


พระราโชวาท พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561

ผู้ปฏิบัติราชการ นอกจากจะต้องรู้งานในหน้าที่อย่างทั่วถึงแล้ว ยังจ�าเป็น

ต้องรู้ดีชั่ว ประโยชน์ และไม่ใช่ประโยชน์อย่างกระจ่างชัดเจน

ด้วยงานราชการซึ่งเป็นงานของแผ่นดินจึงจะด�าเนินไปอย่างถูกต้อง

ตรงตามเป้าหมาย และส�าเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือยังความดี 

ความเจริญให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน



วิสัยทัศน์ (Vision)

“สร้างบ้านเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
มีประสิทธิภาพทางการศึกษา พัฒนาการท่องเท่ียว”

“แสดงถงึเอกลกัษณ์และวถิชีีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง โดยการแสดงออกถงึภาพสญัลกัษณ์ทีส่ามารถ

บ่งบอกได้อย่างชัดเจน และเป็นเมอืงทีส่วยงามล้อมรอบไปด้วยภเูขา บรรยากาศดีเหมาะแก่การปลกูผลไม้พนัธ์ุดทีีข่ึน้ชือ่ 

มีคุณภาพเหมาะส�าหรับเป็นของฝากให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมอ�าเภอปากช่อง”

ตราสัญลักษณ์เทศบาลเมืองปากช่อง

พันธกิจ (Mission)
• ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึง

• ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพชุมชน

• ส่งเสริมการศึกษา บ�ารุงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ (Strategy)
• การพัฒนาการสานต่อแนวทางพระราชด�าริ

• สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกัน

อย่างมีความสุข

• เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทา

ปัญหาความยากจน

• การพัฒนาด้านการศึกษา

• การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

• การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

• การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

• การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

และกีฬา
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1.นโยบายด้านการพัฒนาการ
ท ่ อ ง เ ท่ี ย ว ก า ร กี ฬ า แ ล ะ
นันทนาการ
 ได ้ส ่งเสริมกิจกรรมท่อง
เที่ยวเชิงนิเวศน์ ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิป ัญญาท้องถิ่น ให้
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและ
นันทนาการ

2.นโยบายด ้านการบริหาร
ราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี
 ได้ควบคุมการบริหารงาน

ให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิ

บาล รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 

ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในชุมชน

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม น โ ย บ า ย ข อ ง

น า ย ค ม ก ฤ ษ ณ ์   ลิ้ ม ป ั ญ ญ า เ ลิ ศ

น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี เ มื อ ง ป า ก ช ่ อ ง

3. นโยบายด้านเสรมิสร้างความ
สามารถทางเศรษฐกิจ และ
บรรเทาปัญหาความยากจน
 ได้ส ่งเสริมอาชีพ พัฒนา

สินค้าชุมชน ตลาดชุมชน ร้านค้า

ชุมชน รองรับวิกฤติตามแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง

4.นโยบายด้านอนุรักษ์ พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ ง
แวดล ้อมให ้ เ กิดความสมดุล
อย่างยั่งยืน
 ได้จัดการสิ่งแวดล้อมและ

มลพิษต่างๆ การก�าจัดขยะมูลฝอย 

สิ่งปฏิกูลและน�้าเสียในชุมชน และ

การปลูกจิตส�านึกและค่านิยมให้

ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจ

ในการอนุรักษ์

5.นโยบายด ้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
 ได้จัดให้มีการพัฒนาดูแล

และบ�ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ในชุมชนและท้องถิ่น 

โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

พัฒนา

6.นโยบายด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
 ได้ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง 

มีการศึกษาที่ดี ทั้งในและนอกระบบ

สนบัสนนุการออกก�าลงักาย ส่งเสรมิ

การดูแลสุขภาพเพื่อลดการรักษา

พยาบาล

ส่งเสริมเอกลักษณ์ ความเป็นเมืองคาวบอย การบรหิารงานให้มปีระสทิธภิาพตามหลกั

ธรรมาภิบาล รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และฝีมือแรงงาน

ปลูกจิตส�านึกให้ประชาชนรักน�้า 

โดยไม่ทิ้งขยะและของเสียลงคลองสาธารณะ

จัดผังเมืองให้เป็นระบบ 

สมเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองน่าอยู่

อบรมเพิ่มความรู้ให้แก่พนักงาน

ในการปฏิบัติหน้าที่

พัฒนาตลาดสดเทศบาลให้ทันสมัย

และถูกสุขลักษณะ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ยืนต้น

เพิ่มพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ

สร้างสาธารณปูโภคพืน้ฐานให้ทัว่ถงึและเป็นธรรม ส่งเสริมดูแลสุขภาพประชาชน ควบคุม

การแพร่ระบาดของโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

ส่งเสริมประชาธิปไตยและการ

มีส่วนร่วมของประชาชน

พัฒนาตลาดไนท์พลาซ่า ให้น่าซื้อ น่าเดิน

ปรับปรุงและพัฒนาคลองสาธารณะ เพิ่มการ

รองรับและระบายน�้า เพื่อป้องกันน�้าท่วม

ขยายจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อป้องกัน

การก่ออาชญากรรม ปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน

การป้องกัน และขจัดปัญหา

ยาเสพติดทุกรูปแบบ

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

และธุรกิจท่องเที่ยว

เพิม่สวนสาธารณะและสถานทีอ่อกก�าลังกาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับของ

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองปากช่อง
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 ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ที่ผมพร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล 

ได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชน ให้เข้ามาเป็นตัวแทนในการท�าหน้าที่บริหารงาน

เทศบาลเมืองปากช่อง กระผมนายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ ได้มุ่งมั่นบริหารงานภายใต้

การพัฒนาเมืองเพ่ือมุ่งสูค่วามเป็นเมืองน่าอยู ่บริหารจดัการพฒันาพ้ืนทีภ่ายในเขตเทศบาล

เมืองปากช่องในทุกด้าน เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซ่ึงในขณะที่สังคมก�าลัง

เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เทศบาลเมืองปากช่องในวันนี้ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจาก

พี่น้องประชาชนทุกท่าน เพื่อเป็นหูเป็นตาและแจ้งข่าวสารให้เทศบาลทราบ เพื่อให้สามารถ

ปรับปรุงคุณภาพงานในทุกๆ ด้านให้ดียิ่งข้ึน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของงานสาธารณูปโภค

สิ่งแวดล้อม การศึกษา หรือแม้แต่ในด้านความปลอดภัย เพราะทุกเร่ืองคือภารกิจ 

ของเทศบาลเมืองปากช่อง ภายใต้การบริหารงานของผม ทีจ่ะท�าให้เมืองปากช่องของทกุท่าน

เป็นเมืองทีเ่ตม็ไปด้วยความสขุ และตอบสนองต่อทกุความต้องการของทกุคน และพร้อมที่

จะเปิดรับโลกที่กว้างขึ้นสู่โลกยุคใหม่

“ผมขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่าน และทุกภาคส่วน ที่ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ

ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน ตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่อการด�าเนินงาน

ในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาเมืองปากช่องให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ส�าหรับพวกเราชาวปากช่องตลอดไป”

สารนายก
เทศมนตรีเมืองปากช่อง

นายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ

นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง



คณะที่ปรึกษา
ผู้อ�านวยการกองช่าง

ผู้อ�านวยการกองการศึกษา

ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

ผู้อ�านวยการกองคลัง

ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม

ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อ�านวยการโรงเรียนเทศบาล

หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

นายดิเรกฤทธิ์  พงษ์ศิริ  รองนายกเทศมนตรี

นายยุทธนา  เกียรติขจรไกล  รองนายกเทศมนตรี

นายอรุณศักดิ์  รัตนะคุณชัย  รองนายกเทศมนตรี

นางสาวณัชนลิน  ยะอนันต์  ปลัดเทศบาล

นายจเร  บ่ายเจริญ   รองปลัดเทศบาล

ผู้จัดท�าหนังสือรายงานกิจการประจ�าปี 2563

ส�านักงานเทศบาลเมืองปากช่อง

เลขที่ 73 ถนนมิตรภาพ ต�าบลปากช่อง

อ�าเภอเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

โทรศัพท์ 044-312037-8 โทรสาร 044-313040

กองบรรณาธิการ

เจ้าหน้าที่งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

 รายงานกจิการฉบบันีจ้ดัท�าข้ึนเพือ่เป็นการประชาสมัพนัธ์ ข่าวสาร การเคลือ่นไหวรวมทัง้ผลการ

ด�าเนนิงานในปีงบประมาณทีผ่่านมา ให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่องได้รับทราบ และเนือ่งจากการแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตัง้แต่ปลายปี 2562 ซ่ึงมีความรุนแรงและขยายวงกว้างมาก

ข้ึนในปัจจบุนั มีผลกระทบทัง้ด้าน เศรษฐกจิ สงัคม สขุภาพ ทัง้นีรั้ฐได้มีมาตรการต่างๆ ซ่ึงได้รับความร่วม

มือ ร่วมใจ จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง

ทุกท่าน ดิฉันปลัดเทศบาล ในฐานะหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น มีความพร้อมและแผนการด�าเนินงานที่จะ

พฒันาเทศบาลเมืองปากช่องในทกุด้าน เพ่ือทีใ่ห้เทศบาลของเรามีความเข้มแข็งและก้าวหน้าทดัเทยีมกบัท้อง

ถิน่อืน่ โดยมีคณะผูบ้ริหารเป็นผูก้�าหนดนโยบายทีส่อดคล้องกบัความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนทีเ่ป็น

ส�าคญั และมีพนกังานส่วนท้องถิน่เป็นผูขั้บเคลือ่นนโยบายให้เกดิผลส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จงึจะสามารถ

พัฒนาท้องถิน่ให้มีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

ในโอกาสนี้ดิฉัน ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ 

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดจนบุคลากรในสังกัด

เทศบาลเมืองปากช่อง ที่มีความร่วมมือใน

การขับเคลื่อนนโยบายเสมอมา อันเป็นหลัก

การพฒันาที่เน้นการมสี่วนร่วมของประชาชน

และเป็นรากฐานส�าคัญสู ่การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานกิจการ

ของเทศบาลเมืองปากช่องฉบับนี้จะเป็นสื่อ

ที่มีประโยชน์ เป็นสิ่งที่เช่ือมโยงให้ทุกท่านเข้า

มามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของเราใน

อนาคตให้เจริญยิ่งขึ้นไป

สารบัญ
3
ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองปากช่อง

4 - 5
รายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
นายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ

7
สารนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

8
สารปลัดเทศบาล

10 - 11
โครงสร้างส่วนราชการ

13
แนะน�คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปากช่อง

14 - 15
แนะน�สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ

16 - 45
กิจกรรมดี วัฒนธรรมเด่น

46 - 61
ผลงานเด่นกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง

62 - 65
ผลการด�เนินงานประจ�ปีงบประมาณ 2563

สารปลัดเทศบาล
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นางสาวณัชนลิน  ยะอนันต์

ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง



โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำ�แหน่ง
ผู้บริหารของเทศบาลเมืองปากช่อง

ส�านักปลัดเทศบาล
หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทั่วไป

ระดับกลาง)

ฝ่ายอ�านวยการ

๐ งานบริหารงานทั่วไป

๐ งานการเจ้าหน้าที่

๐ งานส ่งเสริมการท่อง

เที่ยว

ฝ่ายปกครอง

๐ งานนิติการ

๐ งานทะเบียนราษฏร

ฝ่ายป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

๐ งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

๐ งานรักษาความสงบ

กองคลัง
ผู้อ�านวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง

ระดับกลาง)

งานบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานคลัง

๐ งานการเงินและบัญชี

๐ งานพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายพัฒนารายได้

๐ งานพัฒนารายได้

๐ งานผลประโยชน์และ

กิจการพาณิชย์

ฝ่ายแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพย์สิน

๐ ง า น แ ผ น ท่ี ภ า ษี แ ล ะ

ทะเบียนทรัพย์สิน

กองช่าง
ผู้อ�านวยการกองช่าง

(นักบริหารงานช่าง

ระดับกลาง)

งานบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

๐ งานวิศวกรรม

๐ งานสถาปัตยกรรม

ฝ่ายการโยธา

๐ งานสาธารณูปโภค

๐ งานสวนสาธารณะ

๐ งานจัดสถานที่และการ

ไฟฟ้าสาธารณะ

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม
ผูอ้�านวยการกองสาธารณสขุฯ

(นักบริหารงานสาธารณสุข

ระดับกลาง)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

๐ งานบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบรหิารงานสาธารณสขุ

๐ งานสุขาภิบาลอนามัย

สิ่งแวดล้อม

๐ งานศนูย์บริการสาธารณสขุ

๐ งานรักษาความสะอาด

๐ งานส่งเสริมสุขภาพ

๐ งานป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อ

๐ งานสัตวแพทย์

ฝ่ายแผนงานและ

งบประมาณ

๐ งานวิเคราะห์นโยบาย

และแผน

๐ งานงบประมาณ

๐ งานบริหารงานทั่วไป

๐ งานบริการและเผยแพร่

วิชาการ

กองการศึกษา
ผู้อ�านวยการกองการศึกษา

(นักบริหารการศึกษา

ระดับกลาง)

งานบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารการศึกษา

๐ งานการเจ้าหน้าที่

๐ งานกฬีาและนนัทนาการ

๐ งานโรงเรียน

๐ งานกิจการนักเรียน

๐ งานส่งเสริมคุณภาพและ

มาตรฐานหลักสูตร

๐ งานแผนและโครงการ

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

๐ งานการศึกษานอกระบบฯ

๐ งานส่งเสริมประเพณีฯ

๐ งานกิจกรรมเด็กและ

เยาวชน

โรงเรยีนหน่วยศกึษานเิทศก์

กองช่างสุขาภิบาล
ผู้อ�านวยการกองช่าง

สุขาภิบาล

(นักบริหารงานช่าง

สุขาภิบาลระดับต้น)

งานบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายจัดการคุณภาพน�้า

๐ งานควบคุมและตรวจ

สอบคุณภาพน�้า

กองสวัสดิการสังคม
ผูอ้�านวยการกองสวสัดิการ

สงัคม

(นกับรหิารงานสวัสดกิารสงัคม

ระดับต้น)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

๐ งานบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายพัฒนาชุมชน

๐ งานพัฒนาชุมชน

ปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

รองปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

สถานธนานุบาลเทศบาล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบภายใน

กองยุทธศาสตร์

และงบประมาณ
ผูอ้�านวยการกองยทุธศาสตร์

และงบประมาณ

(นกับรหิารงานทัว่ไป

ระดบัต้น)
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นายคมกฤษณ์  ล้ิมป ัญญาเลิศ

นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

( 085-9299641 )

นายคมทวี  ล้ิมปัญญาเลิศ 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

( 083-6959922 )

นายประภัทร์  โรจนมงคลกุล

เลขานุการนายกเทศมนตรี

( 081-7342205 )

นายพูลศักดิ์  เลียวนรเศรษฐ

เลขานุการนายกเทศมนตรี

( 081-7187921 )

นายดิเรกฤทธิ์  พงษ์ศิริ

รองนายกเทศมนตรี

( 081-2653322 )

นายยุทธนา  เกียรติขจรไกล

รองนายกเทศมนตรี

( 081-8763487 )

นายอรุณศักด์ิ  รัตนะคุณชัย

รองนายกเทศมนตรี

( 081-6007656 )

 Execut i v e  Admin i s t ra t ion  Team
 คณะผู ้บริหารเทศบาลเมืองปากช่อง
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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 )

นายสนิท  ขันทาระศรี
( 087-2500731 )

นายสมภูมิ  อาจโต
( 081-2649014 )

นายวิเชษฐ์  เจริญสุข
รองประธานสภาฯ ( 089-8645278 )

นายสุวรรณ  เพ็งขาว
( 081-4701914 )

นายปกรณ์  ประคองวงษ์
( 081-2649319 )

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  Members Of The Municipal Council

นายหวั่น  เสียนขุนทด
(098-5978922)

นายสวัสดิ์  รามสันเทียะ
(086-2482871)

นายขจิตร์  ปล่ังกลาง
(081-8781416)

นายสุวัฒน์  กังวานรัตนกุล
(081-8766207)

นายจเร  บ่ายเจริญ
รองปลัดเทศบาล

นายจักรพงศ์  ภูวสวัสดิ์
(090-5454665)

นางสาวณัชนลิน  ยะอนันต์
ปลัดเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  Members Of The Municipal Council

โครงสร้างฝ่ายข้าราชการ  Governm-ent officials structure

ประภัสสร เกื้อกูล   หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล
เพ็ญละดา ภารัง   ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วีรพล  สถิตสุข   ผอ.กองการศึกษา
ชวดล  มันสามุข   ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
จรัญ  รามสันเทียะ  ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ชญานิษฐ์ ภิรมยา   รักษาการแทน ผอ.กองคลัง
นนทสิทธิ์  ศิริมนตรี   รักษาการแทน ผอ.กองช่าง
จเร  บ่ายเจริญ  รักษาการแทน ผอ.กองช่างสุขาภิบาล
สุรชัย  เทาใหม่   ผู ้จัดการสถานธนานุบาล 
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“กิ จกรรมดี  วัฒนธรรมเด ่น”
 ในรอบ ปี  2563



 เทศบาลเมืองปากช่อง ได้จัดโครงการฝึกอบรม

และทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง

ของเทศบาลเมอืงปากช่องประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรในองค์กร 

 วนัท่ี 18 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วนัท้องถิน่ไทย” 

ซึ่งเป็นการร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั และเพือ่ให้สาธารณะชน

ได้เห็นความส�าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็น

รากฐานของการปกครองระบบประชาธปิไตย ทางเทศบาล

เมืองปากช่อง จึงได้จัดโครงการวันท้องถิ่นไทยข้ึน โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ และเพื่อ

เป็นการเผยแพร่บทบาท ภารกิจ และความส�าคัญของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้บริการสาธารณะ

แก่ประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ปกครองท้องถ่ินให้มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งเป็นการส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล

เมืองปากช่อง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง

โครงการวันท้องถ่ินไทย
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 งานนติกิาร กองวิชาการและแผนงาน ได้จดัโครงการ

อบรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติประพฤตมิิชอบใน

ภาครฐั ประจ�าปีงบประมาณ 2563 เพือ่อบรมให้ความรูค้วาม

เข้าใจเกีย่วกบัระเบยีบ กฎหมาย มาตรการป้องกนัและปราบ

ปรามการทจุรติในองค์กรภาครฐั แก่พนักงานเทศบาลของ

 เทศบาลเมอืงปากช่อง ได้จดัท�าโครงการประกวด

ภาพถ่ายเมืองปากช่อง ในหัวข้อ “มุมมองใหม่ เมือง

ปากช่อง” ประจ�าปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพ่ือน�า

เสนอแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ประเพณี 

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของคนปากช่อง ในมุมมอง

ใหม่ๆ ให้เป็นที่รู ้จักมากขึ้น โดยการเปิดโอกาสให้

เยาวชนคนรุ่นใหม่ คนท่ีชื่นชอบการถ่ายภาพ ได้แสดง

โครงการอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ

โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มุมมองใหม่ เมืองปากช่อง”
ความคิด สะท้อนความรู้สึก ความรัก ความผูกพันและ

การเปล่ียนแปลงต่างๆ ของเมืองปากช่องผ่านเรื่องราว

ในการถ่ายภาพ และเพื่อกระตุ้นให้จ�านวนนักท่องเที่ยว

ได้รู ้จักและเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในเมืองปากช่อง

เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการสร้างรายได้ให้

ประชาชนในเมืองปากช่องอีกด้วย

เทศบาลเมืองปากช ่อง โดยได ้รับเกียรติจาก คุณ

ศรณรงค์  นิลสาริกา ผู้อ�านวยการส�านักงานศาลปกครอง

นครราชสมีา มาเป็นวทิยากรบรรยายให้ความรูใ้นโครงการ

ดังกล่าว  
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 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง 

เทศบาลเมืองปากช่อง ได้จัดท�าโครงการส�ารวจแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – 

กนัยายน 2563 เพือ่ทีเ่ทศบาลเมืองปากช่องมรีายได้เพิม่ขึน้ 

มีข้อมูลด้านการคลังท้องถ่ินอย่างครบถ้วน และถูกต้อง 

สามารถจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายได้

อย่างครบถ้วน ถกูต้อง และสะดวกรวดเรว็อนัจะก่อให้เกดิ

ผลดีแก่ทางราชการต่อไป

 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ทีม่วีนัหยดุตดิต่อกนัหลายวนัและมผีูใ้ช้รถใช้ถนนในการสญัจรไป-มา เป็นจ�านวนมาก 

เพือ่เป็นการป้องกันและลดการสญูเสยีต่อชวีติและทรพัย์สนิของประชาชนและเป็นการสนองนโยบายของรฐับาลในการ

รณรงค์การป้องกันและลดอบัุตเิหตทุางถนนในช่วงปีใหม่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาลเมอืงปากช่อง จงึ

ได้จัดท�าโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ขึ้น โดยมีการตั้งจุดตรวจและบริการ

ประชาชน บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ (เขาแคน) และบริเวณตู้ อปพร.ตลาดไนท์บาร์ซ่า

โครงการส�ารวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
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 เทศบาลเมืองปากช่อง เป็นองค์กร

หนึ่งที่ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการพัฒนา และ

ส่งเสริมเด็ก เยาวชน ซึ่งตระหนักถึงความ

ส�าคัญของเด็ก ซ่ึงถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคล

ที่ส�าคัญต่อประเทศชาติ จึงได้จัดท�าโครงการ

งานวันเด็กแห่งชาติ ขึ้นเป็นประจ�าทุกปี เพื่อ

ให้เด็กได้ท�ากิจกรรมและแสดงออกตามความ

สามารถอย่างสร้างสรรค์ และปลูกฝังให้เด็ก

ได้เห็นความส�าคัญของตนเอง รู้จักหน้าท่ีของ

ตนเอง อยู่ในระเบียบวินัย มีความรู้เท่าทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซ่ึงภายในงาน

จะมีกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กได้ร่วมสนุก เช่น กิจกรรมการแสดงของต�ารวจ กิจกรรมการแสดงเครื่องบินเล็ก กิจกรรม

การแสดงของสุนัขทหาร กิจกรรมสวนสนุกบ้านลม ซุ้มกิจกรรมระบายสี การจัดเลี้ยงอาหารส�าหรับเด็ก ฯลฯ โดยได้รับ

การร่วมมือจากทั้งภาคหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

 เทศบาลเมืองปากช่อง ให้ความส�าคัญกับการ

พัฒนาศักยภาพของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากร

ทางการศึกษา รวมทั้งต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและ

ศักยภาพของพนักงานครู ให้เป็นไปตามหลักการที่

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ได้มนีโยบายส่งเสรมิการ

พฒันาครแูละโรงเรยีนในสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้

ครูโรงเรียนเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ

ทุกแห่ง เพื่อให้ครูได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง พร้อมน�า

ความรู้ไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน จึงได้

จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีการจัดกิจกรรมการศึกษา

ดูงาน และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยการฟังบรรยาย 

การปฏิบัติการ การทดลอง การสาธิต การท�ากิจกรรม

ออนไลน์ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ จังหวัดนครนายก
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 ส่งเสริมกิจกรรมการรักการอ่านในสถานศึกษา

การอ่านจัดเป็นพ้ืนฐานส�าคัญของการเรียนรู้ และการ

พัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทย การอ่านมีความ

ส�าคญัต่อชวีติมนุษย์อย่างย่ิง 2 ประการ คือ ประการแรก

ส�าคัญต่อชีวิตประจ�าวัน ประการที่สองมีความส�าคัญ

ต่อการเรียน ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านหนอง

สาหร่าย) สังกัดเทศบาลเมืองปากช่อง เห็นความส�าคัญ

และตระหนกัถึงความส�าคญัในการปลกูฝังนสิยัรกัการอ่าน 

และการเรียนรู ้  จึงได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรม

การรกัการอ่านในสถานศกึษา โดยมเีป้าหมายเพือ่ส่งเสรมิ

นิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นและได้ให้ครู

เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการด้วย

ส่งเสริมกิจกรรมการรักการอ่านในสถานศึกษา
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 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพตดิในปัจจบุนัมแีนวโน้มสูงขึน้ โดยเฉพาะในเขตชมุชนเมอืงและชมุชนหนาแน่น 

เพื่อเป็นการมุ่งเน้นรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนไม่ให้นักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ทุกประเภท เทศบาลจึงได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาขึ้น เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนทุกคน

ปลอดยาเสพติด เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ของสังคม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยห่างไกล

จากยาเสพติด

 ด้วยเทศบาลเมืองปากช่อง มีภารกิจหน้าที่ใน

การด�าเนินการตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2495 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (3) รักษา

ความสะอาดถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้ง

การก�าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาล

โครงการจ้างเหมากวาดถนนในเขตเทศบาลเมืองปากช่องโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน
เมอืงปากช่อง ซึง่ภารกิจนี ้ต้องอาศยับคุลากรและแรงงาน

จากบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมโครงการดงักล่าว เพือ่จดัให้

บริการดูแลความสะอาดสิ่งแวดล้อมของถนนภายในเขต

เทศบาลให้ดียิ่งขี้นตลอดไป
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 ด้วยความตระหนกัในผลกระทบท่ี

อาจเกดิขึน้กบัชมุชนและประชาชนในพืน้ที่

จากภยัธรรมชาตหิรอืเหตกุารณ์สาธารณภยั 

คณะผู ้บริหาร ซ่ึงน�าโดยนายคมกฤษณ์ 

ลิ้มป ัญญาเลิศ นายกเทศมนตรี เมือง

ปากช่อง ได้เห็นถึงความจ�าเป็นและความ

ส�าคญั และขอเป็นส่วนหนึง่ในการแก้ไขและ

บรรเทาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้อนัเนือ่งจาก

ภยัธรรมชาตโิดยก�าหนดนโยบายการพฒันา

ในด้านต่างๆ การให้ความสงเคราะห์และ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้

ด้อยโอกาสในพ้ืนทีอ่ย่างต่อเนือ่งและทัว่ถงึ 

จึงได้จัดท�าโครงการสงเคราะห์ผู ้ประสบ

สาธารณภัยผู้เดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส

ในชุมชน ประจ�าปีงบประมาณ 2563 ข้ึน 

เพื่อให้การสงเคราะห์และฟื้นฟูคุณภาพ

ชีวิตทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ แก่ผู้ประสบ

สาธารณภัยในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและ

ทั่วถึง

 กองสวัสดกิารสงัคม จดัด�าเนินโครงการส่งเสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติของคนพกิารและผูส้งูอายใุนชุมชน ประจ�า

ปีงบประมาณ 2563 เพือ่เป็นการจัดอบรมให้ความรูกั้บคนพกิารและผู้สูงอาย ุให้มีสุขภาพกายและสขุภาพจิตทีด่ ีมีความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาช่วงวยัผูส้งูอาย ุและช่วยให้การสร้างความสขุให้แก่ผูส้งูอายปุระสบความส�าเรจ็จะน�าไปสู่

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ

และผู้สูงอายุในชุมชน

โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้เดือดร้อน

และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
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 ตามทีเ่ทศบาลมหีน้าทีจ่ดัให้มแีละบ�ารงุ

สวนสาธารณะ สถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ เป็นการ

จัดระบบการบรหิารสาธารณะเพือ่ประโยชน์ของ

ประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง เพื่อให้บริเวณ

เกาะกลางถนนมิตรภาพในเขตเทศบาลเมือง

ปากช่อง เกิดความสวยงาม ร่มรื่น เป็นระเบียบ

เรียบร้อย ดังน้ัน จึงต้องมีการจ้างเหมาบริษัท

เอกชนเข้ามาดูแลและรักษาท�าความสะอาด 

ต้นไม้ หญ้า ไม้คลุมดิน รวมถึงการรักษาความ

สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ

เกาะกลางถนนมิตรภาพตลอดเวลา

โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาพ้ืนที่โดยรอบ

สวนสาธารณะเขาแคน

โครงการจ้างเหมาดูแลเกาะกลางถนนมิตรภาพ

 เพือ่ดแูลรกัษาต้นไม้ สวนหย่อมและสภาพแวดล้อมทางภูมทิศัน์ โดยรอบสวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรต ิ(เขาแคน) 

ให้สะอาดเรียบร้อย โดยมีการจัดหานิติบุคคลที่มีความพร้อมและความช�านาญการในเรื่องการดูแล บริหารจัดการด้าน

ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสวยงามตลอดเวลา
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 งานพัฒนาชมุชน กองสวสัดิการสังคม ได้

จดัท�าโครงการจัดอบรมเพือ่พฒันาศกัยภาพบทบาท

สตรใีนชมุชน ประจ�าปีงบประมาณ 2563 กจิกรรม 

“พฒันากองทนุบทบาทสตร ีสร้างพลังสตร ีสร้างสุข

ในชมุชน” โดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้มแขง็

ของครอบครวัและสงัคม  พฒันาวสิยัทศัน์ของสตรี 

พัฒนาบทบาทศักยภาพสตรี และเครือข่ายสตรีให้

มีความรู้ ความเข้าใจ การขับเคล่ือนแนวทางการ

ด�าเนนิงานของกองทนุพัฒนาบทบาทสตรี เป็นแบบ

อย่างทีดี่ในการแก้ไขปัญหาสงัคม และมีส่วนร่วมใน

การพฒันาแก้ไขปัญหาในระดบัท้องถิน่เป็นรากฐาน

ส�าคัญของการพัฒนาประเทศต่อไป

 กองสวัสดิการสังคม จัดท�าโครงการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ประจ�าปีงบประมาณ 

2563 ด�าเนินการฝึกอบรมชี้แจงกระบวนการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน ให้กับผู้ส�ารวจข้อมูล ผู้ใช้โปรแกรมบันทึก

ข้อมลู และผูป้ระมวลผลข้อมลู เพือ่ให้เกดิการเรยีนรูแ้ละเกดิความเข้าใจทีต่รงกนัเกีย่วกบัวธิกีารเก็บรวบรวมข้อมูลชมุชน 

เป็นการส่งเสรมิให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาตนเอง พฒันาครอบครวั และพฒันาชมุชน ตลอดจน

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น ตรงตามเป้าหมายและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่องโครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีในชุมชน
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 โครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

ประจ�าปีงบประมาณ 2563 จัดโดยกองสวัสดิการสังคม 

เป็นการจัดอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพตดิ สร้างเครอืข่ายเพือ่เป็นแนวร่วมสอดส่องป้องกนั

 งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม จัดท�า

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองปากช่อง ในระหว่างวันที่ 3-21 สิงหาคม 

2563 ณ ส�านักงานเทศบาลเมืองปากช่อง เพื่อให้

ประชาชนสามารถวางแผนชีวิตด้านอาชีพ กล้าตัดสินใจ

เลือกอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและ

ผู้บริโภค รู้ถึงขีดความสามารถ สติปัญญา ความถนัดและ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชน

ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ความพร้อมในการเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับตนเอง 

จนสามารถมองเหน็ช่องทางการประกอบอาชีพ ท�าให้เกดิ

รายได้ทีจ่ะน�าไปใช้จ่ายในการด�ารงชวีติประจ�าวนั สามารถ

น�าความรูท้ีเ่ข้ารบัการฝึกอบรมอาชพีครัง้นี ้น�ามาประกอบ

อาชีพ สร้างรายได้เพิ่มขึ้น และยังช่วยเพิ่มโอกาสและทาง

เลือกให้กับประชาชนในพื้นที่ให้สามารถไปขยายผลเป็น

อาชีพหลักและอาชีพเสริมได้

และชี้เบาะแส จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เครือข่าย 

เพื่อสร้างภูมิป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ

ยาเสพติด ให้เป็นไปตามนโยบายของรฐับาลอย่างต่อเนือ่ง
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 กองสวสัดกิารสงัคม ได้ด�าเนินโครงการสานสมัพนัธ์ครอบครวัอบอุ่น ประจ�าปีงบประมาณ 2563 กจิกรรม “เรยีน

รู้ หลีกเลี่ยง ไร้ความรุนแรงในครอบครัว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ความรนุแรงในแต่ละรปูแบบ กระตุน้ให้เห็นความส�าคญัและผลเสยีของการใช้ความรนุแรงในครอบครวั มกีารแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ด้านความรุนแรงในชุมชน โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบไปด้วย สมาชิกในครอบครัว (พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 

บุตร หลาน) และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจภายในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง

 ในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน 

ได้เล่นกีฬาถือเป็นหน้าที่ส�าคัญประการหนึ่ง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เทศบาลเมือง

ปากช่องได้ตระหนกัถงึความส�าคญันี ้ประกอบ

กับเทศบาลจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนใน

สังกัดฯ ที่จะต้องพัฒนาเด็กและเยาวชนให้

รูจ้กัการเล่นกีฬาเพือ่เสรมิสร้างพฒันาร่างกาย

ให้แข็งแรง มีระเบียบวินยั มีน�า้ใจนกักีฬา รูรั้ก

สามคัคแีละห่างไกลยาเสพตดิ จึงได้โครงการ

ดงักล่าวขึน้ เพือ่ส่งนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขนั

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประจ�าปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ ๑๘-

๓๐ ตุลาคม 2563 ณ สนามแข่งขันภายใน

จังหวัดนครราชสีมา

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น
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โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

 เทศบาลเมอืงปากช่อง ร่วมกบั ส�านกัเทคโนโลยี

ชีวภัณฑ์สัตว์ (กองวัคซีน) สถานศึกษา บริษัท ห้างร้าน

และชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ทั้ง 23 

ชุมชน จัดงานประเพณีลอยกระทง ณ ท่าน�้ากองวัคซีน 

เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของ

ไทยให้คงอยู่สืบไปและส่งเสริมการท่องเท่ียวของเมือง

ปากช่องอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการประกวดต่างๆ เช่น 

ประกวดท�ากระทงเลก็ ประกวดวาดภาพ ประกวดร้องเพลง 

เป็นต้น

 วันที่ 1 มกราคมของทุกปี ทาง

เทศบาลเมืองปากช่องได้จัดกิจกรรมทาง

ศาสนา คือ การท�าบุญตักบาตร ข้าวสาร

อาหารแห้ง เพือ่เสรมิสร้างความเจรญิตาม

หลักพระพุทธศาสนา ให้กับนักท่องเที่ยว 

และประชาชนในพ้ืนที่ได้ท�าบุญต้อนรับ

ปีใหม่ ณ สวนสาธารณะเขาแคน
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โครงการจัดงานปากช่อง คาวบอยซิตี้

 Countdown 2020 เทศบาลเมืองปากช่อง ประจ�า

ปีงบประมาณ 2563 มวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างเอกลกัษณ์เฉพาะ

ให้อ�าเภอปากช่อง ให้เป็นทีรู้่จักของบคุคลทัว่ไปในรูปแบบเมือง

คาวบอย กระตุ้นความสนใจของนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและ

ชาวต่างประเทศ ให้เดินทางมาท่องเที่ยวในอ�าเภอปากช่อง

เพิ่มมากขึ้น และเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และ

สร้างรายได้ให้กับประชาชนชาวอ�าเภอปากช่อง โดยจะจัด

โครงการดังกล ่าว ในระหว ่างวันที่  25-31 ธันวาคม 

ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (เขาแคน) เป็นประจ�าทุกปี

การแสดงคาวบอยโชว์ โชว์การใช้อาวุธ โชว์การเล่นไฟ

บูชาเทพเจ้า โชว์กระบองไฟ โชว์พ่นไฟ
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 เทศบาลเมืองปากช่อง ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ และ

สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร จัดโครงการ

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม 

พระปณธิานศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอ 

เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขติยราชนารี โดยมี

กิจกรรมการท�าหมัน ในสุนัขและแมว อายุ 2-4 เดือนขึ้น

ไป ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ใดๆ ทั้งสิ้น ให้กับประชาชนที่อยู่ภายในเขตเทศบาลเมือง

ปากช่อง

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

ตามพระปณธิานศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอ 

เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขติยราชนารี

โครงการปั่นฟื้นฟูธรรมชาติ
 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบ

ของการท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ รวมถึงสร้างความตระหนกัใน

ความส�าคัญของการท่องเทีย่วเชิงอนรุกัษ์ให้กบันกัท่องเทีย่ว 

เยาวชน และประชาชนในท้องถ่ิน มีความรับผิดชอบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว 

อีกทั้งยังพัฒนาเส้นทางการปั่นจักรยานเพื่อท่องเที่ยว

ภายในเขตพื้นที่อ�าเภอปากช่องอีกด้วย

Pakchong Town Municipality
Annual Report 2020

Pakchong Town Municipality 
Annual Report 2020

44 45



ปรับตัวใหม่วิถี 

NEW NORMAL
 ไวรสัโคโรนา 2019 เป็นกลุม่ของเชือ้ไวรัส

ที่สามารถก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจในคน ซึ่ง

ไวรัสที่อยู่ในกลุ่มน้ีมีหลายสายพันธ์ส่วนใหญ่ท�าให้

เกิดอาการไม่รุนแรง คือ เป็นไข้หวัดธรรมดา ใน

ขณะทีบ่างสายพันธุอ์าจก่อให้เกิดอาการรนุแรงเป็น

ปอดอักเสบได้ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ

ตะวนัออกกลาง (เมอร์ส) หรอื โรคซาร์ส (SARS) ซ่ึง

มกีารระบาดในอดตีทีผ่่านมา จนพฒันาเชือ้มาเป็น 

ไวรสัโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 หรอื COVID-19 

ในเช่นปัจจุบัน

การเตรียมตัวก่อนเดินทาง
1.ติดตามรายชื่อประเทศหรือเมืองท่ีมีการระบาดก่อน

วางแผนการเดินทาง โดยสามารถดูข้อมูลได้จาก เว็บไซต์

กรมควบคมุโรค http://ddc.mop.go.th/viralpneumo-

nia/index.php

2.งดหรือเลื่อนการเดือนทางโดยไม่จ�าเป็นไปยังประเทศ

หรือเมืองดังกล่าว

3.ควรมปีระกนัสขุภาพระหว่างการเดนิทางไปต่างประเทศ

4.ตรวจสอบข้อมลูการคดักรองผูเ้ดนิทางระหว่างประเทศ

เพื่อควบคุมโรค COVID–19 และมาตรการต่อคนท่ีเดิน

ทางไปจากประเทศไทย ของประเทศปลายทางที่ http://

www.iatatravelcentre.com imternational-trav-

el-ducument-news/1580226297.htm

หลังเดินทางกลับมายังประเทศไทย
1.ให้ความร่วมมอืปฏบิตัติามขัน้ตอนคดักรองผูเ้ดินทางและ

มาตราการป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข 

หากรู้สึกไม่สบายให้แจ้งเจ้าหน้าที่คัดกรองที่ด่านควบคุม

โรคระหว่างประเทศทันที

2.สังเกตอาการตนเอง วัดไข้ตนเองด้วยปรอทวัดไข้ทุก

วัน จนครบ 14 วัน งดการออกไปที่ชุมชนสาธารณะโดย

ไม่จ�าเป็น งดใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน�้า ผ้าเช็ดตัว 

ช้อนส้อม เป็นต้น งดพูดคุยกับผู้อื่นในระยะใกล้กันเกิน

กว่า 1 เมตร

3.งดการไปร่วมกิจกรรมทมีคีนจ�านวนมาก งดการเข้าร่วม

ประชุม การไปสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน เช่น ตลาด ห้าง

สรรพสินค้า เป็นต้น

4.ส�าหรับผู ้ที่ เดินทางกลับมา และไม ่ ได ้มีอาการ

ป่วย ไม่จ�าเป็นต้องไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหาเชื้อ 

เนือ่งจากส่วนใหญ่จะตรวจไม่พบเชือ้ในระยะทีย่งัไม่แสดง

อาการ และอาจเกิดท�าให้เกิดการเข้าใจผิด ว่าไม่ได้ป่วย

ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เมื่อมีอาการป่วยใน

ภายหลัง

5.หลังจากที่กลับจากพื้นที่ที่มีการระบาด ภายใน 14 วัน 

หากมีอาการ ป่วย ไข้ ไอ จาม มีน�้ามูกเจ็บคอ ให้สวม

หน้ากากอนามยั หากมอีาการหอบ หรอืหายใจล�าบาก ควร

รีบไปพบแพทย์พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง

6.หากพบแพทย์และได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ไม่พบเชื้อในครั้งแรก แต่มีอาการป่วยมากขึ้น ขอให้ไปพบ

แพทย์อีกครั้ง เนื่องจากการเก็บตัวอย่างครั้งแรกอาจเร็ว

เกินไปจึงท�าให้ไม่พบเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019
ยิ่งรู ้เร็ว ลดการแพร่เช้ือ 
อาการ

มีอาการไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ ไข้ ไอ เจ็บคอ น�้ามูกไหล หายใจเหนื่อย

การป้องกัน

ล้างมือบ่อยๆ

ออกไปข้างนอกต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับคนป่วย

ไอ จาม ควรหากระดาษชำ�ระ หรือทิชำชำู่มาปิดปาก

เว้นระยะห่างให้ได้อย่างน้อย 1 เมตร (social distancing)

วิธีการล้างมือที่ถูกต้อง

การล้างมือทั่วไป (Normal hand washing) 

ต้องล้างด้วยสบู่ก้อนหรือสบู่เหลว ใชำ้เวลาในการฟอกมือนานประมาณ 15 วินาที

การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล (Alcohol Gel)

การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลประมาณ 10 มิลลิลิตร ใชำ้เวลาประมาณ 15-25 วินาที ในกรณี

ใชำ้แอลกอฮอล์เจล (Alcohol Gel)ไม่ต้องล้างมือซ�้าด้วยน�้า และไม่ต้องเชำ็ดด้วยผ้าเชำ็ดมือ

ควรคุมให้ปิดจมูก ปาก คาง คล้องหูขยับให้พอดีกับใบหน้า กดลวดขอบบนให้สนิทกับสันจมูก 
โดยเปลี่ยนทุกวันและทิ้งลงภาชำนะที่มีฝาปิด เพื่อป้องกันการติดเชำื้อ ทั้งจากตนเองและผู้อื่น

วิธีสวมใส่หน้ากากที่ถูกต้อง

ที่มา : กรมควบคุมโรค http://ddc.moph.go.th/



กู้วกิฤต โควดิ -19 

(COVID-19)
 โรคระบาดใหม่ โควิด - 19 พ.ศ.2563 ได้กลายเป็นบันทึก

ประวัติศาสตร์ของโลก ด้วยวิกฤตการณ์ร้ายแรงทางด้านสาธารณสุข 

นั่นคือ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทีเ่ป็นไปอย่างรวดเรว็และกว้างขวางหลายประเทศทัว่โลก ซึง่มีผูต้ดิเช้ือ

และเสยีชวีติเป็นจ�านวนมาก แต่ในวิกฤตเรากย็งัได้เหน็พลงัความร่วมแรง

ร่วมใจจากพี่น้องชาวปากช่อง มุ่งม่ันที่จะปกป้องเมืองให้รอดพ้นจาก

โรคระบาดโควิด-19 ในครั้งนี้

 โดยทางนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้มอบ

หมายให้กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อมเป็นก�าลังหลกั

ในการแบ่งทีมงานเพื่อดูแลประชาชนภายในพื้นที่เขต

เทศบาลเมืองปากช่อง โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้

• กจิกรรม “รณรงค์ให้ความรูว้ธิป้ีองกนัไวรสัโคโรนา 2019 

ที่ควรต้องรู้ พร้อมทั้งฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อในพื้นที่”

• กิจกรรมด�าเนนิการควบคุมการระบาดของโรคโควดิ–19 

โดยวิธี “การฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด-19”

• กิจกรรมประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ�าเภอ

ปากช่อง เรือ่ง “ซกัซ้อมแนวทางปฏบัิตใินการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาไวรัสโคโรนา   2019 (COVID - 19)”

• กิจกรรมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคติด

เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ - 19) เน้นย�า้ให้พ่อค้าแม่ค้า

และผูม้าซือ้สนิค้าสวมใส่หน้ากากผ้าหรอืหน้ากากอนามยั 

จดัระเบยีบระยะห่างระหว่างแผง จัดให้มแีอลกอฮอล์หรือ

เจล และเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย 

• กิจกรรมสนับสนุนเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดให้

ศูนย์สุขภาพชุมชนและชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง

ปากช่อง

• กิจกรรมจัดระเบียบการมอบสิ่งของกับประชาชน

• กิจกรรมมอบหมายเจ้าหน้าที่ประจ�าจุดคัดกรองไวรัส

โคโรนา 2019

• กิจกรรมออกประจ�าจดุคัดกรองตลาดภายในเขตเทศบาล
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พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

 ในวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ เรายังคงเห็น

หน่วยงานทุกภาคส่วน และพี่น้องประชาชนให้

ความสนับสนุนต่อนโยบายการป้องกันเช่นเดียว

กับทุกวิกฤตที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นจากหน่วยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชน นี่เป็นเพียงบางส่วนที่

สามารถน�ามาแสดงให้เห็นถึงน�้าใจอันยิ่งใหญ่ของ

ชาวปากช่อง ที่แสดงให้เห็นว่าแม้จะต้องเผชิญกับ

เหตุการณ์เลวร้ายเพียงใด แต่เราก็จะจับมือและ

ผ่านไปด้วยกัน โดยมีกิจกรรมดังนี้

• กิจกรรม “ให้ความรู ้ประชาชน ท�าหน้ากาก

อนามัย และเจลล้างมือ”

• กิจกรรมการหาอุปกรณ์ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา  

2019  (COVID - 19) มอบหน้ากากผ้าและสเปรย์

แอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 70 %

• กิจกรรมมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกันโรค

โควิด – 19 (COVID - 19)
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โครงการควบคมุป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั

โคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล

เมืองปากช่อง

 ด ้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้

มีการแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็ว โดยจังหวัด

นครราชสีมาได้มีมาตรการควบคุมหลายมาตรการ

ตาม พรก.ฉุกเฉิน เช่น การห้ามจัดกิจกรรมท่ีมีการ

ชุมนุม การสวมใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือ 

การเว้นระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) ซึง่

เทศบาลเมอืงปากช่อง มีโรงเรยีนในสังกดั จ�านวน 2 

โรงเรียน คือ โรงเรยีนเทศบาล 1 (บ้านหนองสาหร่าย) 

และ โรงเรียนเทศบาล 2 บ ้านหนองกะจะ 

(ธง-นิรมนอุปถัมภ์) ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการ

อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ในพืน้ท่ี โดยมมีาตรการควบคมุ

หลัก คือ การให้มีจุดคัดกรองบุคคลโดยการตรวจ

วัดอุณหภูมิ บริการล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค การสวม

หน้ากากอนามยั การให้เว้นระยะห่างระหว่างบคุคล

อย่างน้อย 1 เมตร การท�าความสะอาดในบริเวณ

สถานที่ส�าหรับให้บริการนักเรียน ผู้ปกครอง ครู 

บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนที่มาติดต่อ

ราชการ และการให้ควบคมุจ�านวนผู้ใช้บรกิารไม่ให้

เกดิความแออดั ดงันัน้ ทางกองศกึษาเทศบาลเมอืง

ปากช่อง จึงได้ด�าเนินการจัดท�าโครงการควบคุม

ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล

เมืองปากช่องขึ้น
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	 ไวรัสตบัอกัเสบ	 ซ	ี เป็นภยัเงยีบท่ีคกุคามสขุภาพ

ของของประชากร	โดยทีค่นส่วนใหญ่ไม่มอีาการใดๆ	จนกว่า

จะมีการเส่ือมของตับมากๆ	 จึงเริ่มมีอาการอ่อนเพลีย	

ซึ่งตอนนั้นก็มักเกิดตับแข็งแล้ว	 ซึ่งพบว่าราวร้อยละ	

20	 ของผู้ป่วยจะเกิดภาวะตับแข็ง	 รวมถึงอาจเกิด

มะเร็งตับตามมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลเมอืงปากช่อง ได้ด�าเนนิการจดักจิกรรมคดั

กรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี โดยได้คัดกรอง

จากกลุม่เป้าหมายซึง่เป็นพนกังานคัดแยกขยะ เจ้า

หน้าที่เทศบาล และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ 

คัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี
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 กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล ้อม 

เทศบาลเมืองปากช่อง ได้ด�าเนินโครงการ

ควบคุมป ้องกันโรคไข ้ เลือดออก ประจ�า

ปีงบประมาณ 2563 โดยมีการจัดกิจกรรม

ประชุมแกนน�าชุมชน ให้ความรู ้ เรื่องการ

ป้องกันโรคติดต่อท่ีเกิดจากยุงลายเป็นพาหนะ

น�าโรค

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก มีการด�าเนินการพ่นหมอกควันควบคุมโรคก่อนและ

หลังระยะระบาดครอบคลุมพื้นที่ 23 ชุมชน และจัด

กิจกรรม Big Cleaning Day ทุก 2-3 เดือน พร้อม

ทั้งส�ารวจก�าจัดลูกน�้ายุงลายอย่างต่อเนื่องในชุมชน
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 เทศบาลเมืองปากช่อง จัดโครงการก�าจัดพาหะน�าโรคในตลาดสดเทศบาลเมืองปากช่อง ประจ�าปี 2563 เพื่อ

พัฒนาสุขภาพของประชาชนให้ปลอดจากโรค ชุมชนและตลาดปลอดหนู รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ของตลาดสดใน

เขตเทศบาลเมอืงปากช่อง ให้สะอาดน่าซือ้  เข้าเกณฑ์ตลาดมมีาตรฐาน อกีทัง้เพือ่ให้ผู้บริโภคมคีวามมัน่ใจในการจบัจ่าย

ซือ้ของในตลาดของเทศบาล ซึง่ได้รบัความร่วมมอืจากพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นบรเิวณตลาดสดเทศบาล

เมืองปากช่องเป็นอย่างดี

โครงการก�าจัดพาหะน�าโรคในตลาดสด
เทศบาลเมืองปากช่อง

Pakchong Town Municipality
Annual Report 2020

59Pakchong Town Municipality 
Annual Report 2020

58



 คนไทยกว่า 60 ล้านคน สามารถสร้างขยะได้มาก

ถึง 14 ล้านตันต่อปี แต่ความสามารถในการจัดเก็บขยะ 

มีไม่ถงึ 70% ของขยะท่ีเกิดขึน้ จึงท�าให้เกิดปรมิาณมูลฝอย

ตกค้าง และมีการน�าไปก�าจดัไม่ถกูตามหลกัสขุาภบิาล จงึ

ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปากช่อง จึงได้จัดโครงการ

ลดปรมิาณขยะในชุมชนเพ่ือลดการแพร่ระบาดของเช้ือโรค

ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ขึ้น เพื่อเป็นกลไกวิธีหนึ่งใน

การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โดยมีการอบรม

ให้ความรู้เรื่องอันตรายจากขยะและการใช้ กล่องโฟม

ถุงพลาสติก และรณรงค์ลดการใช้ขยะที่เป็นถุงพลาสติก 

กล่องโฟม และท�าการเกบ็ และท�าความสะอาดขยะซึง่เป็น

แหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆ

โครงการลดปรมิาณขยะในชมุชนเพือ่ลดการแพร่ระบาด
ของเชื้อโรคในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง
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รายการ/หมวด ประมาณการ
รวมรายจ่ายจาก
เงินงบประมาณ

รวมจ่ายจากเงิน

อุดหนนุ

ระบบวตุัประสงค์/

เฉพาะกิจ

ปรับปรุงโดย
ใบผ่าน

รวม
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
00110

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

00120

แผนงานการศึกษา
00210

รายจ่าย

งบกลาง 88,706,000.00 70,567,785.91 2,659,196.20 (0.02) 73,226,982.09 - - -

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 5,958,700.00 5,909,301.00 - - 5,909,310.00 5,909,310.00 -

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ�) 96,414,568.00 82,381,742.53 - - 82,381,742.53 20,182,815.03 8,342,100.00 25,170,928.44

ค่าตอบแทน 13,493,352.00 11,660.895.42 331,200.00 - 11,992,095.42 9,502,648.92 416,201.00 457,220.00

ค่าใช้สอย 40,741,864.00 30,600,434.20 - - 30,600,434.20 6,343,638.40 708,545.95 10,508,831.24

ค่าวัสดุ 22,466,696.00 15,263,567.05 139,437.00 - 15,403,094.05 1,594,485.99 1,215,278.51 6,077,769.57

ค่าสาธารณูปโภค 6,041,900.00 4,143,761.64 - - 4,143,761.64 2,043,675.03 247,382.66 986,685.70

ค่าครุภัณฑ์ 10,406,600.00 10,336,704.00 25,900.00 - 10,362,604.00 824,654.00 4,072,700.00 1,397,850.00

ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 22,604,500.00 22,030,970,00 3,250,000.00 - 25,280,970.00 - - 10,255,470.00

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

เงินอุดหนุน 8,136,000.00 6,677,560.00 - - 6,677,560.00 - - 6,217,560.00

รวมจ่าย 315,000,000.00 259,592,820.75 6,405,733.20 (0.02) 265,998,559.93 46,421,227.37 15,002,208.12 61,072,314.95

รายรับ

ภาษีอาการ 12,760,000.00 7,665,378.89 - - 7,665,378.89 - - -

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 8,264,500.00 7,232,365.03 - - 7,232,365.03 - - -

รายได้จากทรัพย์สิน 7,800,000.00 6,220,061.85 - - 6,220,061.85 - - -

รายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์ 7,000,000.00 6,684,907,67 - - 6,684,907.67 - - -

รายได้เบ็ดเตล็ด 1,055,500.00 993,395.13 - - 993,395.13 - - -

ภาษีจัดสรร 158,120,000.00 131,684,610.41 - - 131,684,610.41 - - -

เงินอุดหนุนทั่วไป 120,000,000.00 119,693,836.00 - - 119,693,836.00 - - -

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ - - 6,405,733.20 - 6,405,733.20 - - -

รวมรับ 315,000,000.00 280,174,554.98 6,405,733.20 - 286,580,288.18 - - -

รายรับสูงกว่าหรือต่่กว่ารายจ่าย 20,581,734.25

เทศบาลเมืองปากช่อง
งบแสดงผลการด่เนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563



เทศบาลเมืองปากช่อง
งบแสดงผลการด่เนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด
แผนงานสาธารณสุข

00220
แผนงานสงัเคราะห์สงัคม

00230
แผนงานเคหะและชุมชน

00240

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
00250

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

00260

แผนงานการพาณิชย์
00330

แผนงานงบกลาง
00410

รายจำ่าย

งบกลาง - - - - - - 73,226,982.11

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - - - -

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ�) 4,976,816.00 - 20,600,219.13 2,590,043.13 - 518,820.00 -

ค่าตอบแทน 273,155,50 - 1,261,870.00 8,400.00 - 72,600.00 -

ค่าใช้สอย 6,711,939.50 436,842.00 2,566,779.52 693,137.79 2,513,715.80 117,004.00 -

ค่าวัสดุ 641,343.00 - 5,563,651.74 190,086.20 - 120,479.04 -

ค่าสาธารณูปโภค 354,734.28 - 509,114.01 2,169.96 - - -

ค่าครุภัณฑ์ 503,900.00 - 3,454,000.00 69,000.00 - 40,500.00 -

ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 41,500.00 - 14,984,000.00 - - - -

รายจ่ายอื่น - - - - - -

เงินอุดหนุน 460,00.00 - - - - - -

รวมจ่าย 13,963,388.28 436,842.00 48,939,635.20 3,552,837.08 2,552,837.08 869,403.04 73,226,98.11

รายรับ

ภาษอีากร - - - - - - -

ธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต - - - - - - -

รายได้จากทรัพย์สิน - - - - - - -

รายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์ - - - - - - -

รายได้เบ็ดเตล็ด - - - - - - -

ภาษีจัดสรร - - - - - - -

เงินอุดหนุนทั่วไป - - - - - - -

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ - - - - - - -

รวมรับ - - - - - - -

รายรับสูงกว่าหรือต่่กว่ารายจ่าย



หมายเลขโทรศัพท์เทศบาลเมืองปากช่อง
โทรศัพท์ : 044-312037-8   โทรสาร : 044-313040

เว็บไซต์ : www.pakchongcity.go.th

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

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขฯ   313-140
ผอ.กองสาธารณสุขฯ   105
ธุรการกองสาธารณสุขฯ  106

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ธุรการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 110
งานบริการและเผยแพร่วิชำาการ  111, 0

กองชำ่าง
ผอ.กองชำ่าง   311-375
ธุรการกองชำ่าง   217

กองสวัสดิการสังคม
ธุรการกองสวัสดิการสังคม  112

กองคลัง
กองคลัง    313-060
ผอ.กองคลัง    103
ธุรการกองคลัง    104

กองการศึกษา
ผอ.กองการศึกษา   312-006
ธุรการกองการศึกษา   109
รร.เทศบาล 1 (บ้านหนองสาหร่าย) 279-649
รร.เทศบาล 2 (บ้านหนองกะจะ)  936-018

ส�นักปลัดเทศบาล
ธุรการส�นักปลัดเทศบาล  211
นิติการ     207

งานทะเบียนราษฎร
หัวหน้างานทะเบียนราษฎร  108
ธุรการงานทะเบียนราษฎร  107

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันฯ   311-574
ธุรการงานป้องกันฯ  314-771
แจ้งเหตุดับเพลิง    199


