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สภาพข้อมูลพื้นฐานเมืองหัวหิน 

เทศบาลเมืองหัวหิน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ติดกับ
ทะเลอ่าวไทย พื้นที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ทิศตะวันตกเป็นภูเขา พื้นที่ลาดเอียงลงสู่ทะเลอ่าวไทย  มี
พ้ืนที่รวม 86.36 ตารางกิโลเมตร หรือ 53,975 ไร่ มีถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ตัดผ่านจาก
ทิศเหนือจรดทิศใต้ยาวประมาณ 22 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 230 กิโลเมตร ลักษณะ
พ้ืนที่เป็นชุมชนเมืองหนาแน่นและการพาณิชยกรรมประมาณร้อยละ 3 และมีชุมชนที่กระจัดกระจายไม่
หนาแน่นห่างไกลออกไป พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ว่างและพ้ืนที่เขตทหาร การขยายตัวของ
เมืองมีลักษณะเป็นแนวยาวไปตามถนนเพชรเกษม มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง มีโรงแรม บ้านพัก ร้านอาหาร
และสถานประกอบการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวจ านวนมาก ในปีหนึ่ง  ๆ จึงมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวจ านวน
ประมาณเกือบ 2 ล้านคน ก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัดในท้องถิ่น ปีละกว่า 6 พันล้านบาท 

เทศบาลเมืองหัวหิน เป็นที่ตั้งของเขตพระราชฐาน คือ วังไกลกังวล  ทรงตั้งขึ้นเป็นที่ประทับส่วน
พระองค์ ห้ามมิให้ผู้ไม่มีกิจธุระเกี่ยวข้องเข้าชมและกระท าการใด ๆ เนื่องจากมีการขึ้นประกาศเป็นรโหฐานแต่
ยังคงให้ผู้ที่ต้องการออกก าลังกายเข้าไปใช้พ้ืนที่ทะเลน้อยได้ และพระราชทานพ้ืนที่ในการปลูกผักปลอด
สารพิษของโรงเรียนวังไกลกังวลได้   

อาณาเขตรับผิดชอบ   เขตปกครองของเทศบาลเมืองหัวหินครอบคลุมพ้ืนที่ 2 ต าบล คือ 
1. ต าบลหัวหิน 
2. ต าบลหนองแก 

ทิศเหนือ จรดเขตเทศบาลเมืองชะอ า  อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี  
ทิศใต ้   จรดอ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ทิศตะวันตก  จรดทะเลอ่าวไทย  
ทิศตะวันตก   จรดต าบลทับใต้และต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน 

  

 

 

 

 

แผนที่แสดงอาณาเขตของเทศบาลเมืองหัวหิน 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ข้อมูลประชากรตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 

ประชากรโดยรวมทั้งสิ้น  62,339  คน แยกเป็น  
ชาย  29,679  คน   
หญิง 32,660  คน 

ต าบลหัวหิน        ประชากรรวม      39,543   คน     
ต าบลหนองแก     ประชากรรวม      13,376   คน 

บ้านเรือน จ านวน 33,792 หลังตาเรือน  แยกเป็น  
ต าบลหัวหิน        23,973   หลังคาเรือน                
ต าบลหนองแก       9,819   หลังคาเรือน 

ความหนาแน่นของจ านวนประชากร 612.77  คน/ตารางกิโลเมตร มีอัตราการเพ่ิมของประชากร
ในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา เฉลี่ยร้อยละ 2 ต่อปี  มีการประมาณการว่าประชากรแฝงในเขตเทศบาลมีสัดส่วนที่
ใกล้เคียงกับประชากรตามทะเบียนราษฎร  การเพ่ิมของประชากรมาจากการย้ายถิ่นเป็นหลักเนื่องจากการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมีแหล่งสถานศึกษาทุกระดับ 

 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
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สภาพเศรษฐกิจส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวและการพาณิชยกรรม มีร้านค้า โรงแรม บ้านพักตาก
อากาศต่าง ๆ จ านวนมาก เป็นแหล่งงานให้แก่คนในท้องถิ่น รายได้ของท้องถิ่นมาจากการท่องเที่ยวเป็นส าคัญ 

เกษตรกรรม 

ประชาชนที่อยู่ด้านทิศตะวันตกของเขตเทศบาล ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม ชนิดพ้ืนที่ปลูก ได้แก่ สับปะรด มะม่วง ขนุน มะพร้าว พืชผักและไม้ดอกไม้
ประดับ จ านวนครัว เรือนในภาคเกษตรกรรมที่อยู่ ในเขตเทศบาล จ านวน 85 ครัว เรือน           
พ้ืนที่ท าสวน 305 ไร่   

การท่องเที่ยว   แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในเขตเทศบาล  เช่น 
-ชายหาดหัวหิน ชายหาดหัวหินเป็นชายหาดที่สวยงาม  มีหาดทรายที่ขาวละเอียด น้ าทะเลใสสะอาด 

โดยมีจุดลงทะเลจุดใหญ่ที่ถนนด าเนินเกษม  
-สวนหลวงราชินี เทศบาลได้พัฒนาปรับปรุงที่ดิน 19 ไร่ บริเวณถนนเลียบวังเหนือ ให้เป็นสถานที่

ท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมือง และสามารถลงชายหาดได้ โดยมีสิ่งอ านวยความสะดวก
นักท่องเที่ยวอย่างครบครัน เช่น ลานจอดรถ ศูนย์จ าหน่ายสินค้า ห้องอาบน้ า 

-เขาหินเหล็กไฟ เป็นภูเขาที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตเทศบาลติดกับสนามกอล์ฟหลวงหัวหิน ซึ่ง
เทศบาลได้พัฒนาปรับปรุงจนเป็นจุดชมทัศนียภาพเมืองหัวหินที่สวยงาม มีพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 7 
กรงนกขนาดใหญ่ พร้อมศูนย์จ าหน่ายสินค้าและลานจอดรถท่ีสะดวกสบาย 

-หาดเขาเต่า ชายหาดเล็ก ๆ เชิงเขาเต่า เงียบสงบ มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่หันพระพักตร์ออกสู่
ทะเล ห่างจากตัวเมืองหัวหินไปทางทิศใต้ ประมาณ 13 กิโลเมตร  

-อ่างเก็บน้ าเขาเต่า ตั้งอยู่ที่ชุมชนเขาเต่า อ่างเก็บน้ าเขาเต่าถือเป็นโครงการพระราชด าริด้าน
ชลประทานแห่งแรกในประเทศไทย ห่างจากตัวเมืองหัวหินไปทางทิศใต้ ประมาณ 13 กิโลเมตร  

-ศูนย์ท่อผ้าเขาเต่า สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งศูนย์ทอผ้าเขา
เต่า เพ่ือส่งเสริมอาชีพการทอผ้าของประชาชนในชุมชนเขาเต่า ซึ่งถือเป็นปฐมบทของการส่งเสริมหัตถกรรม
และการตั้งศูนย์ศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในเวลาต่อมา ศูนย์ทอผ้าตั้งอยู่ที่ชุมชนเขา
เต่าใกล้กับอ่างเก็บน้ า  

-หาดทรายน้อย เป็นชายหาดที่อยู่ทางใต้สุดของเขตเทศบาล ติดกับโครงการพระราชด าริสวนป่าหาด
ทรายใหญ่เป็นชายหาดที่เงียบสงบ น้ าทะเลใสสะอาดอยู่ในเขตชุมชนบ้านเขาเต่าห่างจากตัวเมืองหัวหินไปทาง
ทิศใต้ประมาณ 16 กิโลเมตร 

-สวนสนประดิพัทธ์  มีชายหาดที่สวยงามเงียบสงบ มีแนวต้นสนเป็นเอกลักษณ์ของหาด บรรยากาศ
ร่มรื่นเย็นสบายซึ่งอยู่ในความดูแลของกองสวัสดิการทหารบกห่างจากตัวเมืองหัวหินไปทางทิศใต้ประมาณ 
9 กิโลเมตร 
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-พลับพลาที่ประทับ สถานีรถไฟหัวหิน สถานีรถไฟหัวหินเป็นหนึ่งในสถานีรถไฟที่เก่าแก่ที่สุด สิ่งที่
เป็นเอกลักษณ์ คือพลับพลาที่ประทับ และตัวสถานีที่มีสถาปัตยกรรมไทยที่สะดุดตาแตกต่างจากสถานีรถไฟ
ทั่วไปในประเทศ พลับพลาที่ประทับได้ย้ายมาจากพระราชวังสนามจันทน์ในสมัยรัชกาลที่ 6 

-ตลาดโต้รุ่งหัวหิน นับเป็นสีสันยามราตรีของหัวหิน เพราะมีแผงจ าหน่ายอาหารนานาชนิด ทั้งอาหาร
ไทย  อาหารทะเล  ขนม  และสินค้าพ้ืนเมือง เช่น ของที่ระลึกที่ผลิตจากเปลือก  

-เกาะสิงโต ตั้งตั้งอยู่ห่างจากฝั่งสวนสนประมาณ 800 เมตร เป็นเกาะเล็ก ๆ ที่มีผู้นิยมไปตกปลาและ
ด าน้ า ติดต่อเช่าเรือได้ที่หมู่บ้านเขาตะเกียบ  

-จุดชมวิวเขาตะเกียบ วัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาชื่อวัดเขาตะเกียบ ซึ่งยื่นออกไปในทะเล  ตั้งอยู่ห่างตัวเมือง
หัวหินไปทางทิศใต้ 6 กิโลเมตร ภายในบริเวณวัดร่มรื่น เย็นสบายมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานอยู่  เป็น
จุดที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอ่าวหัวหินที่งดงามมากจุดหนึ่งรอบเขาตะเกียบ  มีที่พักและร้านอาหาร
ให้บริการหลายแห่ง 

-อุทยานราชภักดิ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรม
ราชานุญาตให้กองทัพบกจัดสร้าง “พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม” พร้อมจัดสร้าง
อุทยานประวัติศาสตร์ โดยพระราชทานชื่อให้ว่า “อุทยานราชภักดิ์” ซึ่งเป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความ
จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และเพ่ือเป็นการเทิดทูน
และประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่ง
สยาม 7 พระองค ์

กองทัพบก ได้ด าเนินการจัดสร้างอุทยานราช
ภักดิ์ ภายในพ้ืนที่ของกองทัพบก อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้พ้ืนที่ก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 222 ไร่
เศษ ซึ่งองค์ประกอบภาพรวมของอุทยานราชภักดิ์ จะมีโครงสร้างหลักที่ส าคัญ จ านวน 3 ส่วนหลัก 
ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 : พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์ แห่งสยาม จ านวน 7 พระองค ์
ส่วนที่ 2 : ลานอเนกประสงค์ มีเนื้อที่ประมาณ 71 ไร่ ใช้ส าหรับกระท าพิธีที่ส าคัญของกองทัพ และ

รับรองบุคคลส าคัญจากต่างประเทศ 
ส่วนที่ 3 : อาคารพิพิธภัณฑ์ หรือห้องจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ โดยการค้นคว้า รวบรวม 

และจัดท าพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่ส าคัญของบูรพกษัตริย์ไทย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ โดยจะด าเนินการจัดสร้างบริเวณด้านล่างของฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ 

พ้ืนที่ส่วนที่เหลือจ านวน 126 ไร่ จะเป็นสภาพภูมิทัศน์โดยรอบ และการจัดสร้างระบบสาธารณูปโภค
เพ่ืออ านวยความสะดวก 
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ข้อมูลด้านสังคม 
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินมีทั้งหมด จ านวน  35  ชุมชน  โดยแยกเป็น 2 ต าบล  ดังนี้ 
1. ต าบลหัวหิน  28  ชุมชน 

ชุมชนบ่อฝ้าย ชุมชนตะวันสีทอง 
ชุมชนวัดไกลกังวล ชุมชนสมอโพรง 
ชุมชนประชาร่วมจิตต์ ชุมชนเขาน้อย 
ชุมชนฟ้าสีคราม ชุมชนนาปู่กล่ า 
ชุมชนรวมสุข ชุมชนประชาสามัคคี 
ชุมชนพร้อมมิตรพัฒนา ชุมชนทางรถไฟ 
ชุมชนทุ่งยายอ่ึง ชุมชนศาลาร่วมใจ 
ชุมชนตาลเดี่ยว ชุมชนสวนลิง 
ชุมชนเทพนิมิตร ชุมชนบ้านอ่างน้ า 
ชุมชนแนบเคหาสน์ ชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือ 
ชุมชนสมอเรียง ชุมชนชายทะเล 
ชุมชนพูลสุข ชุมชนเพชรสระสรง 
ชุมชนไร่นุ่น ชุมชนเขาพิทักษ์ 
ชุมชนกอล์ฟวิว ชุมชนสนามกอล์ฟ 

2. ต าบลหนองแก 
ชุมชนหนองแก 
ชุมชนตะเกียบ 
ชุมชนหัวดอน 
ชุมชนบ้านใหม่ – หัวนา 
ชุมชนเขาเต่า 
ชุมชนหัวถนน 
ชุมชนสุริโยทัย 

การศึกษา  สถานศึกษาในเขตเทศบาลทั้งส้ิน 19  แหง่  
แยกเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  7  โรงเรียน 
1. โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน                    
2. โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย 
3. โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง              
4. โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ 
5. โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์                       
6. โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก 
7. โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า 
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โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จ านวน 7 โรงเรียน 
1. โรงเรียนอนุบาลดรุณศึกษา                       
2. โรงเรียนดรุณศึกษา 
3. โรงเรียนสมถวิลหัวหิน 
4. โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา 
5. โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย             
6. โรงเรียนวังไกลกังวล 
7. โรงเรียนแย้มสะอาด 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จ านวน 2 โรงเรียน 
1. โรงเรียนหัวหิน 
2. โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ( สอก.1) จ านวน 2 แห่ง  
1. วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 
2. โรงเรียนพณิชยการหัวหิน 
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จ านวน 2 แห่ง คือ 
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวล (สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ) 
2. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ศูนย์หัวหิน) 

การศาสนา  
ประชาชนส่วนใหญ่ในท้องถิ่นนับถือศาสนาพุทธ และมีประชาชนที่นับถือศาสนาอ่ืนบ้าง ได้แก่ คริสต์ 

อิสลาม ซิกส์ เรียงตามล าดับศาสนสถาน  มีดังนี ้
วัด                        21     แห่ง                                
ส านักสงฆ์                  5    แห่ง 
คริสตจักร                  3     แห่ง                
สุเหร่า/มัสยิด            ไม่มี 
ศาลเจ้า                    5     แห่ง       

การวัฒนธรรม   

ประเพณีท้องถิ่นที่มีมาแต่เดิม เช่น ประเพณีเกี่ยวกับตรุษ สาร์ท ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ประเพณี
ท าบุญทุ่ง ประเพณีส่งเคราะห์ทางน้ า การละเล่นท้องถิ่นท่ีมีมาแต่เดิม เช่น การเล่นลูกช่วง ขี่หลังโยนลูกช่วง 
ชักเย่อ สะบ้า มอญร า มวยทะเล เข้าแม่ศรี หรือเข้าผีต่าง ๆ และที่ส าคัญการเล่นผีพุ่งใต้ ซึ่งยังไม่เคยปรากฏว่า
มีการละเล่นชนิดนี้ในท้องถิ่นอ่ืน นอกจากท่ีหัวหินเท่านั้น  
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การกีฬาและนันทนาการ  
1)  อาคารเอนกประสงค์ของเทศบาล   จ านวน  1  แห่ง  
2)  สวนสาธารณะ จ านวน 7 แห่ง (สวนหลวงราชินี  ,เขาหินเหล็กไฟ  ,หน้าสถานีรถไฟ สวนโผน, 

ถนนแนบเคหาสน์ , หาดตะเกียบ , วังไกลกังวล รวมพ้ืนที่ 355 ไร่ครึ่ง)  
3)  สนามฟุตบอล จ านวน 4 แห่ง ที่ชุมชนสมอโพรง , ชุมชนตะเกียบ  
4)  สนามเด็กเล่น เทศบาลสนับสนุนอุปกรณ์สนามเด็กเล่นให้แก่ชุมชน 
5)  ห้องสมุดประชาชน  จ านวน  1  แห่งที่ถนนแนบเคหาสน์และหอสมุดรัชมังคลาภิเษก อีก

จ านวน  1 แห่ง ติดกับวังไกลกังวล 

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ภูมิอากาศ    
        ลักษณะภูมิอากาศทั่วไป อ าเภอหัวหินเป็นพ้ืนที่ที่ตั้งอยู่ในเขตร้อน ลักษณะภูมิอากาศจะถูกควบคุมโดย
การหมุนเวียนของกระแสอากาศประจ าฤดูกาล โดยฤดูกาลแบ่งได้ ดังนี้ 

ฤดูร้อน    (กลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม)       ลมตะวันออกเฉียงใต้ 
ฤดูฝน     (กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม)           ลมตะวันตกเฉียงใต้ 
ฤดูหนาว  (กลางเดือนตุลาคม – กลางเดอืนกุมภาพันธ์)           ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 

แหล่งน้ า     
ล าห้วย จ านวน 2 แห่ง 

1. ล าห้วย (เขาน้อย) บริเวณบ้านพักต ารวจพลร่ม (หลังค่ายต ารวจพลร่ม) 
2. ล าห้วย (เขาน้อย) บริเวณถนนบุญกราย (ตรงข้ามธนวิท) 

สระน้ า จ านวน 7 แห่ง 
- ติดถนนหมู่บ้านบ่อฝ้ายทางไปสนามยิงปืน                      
- ติดกับวัดบ่อฝ้ายด้านทิศใต้ 
- ติดโครงการสุขสบาย 2 ด้านทิศตะวันออก 
- ตรงข้ามบ่อนชนไก่ 
- ทางไปวัดเขาใหญ่ 
- บริเวณวัดเขาสันโดษ 
- บริเวณสี่แยกถนนหมู่บ้านหนองแก – หัวนา 

ล าคลอง  จ านวน 5 แห่ง 
1 คลองโคกเกลือ  2. คลองบางเกวียนหัก 
3 คลองนิล   4. คลองตะเกียบ 
5. คลองเขาเต่า 
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อ่างเก็บน้ า  จ านวน 2 แห่ง 
1. อ่างเก็บน้ าห้วยอีออก 
2. อ่างเก็บน้ าเขาเต่า 

น้ าเสีย  

วิธีบ าบัดน้ าเสียโดยวิธีด าเนินการเอง ปริมาณน้ าเสีย 24,000 – 30,000 ลบ.ม./1 วัน ปริมาณที่
บ าบัดได้ 17,000 ลบ.ม./1 วัน ทางระบายน้ าหลักในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ (ระบุชื่อ ที่ ตั้ง 
ความยาว) 

1. คลองสนามบิน 
2. คลองโคกเกลือ 
3. คลองบางเกวียนหัก 
4. คลองนิล 
5. คลองมะพร้าว 
6. คลองเทียน 

ระบบบ าบัดน้ าเสียที่ใช้  (ถ้ามีให้ระบุ) แบบ RBC และคลองวนเวียน จ านวน 2 แห่ง 
น้ าเสียที่บ าบัดได้ จ านวน 17,000 ลบ.ม./1วัน  
ค่าซ่อมเครื่องจักร/เครื่องมือ  ในการก าจัดน้ าเสีย         300,000   บาท/เดือน 
พนักงานปฏิบัติหน้าที่บ าบัดน้ าเสีย                                   13   คน/1วัน 
ค่าจ้างพนักงานปฏิบัติหน้าที่บ าบัดน้ าเสียทุกคน(รวม)    103,920   บาท/เดือน  
ค่าธรรมเนียมจัดเก็บในการบ าบัดน้ าเสียอยู่ระหว่างรอรายละเอียดจากกรมควบคุมมลพิษเข้า ครม. 

ข้อมูลด้านการเมืองการบริหาร 
เทศบาลเมืองหัวหิน มีจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 18 คน นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน  มา

จากการเลือกตั้งโดยตรง   มีรองนายกเทศมนตรี 3 คน ที่ปรึกษา 2 คน และเลขานุการ 1 คน  


