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ข้าราชการมีสิ่งส�าคัญที่ควรยึดมั่นอยู่ 2 อย่าง 
  
 ““ อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดิน อีกอย่างหนึ่งคือ ความถูกต้อง 
เป็นธรรม ผลประโยชน์ของแผ่นดนิเป็นเป้าหมายสงูสดุของการปฏบิตัริาชการ
ล้วนความถูกต้องเป็นธรรม เป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ 
ถึงเป้าหมายนั้น ””
 
พระบรมราโชวาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู  
พระราชทานพระราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรอืน เนือ่งในวนัข้าราชการพลเรอืน  
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562



	 ภายใต้การพัฒนาเมืองเพื่อมุ ่งสู ่ความเป็น

เมืองน่าอยู ่	 การบริหารจัดการที่ดี	คุณภาพชีวิตที่ดี	

โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนทั่วถึง	ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า	

“มุ ่งมั่น	ตั้งใจท�างานตลอดมา	 เพื่อพัฒนาบ้านเกิด

ของเรา”	ถือเป็นนโยบายในการบริหารงานของกระผม

และคณะผู้บรหิารเทศบาลเมอืงปากช่อง	ซึง่ได้ด�าเนนิการ

มาอย่างต่อเนื่อง	โดยถือเป็นภาระหน้าที่ที่ผู ้บริหาร

พึงปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ให้ไว้กับประชาชน	รายงาน

กิจการของเทศบาลเมืองปากช่องฉบบันี	้จงึเป็นรายงาน

การปฏิบัติงานพัฒนาเมืองปากช่องในด้านต่างๆ	เพ่ือ

มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับประโยชน์มีคุณภาพชีวิตที่ดี	

และน�าไปสู่ความเป็นเมืองที่น่าอยู่

	 ผมขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่าน	

เพราะความส�าเร็จทั้งหมดนี้เกิดขึ้นไม่ได้เลย	หากไม่ได้

รับความร่วมมือ	ร่วมแรง	ร่วมใจจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี	

ทัง้คณะผูบ้รหิาร	สมาชกิสภาเทศบาล	บคุลากรเทศบาล	

หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง	รวมถึงพี่น้องประชาชน

ชาวเทศบาลเมืองปากช่อง	ผมมีความตั้งใจและหวังเป็น

อย่างยิง่ว่า	เทศบาลเมืองปากช่อง	จะมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง	เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี	มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

นายคมกฤษณ์		ลิ้มปัญญาเลิศ

นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

สารนายกเทศมนตรี



	 การจัดท�ารายงานกิจการของเทศบาลเมือง

ปากช่องฉบบันี	้จดัท�าขึน้เพ่ือเป็นสือ่กลางในการเผยแพร่

ข่าวสารกิจกรรมรวมท้ังสรุปผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา

ของปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	เพื่อให้ประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองปากช่องตลอดจนบุคคลทั่วไปทราบถึง

โครงการและกิจกรรมต่างๆ	ท่ีเทศบาลเมืองปากช่อง

ได้ด�าเนนิการตามภารกจิและอ�านาจหน้าทีข่องเทศบาล	

ปลัดเทศบาล	ในฐานะหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น

ซ่ึ ง เป ็ นผู ้ รั บและด� า เนิ นการตามนโยบายของ

คณะผู้บริหาร	ของอ�าเภอ	ของจังหวัด	และตามนโยบาย

ของรฐับาลให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์	จงึต้องตระหนกัถึง

ภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีม่ต่ีอประชาชน	โดยมุง่เน้น

การมีส ่วนร ่วมกับหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	

รัฐวิสาหกิจและพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เป็นหลัก	

สารปลัดเทศบาล

นางสาวณัชนลิน		ยะอนันต์

ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดและได้รับการ

บริการอย่างทั่วถึงเสมอภาคกัน

	 ในโอกาสนี้	ดิฉัน	ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วน	

โดยเฉพาะพี่น ้องประชาชนในเขตพ้ืนที่ 	 ตลอดจน

บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองปากช่องทุกคน	ที่ได้ 

มีส ่วนร ่วมในการพัฒนาท ้องถิ่นในเขตเทศบาล 

เมืองปากช่องของเราให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อน�าพาความผาสุข

มาสู่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนสืบไป
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สารบัญ

สารนายกเทศมนตรี

สมาชิกสภาเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชกการ

กิจกรรมดี วัฒนธรรมเด่น

สารปลัดเทศบาล

โครงสร้างส่วนราชการ

ผลงานเด่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลเมืองปากช่อง

คณะผู้บริหารเทศบาล
เมืองปากช่อง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลเมืองปากช่อง

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล
เมืองปากช่อง

ผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี
งบประมาณ�2562

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นายคมกฤษณ์		ลิ้มปัญญาเลิศ								นายกเทศมนตรี

นายดิเรกฤทธิ์		พงษ์ศิริ	 							รองนายกเทศมนตรี

นายยุทธนา		เกียรติขจรไกล	 							รองนายกเทศมนตรี

กองบรรณาธิการ
เจ้าหน้าที่งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

คณะที่ปรึกษา
ผู้อ�านวยการกองช่าง

ผู้อ�านวยการกองการศึกษา

ผู้อ�านวยการกองวิชาการและแผนงาน	

ผู้อ�านวยการกองคลัง

นายอรุณศักดิ์		รัตนะคุณชัย	 	 รองนายกเทศมนตรี

นางสาวณัชนลิน		ยะอนันต์	 	 ปลัดเทศบาล

นายจเร		บ่ายเจริญ		 	 รองปลัดเทศบาล

ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม

ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อ�านวยการโรงเรียนเทศบาล

หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล

ผู้จัดทำาหนังสือรายงานกิจการประจำาปี 2562
ส�านักงานเทศบาลเมืองปากช่อง

เลขที่	73	ถนนมิตรภาพ	ต�าบลปากช่อง

อ�าเภอเมืองปากช่อง	จังหวัดนครราชสีมา	30130

โทรศัพท์	044-312037-8	โทรสาร	044-313040
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วิสัยทัศน์
“สร ้างบ ้านเมืองน ่าอยู ่
มุ ่งสู ่คุณภาพชีวิตที่ ดี
มีประสิทธิภาพทางการศึกษา
พัฒนาการท ่องเที่ยว”

คณะผู ้บริหารเทศบาลเมืองปากช่อง
Executive Administration Team

นายคมกฤษณ์  ล้ิมปัญญาเลิศ
นายกเทศมนตรี

(095-1595559)

นายดิเรกฤทธิ์  พงษ์ศิริ
รองนายกเทศมนตรี
(081-2653322)

นายคมทวี  ลิ้มปัญญาเลิศ 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
(083-6959922)

นายประภัทร์  โรจนมงคลกุล
เลขานุการนายกเทศมนตรี
(081-7342205)

นายพูลศักด์ิ  เลียวนรเศรษฐ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
(081-7187921)

นายยุทธนา  เกียรติขจรไกล
รองนายกเทศมนตรี
(081-8763487)

นายอรุณศักด์ิ  รัตนะคุณชัย
รองนายกเทศมนตรี
(081-6007656)

8 9



สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Members Of The Municipal Council

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Members Of The Municipal Council

นายกังวาน  บรรณาภูมิ
ประธานสภาฯ (089-6277900)

นายวินัย  จิวะวิฑูรกิจ
(086-6557738)

นายศิรพงษ์  พงษ์ศิริรักษ์
(086-6484584)

นางสาวสมจิตร์  ก�าแหง
(081-7896939)

นางสุนันท์  เขียนเจริญ
(095-6087212)

นายชาติชาย  อุ ่นเมตตาอารี
(081-6473180)

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
Members Of The Municipal Council

10 11

นายสนิท  ขันทาระศรี
(087-2500731)

นายสมภูมิ  อาจโต
(081-2649014)

นายวิเชษฐ์  เจริญสุข
รองประธานสภาฯ  (089-8645278)

นายสุวรรณ  เพ็งขาว
(081-4701914)

นายปกรณ์  ประคองวงษ์
(081-2649319)

นายหวั่น  เสียนขุนทด
 (098-5978922)

นายสวัสด์ิ  รามสันเทียะ
(086-2482871)

นายขจิตร์  ปลั่งกลาง
(081-8781416)

นายสุวัฒน์  กังวานรัตนกุล
(081-8766207)

นายจเร  บ่ายเจริญ
รองปลัดเทศบาล

นายจักรพงศ์  ภูวสวัสด์ิ
(090-5454665)

นางสาวณัชนลิน  ยะอนันต์
ปลัดเทศบาล

โครงสร้างฝ่ายข้าราชการ 
Government officials structure

พัฒนพงศ์ พิมพ์บุญญามาศ ผอ.กองช่าง
จรัญ  รามสันเทียะ  ผอ.กองสวัสดิการสังคม
จงรักษ์  ระน้อย    รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ชญานิษฐ์ ภิรมยา   รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
กนกวรรณ  เพ็ชรศรีชา  รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
วิชาญ  เงางาม    ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
สุภาพ  วงศ์หริรักษ์   รก.ผอ.สถานศึกษาโรงเรยีนเทศบาล 2 บ้านหนองกะจะ (ธง-นริมล อปุถัมภ์)
สุรชัย  เทาใหม่    ผู ้จัดการสถานธนานุบาล



โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำ�แหน่ง
ผู้บริหารของเทศบาลเมืองปากช่อง

รองปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

12 13

สำานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทั่วไป

ระดับกลาง)

ฝ่ายอำานวยการ

๐	งานธุรการ

๐	งานการเจ้าหน้าที่

๐	งานส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว

ฝ่ายปกครอง

๐	งานทะเบียนราษฎร์และ

บัตรประชาชน

ฝ่ายป้องกัน

และรักษาความสงบ

๐	งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

๐	งานรักษาความสงบ

กองคลัง
ผู้อ�านวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง

ระดับกลาง)

ฝ่ายบริหารงานคลัง

๐	งานการคลังและบัญชี

๐	งานพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายพัฒนารายได้

๐	งานพัฒนารายได้

๐	งานผลประโยชน์

ฝ่ายแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพย์สิน

๐ ง าน แผน ท่ี ภ าษี แ ล ะ

ทะเบียนทรัพย์สิน

กองช่าง
ผู้อ�านวยการกองช่าง

(นักบริหารงานช่าง

ระดับกลาง)

๐	งานธุรการ

ฝ่ายแบบแผนและ

ก่อสร้าง

๐	งานวิศวกรรม

๐	งานสถาปัตยกรรม

ฝ่ายการโยธา

๐	งานสาธารณูปโภค

๐	งานสวนสาธารณะ

๐	งานจัดสถานที่และการ

ไฟฟ้าสาธารณะ

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม
ผูอ้�านวยการกองสาธารณสขุฯ

(นักบริหารงานสาธารณสุข

ระดับกลาง)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

๐	งานธุรการ

ฝ่ายบรหิารงาสาธารณสขุ

งานสุขาภิบาลอนามัย

สิ่งแวดล้อม

๐	งานศนูย์บริการสาธารณสขุ

๐	งานรักษาความสะอาด

๐	งานส่งเสริมสุขภาพ

๐	งานป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อ

๐	งานสัตวแพทย์

กองวิชาการและแผน

งาน
ผู้อ�านวยการกองวิชาการ

และแผนงาน

(นักบริหารงานทั่วไป

ระดับต้น)

ฝ่ายแผนงานและ

งบประมาณ

๐	งานวิเคราะห์นโยบาย

๐	งานจัดท�างบประมาณ

๐	งานธุรการ

๐	งานนิติการ

๐	งานบริการและเผยแพร่

วิชาการ

กองการศึกษา
ผู้อ�านวยการกองการศึกษา

(นักบริหารการศึกษาระดับ

กลาง)

ฝ่ายบริหารการศึกษา

๐	งานการเงินและบัญชี

๐	งานกฬีาและนนัทนาการ

๐	งานโรงเรียน

๐	งานกิจการนักเรียน

๐	งานส่งเสริมคุณภาพฯ

๐	หน่วยศึกษานิเทศก์ฯ

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

๐	งานการศึกษานอกระบบ

๐	งานส่งเสริมประเพณี

๐	 งานกิจกรรมเด็กและ

เยาวชน

กองช่างสุขาภิบาล
ผู้อ�านวยการกองช่าง

สุขาภิบาล

(นักบริหารงานช่าง

สุขาภิบาลระดับต้น)

๐	งานธุรการ

ฝ่ายจัดการคุณภาพนำ้า

๐	งานควบคุมและ

ตรวจสอบคุณภาพน�้า

กองสวัสดิการสังคม
ผูอ้�านวยการกองสวสัดิการ

สงัคม

(นักบริหารงานสวัสดิการ

สังคมระดับต้น)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

๐	งานธุรการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชน

๐	งานพัฒนาชุมชน

ปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

สถานธนานุบาลเทศบาล หน่วยงานตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบภายใน
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ส่งเสริมการศึกษา	บ�ารุงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น	

และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองปากช่อง
 วิสัยทัศน์ “สร้างบ้านเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี        มีประสิทธิภาพทางการศึกษา พัฒนาการท่องเที่ยว”

ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึง ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพชุมชน

พันธกิจ

เป้าประสงค์

		ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี

และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

ให้แก่ประชาชน

		อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในเขต

พืน้ทีข่องเทศบาลให้เกดิความยัง่ยนื	

และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

		บริหารจัดการท้องถิ่นและตอบ

สนองปัญหา	ความต้องการของ

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 มีความทั่วถึงด ้านโครงสร ้าง 

พื้นฐานต ่างๆ	 ในเขตพื้นที่ของ

เทศบาล

		สร้างเสริมรายได้ให้แก่ประชาชน

ให้เพ่ิมขึ้นและบรรเทาปัญหาความ

ยากจนของประชาชนในพื้นที่

	 	 สร ้ าง เสริมคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในด้านต่างๆ	ให้สามารถ

มีความรู้มีสุขภาพที่ดี	และอยู่ร่วม

กันอย่างมีความสุข

ยุทธศาสตร์

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ

ท่องเที่ยว

4.ยทุธศาสตร์การอนรุกัษ์และพฒันา

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

ให้เกิดความสมดลุอย่างย่ังยนื

2.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการ

ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

5 .ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด ้ าน

โครงสร้างพื้นฐาน

3.ยทุธศาสตร์เสรมิสร้างความสามารถ

ทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความ

ยากจนตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง

6.ยุทธศาสตร ์สร ้ างสั งคมให ้มี

คุณภาพชวีติทีด่แีละอยูร่่วมกนัอย่าง

มีความสุข

แนวทางการพัฒนา

1.1	 พัฒนารายได ้จากการจัด

กิจกรรมท ่อง เที่ ยว เชิ งนิ เวศน 	์

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน	

ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมอันดี

ของท้องถิน่	การเป็นศูนย์กลางฝึกอบรม

สัมมนา	 กีฬาเพื่อการท ่องเที่ยว 

และนันทนาการ

1.2	การเพิ่มศักยภาพสินค้าและ

บริการ/การประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเที่ยวและการเพ่ิมมัคคุเทศก์

ท้องถิ่น

4.1	การจัดการสิ่งแวดล้อมและ

มลพิษต่างๆ	ในท้องถิ่นและชุมชน

4.2	 การก�าจัดขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูลรวมและการจัดตั้งศูนย์

ก�าจัดขยะระดับอ�าเภอ

4.3	การก�าจดัมูลฝอย	สิง่ปฏกูิลและ

น�้าเสียในชุมชนและท้องถิ่น

4.4	การปลูกจิตส�านึกและค่านิยม

ให้ประชาชนในท้องถิน่มคีวามรูแ้ละ

ความเข ้าใจในการอนุรักษ ์และ 

ส่งเสรมิการค้นหาสิง่อ่ืนๆ	ในท้องถิน่

ไปทดแทนพลังงาน

2.1	ส่งเสรมิศักยภาพท้องถิน่ในทกุๆ

ด้าน	ตามหลกัการบรหิารจดัการทีด่ี

2 .2	 การพัฒนาเทคโนโลยีและ

บุคลากรให ้มี ความ เหมาะสม

สอดคล้อง

2.3	ส ่งเสริมประชาธิปไตยและ

มีส่วนร่วมของภาคประชาชน

5.1	การจดัให้มีการบ�ารงุรกัษาทางบก

ทางน�้า	และทางระบายน�้าและการ

ปรับปรุงบ�ารุงรักษาในเขตชุมชน

และท้องถิ่น

5.2	การสาธารณูปโภคและการ 

ก่อสร้างอื่นๆ

5.3	การจัดการดูแลสถานีขนส่งทั้ง

ทางบกและทางน�้า

5.4	การขนส่งและวิศวกรรมจราจร

5.5	การสาธารณปูโภค-สาธารณปูการ

5.6	การผังเมืองของท้องถิ่นและ

ผงัเมอืงรวมของจังหวัด

3.1	ส่งเสริมกิจการพาณิชย์และ

ลงทุน/ตลาดเพื่อการพาณิชย์	

3.2	ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้า

ชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน

6.1	การจัดการศึกษา
6.2	การสังคมสงเคราะห์	และการพัฒนา
ชีวิตเด็กสตรี	คนชรา	ผู้ด้อยโอกาส	และ 
ผู้ติดเชื้อ	HIV
6.3	การสนบัสนนุความเป็นเลศิด้านกฬีา	
กฬีาแห่งชาตแิละการสนบัสนนุกฬีานานาชาติ
6.4	การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั/
ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน�้า
6.5	การสาธารณสขุ	การอนามยัครอบครวั 
การพยาบาล	การเสริมสร้างดูแลสุขภาพ
ประชาชน	และการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค
6.6	การป้องกันการแพร่ระบาดปัญหา 
ยาเสพติด
6.7	 การสนับสนุนและส ่ ง เสริมให ้
ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา



ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาการท่องเที่ยว

- พฒันารายได้จากการจดักิจกรรมท่องเท่ียวเชงินิเวศน์�
ศิลปวัฒนธรรม�ประเพณีท้องถ่ิน�ภูมิปัญญาท้องถิ่น�
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น�การเป็นศูนย์การฝึกอบรม
สัมมนา�กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ
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ยทุธศาสตร์ที ่2
การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
-�ส่งเสรมิศกัยภาพของท้องถิน่ในทกุๆ�ด้าน�ตามหลักการบรหิารจดัการท่ีดี
-�การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
-�ส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน�
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เสรมิสร้างความสามารถทางเศรษฐกจิ
และบรรเทาปัญหาความยากจน

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

-�ส่งเสริมกิจการพาณิชย์และลงทุน/กิจการ
สหกรณ์/ตลาดเพื่อการพาณิชย์
-�ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/
ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
การอนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

- การจดัการสิง่แวดล้อมและมลพษิต่างๆ�ในท้องถิน่ 
และชุมชน
-�การก�าจัดมูลฝอยรวมและสิ่งปฏิกูลรวม�
และการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะระดับอำเภอ
-�การกำจดัมลูฝอย�สิง่ปฏกิลูและน�า้เสยี�ในชมุชน
และท้องถิ่น

- การปลูกจิตส�านึกและค่านิยมให้ประชาชน
ในท้องถิน่มคีวามรูแ้ละความเข้าใจในการอนรุกัษ์
และส่งเสริมการค้นหาสิ่งอ่ืนๆ�ในท้องถิ่นทดแทน
พลังงาน



24 25

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-�การจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก�ทางน�้า

และทางระบายน�า้�พร้อมการปรบัปรงุ�บำรงุรกัษา

ในเขตชุมชนและท้องถิ่น

-�การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

-�การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบก

และทางน�้า

-�การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

-�การสาธารณูปโภค�–�สาธารณูปการ

-�การผังเมืองของท้องถ่ินและผังเมืองรวม

ของจังหวัด
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ยทุธศาสตร์ที ่6
สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

-�การจัดการศึกษา

-�การสังคมสงเคราะห์�และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก�สตรี�

คนชรา�ผู้ด้อยโอกาส�และผู้ติดเชื้อ�HIV

-�การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา�กีฬาแห่งชาต�ิ

และการสนับสนุนส่งเสริมกีฬานานาชาติ

-�การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจร

ทางบก/ทางน�า้

-�การสาธารณสขุ�การอนามยัครอบครวั�การรักษาพยาบาล�

การเสริมสร้างดูแลสุขภาพประชาชน� และการควบคุม

การแพร่ระบาดของโรค

-�การป้องกันการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด

-�การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรม

ทางพระพุทธศาสนา
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กิจกรรมดี ...
วัฒนธรรมเด่น ในรอบปี 2019



โครงการจ้างออกแบบ
โครงสร้างงานก่อสร้าง
	 เพ่ือให้การก่อสร้างมีมาตรฐานในการ

ออกแบบและได้รับการรับรองเป็นไปตาม	พรบ.

วิศวกร	พ.ศ.	2522	จึงได้มีการจ้างบริษัทเอกชน,	

นิติบุคคล	หรือบุคคลภายนอกในการออกแบบ

โครงสร้างงานก่อสร้างของเทศบาลเมืองปากช่อง	

เช่น	ถนน	สะพาน	อาคาร	สิ่งก่อสร้าง	ฯลฯ	

(ตามรายละเอียดที่เทศบาลก�าหนด)

โครงการติดต้ังหอกระจายข่าวเสียง
ตามสายชุมชนประชานุสรณ์
 ในส่วนของการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์

ในชุมชนนั้น	เทศบาลเมืองปากช่อง	ได้ด�าเนินการปรับปรุงและบ�ารุง

รักษาระบบเสียงตามสายในชุมชน	เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสารของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
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โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผู้ บริหารท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
หัวหน้าหน่วยงานและ
คณะกรรมการต่างๆ ของ
เทศบาลเมืองปากช่อง
 เทศบาลเมืองปากช่อง	ส่งเสริมให้มีการ

พัฒนาบคุลากรอย่างต่อเนือ่งต้ังแต่ระดบัผู้บริหาร	

สมาชิกสภาเทศบาล	และพนักงานทุกภาคส่วน	

ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานและ

ปฏบิติังาน	โดยจดัฝึกอบรมสมัมนาและทศันศกึษา

ดูงานที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร

ในด้านต่างๆ

โครงการวันท้องถ่ินไทย
 เทศบาลเมืองปากช่อง	ได้จัดโครงการ

วันท้องถิ่นไทย	เพื่อส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ	

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัว	

รั ชกาลที่ 	5 	ที่ ทรงมีพระบรมราชโองการ

ยกฐานะต�าบลท่าฉลอมขึน้เป็นสขุาภบิาลท่าฉลอม	

ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอ�านาจ 

การปกครองให้แก่ประชาชน	และถือเป็นการ

ก�าเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรก

ของประเทศไทย
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โครงการวันเทศบาล 
24 เมษายนของทุกปี
 การจัดกิจกรรมวันส�าคัญของเทศบาล	

ท�าให้พนักงานมีความภูมิใจ	มีความผูกพันต่อ

องค์กร	และมีความตระหนักในการรับผิดชอบ

ต่อหน้าที่	ท�าให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ 

ท้องถิ่น	อีกทั้งประชาชนได้รู้จักถึงบทบาทหน้าที่

ของเทศบาลฯ	 ได้ดียิ่งขึ้น	และเป็นการสาน

สัมพันธ์ท่ีดีระหว่างประชาชนและหน่วยงาน

ราชการ

โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ก ว ด
ภาพถ่ายเมืองปากช่อง
	 โครงการประกวดภาพถ่ายเมอืงปากช่อง	

ได้จัดต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี	 เพื่อน�าเสนอ

แหล่งท่องเที่ยว	กิจกรรมการท่องเที่ยว	ประเพณี

วัฒนธรรม	และภูมิป ัญญาของคนปากช่อง

ในมมุมองต่างๆ	ให้เป็นทีรู่จ้กัมากขึน้	และเป็นการ

รวบรวมภาพถ่ายมาเป็นคลังภาพส�าหรับใช้

ในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ	ของเทศบาลอีกด้วย
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โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การจัดท�าแผน
พัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
 เทศบาลเมืองปากช่อง	ได้ด�าเนินการ

จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู ้การจัดท�าแผน

พฒันาท้องถิน่สีปี่	ระหว่างผูบ้รหิาร	คณะกรรมการ

ชมุชนและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องในพ้ืนท่ี	เพ่ือรับฟัง

ความคดิเหน็และแก้ไขปัญหาร่วมกัน	พร้อมทัง้น�า

ผลส�ารวจข้อมูลชุมชนมาใช ้วางแผนพัฒนา

ในล�าดับถัดไป

โครงการอบรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจ ริตประพฤติ 
มิชอบในภาครัฐ
	 เทศบาลเมืองปากช่องได ้ท�าบันทึก 

ข้อตกลงในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตกับส�านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ

แห่งชาติ	และด�าเนินการขยายผลลงในชุมชนใน

ลกัษณะเครอืข่ายด้านการป้องกนัการทจุรติ	รวม

ทั้งจัดท�าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ของเทศบาล	
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โครงการอบรมเผยแพร่
ความรู้ทางกฎหมาย
เพ่ือประชาชน
 งานนติกิาร	เทศบาลเมอืงปากช่อง	มกีาร

จัดอบรมส ่งเสริมความรู ้ เกี่ยวกับวินัยและ

กฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ส�าหรับบุคลากรทุกระดับ	พัฒนาประสิทธิภาพ

การด�าเนินงานในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อ

ประชาชน	และกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน

การทุจริต

โครงการส�ารวจแผนท่ี
ภ า ษี แ ล ะ ท ะ เ บี ย น
ทรัพย์สิน
 การจัดโครงการส�ารวจแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน	จัดขึ้นเพื่อพัฒนาระบบแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ซึ่งมีหน้าที่รับผิด

ชอบตามขอบเขตของงานในพื้นที่เทศบาลเมือง

ปากช่อง	โดยส�ารวจข้อมูลที่ดิน	โรงเรือน	ป้าย	

และใบอนญุาตต่างๆ	ในเขตเทศบาล	จดัลงระบบ

ให ้ครบถ ้วน	 เป ็นระเ บียบเรียบร ้อยและ

เป็นปัจจุบัน
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โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม
ผู้ประกอบการร้านค้า
ตลาดไนท์บาร์ซ่าและ
ผู้ประกอบการจ�าหน่าย
สิน ค้าบนท่ีห รือทาง
สาธารณะ เทศบาล
เมืองปากช่อง
 เทศบาลเมืองปากช่อง	นับว่าเป็นเมือง

แห่งการท่องเที่ยวทางคณะผู้บริหารเทศบาล

จึงใส ่ ใจในเรื่องของผู ้ประกอบการร ้านค ้า

เป็นอย่างมาก	โดยจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้

ผู้ประกอบการค้าได้ทราบถึงระเบยีบข้อปฏบิติัท่ีทาง

เทศบาลเป็นผูก้�าหนด	อกีทัง้เป็นการแลกเปลีย่น

ความคิดเห็นของผู ้ประกอบการกับพนักงาน 

เจ ้าหน ้าที่ 	และส ่งเสริมให ้ผู ้ประกอบการ

มีส่วนร่วมในการพัฒนาการค้าขายสินค้าอุปโภค	

บริโภคต่างๆ	ภายใต้กฎระเบียบและเง่ือนไข 

ที่เทศบาลเมืองปากช่องได้ก�าหนด

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
 สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลสงกรานต	์และเทศกาลปีใหม่	มีการเกิด

อุบัติเหตุในแต่ละปีมีจ�านวนมาก	ทางเทศบาล

เมืองปากช่อง	จึงได้จัดโครงการดังกล่าวฯ	ขึ้น	

เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิต

บนท้องถนนในพื้นที่	 โดยประชาชนในชุมชน

ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	มกีารส่งเสรมิ

และรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

จราจร	เกิดพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนท่ีถูกต้อง

และปลอดภัย
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โครงการสร้างภมิูคุ้ มกัน
ย า เ ส พ ติ ด เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
	 กองสวัสดิการสังคม	 เทศบาลเมือง

ปากช่อง	ได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 

เ ด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 	 โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือ่สร้างภมูคิุม้กัน	ป้องกนั	เฝ้าระวงั	 

และแก้ไขปัญหายาเสพติด	และเพื่อเป็นการ 

ส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการศึกษาเพิ่มเติม	 

ในการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ ้มกันยาเสพติด 

เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาเกิดผลปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรม

โครงการวันเด็กแห่งชาติ
 การจัดกิจกรรมวันเด็ก	 เพื่อท�าให ้

ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเห็นความส�าคัญของ

การอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของตนเอง	เด็กและ

เยาวชนมีความตระหนกัถงึคณุค่าและความส�าคญั

ของตนเอง	โดยเทศบาลเมืองปากช่องได้จัดขึ้น

เป็นประจ�าทุกปี	โดยใช้สวนสาธารณะเขาแคน

เป็นเวทีแสดงความสามารถของเด็กๆ
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โครงการ จ้ า ง เหมา
ก ว า ด ถ น น ใ น เ ข ต
เทศบาลเมืองปากช่อง
	 เนือ่งจากปัจจบุนัเส้นทางในเขตเทศบาล

เมืองปากช่อง	เป็นเส้นทางหลักในการเดินทาง

ไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอัตราการใช้

เส้นทางเพิ่มมากขึ้น	ปริมาณขยะมูลฝอยบริเวณ

ทางเท้าและถนนเพิ่มมากขึ้น	ส่งผลให้บริเวณ

ตรอก	ซอก	ซอย	ไม่มีความสะอาด	และไม่เป็น

ระเบียบเรียบร้อย	จึงได้มีการจ้างเหมาบริษัท

เอกชน	 ให้เข ้ามาด�าเนินการด้านการรักษา

ความสะอาดกวาดถนนให ้ เป ็ น ไปอย ่ า ง

มีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบเรียบร้อย

โครงการโตไปไม่โกง 
	 เพือ่เป็นการวางรากฐานทางจริยธรรมใน

ด้านต่างๆ	ให้เดก็ได้เรียนรูไ้ด้อย่างเป็นระบบ	ซึง่จะ

เป็นภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง	และเป็นแรงผลักดัน 

ให้รู้จักต่อต้านและกล้าต่อสู้กับความไม่ถูกต้อง	

โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก	

งานกิจการนักเรียน	กองการศึกษา	 เทศบาล

เมืองปากช่อง	จึงได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมตาม

หลักสูตร	“โตไปไม่โกง”	เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้

กระบวนการแสดงหาความรู้	ทักษะตามหลกัสตูร

ทีห่ลากหลายยิง่ขึน้	และสามารถพฒันาศกัยภาพ	

สามารถน�าความรู ้และทักษะท่ีได้ไปใช้ในการ

ด�ารงชีวิต
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โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชี วิต
ข อ ง ค น พิ ก า ร แ ล ะ 
ผู้ สูงอายุในชุมชน
	 เทศบาลเมืองปากช่อง	ได้ด�าเนินการ

ด้านการจัดการสวสัดกิารและพฒันาคุณภาพชวีติ 
ผู ้สูงอายุและผู ้พิการ	ที่มีภูมิล�าเนาอยู ่ในเขต
เทศบาล	ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่รัฐบาล
ก�าหนด	 โดยได ้รับการจัดสรรงบประมาณ 
เงินอุดหนุนตามโครงการสร้างหลักประกัน 
ด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	 โครงการสนับสนุน 
การเสรมิสร้างสวสัดกิารทางสงัคมให้แก่คนพกิาร
หรือทุพพลภาพ	และได้จัดสรรงบประมาณ
จากเงินรายได้เพื่อเป็นสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้แก ่
ผู้ป่วยเอดส์	ซึ่งเทศบาลเมืองปากช่อง	ก็ได้จัด
โครงการดั งกล ่ าวฯ	 เพื่ อส ่ ง เสริมความรู ้ 
เรื่องสวัสดิการผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการที่พึงได้รับและ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 เพ่ือเป็นการพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัร

สาธารณสุข	จ�าเป็นจะต้องมกีารฝึกอบรมทบทวน

ด้านวิชาการอย่างสม�่าเสมอ	รวมถึงการศึกษา

ดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ต่างๆ	ให้กับ

อาสาสมัครสาธารณสุข	ได้น�าไปประยุกต์ใช้ให ้

เกิดประโยชน ์ กับชุมชนของตนเองได ้ 	และ

เป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่อาสาสมัคร

สาธารณสุข	อันจะส่งผลให้การด�าเนินงานระบบ

สุ ขภาพภาคประชาชน	มี ความ เข ้ มแข็ ง

มากยิ่งขึ้น	กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม	

เทศบาลเมอืงปากช่อง	จงึได้จดัท�าโครงการอบรม

พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน	

(อสม.)	เป็นประจ�าทุกปี
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โครงการจ้างเหมาดูแลเกาะกลางถนนมิตรภาพ 
จ�านวน 14 เกาะ ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง
 เทศบาลเมอืงปากช่อง	ด�าเนนิการจ้างเหมาดูแล	โดยการบ�ารุงรักษาบริเวณเกาะกลางถนนมติรภาพ	

ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง	ซึ่งมีการบ�ารุงรักษาบริเวณไหล่ทางและเกาะกลางถนนสายหลักเพื่อให้

ไม้ดอกไม้ประดับได้รับการบ�ารุงดูแลอย่างสม�่าเสมอ

โครงการจ้างเหมาดูแล
รักษา พ้ืน ท่ี โดยรอบ
สวนสาธารณะเขาแคน
 เพือ่ปรบัปรงุสภาพแวดล้อมและภมูทิศัน์

โดยรอบสวนสาธารณะเขาแคนให้เป็นระเบียบ

เรียบร ้อย	 ดูสวยงาม	 และร ่มรื่น	 อีกทั้ งยัง

ดูแลในส่วนของลานกิจกรรมให้อยู ่ในสภาพ

ท่ีเรยีบร้อย	ซึง่ประโยชน์แก่ผูค้นท่ีมาออกก�าลงักาย

ในทุกเย็นอีกด้วย
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โ ค ร ง ก า ร จั ด อ บ ร ม
ให้ความรู้และศึกษา
ดู งานแก่ผู้ น� า ชุมชน 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
อนกุรรมการ กลุ่มสตรฯี
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู ้

เพ่ือเพ่ิมทกัษะความรูด้้านการด�ารงชีวติประจ�าวนั 

และมีการศึกษาดูงาน	โดยมีน�าความรู้ที่ได้มา

ปรบัใช้ในการพฒันาชมุชน	ซึง่จะท�าให้ผูไ้ด้เข้ารบั

การอบรมได้ความรู	้ประสบการณ์และวธิกีารจัดการ

อย่างเป็นระบบอย่างมีทกัษะพฒันาศักยภาพของ

ผูน้�าชุมชน	คณะกรรมการ	อนกุรรมการ	และกลุม่

สตรฯี	ซึง่จะก่อให้เกิดการพฒันาในทกุๆ	ด้าน	อกีทัง้

ยงัเป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดภีายในองค์กรและ

ชมุชน	ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่

ของตนเองต่อไปอีกด้วย

โครงการจัดอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพบทบาท
สตรีในชุมชน
 ด้วยเทศบาลเมืองปากช่อง	เป็นองค์กรทีม่ี
ความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดองค์กรหนึ่ง	
และ เพื่ อพัฒนาศั กยภาพบทบาทสต รี ใน
ชุมชน	จึงได้ด�าเนินการจัดโครงการอบรมขึ้น	 
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาวิสัยทัศน์ของสตรีไทย	
ให้มีบุคลิกภาพที่โดดเด่น	น่าเชื่อถือ	สร้างการ
ยอมรับ	 สร ้างทัศนคติที่ เอื้อต ่องานบริหาร	
ให้เกิดความคดิริเริม่สร้างสรรค์	เป็นฐานพลงัในการ 
ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ	 ในชุมชนให้ประสบ 
ความส�าเรจ็	เป็นแบบอย่างทีด่ใีนการแก้ไขปัญหา
สังคม	และมีส่วนร่วมในการพัฒนาแก้ไขปัญหา
ต่อไป
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โครงการพัฒนาฐาน
ข้ อ มู ล ชุ ม ช น ใน เข ต
เทศบาลเมืองปากช่อง
 เทศบาลเมืองปากช่อง	จัดโครงการ

พัฒนาฐานข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลเมือง

ปากช่อง	เพื่อทราบถึงข้อมูลในระดับครัวเรือน

ที่แสดงถึงสภาพความจ�าเป็นพื้นฐานของคน

ในครัวเรือนในด้านต่างๆ	เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต

ท่ีได้ก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าเอาไว้	 ส�าหรับใช้

เป ็นฐานข้อมูลในการวางแผนและจัดท�าแผน

พฒันาชมุชนในเขตเทศบาลเมอืงปากช่อง		โดยได้

รับเกยีรติจากท่านวทิยากร	จากส�านกังานพัฒนา

ชุมชนอ�าเภอปากช่อง	มาให้ความรู้เกี่ยวกับการ

จดัเก็บข้อมลูเป็นประจ�าทกุปี

โ ค ร ง ก า ร ร ณ ร ง ค์
ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข
ปัญหายาเสพติด
 เทศบาลเมืองปากช่อง	สนบัสนนุและส่งเสรมิ

องค์ความรูด้้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

มาโดยตลอดอย่างต่อเนือ่ง	ซึง่จดักจิกรรมรณรงค์

ให้แก่เยาวชน	ผูน้�าชมุชน	อาสาสมคัรสาธารณสุข

มูลฐาน	(อสม.)	และประชาชนในเขตเทศบาล

เมืองปากช่อง	ทั้ง	23	ชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการ

ดังกล่าว
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โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
แ ล ะ พั ฒ น า อ า ชี พ
ของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองปากช่อง
 เทศบาลเมืองปากช ่องจัดให ้มีการ

ฝึกอบรมในหลกัสตูรการฝึกอาชพีทีท่นัสมยัและเป็น

ทีนิ่ยม	โดยมีหลกัสตูรระยะสัน้ท่ีใช้เวลาเพยีง	1	วนั	

โดยมีกลุม่สตร	ีกลุม่อาชีพ	และกลุม่ผูส้งูอาย	ุเป็น 

กลุ ่มเป้าหมายหลักในการอบรม	เพื่อส่งเสริม

อาชพีและพัฒนาฝีมอืตลอดจนเป็นการเพิม่รายได้	 

และช ่ วยแก ้ป ัญหาการว ่ า งงานในชุมชน 

เมืองปากช่องอีกด้วย

โครงการสานสัมพันธ์
ครอบครัวอบอุ่น
	 กองสวัสดิการสังคม	 เทศบาลเมือง

ปากช่อง	จัดโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว

อบอุ่น	กิจกรรม	“สานรัก	สายใย	ครอบครัวไทย

อบอุ่น”	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูน

ความรู้	ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิก

ในครอบครัว	 ให้รู ้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ

ต่อตนเอง	ครอบครัวและสังคม	เพื่อให้สมาชิก

ในครอบครวัได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของสถาบนั

ครอบครวั
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โครงการเข้าร่วมการ
แข่งขนักีฬานักเรยีน อปท.
 เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ได้ตืน่ตวัและให้ความ

สนใจในด้านการกีฬามากยิ่งขึ้น	ทางเทศบาล

เมอืงปากช่องจงึส่งเสรมิและสนบัสนนุให้นกัเรยีน

ในสังกัด	ได้มีโอกาสเล่นและแข่งขันกีฬาอย่าง 

ทั่วถึง	เป็นประจ�าทุกปี	อีกทั้งยังเป็นการสร้าง

ความสามคัคมีคีณุธรรมและความมนี�า้ใจนกักฬีา

ให้กับเด็กอีกด้วย

โครงการสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมส่งเสริม 
สุขภาพในชุมชน
 การส่งเสริมสุขภาพ	เป็นกระบวนการ

ที่ต ้องอาศัยการมีส ่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	 

ทัง้ภาครฐั	ภาคเอกชน	ภาคประชาชน	ในการสร้าง

ความร่วมมือ	ผลกัดนักระบวนการส่งเสรมิสขุภาพ	

เพื่อให ้สถานะสุขภาพประชาชนมีสุขภาพ

แขง็แรง	สมบูรณ์	ท้ังทางร่างกาย	จติใจและอารมณ์		 

ทางเทศบาลเมอืงปากช่อง	เลง็เห็นในความส�าคญั

ดังกล่าว	จึงได้จัดโครงการสนับสนุน	การจัด

กจิกรรมส่งเสรมิสขุภาพในชมุชน	โดยมีประชาชน

เข้าร่วมทั้ง	23	ชุมชน	โดยมุ่งเน้นให้กลุ่มวัยต่างๆ	

ได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอย่างมี

ประสทิธภิาพ	ส่งผลต่อคณุภาพชวีติทีด่อีย่างยัง่ยนื

ต่อไป
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โ ค ร ง ก า ร จั ด ง า น
ประเพณีลอยกระทง
	 เทศบาลเมืองปากช่อง	ร่วมกับ	ส�านัก

เทคโนโลยชีวีภณัฑ์สัตว์	(กองวคัซีน)	สถานศกึษา	

บริษัท	ห้างร้านและชุมชนต่างๆ	ในเขตเทศบาล

เมืองปากช่อง	จัดงานประเพณีลอยกระทง	 

ณ	ท่าน�้ากองวัคซีน	 เพื่อเป็นการสืบสานและ

อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

และส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองปากช่อง

อีกด ้วย	นอกจากนี้ยังมีการประกวดต่างๆ	

เช่น	ประกวดท�ากระทงเล็ก	ประกวดวาดภาพ	

ประกวดร้องเพลง	เป็นต้น

โ ค ร ง ก า ร จั ด ง า น
ประเพณีวันขึน้ปีใหม่
 ประเพณีวันขึ้นปีใหม่	ซึ่งถือว่าวันที่	

1	มกราคมของทุกปี	เป็นวันขึ้นปีใหม่	โดยทาง

เทศบาลเมืองปากช่องได้ตระหนักถึง	 จึงได้จัด

กิจกรรมทางศาสนา	คือ	การท�าบุญตักบาตร	

ข้าวสารอาหารแห้ง	เพื่อเสริมสร้างความเจริญ

ตามหลักพระพุทธศาสนา	ให้กับนักท่องเที่ยว	

และประชาชนในพ้ืนที่ได้ท�าบุญต้อนรับปีใหม่	 

ณ	สวนสาธารณะเขาแคน
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โ ค ร ง ก า ร จั ด ง า น
ประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้ สูงอายุ
	 การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

อันเก่าแก่และดีงาม	ที่ทรงคุณค่าของไทย	ทาง

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปากช่อง	ให้ความ

ส�าคัญทุกประเพณี	โดยในวันสงกรานต์ของทุกปี	 

จะจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู ้สูงอาย	ุ

โดยตระหนักถึงความส�าคัญของผู้สูงอายุ	ซึ่งเป็น

บุคคลท่ีมีคุณค่าและมีความส�าคัญต่อชุมชน	และ

ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมระหว่างชุมชน	

ท�าให้เกดิความสมคัรสมานสามคัคแีก่คนในชมุชน

อีกด้วย

โครงการ “ล่องคายัค 
รักษ์ล�าตะคอง”
	 ด้านการสร้างจติส�านกึและส่งเสรมิความรู ้

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

รักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม	โครงการ	“ล่องคายัค	 

รักษ์ล�าตะคอง”	จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทาง

เทศบาลเมืองปากช่องได้จัดขึ้น	นอกจากอนุรักษ์

ธรรมชาติแล้ว	ยังเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยว

ทางน�้าซึ่งจัดในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

และการท่องเทีย่วเชงินเิวศน์	โดยมีผูส้นใจเข้าร่วม

โครงการเป็นจ�านวนมาก
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โ ค ร ง ก า ร จั ด ง า น
ปากช่อง คาวบอยซิต้ี 
countdown
 งานประจ�าป ีที่ ยิ่ ง ใหญ ่ของอ�า เภอ

ปากช่อง	 ซ่ึงทางเทศบาลเมืองปากช่องได้จัด

เป็นประจ�าทุกปี	คือ	โครงการจัดงานปากช่อง	

คาวบอยซิต้ี	Countdown	ซึ่งมีวัตถุประสงค ์

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ ้นเศรษฐกิจ	

เป็นการสร้างงาน	สร้างอาชีพ	สร้างรายได้

ให้กบัชมุชน	และสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะให้อ�าเภอ

ปากช่องเป็นทีรู่จ้กัของบคุคลทัว่ไปในรปูแบบของ

เมืองคาวบอย	ซ่ึงจัดต้ังแต่วันท่ี	25-31	ธันวาคม	

ของทุกปี	รวม	7	วัน	7	คืน	โดยในคืนสุดท้าย

จะมีการนับถอยหลังเข ้าสู ่ป ี ใหม ่ร ่วมกันที่

สวนสาธารณะเขาแคน

โครงการป่ันฟ้ืนฟูธรรมชาติ
 โครงการปั ่นฟื ้นฟูธรรมชาติ	จัดขึ้น

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบ

ของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	 รวมถึงสร ้าง

ความตระหนักในความส�าคัญของการท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์ให้กับนักท่องเที่ยว	 เยาวชน	และ

ประชาชน ในท ้ อ งถิ่ น มี คว ามรั บผิ ดชอบ

ต่อทรพัยากรธรรมชาต	ิและสิง่แวดล้อมของแหล่ง

ท่องเท่ียว	อีกท้ังยงัพฒันาเส้นทางการป่ันจักรยาน

เพื่อท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อ�าเภอปากช่องอีกด้วย
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โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร .สม เ ด็จพระ เ จ้ า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกมุารี
 โครงการสตัว์ปลอดโรค	คนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบ้า	ตามพระปณิธานศาสตราจารย	์

ดร.สมเด็จพระเจ ้าลูกเธอเจ ้าฟ ้าจุฬาภรณ

วลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี	ร่วมกับเทศบาลเมือง

ปากช่อง	จัดกิจกรรมท�าหมันให้กับสุนัขและแมว	

ซึ่งเป็นการด�าเนินการควบคุมประชากรของ

สุนัขและแมว	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	 

เพื่อป ้องกันโรคพิษสุนัขบ ้าให ้เป ็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ	โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	ทั้งสิ้น	 

ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง
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ผ ล ง า น เ ด ่ น

ก อ ง ทุ น ห ลั ก ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ      เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง ป า ก ช ่ อ ง
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โครงการป้องกนัและควบคมุโรควณัโรคปอดในกลุม่เสีย่ง

และผู้ติดเชื้อ

โครงการตรวจและคดักรองความผิดปกตหิรอืความบกพร่อง

ทางการได้ยินของทุกกลุ่มวัย ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง

	 ทางเทศบาลเมืองปากช่อง	

จัดโครงการน้ีขึ้น	เพื่อลดอัตราการ

ระบาดของโรควัณโรคในชุมชน	

และเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา 

ผู ้ป่วยรายใหม่และในรายที่ดื้อยา	

และให้ความรู้ส�าหรับคนในชุมชน

เพื่อจะได้ตระหนักถึงการระบาด

ของโรควัณโรคปอด	โดยได้มีการจัด

รถเอกซ์เรย์ปอดมาให้บรกิารส�าหรบั

กลุ่มเสี่ยงด้วย

	 โครงการตรวจและคดักรอง

ความผิดปกติหรือความบกพร่อง

ทางการ ได ้ ยิ นของ ทุกกลุ ่ ม วั ย

ทางเทศบาลเมืองปากช่อง	 ได้จัด

เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ด้านการได้ยิน

และการรักษาการดูแลในช ่องหู	

ส�าหรับกลุ่มเสี่ยงจะได้รับการตรวจ

สมรรถภาพทางการได้ยนิจากแพทย์

เฉพาะทางเพื่อวินิจฉัย	ถ้าพบความ

ผิดปกติจะได้รับการส่งตัวเพื่อรักษา

ต่อตามระบบต่อไป
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	 เพือ่ให้ประชาชนทกุกลุม่วยั

ได้รบัการตรวจคดักรองความผดิปกติ

ด้านการมองเหน็	เมือ่ได้รบัการคดักรอง

แล้วพบความผิดปกติจะได้รับการ

ส่งตวัเพือ่รกัษาต่อตามระบบ	และถ้า

พบว่ามปัีญหาทางสายตาแต่ไม่มภีาวะ

แทรกซ้อนเกีย่วกบัต้อกระจก	จะได้

รับการสนับสนุนแว่นตาเพ่ือช่วยใน

 โครงการตรวจและคัดกรองความผิดปกติหรือ

ความบกพร่องทางการมองเห็นทุกกลุ ่มเสี่ยงทุกกลุ ่มวัย

ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง

การมองเห็น	ซึ่งได้มีผู้สนใจเข้าร่วม

โครงการดังกล่าวเป็นจ�านวนมาก

โครงการป้องกัน

และควบคุมโรค

จากสัตว์สู่คน
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	 เพื่อร่วมในการขับเคลื่อน

การด�าเนินการโครงการสัตว์ปลอด

โรคคนปลอดภยั	จากโรคพษิสนุขับ้า	 

ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์

ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า

จุฬาภรณวลัยลักษณ์	อัครราชกุมาร	

และส่งเสรมิให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วม

ในการป้องกันและควบคุมโรคจาก

สตัว์สูค่น	โดยให้บรกิารประชาชนทีอ่ยู่

ในเขตเทศบาลเมอืงปากช่อง	สามารถ

น�าสัตว์เลี้ยงมาควบคุมประชากร	

บริการตรวจสุขภาพและถ่ายพยาธิ

ภายนอกภายในสัตว์เล้ียง	ท�าหมัน	

ฉดีวคัซนีป้องกันโรคพษิสุนขับ้าได้ฟรี



	 เนื่องด้วยในปัจจุบันปัจจัย

ส�าคัญท่ีก่อให้เกิดปัญหาสาธารณสุข

ส่วนใหญ่มีสาเหตมุาจากประชาชนมี

พฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสม	ท้ัง

ในระดบับคุคล	ครอบครวั	และชมุชน	

ทางเทศบาลเมืองปากช่องได้เลง็เหน็
 เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนทีม่ี

ปัญหาการเดนิ	การเคล่ือนไหวได้รับ

การดูแลและฟ ื ้นฟูสมรรถภาพ

จากจิตอาสาและผู ้ดูแล	 รวมทั้ง 

ผู้สูงอายุ	ผู้ดูแลและครอบครัว	ได้รับ 

ความรู ้และสามารถดูแลตนเอง	

ป ้องกันความเสี่ยงจากการเกิด

อุ บั ติ เ หตุ และลดอุบั ติ เ หตุ ของ

ความพิการได้	 และยังเกิดความ

ร ่วมมือระหว ่างหน ่วยงานและ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู ้ดูแล 

ผู้สูงอายุอีกด้วย

โครงการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมกลุม่เสีย่งโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั

ความส�าคัญดังกล่าว	จึงได้ด�าเนิน

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ ่ม

เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเร้ือรังข้ึนได้มกีาร

ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน	ตรวจ

ภาวะเสีย่งต่อการเกดิภาวะแทรกซ้อน

ของสมอง	หัวใจและหลอดเลือด	

ตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้าและ

สมองเส่ือม	และจัดกิจกรรมกลุ ่ม

ปรบัเปลีย่นพฤติกรรม	โดยประชาชน

ในเขตเทศบาลเมอืงปากช่องได้รบัการ

ตรวจฟรี	และมผู้ีสนใจเข้าร่วมกจิกรรม

เป็นจ�านวนมาก

โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาและผู ้ดูแลฟ ื ้น ฟู

สมรรถภาพของผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลเมือง

ปากช่อง ที่มีปัญหาการเดิน การเคลื่อนไหว
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	 มกีารอบรมให้ความรูส้�าหรบั

สตรีกลุ่มเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก	และ

มะเร็งเต้านมในการดูแลตนเองและ

ตรวจร่างกายหาภาวะเสีย่งมะเรง็เต้านม

เบื้องต้นด้วยตนเอง	นอกจากนี้ยังมี

บ ริ ก า ร ต ร ว จ คั ด ก ร อ ง ม ะ เ ร็ ง

โครงการ k tape for sport care

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและเพิ่มการเข้าถึงบริการ

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

ปากมดลูกและมะเร็งเต้านมให้กับ

สตรี ท่ีมีภาวะเสี่ยงใน	23	ชุมชน

ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง	อีกทั้ง

มีการประสานส่งต่อส�าหรับสตรีที่มี

ผลคัดกรองผิดปกติไปรับการรักษา

ต่อโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

	 เพือ่ให้ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ

รูจ้กัวธิกีารใช้	Kinesio	tape	ในการ

ดแูลป้องกัน	และรกัษาอาการบาดเจบ็

จากการเล่นกีฬาของตนเองและครผูู้

สอนพลศึกษาได้ช่วยดแูล	เม่ือมีอาการ

บาดเจบ็จากการเล่นกีฬาหรอืจากการ

ร่วมแข่งขนักฬีา	ส�าหรบักจิกรรมมดีงันี้	

อบรมให้ความรูห้ลักการปฐมพยาบาล

เมือ่ได้รบับาดเจ็บจากการเล่นกีฬาตาม

หลัก	POLICE,		มีการเรยีนรูก้ารใช้น�า้แขง็ 

ในการรกัษาอาการบาดเจบ็เบือ้งต้น,	

เรยีนรูห้ลักการป้องกันและรกัษาอาการ

บาดเจบ็จากการกฬีาด้วย	Kinesio	tape	

และเรียนรู ้วิธีการติดเทปเพื่อลด

การอักเสบและลดบวม
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 มกีารสร้างแกนน�า	การออก

ก�าลังกายด้วยธาราบ�าบัด	ให้แกนน�า 

มีความเข้าใจหลักการและวิธีการ

ออกก�าลังกายด้วยธาราบ�าบัดท่ี

ถูกต้องและสามารถน�าความรู้ท่ีได้ 

ไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู  ้

ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่	 เช่น	กลุ่ม

ผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อหรือ

ข้อต่อเร้ือรัง	กลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหา

เรื่องการเคลื่อนไหว	ผู ้ที่มีป ัญหา

	 ส�าหรับกิจกรรมของโครงการ	มีการอบรมบรรยาย	สาธิต	และ 

ฝึกปฏิบัติให้กับแกนน�า	3	วัน,	ทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนลงสระ	 

โดยมีประชาชนในชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการนี้เป็นจ�านวนมาก

กล้ามเนือ้อ่อนแรง	จากโรคอมัพฤกษ์

หรืออัมพาต	รวมถึงบุคคลปกติที่มี

ปัญหาเรื่องน�้าหนักตัว	ความเครียด	

กล้ามเนื้อตรึงจากการใช้งาน	ฯลฯ

โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกก�ลังกาย ด้วยธาราบ�บัด 

(Hydrotherapy)
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 เทศบาลเมืองปากช่อง�ตั้งอยู ่ใน 
พื้ น ที่ ข อ งอำเ ภอปากช ่ อ ง � จั ง หวั ด
นครราชสีมา�เดิมเป็นสุขาภิบาลปากช่อง�
ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น�เทศบาล
ตำบลปากช่อง�ตามประกาศกระทรวง
มหาดไทย�ลงวันที่�22�มิถุนายน�2524� 
และได้เปลี่ยนแปลงฐานะจาก� เทศบาล
ตำบลปากช่อง�เป็นเทศบาลเมืองปากช่อง�
ตามปร ะกาศกร ะทรวงมหาด ไทย� 
ลงวนัที�่10�พฤษภาคม�2548�มอีาณาเขต
ครอบคลุมพื้นที่ของตำบลปากช่อง�และ
ตำบลหนองสาหร่ายบางส่วน� โดยมี
อาณาเขตพืน้ทีใ่นความรบัผดิชอบทัง้หมด�
15.25�ตารางกิโลเมตร

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ของเทศบาลเมืองปากช่อง
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 เทศบาลเมืองปากช่อง	 มีประชากรอาศัยอยู ่ในพื้นที่

ประมาณ	34,212	คน	แบ่งเป็นชาย	16,194	คน	แบ่งเป็นหญิง	18,018	คน	 

มจี�านวนครวัเรอืนทัง้สิน้	18,452	ครวัเรอืน	(ข้อมลู	ณ	วนัที	่30	กันยายน	2562)	

มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ	ดังนี้

ทิศเหนือ	 ติดกับ	 หมู่บ้านหนองตาแก้ว

ทิศใต้	 	 ติดกับ	 ต�าบลหนองน�้าแดง

ทศิตะวันออก	 ตดิกับ	 ล�าตะคองและหมู่บ้านประดูบ่าก

ทิศตะวันตก	 ติดกับ	 เขตป่าสงวนแห่งชาติ	หมู่บ้านน�้าตกหลังเหว



รายการ ประมาณการ รวมรายจ่าย

จากงบเงิน

ประมาณการ

รวมราย

จ่ายจากเงิน

อุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์/

เฉพาะกิจ

รวม รายจ่ายจาก

เงินสะสม

รวม แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

แผนการ

รักษาความ

สงบภายในฯ

แผนงานการ

ศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนการ

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

แผนงาน

การพาณิชย์

แผนงาน

งบกลาง

รายจ่าย

งบกลาง 78,799,400 77,694,727.43 1,770,791.05 79,465,521.48 80,438,321.48 79,465,521.48

เงินเดือน	(ฝ่ายการเมือง) 6,040,700 6,016,860.00 - 6,016,860.00 6,016,860.00 6,016,860.00

เงินเดือน	(ฝ่ายประจ�า) 87,339,960 82,132,978.02 - 82,132,978.02 82,132,978.02 20,347,561.02 7,758,364.00 25,836,440.00 25,863,440.00 20,245,129.00 2,589,186.00 490,860.00

ค่าตอบแทน 10,702,155 9,659,310.49 264,550.00 9,923,860.49 9,923,860.49 7,524,569.00 342,099.49 438,250.00 202,300.00 1,309,200.00 43,560.00 63,882.00

ค่าใช้สอย 47,142,205 36,781,646.12 - 36,781,646.12 36,781,646.12 6,594,379.72 1,247,562.66 11,281,398.55 8,360,020.90 451,453.80 3,554,509.89 1,920,733.10 3,053,165.50 318,422.00

ค่าวัสดุ 20,582,250 16,400.152.01 - 16,400,152.01 16,400,152.01 1,282,987.27 1,230.088.20 6,138,151,14 342,020.09 7,129,249.53 166,023.00 111,632.078

ค่าสาธารณูปโภค 6,618,300 4,389,946.77 - 4,389946.77 4,389,946.77 1,887,495.14 238,038.26 1,084,727.24 360.388.13 817.041.37 2,256.63 -

ค่าครุภัณฑ์ 17,550,100 16,606,870.00 - 16,606,870.00 16,606,870.00 1,480,270.00 - 1,381,100.00 34,900.00 12,817,100.00 893,500.00 -

ค่าที่ดินฯ 28,674,930 27,069,301.81 5,530,000.00 32,599,801,81 32,599,801,81 1,950,000.00 - 1,182,000.00 - 26,251,601.81 216,200.00 3,000,000.00

รายจ่ายอื่น 30,000 20,000.00 - 20,000.00 20,000.00 20,000.00 - - - - - -

เงินอุดหนุน 8,520,000 8,520,000.00 - 8,520,000.00 - 8,520,000.00 - - 8,060,000.00 460,000.00 - - - -

รวมรายจ่าย 312,000,000 285,292,292.65 7,565,344.05 292,857,636.70 972,800.00 293,830,436.70 47,104,122.15 10,816,152.61 55,402,066.93 14,625,067.12 451,453.80 72,123,831.60 5,831,458,73 3,053,164.50 3,984,796.78 79,465,521.48

รายรับ

ภาษีอากร 20,150,000 20,615,162.95 20,615,162.95

ค่าธรรมเนียมค่าปรับ

และใบอนุญาต

7,544,500 7,903,271.40 7,903,271.40

รายได้จากทรัพย์สิน 6,775,000 8,464,975.44 8,464,975,44

		-รายได้สาธารณูปโภค 7,400,000 6,793,459.13 6,793,759.13

		-รายได้เบ็ดเตล็ด 980,500 930,579.00 930,579.00

		-รัฐบาลจัดสรรให้ 139,150,000 153,610,978.13 153,610,978.13

		-อุดหนุนทั่วไป 130,000,000 115,961,433.00 115,961,433.00

		-อุดหนุนเฉพาะกิจ - - 7,565,344.05 7,565,344.05

รวมรายรับ 312,000,000 314,280,159.05 7,565,344.05 321,845,503,10

รายรับสูงกว่าหรือ (ตำ่ากว่า) รายจ่าย 28,987,866.40

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562
เทศบาลเมืองปากช่อง 

งบแสดงผลการดำ เนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

หมายเหต	ุในกรณีมีใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปที่ปรับปรุงลดยอดรายจ่ายให้เพิ่มช่อง	“ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป”	หลังช่อง	“รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ”												เพื่อแสดงผลการด�าเนินงานที่ถูกต้อง
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