑ – ๒,๐๐๐ ๑๘ 
 ๒,๐๐๑  หน่วยขึ้นไป ๒๐ 

 

ประปาท่อธาร  หน่วยละ  ๒๕  บาท 
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บัญชีรายละเอียดรายรับ 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 
กองการประปาเทศบาลเมืองชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี 

 
รายการ 

 
ประมาณการ 

 

 
รับจริง 

 

+  สูง 
ประมาณการ 

-  ต่ำ 
ก. รายได้ 
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตร 
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ 
ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร 
ค่าจำหน่ายส่ิงของคงคลัง 
ค่าตรวจ 
ค่าแรงงานและค่าสำรวจ 
รายได้เบ็ดเตล็ด 
รายได้ดอกเบ้ีย 

 
60,000,000 

6,000,000 
100,000 

1,000,000 
700,000 
600,000 
700,000 
900,000 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
49,648,281 

6,748,185 
53,889 

1,228,000 
528,595 
698,630 
877,800 
470,107 

 
17 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

19 

 
- 
+ 
- 
+ 
- 
+ 
+ 
- 

 
10,351,708 

748,185 
46,111 

228,000 
171,405 

98,630 
177,800 
429,892 

 
83 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

64 
รวมรายได้ 70,000,000 - 60,253,497 36 - 9,746,502 64 

ข. รายได้อื่น ๆ 
ใช้จ่ายเงินสะสม 

 

       

รวมรายได้อื่น ๆ        
รวมรายได้ทั้งสิ้น 70,000,000 - 60,253,497 36 - 9,746,502 64 
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บัญชีรายละเอียดรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

กองการประปาเทศบาลเมืองชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี 
 

รายการ 
 

ประมาณการ 
 

จ่ายจริง 
+  สูง 

ประมาณการ 
-  ต่ำ 

ก. รายงานงบกลาง        
   รายจ่ายตามงบกลาง 8,356,000 - 7,975,745 36 - 380,254 64 
   เงินสำรองจ่าย        
   เงินช่วยเหลือท่ัวไป        
รวมรายจ่ายงบกลาง 8,356,000 - 7,975,745 36 - 380,254 64 
        
ข. รายจ่ายประจำ        
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 11,924,000 - 11,404,786 - - 519,214 - 
   ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 23,564,000 - 19,596,481 71 - 3,967,518 29 
   ค่าสาธารณูปโภค 
    รายจ่ายอื่น ๆ 

22,776,000 - 19,087,646 43 - 3,688,353 57 

รวมรายจ่ายประจำ 58,264,000 - 50,088,914 14 - 8,175,085 86 
        
ค. รายจ่ายเพื่อการลงทุน        
   ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 3,380,000 - 2,741,357 34 - 638,642 66 
   กันไวจ้่าย 

 
ง. รายจ่ายพิเศษ 
   ใช้จ่ายเงินสะสม 
   เงินอุดหนุน 

       

รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน 3,380,000 - 2,741,357 34 - 638,642 66 
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 70,000,000 - 60,806,016 84 - 9,193,983 16 
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โครงการท่ีดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 
เงินงบประมาณ 
1. ขยายเขตการให้บริการน้ำประปา  บริเวณศูนย์จักรกล  ถนนชลประทานด้วยทรายเหนือ - เข้าหมู่บ้านรวม

ใจพัฒนา 18  ต่อจากท่อเมนเดิม  โดยวางท่อเมนขนาด 100 มม.  ระยะทางประมาณ 500 เมตร  
พร้อมติดต้ังหัวดับเพลิง 1 จุด                                                  งบประมาณ     220,000  บาท 

2. ขยายเขตการให้บริการน้ำประปา  บริเวณซอยต้นงิ้ว - สุดเขตทางรถไฟ โดยวางท่อเมนขนาด 100 มม.  
ระยะทางประมาณ  200 เมตร   พร้อมติดต้ังหัวดับเพลิง 1              งบประมาณ     110,000  บาท 

3. ขยายเขตการให้บริการน้ำประปา  สะพานหนองเสือขบ - สุดถนนลาดยาง  โดยวางท่อเมนขนาด  100 มม.  
ระยะทางประมาณ  1,100  เมตร   พร้อมติดต้ังหัวดับเพลิง  1  จุด    งบประมาณ     440,000  บาท 

4. ขยายเขตการให้บริการน้ำประปา  ซอยหนองเหียง ต้ังแต่ประปาในดอนป่าช้า - ทางเข้าตึกนก โดยวางท่อ
เมนขนาด 100 มม. ระยะทางประมาณ 1,200 เมตร พร้อมติดต้ัง หัวดับเพลิง 1 จุด 
                                                                                      งบประมาณ    466,000  บาท 
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สถานธนานุบาล      

 จัดต้ังขึ้นตามแนวนโยบายของผู้บริหารท่ีเห็นสมควรจัดให้มีสถานท่ีท่ีจะให้ความช่วยเหลือทางด้าน
เงินทุนแก่ผู้มีรายได้น้อย เพื่อมีทุนไปใช้จ่าย  เสียดอกเบ้ียในอัตราคงท่ี โดยเปิดให้บริการตั้งแต่ วันจันทร์ ถึง 
วันศุกร์ เวลาราชการ ณ อาคารสถานธนานุบาล  ถนนนิติธร  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี 
 

หลักเกณฑ์การคิดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ  
        การคิดอัตราดอกเบ้ียรับจำจำสำหรับผู้ท่ีนำทรัพย์มาจำนำ  
          ระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564 (กำหนดระยะเวลา 2 เดือน) ดังนี้  
                              เงินต้นไม่เกนิ      ๕,๐๐๐  บาท  ร้อยละ  ๐.25  ต่อเดือน 
       เงินต้นเกินกว่า    ๕,๐๐๐  บาท  ร้อยละ  ๑.๐๐ ต่อเดือน 
          สำหรับผู้มาใช้บริการตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2564 ใช้อัตราดอกเบี้ย ดังนี้ 
                เงินต้นไม่เกิน    5,000  บาท   คิดอัตราดอกเบ้ียร้อยละ  0.50 ต่อเดือน 
                เงินต้นเกินกว่า  5,000  บาท   คิดอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 1 ต่อเดือน 
           
          การคิดอัตราดอกเบ้ียรับจำจำสำหรับผู้ท่ีนำทรัพย์มาจำนำ 
          ระหว่างวันท่ี  1 ธันวาคม 2564  -  31 มกราคม 2565 (กำหนดระยะเวลา 2 เดือน) ดังนี ้
                เงินต้นไม่เกิน     5,000  บาท   2 เดือนแรก   ไม่คิดอกเบ้ีย   
                                                          จากนั้นคิดดอกเบ้ียร้อยละ  0.25  ต่อเดือน 
                เงินต้นเกินกว่า   5,000  บาท   ดอกเบ้ียร้อยละ  1 ต่อเดือน 
           สำหรับผู้มาใช้บริการตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์  - 31 ธันวาคม 2565 ใช้อัตราดอกเบ้ีย ดังนี้ 
                เงินต้นไม่เกนิ     5,000  บาท   ดอกเบ้ียร้อยละ  0.50 ต่อเดือน 
                เงินต้นเกินกว่า   5,000  บาท   ดอกเบ้ียร้อยละ  1  ต่อเดือน 
 
การไถ่ถอนทรัพย์จำนำ 
            ระยะเวลาไถ่ถอน  4  เดือน   30  วัน 
               สำหรับทรัพย์ท่ีรับจำนำต้ังแต่เมษายน  -  พฤษภาคม  2564 
                    - ขยายจาก 4 เดือน  30  วัน เป็น  6  เดือน  30 วัน 
 
ผู้จัดการหรือผู้ช่วยฯ รับจำนำสิ่งของได้ภายในวงเงินรับจำนำ ดังนี้ 
          ๑. ให้รับจำนำทรัพย์แต่ละรายได้ในวงเงินรับจำนำไม่เกินรายละ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
          ๒. ต๋ัวจำนำ ๑ ใบ  จำนวนเงินไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ละรายจำนำได้ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  

  
       ผลการปฏิบัติงาน ปงีบประมาณ ๒๕๖4 

 ทรัพย์รับจำนำ    จำนวน  10,472  ราย   เป็นเงิน     199,745,600       บาท 
 ไถ่ถอนทรัพย์      จำนวน  10,373  ราย         เป็นเงิน    197,719,250       บาท 
 กำไรทรัพย์หลุด        เป็นเงิน        1,083,895       บาท 
 ดอกเบ้ียรับจำนำ     เป็นเงิน        6,053,857.25  บาท 
 กำไรสุทธิ      เป็นเงิน        4,425,319.59  บาท 
 ค่าใช้จ่ายในการรับจำนำและการบริหาร   เป็นเงิน        2,714,310.37  บาท 
 



 

หมายเลขโทรศพัทเ์ทศบาลเมืองชะอ า     

หน่วยงาน หมายเลขสายตรง 

นายกเทศมนตรี ๐–๓๒๔๗-๑๑๒๓ 
รองนายกเทศมนตรี ๑ ๐–๓๒๔๗-๑๑๒๓ 
รองนายกเทศมนตรี ๒ ๐–๓๒๔๗-๑๑๒๓ 
รองนายกเทศมนตรี ๓ ๐–๓๒๔๗-๑๑๒๓ 
ปลัดเทศบาล ๐-๓๒๔๗-๑๔๑๘ 
รองปลัดเทศบาล ๑ ๐-๓๒๔๗-๑๕๐๐ 
รองปลัดเทศบาล ๒ ๐-๓๒๔๗-๑๔๒๑ 
สำนักปลัดเทศบาล ๐-๓๒๔๗-๑๔๒๑ 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๐-๓๒๔๗-๑๒๒๒ 
งานทะเบียนและบัตร ๐-๓๒๔๗-๐๑๑๖ 
กองคลัง ๐-๓๒๔๗-๑๘๒๓, ๐-๓๒๔๗-๒๑๓๙ 
กองวิชาการและแผนงาน ๐-๓๒๔๗-๑๖๖๕ 
สำนักการช่าง ๐-๓๒๔๗-๑๐๖๘ 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ๐-๓๒๔๗-๑๒๒๑ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๐-๓๒๔๗-๑๖๗๔ 
งานส่งเสริมและควบคุมโรค ๐-๓๒๔๗-๑๖๘๖ 
กองสวัสดิการสังคม ๐-๓๒๔๗-๐๔๗๗ 
กองการศึกษา ๐-๓๒๔๗-๑๘๒๒ 
กองการประปา ๐-๓๒๔๗-๑๖๔๖ 
สถานธนานุบาล ๐-๓๒๔๗-๑๒๐๐ 
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ ๐-๓๒๔๗-๑๔๕๑ 
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดไทรย้อย ๐-๓๒๕๐-๘๐๔๕ 
โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเนรัญชรา ๐-๓๒๔๗-๑๔๕๓ 
โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านบ่อแขม ๐-๓๒๔๗-๑๕๖๐ 
โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านห้วยทรายใต้ ๐-๓๒๔๐-๖๑๗๗ 
โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านห้วยทรายเหนือ ๐-๓๒๕๐-๘๑๑๘ 
โรงเรียนเทศบาล ๗ บ้านหนองตาพด ๐-๓๒๔๗-๐๒๕๔ 
โรงเรียนเทศบาล ๘ สวนสนชะอำ ๐-๓๒๔๗-๑๔๕๘ 
โรงเรียนเทศบาล ๙ บ้านสามพระยา ๐-๓๒๗๙-๑๖๔๗ 
ศูนย์บริการนักท่องเท่ียวชายหาด ๐-๓๒๔๗-๐๘๒๕ 
ประชาสัมพันธ์ ๐-๓๒๔๗-๒๕๕๐ 
สายด่วน   CALL  CENTER ๑๑๓๒ 

 



 
 

 

 
 

ส านกังานเทศบาลเมืองชะอ า 
๓๓ ถ.นราธิป  ต.ชะอำ  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี ๗๖๑๒๐ 

33 Narathip Road, Cha-am Sub-dirstrict, cha-am District, Phetchaburi Provoice, 76120 

 

โทรศัพท์ ๐๓๒๕๗-๒๕๕๐  
                          สายด่วน  ๑๑๓๒ 

 

  http://www.cha-amcity.go.th 
      
 

     

อีเมล ์(E-mail) 

 chaam@cha-amcity.go.th 
                    cha-amcity.go@hotmail.com 
                

เฟสบุค๊ (Facebook) 

                เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุร ี

                                  

 

https://www.facebook.com/เทศบาลเมืองชะอำ

