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สภาพท่ัวไป ข้อมูลพื้นฐานส าคัญของต าบลหาดเจ้าส าราญ 
 

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ 
2.1.1 ประวัติของต าบลหาดเจ้าส าราญ 

 เหตุที่ได้ชื่อว่า   “หาดเจ้าส าราญ “  เพราะในรัชกาลที่  6  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า   อยู่
หัว   เคยโปรดให้สร้างพระต าหนักที่ประทับที่ริมหาด   เรียกว่า   “ค่ายหลวงหาดเจ้าส าราญ ”   แต่ปัจจุบัน
นี้  แม้จะไม่มีพระต าหนักแล้ว  หาดเจ้าส าราญก็ยั งเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวส าหรับผู้ที่ชอบความเงียบสงบ  
สันโดษ  ได้สัมผัสกับชีวิตที่เรียบง่ายของหมู่บ้านชาวประมง   หรือถ้าต้องการพักในรูปแบบที่สะดวก  สบาย  ก็
มีโรงแรมที่ได้มาตรฐาน  บังกะโลและบ้านพักรับรอง  รวมทั้งร้านอาหารไว้บริการ  หาดเจ้าส าราญอยู่ในเขต
อ าเภอเมือง   ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรี  ประมาณ  15  กิโลเมตร 
  

2.1.2 สภาพทั่วไปของเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ 

เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ   ได้เปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลหาดเจ้าส าราญ  ตาม
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ.  2542  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  
116  ตอนที่  9 ก  ลงวันที่  24  กุมภาพันธ์  2542  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  25  พฤษภาคม  2542  
โดยเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลต าบลหาดเจ้าส าราญเป็นเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ มีพ้ืนที่ในความ
รับผิดชอบประมาณ  19.455 ตารางกิโลเมตร  โดยมีตราประจ าเทศบาลเป็นรูปชายทะเลหาดเจ้าส าราญ 
ปัจจุบันส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี  226/115  ถนนเพชรบุรี – หาดเจ้าส าราญ  ต าบลหาดเจ้าส าราญ  อ าเภอเมือง  
จังหวัดเพชรบุรี       

2.1.3 สภาพทั่วไปลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต และเขตการปกครอง 
ลักษณะท่ีตั้ง/อาณาเขต  และเขตการปกครอง 

     เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ อยู่ในเขตต าบลหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่
บริเวณทิศตะวันออกของอ าเภอเมืองเพชรบุรี ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรี ประมาณ 15 กิโลเมตร ตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3177  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 19.455  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12,159 ไร่  
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2.1.4 สภาพภูมิประเทศ  และลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ มีลักษณะเป็นที่ราบลาดเอียงลงสู่อ่าวไทย   

มีล าคลองธรรมชาติไหลผ่านพ้ืนที่เทศบาล 3 สาย ได้แก่ คลองบางทะลุ คลอง    หัวตาลและคลองใหญ่  มีถนน
กั้นน้ าเค็ม 1 สาขา  จากอ าเภอบ้านแหลม ผ่านต าบลหาดเจ้าส าราญไปอ าเภอท่ายาง 

ลักษณะภูมิอากาศ เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญมี  3  ฤดูกาล ตามอากาศท่ัวไปของประเทศ 
สภาพมีอากาศเย็นสบาย ไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัด ทั้งนี้เนื่องจากอยู่ใกล้ทะเล หนาวในรอบปีประมาณ 2 – 3  
สัปดาห์ 

-  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย            37.1  องศาเซลเซียส 
-  อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย  16.1  องศาเซลเซียส 
-  ปริมาณน้ าเฉลี่ยประมาณ   832  มิลลิเมตรต่อปี 
-  ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ยอยู่ในช่วง  62 – 80  %  

2.1.5 อาณาเขต 
ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตท่ี  1  ซ่ึงต้ังอยู่ตรงเสน้แบ่งเขตต าบลหาดเจา้ส าราญกับต าบล      

หนองพลับ ตรงริมทางหลวงจังหวัดเพชรบุรี – หาดเจ้าส าราญฟากเหนือ เส้นเขตถือตามเส้นแบ่งเขตต าบล
หาดเจ้าส าราญกับต าบลหนองพลับไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงเส้นแบ่งเขตต าบลหาดเจ้าส าราญกับ
ต าบลนาพันสามแล้วถือตามเส้นแบ่งเขตต าบลหาดเจ้าส าราญกับต าบลนาพันสามไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตท่ี 2 ซ่ึงต้ังอยู่ตรงเสน้แบ่งเขตต าบลหาดเจา้ส าราญกับต าบลแหลมผักเบ้ีย  
จากหลักเขตที่ 2  คือ ตามเส้นแบ่งเขตต าบลหาดเจ้าส าราญกับต าบลแหลมผักเบี้ยไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ถึงหลักเขตที่ 3  ซ่ึงต้ังอยู่ริมทะเล 

ทิศตะวันออก ตั้งแต่หลักเขตที่ 3 เลียบตามริมฝั่งทะเลไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขต 
ที่ 4 ซ่ึงต้ังอยู่ตรงเสน้แบ่งเขตต าบลหาดเจ้าส าราญกับต าบลหนองขนาน 

ทิศใต้ ตั้งแต่หลักเขตที่ 4 ถือตามเส้นแบ่งเขตต าบลหาดเจ้าส าราญกับต าบลหนองขนาน 
ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งอยู่ตรงริมคลองชลประทานสาย 3 ฝั่งใต้  

ทิศตะวันตก ตั้งแต่หลักเขตที่ 5 ถือตามเส้นแบ่งเขตต าบลหาดเจ้าส าราญกับต าบลหนอง 
ขนานไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 6 ตรงเส้นแบ่งเขตต าบลหาดเจ้าส าราญกับต าบล หนองพลับ 
จากหลักเขตที่ 6 ถือตามเส้นแบ่งเขตต าบลหาดเจ้าส าราญกับต าบลหนองพลับไปทางทิศเหนือบรรจบหลักเขต
ที่ 7 
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  ประชากร 
  เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ   มีประชากร ณ เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2559  จ านวน 4,884 คน  
เป็นชายจ านวน  2,361 คนเป็นหญิงจ านวน 2,523 คน มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น  2,335    ครวัเรือน   
 

หมู่ 
ที ่

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 199 220 419 192 222 414 191 218 409 195 218 413 197 218 415 

2 694 693 1,387 696 712 1,408 698 720 1,418 706 736 1,442 704 742 1,446 

3 257 263 520 263 268 531 268 274 542 276 272 548 287 288 575 

4 634 685 1,319 634 687 1,321 630 684 1,314 639 687 1,326 639 696 1,335 

5 185 195 380 184 192 376 186 197 383 185 200 385 188 203 391 

6 276 321 597 277 326 603 271 323 594 282 324 606 287 326 613 

7 62 58 120 65 61 126 66 61 371 64 62 126 66 62 128 

รวม 2,307 2,435 4,742 2,311 2,468 4,779 2,310 2,477 4,787 2,347 2,499 4,846 2,368 2,535 4,903 

2.1.6 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การคมนาคม/ขนส่ง ในเขตเทศบาลหาดเจ้าส าราญมีการใช้ติดต่อและขนส่งเพียงเส้นทางรถยนต์

เท่านั้นซึ่งแยกได้ดังนี้  
1.  ถนนสายหลัก 

- ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  3177  เป็นถนนที่แยกจากทางหลวงแผ่นดิน   
หมายเลข  4  เป็นเส้นทางสายหลักท่ีใช้ติดต่ออ าเภอเมืองเพชรบุรี  สภาพผิวจราจรเป็นถนนลาดยาง  2  
ช่องทางวิ่ง  ผิวจราจรกว้าง  7.00  ม.  และมีเขตทางกว้าง  30.00  ม. 

- ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  3187  เป็นถนนสายหลักอีกเส้นหนึ่งซึ่งเชื่อมต่อ 
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นเส้นทางใช้ติดต่อขนส่งกับอ าเภอท่ายาง สภาพผิว
จราจรเป็นถนนลาดยาง 2 ช่องจราจร  ผิวจราจรกว้าง 10.00 ม.   พร้อมไหล่ทาง และมีเขตทางกว้าง 20.00 
ม.   - ทางหลวงชนบท  หมายเลข พบ. 4028 เป็นถนนสายหลักเรียบชายทะเล เป็นเส้นทางใช้
ติดต่อขนส่งกับอ าเภอชะอ า สภาพผิวจราจรเป็นถนนลาดยาง 2 ช่องจราจร กว้าง 8.00 ม. พร้อมไหล่ทาง  
  - ทางหลวงชนบท หมายเลข  4033  เป็นถนนสายหลักเรียบชายทะเล เป็นเส้นทางใช้ติดต่อ
ขนส่งกับอ าเภอบ้านแหลม  สภาพผิวจราจรเป็นถนนลาดยาง 2 ช่องจราจร กว้าง 8.00 ม. พร้อมไหล่ทาง 

2.  ถนนสายรอง   
- ถนนสายทางเข้าหมู่ที่  4  เป็นถนนที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3177   

ใช้ติดต่อกับบ้านบางทะลุ  มีสภาพผิวจราจรเป็นถนนคอนกรีต  2  ช่องจราจร  ผิวจราจรกว้าง  5.00  ม.  
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- ถนนสายแยกหาดเจ้าส าราญ – นาพันสาม (ถนน อบจ.เพชรบุรี) ใช้ติดต่อกับบ้าน 
ดอนบ้านใหม่ และบ้านบางทะลุ มีสภาพผิวจราจรเป็นผิวทางลาดยางกว้าง 7.00 ม. พร้อมไหล่ทาง 
  - ถนนสายทางเข้า หมู่1,2 เป็นถนนวิ่งเลียบชายหาด ใช้เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่าง บ้านหาด
เจ้าส าราญ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 สภาพผิวจราจรเป็นคอนกรีต 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 
  - ถนนสายทางเข้าหมู่ 2 ตอนแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3177 (ตอนแยกเข้าสถานี
พักฟ้ืนทหารบก) เป็นถนนวิ่งเลียบชายหาด ใช้เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 สภาพผิวจราจร
เป็นถนนลาดยาง 2 ช่องจราจร ผิจราจรกว้าง 6.00 ม. 
  - ถนนสาย บ้านโคกพลับ-บ้านดอนนาลุ่ม (ทางหลวง อบจ.เพชรบุรี) เป็นถนนแยกจากทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 3187 ใช้ติดต่อกับบ้านโคกพลับ หมู่ 3 และบ้านหนองตะพุก หมู่ 7 สภาพผิวจราจร
ลาดยาง 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 7.00 ม. พร้อมไหล่ทาง 
  - ถนนสายทางเข้าหมู่ที่ 6 เป็นถนนที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3177 เข้าหมู่ที่ 5 
ใช้ติดต่อกับบ้านสมอลก หมู่ที่ 5 สภาพผิวจราจรเป็นลาดยาง ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 550.00 ม. และ
เป็นผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,987 ม. 

3.  ถนนสายย่อยหรือถนนลูกรังหรือหินคลุก 
     ถนนสายย่อยเป็นถนนที่เชื่อมโยงพ้ืนที่ในเขตชุมชนเข้าด้วยกันโดยถนนซอยจะ 

กระจายอยู่ตามกลุ่มชุมชนทั่วไป  สภาพผิวการจราจรส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง  คอนกรีต  หินคลุก  และ
ลูกรัง  ขนาดผิวจราจรเล็กมีระยะเขตทางกว้างประมาณ  3.00 – 5.00  ม.  ดังนี้  

- ซอย  3  หมู่ที่  2  สภาพผิวการจราจรเป็นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่  ยาว350  ม. กว้างเฉลี่ย 4.00  ม.   
- สายทางเข้าวัดหาดเจ้าส าราญ หมู่ที่  2  สภาพผิวการจราจรเป็นลาดยางและ 

คอนกรีตเสริมไม้ไผ่  ยาวประมาณ  320  ม.  กว้างเฉลี่ย  5.00  ม. 
- สายทางเข้าหมู่ที่  3  ยาวประมาณ  2,220  ม.  สภาพผิวการจราจรเป็นคอนกรีต 

เสริมไม้ไผ่ กว้างเฉลี่ย  5.00  ม. ยาวประมาณ 1,950 ม. 
- สายทางเข้าหมู่ที่ 6 สภาพผิวการจราจรเป็นคอนกรีต  ยาวประมาณ 500 ม. กว้างเฉลี่ย 5.00  ม. 
- สายทางหมู่ท่ี  7  สภาพผิวการจราจรเป็นคอนกรีตและลูกรัง  ยาวประมาณ   

1,200  ม.  กว้างเฉลี่ย  4.00  ม.  ส่วนที่เป็นคอนกรีตประมาณ  930  ม. 
- สายบางทะลุ  -  ดอนบ้านใหม่  (ถนน อบจ.เพชรบุรี) สภาพผิวการจราจรเป็นคอนกรีต 

ยาวประมาณ  630  ม.  กว้างเฉลี่ย  5.00  ม.   
ส าหรับการบริการด้านการขนส่งในปัจจุบันมีรถโดยสารขนาดกลางซึ่งให้บริการจากเขต 

ชุมชน  หาดเจ้าส าราญไปยังเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี  โดยวิ่งตั้งแต่เวลา  05.00 – 18.00 น.  โดยประมาณ
อัตราค่าโดยสารคิดตามระยะทาง 
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การไฟฟ้า  ในเขตเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญมีการให้บริการด้านไฟฟ้า ด าเนิน 
การโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการจ่ายกระแสไฟฟ้า   ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง   7   หมู่บ้าน  จ านวน  1,984    
ครัวเรือน   

การประปา ในเขตเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ การให้บริการด้านการประปาด าเนิน 
การโดยประปาส่วนภูมิภาค   ให้บริการแก่ประชาชน  ครอบคลุมพ้ืนที่ 7 หมู่บ้าน  จ านวน 952 ครัวเรือน    
รวมแล้วมีปริมาณการใช้น้ าประปา    19,356  คิวต่อเดือน 

2.1.7 การสื่อสารและโทรคมนาคม 
การไปรษณีย์ – โทรเลข  ในเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญมีที่ท าการไปรษณีย์     

โทรเลข  1  แห่ง  ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3177 เป็นที่เช่าจากเอกชน การให้บริการจ่ายจดหมาย
สามารถให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตเทศบาล ทั้งหมด 7  หมู่บ้านจ านวน   1,984 ครัวเรือน ซึ่งครบทุก
ครัวเรือน โดยเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึง วันศุกร์ เวลาประมาณ 8.30–16.30 น.   

โทรศัพท์  ในเขตเทศบาลยังมีโทรศัพท์ส่วนตัวจ านวน  512   เลขหมาย  ข่ายวิทยุสื่อสาร  
ในเขตเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ  มีการใช้วิทยุสื่อสารในอาชีพประมงเป็นส่วนใหญ่   

2.1.8 ด้านเศรษฐกิจ 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร 

- ลักษณะต่าง ๆ ของการประกอบอาชีพ 
1. เกษตรกรรม (เพาะปลูก, ประมง) 
2. อุตสาหกรรม 
3. พาณิชยกรรม 
4. รับจ้าง 
5. การบริการท่องเที่ยว 

   
2.1.9  การเกษตรกรรม 

  - ท านาในเขตเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญมีพ้ืนที่ท านาประมาณ      6,019   ไร่ 
 - บ่อกุ้งและบ่อปลา                    305 ไร่ 
 - พ้ืนที่นาเกลือ                        712 ไร่ 
 

   (ที่มา : ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเพชรบุรี) 
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- ประมงในเขตเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญมีเนื่องจากพ้ืนที่ของเทศบาลติดชายทะเล 
ระยะทางประมาณ   6  กิโลเมตร  โดยลักษณะเป็นการท าประมงชายฝั่ง เป็นประมงขนาดกลางถึงขนาดเล็ก 

2.1.10  อุตสาหกรรม  ในเขตเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ 
จะมีเพียงโรงสีข้าวขนาดเล็ก จ านวน 3 แห่ง เป็นแรงงานในครอบครัว 

2.1.11  การพาณิชยกรรม/การบริการ 
 การพาณิชยกรรมและการบริการส่วนใหญ่จะเป็นการค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยอาคาร 

ร้านค้าต่าง ๆ จะตั้งอยู่ในเขตชุมชนบริเวณริมทางหลวง แผ่นดินหมายเลข  3177  และถนนหาดเจ้าส าราญ 
โดยแบ่งประเภทร้านค้าได้ดังนี้ 

 -  ร้านขายของช า    25 ร้าน 
 -  ร้านอาหารเครื่องดื่ม    47 ร้าน 
 -  ร้านเสื้อผ้า        2  ร้าน 
 -  ร้านบริการเสริมสวย      11 ร้าน 
 -  ร้านจ าหน่ายยา         2 ร้าน 
 -  โรงแรม       30 แห่ง 
 -  ปั๊มน้ ามัน         2 แห่ง 

(ที่มา : กองคลัง) 
 

2.1.12 การท่องเที่ยว  เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญมีลักษณะภูมิประเทศที่สวยงามเป็นชายฝั่ง
ทะเลยาวประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงและมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจรวมทั้งมีสถานที่
พักผ่อน โรงแรม รีสอร์ท ที่สวยงามหลายแห่ง  

 
เดือน/ปี 

จ านวนนักท่องเที่ยว 
บริเวณหน้าหาด 

จ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้าพัก
บ้านพัก,โรงแรม,รีสอร์ท 

กรกฎาคม 2558 55,958 คน 31,511  คน 
สิงหาคม 2558 61,852 คน 36,849 คน 
กันยายน 2558 50,630 คน 33,683 คน 
ตุลาคม 2558 56,520 คน 38,693 คน 

พฤศจิกายน 2558 53,873 คน 33,240 คน 
ธันวาคม 2558 61,399 คน 35,180 คน 
มกราคม 2559 63,031 คน 32,410 คน 

กุมภาพันธ์ 2559 49,060 คน 21,727 คน 
มีนาคม 2559 58,789 คน 29,144 คน 

 
 

(ที่มา : งานพัฒนาการท่องเที่ยวทต.หาดเจ้าส าราญ)  
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2.1.13  การปศุสัตว์  ในเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ   มีการเลี้ยงสัตว์เพ่ือจ าหน่าย    เป็นตัว  โดย 
เลี้ยงเพ่ืออนุบาลสัตว์แล้วขายเท่านั้น 

ชนิด ครอบครัว ตัว 
หมู 7 169 
วัว 91 1,094 
ไก่ 85 2,921 
เป็ด 27 2,075 

       
(ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี)  

2.1.14 ด้านสังคม 
การศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
การศึกษา ในเขตเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญมีจ านวนสถานศึกษาท้ังหมด  3  แห่ง เป็น 

โรงเรียนในระดับประถมศึกษาในสังกัด สพฐ.ทั้งหมด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
- โรงเรียนหาดเจ้าส าราญ  ท าการสอนตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา 

ตอนต้น มีจ านวนครู  9 คน  นักเรียน 73 คน  และห้องเรียน 11 ห้อง   
- โรงเรียนบางทะลุ  ท าการสอนตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษา มี  

จ านวนครู   9  คน  นักเรียน  83 คน  และห้องเรียน   8 ห้อง   
   -โรงเรียนบางกุฬา  ท าการสอนตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษา มี จ านวนครู 

9  คน  นักเรียน  46  คน  และห้องเรียน 8 ห้อง   
ข้อมูล  ปี  2558 

      

ศาสนา  ประชาชนสว่นใหญ่ในเขตเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญนับถือศาสนาพุทธ  โดยมี 
พุทธสถาน  3  แห่ง  คือ  วัดหาดเจ้าส าราญ  วัดบางทะลุ และวัดดอนบ้านใหม่ 

 
ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  โดยส่วนใหญ่เป็นประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับศาสนา  เช่น  ท าบุญวัน

เข้าพรรษา  วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันออกพรรษา  งานประเพณีท่ีมีกันทั่วประเทศ  เช่น  ลอยกระทง  
สงกรานต์  เป็นต้น 

2.1.15 การสาธารณสุขในเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 1 แห่ง  
ตั้งอยู่บนถนนเทศบาล 1 ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในเขตเทศบาล และพ้ืนที่โดยรอบ มีเจ้าหน้าที่ 
จ านวน  4 คน โดยมีอัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อประชากรเท่ากับ 1: 2,000  มีประชากรเข้ามาใช้บริการเฉลี่ย 
3,800 คน ต่อปี นอกจากนี้ยัง  มีร้านขายยา  จ านวน   1  ร้าน  คลินิก  จ านวน 2 ร้าน 
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2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น ได้แก่ โครงสร้างและการบริหารงานบุคคลงบประมาณ  และ

เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ 
1) ฝ่ายการเมือง  แบ่งเป็น  2  ส่วน  คือ 

(1) ฝ่ายบริหาร  เรียกว่า  นายกเทศมนตรีประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี  1  คน     
และรองนายกเทศมนตรี  2   คน  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน  เลขานายกเทศมนตรี 1 คน 

(2) ฝ่ายนิติบัญญัติ  เรียกว่า  สภาเทศบาล ประกอบด้วย  ประธานสภาเทศบาล  
1 คน  รองประธานเทศบาล  1  คน  และสมาชิกสภาเทศบาล 10 คน 

2) ฝ่ายข้าราชการประจ า  แบ่งเป็น  5  กอง  คือ 
(1)  ส านักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่ด าเนินการในกิจการ เทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบ

แบบแผน และนโยบายของเทศบาล ทั้งมีหน้าที่เก่ียวกับงานสารบรรณ  งานธุรการ   
งานประชาสัมพันธ์  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  งานการเจ้าหน้าที่  งานรักษา
ความสงบเรียบร้อย  และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตลอดจนงานอ่ืน ๆ 
ที่มิได้ก าหนดไว้เป็นงานของส่วนใด 

(2) กองคลัง มีหน้าที่ด าเนินกิจการเกี่ยวกับการเงิน และการบัญชี พัสดุ ทรัพย์สิน 
ของเทศบาล  งานผลประโยชน์ของเทศบาล  ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ เกี่ยวกับการเงินที่มิได้ก าหนดไว้เป็นงาน
ของส่วนใด  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

(3) กองช่าง  มีหน้าที่ด าเนินกิจการเกี่ยวกับงานโยธา  งานบ ารุงรักษาทางบก     
ทางน้ า  ทางระบายน้ า  ส่วนสาธารณะ  งานสาธารณูปโภคเก่ียวกับไฟฟ้า  หรืองานอ่ืน ๆ ที่ ได้รับมอบหมาย 

(4) กองสาธารณสุข  มีหน้าที่ด าเนินกิจการเกี่ยวกับการป้องกัน  และระงับโรคติดต่อ 
การสุขาภิบาลและการรักษาความสะอาด  งานสัตว์แพทย์  ตลาดสด ตลอดจนงานสาธารณสุขอ่ืนๆ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

(5) กองการศึกษา  มีหน้าที่ด าเนินกิจการเก่ียวกับการศึกษา  งานกีฬาและ 
นันทนากา ร  และงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดจนงานการศึกษาอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย  หรืองาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

 จากหน่วยงานทั้ง  5 กอง  มีอัตราก าลัง  72  อัตรา  ปัจจุบันมีพนักงานข้าราชการเทศบาล 
ด ารงต าแหน่งอยู่จริง  จ านวน  19  คน  ลูกจ้างประจ า   2     คน  พนักงานจ้าง  51  คน 
การคลังของเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ 

ตารางแสดงรายรับ - จ่าย ของเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญปีงบประมาณ พ.ศ.  2552 – 2556 
ปี  พ.ศ. รายรับจริง  (บาท) รายจ่ายจริง (บาท) 

54 30,476,958.92 21,443,126.88 
55 30,982,352.63 20,569,938.25 
56 48,350,581.73 21,977,847.05 
57 41,103,343.92 31,218,803.41 
58 37,595,600.00 37,318,283.00 



 
10 

 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
        เทศบาลแบ่งพื้นที่ภายในเขตเทศบาลออกเป็นชุมชนย่อยต่าง ๆ รวม 7 ชุมชน  คือ 

1. ชุมชนบ้านหาดเจ้าส าราญนอก 
2. ชุมชนบ้านหาดเจ้าส าราญใน 
3. ชุมชนบ้านโคกพลับ 
4. ชุมชนบ้านบางทะลุ 
5. ชุมชนบ้านสมอลก 
6. ชุมชนบ้านบางกุฬา 
7. ชุมชนบ้านหนองตะพุก 

โดยเทศบาลได้จัดตั้งองค์กรของประชาชนขึ้นมาในชุมชนต่าง ๆ ข้างต้น  ได้แก่  ประธานชุมชนและ
รองประธานชุมชน ทั้งนี้ เพ่ือให้องค์กรประชาชนดังกล่าวเป็นแกนกลางในการสะท้อนปัญหา  ความต้องการ  
และการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยภาพรวม  นอกจากนี้  ยังเป็นตัวแทนของ   ชุมชนในการ
ประสานงานและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเทศบาล ในอันที่จะช่วยกันส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  รวมทั้ง  การพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านต่าง ๆ   

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

        เทศบาลได้ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนหลายรูปแบบ มีการ 
วางแผนการด าเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาว  สิ่งส าคัญที่สุดได้เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและบุคคล 
หรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ   
 

1. แหล่งน้ า 
1.1  หนอง   บึง   จ านวน   4  แห่ง  ได้แก่ 

 - สระน้ าสาธารณะหมู่ที่  3  บ่อท่ี  1 คิดเป็นพ้ืนที่กักเก็บน้ าประมาณ   2,000  ลบ.ม. 
 - สระน้ าสาธารณะหมู่ที่  3  บ่อท่ี  2  คิดเป็นพ้ืนที่กักเก็บน้ าประมาณ   1,800 ลบ.ม. 
 - สระน้ าสาธารณะหมู่ที่  4   คิดเป็นพ้ืนที่กักเก็บน้ าประมาณ  18,000   ลบ.ม. 
 - สระน้ าสาธารณะหมู่ที่  5   คิดเป็นพ้ืนที่กักเก็บน้ าประมาณ    2,800   ลบ.ม. 

1.2.  คลอง  ล าธาร  ห้วย  จ านวน  3  แห่ง  ได้แก่   
 - คลองบางทะลุ 
 - คลองหัวตาล 
 - คลองใหญ่  
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1.3. การระบายน้ า 

  - พ้ืนที่น้ าท่วมถึง  คิดเป็นร้อยละ   21%   ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
  - ระยะเวลาเฉลี่ยมีน้ าท่วมขังนานที่สุด     51  ซ.ม.   ประมาณช่วงเดือนพฤษภาคม 
 2. ขยะ 
  - ปริมาณขยะ 

  - รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ  รวม  2  คัน  แยกเป็น 
   รถยนต์คันที่  1  รถเก็บขนขยะ  ขนาดความจุ    4  ตัน  ซื้อเม่ือ  พ.ศ. 2537 
   รถยนต์คันที่  2  รถเก็บขนขยะ  ขนาดความจุ    1  ตัน  ซื้อเม่ือ  พ.ศ. 2548 

  - ขยะที่เก็บขนได้  จ านวน            16           ลบ.หลา / วัน 
  - ขยะที่ก าจัดได้  จ านวน  12  ลบ.หลา / วัน 
  ก าจัดขยะโดยวิธี   กองบนพ้ืน    กองบนพ้ืนแล้วเผา 
     ฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ หมักท าปุ๋ย 
     เผาในเตาเผาขยะ               อ่ืน ๆ (น าไปทิ้งที่เทศบาลเมืองชะอ า) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


