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พระบรมราโชวาท
 
	 ““งานราชการนัน้	คืองานของแผ่นดิน	มีผลเกีย่วเนือ่งถงึประโยชน์
ของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน	งานทุกอย่างจงึต้องมีผู้ปฏิบตัแิละมี
ผู้รับช่วง	เพื่อให้งานด�าเนินต่อเนื่องไปไม่ขาดสาย””	

	 ดงันัน้	““ผู้ปฏิบัตบิรหิารงานราชการทุกฝ่ายทุกระดบั	จงึไม่ควรยก
เอาเรื่องใครเป็นผู้ท�ามาก่อน	หรือใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อส�าคัญ
นกั	จะต้องถอืประโยชน์ท่ีจะเกดิจากงานเป็นหลกัใหญ่แล้วร่วมกนัคิดร่วม
กันท�า	 ด้วยความอุตสาหะเสียสละ	 และด้วยความสุจริตจริงใจ	 งานทุก
อย่างจงึจะด�าเนนิไปได้อย่างราบรืน่	ไม่ติดขดั	และส�าเรจ็ผลเป็นประโยชน์
ได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป””

พระบรมราโชวาท	ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน	เน่ืองในวันข้าราชการพลเรือน	
เมื่อวันที่	๑	เมษายน	พุทธศักราช	๒๕๕๘



4

PAKCHONG MUNICIPALITY

www.pakchongcity.go.th

เทศบาลเมืองปากช่อง
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	 ปากช่องเป็นหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ในป่าเขาหนาทึบ
เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก	 มีเฉพาะเส้นทางเดินเท้าและ
สัตว์เป็นพาหนะแม้แต่เกวียนยังไม่สามารถผ่านได้แต่มี
ความส�าคญัมาก	เพราะเป็นจดุเช่ือมโยงระหว่างภาคกลาง
และภาคอสีาน	เนือ่งจากเป็นป่าดบิชืน้ยงุป่าจงึชุกชุม	ท�าให้
ผู้สญัจรไปมาได้รบัเช้ือไข้ป่าและเสียชีวติเป็นจ�านวนมากจงึ
ขนานนามว่า	“เทือกเขาดงพญาไฟ”
	 เมื่อ	พ.ศ.2430	 บ้านปากช่องขึ้นกับ	 ต.ขนงพระ	 
อ.จันทึก	จ.นครราชสีมา	ต่อมาในปี	พ.ศ.2434	พระบาท
สมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัรชักาลที	่5	โปรดให้สร้าง
ทางรถไฟจากกรุงเทพฯถึงนครราชสีมาการสร้างทาง
รถไฟในจุดน้ีจ�าเป็นต้องระเบิดเขาเพื่อวางรางรถไฟท�าให้
เกดิช่องระหว่างสองฝ่ังเขาผู้คนทัว่ไปจงึเรยีกหมู่บ้านแห่ง
น้ีว่าปากช่อง	นับแต่น้ันมากระทั่งปีพ.ศ.2482	ทางการส่ัง
ยุบ	ต.ขนงพระ	อ.จันทึก	 ให้บ้านปากช่องไปขึ้นกับ	ต.จัน
ทกึ	อ.สีคิว้	(ต.จนัทึก)แต่เดมินัน้ขณะนีอ้ยูใ่ต้บาดาลในเข่ือน
อ่างเกบ็น�า้ล�าตะคองต่อมาในปี	พ.ศ.2492	หมู่บ้านปากช่อง
ได้รับการยกฐานะเป็นต�าบลปากช่อง	 และในปี	 พ.ศ.2499	
รัฐบาลไทยจับมือกับสหรัฐอเมริกา	 สร้างถนนมิตรภาพ
ต้ังแต่สระบุรีจนถึงโคราช	ท�าให้	ต.ปากช่อง	เจริญรุดหน้า

อย่างรวดเร็วทางการจึงยกฐานะเป็นกิ่งอ�าเภอปากช่อง	
และเมื่อวันท่ี	22	กรกฎาคม	2500	ได้รับการยกฐานะเป็น
อ�าเภอปากช่องตราบจนถึงปัจจุบัน
	 เทศบาลเมืองปากช่องคือส่วนหนึ่งของอ�าเภอ
ปากช่องมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่	 15.25	 ตาราง
กิโลเมตร	 เดิมเป็นสุขาภิบาลปากช่องต่อมาได้รับการยก
ฐานะเป็น	 เทศบาลต�าบลปากช่องตามประกาศกระทรวง
มหาดไทย	 ลงวันท่ี	 22	 มิถุนายน	 2524	 และได้รับการ
ยกฐานะข้ึนเป็น	 “เทศบาลเมืองปากช่อง”	 ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย	 ลงวันที่	 10	 พฤษภาคม	 2548	 
เป็นต้นมา

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ	 ติดต่อกับหมู่บ้านหนองตาแก้วหมู่8		
	 	 อ�าเภอปากช่อง
ทิศใต	้ 	 ติดต่อกับต�าบลหนองน�้าแดงอ�าเภอ	
	 	 ปากช่อง
ทิศตะวันออก	 ตดิต่อกบัล�าตะคอง	และหมูบ้่านประดูบ่าก
ทิศตะวันตก	 ติดต่อกับเขตป่าสงวนแห่งชาติหมู่บ้าน	
	 	 น�้าตกหลังเหว	หมู่	10	อ�าเภอปากช่อง
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ถ่ินฐานบ้านเมือง

ไทยโคราช	 ซ่ึงคล้ายคลึงภาษาไทยกลางแต่ส�าเนียงเพ้ียน	
เหน่อ	ส้ัน	ห้วน	
	 ส�าหรับประชากรในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง
นั้นมีความหลากหลายของพ้ืนเพและถิ่นที่มา	 เพราะ
มาจากหลายจังหวัดมาอยู่อาศัยรวมกัน	 พื้นฐานงาน
อาชีพของคนในพื้นท่ี	ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือนเป็นหลักรองลงมาเป็นอาชีพ
รับจ้างด้านภาคเกษตรกรรมนั้นชาวปากช่องยึดการท�า
ปศุสัตว์ท�าฟาร์มเลี้ยงโคนม	 โคเนื้อ	 ม้าแข่ง	 รวมไปถึง
ปลูกพืชไร่	พืชสวน	เช่น	ข้าวโพด	ฝ้าย	น้อยหน่า	มะม่วง	
ผัก	 ผลไม้	 ไม้ดอกเมืองหนาว	 เนื่องจากมีแหล่งน�้าที่
อุดมสมบูรณ์	 เพราะมีเขื่อนล�าตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน�้า
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในภาคอีสาน	 คอย	 แจกจ่ายน�้าให้แก่พื้นท่ี
การเกษตรภายในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองปากช่อง	

ถิน่ฐานบ้านเมือง
	 โครงสร้างทางกายภาพด้านภูมิประเทศของ
เทศบาลเมืองปากช่องมีลักษณะเป็นท่ีราบสูง	มีภูเขาล้อม
รอบ	 ผืนดินมีความอุดมสมบูรณ์	 สามารถปลูกพืชได้ทุก
ชนิด	 อากาศดี	 ฝนตกตามฤดูกาล	 มีป่าใหญ่ซ่ึงอุดมไป
ด้วยพืช	และสตัว์ป่านานาชนดิ	ส่วนเส้นทางการคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลมีความสะดวกสบาย	 ส่วนแม่น�้าคือ	
แม่น�า้ล�าตะคอง	ซ่ึงเป็นแม่น�า้สายหลักของอ�าเภอปากช่อง
	 เช้ือสายของประชากรในพื้นที่นั้น	 ประกอบด้วย
สองกลุ่มใหญ่	 คือ	 ไทยโคราช	 และไทยอีสาน	 กลุ่มไทย
โคราช	 เป็นคนไทยแท้ทั้งเช้ือชาติและภาษา	 แต่ส�าเนียงพูด
แปร่งไปบ้าง	 เดิมถิ่นนี้ชาวพื้นเมืองเป็นละว้า	 ชาวไทยได้
อพยพเข้ามาอยู่อาศัยสมัยกรุงศรีอยุธยากลุ่มชาวไทย
โคราชเป็นกลุ่มที่แสดงเอกลักษณ์ของเมืองนครราชสีมา	
เพราะส�าเนียงแตกต่างจากกลุ่มอื่น	 เป็นกลุ่มที่พูดภาษา
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จากอดีต..สู่ปัจจุบัน
	 ภาพของการเปลีย่นแปลงในอดตีมาสูปั่จจบุนัของเทศบาลเมอืงปากช่อง	นายคมกฤษณ์	ลิม้ปัญญาเลศิ	นายก
เทศมนตรีเมืองปากช่อง	เข้ามาพัฒนาท้องถ่ินให้เจริญก้าวหน้า	เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี	และด้วยศักยภาพ
ของเมืองปากช่องในแง่ของการเป็นประตูสู่จังหวัดนครราชสีมารวมถึงจังหวัดต่างๆ	ในภาคอีสานท้ังหมด	การสร้าง
ความแปลกตา	 สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ท่ีมีโอกาสมาเยือนเขตเทศบาลเมืองปากช่อง	 ถือเป็นการสานต่องานตาม
นโยบายการพัฒนา	เพื่อให้ปากช่องเป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียวได้อย่างสมบูรณ์แบบ
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“สร้างบ้านเมืองน่าอยู่	มุ่งสู่คุณภาพชีวิตท่ีดี
มีประสิทธิภาพทางการศึกษา	พัฒนาการท่องเท่ียว”

พันธกิจ

1.	ส่งเสริมการท่องเท่ียวสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
2.	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ท่ัวถึง
3.	ป้องกันและส่งเสริมคุณภาพประชาชน
4.	 ส่งเสริมการศึกษา	บ�ารุงรักษาภูมิปัญญาท้องถ่ินและ	
วัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน
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PAKCHONG 
MUNICIPALITY สารจากนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

	 	ตลอดระยะเวลานับต้ังแต่ท่ีผมพร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร	สมาชิกสภาเทศบาล	ได้รับความไว้วางใจจาก
ประชาชน	ให้เข้ามาเป็นตวัแทนในการท�าหน้าทีบ่รหิารงาน
เทศบาลเมืองปากช่องผมได้มุ่งม่ันบริหารการจัดการ
พฒันาพืน้ทีใ่นเขตเทศบาลเมืองปากช่องในทกุๆ	ด้านเพือ่
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 เพราะผมมีความเช่ือว่า	
ถ้าเราอยู่ในสังคมท่ีดี	 สภาพแวดล้อมท่ีดี	 คุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนกจ็ะดตีามโดยก�าหนดนโยบายการพัฒนา
ในด้านต่างๆ	อย่าต่่อเน่ืองและครอบคลมุทกุด้าน	ส�าหรบั
การพฒันาในด้านต่างๆ	ของเมืองปากช่องจะก้าวเดนิไป
ข้างหน้าอย่างม่ันคงและบรรลุวตัถปุระสงค์ไม่ได้	ถ้าไม่ได้
รบัการสนบัสนนุและการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใน
เขตเทศบาลเมืองปากช่อง	 กระผมและคณะผู้บริหารขอ
ขอบคณุทกุท่านทีมี่ส่วนร่วมในการพฒันาเมืองปากช่อง
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ส�าหรับพวกเราชาวเทศบาลปากช่อง

นายคมกฤษณ์	ล้ิมปัญญาเลิศ
	 นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง
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สารจากปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง

	 	 เทศบาลเมืองปากช่องเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมีหน้าที่ในการจัด
บริการสาธารณะ	 ดูแลทุกข์	 สุข	 ของพี่น้องประชาชน	มีผู้
บริหารซ่ึงเป็นตัวแทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้ง	
มีปลดัเทศบาลเป็นผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของฝ่ายข้าราชการ
ประจ�า	โดยเป็นผู้น�านโยบายของฝ่ายบริหารไปสู่การปฏิบัติ	
เพื่อให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของพี่น้อง
ประชาชน	 รายงานผลการด�าเนินงานของเทศบาลเมือง
ปากช่องฉบับนี้จัดท�าข้ึนเพ่ือเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรม
ตลอดจนการด�าเนนิงานโครงการต่างๆทีผ่่านมาซ่ึงเทศบาล
เมืองปากช่องได้ด�าเนินการจัดท�า	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานผลการด�าเนินงาน	ประจ�าปี	๒๕๕๘	ฉบับน้ี	จะเป็น
ส่ือท่ีมีประโยชน์ต่อการรับทราบถึง	บทบาท	ภารกิจ	หน้าท่ี	
ของเทศบาล	และเป็นสิง่ทีเ่ชือ่มโยงให้ทกุท่านได้เข้าใจและเข้า
มามีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ของเราให้เจรญิก้าวหน้า
ย่ิงๆขึ้นไป

นางสาวณัชนลิน	ยะอนันต์
ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง
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ข้อมูลท่ัวไป

 เทศบาลเมืองปากช่อง	 มีพื้นที่ในความรับ
ผิดชอบทั้งหมด	 15.25	 ตารางกิโลเมตร	 สภาพพื้นที่มี
ลักษณะเป็นที่ราบสูงมีภูเขาล้อมรอบผืนดินมีความอุดม
สมบูรณ์	 และสภาพภูมิประเทศที่มีเทือกเขาล้อมรอบจึง
เป็นองค์ประกอบส�าคัญที่ช่วยให้บรรยากาศโดยรวมของ
เมอืงปากช่องกลายเป็นจดุเด่น	เพราะอณุหภูมิเฉลีย่ตลอด
ปีของทีน่ีไ่ม่ถงึกบัหนาวหรอืร้อนเกนิจนมากไปนกั	เป็นอกี
หน่ึงเสน่ห์ในการเชิญชวนผู้คนจากท่ัวสารทิศให้มาเยือน

 เทศบาลเมืองปากช่อง	 บริหารงานภายใต้
การน�าของนายคมกฤษณ์	ลิม้ปัญญาเลศิ	นายกเทศมนตรี	
และรองนายกเทศมนตรอีกี	3	ท่าน	นายดเิรกฤทธิ	์พงษ์ศริิ,	
นายยุทธนา	เกียรติขจรไกล,	นายประภัทร์	โรจนมงคลกุล



13

2015 ANNUAL REPORT

ประชากร/จ�านวนครัวเรือน
ประชากรรวมท้ังส้ิน	 35,558	คน
ชาย	 	 	 16,937	คน
หญิง	 	 	 18,621	คน
จ�านวนครัวเรือน	 17,646	ครัวเรือน

ความหนาแน่นของประชากร
ประชากร	 	 2,332	คน/ตารางกิโลเมตร
ครัวเรือน	 	 1,157	ครวัเรอืน/ตารางกโิลเมตร
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง	 มีชุมชนย่อยที่จัดต้ัง
ข้ึนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย	 มีทั้งหมด	 23	
ชุมชน
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“มุ่งมั่น ตั้งใจทำ�ง�น
ตลอดม� เพื่อพัฒน�

บ้�นเกิดของเร� ”
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นายยุทธนา	เกียรติขจรไกล
Mr. Yuthana Kiatkhajornkai

รองนายกเทศมนตรี
DEPUTY MAYOR

นายดิเรกฤทธ์ิ	พงษ์ศิริ
Mr. Direkrit Phongsiri
รองนายกเทศมนตรี
DEPUTY MAYOR

นายคมกฤษณ์	ล้ิมปัญญาเลิศ
 Mr. Komkrit Limpunyalert 

นายกเทศมนตรี
MAYOR OF PAKCHONG

MUNICIPALITY

นายประภัทร์	โรจนมงคลกุล
Mr. Prapat Rodjanamongkolkul

รองนายกเทศมนตรี
DEPUTY MAYOR

คณะผูบ้รหิารเทศบาลเมอืงปากช่อง

Executive Administration Team
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Executive Administration Team
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปากช่อง

นายคมทวี	ล้ิมปัญญาเลิศ
Mr. Komtavee Limpanyalert

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง
ADVISOR TO THE MAYOR

นายอรุณศักด์ิ	รัตนะคุณชัย
Mr. Arunsak Rattanakhunchai

เลขานุการนายกเทศมนตรี
SECRETTARY OF THE PAKCHONG

MUNICIPALITY

นายพูลศักด์ิ	เลียวนรเศรฐ
Mr. Pulsak Leawnorrasat
เลขานุการนายกเทศมนตรี

SECRETTARY OF THE PAKCHONG
MUNICIPALITY
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Members Of The Municipal Council 
สมาชิกสภาเทศบาล	เขต1

 นางสุนันท์	เขียนเจริญ
Mrs. Sunan Kiencharoern

 

นางสาวสมจิตร์	ก�าแหง
Ms. Somjit Kamhaeng

นายกังวาน	บรรณาภูมิ
Mr. Kangwan Bunnaphum

ประธานสภาเทศบาล

นายศิรพงษ	์	พงษ์ศิริรักษ์
Mr. Sirapong Pongsirirak

นายวินัย	จิวะวิฑูรกิจ
Mr. Winai Jiwawithoonrakit

นายชาติชาย	อุ่นเมตตาอารี
Mr. Chatchai Ounmettaaree
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Members Of The Municipal Council
สมาชิกสภาเทศบาล	เขต	2

 นายวิเชษฐ์	เจริญสุข
Mr. Wichet Charoensuk

	นายสมภูมิ	อาจโต
Mr. Somphum Ardto

นายสุวรรณ	เพ็งขาว
Mr. Suwan Pengkhaw

	นายปกรณ์	ประคองวงษ ์
 Mr. Pakron Prakongwong

นายสนิท	ขันทาระศรี
Mr. Sanit Khuntarasri
รองประธานสภาเทศบาล

พ.ต.ไพรัช	พูนชัย
Major Phairach Phoonchai



19

2015 ANNUAL REPORT

Members Of The Municipal Council
สมาชิกสภาเทศบาล	เขต	3

นายสุวัฒน์	กังวานรัตนกุล
Mr. Suwat Kungwanrattanakul

	นายหว่ัน	เสียนขุนทด
Mr. Wan Siankuntod

นายสวัสด์ิ	รามสันเทียะ
Mr. Sawat Ramsanthea

	นายพูน	นิสูงเนิน
Mr. Poon Nisungnoen

นายขจิตร์	ปล่ังกลาง
Mr. Khachit Plangklang

 นายจักรพงษ์	ภูวสวัสด์ิ
Mr. Jakkapong Phoovasawat
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นางสาวณัชนลิน	ยะอนันต์
Ms. Nutchalin Yaanan

ปลัดเทศบาล
Municipal Clerk

นายจเร	บ่ายเจริญ
Mr. Jaray Baijarern

รองปลัดเทศบาล
Deputy Municipal Clerk

หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล

Directors Of Municipal Divisions

นายสุรพงษ์	งามสะอาด
Mr. Surapong ngamsaard

ผู้จัดการสถานธนานุบาล
Manager of Pawnshop
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Directors Of Municipal Divisions
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล

นายสันต์ชัย	มั่งธรรม	 	 	ผู้อ�านวยการกองวิชาการและแผนงาน
Mr. Sanchai Mangtam   Director of the Technical Service

นางมาลี	ตัณฑิกุล	 	 	ผู้อ�านวยการกองคลัง
Mrs. Malee Tuntikun   Director of the Finance Divisonn

นายพัฒนพงศ์	พิมพ์บุญญามาศ	 	ผู้อ�านวยการกองช่าง
Mr. Pattanapong Pimbunyamat   Director of the public work dividion

นายศุภฤกษ์	บุญสูง	 	 	ผู้อ�านวยการกองการศึกษา
Mr. Supparerk Boonsong   Director of the Education Division

จากด้านซ้าย

นายจรัญ	รามสันเทียะ	 	 ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม
Mr. Charan Ramsanthia Director of the Social Welfare

ดร.สุวิชา	สุภามา	 	 ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
Doctor Suwicha Suphama  Director of the public Health

นายสถิต	ประเทศ		 	 รักษาการแทนผู้อ�านวยการกองช่างสุขาภิบาล
Mr. Satit Prathes  Acting Director of the Division sanitation.

นายวิชาญ	เงางาม	 	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนเทศบาล1	บ้านหนองสาหร่าย
Mr.Vichan Ngaongam 	 รักษาการผู้อ�านวยการโรงเรียนเทศบาล2	บ้านหนองกะจะ

นางจริยา	สวนฉิมพลี	 	 หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล
Mrs. Jariya Saunchimplee Director of Miniciple office devision 
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2015
PAKCHONG MUNICIPALITY

จากอดีต.	.	.
มุ่งมั่นพัฒนาสู่ปัจจุบัน
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ยุทธศาสตร์	การพัฒนา
เทศบาลเมืองปากช่อง

PAKCHONG MUNICIPALITY

2015

Development Strategies of
 Pakchong Municipality
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ยุทธศาสตร์	1	
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การท่องเท่ียว

1.พัฒนารายได ้จากการจัดกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิ เวศน์	
ศิลปวัฒนธรรม	ประเพณีท้องถ่ิน	ภูมิปัญหาท้องถ่ิน	 วัฒนธรรม
อนัดขีองท้องถิน่	การเป็นศนูย์การฝึกอบรมสมัมนา	กฬีาเพือ่การ
ท่องเท่ียว	และนันทนาการ
2.พัฒนาการเพิ่มศักยภาพสินค้าและบริการ/การประชาสัมพันธ์	
แหล่งท่องเท่ียวและการเพิ่มมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน



28

PAKCHONG MUNICIPALITY

www.pakchongcity.go.th



29

2015 ANNUAL REPORT

ยุทธศาสตร์	2 
ยุทธศาสตร์การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี

1.	ส่งเสริมศักยภาพของท้องถ่ินในทุกๆ	ด้าน	ตามหลักการบริหาร
จัดการท่ีดี
2.	การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
3.	ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
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ยุทธศาสตร์	3 

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความ
สามารถทาง เศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหาความยากจนตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง

1.	ส่งเสริมกิจการพาณิชย์และลงทุน/กิจการสหกรณ์/ตลาดเพื่อ
การพาณิชย์
2.	ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน
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ยุทธศาสตร์	4 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
อย่างย่ังยืน

1.	การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ	ในท้องถ่ินและชุมชน
2.	การก�าจัดมูลฝอยรวมและส่ิงปฏิกูลรวม	และการจัดต้ังศูนย์
ก�าจัดขยะระดับอ�าเภอ
3.	การก�าจัดมูลฝอย	ส่ิงปฏิกูลและน�้าเสีย	ในชุมชนและท้องถ่ิน
4.	การปลูกจิตส�านึกและค่านิยมให้ประชาชนในท้องถ่ินมีความรู้
และความเข้าใจในการอนุรักษ์และส่งเสริมการค้นหาส่ิงอ่ืนๆ	ใน	ท้อง
ถ่ินไปทดแทนพลังงาน
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ยุทธศาสตร์	5 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.	 การจัดให้มีและบ�ารุงรักษาทางบก	 ทางน�้า	 และทางระบายน�้าและ
การปรับปรุง	บ�ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน
2.	การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ
3.	การจัดการและดูแลสถานีขนส่งท้ังทางบกและทางน�้า
4.	การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
5.	การสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
6.	การผังเมืองของท้องถ่ินและผังเมืองรวมของจังหวัด
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ยุทธศาสตร์	6 
ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
คณุภาพชีวติทีด่แีละอยูร่่วมกนั
อย่างมีความสุข

1.	การจัดการศึกษา
2.	การสังคมสงเคราะห์	และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก	สตรี	
คนชราและผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ	HIV
3.	การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา	กีฬาแห่งชาติ	และการ
สนับสนุนส่งเสริมกีฬานานาชาติ
4.	การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั/ลดอบุตัเิหตจุราจรทางบก/ทางน�า้
5.	การสาธารณสขุ	การอนามยัครอบครวั	การรกัษาพยาบาล	การเสรมิ	
สร้างดูแลสุขภาพประชาชน	และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
6.	การป้องกันการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด
7.	การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถ่ินจัดกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา
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โครงสร้างการบริหารงาน....เทศบาลเมืองปากช่อง

	 เทศบาลเป็นรปูแบบการปกครองส่วนท้องถิน่รปูแบบหนึง่ทีใ่ช้ในประเทศไทยปัจจบุนัการปกครองรูปแบบเทศบาล
เป็นการกระจายอ�านาจให้แก่ท้องถิน่ด�าเนนิการปกครองตนเองตามระบอบประชาธปิไตยซ่ึงการบรหิารงานของเทศบาล
เมืองปากช่องแบ่งเป็น	7	กอง	และมีสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองปากช่อง	2	แห่ง
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				มีหน้าทีค่วบคมุและรบัผิดชอบการปฏบิตังิานในหน้าทีข่องงานธรุการ	งานการเจ้าหน้าที	่งานส่งเสรมิการท่องเทีย่ว	
งานทะเบียนราษฎร	 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง	 โดยมีหน้า
ที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลรวมทั้งก�ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน
เทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลในการจัดเตรียมและให้บริการด้านต่างๆ	
โดยให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด

ส�านักปลัดเทศบาล
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กองคลัง

	 หน่วยงานซ่ึงเป็นก�าลังส�าคัญของการขับเคลื่อนเทศบาลเมืองปากช่องให้ก้าวไกลกับงานการจัดสรรงบ
ประมาณท้องถิ่น	 ด�าเนินงานด้านการจัดเก็บภาษีและรายได้ด้วยหลักความเป็นธรรม	 เน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้	
ถูกต้องตามหลักกฎหมายท้องถ่ิน
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	 มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างปรับปรุงสาธารณูปโภค	 งานผังเมืองและ
งานควบคุมอาคาร	 ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	 ดูแลงานก่อสร้าง
โครงการไฟฟ้าของเทศบาลให้เป็นไปตามรูปแบบและสัญญาจ้าง	 ควบคุมดูแลระบบถนนและทางเท้าในเขตเทศบาล	
ก�าหนดแนวทางก่อสร้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติผังเมือง	 เพื่อความสะดวกในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของ
ประชาชนในท้องถิ่น

กองช่าง
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กองการศึกษา

	 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา	ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เป็น
ไปตามความต้องการของท้องถ่ิน	การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของเยาวชนชาวปากช่อง	ช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการการศึกษาให้ก้าวทันโลกยุคใหม่	 พร้อมทั้งสร้างสรรค์งานนันทนาการต่างๆตลอดจนส่งเสริมท�านุบ�ารุง
ศาสนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดีเพื่อให้คงอยู่เคียงคู่ชาวปากช่อง
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	 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการด�าเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ว่าด้วยการ
สาธารณสขุและสิง่แวดล้อม	พฒันาและปรบัปรุงงานด้านสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม	การอาชีวอนามัยการส่งเสรมิสขุ
ภาพ	การควบคมุป้องกนัโรคตดิต่อและโรคไม่ตดิต่อ	การพัฒนาพฤตกิรรมอนามัย	การสขุาภบิาลและอนามยัสิง่แวดล้อม	
จัดให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ	 การป้องกันโรค	 การควบคุมส่ิงแวดล้อม	 การคุ้มครอง
ผู้บริโภค	จัดบริการรักษาความสะอาด	การจัดการขยะมูลฝอย	เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป่ียม
ด้วยพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงท้ังกายและใจ

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
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 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผนงานเพื่อประกอบการ
ก�าหนดนโยบายในการจัดท�าแผนหรือโครงการ
ติดตามประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนและ
โครงการต่างๆซ่ึงอาจเป็นนโยบายหรอืแผนงาน
และโครงการทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง	
การบริหาร	หรือความม่ันคงภายใต้การวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นด�าเนินงานจากการสานต่อ
นโยบายของคณะผู้บริหารลงสู่ภาคปฏิบัติด้วย
ความโปร่งใส	พร้อมสนบัสนนุให้ประชาชนเมือง
ปากช่องมีส่วนร่วมในการพัฒนาถิ่นฐานบ้าน
เกิด	

กองวิชาการและแผนงาน
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 มีหน้าท่ีควบคุมและรับผิดชอบ	 เก่ียวกับสังคมสงเคราะห์	การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน	การพัฒนา
ชุมชน	สนบัสนนุเสรมิสร้างสงัคม	แก้ไขปัญหาความยากจน	พฒันาคณุภาพชีวติประชาชน	ทัง้ผูด้้อยโอกาสและผูย้ากไร้	
นับเป็นกองงานท่ีเข้าถึงประชาชนและตอบรับความต้องการของพี่น้องเมืองปากช่องได้เป็นอย่างดี

กองสวัสดิการสังคม
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นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดPAKCHONG
MUICIPALITY

	 	 เทศบาลเมืองปากช่อง	 ขานรับ
นโยบายผู ้ว ่ าราชการจังหวัด
นครราชสีมา	ร่วมโครงการ	หลาน
ย่าโม	 นุ่งผ้าไทย	 ใส่ผ้าซ่ิน	 ทุกวัน
ศุกร์	หลานย่าโม	 นุ่งผ้าไทย	 ใส่ผ้า
ซ่ินทกุวนัศกุร์เป็นกจิกรรมรณรงค์
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแต่ง
กายด้วยผ้าไทย	เพ่ือเสรมิสร้างการ
อนรุกัษ์สบืทอดวฒันธรรมประเพณี
อันดีงามของชาว	 จ.นครราชสีมา	
อันจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นทาง
เศรษฐกิจของกลุ่มผู้ผลิตผ้าพื้น
เมืองอีกทางหน่ึง	

	 เทศบาลเมืองปากช ่องโดย
น า ยคมกฤษณ ์ 	 ลิ้ ม ป ั ญญ า เ ลิ ศ	
นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง	 ได้มี
นโยบายให้คณะผู้บริหาร	 หัวหน้าส่วน
ราชการ	 ข้าราชการ	 พนักงานเทศบาล
เมืองปากช่องและสถานศึกษาในสังกัด
ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี	 โดยใน
ทุกวันศุกร์	จะพร้อมใจกัน	นุ่งผ้าไทย	ใส่
ผ้าซิ่นโดยพร้อมเพียง
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เทศบาลเมอืงปากช่องเทดิทนูสถาบนัพระมหา-
กษัตริย ์

		เทศบาลเมืองปากช่องโดยนายคมกฤษณ์	ล้ิมปัญญาเลิศ	
นายกเทศมนตรเีมืองปากช่อง	พร้อมด้วยคณะผู้บรหิารได้
จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษาของสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
และสมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชินนีาถโดยมีการประดบั
ธงตราสัญลักษณ์	 จัดท�าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	รวมท้ังการ
เดินเทิดพระเกียรติซ่ึงได้รับความสนใจจากหน่วยงาน
ราชการต่างๆในพ้ืนท่ี	 รวมไปถึงประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็น
จ�านวนมาก

บ้านเมืองปลอดภัยด้วย ... CCTV
		ตดิตัง้กล้องโทรทศัน์วงจรปิด	CCTV	เทศบาลเมืองปากช่องมีการตดิตัง้
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 CCTV	ภายในเขตเทศบาลเมืองปากช่องท้ังหมด	
17	 จุด	 28	 ตัว	 และจะมีโครงการติดตั้งเพิ่มในปีงบประมาณ	 2559	 อีก
จ�านวน	14	จุด	20	ตัว	เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลความปลอดภัย
และป้องกันอาชญากรรมแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่	 เม่ือเกิด
เหตุร้าย	 ทางเจ้าหน้าที่ท่ีคอยดูแลอยู่ตลอดก็จะสามารถเข้าช่วยเหลือได้
อย่างทันท่วงที
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กิจกรรมดี....
วัฒนธรรมเด่นในรอบปี
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16	ต.ค.	2557	 มอบเงินท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาให้กับวัด	
	 	 ต่างๆภายในเขตเทศบาล
16-17	ต.ค.2557	 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการณ์หลักสูตร	
	 	 การพัฒนาศักยภาพด้านการเงินและบัญชี	
	 	 ของ	อปท.	ด้วยระบบคอมพิวเตอร์(e-LAAS)
23	ต.ค.	2557	 งานวันปิยมหาราช	ร่วมวางพวงมาลา		
	 	 ถวายราชสดุดี

6	พ.ย.	2557	 งานประเพณีลอยกระทง	ประจ�าปี	2557
9	พ.ย.	2557	 การแข่งขัน	“จักรยานทัวร์ออฟปากช่อง-
	 	 เขาใหญ่	ครั้งท่ี	1ประจ�าปี	2557”
24	พ.ย.	2557	 ประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง
30	พ.ย.	2557	 การแข่งขัน	“ว่ิงสุขใจ	ชมไพรปากช่อง	
	 	 เทิดไท้องค์ราชัน	ครั้งท่ี	9	ซุปเปอร์มินิฮาร์ฟ	
	 	 มาราธอน	ณ	สวนสาธารณะเขาแคน

ต ุลาคม/October พฤศจิกายน/November
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5	ธ.ค.	2557	 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	5	ธันวาคม		
		 	 มหาราชเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม	
	 	 	พระชนมพรรษ	87	พรรษา
15	ธ.ค.	2557	 กิจกรรมตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจก
22	ธ.ค.	2557	 กิจกรรมเดินรณรงค์	“เมาไม่ขับ	กลับบ้าน	
	 	 ปลอดภัย”
25-31	ธ.ค.	2557	โครงการ	“กีฬาชุมชนสัมพันธ์	ครั้งท่ี	10”
27	ธ.ค.	2557	 โครงการ	“Pakchong cowboy city 
  countdown 2015”

1	ม.ค.	2558	 กิจกรรมท�าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	2558
8	ม.ค.	2558	 ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีชมรมผู้สูงอายุ
11	ม.ค.	2558	 โครงการ	“วันเด็กแห่งชาติ	2558”
21	ม.ค.	2558	 กิจกรรมมอบผ้าห่มแก่ผู้ประสบสาธารณภัย	
	 	 ผู้เดือนร้อนและผู้ด้อยโอกาส

ธันวาคม/December มกราคม/January
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16	ก.พ.	2558	 โครงการ	“อบรมให้ความรู้แก่ผู้น�าชุมชน		
	 	 กลุ่ม	อสม.”
17	ก.พ.	2558	 กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน	ประจ�าปี	2558

10	มี.ค.	2558	 โครงการ	“พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุใน	
	 	 ชุมชนศึกษาดูงานจังหวัดอ่างทองและ	
	 	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
11	มี.ค.	2558	 โครงการประชุมประชาคมเมืองปากช่อง		
	 	 ประจ�าปี	2558
12	มี.ค.	2558	 โครงการ	“การจัดระเบียบสายไฟฟ้า	และ	
	 	 ระบบสายส่ือสารโทรคมนาคมอ่ืนๆ”
18	มี.ค.	2558	 กิจกรรมวันท้องถ่ินไทย	ประจ�าปี	2558	

กุมภาพันธ์/February มีนาคม/March



53

2015 ANNUAL REPORT

13	เม.ย.	2558	 โครงการ	“มหาสงกรานต์เมืองปากช่อง	
	 	 @	ถนนข้าวโพด”
17	เม.ย.	2558	 ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเชิงปฏิบัติ	
	 	 การณ์	“โครงการศึกษาและวางแผนหลัก		
	 	 ความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน�้า	
	 	 ท่วมพื้นท่ีชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา”

9	พ.ค.	2558	 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล	“เทศบาล	
	 	 เมืองปากช่องคัพ	ครั้งท่ี	10”
17	พ.ค.	2558	 กิจกรรมการแข่งขันจักรยาน	“รักษ์ปากช่อง		
	 	 ครั้งท่ี	1”
18	พ.ค.	2558	 การประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง	
18	พ.ค.	2558	 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน	
	 	 หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง		
	 	 ครั้งท่ี	2

เมษายน/April พฤษภาคม/May
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1	มิ.ย.	2558	 โครงการ	“เดิน-ว่ิง	สมาธิวิสาขะ	พุทธบูชา”
9	มิ.ย.	2558	 กิจกรรมประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามปี		
	 	 (พ.ศ.2559-2561)
19	มิ.ย.	2558	 กิจกรรม	Big cleaning day	ชุมชนภายใน	
	 	 เขตเทศบาลเมืองปากช่อง
24	มิ.ย.	2558	 กิจกรรมรณรงค์การควบคุมและป้องกันโรค	
	 	 พิษสุนัขบ้า	ประจ�าปี	2558
26	มิ.ย.	2558	 โครงการ	“คัดกรองผู้ป่วยตาต้อกระจก”		
	 	 ประจ�าปี	2558

24	ก.ค.	2558	 กิจกรรม	“อบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไข	
	 	 ปัญหายาเสพติด”	ประจ�าปี	2558
25	ก.ค.	2558	 กิจกรรม	“อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ	
	 	 ประกันคุณภาพการศึกษา”	
27	ก.ค.	2558	 กิจกรรม	“แห่เทียนพรรษา	เน่ืองในเทศกาล	
	 	 วันเข้าพรรษา”	
28	ก.ค.	2558	 โรงเรียนเทศบาล	1	จัดกิจกรรมวันภาษาไทย
29	ก.ค.	2558	 กิจกรรม	“เข้าวัดฟังธรรม”	
29	ก.ค.	2558	 โรงเรียนเทศบาล	1	จัดขบวนแห่เทียนพรรษา		
	 	 สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา

มิถุนายน/June กรกฎาคม/July
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11	ส.ค.	2558	 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน	
	 	 ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ฯ
13	ส.ค.	2558	 โครงการ	“วันแม่แห่งชาติ	ประจ�าปี	2558”
14	ส.ค.	2558	 กิจกรรมอบรมเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สาย	
	 	 พันธ์ุใหม่
19	ส.ค.	2558	 โครงการ	“พัฒนาส่ือการเรียนการสอนโดยมี	
	 	 ส่วนร่วมของชุมชน	ครูและนักเรียน”
20	ส.ค.	2558	 กิจกรรมอบรมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน	
	 	 การป้องกันวัณโรค
25	ส.ค.	2558	 โครงการ	“เครือข่ายจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ
		 	 ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส”
28	ส.ค.	2558	 โครงการ	“ป้องกันและเฝ้าระวังโรคมือ	เท้า		
	 	 ปาก”

3	ก.ย.	2558	 โครงการ“ส่งเสริมสุขภาพหญิงต้ังครรภ์และ	
	 	 มารดาหลังคลอด”
4	ก.ย.	2558	 โครงการ	“พัฒนาศักยภาพการป้องกันและ	
	 	 ควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน”
9	ก.ย.	2558	 โครงการ	“ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด	
	 	 และพัฒนาทักษะและการดูแลตนเอง”
18	ก.ย.	2558	 ประชุมเตรียมรับสถานการณ์น�้าไหลหลากเข้า	
	 	 มาในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง
19	ก.ย.	2558	 โครงการอบรมอาสาสมัครแกนน�าชุมชนใน	
	 	 เขตเทศบาลเมืองปากช่อง
29	ก.ย.	2558	 โครงการ	“พัฒนาศักยภาพส�าหรับแกนน�าใน	
	 	 การพ่นหมอกควัน”

สิงหาคม/August กันยายน/September
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2015สถิตด้านต่างๆ
เทศบาลเมืองปากช่อง
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สรุปบัญชีรายละเอียดงบประมาณรายรับท่ัวไปต้ังแต่วันท่ี	1	ตุลาคม	พ.ศ.	2557	ถึง	วันท่ี	30	กันยายน	2558

15,270,000.00ภาษีอากร

ใบอนุญาต

รายได้จากทรัพย์สิน

รายได้สาธารณูปโภค

รายได้เบ็ดเตล็ด

รัฐบาลจัดสรรให้

อุดหนุนเฉพาะกิจ

7,628,000.00

8,625,000.00

5,500,000.00

821,000.00

116,950,000.00

16,933,726.55

6,403,560.80

8,216,163.36

4,524,249.68

2,313,213.35

127,577,426.11

- -

รายรับ ประมาณการ รวม

รวมรายรับ
ประมาณการ		 	 217,540,600.00
รวม	 	 	 229,632,117.85
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สรุปบัญชีรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป	ต้ังแต่วันท่ี	1	ตุลาคม	2557	ถึง	วันท่ี	30	กันยายน	2558

47,985,711.00เงินเดือน

ค่าจ้างประจ�า

ค่าจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอ่ืน

งบกลาง

ครุภัณฑ์

ค่าท่ีดิน

รายจ่าย ประมาณการ รวม

รวมรายจ่าย
ประมาณการ		 	 217,540,600.00
รวม	 	 	 212,873,687.87

  26,849,806.00

 8,520,470.00

 40,014,336.00

 17,515,586.00

 7,775,628.00

 8,325,500.00

 11,178,500.00

 25,000.00

 19,740,120.00

 21,236,075.00

47,966,015.50

8,351,671.00

26,695,149.31

8,365,620.25

38,093,811.77

16,612,744.21

6,917,665.30

8,280,500.00

25,000.00

19,376,684.53

11,138,518.00

21,050,308.00

8,373,868.00

รวม
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คู่มือส�าหรับ.	.	.
ประชาชน
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2015
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การแจ้งเกิด
	 เมื่อมีเด็กเกิดใหม่	 ให้เจ้าบ้านหรือบิดามารดา	หรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายเป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบยีนท้องถิน่ภายใน	15	วนั	นบัแต่วนั
ท่ีเกิด
หลักฐานท่ีน�าไปแสดง
1.	บัตรประจ�าตัวประชาชน
2.	ส�าเนาทะเบียนบ้าน
3.	หนังสือรับรองการเกิดจากสถานพยาบาล

การแจ้งตาย
	 เม่ือมีคนตายในบ้าน	 ให้เจ้าบ้านเป็นผู้แจ้งต่อนาย
ทะเบียน	 ผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนตายภายใน	 24	 ช่ัวโมง	
นับแต่เวลาตาย	ในกรณีไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพแจ้งภายใน	24	
ช่ัวโมง	นบัแต่เวลาพบศพเป็นผู้ทีแ่จ้งต่อนายทะเบยีนผูร้บัแจ้ง
เหตุแห่งท้องท่ีท่ีตายหรือท่ีพบศพ	หรือแห่งท้องท่ีท่ีพึงแจ้งได้
ภายใน	24	ช่ัวโมง	นบัแต่เวลาตายหรอืพบศพ	ในกรณีนีจ้ะแจ้ง
ต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจก็ได้
หลักฐานท่ีน�าไปแสดง
1. บัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้แจ้ง
2.	ส�าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน	หรือบัตรประจ�าตัวประชาชนของ
ผู้ตาย
3.	 หนังสือรับรองการตายจากสถานพยาบาลหรือบันทึกประจ�าวัน
จากเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ

การแจ้งย้ายทีอ่ยู่
การย้ายออก	เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายออกจากบ้าน	ให้เจ้าบ้าน
แจ้งการย้ายออกต่อนายทะเบยีนผู้รบัแจ้ง	ภายใน	15	วนั	นบั
แต่วันท่ีผู้น้ันย้ายออกไป	โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
หลักฐานท่ีน�าไปแสดง
1.	บัตรประจ�าตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
2.	ส�าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
3.	 กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถมาด�าเนินการแจ้งย้ายออกได้	 ให้
น�าหนงัสอืมอบหมายจากเจ้าบ้านและบตัรประจ�าตวัประชาชน
ของผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้านมาด้วย

การย้ายเข้า	เม่ือมีผู้ย้ายทีอ่ยูเ่ข้ามาอยู่ในบ้าน	ให้เจ้าบ้านแจ้ง
การย้ายเข้าต่อนายทะเบยีนผู้รบัแจ้ง	ภายใน	15	วนั	นบัแต่วนั
ท่ีผู้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน
หลักฐานท่ีน�าไปแสดง
1.	บัตรประจ�าตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
2.	ส�าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
3.	ใบแจ้งย้ายที่อยู่ท้ัง	2	ตอน	และเจ้าบ้านลงนามในช่องเจ้า
บ้านผู้ยินยอมให้ย้ายเข้าและผู้แจ้งย้ายเข้า
4.	กรณีทีเ่จ้าบ้านไม่สามารถมาด�าเนนิการได้	ให้น�าหนงัสอืมอบ
หมายจากเจ้าบ้านและบตัรประจ�าตวัประชาชนของผู้ได้รับมอบ
หมายจากเจ้าบ้านมาด้วย
5.กรณีทีบ้่านว่างยงัไม่มเีจ้าบ้าน	ให้น�าหลกัฐานหนงัสอืสญัญา
ซื้อขายท่ีส�านักงานท่ีดินออกให้

คู่มือประชาชน
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	 เอกสารท่ีต้องการใช้ในการยื่นขออนุญาตปลูกสร้าง,	
ดัดแปลงอาคาร	และถมดิน
1.	 ใบขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร	 (ข.1)	 โดยกรอกข้อความให้ครบ
ถ้วน
2.	 ส�าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต
พร้อมเซ็นรับรองส�าเนา	ทุกหน้า
3.	 ส�าเนาโฉนดท่ีดินขนาดเท่าตัวจริง	จ�านวน	 1	ชุด	 โดยให้เจ้าของ
ท่ีดินเซ็นชื่อรับรองส�าเนาทุกหน้า
4.	 ส�าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนเจ้าของที่ดินเซ็นช่ือรับรอง
ส�าเนาถูกต้อง
5.	 ใบยินยอมให้ท�าการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน	 (ในกรณีปลูกสร้าง
อาคารในท่ีดินบุคคลอ่ืน)
6.	หนังสือมอบอ�านาจพร้อมอากร	30	บาท	(กรณีเจ้าของอาคารไม่
ได้มาย่ืนเอง)
7.	 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม	 (กรณี
ที่เป็นอาคารที่มีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม)
8.หนังสือรับรองของผู้ประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคมุ	(กรณี
ท่ีเป็นอาคารท่ีมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ		 	
สถาปัตยกรรมควบคุม)
9.	ส�าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
10 .ส� า เนาหรือภายถ ่ าย ใบอนุญาต เป ็นผู ้ ปร ะกอบวิชา ชีพ
สถาปัตยกรรม
11.รายการค�านวณโครงสร้าง	1	ชุด
12.	หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างชนิดแนวเขตท่ีดิน	(ในกรณีสร้างชนิด
แนวเขตท่ีดินไม่ถึง	50	ซม.)
13.	แบบแปลนและผังบริเวณ	จ�านวน	3	ชุด
14.	 วิศวกรและสถาปนิก	ลงลายมือชื่อรับรองในแบบแปลนแผนทุก
แผ่น

หมายเหตุ
1.	 ในกรณีผู้ยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารในนามห้างหุ้นส่วนหรือ
บรษิทัให้ประทบัตราห้าง	หรอืบรษิทัด้วยและส�าเนาหนงัสอืรบัรองการ
จดทะเบียนท่ีออกให้ไม่เกิน	6	เดือน
2.	 ในการยื่นขออนุญาตต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายอื่นๆ	 ด้วย	
เช่น	 ในการขออนุญาตท�าบ้านจัดสรรต้องได้รับอนุญาตตาม	 พ.ร.บ.	
จัดสรรที่ดินเรียบร้อยการย้อนหลังได้ไม่เกิน	 5	 ปี	 นับแต่วันสุดท้าย
ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก�าหนดให้ย่ืนแบบ

เอกสารการขออนุญาตก่อสร้าง
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ภาษีป้าย
 ป้ายที่ต้องเสียภาษี	 ได้แก่	 ป้ายที่แสดงช่ือ	 ยี่ห้อ	 หรือ
เครื่องหมายท่ีใช้ในการประกอบการค้า	 หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อ
หารายได้	 หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้	 ไม่ว่าจะ
แสดงหรือโฆษณาไว้ในวัตถุใดๆ	 ด้วยอักษรภาพ	 หรือเครื่องหมายท่ี
เขียนแกะสลัก	จารึก	หรือท�าให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีอ่ืน

ระยะเวลาทีต่้องยืน่แบบและเสียภาษี
 ผู้มหีน้าท่ีต้องเสียภาษีให้ไปรบัและย่ืนแบบแสดงรายการเพือ่เสียภาษี
ป้าย(แบบ	ภ.ป.1)ต้ังแต่เดือนมกราคม-มีนาคม	ของทุกปี

ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน
	 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน	เป็นภาษีท่ีเรียกเก็บจากโรงเรือนหรือ
ส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ	ท่ีใช้ในการด�าเนินการดังน้ี
1.	ให้เช่า	หรือให้ญาติ	พ่อแม่	หรือผู้อ่ืนอยู่อาศัย	โดยไม่คิดค่าเช่า
2.	ใช้ประกอบกิจการเพื่อหาผลประโยชน์อ่ืนๆ

3.	ใช้เป็นส�านักงานหรือสถานท่ีประกอบการพาณิชย์ต่างๆ
4.	โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้เป็นท่าเรือเมล์	เรือจ้าง	ท่ารถเมล์
5.	 โรงเรือนท่ีเจ้าของอยู่อาศัยเอง	 แต่ในโรงเรือนน้ันใช้เป็นท่ีไว้สินค้า
หรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือเก็บยานพาหนะไว้หาประโยชน์
6.	 โรงเรือนที่ท�าเป็นโรงเรือนหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล	 โดยท�าการ
สอนวิชาต่างๆ	แม้ใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยด้วยก็ไม่ได้รับยกเว้น
7.	 โรงเรือนที่ใช้ท�าการหาประโยชน	์ เช่น	 เป็นสนามม้า	 สนามกอล์ฟ	
สนามบอล	เป็นต้น
8.	ท่ีดินท่ีใช้ต่อเน่ืองกับโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ	ท่ีเป็นบริเวณ
ต่อเน่ืองและใช้ไปด้วยกันกับโรงเรือนและส่ิงปลูกสร้างน้ัน
ระยะเวลาทีต่้องยืน่แบบและเสียภาษี
	 ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้ไปรับและยื่นแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สินเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน	 (แบบ	ภ.ร.ด.2)	 ต้ังแต่เดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์	ของทุกปี

คู่มือประชาชน
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 ขั้นตอนการเสียภาษี

	ขั้นตอนการเสียภาษี

ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ�ารุงท้องท่ี

ผู ้มีหน้าที่ เสียภาษีป้ายยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีป้าย	 (ภ.ป.1)	
พร้อมกบับตัรประจ�าตวัประชาชน	
ส�าเนาทะเบียนบ้าน	และใบเสร็จรับ
เงินค่าภาษีป้ายปีท่ีผ่านมา

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนฯ	 ยื่น
แบบแสดงรายการภาษีโรงเรือน	
(ภ.ร.ด.2)	 พร้อมกับบัตรประจ�าตัว
ประชาชน	 ส�าเนาทะเบียนบ้าน	 และ
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนฯ	 ปี
ท่ีผ่านมา

ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดง
รายการที่ดิน	 (ภ.บ.ท.5)	 พร้อม
กบับตัรประจ�าตวัประชาชน	ส�าเนา
ทะเบียนบ้าน	และใบเสร็จรับเงินค่า
บ�ารุงท้องท่ีปีท่ีผ่านมา

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย	 ช�าระเงิน
และรับใบเสร็จรับเงิน

ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีโรงเรือนฯ
ช�าระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน

ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีบ�ารุงท้องท่ี
ช�าระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน

รวมระยะเวลาการให้บริการ
ประมาณ	1	วัน

รวมระยะเวลาการให้บริการ
ประมาณ	1	วัน

รวมระยะเวลาการให้บริการ
ประมาณ	1	วัน
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ฝั่งซ้ายถนนมิตรภาพ (เลขคี่)
ถนนเทศบาล ชื่อถนน
1 บันไดม้า
3 ปากแก
5 วัดเขาไทรสายัต์
7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
9 วัดเทพสถิตย์
11 โรงเรียนสกุลศึกษา
13 ชมชูศักดิ์
15 เรื่องอุทิศ
17 โรงหนังพญาเย็น
19 ตลาดสดเทศบาล
21 ศาลเจ้าพ่อรูปสวย
23 วัฒนานันท์
25 ไปรษณีย์
27  ชัยสวัสดิ์
29 พินัย
31 .....................
33 ศูนย์โตโยต้า
35 หน่วยมาลาเรีย
37 .....................
39 ท่ามะนาว
41 ท่าเลื่อน
43 บ้านน้อยทุ่งสว่าง

ฝั่งซ้ายถนนมิตรภาพ (เลขคู่)
ถนนเทศบาล ชื่อถนน
2 .................
4 ธนากร
6 ศูนย์นิลิตเกษตร
8 เข้า บ.ข.ส เก่า
10 เข้า บ.ข.ส เก่า
12 มูลนิธิสว่างวิชา
14 ข้างไทยเย็น
16 กองวัคซีน
18 โรงสูบ
20  สุขภูมิ
22 สุเหล่า
24 ข้างปั้มประเสริฐพร
26 นันทเขตต์
28 ประปา
30 ...................
32 ข้างแสงสุริยา
34 วัดจันทึก
36 อยู่เจริญ
38 อินทราทิพย์
40 ...................
42 ...................

รายชื่อถนน,ซอย ภายในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง
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	เบอร์ตรง	
นายกเทศมนตรี		 	 	 313-100	
หน้าห้องนายกฯ		 	 	 202	
หน้าห้องรองนายกฯ	 	 	 205	
ปลัดเทศบาล	 		 	 	 313-080	
ห้องปลัดเทศบาล	 	 	 206	
รองปลัดเทศบาล	1	 	 	 131	 	
หน้าห้องปลัด	และรองปลัดฯ	 	 209	
หน้าห้องสมาชิกสภาเทศบาล	 	 212	 	 	
 

	กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม		
กองสาธารณสุขฯ	 		 	 313-140	
ผอ.กองสาธารณสุขฯ	 	 	 105	
ธุรการสาธารณสุขฯ	 	 	 106	
 

	กองวิชาการและแผนงาน	 	 	 ธุ ร ก า ร
กองวิชาการและแผนงาน			 110	 	
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ	 	 111	
 

	 	 	งานทะเบียนราษฎร	 	 	 	
หัวหน้างานทะเบียนราษฎร	 		 108	 	
ธุรการงานทะเบียนราษฎร	 	 107	
โรงรับจ�าน�า	 	 	 	 311-024	
     

ส�านักปลัดเทศบาล
หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล	 	 210
ธุรการส�านักปลัดเทศบาล	 	 211
กองช่าง
ผอ.กองช่าง	 	 		 	 312-006
ธุรการกองช่าง	 	 	 	 215
	กองคลัง
กองคลัง	 	 	 	 	313-060
ผอ.กองคลัง	 	 	 	 103
ธุรการกองคลัง		 	 	 104

กองการศึกษา
ผอ.กองการศึกษา	 		 	 314-387
ธุรการกองการศึกษา	 	 	 109
รร.เทศบาล	1	(บ้านหนองสาหร่าย)	 279-649
รร.เทศบาล	2	(บ้านหนองกะจะ)	 	 936-018
กองสวัสดิการสังคม
ธุรการสวัสดิการสังคม	 	 	 112
 

งานป้องกันฯ
งานป้องกันฯ	 	 	 	 311-574	
ธุรการงานป้องกันฯ	 	 	 314-771
แจ้งเหตุดับเพลิง		 	 	 199
วิทยุในการแจ้งเหตุเพลิงไหม้		 	 162.550	MHz
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