
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าน า 

 การจัดท าคูม่ือนี้เป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนหน่ึงของการเสรมิสร้างธรรมาภิบาล และ
ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และได้น าข้อมลูมาพัฒนาเป็นคู่มือกับการ
อ้างอิงกับกฎหมายต่างๆ ที่ก าหนดให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และมสี่วนร่วมในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจ แก่ประชาชนท่ีง่ายขึ้น 
 หวังว่าคู่มือฉบับน้ีจะเป็นประโยชนส์ าหรับประชาชน ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการเข้ามารับบริการกิจการของเทศบาลต าบลช าฆ้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพทั่วไป         

เทศบาลต าบลช าฆ้อ 

เทศบาลต าบลช าฆ้อ ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
เทศบาล เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2554   
เดิมเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลช าฆ้อ ได้จัดตั้งข้ึน เมื่อวันท่ี  
2 มีนาคม พ.ศ.2538  ตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 ห่างจากอ าเภอ เขาชะเมา 7 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดระยอง  80  
กิโลเมตร 

อาณาเขตเทศบาลต าบลช าฆ้อ 

     เทศบาลต าบลช าฆ้อ  มีพื้นท่ีโดยประมาณ 104.92 ตารางกิโลเมตร หรือ 
65,577  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ    : ติดต่อพื้นท่ีต าบลเขาน้อย และต าบลห้วยทับมอญ   

ทิศใต้        : ติดต่อพื้นท่ีต าบลบ้านนา อ าเภอแกลง 

ทิศตะวันออก : ติดต่อพื้นท่ีต าบลห้วยทับมอญและต าบลน้ าเป็น 

ทิศตะวันตก    : ติดต่อพื้นท่ีต าบลกระแสบน  (อ าเภอแกลง)  
และต าบลชุมแสง (อ าเภอวังจันทร์) 

สภาพพื้นท่ี 

     ต าบลช าฆ้อพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ 70% ดินลูกรัง
ประมาณ 20% ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ 10% เป็นแหล่ง
เพาะปลูกยางพารา และสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน ขนุน มังคุด ฯลฯ 

ท่ีต้ังเทศบาลต าบลช าฆ้อ 

ตั้งอยู่เลขท่ี  209/1  หมู่ท่ี 2 ถนนอู่ทอง–ช าฆ้อ อ าเภอเขาชะเมา   จังหวัด
ระยอง  21110 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3802 -9473 
หมายเลขโทรสาร  : 0-3802 -9472 
เว็บไซต์ : www.chamkho-sm.go.th 
Facebook   :  เทศบาลต าบลช าฆ้อ 

http://www.chamkho-sm.go.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชากร 
มีประชากรท้ังสิ้น  6,063 คน  แยกเปน็ 
ชาย     3,044   คน 
หญิง    3,019   คน 
จ านวนครัวเรือน   2,741  ครัวเรือน

ข้อมลูด้านเศรษฐกิจ 

-การเกษตรกรรม 
    ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย และดินลูกรัง โดยใช้
น้ าฝนและน้ าในคลองชลประทานในการเพาะปลูก  
-การประกอบอาชีพ 
     ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม
(ยางพารา) เม่ือว่างงานจากกรีดยางแล้วก็จะว่างงาน  
    เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีแห้งแล้ง จึงไม่สามารถท าอาชีพ
เสริมเกี่ยวกับการเกษตรได้ท้ังหมด ซึ่งมีบางส่วนไปท างาน
นอกหมู่บ้าน เช่น ช่างไม้  ช่างปูน รับจ้าง โรงงาน
อุตสาหกรรมต่างอ าเภอ ส่วนในหมู่บ้านท่ีมีอาชีพเสริม 
ได้แก่ เย็บผ้า ปลูกผัก และค้าขายตามตลาดเคลื่อนที่ 
หน่วยธุรกิจ 
     - ปั๊มน้ ามัน              จ านวน      2      แห่ง 
     - ร้านค้า                 จ านวน     37     แห่ง 
     - ลานตลาดนัด          จ านวน      3      แห่ง 
     - ผลิตภัณฑ์  OTOP 
            ได้แก่  หัตถกรรมจากกะลามะพร้าว , 
     หมูสวรรค์ป้าเพรช 
 

ข้อมลูด้านสังคม 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  วัด  มีท้ังหมด  4  แห่ง 
1.  วัดศรีประชาธรรม  ตั้งอยู่ที่  หมู่ท่ี 1 ต าบลช าฆ้อ 
     อ าเภอเขาชะเมา  จังหวัดระยอง 
2.  วัดเขาช่องลม  ตั้งอยู่ที่  หมู่ท่ี  4  ต าบลช าฆ้อ 
     อ าเภอเขาชะเมา  จังหวัดระยอง 
3.  วัดช าฆ้อ  ตั้งอยู่ท่ี  หมู่ท่ี 5  ต าบลช าฆ้อ   
     อ าเภอเขาชะเมา  จังหวัดระยอง 
4.  วัดเนินต้นชันพุทธาวาส ตั้งอยู่ท่ี หมู่ท่ี 6 ต าบลช าฆ้อ 
     อ าเภอเขาชะเมา  จังหวัดระยอง 
 
         ส านักสงฆ์  มีท้ังหมด  3  แห่ง 
1.  ส านักสงฆ์ถ้ าเนรมิต ต้ังอยู่ท่ี หมู่ท่ี 5 ต าบลช าฆ้อ 
    อ าเภอเขาชะเมา  จังหวัดระยอง 
2.  ส านักสงฆ์ปฏิบัติธรรมสวนขนุน  ตั้งอยู่  หมู่ท่ี  5  
    ต าบลช าฆ้อ  อ าเภอเขาชะเมา  จังหวดัระยอง 
3.  ส านักสงฆ์เขาช่องพริ้ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ท่ี 9 ต าบลช าฆ้อ 
    อ าเภอเขาชะเมา  จังหวัดเขาชะเมา 
 
 

สภาพทั่วไป         

เทศบาลต าบลช าฆ้อ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน 

1 บ้านศรีประชา นางสาวมะลิ  แดงท าดี 
2 บ้านคลองโพล้ นายแสงเพ็ชร  แทนทด 
3 บ้านช าฆ้อ นายบุญเลิศ  บุญล้ า 
4 บ้านเขาช่องลม นายเอกศิษฐ์  เสน่ห์ธนวัชร์ 

( ก านันต าบลช าฆ้อ ) 

5 บ้านสวนขนุน นายโกวิท  โสภา 
6 บ้านโปร่งสะท้อน นายเจียม  โพธิ์แก้ว 
7 บ้านสี่แยกเนินสมบูรณ์ นายอนุชิต  เทศเลิศ 
8 บ้านหนองปลาไหล นางสาวปาริชาติ  วงศ์ล้อม 
9 บ้านเขาบ่อแป้ง นายประสาท  สุวรรณโชติ 

ข้อมลูด้านการศึกษา 

โรงเรียนประถมศึกษา  3  แห่ง 
1. โรงเรียนบ้านศรีประชา   ตั้งอยู่ท่ี  หมู่ท่ี  1 
2. โรงเรียนบ้านเขาช่องลม  ตั้งอยู่ท่ี  หมู่ท่ี  4 
3. โรงเรียนบ้านช าฆ้อ       ตั้งอยู่ท่ี  หมู่ท่ี  3 
โรงเรียนมัธยม  2  แห่ง   
1. โรงเรียนช าฆ้อพิทยาคม   ตั้งอยู่ท่ี  หมู่ท่ี  3 
2. โรงเรียนบ้านช าฆ้อ(ขยายช าฆ้อ)  ตั้งอยู่ท่ี  หมู่ท่ี  3 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)   
1. ศูนย์ (กศน.) ประจ าต าบลช าฆ้อ  หมู่ท่ี  2 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  2  แห่ง 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช าฆ้อ  ตั้งอยู่ท่ี  หมู่ท่ี  3 

      ต าบลช าฆ้อ  อ าเภอเขาชะเมา  จังหวัดระยอง 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชา  ตั้งอยู่ท่ี  หมูท่ี  

1 
ต าบลช าฆ้อ  อ าเภอเขาชะเมา  จังหวัดระยอง 
 

คณะผูบ้ริหารเทศบาลต าบลช าฆ้อ 

นายกเทศมนตรีต าบลช าฆ้อ             นายสมชัย  ทรงวศิน 
รองนายกเทศมนตรีต าบลช าฆ้อ 1     นายนิคม  เจริญผล 
รองนายกเทศมนตรีต าบลช าฆ้อ 2     นายสมพงษ์  คล้ายคลึง 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี               นายกฤษฏิภาส  เฉลาฉายแสง  
                                         นายส าเริง ยิ้มสวัสด์ิ 
              ร.ต.ต.เชิดศักด์ิ  รัชสมบัติ 
เลขานุการนายกเทศมนตรี             นายกิตติ  ทรงวศิน   
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลช าฆ้อ        จ านวน  11  ท่าน 

ข้อมลูด้านสุขภาพอนามัยและสวัสดิการสังคม 

        -   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านช าฆ้อ 
สถานท่ีตั้ง  หมู่ท่ี  3  ต าบลช าฆ้อ  อ าเภอเขาชะ
เมา 
จังหวัดระยอง 

        -   กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพต าบลช าฆ้อ 
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 

        ศนูย์อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนต าบลช าฆ้อ 
สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน  

(อปพร.) 

เขตการปกครองเทศบาลต าบลช าฆ้อประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจของเทศบาลต าบลช าฆ้อ 

วสิยัทศัน์
การบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขของประชาชน คืองานทีต่้องทุ่มเท  เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของพีน่้องประชาชน มิใช่แสวงหาผลก าไร แต่เป็นการเน้นการท างาน แบบประสานการ
มีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สุขแกพ่ี่น้องประชาชนชาวต าบลช าฆ้อ

มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพฒันาสังคม ด้านการศกึษา ด้าน
เศรษฐกิจ ในการพฒันาศกัยภาพทรพัยากรการบรหิารให้สามารถรองรบัความต้องการ
ของประชาชน  รวมทั้งในด้านปริมาณและคณุภาพภายใต้ขอบเขต ขอ้จ ากัด กฎกติกา 
ศักยภาพขององคก์ร และความหวังของประชาชน ในฐานะผูน้ าท้องถิ่นที่ตอ้งเข้าใจ

ประชาชน และท างานในหน้าที่ให้ดทีี่สุด เพื่อสร้างความพึงพอใจทีด่ีกว่าเป็นทางเลือก
ของประชาชน ดั่งวิสัยทัศน์ที่ว่า 

 

“ ต าบลช าฆ้อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจก้าวหน้า  ประชาชนมีส่วนร่วม ”

 

เปา้ประสงค ์
1.  เทศบาลต าบลช าฆ้อมีหลักการบริหารจัดการท่ีดีใน
การบริหารงาน 
2.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
3.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการ
อนุรักษ์ 
 และพัฒนา 
5.  ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารงานของ 
 เทศบาลต าบลช าฆ้อ 
 
 

พนัธกจิเทศบาลต าบลช าฆอ้ 
เทศบาลต าบลช าฆ้อ มีเป้าหมายท่ีจะเป็นเมืองแห่งการอนุรักษ์สืบ
ทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณี เป็นเมืองท่องเท่ียวมีธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีและสวยงามน่าอยู่ มีคุณภาพที่ดี  มีหลักประกัน
ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีระบบป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยท่ีมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ตลอดจน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในด้านการแสดง

ความคิดเห็น ความต้องการ ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาท้องถ่ินให้
มีความเจริญก้าวหน้าทางการเมือง การปกครอง มีความเข้มแข็ง
ในทุกด้านทุกระดับและอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชนด้วย

ความเสมอภาค  และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ สาธารณสุข 
และศิลปวัฒนธรรมประเภณีท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสมดุลและบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกดา้นอย่างสมดุล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาด้านการเมืองการมีส่วนร่วมและการบริหารจดัการอยูด่ีมีสขุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้าเศรษฐกิจและปรับโครงสร้างใหเสมดุลและแข่งขันได้ 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา                      
เทศบาลต าบลช าฆ้อ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลงทะเบยีน 

ผูส้งูอายุ 
การลงทะเบียนเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายรุายใหม่และผู้พิการรายใหม ่         

ลงรับทะเบียนเบีย้ยงัชีพ “ผู้สงูอายรุายใหม่” ได้ตลอดทัง้ปี                          

ณ ส านกังานเทศบาลต าบลช าฆ้อ 

1.อาย ุ60 ปี บริบูรณ ์
2.มีสัญชาติไทย 
3.มีภูมิล าเนาตามทะเบยีนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลต าบลช าฆ้อ 
4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่อยงานของรัฐ ได้แก่ 
ข้าราชการบ านาญ ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพเดิมหรือผู้ท่ีได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน ท่ีเป็น
รายได้ประจ าจากหน่อยงานของรัฐ 

รบัลงทะเบยีนเบีย้ยงัชพี “ผูส้งูอายรุายใหม”่ 

รับลงทะเบยีนเบีย้ยงัชพี “ผูพ้กิารรายใหม”่ 

1.ส าเนาประจ าตัวคนพิการ 

2.ส าเนาบัตรประชาชน 

3.ส าเนาทะเบียนบ้าน 

หลักฐาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การจดทะเบียนพาณชิย ์ แบบ ทพ.                

(ขอไดท่ี้เทศบาลต าบลช าฆอ้) 

2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาบตัรทะเบียนบา้น 

3. กรณไีม่ใช่เจา้ของบา้น ตอ้งแนบเอกสารเพิม่เติม ดงันี้     

   3.1 หนงัสอืใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานท่ีต ัง้ส านกังานใหญ ่

   3.2 ส าเนาทะเบียนบา้นของเจา้ของบา้นหรือสญัญาเช่า 

5. กรณปีระกอบพาณชิยก์ิจการขาย หรือใหเ้ช่าแผ่นซดีี แถบ

บนัทึก วีดีทศันร์ะบบดิจทิลั เฉพาะท่ีเกี่ยวกบัการบนัเทิงใหส่้ง

ส าเนาหนงัสอือนุญาตหรือหนงัสอืรบัรองใหเ้ป็นผูจ้  าหน่ายหรือ

ใหเ้ช่าสนิคา้ดงักล่าวจากเจา้ของสนิคา้ท่ีขายหรือใหเ้ช่า หรือ

ส าเนาใบเสร็จรบัเงนิตามประมวลรษัฎากรหรือหลกัฐานการซื้อ

ขายจากต่างประเทศ 

6. กรณปีระกอบพาณชิยก์ิจการคา้อญัมณใีหต้รวจสอบและ

เรียกหลกัฐาน แสดงจ านวนทุน โดยเชิญผูป้ระกอบการพาณชิย

กิจมาใหข้อ้เท็จจริงของแหล่งท่ีมาของเงนิทุนหรือชี้แจงเป็น

หนงัสอืพรอ้มหลกัฐานดงักล่าวดว้ย 

การยื่นขอจดทะเบยีนพาณิชย์ของผู้ประกอบ
พาณิชย์กิจที่ต้ังส านักงานอยู่ในเขตเทศบาลต าบล
ช าฆ้อโดยการจดตั้งทะเบียนใหม่ เปลีย่นแปลง

ยกเลิกทะเบยีนพาณิชยืผู้ท่ีประสงค์จะด าเนินการ
ดังกล่าวสามารถยื่นเอกสารขอจดทะเยบยีนได้ท่ี 

ส านักงานเทศบาลต าบลช าฆ้อ 

เอกสารทีใ่ชใ้นการจดทะเบียน 

เปลีย่นแปลง/ยกเลกิ) 

1. กรอกแบบจดทะเบียนพาณิชย์ แบบ ทพ.  

(ขอไดท้ี่ส านักงานเทศบาลต าบลช าฆ้อ) 

2 .ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 

3 .ส าเนาหลักฐานที่ต้ังส านักงานใหญ่ (กรณีเปลี่ยนแปลง 

   3.1 หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ต้ังส านักงานใหญ่ 

   3.2 ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้านหรือสัญญาเช่า 

   3.3 แผนที่สถานที ่ซึ่ง ใช้ประกอบพาณิชย์กิจ พอสังเขป 

4. หนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ถ้ามี) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนด ช าระภาษี 
ของเทศบาลต าบล

ช าฆ้อ 

1.ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ย่ืนแบบแสดงรายการและช าระภาษี ตั้งแต่มกราคม – กุมภาพันธ์ของทกุปี 

(ช าระภายใน 30 วัน นับแตว่ันที่ได้รับแจ้งการประเมิน) 

2.ภาษีป้าย ย่ืนแบบแสดงรายการและช าระภาษี ตั้งแต่มกราคม – มีนาคมของทุกปี 

(ช าระภายใน 15 วัน นับแตว่ันที่ได้รับแจ้งการประเมิน) 

3.ภาษีบ ารุงท้องที่ ตั้งแต่มกราคม – เมษายนของทกุปี 

4.ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย รับช าระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ตั้งแต่เดือนมกราเปน็ตน้ไป 

 

สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเตมิหรอืตดิตอ่ยืน่แบบแสดงรายการและช าระภาษีไดท้ี ่

ฝ่ายพฒันารายได ้กองคลงั เทศบาลต าบลช าฆอ้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริการข้อมลูข่าวสารของเทศบาลต าบลช าฆ้อ ตามพระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสาร

ราชการ พ.ศ. 2540 ข้อมลูข่าวสารของราชการ หมายความวา่ ข้อมลูขา่วสารที่อยูใ่นความครอบครอง

หรือควบคมุของหน่วยงานของรัฐ ไมว่า่จะเป็นข้อมลูข่าวสาร เก่ียวกบัการด าเนินงานของรัฐหรือข้อม,ู

ข่าวสารเก่ียวกบัเอกชนพระราชบญัญตัิข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

มาตรา 7 

1. โครงสรา้งและการจัดองค์กรในการด าเนนิการ 
2. สรุปอ านาจหน้าที่ทีส่ าคัญและวิธกีารด าเนินงาน 
3. สถานที่ติดตอ่เพือ่ขอข้อมูลข่าวสารหรอืค าแนะน าในการตดิต่อกับหน่วยงาน  ของรฐั 
4. กฎ มติคณะรฐัมนตร ีขอ้บังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้
เฉพาะที่จัดให้มขีึ้นโดยมี สภาพอย่างกฎ เพือ่ให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนทีเ่กี่ยวขอ้ง 
5. ข้อมูลข่าวสารอืน่ตามที่คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการก าหนด 

การเปิดเผยข้อมูล

มาตรา 9 ภายใต้บัคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชากรอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ไว้
ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

 
1. ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัย
ดังกล่าว  
2. นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4) 
3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ 
4.  คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน  
5.  สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง 
 6. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการจัดท าบริการสาธารณะ  
 7. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งต้ังโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทาง 
วิชาการ รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย  
8.  ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ของเทศบาลต าบลช าฆอ้ 

http://www.depthai.go.th/Portals/0/ศูนย์สารสนเทศ/คำสั่งที่%209.pdf
http://www.depthai.go.th/Portals/0/ศูนย์สารสนเทศ/คำสั่งที่%209.pdf
http://www.depthai.go.th/Default.aspx?tabid=164
http://www.depthai.go.th/Default.aspx?tabid=164
http://www.depthai.go.th/Dep/GDOC/กรมส่งเสริมการส่งออก/ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ/map.html
http://www.depthai.go.th/Dep/GDOC/กรมส่งเสริมการส่งออก/ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ/map.html
http://www.depthai.go.th/tabid/252/Default.aspx?qContentID=51010629
http://www.depthai.go.th/tabid/252/Default.aspx?qContentID=51010629
http://www.depthai.go.th/DisplayHtml/tabid/131/Default.aspx?qContentID=51010811
http://www.depthai.go.th/DisplayHtml/tabid/131/Default.aspx?qContentID=51010811
http://www.depthai.go.th/DisplayHtml/tabid/131/Default.aspx?qContentID=51010815
http://www.depthai.go.th/หองขาว/มตคณะรฐมนตร/tabid/422/Default.aspx
http://www.depthai.go.th/หองขาว/มตคณะรฐมนตร/tabid/422/Default.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 

1. กรอกค าร้องตามแบบฟอร์มค าร้องขอข้อมลูขา่วสารของราชการ 

2. ย่ืนค าร้องต่อเจ้าหน้าท่ีกรอกรายละเอียดเร่ืองท่ีต้องการจะขอรับข้อมลู 

3. สง่ค าร้องคืนให้เจ้าหน้าท่ีเพื่อพิจารณาด าเนินการจดัหาข้อมลู ตามความเหมาะสม 

หรือก าหนดระยะเวลาในการรับข้อมลูภายหลงั 

ชอ่งทางการตดิตอ่เทศบาลต าบลช าฆอ้ 

038-029473 

089-0914422 

038-029472 

เทศบาลต าบลช าฆอ้ 

Chamkho.sm@gmail.com 

www.chamkho-sm.go.th 

 

Name : CHK1 Wifi / CHK2 Wifi 

Password : 0890914422 

mailto:Chamkho.sm@gmail.com
http://www.chamkho-sm.go.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสนับสนุน จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง พร้อมเหตุผลและความจ าเป็น 

1 

2 

2 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาแผน 

3.1ประชาคมระดับชุมชน/หมู่บ้าน 

3.2ประชาคมระดับต าบล 

3 

4 

ผู้บรหิารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

** การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต้องน าไปจัดท างบประมาณจริง 

5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการขออนญุาตก่อสร้างอาคาร 

1.ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.1) 
2.นายช่างออกตรวจโฉนดที่ดิน/ผังเมือง/สภาพสาธารณะและตรวจพจิารณาแบบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ 5 วัน) 
3.เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาค าขออนญุาต(ระยะเวลาด าเนินการ 5 วัน) 
4.ผู้ยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียม พร้อมรบัใบอนุญาต(ระยะเวลาด าเนินการ 10 วนั) 
 

ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 
 

1.ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบ้านผู้ขออนุญาต 
2.ส าเนาโฉนดที่ดิน 
3.แบบแปลนการก่อสร้าง 
4.หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ 
 

เอกสารประกอบการพจิารณา 
 

1.รายการค านวณโครงสร้าง 
2.ส าเนาใบอนุญาตผูป้ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม หนงัสือรับรองเป็นผูป้ระกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรม 
 

ตดิต่อได้ที ่กองช่าง เทศบาลต าบลช าฆ้อ ระยะเวลาการให้บริการ 30 วนั/ราย 
 

กรณสีร้างบา้นขนาดเกนิ 150 ตร.ม เอกสารเพิม่เตมิ ดงันี้ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการขออนญุาตขุดดิน ถมดิน 
 

1.ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาตขุดดิน ถมดิน พร้อมเอกสาร เจ้าหนา้ที่ตรวจเอกสาร
เบื้องต้น 
2.นายช่างออกตรวจโฉนดที่ดิน/ผังเมือง/สภาพสาธารณะและตรวจพจิารณาแบบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ 5 วัน) 
3.เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาค าขออนญุาต(ระยะเวลาด าเนินการ 5 วัน) 
4.ผู้ยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียม พร้อมรบัใบอนุญาต(ระยะเวลาด าเนินการ 10 วนั) 
 

ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 
 

1.ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบ้านผู้ขออนุญาต 
2.ส าเนาโฉนดที่ดิน(กรณีผู้ขอไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดนิหรือสัญญาเช่า
ที่ดิน) 
3.แบบแปลนรายละเอียดการขุดดิน ถมดิน 
4.หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชพีวศิวกรรมควบคุม 
 5.ส าเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพรบัรองของผู้ประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม 
 

เอกสารประกอบการพจิารณา 
 

ตดิต่อได้ที ่กองช่าง เทศบาลต าบลช าฆ้อ ระยะเวลาการให้บริการ 30 วนั/ราย 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการขอถังขยะ 

ผู้ขออนญุาตมาเขยีนแบบฟอร์มค าร้องการขอถงัขยะมลูฝอย  

พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชน ณ กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม 

เทศบาลต าบลช าฆ้อรับเร่ือง 

เจ้าพนกังานสขุาภิบาลตรวจสอบข้อมลูจ านวนถงัขยะ 

วา่มจี านวนเพยีงพอหรือไม ่

น าเสนอนายกเพื่อขออนมุตั ิ

เจ้าพนกังานสขุาภิบาลประสานงานกบัเจ้าหน้าที่ท่ีจดัเก็บขยะ

เพื่อน าถงัไปวางไว้ ณ บริเวณตามจดุที่ร้องขอ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เด็กที่สมัครต้องมีภูมิล าเนาหรืออาศัยอยู่ในเขต เทศบาลต าบลช าฆ้อ 
2. เด็กที่สมัครต้องมีอายุระหว่าง  2-5  ปี   
3. เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆที่จะ
ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
 

1. ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว  
2.  ส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา 1 ชุด 

3.  สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา จ านวน 1 ชุด 

4.  สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์  
5.  ต้องน าเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร 

 

หลกัฐานและเอกสารทีจ่ะต้องน ามาในวนัสมคัร 

ก าหนดการเรียนการสอน 

- เปิดเรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ 

- หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

- เวลาเรียน 08.00 – 15.00 น. 

 

รบัสมคัรเด็กนกัเรียนเพ่ือเขา้เรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลต าบล 
     อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่12) พ.ศ. 2546) 
และพระราชบัญญัตกิ าหนดและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ดังนี้ 

อ านาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับที ่13) พ.ศ. 2548 ไดก้ าหนด อ านาจหน้าที่ที่เทศบาลต าบลต้องท า ไดแ้ก่ 
1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
2. ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทาง 
3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัด มูลฝอยและสิ่งปฏกิูล 
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
5. ให้มีเครื่องใชใ้นการดับเพลิง 
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
7. ส่งเสรมิการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผู้พิการ 
8. บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถิ่น 
9. หน้าที่อื่นตามทีก่ฎหมายบัญญัติให้เปน็หน้าที่ของเทศบาล 

อ านาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับที ่13) พ.ศ. 2548 ไดก้ าหนด อ านาจหน้าที่ที่เทศบาลต าบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขต 
เทศบาล ไดแ้ก ่
1.  ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
2.  ให้มีโรงฆ่าสัตว ์
3.  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
4.  ใหม้ีสุสานและฌาปนสถาน 
5. บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
6. ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทกัษ์รกัษาคนเจ็บไข ้
7. ให้มีและบ ารุงการไฟฟา้หรือแสงสวา่งโดยวิธอีื่น 
8.  ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(9) เทศพาณิชย์ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 

       มาตรา 16  ให้เทศบาล เมอืงพัทยา และองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพือ่ประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่ของตนเองดังนี้ 
1. การจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นของตนเอง 
2. การจัดให้มีและบ ารุงรกัษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรอื ท่าข้าม และที่จอดรถ 
4. การสาธารณูปโภคและการกอ่สร้างอื่นๆ 
5. การสาธารณูปการ 
6. การส่งเสรมิ การฝกึ และประกอบอาชีพ 
7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
8. การส่งเสรมิการทอ่งเที่ยว 
9. การจัดการศกึษา 
10. การสังคมสงเคราะห ์และการพัฒนาคณุภาพชีวิตเดก็ สตร ีคนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
11. การบ ารุงรกัษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิน่ และวัฒนธรรมอนัดีของทอ้งถิ่น 
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
13. การจดัให้มีและบ ารุงรกัษาสถานที่พกัผอ่นหย่อนใจ 
14. การส่งเสรมิกีฬา 
15. การส่งเสรมิประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสทิธิเสรีภาพของประชาชน 
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมอืง 
18. การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
19. การสาธารณสขุ การอนามัยครอบครัว และการรกัษาพยาบาล 
20. การจดัให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว ์
22. การจดัให้มีและควบคุมการฆา่สัตว ์
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอืน่ ๆ 
24. การจดัการ การบ ารุงรกัษา และการใชป้ระโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
25. การผังเมือง 
26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
27. การดแูลรกัษาที่สาธารณะ 
28. การควบคุมอาคาร 
29. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
30. การรักษาความสงบเรียบรอ้ย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกนัและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
31. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
เทศบาลต าบลช าฆ้อ 

(๑๕ วัน) 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ทราบ 

ไม่ยุติแจ้งผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ทราบ 

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
เทศบาลต าบลช าฆ้อ 

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
089-091-4422 

๔. ร้องเรียนทาง 
Facebook 

เทศบาลต าบลช าฆ้อ 

ยุติ ไม่ยุติ 

สิ้นสุดการด าเนินการ 
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่อง 

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 



สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 

อ าเภอเขาชะเมา 038-996098 

โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา 038-996023 

สถานีต ารวจภูธรเขาชะเมา 038-969218 , 038-969319 

เทศบาลต าบลช าฆ้อ 033-014678 , 089-0914422 

การไฟฟ้าสว่นภูมภิาคเขาชะเมา 038-996099 

กู้ภัยอ าเภอเขาชะเมา 097-1279459 , 1669 

โรงเรียนช าฆ้อพิทยาคม 033-012614 

โรงเรียนบ้านศรีประชา 038-010045 

โรงเรียนบ้านช าฆ้อ 038-969142 

โรงเรียนบ้านเขาช่องลม 038-010063 

 

 

 

เบอร์ติดต่อผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทรศัพท์ 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 089-9364732 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 087-1297649 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 093-6169807 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 / ก านันต าบลช าฆ้อ 0994-924108 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 084-5564163 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่6 089-0910184 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 086-1534438 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 087-1357093 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 089-9651602 
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