รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ
นายสุทิน สุดถิ่น
นายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า
ที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้าในการประชุมสภา
เทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจาปี พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า

คานา
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ วรรค 5
กาหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจา
ทุกปี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศโดยเปิดเผย
เทศบาลเมืองปรกฟ้า จึงได้จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้สภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า
และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้าได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองปรกฟ้า
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ต่อไป
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คากล่าวรายงานของนายกเทศบาลเมืองปรกฟ้า
ตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้าและประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองปรกฟ้า ที่เคารพทุกท่าน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ
กาหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจา
ทุกปี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศติดไว้โดยเปิดเผย
กระผม นายสุทิน สุดถิ่น นายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้าคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยสามัญ
สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ กาหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจาทุกปี
บัดนี้ ได้ครบกาหนดการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ) ประจาปี
งบประมาณ 2564 แล้ว จึงเห็นควรจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ตามนโยบายที่ได้แถลง
ไว้ ต่อ สภาเทศบาลเมื องปรกฟ้ า และประชาชนในเขตเทศบาลเมือ งปรกฟ้ า ให้ ได้รับ ทราบถึ งความก้าวหน้ า การ
ดาเนินงานที่ได้กาหนดไว้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งรายงานฉบับนี้จะแสดงให้เห็นภาพรวมทั้งหมดที่ได้
ดาเนินการในระยะที่ผ่านมา
หวังว่ารายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเป็นกลไกส่วนหนึ่งให้สภาเทศบาลเมืองปรกฟ้าและประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า ในการติดตามตรวจสอบผลการดาเนินงานการจัดบริการสาธารณะของ เทศบาลเมืองปรกฟ้า
ต่อไป

(นายสุทิน สุดถิ่น)
นายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า

วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า
“เทศบาลเมืองปรกฟ้า เป็นเทศบาลที่มีการบริหารจัดการแนวใหม่ มุ่งสร้างเศรษฐกิจและสังคม ชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
“ตามที่เทศบาลเมืองปรกฟ้าได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า พร้อมทั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปรกฟ้า ซึ่งเราท่านทั้งหลาย ต่างได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนให้ทาหน้าที่เป็นตัวแทนนาพาความผาสุก
ความเจริญก้าวหน้า สร้างความมั่นคงมาสู่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า”
เพื่อให้การบริหารราชการ สามารถบรรลุถึงภารกิจ และดาเนินการไปตามแนวทางที่กล่าวมา
จึงกาหนดนโยบายในการบริหารราชการของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ไว้ดังนี้
1. นโยบายเร่งด่วน
เพื่ อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่ งเสริม
ความเข้าใจในระบอบประชาธิป ไตยอัน มี พ ระมหากษั ต ริย์ท รงเป็ น ประมุ ข การแก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้อ นของ
ประชาชนจากสาธารณภัย การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามขนาดของประชากร การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
2. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
เพื่ อยกระดับ ให้ ป ระชาชนมีคุณ ภาพชีวิตที่ดีทั้งทางด้านสาธารณสุ ข สวัสดิการสังคม รวมทั้งความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัย จัด บริการส่งเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชนอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข สนับสนุนการดาเนินงาน
กองทุ น หลั กประกั น สุ ข ภาพ ส่ งเสริ ม การดู แลอนามั ยสิ่ งแวดล้ อม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ผู้ สู งอายุ ผู้ พิ การและ
ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และการให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย โดยพัฒนาระบบการปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับพื้นที่ ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน
3. นโยบายการพัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อพัฒ นาและบ ารุงรักษาเส้ นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม
ระหว่างหมู่บ้าน อาเภอและจังหวัด ปรับปรุงถนนทุกเส้นให้เป็นถนนไร้ฝุ่น วางระบบระบายน้า จัดให้มีแสงสว่างถนน
ทุกเส้น ตามทางแยกและจุดเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดอันตรายได้
4. นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน จัดให้มีระบบประปาขนาดใหญ่
และแหล่งกักเก็บน้าที่เพียงพอ รอรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
5. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมทางการเมือง การ
ปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงความสาคัญของการใช้สิทธิเลือกตั้งทุกระดับ และการมีส่วนร่วม
พัฒ นาท้องถิ่น ร่วมกับเทศบาล โดยบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒ นาด้านต่าง ๆ ของชุมชน ร่ วมกันแผนพัฒ นา
ท้องถิ่นของเทศบาล เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้นาชุมชน การสร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจ
ให้แก่ชุมชน ภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน

6. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี
เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดสามารถดาเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะ ให้แก่ประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส และคุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณ
อย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เช่น การบริการข้อมูลข่าวสาร การร้องเรียนร้ องทุกข์ การ
ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่างๆ ข้อมูลแผนที่ภาษีเพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษี ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการ
พัฒนาองค์ความรู้ที่จาเป็นสาหรับผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดับ

ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลเมืองปรกฟ้า
1.สภาพทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
เทศบาลเมืองปรกฟ้ามีชื่อเดิมว่าองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะจันทร์ เป็นสภาตาบลและได้จัดตั้งเป็นองค์การ
บริหารส่วนตาบลเกาะจันทร์ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 และต่อมาได้ยกฐานะ
ขึ้นเป็น เทศบาลเมืองปรกฟ้าตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554
ที่ตั้ง
เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตั้งอยู่ที่ถนนเกาะจันทร์ – ปรกฟ้า เลขที่ 999 บ้านปรกฟ้า หมู่ที่ 7
ตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ห่างจากที่ทาการอาเภอเกาะจันทร์ ระยะทางประมาณ 7
กิโลเมตร

แผนที่เทศบาลเมืองปรกฟ้า
อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

เนื้อที่และอาณาเขต
เทศบาลเมืองปรกฟ้ามีเนื้อที่โดยประมาณ 182.06 ตารางกิเมตร หรือประมาณ 113,790 ไร่
มีอาณาเขตติดต่อกับตาบลต่างๆ คือ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตาบลหนองไม้แก่น อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตาบลวัดสุวรรณ อาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ตาบลคลองตะเกรา อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวัน
ติดต่อกับ
กับตาบลท่าบุญมี อาเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรี
สภาพภูมิประเทศ
เทศบาลเมืองปรกฟ้ามีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเนินลูกคลื่นและพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทาการเกษตร
เช่น มันสาปะหลัง อ้อยโรงงาน มะม่วง ขนุน ยางพารา ยูคาลิปตัส ปาล์ม มีลาคลองไหลผ่าน 10 สาย เช่น คลองหลวง
คลองระกา คลองห้วยเสือแพะ เป็นต้น มีอ่างเก็บน้าจานวน 2 แห่ง คืออ่างเก็บน้าบ้านสระตาพรหม ตั้งอยู่ที่ชุมชนที่
3 และอีก 1 แห่ง คือ อ่างเก็บน้าคลองหลวงรัชชโลธร ตัง้ อยู่ที่บริเวณชุมชนที่ 1 และชุมชนที่ 8
การเมืองการปกครอง แบ่งเป็น 14 ชุมชน แยกเป็น
ชุมชนที่ 1 ชุมชนบ้านคลอง
ชุมชนที่ 2 ชุมชนบ้านหนองชุมเห็ด
ชุมชนที่ 3 ชุมชนบ้านสระตาพรหม
ชุมชนที่ 4 ชุมชนบ้านเจ็ดเนิน
ชุมชนที่ 5 ชุมชนบ้านโปร่งหิน
ชุมชนที่ 6 ชุมชนบ้านเนินทุ่ง
ชุมชนที่ 7 ชุมชนบ้านปรกฟ้า
ชุมชนที่ 8 ชุมชนบ้านหนองแฟบ
ชุมชนที่ 9 ชุมชนบ้านหนองยายหมาด
ชุมชนที่ 10 ชุมชนบ้านหนองมะนาว
ชุมชนที่ 11 ชุมชนบ้านแปลง
ชุมชนที่ 12 ชุมชนบ้านเขาวังแก้ว
ชุมชนที่ 13 ชุมชนบ้านเนินตะแบก
ชุมชนที่ 14 ชุมชนบ้านโค้งประดู่

ประชากร เทศบาลเมืองปรกฟ้า มีจานวนประขากรทั้งสิ้น 14,245 คน เป็นชาย 7,222 คน
เป็นหญิง 7,023 คน จานวนครัวเรือน 4,231 ครัวเรือน แยกเป็นหมู่บ้าน ดังนี้ที่มา : ( สานักงานทะเบียน
ชุมชนที่

ชื่อชุมชน

จานวนประชากร

1

บ้านคลอง

ชาย
239

หญิง
187

รวม
426

2

บ้านหนองชุมเห็ด

434

344

3

บ้านสระตาพรหม

758

4

บ้านเจ็ดเนิน

5

จานวน
ครัวเรือน

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน

เบอร์โทรศัพท์

127

นายพิเชษฐ์ ปานแสงทอง

081-7520331

778

275

นายสุพัฒน์ ทิวาวัลย์

089-8317746

708

1,466

534

นายนพดล ไกรกิจฟุ้ง

081-7424885

653

676

1,329

358

นายชานาญ ลาจวน

081-9821349

บ้านโปร่งหิน

591

595

1,186

342

นายธนพล เตศิริ

087-1366215

6

บ้านเนินทุ่ง

483

477

960

254

นายนุกูล สุดถิ่น

089-8344134

7

บ้านปรกฟ้า

780

756

1,536

485

นายเกียรติณรงค์ชัย ฉิมพลีกลุ 089-9317763

8

บ้านหนองแฟบ

332

272

704

225

นายอนุชิต อนันต์สิทธิพร

081- 9263091

9

533

543

1,076

323

นายธนกร รื่นรมย์วารี

062-6713557

10

บ้านหนองยาย
หมาด
บ้านหนองมะนาว

721

723

1,444

386

นางกันนิกา ทีปกากร

084-7835573

11

บ้านแปลง

587

600

1,187

296

นางปวิตราธรณ์ เกตุภัทรภณ 081-7625439

12

บ้านเขาวังแก้ว

369

396

765

205

นายนริศ รุ่งเสถียร

081-7616219

13

บ้านเนินตะแบก

466

456

922

259

นางสาวปราณี เจริญ

084 -8665838

14

บ้านโค้งประดู่

276

290

566

162

นายอังปัว เลิศกิจเจริญผล

086-0414975

7,222

7,023

14,245

4,231

รวม

อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2565 )
2.ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
อาชีพของประชาชน
ประชากรในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ทานา ทาไร่
ทาสวน เลี้ยงสัตว์ และมีอาชีพทางานในโรงงานอุตสาหกรรม
รายได้ประชากร
รายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคการเกษตรเฉลี่ยประมาณ 25,000 บาท/คน/ปี
ที่มา : ( กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองปรกฟ้า ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2565 )

3. ข้อมูลด้านสังคม
สถานศึกษาภายในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า
ลาดับที่

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ที่ตั้ง

1

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด

บ้านหนองชุมเห็ด

ชุมชนที่ 2 บ้านหนองชุมเห็ด
อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

2

โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม

-

บ้านเขาสัตตพรหม

ชุมชนที่ 3 บ้านสระตาพรม
อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

3

โรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน

-

บ้านเจ็ดเนิน

ชุมชนที่ 4 บ้านเจ็ดเนิน
อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

4

โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง

-

บ้านเนินทุ่ง

ชุมชนที่ 6 บ้านทับบริบูรณ์
อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

5

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า

บ้านปรกฟ้า

ชุมชนที่ 7 บ้านปรกฟ้า
อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

6

โรงเรียนบ้านแปลง

-

บ้านแปลง

ชุมชนที่ 11 บ้านแปลง
อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

7

โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว

-

บ้านเขาวังแก้ว

ชุมชนที่ 12 บ้านเขาวังแก้ว
อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

8

โรงเรียนบ้านโค้งประดู่

-

บ้านโค้งประดู่

ชุมชนที่ 14 บ้านโค้งประดู่
อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

9

โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด

บ้านหนองยายหมาด

ชุมชนที่ 9 บ้านหนองยายหมาด
อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

4. ข้อมูลด้านสถาบันและองค์กรทางศาสนา
จานวนวัดทั้งหมด 10 แห่ง คือ
1.วัดหนองชุมเห็ด ตั้งอยู่ชุมชนที่ 2 บ้านหนองชุมเห็ด อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
2. วัดป่าโชติธรรม (เขาเอียง) ตั้งอยู่ชุมชนที่ 3 บ้านสระตาพรม อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
3. วัดเจ็ดเนิน ตั้งอยู่ชุมชนที่ 4 บ้านเนินหิน อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
4. วัดทับบริบูรณ์ ตั้งอยู่ชุมชนที่ 6 บ้านทับบริบูรณ์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

5. วัดปรกฟ้า ตั้งอยู่ชุมชนที่ 7 บ้านปรกฟ้า อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
6. วัดพุทธศาสตร์ ตั้งอยู่ชุมชนที่ 7 บ้านปรกฟ้า อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
7. วัดหนองบอน ตั้งอยู่ชุมชนที่ 9 บ้านหนองยายหมาด อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
8. วัดหนองยายหมาด ตั้งอยู่ชุมชนที่ 9 บ้านหนองยายหมาด อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
9. วัดเขาวังแก้ว ตั้งอยู่ชุมชนที่ 12 บ้านเขาวังแก้ว อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
10. วัดเขาลมเย็น ตั้งอยู่ชุมชนที่ 12 บ้านเขาวังแก้ว อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
สานักสงฆ์ จานวน 3 แห่ง
1. สานักสงฆ์สระตาพรหม ตั้งอยู่ชุมชนที่ 3 บ้านสระตาพรม อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
2. สานักสงฆ์โปร่งหิน ตั้งอยู่ชุมชนที่ 5 บ้านโปร่งหิน อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
3. สานักสงฆ์เขาลมเย็น ตั้งอยู่ชุมชนที่ 12 บ้านเขาวังแก้ว อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
ศาลเจ้า จานวน 2 แห่ง ตั้งอยู่ชุมชนที่ 7 บ้านปรกฟ้า อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
1. ศาลเจ้าแม่โป๊ยโป้ 2. ศาลหลวงเตี่ย
มัสยิด จานวน 1 แห่ง มัสยิดฮารุณมุสตอฟา ตั้งอยู่ชุมชนที่ 7 บ้านปรกฟ้า อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
ที่มา : ( กองการศึกษาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2565 )
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาประจาตาบล/ชุมชน 2 แห่ง คือ
1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลบ้านหนองชุมเห็ด ตั้งอยู่ชุมชนที่ 2 บ้านหนองชุมเห็ด
อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี เบอร์โทรศัพท์ 038–260657
2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลบ้านปรกฟ้า ตั้งอยู่ชุมชนที่ 7 บ้านปรกฟ้า
อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
บุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด 9 คน มีอาสาสมัครสาธารณสุข จานวน 97 คนประธานอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาตาบลเกาะจันทร์ นายพงษ์เทพ บุญเมือง เบอร์โทรศัพท์ 086 - 8875267
ที่มา : ( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองปรกฟ้า ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2565 )
5. ข้อมูลด้านความปลอดภัย
มีตพู้ ักสายตรวจจานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ชุมชนที่ 7 บ้านปรกฟ้า อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
6. ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม
การเดินทางติดต่อราชการที่อาเภอเกาะจันทร์ มีรถโดยสาร 1 สาย ได้แก่รถโดยสารสายปรกฟ้า – ชลบุรี ส่วน
สภาพถนนในชุมชนเป็นถนนดินและลูกรัง จานวน 131 สาย ถนนลาดยาง จานวน 26สาย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จานวน 19 สาย สะพาน 5 แห่ง
5.2 การไฟฟ้า
ประชากรในเขตเทศบาลมีใช้ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 98.85 ของครัวเรือนทั้งหมดและบางส่วนใช้ไฟฟ้า
(โซลาเซล ) คิดเป็นร้อยละ 4.11 ของครัวเรือนทั้งหมด

การประปา
การประปาที่เทศบาลเมืองปรกฟ้าบริหารจัดการเองจานวน 10 ชุมชน คือ ชุมชนที่
3,4,5,7,9,10,11,12,13,14 จานวนผู้ใช้น้าประปาทั้งหมด 2,390 ครัวเรือน ชุมชนที่ 2,6,8,15 เป็นการบริหาร
จัดการโดยชุมชน
โทรศัพท์
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
จานวน 20
แห่ง
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 2
จานวน 2
แห่ง
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 3
จานวน 3
แห่ง
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 5
จานวน 2
แห่ง
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 6
จานวน 1
แห่ง
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 7
จานวน 5
แห่ง
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 8
จานวน 1
แห่ง
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 9
จานวน 1
แห่ง
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 11
จานวน 2
แห่ง
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 12
จานวน 1
แห่ง
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 13
จานวน 1
แห่ง
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 14
จานวน 1
แห่ง
ระบบเศรษฐกิจ
การเกษตร
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชส่วนใหญ่ที่ปลูกคือ มันสาปะหลัง อ้อย ยูคาลิปตัส
ขนุน มะม่วง ปาล์ม ข้าวโพด และพืชผักสวนครัว
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ และกลุ่มอื่นๆ ในตาบลเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า ตาบลเกาะจันทร์
อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี มีทั้งหมด 11 กลุ่ม ดังนี้
ชุมชนที่ 1 กลุ่มทาขนมไทย
ชุมชนที่ 2 กลุ่มทาเครื่องแกง
ชุมชนที่ 3 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วง
ชุมชนที่ 4 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
ชุมชนที่ 5 กลุ่มเย็บผ้าโหล
ชุมชนที่ 6 กลุ่มทาเครื่องแกง น้าพริก
ชุมชนที่ 7 กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ/กลุ่มร้านค้าชุมชน (วัดปรกฟ้า) /กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ต.
เกาะจันทร์ (ปั๊มน้ามัน) /กลุ่มสานเข่งปลาทู
ชุมชนที่ 8 กลุ่มเลี้ยงวัว/กลุ่มทาขนมจีน/กลุ่มทาน้าพริกแม่สาราญ/กลุ่มถักโครเชต์
ชุมชนที่ 9 กลุ่มผลิตไม้กวาดดอกหญ้า
ชุมชนที่ 10 กลุ่มร้านค้าชุมชน
ชุมชนที่ 11 กลุ่มสานเข่งปลาทู
แรงงาน

ประชากรในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ทานา
ทาไร่ ทาสวน เลี้ยงสัตว์ และมีอาชีพทางานในโรงงานอุตสาหกรรม
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา สถาบันและองค์กรทางศาสนา วัดมีจานวน 9 แห่ง คือ
1.วัดสายวารี
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 1 บ้านคลอง อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
2.วัดหนองชุมเห็ด
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 2 บ้านหนองชุมเห็ด อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
3.วัดป่าโชติธรรม (เขาเอียง) ตั้งอยู่ชุมชนที่ 3 บ้านสระตาพรม อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
4. วัดเจ็ดเนิน
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 5 บ้านโปร่งหิน อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
5.วัดทับบริบูรณ์
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 6 บ้านทับบริบูรณ์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
6. วัดปรกฟ้า
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 7 บ้านปรกฟ้า อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
7. วัดพุทธศาสตร์
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 7 บ้านปรกฟ้า อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
8. วัดหนองบอน
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 9 บ้านหนองยายหมาด อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
9. วัดเขาวังแก้ว
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 12 บ้านเขาวังแก้ว อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
สานักสงฆ์
จานวน 4 แห่ง
1.สานักสงฆ์สระตาพรหม ตั้งอยู่ชุมชนที่ 3 บ้านสระตาพรม อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
2.สานักสงฆ์โปร่งหิน
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 5 บ้านโปร่งหิน อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
3.สานักสงฆ์หนองยายหมาด ตั้งอยู่ชุมชนที่ 9 บ้านหนองยายหมาด อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
4.สานักสงฆ์เขาลมเย็น
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 12 บ้านเขาวังแก้ว อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
ศาลเจ้า จานวน 2 แห่ง
1. ศาลเจ้าแม่โป๊ยโป้
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 7 บ้านปรกฟ้า อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
2. ศาลหลวงเตี่ย
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 7 บ้านปรกฟ้า อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
มัสยิด จานวน 1 แห่ง
มัสยิดฮารุณมุสตอฟา
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 7 บ้านปรกฟ้า อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
7.2 ประเพณีและงานประจาปี
บุญกลางบ้าน และแม่ศรีผีกระด้ง จะจัดช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ชาวบ้านจะร่วมกัน
ทาบุญตักบาตรพอตอนเย็นจะทาการสวดมนต์ แล้วหลังจากนั้นจะทาการแห่แม่ศรีผีกระด้ง โดยจะให้ผู้หญิงสาว
บริสุทธิ์ใส่ชุดไทยมาราและเล่นกิจกรรมซ่อนไข่โดยให้แม่ศรีปิดตาหาไข่ แล้วจะมีอีกคนที่ถือกระด้งเพื่อตามหาไข
7.3 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
- น้าพริกเครื่องแกง ชุมชนที่ 2,6,8 ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วง ชุมชนที่ 3 ผลิตไม้กวาดดอกหญ้า
ชุมชนที่ 9
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้า
แหล่งน้าธรรมชาติ ลาน้า ลาห้วย มีจานวน 10 สาย คือ
สายที่ 1 คลองหลวง ไหลผ่านชุมชนที่ 1, 2, ,8, 10
สายที่ 2 ห้วยวังระกา ไหลผ่านชุมชนที่ 1, 6 ,12 ,2
สายที่ 3 ห้วยเสือแพะไหลผ่านชุมชนที่ 3, 6
สายที่ 4 ห้วยบวบ ไหลผ่านชุมชนที่ 2, 13
สายที่ 5 ห้วยน้าโสม ไหลผ่านชุมชนที่ 11

สายที่ 6 ห้วยแปดวา ไหลผ่านชุมชนที่ 6, 9, 11
สายที่ 7 ห้วยโค้ง ไหลผ่านชุมชนที่ 9, 11
สายที่ 8 ห้วยปอ ไหลผ่านชุมชนที่ 6 ,9 ,11 ,12
สายที่ 9 ห้วยซุง ไหลผ่านชุมชนที่ 8
สายที่ 10 ห้วยราแพน ไหลผ่านชุมชนที่ 4,5 ,14,10
บึง หนอง และอื่นๆจานวน 3 แห่ง คือ
หนองตะเคียนอยู่ชุมชนที่ 5 บ้านโปร่งหิน หนองกรันเกราอยู่ชุมชนที่ 11 บ้านแปลง
หนองกะหลักอยู่ชุมชนที่ 7 บ้านปรกฟ้า
8.2 ป่าไม้
- ไม้ยูคาลิปตัส ต้นปาล์ม ต้นมะม่วง ต้นขนุน ต้นมะพร้าวและสวนยางพารา
9. ข้อมูลด้านศักยภาพของเทศบาลเมืองปรกฟ้า
โครงสร้างและอัตรากาลังของเทศบาลเมืองปรกฟ้า
9.1 อัตรากาลังของเทศบาลเมืองปรกฟ้า มีจานวนบุคลากรทั้งหมด 100 คน ดังต่อไปนี้
 นายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า
จานวน 1 คน (ฝ่ายบริหาร)
 รองนายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า
จานวน 2 คน (ฝ่ายบริหาร)
 เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า
จานวน 2 คน (ฝ่ายบริหาร)
 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า
จานวน 1 คน (ฝ่ายบริหาร)
 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า
จานวน 18 คน (ฝ่ายนิติบัญญัติ)
 พนักงานเทศบาล
จานวน 27 คน
 ลูกจ้างประจา
จานวน 3 คน
 พนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน 20 คน
 พนักงานจ้างทั่วไป
จานวน 25 คน
ตารางแสดงอัตรากาลังจานวนบุคลากรทั้งหมดของเทศบาลเมืองปรกฟ้า
อัตรากาลังของเทศบาลเมืองปรกฟ้า
จานวนบุคลากร ( คน )
ฝ่ายนิติบัญญัติ

18

ฝ่ายบริหาร

7

ข้าราชการ

27

ลูกจ้างประจา

3

พนักงานจ้างตามภารกิจ

20

พนักงานจ้างทั่วไป

25

รวมทั้งสิ้น
100
ที่มา : ( งานบริหารงานบุคคล สานักปลัดเทศบาลเมืองปรกฟ้า ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2565 )

10. ข้อมูลด้านการเมืองการบริหาร
- ตามมาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 เทศบาลเมืองมีอานาจหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50
(2) ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
(3) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(4) ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
(5) ให้มีและบารุงทางระบายน้า
(6) ให้มีและบารุงส้วมสาธารณะ
(7) ให้มีและบารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(8) ให้มีการดาเนินกิจการโรงรับจานาหรือสถานสินเชื้อท้องถิ่น
- ตามมาตรา 54 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 เทศบาลเมืองอาจจัดทากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(1) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(2) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(3) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
(4) ให้มีและบารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
(5) ให้มีและบารุงโรงพยาบาล
(6) ให้มีการสาธารณูปการ
(7) จัดทากิจการซึ่งจาเป็นเพื่อการสาธารณสุข
(8) จัดตั้งและบารุงและบารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
(9) ให้มีและบารุงสถานที่สาหรับการกีฬาและพลศึกษา
(10) ให้มีและบารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(11) ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น
(12) เทศพาณิชย์
สภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจานวน 3 เขต
เลือกตั้ง เขตละ 6 คนรวม 18 คน มีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 4 ปี ทาหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายแผนพัฒนาระเบียบข้อบังคับ ต่าง ๆ
ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี จานวน 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน
รองนายกเทศมนตรี จานวน 3 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี จานวน 1 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จานวน 1 คน
ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรี มีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 4 ปี มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานของ
เทศบาลเมืองปรกฟ้า ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนพัฒนาระเบียบ และข้อบังคับต่างๆโดยรองนายกเทศมนตรี
ทาหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของนายกตามที่ได้รับมอบหมาย

นอกจากสภาเทศบาลและฝ่ายบริหารแล้วยังมีข้าราชการประจาเรียกว่า พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนั กงานจ้ าง โดยมีป ลัดเทศบาลเมืองปรกฟ้ าเป็นผู้ บังคับบัญ ชาและรับผิ ดชอบในงานประจาทั่ วไป แบ่งการ
บริหารงานออกเป็นส่วนต่าง ๆ จานวน 7 ส่วนราชการ 1 หน่วยตรวจสอบ โดยมีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
1. สานักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปของเทศบาล งานเลขานุการ
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุ การนายกเทศมนตรี งานกิจการสภา
เทศบาล การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริม
การท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษา
ความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานสนับสนุน การประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒ นาเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานนิติการ งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจาตัวประชาชน งานการเลือกตั้ง และงานราชการที่มิได้กาหนดให้เป็น
หน้ าที่ของกองหรือส่ วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่ วน
ราชการในเทศบาล ให้เป็ น ไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการข้อมูล
สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น
2 ฝ่าย 5 งาน
1.1 ฝ่ายอานวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.1.2 งานการเจ้าหน้าที่
1.2 ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.2.1 งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
1.2.2 งานนิติการ
1.2.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม
และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสาร
ทางการเงิน งานการตรวจสอบใบส าคัญ ฎี ก าทุ กประเภท งานการจั ดท าบั ญ ชี งานตรวจสอบบั ญ ชีทุ ก ประเภท
งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นๆ งานจัดทาหรือช่วยจัดทางบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และ
รายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทางบทดลองประจาเดือนและประจาปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง
จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจาหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท
งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการ ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิ น
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย 3 งาน
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
2.1.1 งานการเงินและบัญชี
2.1.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน
2.2 ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
2.2.1 งานพัฒนารายได้
3. กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา
งานจัดทาราคากลาง งานจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทาทะเบียน
ประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้า งานติดตั้งซ่ อมบารุงระบบไฟส่ องสว่างและไฟสัญ ญาณ
จราจร งานปรับ ปรุงภูมิทัศน์ งานผั งเมืองตามพระราชบั ญ ญั ติ การผั งเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ

กฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบารุงประจาปี งานควบคุมการ
ก่อสร้างและซ่อมบารุง งานจัดทาประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทาทะเบียนประวัติการใช้
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งาน
เกี่ยวกับ การช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบ รรเทา
สาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทาทะเบียนควบคุม การจัดซื้อ
เก็บ รักษา การเบิ กจ่ายวัสดุ อุป กรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้คาแนะนาทาง
วิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย
5 งาน
3.1 ฝ่ายการโยธา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
3.1.1 งานการโยธา
3.1.2 งานสาธารณูปโภค
3.1.3 งานควบคุมอาคาร
3.1.4 งานบริหารงานทั่วไป
3.1.5 งานปรับปรุงภูมิทัศน์
4. กองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม มี ห น้ า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานการศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ จั ย
วิเคราะห์และจัดทาแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งาน
ให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล งานบริ ห ารสาธารณสุ ข งานส่ งเสริม ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค งานเวชปฏิ บั ติ ค รอบครัว งาน
หลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข
งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีวบาบัด งานฟื้นฟูสมรรถภาพและ
จิตใจผู้ป่ วย งานทัน ตสาธารณสุ ข งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒ นาระบบจัดการมูลฝอย งาน
บริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส งาน
อาสาสมัครสาธารณสุข งานป้องกันและบาบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย
วิเคราะห์ กาหนดมาตรการและแผนดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวัง
และตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน
การจัดการสิ่ งแวดล้ อม งานรณรงค์แ ละการฝึ กอบรมสร้างจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้ อม งานวางแผนและจัดทาแผน
ดาเนิ น งานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้า อากาศ และเสียง งานเฝ้าระวัง บาบัด ตรวจสอบคุณ ภาพน้า
อากาศ ของเสี ย และสารอัน ตรายต่างๆ งานบริการข้อมู ล สถิติ ช่ว ยเหลื อ ให้ คาแนะนาทางวิช าการ งานอื่น ๆที่
เกีย่ วข้อง และที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย 4 งาน
4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
4.1.1 งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
4.1.2 งานรักษาความสะอาด
4.2 ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
4.2.1 งานส่งเสริมสุขภาพ
4.2.2 งานบริหารงานทั่วไป

5. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งาน
ยุทธศาสตร์ของเทศบาล งานจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
งานประสานการจัดทาแผนพัฒ นาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล งานคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาล งานจัดทาเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีและฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานประชาสัมพันธ์
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานสถิติข้อมูล งานสารสนเทศ งานจัดทาและพัฒ นาระบบข้อมูลสารสนเทศของ
เทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่ง
ส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย 2 งาน
5.1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
5.1.1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
5.2 ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
5.2.1 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
6. กองการศึ ก ษา มี ห น้ าที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานบริห ารการศึ ก ษา งานพั ฒ นาการศึ ก ษา ทั้ ง
การศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษา
ปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการ ด้านการศึกษา งานโรงเรียน
งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด
งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งาน
พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณียังไม่จัดตั้งกองการ
เจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้คาแนะนาทางวิชาการ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 2 งาน
6.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
6.1.1 งานบริหารการศึกษา
6.1.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
7. กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทาแผนด้านการพัฒนาสังคม ด้านสวัสดิการ
สังคมและด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม
และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน งานพัฒนาชุมชน งานสารวจ
และจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานจั ดระเบียบชุมชน งานส่งเสริมสนั บสนุนการจัดสวัส ดิการสั งคมแก่เด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้
ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง ถูกทาร้ายร่างกาย งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย
งานสงเคราะห์ครอบครัว ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน และเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตในครอบครัว
งานด้านจิตวิทยา งานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ฯลฯ งานบริการข้อมูล สถิติ
ช่วยเหลือให้ คาแนะน าทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น
1 ฝ่าย 2 งาน

7.1 ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
7.1.1 งานสังคมสงเคราะห์
7.1.2 งานพัฒนาชุมชน
8. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารรับ การจ่ายเงิน ทุกประเภท
ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุ
และทรั พ ย์ สิ น งานตรวจสอบการท าประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น ของเทศบาล งานตรวจสอบ ติ ด ตามและการ
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมิน ความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้
ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมิน การควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้คาแนะนาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและ
ผู้เกี่ยวข้อง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกิจกรรมการทางการเมืองและทางการบริหาร เทศบาลเมืองปรกฟ้าได้ให้ประชาชน ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนได้ร่วมเสนอปัญหาความต้องการที่จะพัฒนาด้านต่างๆ ในชุมชนนั้นๆ
และยังได้ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เทศบาลเมือง
ปรกฟ้าจัดทาขึ้นตลอดทั้งปี

11. สรุปผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้มีคุณภาพและพัฒนา
สังคมให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
รวม

โครงการที่บรรจุใน โครงการที่ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยกเลิก
แผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินกา ดาเนินการ ดาเนิน โครงการ
(เฉพาะปี 2564) รแล้วเสร็จ
การ

รวม

60

11

17

-

-

28

58

14

6

-

-

20

24

10

1

-

-

11

4

1

-

-

-

1

15

2

-

-

-

2

161

38

24

-

-

62

ที่มาของข้อมูล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองปรกฟ้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สรุปผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

15
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0 0 0 1

0 0 0

2

0 0

0

ยุทธศาสตร์ที่ 1

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2564)
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยกเลิกโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
รวม

รวม

12. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้มีคุณภาพ
และพัฒนาสังคมให้
น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
รวม

งบประมาณตาม
แผนพัฒนา

เบิกจ่าย

ก่อหนี้ผูกพัน

คงเหลือ

รวม

26,417,252

4,303,608

4,097,400

-

8,401,008

17,077,000

6,432,166

4,699,300

-

11,131,466

4,998,000

1,825,120.10

54,600

-

1,879,720.10

260,000

138,374

-

-

138,374

1,475,000

84,960

-

-

84,960

50,227,252

12,784,228.10

8,851,300

-

21,635,528.10

ที่มาของข้อมูล : กองคลังเทศบาลเมืองปรกฟ้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

งบประมาณตามแผนพัฒนา

เบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ก่อหนี้ผูกพัน

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยังไม่ดาเนินการ

รวม

รวม

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคาแถลงนโยบาย
ของนายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า
หลักการและแนวทาง
เทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้ดาเนินการตามแนวนโยบาย ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า เมื่อวันที่ 20
พฤษภาคม 2564 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ) เทศบาลได้นาพาความผาสุก
ความเจริญ ก้าวหน้ า สร้ างความมั่น คงมาสู่ป ระชาชน เพื่ อให้ การบริห ารราชการ สามารถบรรลุ ถึงภารกิจ และ
ดาเนินการไปตามแนวนโยบายที่ได้แถลงไว้ ได้ ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเป้าหมายการ พัฒนาท้องถิ่น
ด้วยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมกาหนดทิศทางการพัฒนาให้เป็นไป ตาม
ความต้องการ ของประชาชน เปิดโอกาสให้ทุกชุมชนมีส่วนร่วม ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อผลักดันการแก้ไข
ปัญหา และพัฒนาท้องถิ่นไปสู่เป้าหมาย ได้อย่างสมบูรณ์โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้
เน้นย้าให้ส่วนราชการทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ขับเคลื่อนดาเนินการตามนโยบายดังกล่าวทั้ง 6 ด้าน ที่ได้แถลงต่อสภา
เทศบาลเมืองปรกฟ้าภายใต้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมเร่งดาเนินการ
ปฏิบัติภารกิจที่สามารถสนองตอบความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ทั้งในส่วนที่เป็นภารกิจประจา และภารกิจตาม
นโยบายและความจาเป็นเร่งด่วน ซึ่งสามารถสรุปผลการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
เมืองปรกฟ้าในภาพรวมได้ ดังนี้

ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการ
ใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (AED) สาหรับผู้นาชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปรกฟ้า ประจาปี
งบประมาณ 2564

โครงการส่งเสริมการออกกาลังกายการเล่นกีฬาเปตองเพื่อสุขภาพสาหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน
ชุมชนที่ 9 บ้านหนองยายหมาด ประจาปีงบประมาณ 2564

โครงการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมขยะพิษแลกสิ่งของ

เทศบาลเมืองปรกฟ้า เป็นผู้แทนองค์กรเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "อีซูซุ..ให้น้าเพื่อชีวิต"
เพื่อสนับสนุนระบบน้าดื่มสะอาดจากแหล่งน้าบาดาลให้กับโรงเรียนบ้านแปลง (รามคาแหงอนุสรณ์ 7)
อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรแก่เยาวชนฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการรณรงค์การใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า เพื่อเป็นการ
ป้องกันอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตราย

