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	 ““งานราชการนั้น	 คือ	 งานของแผ่นดิน มีผลเก่ียวเน่ืองโดยตรงถึง
ประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนทุกคน ดังนัน้ ข้าราชการผู้ปฏบิติังาน
ของแผ่นดิน จึงต้องท�าความเข้าใจถึงความส�าคัญในหน้าท่ีและความรับผิด
ชอบของตนให้ถ่องแท้ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันท�า ด้วยความอุตสาหะเสียสละ 
และด้วยความสุจริต จริงใจ โดยถือประโยชน์ท่ีจะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ 
งานของแผ่นดินทุกส่วน จกัได้ด�าเนินก้าวหน้าไปพร้อมกัน และส�าเรจ็ประโยชน์
ที่พึงประสงค์ คือยังความเจริญมั่นคงให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้
แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป ””

พระราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจ�าปี 2560
ณ วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560
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 การปฏิบัติหน้าที่ผู ้บริหารท้องถิ่นตลอด
ระยะเวลาทีผ่่านมา ภายใต้งบประมาณ ทีจ่�ากดัและ
การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ นโยบายของ
รัฐบาล ตลอดจนการตรวจสอบที่เข้มงวด กระผม 
คณะผูบ้ริหาร สมาชกิสภาเทศบาล และข้าราชการ
พนักงานเทศบาลเมืองปากช่องทุกคน ได้ทุ ่มเท
ความรู้ความสามารถศึกษากฎหมายและวิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรค และโอกาสเพื่อน�ามาก�าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ต ่างๆ ในการบริหารท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ใน
ทุกๆ ด้าน โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ
พ่ีน้องประชาชนและยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลมี
ความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ กระผมและ

คณะผู ้บริหารได ้ให ้ความส�าคัญกับการรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนทุกระดับ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือจะ
น�าข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาด�าเนินการให้
เกดิประโยชน์สงูสดุกบัพีน้่องประชาชนชาวปากช่อง 
สดุท้ายน้ีกระผมขอขอบคุณในทกุก�าลงัใจทีม่อบให้
และสัญญาว่าจะพัฒนาปากช่องให้เป็นเมืองทีน่่าอยู่
แ ล ะ จ ะ มุ ่ ง มั่ น พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร ้ า ง พ้ื น ฐ า น 
สาธารณูปโภค ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนชาวปากช่องให้ดีข้ึน ท้ายน้ี ขออ�านาจ
คุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบนัดาลให้ประชาชน
ชาวปากช ่องทุกท ่าน ประสพแต ่ความสุข 
ความสมหวัง เศรษฐกิจ เจริญรุ่งเรือง มีฐานะ
ที่มั่นคง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บใดใด ครับ

คมกฤษณ์  ลิ้มปญญาเลิศ
นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

สารายเทศมรีเมืงปากชง
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สารปลัเทศบาลเมืงปากชง
 
สวสัดีค่ะ พ่อแม่พ่ีน้องประชาชนชาวเทศบาลเมอืงปากช่องทีเ่คารพทกุท่าน
 รายงานประจ�าปีของเทศบาลเมืองปากช่องฉบับน้ี จัดท�าขึ้นเพื่อ
สรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้
ประชาชนทราบถึงโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เทศบาลเมืองปากช่อง 
ได้ด�าเนินการตามภารกิจและอ�านาจหน้าที่ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจและพี่น้องประชาชนเป็นส�าคัญ
ในการปฏบิติังาน ซึง่ได้ด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของ
คณะผู้บริหารโดยยึดถือประชาชนเป็นหลัก เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนในพื้นที่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
 ในโอกาสน้ี ดิฉนัขอขอบคุณทกุภาคส่วนโดยเฉพาะพ่ีน้องประชาชน
ที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาเทศบาลเมืองปากช่องของเราให้
เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

        ณัชนลิน  ยะอนันต์
                ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง
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คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ   นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง
นายดิเรกฤทธิ์  พงษ์ศิริ   รองนายกเทศมนตรี
นายยุทธนา  เกียรติขจรไกล   รองนายกเทศมนตรี
นายอรุณศักดิ์  รัตนะคุณชัย   รองนายกเทศมนตรี
นางสาวณัชนลิน  ยะอนันต์   ปลัดเทศบาล
นายจเร  บ่ายเจริญ    รองปลัดเทศบาล

คณะที่ปรึกษา
ผู้อ�านวยการกองช่าง
ผู้อ�านวยการกองการศึกษา
ผู้อ�านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
ผู้อ�านวยการกองคลัง
ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อ�านวยการโรงเรียนเทศบาล
หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล

กองบรรณาธิการ
เจ้าหน้าที่งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

ผู้จัดท�าหนังสือรายงานกิจการประจ�าปี 2560
ส�านักงานเทศบาลเมืองปากช่อง
เลขที่ 73 ถนนมิตรภาพ ต�าบลปากช่อง
อ�าเภอเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ 044-312037-8 โทรสาร 044-313040

ภาพหน้าปกโดย
นายกฤตยา  โกมาลา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดภาพถ่าย

สารบัญ
สารนายกเทศมนตรี      5
สารปลัดเทศบาล     6
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปากช่อง  8

ข้อมูลพื้นฐาน       11

วิสัยทัศน์      13

8 หน่วยงานขับเคลื่อนชุมชน     14

23 ชุมชนกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  27
ศูนย์รวมจิตใจ     47
โครงการที่ด�าเนินในปีงบประมาณ 2560  68
ผลการด�าเนินงานรายรับ-รายจ่าย   72
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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นายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ
นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง (085-9299641)

นายดิเรกฤทธิ์  พงษ์ศิริ
รองนายกเทศมนตรี (081-2653322)

นายอรุณศักดิ์  รัตนะคุณชัย
รองนายกเทศมนตรี (081-6007656)

นายยุทธนา  เกียรติขจรไกล
รองนายกเทศมนตรี (081-8763487)

นายประภัทร์  โรจนมงคลกุล
เลขานุการนายกเทศมนตรี (081-7342205)

นายพูลศักดิ์  เลียวนรเศรษฐ
เลขานุการนายกเทศมนตรี (081-7187921)

นายคมทวี  ลิ้มปัญญาเลิศ 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (083-6959922)

หัวหน้าส่วนราชการ
1. นางสาวณัชนลิน ยะอนันต ์ ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง
2. นายจเร บ่ายเจริญ  รองปลัดเทศบาล
3. นายศุภฤกษ์ บุญสูง  ผู้อ�านวยการกองการศึกษา
4. นายพัฒนพงศ์ พิมพ์บุญญามาศ ผู้อ�านวยการกองช่าง
5. นายจรัญ รามสันเทียะ ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม

6. นางจริยา   สวนฉิมพลี หัวหน้าส�านักปลัด
7. นายสถิตย์   ประเทศ รักษาการแทน ผู้อ�านวยการกองช่างสุขาภิบาล 
8. นางสาวจงรักษ์   ระน้อย  รักษาการแทน ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
9. นางสาวชญานิษฐ์  พลีด ี  รักษาการแทน ผู้อ�านวยการกองคลัง

โครงสร้างฝ่ายบริหาร Management structure

โครงสร้างฝ่ายข้าราชการ Government officials structure
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สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 3

นายกังวาน  บรรณาภูมิ
(ประธานสภาฯ 089-6277900)

นางสาวสมจิตร์  ก�าแหง
(081-7896939)

นายศิรพงษ์  พงษ์ศิริรักษ์
(086-6484584)

นายชาติชาย  อุ่นเมตตาอารี
(081-6473180)

นางสุนันท์  เขียนเจริญ
(081-9679111)

นายวินัย  จิวะวิฑูรกิจ
(086-6557738)

สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2

นายวิเชษฐ์  เจริญสุข
(089-8645278)

นายสุวรรณ  เพ็งขาว
(081-4701914)

นายสนิท  ขันทาระศรี
(087-2500731)

นายปกรณ์  ประคองวงษ์
(081-2649319)

พ.ต.ไพรัช  พูนชัย
(087-9581269)

นายสมภูมิ  อาจโต
(081-2649014)

นายขจิตร์  ปลั่งกลาง
(081-8781416)

นายหวั่น  เสียนขุนทด
รองประธานสภาฯ (098-5978922)

นายสวัสดิ์  รามสันเทียะ
(086-2482871)

นายพูน  นิสูงเนิน
(081-2647724)

นายจักรพงศ์  ภูวสวัสดิ์
(081-8799104)

นายสุวัฒน์  กังวานรัตนกุล
(081-8766207)

โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
Legislative structure

สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1
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ภาพ : นายวิชัย เรืองเชิงชุม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดภาพถ่าย
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อาณาเขตทางทิศเหนือ  ติดต่อกับ หมู่บ้านหนองตาแก้ว 
อาณาเขตทางทิศใต ้ ติดต่อกับ ต�าบลหนองน�้าแดง
อาณาเขตทางทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ล�าตะคองและหมู่บ้านประดู่บาก
อาณาเขตทางทิศตะวันตก  ติดต่อกับ เขตป่าสงวนแห่งชาติ หมู่บ้านน�้าตกหลังเหว
ประชากร/จ�านวนครัวเรือน  (30 กันยายน 2560) 

ประชากรรวมทั้งสิ้น   35,006  คน
แบ่งเป็นชาย  16,646  คน
แบ่งเป็นหญิง  18,360  คน
จ�านวนครัวเรือน  18,104  ครัวเรือน

 เทศบาลเมืองปากช่อง มพ้ืีนท่ีในความ
รับผิดชอบทั้งหมด 15.25 ตารางกิโลเมตร สภาพพ้ืนที่มี
ลักษณะเป็นที่ราบสูงมีภูเขาล้อมรอบ ผืนดินมีความอุดม
สมบูรณ์ โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

www.pakchongcity.go.th
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นโยบายการพัฒนา    
- ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬาและนันทนาการ
- ด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
- ด้านเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ และบรรเทา
  ปญหาความยากจน
- ด้านอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
- ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
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วิสัยทัศน์
 “สร้างบ้านเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี  

มีประสิทธิภาพทางการศึกษา พัฒนาการท่องเที่ยว”

ภาพ : ตฤณ สิงหกลางพล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดภาพถ่าย
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8 หน่วยงานขับเคลื่อน
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ส�านักปลัดเทศบาล
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล 
และราชการที่มิได้ก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด 
ในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งก�ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และ 
แผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประกอบไปด้วย
1.งานธุรการ
2.งานการเจ้าหน้าที่
3.งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
4.งานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
5.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.งานรักษาความสงบ
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กองวิชาการและแผนงาน
 มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะ 
เพ่ือประกอบการก�าหนดนโยบายจัดท�าแผนหรือโครงการติดตาม 
ประเมนิผลการด�าเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึง่อาจเป็นนโยบาย 
แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคมการเมือง การบริหาร หรือ 
ความม่ันคงของประเทศ ทั้งน้ีอาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลหรือ
โครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัด 
แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย
1.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
2.งานจัดท�างบประมาณ
3.งานธุรการ
4.งานนิติการ
5.งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
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กองคลัง
 ด�าเนินงานเก่ียวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยน�าเทคโนโลยีมาใช ้
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง และ
เป็นไปตามระเบียบ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทาง
ราชการ ประกอบไปด้วย
1.งานการคลังและบัญชี
2.งานพัสดุและทรัพย์สิน
3.งานพัฒนารายได้
4.งานผลประโยชน์
5.งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
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กองสวัสดิการสังคม
 มีหน้าท่ีควบคุมและรับผดิชอบ เก่ียวกับ 
สังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็ก 
และเยาวชน การพัฒนาชุมชน สนับสนุนเสริม
สร้างสังคม แก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน ทั้งผู้ด้อยโอกาสและ 
ผูย้ากไร้ นับเป็นกองงานทีเ่ข้าถึงประชาชนและ
ตอบรับความต้องการของประชาชน
ประกอบไปด้วย
1.งานธุรการ
2.งานพัฒนาชุมชน
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 มหีน้าทีค่วามรับผดิชอบเก่ียวกบัการด�าเนินงานให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ว่าด้วยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาและปรับปรุงงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือช่วย 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เปี่ยมด้วยพลานามัยสมบูรณ์ 
แข็งแรงทั้งกายและใจ ประกอบไปด้วย
1.งานธุรการ
2.งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
3.งานศูนย์บริการสาธารณสุข
4.งานรักษาความสะอาด
5.งานส่งเสริมสุขภาพ
6.งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
7.งานสัตวแพทย์
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กองช่าง
 มหีน้าทีค่วบคุมดูแลและรับผดิชอบปฏบิติังานด้านการก่อสร้าง
ปรับปรุงสาธารณูปโภค งานผังเมืองและงานควบคุมอาคาร ตรวจสอบ
การก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ดูแล
งานก่อสร้าง โครงการ ไฟฟ้า ของเทศบาลให้เป็นไปตามรูปแบบและ
สัญญาจ้าง ควบคุมดูแลระบบถนนและทางเท้าในเขตเทศบาล ก�าหนด
แนวทางก่อสร้างให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติผังเมอืง เพ่ือความสะดวก
ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของประชาชน ประกอบไปด้วย
1.งานวิศวกรรม
2.งานสถาปัตยกรรม
3.งานสาธารณูปโภค
4.งานสวนสาธารณะ
5.งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
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กองช่างสุขาภิบาล
 มหีน้าทีจั่ดท�าแบบแผนและก่อสร้างรางระบาย
น�้า การวางท่อระบายน�้า ซ่อมแซมฝาท่อระบายน�้า  
การอนุญาตเชือ่มท่อระบายน�า้ลงแหล่งน�า้สาธารณะและ
การตรวจสอบระบบบ�าบัดน�้าเสีย การตรวจ วิเคราะห์
คุณภาพน�้าทิ้งจากสถานประกอบการ การรับแจ้ง
ประกอบกิจการโรงงานจ�าพวกที่ 2 การขออนุญาต  
การต่ออายใุบอนุญาต การขออนุญาตแก้ไขเปลีย่นแปลง
กิจการควบคุมประเภทที่ 3  (น�้ามันเชื้อเพลิง) และ 
การรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 
(น�้ามันเชื้อเพลิง) ประกอบไปด้วย งานควบคุมและ 
ตรวจสอบคุณภาพน�้า
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กองการศึกษา
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการ
ของท้องถิ่น การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของเยาวชนชาวปากช่อง  
ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ การศึกษาให้ก้าวทันโลกยุคใหม่  
พร้อมทั้งสร้างสรรค์งานนันทนาการต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมท�านุบ�ารุง
ศาสนา การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดี  
เพื่อให้คงอยู่เคียงคู่ประชาชน ประกอบไปด้วย
1.งานการเงินและบัญชี
2.งานกีฬาและนันทนาการ
3.งานโรงเรียน
4.งานกิจการนักเรียน
5.งานส่งเสริมสุขภาพฯ

6.หน่วยศึกษานิเทศฯ
7.งานการศึกษานอกระบบ
8.งานส่งเสริมประเพณี
9.งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
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 สถานธนานุบาล (โรงรับจ�าน�า) 
เทศบาลเมืองปากช่อง ให้บริการรับจ�าน�า
ทรัพย์จ�าน�า ทัง้หมด 13 ประเภท เช่น ทองค�า 
เพชร เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เครื่องมือช่าง ฯลฯ  
โดยมอีตัราดอกเบีย้ราคาถกู ซึง่ท่านใดสนใจ
สามารถติดต่อใช้บรกิารได้ต้ังแต่เวลา 08.00 
– 16.00 น. หยุดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และ
วั น ห ยุ ด ร า ช ก า ร  ที่ ต้ั ง  4 8 9  
ถนนมิตรภาพ อ�าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
โทร. 044-311024

สถานธนานุบาล (โรงรับจ�าน�า)
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“จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานสากล 

เยาวชนห่างไกลยาเสพติด 
สืบสานคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีไทย 

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน” 
วิสัยทัศน์ด้านการศึกษา
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เทศบาลเมืองปากช่องมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปากช่อง 
จ�านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ 
 โรงเรยีนเทศบาล 1 (บ้านหนองสาหร่าย)  จัดการศึกษา 3 ระดับ 
คือ ระดับอนุบาลศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 โรงเรยีนเทศบาล 2 บ้านหนองกะจะ (ธง-นริมลอุปถัมภ์)  จัดการ
ศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับอนุบาลศึกษา และระดับประถมศึกษา
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“ไฟ LED ไม่ได้ช่วยเพียงให้ทางสว่าง

แต่ยังสร้างความ อุ่นใจ ในการใช้รถใช้ถนน”
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การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 เทศบาลเมืองปากช่องให้ความส�าคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย และ 
เพ่ิมความสะดวกสบาย ให้ความเจริญก้าวหน้าเข้าสูพ่ืน้ทีไ่ด้ง่ายยิง่ขึน้โดยให้ความ
ใส่ใจดูแลและไม่หยุดที่จะพัฒนาในสิ่งที่มีอยู่  จึงได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการพัฒนาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและไฟ LED  
โดยเปลี่ยนจากถนนธรรมดาถูกพัฒนาเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และ 
จากไฟแสงจันทร์สเีหลอืง ท่ีเคยใช้ ท�าให้คนสญัจรไปมาหรือผูขั้บข่ีอาจจะมองไม่เหน็  
จึงปรับให้เป็นไฟ LED เพื่อเป็นไฟส่องสว่างแก่คนและผู้ใช้เส้นทาง
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 เทศบาลเมืองปากช ่อง 
ด�าเนินการเปิดศูนย์ออกก�าลังกาย
เพ่ือสุขภาพ ฟ ิตเนส เพ่ือเป ็น
ศูนย์กลางให้บริการแก่เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปในท้องถิ่น สามารถ
ใช้เวลาว่างจากการศึกษาเล่าเรียน
หรือว ่างจากการประกอบอาชีพ 
ม าออกก� า ลั ง ก าย เ พ่ื อสุ ขภ าพ  
ซึ่งฟิตเนส เป็นกิจกรรมที่ประชาชน

ศูนย์ออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ (ฟิตเนส)
ให ้ความสนใจกันเป ็นอย ่างมาก  
โดยเปิดให้บริการทุกวัน โดยแบ่งเป็น 
2 ช่วงเวลา โดยผูท้ีม่าใช้บรกิารจะต้อง
สมัครเป็นสมาชิก และเสียค่าบริการ
เป็นรายปี สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี 
ศูนย ์ออกก� าลั งกายเพื่ อสุ ขภาพ 
(ฟิตเนส) ณ สวนสาธารณะเขาแคน
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เต้นแอโรบิค
 กิจกรรมการเต้นแอโรบิค เป็น
กิจกรรมที่ประชาชนให้ความสนใจกันเป็น
อย่างมาก ซ่ึงในช่วงตอนเย็น บริเวณสวน
สาธารณะเขาแคนจะเต็มไปด้วยผู ้คน 
ทีรั่กสขุภาพจะมาร่วมตัวกนัออกก�าลงักาย 
รวมถึงการเต้นแอโรบิค เรียกได้ว่าเต็มพื้น 
ที่ที่ได้จัดเตรียมไว้ หลังจากที่มีกิจกรรมน้ี
เกิดขึ้น  สมาชิกหลายท ่านเกิดการ
เปล่ียนแปลงด้านสุขภาพไปในทิศทาง 
ที่น่าพึงพอใจ จากที่เคยเดินไม่สะดวก  
ก็มีความคล่องแคล่วมากยิ่งข้ึน นอกจาก
การเสริมสร้างสุขภาพแล้ว กิจกรรม
แอโรบิคน้ียังสร้างความสัมพันธ์อันดีให้ 
กบัสมาชกิในชมุชนอีกด้วย จากหลายท่าน
ที่ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านกับมีสังคมและ
กลุ่มคนรู้จักที่กว้างขวางขึ้น สร้างความคุ้ย
เคย และความเหนียวแน่นให้ชมุชนมคีวาม
เป็นปึกแผ่นเดียวกันได้อย่างดีและเป็น
ธรรมชาติ
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 เทศบาล เมื อ งปากช ่ อ ง จัด
โครงการส่งเสริมอาชีพทุกปี เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ ่ม 
แม่บ้าน กลุ่มสตรีและประชาชนที่สนใจ 
เพ่ือเป็นกิจกรรมเสริมที่เป็นประโยชน์ 
และสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในการท�า
อาชีพเสริมระยะสั้น โดยเป็นการใช้ 
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในลักษณะ 
การ รวมกลุ ่ ม เ ป ็ นกา ร ร ่ ว มกั น คิ ด   

สร ้างโอกาส และทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพให้แก ่แม่บ ้าน สตรี  
และประชาชนที่สนใจ นอกจากเป็นการ
ส ร ้ า ง อ าชี พ ให ้ คน ในชุ ม ชนแล ้ ว  
ยังเป็นการส่งเสริมความสามัคคีและ 
เป็นการสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง
ได้ในอีกทางหนึ่ง เป็นการสร้างรากฐาน
ที่แข็งแรงของชุมชน

การสร้างอาชีพ เสริมความสามัคคี
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องค์การจัดการน�้าเสีย
 เทศบาลเมืองปากช่องได้ให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์ 
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลย์
อย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมมือกับ องค์การจัดการน�้าเสีย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เข้ามาปรับปรุงระบบ
บ�าบัดน�้าเสีย เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 13 
เมษายน 2559 โดยปรบัปรุงอาคารและสถานีสบูน�า้เสยี ปรับปรุง
งานโยธาและงานปตัยกรรม ปรบัปรุงงานเครือ่งจักรและอุปกรณ์

ครุภณัฑ์ เพ่ือจัดให้มรีะบบบ�าบดัน�า้เสยีรวม ส�าหรบัการจัดการน�า้เสยี
ภายในเขตเทศบาลเมืองปากช่องให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ประเภท
ของระบบบ�าบดัน�า้เสยี เป็นระบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon 
: AL) มีพื้นที่รองรับน�้าเสีย 10 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 70 
ของพ้ืนที่ทั้งหมด) สามารถรองรับน�้าเสียได้ 12,000 ลบ.ม./วัน  
หลังจากที่น�้าเสียผ่านการเข้าสู่ระบบบ�าบัดแล้ว จะถูกปล่อยสู่แหล่ง
รองรับเพ่ือน�าไปใช้ประโยชน์ในพืน้ทีก่ารเกษตรและพืน้ทีต่่างๆ ต่อไป
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 ศูนย ์บริการสาธารณสุข เทศบาล 
เมืองปากช่อง เปิดให้บริการเป็นศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ปากช่อง ได้เข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้อย่าง
ใกล้ชิด สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และมีส่วนร่วม 
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้
ประชาชนมคุีณภาพชวีติทีดี่ มสีขุภาพดีถ้วนหน้า
อย่างยั่งยืน ลดปัญหาด้านสาธารณสุขของชุมชน 
และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ และมุ่งหวัง 
ให้ประชาชนได้มสุีขภาพอนามยัด ีและลดการแออดั 
ของผู ้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยพ้ืนฐาน อาการ 
ไม่รุนแรง ซึ่งไปรับบริการที่โรงพยาบาลของรัฐ

โดยไม่จ�าเป็น เทศบาลเมืองปากช่อง จึงได้จัดตั้ง
ศูนย์บริการสาธารณสุข ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็น
สถานบริการใกล้บ้าน ใกล้ใจแก่พี่น้องประชาชน 
ศูนย์บริการสาธารณสุข  เทศบาลเมืองปากช่อง
ให้บริการสาธารณสขุด้านสุขภาพ ส่งเสริมสขุภาพ 
ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ
ร่างกาย ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ปากช่อง ในวันและเวลาราชการ (วนัจันทร์-วนัศุกร์  
เวลา 08.00 น. - 16.00 น.) ณ ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลเมืองปากช่อง หลังร้าน 
ลิ้มพงหลี โดยจะให้บริการตรวจรักษาพยาบาล
โรคทั่วไป คลินิกโรคเรื้อรัง เบาหวาน ตรวจความ

ดันโลหิตสูง คลินิกวางแผนครอบครัว ตรวจ
หลังคลอด ให้ค�าปรึกษาปัญหาสุขภาพ รวมถึง
บริการสาธารณสุขด ้านอื่น ให ้แก ่ผู ้ป ่วย/
ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลและใกล้เคียง 

ศูนย์บรกิารสาธารณสขุเทศบาลเมืองปากช่อง
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คลินิกหมอครอบครัวหนองสาหร่าย
 คลินิกหมอครอบครัวหนองสาหร่าย เป็นหน่วยบริการระดับ 
ปฐมภูมิ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2545 โดยมีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวพร้อมทมีงานสหวชิาชพี รวมถงึการประสานงานเครือข่าย บ้าน 
วัด โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดูแลสุขภาพประชาชน  
ตามแนวคิดการดูแลทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยี  
ด้วยเทคโนโลยี มีการติดตามเยี่ยมบ้านโดยทีมผู้ดูแล Care Giver โดยยึด
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางใช้บ้านเป็นหอผู้ป่วย สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ คือ 
บริการที่เป็นองค์รวม สะดวก รวดเร็ว เป็นกันเอง ประหยัดค่าเดินทาง 
เป้าหมายส�าคัญ คือ ประชาชนคุณภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบ
สุขภาพยั่งยืน
        คลินิกหมอครอบครัวหนองสาหร่าย    ให้บริการสาธารณสุขด้าน
สุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ
ร่างกาย ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง  ในวันและเวลา
ราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.) ณ ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง 3 (หนองสาหร่าย) โดยจะให้บริการ 
ตรวจรักษาพยาบาลโรคทั่วไป  คลินิกโรคเรื้อรัง เบาหวาน ตรวจความดัน
โลหิตสูง คลินิกวางแผนครอบครัว ตรวจหลังคลอด ให้ค�าปรึกษา 
ปัญหาสุขภาพ รวมถึงบริการสาธารณสุขด้านอื่น ให้แก่ผู้ป่วย/ประชาชน 
ทัว่ไปในเขตเทศบาลและใกล้เคียง แพทย์ประจ�าครอบครวั คือ พญ.รตันา 
ยอดอานนท์ นายแพทย์เช่ียวชาญ และหัวหน้าคลินิก คือ คุณสุมาลัย  
วรรณกิจไพศาล พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ

“ ประชาชนคุณภาพดี 
  เจ้าหน้าที่มีความสุข 
  ระบบสุขภาพยั่งยืน ”
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 คลินกิหมอครอบครัวประปา  เริม่เปิดใหบ้รกิารเมื่อ ปี พ.ศ. 2553 
โดยได้จัดท�าโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลเมอืงปากช่อง 
ก่อสร้างอาคารในการเปิดให้บริการ มีชุมชนในเขตรับผิดชอบ จ�านวน  
5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนประปา ชุมชนนันท์เขตต์ ชุมชนตรอกสุเหร่า ชุมชน
สะพานด�า และชุมชน บขส.เก่า ซึ่งให้บริการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูรวมถึงมีการจัดบริการ
ด้านการส่งเสริม และป้องกันโรคในหน่วยบริการทั้งในและนอกสถาน
บริการ เพ่ือให้ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม รวมถึงการออกเยี่ยมบ้าน 
ครบทั้ง  5 กลุ่มวัย และมีการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพ โดยมี
แพทย์ออกตรวจทุกวันอังคาร พุธ พฤหัส และศุกร์ ทุกสัปดาห์ของเดือน 

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. และมีคลินิก
ตรวจรักษานอกเวลาราชการ เวลา 16.00 –  20.00 น. หัวหน้าคลินิกหมอ
ครอบครัวประปา คือ คุณปิยะวรรณ ศรีสวุนนัท์ พยาบาลวชิาชพี ช�านาญการ

   “ บริการทั้งในและนอกสถานบริการ 
     เพื่อให้ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม ”

คลินิกหมอครอบครัวประปา
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คลินิกหมอครอบครัวหนองกะจะ
 เม่ือ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ได้จัดต้ังเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน
เทศบาลเมืองปากช่อง 1 (หนองกะจะ) เพ่ือลดความแออัดของจ�านวน
ประชากรที่ไปรับการรักษาจากโรงพยาบาลปากช่องนานา โดยให้บริการ
ตรวจรักษาโรคเบื้องต้น ตลอดจนการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ให้กับ
ผูม้ารับบริการ และในปี พ.ศ. 2559 ได้เปล่ียนชือ่มาเป็น คลนิิกครอบครัว
หนองกะจะ ภายใต้แนวคิด บริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที ทุกเวลา 
ด้วยเทคโนโลย ีและด�าเนินการต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจบัุน ซ่ึงมีเขตรับผดิชอบ 
ทั้งหมด 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหนองกะจะ 1 ชุมชนหนองกะจะ 2 ชุมชน
วัดเทพสถิต ชุมชนมอดินแดง และชุมชนคุรุสามัคคี ให้บริการตรวจรักษา
โรคทั่วไป คลินิกแผนไทย คลินิกฝากครรภ์ วางแผนครอบครัว คลินิก
กายภาพบ�าบัด คลินิกสุขภาพเด็กดี (ฉีดวัคซีน) คลินิกโรคความดัน 
โลหิตสูง (NCD) เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.  
แพทย์ประจ�าครอบครัว คือ นายแพทย์อดิศักด์ิ  ศรีศุภรางค์กุล นายแพทย์
ช�านาญการ  และหัวหน้าคลินิก คือ คุณเมธาพร เมธาพิศาล พยาบาล
วิชาชีพปฏิบัติการ

“บริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที 
    ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี”

วารสารเทศบาลเมืองปากช่อง • 41

Book_��������60 .indd   41 18/10/2561   10:32:29



ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปากช่อง
 ชมรมผูส้งูอายเุทศบาลเมอืงปากช่อง จัดต้ังข้ึนโดยมวีตัถุประสงค์
หลักคือ ต้องการให้การบริการดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง 
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง โดยได้ต้ังเป็นชมรมเมื่อเดือนมกราคม 
2547 ปัจจุบันมีสมาชิกชมรม จ�านวน 1,807 คน และสมาชิกกองทุน 
1,651 คน
 กิจกรรมต่างๆ ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปากช่อง ได้รับ
การสนับสนุนจากเทศบาลเมอืงปากช่องและหน่วยราชการอืน่ๆ เป็นอย่าง
ดียิ่ง มีการจัดการโครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก การทัศนศึกษา 
ดูงานนอกสถานที่ การตรวจสุขภาพประจ�าปี การออกก�าลังกาย เข้าวัด 
ฟังธรรม ฯลฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกของชมรมเป็นอย่างดี 
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สมาคมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพปากช่อง 
 การจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพปากช่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมการออกก�าลังกายให้กับประชาชนที่สนใจ รวมถึงการสร้าง
ประสบการณ์ให้กับเยาวชนผู้มีความสามารถทางด้านการวิ่งและเพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับเยาวชนผู้มีใจรักในด้านกีฬา และยังเป็นการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวในเขตอ�าเภอปากช่อง ซึ่งจากการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งจะม ี
ผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมาจากพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งนับว่า

เป็นการประชาสัมพันธ์อ�าเภอปากช่องให้มีชื่อเสียงอีกช่องทางหน่ึง 
กจิกรรมของสมาคมเดิน - ว่ิง เพ่ือสขุภาพปากช่อง ได้ให้การดูแลช่วยเหลอื
สมาชิกในด้านต่างๆ ตามก�าลังความสามารถของสมาคม และมีการจัด 
การแข่งขันเดินวิ่งเพื่อการกุศลต่างๆ อาทิ งานวิ่งวิสาขะพุทธบูชา งานวิ่ง
สุขใจชมไพรปากช่อง เป็นต้น
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 เม่ือปี 2555 ได้มีการรวมกลุม่ในการป่ันจักรยานเพือ่ออกก�าลงักาย  
ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าและประชาชนในอ�าเภอปากช่อง เริ่มจาก
จ�านวน 10 คัน และค่อยๆ เพิ่มจ�านวนมากขึ้นเรื่อยๆ และเริ่มมีกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการจัดการแข่งขันหรือการปั่นจักรยาน 

เก็บขยะบริเวณเขื่อนเก็บน�้าล�าตะคอง, การปั่นวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของทั้ง 2 พระองค์ จนในปี 2558 จึงได้จัดตั้งขึ้นเป็นสมาคมจักรยานเสือ
เขาใหญ่ โดยมีคณะกรรมการทั้งหมด 25 ท่าน และยังด�าเนินการเกี่ยวกับ
การปั่นจักรยานมาจนถึงปัจจุบัน

สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่
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วัดปางแก

 วัดปางแกได้ก่อสร้างมาต้ังแต่ พ.ศ. 2480 ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคที่ดิน และ 
สร้างวัด เพ่ือเป็นสถานที่บ�าเพ็ญบุญของชาวบ้าน โดยมีเน้ือที่ 14 ไร่กว่า ต้ังอยู่ภายในชุมชน 
ปางแก เลขที่ 59 ต�าบลปากช่อง อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งวัดก็จะจัดงานตามวัน
ส�าคัญทางศาสนาเป็นประจ�าทกุปี เช่น งานวันวิสาขบูชา งานวันเข้าพรรษา ฯลฯ มีการเวียนเทยีน  
เข้าวัดฟังธรรม ปฏิบัติธรรม โดยเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านภายในชุมชนเป็นอย่างมาก
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วัดคีรีวันต์
 วัดคีรีวันต์ ต้ังอยู ่ที่ 154 ต.ปากช่อง 
อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา มเีน้ือทีท่ัง้หมดประมาณ 
14 ไร่ เมื่อปี พ.ศ. 2470 ในอดีตวัดน้ีเคยเป็น
ส�านักสงฆ์มาก่อน ต่อมามีคนเข้ามาอยู่อาศัยกัน 
มากขึ้น จึงมีผู ้ใจบุญยกที่ดินให้เป็นที่พ�านักสงฆ ์
เพ่ือสะดวกในการท�าบุญ จึงได้ท�าการก่อสร้างวัดน้ี
มาเร่ือยๆ และบรูณะซ่อมแซม และมพีระคณาจารย์
จากถิ่นต่างๆ ธุดงค์มาเข้าพักอยู่อาศัยเพื่อมาอบรม
ศีลธรรมแก่ประชาชน และมหีลกัฐานท่ีค้นพบเมือ่ปี 
พ.ศ. 2470 เดิมวดัน้ีชือ่ว่า วดับ้านปากช่อง ต่อมาได้
เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วัดคีรีวันต์ ส�าหรับกิจกรรมก็จะ
จัดงานตามวันส�าคัญทางศาสนาเป็นประจ�าทุกปี  
มีการเวียนเทียน เข้าวัดฟังธรรม ปฏิบัติธรรม ฯลฯ 
โดยเป็นศูนย์รวมจติใจของชาวปากช่องเป็นอย่างมาก  
เน่ืองจากวดัคีรีวนัต์ เป็นวดัทีอ่ยูใ่นเขตตลาดปากช่อง
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วัดเทพสถิต
 วัดเทพสถิต ต้ังอยู ่ที่  2243 
ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา อยู่
ในชมุชนเทพสถติ จุดเด่นของวดั คือ อโุบสถ 
ทีอ่ยูด้่านบนของภเูขา สามารถมองเหน็เมอืง
ปากช่องได้ทั้งเมือง ซึ่งวิวมีความสวยงาม
เป็นที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาท�าบุญเป็น
อย่างมาก ในส่วนของกิจกรรมทางศาสนา 
ทางวัดก็จะมีการจัดกิจกรรมทุกวันส�าคัญ
ทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา 
วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ฯลฯ มีการ
เวียนเทียน เข้าวัดฟังธรรม ปฏิบัติธรรม 
เป็นต้น
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วัดพิมพาราม
 วัดพิมพาราม ก่อตั้งเมื่อปี 2516 บนเนื้อที่ 17 ไร่ ตั้งอยู่ที่ 113 
ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา อยู ่ภายในชุมชนมอดินแดง  
วัดพิมพาราม เป็นวัดที่รองรับกิจกรรมส�าคัญๆ ของสถาบันชาติ สถาบัน
ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ และในช่วงเข้าพรรษาจะมีการเรียน
การสอนธรรมศึกษาส�าหรับผู ้ที่สนใจ และเน้นนักเรียนเป็นส่วนใหญ่  

จุดเด่นของวดั มคีวามสะอาด สงบ เป็นระเบยีบ และเรยีบร้อย ส่วนภายใน
อโุบสถจะมพีระประธานทีศั่กด์ิสิทธิท์ีช่าวบ้านมากราบไหว้ขอพร นอกจาก
น้ียงัมกีารเทศนา สวดมนต์ทกุวนัพระ ทกุวนัส�าคัญทางศาสนา และเป็นวดั
ที่ประชาชนนิยมไปเวียนเทียนกันอย่างมาก
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วัดหนองสาหร่าย
 วดัหนองสาหร่าย ต้ังอยูท่ี ่หมู่ 1 ต.หนอง-
สาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นวัดที่อยู่
ภายในชุมชนหนองสาหร่าย ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่
ภายในชุมชนมานาน ส�าหรับกิจกรรมท่ีเป็นศูนย์
รวมจิตใจ คือ วันลอยกระทง โดยทางวัดหนอง-
สาหร่ายติดกบัล�าคลอง จึงมกีารจัดงานลอยกระทง
เป็นประจ�าทุกปี มีมหรสพรื่นเริง นอกจากน้ัน 
วันส�าคัญทางศาสนาต่างๆ เช่น วันเข้าพรรษา  
วันออกพรรษา ฯลฯ ทางวัดก็ให้ความส�าคัญ 
เช่นเดียวกัน
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วัดจันทึก
 วดัจันทกึ เป็นส�านักปฏบิติัธรรมประจ�าจังหวดั
นครราชสีมา แห่งที่ 133 ตั้งอยู่ที่ ถนนมิตรภาพ ต�าบล
หนองสาหร ่าย อ�าเภอหนองสาหร ่าย จังหวัด
นครราชสีมา โดยมีชาวบ้านและประชาชนที่สนใจ 
เข้าร ่วมปฏิบัติธรรมเป็นประจ�าทุกวันพระ และ 
วันส�าคัญทางศาสนา นอกจากน้ี ทางวัดยังมีกิจกรรม 
ครั้งหนึ่งในชีวิต อุทิศเพื่อพระพุทธศาสนา ในโครงการ
บรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน, งานประเพณีแสงสี
แห่งสายน�า้งานลอยกระทง เป็นประจ�าทกุปี และยงัให้
ความส�าคัญเกี่ยวกับวันส�าคัญทางศาสนา ทั้งสวดมนต์ 
ฟังเทศน์ ฟังธรรม การเวียนเทียน เป็นต้น
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วัดเขากะจะ

 เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในชุมชนหนองกะจะ 2 มีพื้นที่ครอบคลุมเขาและ
ป่าสงวน จ�านวน 136 ไร่ โดยเริ่มก่อสร้างเป็นส�านักสงฆ์เมื่อปี พ.ศ. 2494 
และเปลี่ยนเป็นวัดเขากะจะ เมื่อปี พ.ศ. 2530  ซึ่งภายในวัดจะมี                         
พระบรมสารีริกธาตุแบบโลหิต มีสีเหลืองและสีแดง รวมถึงมีพระธาตุของ

หลวงปู่ม่ัน ภูริทัตตมหาเถระ ซึ่งเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนา
กรรมฐาน ไว้ให้ชาวบ้านได้เคารพบูชาและกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคล 
นอกจากนั้นทางวัด ยัง มีการปฏิบั ติธรรมทุกวันพระ ในเวลา  
18.00 - 21.00 น. ซึ่งมีชาวบ้านให้ความสนใจและเข้าร่วมปฏิบัติธรรม
เป็นจ�านวนมาก
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วัดท่ามะนาว
 วัดท่ามะนาว เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งในอ�าเภอปากช่อง ตั้งอยู่ที่ 
1/1 หมู่ 10 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง สร้างมาประมาณ 50 ปี บนพื้นที่  
10 ไร่ เป็นวัดเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านท่ามะนาว โดยมีการสร้างรูปเหมือน 
“หลวงปู่ทัด” ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่เป็นผู้ก่อตั้งวัดท่ามะนาว ไว้ให้ชาวบ้าน
ได้เคารพสักการะ นอกจากนี้ ยังมี ประเพณีกวนข้าวทิพย์ วันออกพรรษา 

(ขึ้น 15 ค�่า เดือน 11) ที่วัดท่ามะนาวและชาวบ้านในชุมชนร่วมมือกัน
อนุรักษ์ประเพณีเอาไว้อยู ่ทุกๆ ปี เพราะต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจ 
จากพี่น้องประชาชนภายในชุมชนโดยจะมีชาวบ้านประมาณ 100 กว่าคน 
ที่มาร่วมกันกวนข้าวทิพย์ กับทางวัดท่ามะนาว ซึ่งนับว่าเป็นจุดเด่นของ 
ทางวัดเลยก็ว่าได้
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วัดเขาไทรสายัณห์
 ต้ังอยู ่ที่หมู ่ 3 บ้านโป่งประทุน 
ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา   
เป็นวดัทีเ่ก่าแก่ ถอืเป็นวดัป่าในเมืองปากช่อง 
ที่สงบมาก สร้างเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2474 
- 2475 เป็นเครือข่ายของวัดป่ากุง จังหวัด
ร้อยเอ็ด ของหลวงปู่ศรีมหาวีโร ซึ่งมีวัดอยู่ใน
เครือข่ายประมาณ 150 วัด 
 วัดเขาไทรสายัณห์ มีจุดเด่นอยู ่ที่ 
“เจดีย์วัดเขาไทรสายัณห์” ที่สร้างอยู ่บน 
ยอดเขา ต้องเดนิขึน้บันไดประมาณ 300 กว่าขัน้  
เพื่อขึ้นไปสักการะพระธาตุภายในเจดีย์ และ
มองลงมาจากด้านบนจะเห็นวิวทิวทัศน์ของ
เมืองปากช่องได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้
ภายในวัดก็ยังมีพระนอนขนาดใหญ่ภายใน
วิหาร ให้ประชาชนได้กราบไหว้และสักการะ
อีกด้วย
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วัดเขาวันชัยนวรัตน์
 วัดเขาวันชัยนวรัตน์ ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2484 เป็นวัดป่าสาขาที่ 82 
ของวัดหนองป่าพง มีศาลาศิลาไทยและโบสถ์หินลายไม้ที่สวยงามบนเขา
กลางเมืองปากช่อง สามารถชมวิวของเมืองปากช่องได้โดยรอบแบบ 360 
องศา อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสวนสาธารณะเขาแคน  สิ่งที่น่าสนใจและดึงดูด 
นักท่องเที่ยว คือ ปราสาทหินลายไม้ สูงเด่นเป็นสง่าอยู ่บนยอดเขา  

ตัวปราสาทสร้างด้วยหินทรายลายไม้ โดยมีฐานเป็นสระน�้าที่สามารถ 
ส่งน�้าประปาไว้ให้ประชาชนในละแวกไว้ใช้ด้วย และสามารถชมวิวใต้น�้า
ได้ที่ชั้นล่างของปราสาท โดยวัดตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมา
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ส�นักสงฆ์เกษตร (วัดโป่งประทุน)
 ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2525 บนเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ ตั้งอยู่ที่ 95 
หมู่ 3 บ้านโป่งประทุน ต�าบลปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
ภายในส�านักสงฆ์เกษตร มีการสร้างโบสถ์ดิน เป็นแห่งที่ 9 ของ
ประเทศไทย โดยใช้ชือ่ว่า “พระธาตุเจดีย์ พุทธบชูา” เพ่ือเป็นพุทธบชูา 

ธรรมบชูา สงัฆบชูา เพ่ือให้ศาสนาพทุธได้เจรญิรุง่เรอืง ซึง่เป็นโบสถ์ดิน
ในพระด�าริของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สงัฆปริณายก พระสงัฆราช องค์ท่ี 19 ซึง่ภายในโบสถ์ดิน พระประธาน 
เป็น พระไพรีพินาศปางสมาธิ ปั้นด้วยดินสีขาว 
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ศาลเจ้าพ่อรูปสวย
 ศาลเจ้าพ่อรูปสวย เป็นสิ่งศักด์ิสิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เป็นที่เคารพบูชา 
และเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ต้ังรกรากอยู่ที่อ�าเภอ
ปากช่อง ทั้งชาวไทยและชาวจีน ที่อาศัยอยู่ในอ�าเภอปากช่องมาเป็นเวลา
ยาวนาน ถือเป็นศาลเจ้าหลักเมืองของคนปากช่อง ศาลเจ้าพ่อรูปสวยตั้งอยู่

ใจกลางตลาดเทศบาลเมืองปากช่อง และในวันส�าคัญตามปฏิทินจีนจะมี
ชาวไทยเชือ้สายจีนมาประกอบพธิกีรรมอย่างต่อเนือ่ง ส�าหรบัการจัดงาน
เจ้าพ่อรูปสวย ในแต่ละปีจะจัดกัน 2 ครั้ง ครั้งแรกจะจัดในวันที่ 14-17 
เดือน 2 ของปฏิทินจีน ครั้งที่ 2 จะจัดในช่วงเดือน 11 ตามปฏิทินจีน
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ศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม
 ศาลพระโพธสิตัว์กวนอมิ (ศาลเจ้า) ต้ังอยูท่ีถ่นนปากช่อง-ล�าสมพุง โดย
มพ้ืีนทีข่นาด 1 งาน 98 ตารางวา โดยตัวอาคารย่อแบบมาจากโรงเจข้างวดั 
โสธร อ�าเภอแปดร้ิว เป็นศาลจีน สงู 2 ชัน้ มซีุม้ประตูศาล ส่วนตัวของศาล 

พระโพธสิตัว์กวนอมิ (ศาลา 8 เหลีย่ม) มขีนาด 1 ไร่ 3 งานกว่า เป็นเก๋งจีน 
ทรงแปดเหลีย่ม สงู 1 ชัน้ ตัวอาคารเป็นกระจกมกีารขดุสระจ�าลองล้อมรอบ
ศาลา ส�าหรบัการจัดงานประจ�าปี จะจัดในวันท่ี 19 เดือน 6 ตามปฏทิินจันทรคติจีน
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ศาลเจ้าพ่อองค์โต
 มากกว่า 50 ปี ที่ศาลเจ้าพ่อองค์โต ได้ก่อต้ังขึ้นซึ่งถือเป็น 
สิง่ศักด์ิสทิธ์ิคู่บ้านคู่ชมุชนหนองสาหร่าย เป็นทีเ่คารพบชูาส�าหรับชาวบ้าน
เป็นอย่างมาก ซึ่งตอนแรกศาลเจ้าพ่อยังวางอยู่กับต้นไม้ ชาวบ้านจึงได้
รวบรวมก�าลังทรัพย์กันภายในชุมชน เพ่ือสร้างเป็นศาลเจ้าพ่อองค์โตใน

ปัจจุบัน ส�าหรับงานประจ�าปีจะจัดขึ้นในวันที่ 20-21 มกราคมของทุกปี 
และในวันพุธแรกของเดือนมิถุนายน ก็จะมีการท�าบุญกลางบ้าน มีงาน
มหรสพ เช่น ลิเก หนังกลางแปลง ซึ่งชาวบ้านก็จะมาร่วมท�าบุญกันอย่าง
พร้อมเพรียงกัน
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ศาลเจ้าพ่อกระโจมทอง

ศาลเจ้ากระโจมทอง
 ศาลเจ้ากระโจมทอง  เป็นสิง่ศักด์ิสทิธิคู่์บ้านคู่เมอืง เป็นทีเ่คารพบชูา 
และเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ต้ังรกรากอยู่ในชุมชน
หนองสาหร่าย ทั้งชาวไทยและชาวจีน ซึ่งศาลเจ้ากระโจมทองตอนแรก 
อยู่ที่ต�าบลจันทึก และได้ย้ายมาอยู่ที่ชุมชนหนองสาหร่าย มากกว่า 30 ปี 

และในวนัส�าคัญตามปฏทินิจีนจะมชีาวไทยเชือ้สายจีนมาประกอบพิธกีรรม
อย่างต่อเนื่อง เช่น วันตรุษจีน วันสารทจีน วันไหว้พระจันทร์ และส�าหรับ
การจัดงานศาลเจ้ากระโจมทอง จะจัดในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี  
เป็นเวลา 4 วัน
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ศาลเจ้าแม่พวงมาลัย
 ศาลเจ้าแม่พวงมาลัย ก่อต้ังเม่ือประมาณปี พ.ศ. 2505 ต้ังอยู่ 
ภายในชุมชน บขส.เก่า มีพ้ืนท่ีประมาณ 300 ตารางวา โดยข้างศาล
เจ้าแม่พวงมาลัยได้ก่อสร้างศาลหลักเมืองมาไว้ด้านข้าง ลักษณะของ
เสาหลักเมืองเป็นลักษณะไม้เน้ือแข็งกลม ปลายบนเป็นทรงดอกบัว 

ซึ่งถือเป็นสิ่งศักด์ิสิทธิ์คู ่บ้านคู่เมือง เป็นที่เคารพบูชาของชาวปากช่อง
เป ็นอย ่างยิ่ ง  ส�าหรับงานประจ�าป ีประจ�าศาลเจ ้าแม ่พวงมาลัย 
จะจัดในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี
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วัดแม่พระปฏิสนธิ
นิรมลปากช่อง
 ได้ก่อต้ังเมื่อปี 2530 โดยได้มี
พิธีวางศิลาฤกษ์วัดคาทอลิกปากช่อง  
ซึ่งต้ังอยู่ภายในโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “วัดแม่พระ
ปฏิสนธินิรมล” เพื่อใช้เป็นศาสนสถาน 
ใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เช่น 
พิธีมิสซา ล้างบาป ฯลฯ ของประชาชน
ชาวปากช่อง และประชาชนทั่วไป 
ที่นับถือศาสนาคริสต์
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มัสยิดปากีสตานยันน่า
ตุ้ลฟิรเดาซ์
 ศูนย์รวมจิตใจ ศรัทธา และเป็นสถานที่
ประกอบศาสนกิจของผู้นับถือศาสนาอิสลาม
ในอ�าเภอปากช่อง ได้แก่ มัสยิดปากีสตานยัน
น่าตุ้ลฟีรเดาซ์ ต้ังอยูภ่ายในชมุชนตรอกสเุหร่า 
เลขที่ 48 ถนนเทศบาล 22 ซอย 1 ต�าบล
ปากช่อง อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
ซึ่งมัสยิดปากีสถานยันน่าตุ้ลฟีรเดาซ์ได้สร้าง
ขึน้เพ่ือท�าศาสนกจิและประกอบพธิกีรรมของ
ผู้นับศาสนาอิสลาม

วารสารเทศบาลเมืองปากช่อง • 65

Book_��������60 .indd   65 18/10/2561   10:33:30



66 • วารสารเทศบาลเมืองปากช่อง วารสารเทศบาลเมืองปากช่อง • 6766 • วารสารเทศบาลเมืองปากช่อง

Book_��������60 .indd   66 18/10/2561   10:33:31



วารสารเทศบาลเมืองปากช่อง • 67วารสารเทศบาลเมืองปากช่อง • 67

Book_��������60 .indd   67 18/10/2561   10:33:32



โครงการที่ด�าเนินในปีงบประมาณ 2560

• โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
• โครงการอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
• โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเพื่อประชาชน
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลัง การบัญชีฯ
• โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าตลาดไนท์บาซ่าร์
  เทศบาลเมืองปากช่อง
• โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

• โครงการก่อสร้างรางระบายน�้า คสล. ภายในส�านักงาน
  เทศบาลเมืองปากช่อง
• โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเท้าบริเวณทางเข้าส�านักงาน
  เทศบาลเมืองปากช่อง
• โครงการปรับปรุงชายคาพร้อมรางรับน�้าฝน และทาสีภายนอกอาคาร
  ส�านักงานเทศบาลเมืองปากช่อง
• โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องทะเบียนราษฎรฯ
• โครงการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2561 - 2563)
• โครงการน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณองค์พ่อหลวง
  ของปวงชนชาวไทย
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• โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน ม.1 - ม.3
• โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
• โครงการปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคาร คสล.3 ชั้น
• โครงการปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารอนุบาล
• โครงการปรับปรุงห้องน�้าศูนย์เยาวชน
• โครงการก่อสร้างต่อเติมศูนย์สุขภาพชุมชนหนองกะจะ 2

• โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้เดือดร้อน
  และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
• โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนพิมพาราม ซอย 8 แยกซ้าย
• โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านไร่ ซอย 7
• โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านไร่แยกซ้าย
• โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน�้า ถนนพิมพาราม
  ซอย 5 แยก 2 ขวามือ
• โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตรงข้าม ซอยป่าไม้ ซอย 1 
  หน้าบ้าน เลขที่ 26 (ร้านเกสร) ถึงบ้านเลขที่ 6
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• โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านจัดสรรโรงทอ (ต่อจากของเดิม)
• โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน�้า 
  คสล.ซอยท่าเลื่อน 2 แยก 3/2
• โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน�้า 
  ถนนเทศบาล 38 ซอยเจริญสุข
• โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน�้า 
  บริเวณถนนเทศบาล 39   แยก 3
• โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยถนอมศิษย์ 
• โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้า คสล.บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อกระโจมทอง

• โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้า คสล.พร้อมทางเท้า ถนนเทศบาล 9 
  หนองกะจะ ฝั่งขวา (ช่วงที่ 1)
• โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้าพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนเทศบาล 6 
  (ราชประชา) ช่วงทางแยก โรงกรองน�้าถึงสุดทางแยก
• โครงการก่อสร้างปรับปรุงช่องรับน�้าบนผิวจราจร
• โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ถนนเทศบาล 9 
  ซอย 1 ข้างวัดเทพสถิต
• โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนถนน คสล.พร้อมท่อระบายน�้า 
  ถนนเทศบาล 3 โรงกุลี ต่อจากเดิม
• โครงการก่อสร้างรางระบายน�้า คสล.ถนนคุรุสามัคคีถึงถนนมิตรภาพ
  คู่ขนาน (ซอยข้างธนาคารกสิกรไทย)
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• โครงการก่อสร้างรางระบายน�้า คสล.ถนนเทศบาล 16 ซอย 6/6
• โครงการก่อสร้างรางระบายน�้า ถนนบ้านเขาเสด็จ
• โครงการขยายผิวจราจร คสล.ถนนเทศบาล 18 (โรงสูบ) 
  ช่วงจากแยกถนนมิตรภาพไปหลังโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
• โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 16 
  ซอย 3 (จากร้านส้มต�าถึงสะพานด�า)
• โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 18 
  ซอย 2 (โรงสูบ) ช่วงจากแยกถนนเทศบาล 16 ซอย 1 
  ถึงแยกถนนเทศบาล 16
• โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีในชุมชน

• โครงการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง
• โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
• โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนใน
  เขตเทศบาลเมืองปากช่อง
• โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ “องค์พ่อหลวง” ของปวงชน
  ชาวไทยเสด็จสู่สวรรคาลัย ผองท้องถิ่นไทยน้อมร�าลึก 
  ในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์
• โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
• โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่
• โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
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หัวข้อรายรับ-รายจ่าย
ผลการดําเนินงานรายรับ-รายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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รายการ รหัสบัญชี ประมาณการ รายจ่ายจริง
ก.รายจ่ายงบกลาง
  1. รายจ่ายจากรายได้
- ค่าช�าระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย 16,260,100.00 16,206,611.91    
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,431,200.00 1,388,457.25
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน 1,775,690.00 1,505,689.74
- เบี้ยยังชียผู้ป่วยเอดส์ 150,000.00 120,000.00
- เบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุ 36,114,400.00 34,527,700.00
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ 7,952,000.00 7,739,200.00
- เงินส�ารองจ่าย 300,000.00 138,231.80
- ก.บ.ท. 3,098,000.00 3,098,000.00
- ช.ค.บ. 324,300.00 324,228.00
- บ�าเหน็จลูกจ้างประจ�า 572,704.00 572,642.00
- ก.บ.ข. 112,570.00 81,551.00

รวมรายจ่ายงบกลาง 68,090,964.00 65,702,311.70
ข.รายจ่ายของหน่วยงาน
  1. รายจ่ายจากรายได้
    1.1 รายจ่ายประจ�า
    - หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 6,208,700.00 6,204,060.00
    - หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ�า) 85,879,508.00 80,581,473.15
    - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 54,176,668.00 49,336,368.10
    - หมวดค่าสาธารณูปโภค 5,363,100.00 4,590,268.18
    - หมวดเงินอุดหนุน 8,106,000.00 7,846,475.62
    - หมวดรายจ่ายอื่น 20,000.00 20,000.00

รวมรายจ่ายประจ�า 159,753,976.00 148,848,645.05

บัญชีรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป (รายจ่าย)
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
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รายการ รหัสบัญชี ประมาณการ รายจ่ายจริง
ก. รายจ่ายงบกลาง
  1. จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
  - ก.บ.ข. 1,691,875.24

รวมรายจ่ายงบกลาง - 1,691,875.24
ข. รายจ่ายของหน่วยงาน
  1. จ่ายจากรายได้
  1.1 รายจ่ายประจ�า
  - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 3,127,320.00

รวมรายจ่ายประจ�า - 3,127,320.00

  1.2 รายจ่ายเพื่อการลงทุน
    หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง
   - ค่าครุภัณฑ์ 192,000.00
   - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,330,000.00

รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน - 11,341,195.24
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น - 11,341,195.24

ค. จ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม
รวมจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม - -

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 275,500,000.00 270,531,912.99

บัญชีรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

1.2 รายจ่ายเพื่อการลงทุน
   หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ค่าครุภัณฑ์ 22,207,850.00 22,195,651.00
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 22,447,210.00 22,444,110.00
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 44,655,060.00 44,639,761.00

รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน 272,500,000.00 259,190,717.75
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รายการ รหัสบัญชี ประมาณการ รายรับจริง
งบประมาณทั่วไป
ก. รายได้จัดเก็บเอง
1. หมวดค่าภาษีอากร 411000 -

  - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 411001 12,000,000.00 15,229,832.00
  - ภาษีบ�ารุงท้องที่ 411002 400,000.00 377,775.10
  - ภาษีป้าย 411003 2,700,000.00 3,470,89700
  - อากรฆ่าสัตว์ 411004 200,000.00 253,554.00

รวม 15,300,000.00 19,332,058.10
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 412000
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจ�าหน่ายเนื้อสัตว์ 412101 380,000.00 366,225.00
2. ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จ�าหน่ายเนื้อสัตว์ 412102 80,000.00 81,216.00
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 412104 500.00 155.20
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร 412106 50,000.00 86,357.00
5. ค่าธรรมเนียมเก็บขยะและขนมูลฝอย 412107 3,000,000.00 4,795,939.00
6. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 412108 250,000.00 213,550.00
7. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 412112 60,000.00 82,880.00
8. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจ�าตัวประชาชน 412113 100,000.00 689,280.00
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 412128 8,000.00 8580.00
10. ค่าปรับผู้กระท�าความผิดกฎหมายจราจรทางบก 412202 200,000.00 199,840.00
11. ค่าปรับผู้กระท�าผิดกฎหมายรักษาความสะอาดฯ 412204 30,000.00 12,550.00
12. ค่าปรับผู้กระท�าผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 412205 3,000.00 1,160.00
13. ค่าปรับผู้กระท�าผิดกฎหมายบัตรประจ�าตัวประชาชน 412206 30,000.00 79,830.00

บัญชีรายละเอียดงบประมาณรายรับท่ัวไป
ประจ�าเดือน ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
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รายการ รหัสบัญชี ประมาณการ รายรับจริง

14. ค่าบริการผิดสัญญา 412210 100,000.00 114,809.00
15. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นกิจการอันตราย 412303 300,000.00 311,300.00
16. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหารหรือสะสมฯ 412304 250,000.00 170,600.00
17. ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 412306 8,000.00 9,600.00
18. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร 412307 5,000.00 7,514.00
19. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับใบโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 412309 20,000.00 1,725.00
20. ค่าใบอนุญาตอื่น 412399 50,000.00 30,900.00

รวม 4,874,500.00 7,264,010.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 413000
1. ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 413002 4,225,000.00 4,995,853.00
2. ดอกเบี้ย 413003 2,300,000.00 2,783,943.13

รวม 6,525,000.00 7,779,769.37
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 414000
1. เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล 414002 4,400,000.00 6,671,723.87

รวม 4,400,000.00 6,671,723.87
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 415000
1. ค่าขายแบบแปลน 415004 200,000.00 344,800.00
2. ค่าเขียนแบบแปลน 415005 500.00 -
3. ค่าจ�าหน่ายแบบพิมพ์และค�าร้อง 415006 50,0000.00 51,570.00
4. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 415999 450,000.00 680,082.76

รวม 700,500.00 1,004,452.20
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รายการ รหัสบัญชี ประมาณการ รายรับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีทั่วไป
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 421001 500,000.00 460,972.11
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก�าหนดแผนฯ 421002 72,000,000.00 77,000,808.56
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. 1 ใน 9 421003 16,000,000.00 15,425,115.04
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 421005 900,000.00 805,183.57
5. ภาษีสุรา 421006 7,300,000.00 7,336,069.30
6. ภาษีสรรพสามิต 421007 11,000,000.00 17,699,821.89
7. ค่าภาคหลวงแร่ 421012 300,000.00 454,752.31
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 421013 500,000.00 229,807.85
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 421015 15,000,000.00 19,140,579.00

รวม 123,500,000.00 138,553,109.63
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

430000

1.เงินอุดหนุนทั่วไป ส�าหรับด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท�า 431002 117,600,000.00 104,157,889.00
รวม 117,600,000.00 104,157,889.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 440000
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุุประสงค์/เฉพาะกิจ 441000
1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา 441001 -
- ค่าเช่าบ้าน 26,800.00
- ค่าเล่าเรียนบุตร 94,520.00
- ค่าก่อสร้างอาคารอนุบาล ท.2 1,691,875.24
- ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ท.2 192,000.00
- บ�าเหน็จค่าราชการถ่ายโอน 6,330,000.00
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกองสาธารณสุข 3,006,000.00

รวม - 11,341,195.24
รวมรายรับทั้งสิ้น 272,500,000.00 296,104,234.37
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หมายเลขโทรศัพท์ เทศบาลเมืองปากช่อง
โทรศัพท์ 044-312037-8  โทรสาร 044-313040  www.pakchongcity.go.th

นายกเทศมนตรี     312-006
หน้าห้องนายกฯ     202
หน้าห้องรองนายกฯ    205
หน้าห้องสมาชิกสภาเทศบาล   212
ปลัดเทศบาล     313-080
หน้าห้องปลัดเทศบาลฯ    209
รองปลัดเทศบาล     131
หน้าห้องรองปลัดเทศบาลฯ    132

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขฯ     313-140
ผอ.กองสาธารณสุขฯ    105
ธุรการกองสาธารณสุขฯ    106

กองวิชาการและแผนงาน
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน   101
ธุรการกองวิชาการและแผนงาน   110
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ   111, 0

กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองสวัสดิการสังคม    213
ธุรการกองสวัสดิการสังคม    112

กองช่าง
ผอ.กองช่าง     311-375
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

ส�านักปลัดเทศบาล
หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล    210
ธุรการส�านักปลัดเทศบาล    211

งานทะเบียนราษฎร
หัวหน้างานทะเบียนราษฎร    108
ธุรการงานทะเบียนราษฎร    107

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

78 • วารสารเทศบาลเมืองปากช่อง

Book_��������60 .indd   78 18/10/2561   10:33:43


