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 ““ งานราชการนัน้ ตองอาศยัความรู 3 สวนในการปฏบิตั ิคอืความรูในหลกัวชิา
ทีถ่กูตองแมนยํา ลกึซึง้ กวางขวาง ความรูในการปฏบิตับิริหารงานตามภาระหนาที่ 
และความรูคดิวนิิจฉัยทีถ่กูตองดวยเหตุผล หลกัวชิา และหลกัธรรม ขาราชการทกุคน
จึงตองสรางสมอบรมความรูทั้งสามตัวนี้ ใหสมบูรณพรอมอยาใหบกพรอง
ในสวนใดเป็นอันขาด จะไดสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเป็นประโยชนที่แท ทั้งแก
ประเทศชาติและประชาชน ””

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระบรมราโชวาท แกขาราชการ
พลเรือน เน่ืองในวนัขาราชการพลเรือน ปีพทุธศกัราช 2563 พระทีนั่ง่อัมพรสถาน 
พระราชวังสวนดุสิต วันที่ 5 มีนาคม พุทธศักราช 2563
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นับัติั�งแติพ้่ื่�น้องประช่าช่นไดใ้ห้ค้วามืไว้วางใจัเลือกผมืเขึ้า้มืาทำำาห้นา้ท้ำ�นายกเทำศมืนติรเ้มืืองปากช่อ่ง	ผมืขึ้อกราบัขึ้อบัคุณ
พ้ื่�น้องประช่าช่นทุำกคนเป็นอย่างสูื่ง	 ผมืขึ้อปฏิิญาณตินไว้ว่าจัะทำำาห้น้าท้ำ�นายกเทำศมืนติร้ท้ำ�ด้	 ทำำาห้น้าท้ำ�อย่างเติ็มืความืสื่ามืารถึ	
เพืื่�อความืผาสุื่กและประโยช่น์สุื่ขึ้ขึ้องพ้ื่�น้องประช่าช่นเมืืองปากช่่องขึ้องเรา	โดยได้วางนโยบัายไว้	6	ดา้น	ดงัน้�

	 1.	นโยบัายดา้นการพัื่ฒนาเมืืองและโครงสื่รา้งพืื่�นฐาน
	 2.	นโยบัายดา้นการท่ำองเท้ำ�ยว	กฬ้าและนันทำนาการ
	 3.	นโยบัายดา้นการบัรหิ้ารราช่การติามืห้ลกัการบัรหิ้ารราช่การท้ำ�ด้
	 4.	นโยบัายดา้นส่ื่งเสื่รมิืเศรษฐกจิั	และบัรรเทำาความืยากจัน
	 5.	นโยบัายดา้นสื่รา้งสัื่งคมืให้ม้้ืคุณภาพื่ดแ้ละอยู่รว่มืกนัอย่างม้ืความืสุื่ขึ้
	 6.	นโยบัายดา้นการอนุรกัษ์ทำรพัื่ยากรธรรมืช่าติแิละสิื่�งแวดล้อมื

	 ซึ่้�งผมื	คณะผู้บัรหิ้าร	และท้ำมืงาน	จัะขัึ้บัเคลื�อนพื่ร้อมืผลกัดนันโยบัายท้ำ�วางไว้ไปสู่ื่การปฏิิบััติใิห้เ้กดิผลเป็นรูปธรรมืโดยเร็ว
ท้ำ�สุื่ด	จัะประสื่านงาน	 บูัรณาการ	ความืรว่มืมืือทุำกภาคส่ื่วน	 ทัำ�งภาครฐั	 เอกช่น	ภาคประช่าช่น	 ให้ค้วามืสื่ำาคญักบััปัญห้าสุื่ขึ้ภาพื่
อนามัืย	คุณภาพื่ช้่วิติขึ้องพ้ื่�น้องประช่าช่น	ม้ืการวางแผน	แนวทำางในการส่ื่งเสื่รมิืควบัคุมืป� องกนัโรค	ในท่ำามืกลางสื่ถึานการณ์
การแพื่รร่ะบัาดขึ้องโรคติิดเช่ื�อไวรสัื่โคโรนา	2019	(COVID-19)	ทำ้�ต้ิองติดิติามืป� องกนั	เฝ� าระวังอย่างใกล้ช่ดิ	เทำศบัาลเมือืงปากช่่อง
จัะดำาเนินการติามืมืาติรการขึ้องคณะกรรมืการโรคติิดต่ิอจังัห้วัดนครราช่ส้ื่มืาอย่างเข้ึ้มืงวด	ควบัคู่กับัการแก้ไขึ้และดูแลปัญห้า
ความืเดอืดรอ้นขึ้องพ้ื่�น้องประช่าช่นอย่างใกล้ชิ่ดไปพื่รอ้มืกนั	จันกว่าสื่ถึานการณ์การแพื่รร่ะบัาดขึ้องโรคจัะคล้�คลายลง	เพืื่�อให้้
พ้ื่� น้องประช่าช่นได้กลบััมืาดำารงช้่วิติได้ติามืปกติโิดยเรว็	

สารนายกเทศมืนตรีเมืืองปากช่่อง

ความืเดือดรอ้นขึ้องพ้ื่�นอ้งประช่าช่นอยา่งใกลช้่ดิไปพื่รอ้มืกัน	จันกว่าสื่ถึานการณก์ารแพื่รร่ะบัาดขึ้องโรคจัะคล้�คลายลง	เพืื่�อให้้

นายคมืกฤษณ์  ลิั้มืปัญญาเลิัศ
นายกเทำศมืนติรเ้มืืองปากช่่อง



ลงตรวจเย่ียมชุมชน
ตามโครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี
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สารปลััดเทศบาลัเมือืงปากช่่อง

	 การจััดทำำารายงานผลการปฏิิบััติิงานเทำศบัาลเมืืองปากช่่องฉบัับัน้�	 จััดทำำาข้ึ้�นเพืื่�อเป็นสืื่�อกลางในการเผยแพื่ร่ข่ึ้าวสื่าร

กจิักรรมืรวมืทัำ�งสื่รุปผลการปฏิิบััติงิานท้ำ�ผ่านมืาขึ้องปีงบัประมืาณ	พื่.ศ.	2564	เพืื่�อให้ป้ระช่าช่นในเขึ้ติเทำศบัาลเมืืองปากช่่องติลอดจัน	
บุัคคลทัำ�วไปทำราบัถึ้งโครงการและกิจักรรมืต่ิางๆ	 ท้ำ�เทำศบัาลได้ดำาเนินการติามืภารกิจัและอำานาจัห้น้าท้ำ�	 ซ้ึ่�งสิื่�งสื่ำาคัญในช่่วงน้�	

คอืการแพื่รร่ะบัาดขึ้องโรคติิดเช่ื�อไวรสัื่โคโรนา	2019	(COVID-19)	ยังคงเกดิขึ้้�นอย่างติอ่เนื�อง	และไมืท่ำราบัว่าจัะสิื่�นสุื่ดลงเมืื�อใด
	

ถึอืเป็นโอกาสื่ท้ำ�ทำำาให้เ้ทำศบัาลเมืืองปากช่่อง	ติอ้งปรบััแนวคิด	ปรบััเปล้�ยนรูปแบับัในการปฏิิบััติงิานให้ส้ื่อดคล้องกบััสื่ถึานการณ์

ภายใต้ิมืาติรการทำางด้านสื่าธารณสุื่ขึ้	ติลอดจันแก้ไขึ้ปัญห้าและติอบัสื่นองความืต้ิองการขึ้องประช่าช่น	 ด้วยความืร่วมืมืือ

ร่วมืแรงร่วมืใจั	ทำำาให้้เรายืนห้ยัดในการเป็นองค์กรปกครองส่ื่วนท้ำองถึิ�นท้ำ�ใกล้ชิ่ดประช่าช่นในการจัดับัริการสื่าธารณะได้อย่าง

ม้ืประสิื่ทำธิภาพื่และประสิื่ทำธิผล	

	 ท้ำายท้ำ�สุื่ด	 ดิฉันขึ้อขึ้อบัคุณทำุกภาคสื่่วน	 โดยเฉพื่าะพ้ื่�น้องประช่าช่น	ติลอดจันบัุคลากรขึ้องห้น่วยงานในสื่ังกัดเทำศบัาล

เมืืองปากช่่อง	ท้ำ�ได้ปฏิิบััติหิ้น้าท้ำ�อย่างเติม็ืกำาลังความืสื่ามืารถึ	และขึ้อให้ป้ระช่าช่นในเขึ้ติเทำศบัาลเมืืองปากช่่องได้เชื่�อมัื�นว่าเทำศบัาล

เมืืองปากช่่อง	 ยังคงม้ืความืมุื่งมัื�นในการเพิื่�มืประสิื่ทำธิภาพื่และประสื่ิทำธิผลในการบัริการสื่าธารณะและพัื่ฒนาเมืืองให้้ม้ืความื

เจัรญิรุง่เรอืงเพืื่�อประโยช่น์สุื่ขึ้ขึ้องพ้ื่�นอ้งประช่าช่นช่าวปากช่่องติอ่ไป

นางสาวณัช่นลัิน  ยะอนันต์นางสาวณัช่นลิัน  ยะอนันต์
ปลัดเทำศบัาลเมืืองปากช่่องปลัดเทำศบัาลเมืืองปากช่่อง
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คำ�แถลงนโยบายของ

นายคมืกฤษณ์  ล้ิัมืปัญญาเลัิศ
นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองปากช่อง เมื�อวัันที� 11 เดืือน พฤษภาคำม พ.ศ. 2564 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง

เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองปากช่อง

 ตามท่ีได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประกาศผลการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ให้กระผมได้รับเลือกต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งนายกเทศมนตรี
เมืองปากช่อง ประกาศเม่ือวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2564 น้ัน
 บัดน้ี กระผมไดก้�าหนดนโยบายการบรหิารราชการของเทศบาลเมอืงปากชอ่ง ท่ียึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมขุ 
โดยมีความสอดคล้องกับหน้าท่ีท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบันและพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองปากช่อง
ให้ทราบถงึแนวทางการบริหารราชการเทศบาลเมืองปากช่อง เพือ่พฒันาเทศบาลเมืองปากช่องก้าวไปข้างหน้าด้วยความม่ันคง สังคมสงบสุข สามัคค ีประชาชนมีคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้นและเอ้ืออาทร ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสภาวการณ์ปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว ท้ังจากปัจจัยภายในภายนอก เทศบาลเมืองปากช่องต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ท่ีมีความซับซ้อนสูง ความไม่แน่นอนในทุกมิติท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง กระผมจึงมีความมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาบริหารราชการของเทศบาลเมืองปากช่อง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
 เทศบาลเมืองปากช่องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านวิสัยทัศน์และการขับเคล่ือนการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาของท้องถ่ินเอง เกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า 
ต่อประชาชนในเขตเทศบาล โดยมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนในการร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมพัฒนา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบ บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้
 การบริหารราชการของเทศบาลเมืองปากช่อง ต้องเป็นไปตามอ�านาจหน้าท่ี ภารกิจ การบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นท่ีตั้ง ตามหลัก
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท�างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ 
การตดิตามและประเมินผลการปฏิบตัริาชการ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบัว่าด้วยการนัน้ โดยก�าหนดนโยบายการบริหารราชการ
เทศบาลเมืองปากช่อง ดังนี้
 1. นโยบายดื้านการพัฒนาเมืองและโคำรงสร้างพื้นฐาน

เพื่อจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในท้องถิ่นโดยให้ประชาชน
มีส่วนร่วม
 1.1 จัดการผังเมืองรวมให้เป็นระบบ ปรับภูมิทัศน์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
รองรับนักท่องเท่ียว

    1.2 บูรณาการเส้นทางคมนาคม เชื่อมต่อศูนย์กลางรถไฟความเร็วสูง
    1.3 ปรับปรุงก่อสร้างตลาดสดเทศบาลให้ทันสมัยตามยุค New Normal
    1.4 สร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึงโดยชุมชนมีส่วนร่วม
    1.5 ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครบถ้วนตาม นโยบาย 1 อ�าเภอ 1 เซฟตี้โซน
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 2. นโยบายดื้านการท่องเที�ยวั กีฬาและนันทนาการ

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ
2.1 พัฒนาเมืองปากช่อง เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวรองรับ AEC
2.2 สนับสนุนกิจกรรมและธุรกิจท่องเท่ียวให้สอดคล้อง
2.3 ส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นเมืองคาวบอยให้รู้จักท่ัวไป
2.4 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
2.5 ปรับปรุงสวนสาธารณะ แหล่งพักผ่อน สถานออกก�าลังกายให้ดีย่ิงขึ้น
2.6 สนับสนุนกิจกรรมกีฬาทุกประเภท รวมท้ัง E-SPORT

 3. นโยบายด้ืานการบรหิารราชการตามหลกัการบริหารราชการที�ดืี

เพื่อควบคุมการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล รวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
3.1 พัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
3.2 เพิ่มความรู้แก่พนักงานในการปฏิบัติหน้าท่ี และรักงานบริการประชาชน
3.3 บูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ เอกชน องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นอื่น
3.4 ส่งเสริมการปกครองแบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
3.5 ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง

 4. นโยบายดื้านส่งเสริมเศรษฐกิจ และบรรเทาคำวัามยากจน

เ พื่อส ่ ง เสริมอาชีพ พัฒนาสินค ้าท ้องถิ่น ร ้านค ้าชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
4.1 ปรับปรุงตลาดสดให้เป็นระเบียบน่าซื้อ และถูกสุขลักษณะ
4.2 พัฒนาตลาดไนท์พลาซ่า ให้น่าเดิน น่าซื้อย่ิงขึ้น
4.3 ส่งเสริมอาชีพและฝีมือแรงงาน ให้ผู้ประกอบการและประชาชนท่ัวไป
4.4 ปรับกลยุทธ์ ร้านค้าย่อยให้มีความสามารถต่อสู้ทางการค้า
4.5 ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีชื่อเสียง และจัดหาตลาดรองรับ

 5. นโยบายดื้านสร้างสังคำมให้มีคำุณภาพดีืและอยู่ร่วัมกัน

อย่างมีคำวัามสุข

เพือ่ส่งเสริมให้ชมุชนเข้มแข็ง มีการศกึษาท่ีด ีท้ังในระบบและนอกระบบ สนบัสนนุ
การออกก�าลังกาย และดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
5.1 จัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพ่ือฉีดให้ประชาชนอย่างท่ัวถึง
5.2 ส่งเสริมดูแลสุขภาพประชาชน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่
5.3 ป้องกันและขจัดปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ
5.4 ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาทุกระดับ พัฒนาการเรียนออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.5 ดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV ให้ด�ารงชีพ
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 6 .  น โยบายดื ้ านการอ นุรั กษ ์ ท รัพยากรธรรมชา ติ

และ สิ� งแวัดืล ้อม

เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม ให้เกิดสมดุลอย่างย่ังยืน การก�าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
น�้าเสียในชุมชน ฟื้นฟูล�าตะคอง
6.1 จัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ลดขยะตกค้าง
6.2 ปรับปรุง และขุดล�าคลอง เพิ่มจุดรับน�้าและระบายน�้าเพื่อป้องกันน�้าท่วม
6.3 รณรงค์ให้ประชาชน คัดแยกขยะ และไม่ท้ิงขยะลงล�าตะคอง
6.4 ปลูกต้นไม้และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลให้มากขึ้น
6.5 สนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์
 
 “กระผมจะบริหารราชการอย ่าง เ ต็มคำวัามสามารถ 

ดื้วัยคำวัามซื�อสัตย์ สุจริต และยึดืประโยชน์ส่วันรวัมของประชาชน

เป็นที�ตั้งอย่างแท้จริง เพื�อให้เทศบาลเมืองปากช่อง ก้าวัต่อไป

ข้างหน้าอย่างมั�นคำงและยั�งยืน”
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พันธกิจ
1. ส่งเสริมการท่องเทีèยวสร้างรายäด้ãห้แก่ประชาชน
2. พั²นาโคำรงสร้างพืéน°านãห้ทัèวถÖง
3. ป‡องกันและส่งเสริมสุขÀาพชุมชน
4. ส่งเสริมการศÖกÉา บ�รุงรักÉาÀูมิป˜ÞÞาท้องถิèน และวั²นธรรมอันดีของท้องถิèน

วิสัยทัศน พันธกิจ เทศบาลเมืองปากชอง
วิสัยทัศน์

“สรางบานเมืองนาอยู มุงสูคุณภาพชีวิตที่ดี มีประสิทธิภาพทางการศึกษา พัฒนาการทองเที่ยว”
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คำณะผู ้บริหารเทศบาลเมืองปากช�อง  Executive Administration TeamExecutive Administration Team

คำมกฤษณ์  ลิ้มป˜ÞÞาเลิศ
¹ÒÂ¡à·ÈÁ¹µÃÕàÁ×Í§»Ò¡ª‹Í§ 

ดืิเรกฤทธิì  พงษ์ศิริ
ÃÍ§¹ÒÂ¡à·ÈÁ¹µÃÕ

ยุทธนา  เกียรติขจรไกล
ÃÍ§¹ÒÂ¡à·ÈÁ¹µÃÕ

อรุณศักดืิì  รัตนะคำุณชัย
ÃÍ§¹ÒÂ¡à·ÈÁ¹µÃÕ

พูลศักดืิì  เลียวันรเศรษฐ
àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ¹ÒÂ¡à·ÈÁ¹µÃÕ

ประภัทร์  โรจนมงคำลกุล
àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ¹ÒÂ¡à·ÈÁ¹µÃÕ

คำมทวีั  ลิ้มป˜ÞÞาเลิศ
·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¹ÒÂ¡à·ÈÁ¹µÃÕ 11



สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
Members Of The Municipal Council

¡Ñ§ÇÒ¹    ºÃÃ³ÒÀÙÁÔ »ÃÐ¸Ò¹ÊÀÒà·ÈºÒÅàÁ×Í§»Ò¡ª‹Í§

ÇÔàªÉ°�    à¨ÃÔÞÊØ¢ ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹ÊÀÒà·ÈºÒÅàÁ×Í§»Ò¡ª‹Í§

โคำรงสร้างสภา ½†ายนิติบัÞÞัติเทศบาลเมืองปากช่อง

³Ñª¹ÅÔ¹   ÂÐÍ¹Ñ¹µ� àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃÊÀÒà·ÈºÒÅàÁ×Í§»Ò¡ª‹Í§

กังวัาน  บรรณาภูมิ
»ÃÐ¸Ò¹ÊÀÒÏ 

วิันัย  จิวัะวิั±ูรกิจ ศิรพงษ์  พงษ์ศิริรักษ์

สมจิต  ก� แหงสุนันท์  เขียนเจริÞชาติชาย  อุ่นเมตตาอารี
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สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
Members Of The Municipal Council

สนิท  ขันทาระศรี สุวัรรณ  เพ็งขาวั  ปกรณ์  ประคำองวังษ์

สมภูมิ  อาจโต วิัเชษฐ์  เจริÞสุข
ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹ÊÀÒÏ 
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สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
Members Of The Municipal Council

หวัั�น  เสียนขุนทดื สวััสดืิì  รามสันเทียะ ขจิตร์  ปลั�งกลาง

จักรพงศ์  ภูวัสวััสดืิì สุวััฒน์  กังวัานรัตนกุล
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»ÃÐÀÑÊÊÃ à¡×éÍ¡ÙÅ    ËÑÇË¹ŒÒÊÓ ¹Ñ¡»ÅÑ´à·ÈºÒÅ
à¾çÞÅÐ´Ò ÀÒÃÑ§    ¼Í.¡Í§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
ÇÕÃ¾Å  Ê¶ÔµÊØ¢   ¼Í.¡Í§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
ªÇ´Å  ÁÑ¹ÊÒÁØ¢   ¼Í.¡Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�áÅÐ§º»ÃÐÁÒ³
¨ÃÑÞ  ÃÒÁÊÑ¹à·ÕÂÐ   ¼Í.¡Í§ÊÇÑÊ Ố¡ÒÃÊÑ§¤Á
ªÞÒ¹ÔÉ°� ¾ÅÕ Ṍ    ÃÑ¡ÉÒ¡ÒÃá·¹ ¼Í.¡Í§¤ÅÑ§
¹¹·ÊÔ·¸Ôì ÈÔÃÔÁ¹µÃÕ   ÃÑ¡ÉÒ¡ÒÃá·¹ ¼Í.¡Í§ª‹Ò§
¨àÃ  º‹ÒÂà¨ÃÔÞ   ÃÑ¡ÉÒ¡ÒÃá·¹ ¼Í.¡Í§ª‹Ò§ÊØ¢ÒÀÔºÒÅ
ÊØÃªÑÂ  à·ÒãËÁ‹   ¼ÙŒ Ñ̈´¡ÒÃÊ¶Ò¹¸¹Ò¹ØºÒÅ 

โคำรงสร้าง½�ายข้าราชการ
Government offi cials structure

ณัชนลิน  ยะอนันต์
»ÅÑ´à·ÈºÒÅ

นายจเร  บ่ายเจริÞ
ÃÍ§»ÅÑ´à·ÈºÒÅ
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ส�ำนักปลัดเทศบำล
หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทั่วไป
ระดับกลาง)

ฝ่ำยอ�ำนวยกำร
๐ งานบริหารงานทั่วไป
๐ งานการเจ้าหน้าที่
๐ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

ฝ่ำยปกครอง
๐ งานนิติการ
๐ งานทะเบียนราษฎร

ฝ่ำยป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย

๐ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
๐ งานรักษาความสงบ

กองคลัง
ผู้อ�านวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง
ระดับกลาง)

งำนบริหำรงำนทั่วไป
ฝ่ำยบริหำรงำนคลัง

๐ งานการเงินและบัญชี
๐ งานพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ำยพัฒนำรำยได้
๐ งานพัฒนารายได้
๐ งานผลประโยชน์และกิจการ
พาณิชย์

ฝ่ำยแผนที่ภำษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

๐งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

กองช่ำง
ผู้อ�านวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง

ระดับกลาง)

งำนบริหำรงำนทั่วไป
ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง

๐ งานวิศวกรรม
๐ งานสถาปัตยกรรม

ฝ่ำยกำรโยธำ
๐ งานสาธารณูปโภค
๐ งานสวนสาธารณะ
๐ งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า
สาธารณะ

กองสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข

ระดับกลาง)

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
๐ งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสุข
๐ งานสุขาภิบาลอนามัย
ส่ิงแวดล้อม
๐ งานศูนย์บริการสาธารณสุข
๐ งานรักษาความสะอาด
๐ งานส่งเสริมสุขภาพ
๐ งานป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อ
๐ งานสัตวแพทย์

สถานธนานุบาลเทศบาลสถานธนานุบาลเทศบาล



ฝ่ำยแผนงำนและ
งบประมำณ

๐ งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน
๐ งานงบประมาณ
๐ งานบริหารงานทั่วไป
๐ งานบริการและเผยแพร่
วิชาการ

กองยุทธศำสตร์
และงบประมำณ

ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

กองช่ำงสุขำภิบำล
ผู้อ�านวยการกองช่างสุขาภิบาล
(นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล

ระดับต้น)

งำนบริหำรงำนทั่วไป
ฝ่ำยจัดกำรคุณภำพน�้ำ

๐ งานควบคุมและ
ตรวจสอบคุณภาพน�้า

กองกำรศึกษำ
ผู้อ�านวยการกองการศึกษา

(นักบริหารการศึกษา
ระดับกลาง)

งำนบริหำรงำนทั่วไป
ฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ

๐ งานการเจ้าหน้าที่
๐ งานกีฬาและนันทนาการ
๐ งานโรงเรียน
๐ งานกิจการนักเรียน
๐ งานส ่งเสริมคุณภาพและ
มาตรฐานหลักสูตร
๐ งานแผนและโครงการ
ฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ

และวัฒนธรรม
๐ งานการศึกษานอกระบบฯ
๐ งานส่งเสริมประเพณีฯ
๐ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
โรงเรียนหน่วยศึกษำนิเทศก์

กองสวัสดิกำรสังคม
ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

ระดับต้น)

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
๐ งานบริหารงานทั่วไป

ฝ่ำยพัฒนำชุมชน
๐ งานพัฒนาชุมชน

ปลัดเทศบาลปลัดเทศบาล
( นักบริหารงานท้องถ่ินระดับกลาง ) ( นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง ) 

รองปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาล
( นักบริหารงานท้องถ่ินระดับกลาง )( นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง )

หน่วยงานตรวจสอบภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน



ยุทำธศาสื่ติรข์ึ้องเทำศบัาลเมืืองปากช่่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาการสานต่อแนวทางพระราช่ด�าริ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างสังคมืใหม้ืีคุณภาพช่ีวิตที่ดีแลัะอยู่ร่วมืกันอย่างมืีความืสุข
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
เสริมืสร้างความืสามืารถทางเศรษฐกิจแลัะบรรเทาปัญหาความืยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านการศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารราช่การตามืหลัักการบริหารบ้านเมืืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 7
การอนุรักษ์แลัะพัฒนาทรัพยากรธรรมืช่าตแิลัะส่ิงแวดล้ัอมื
ใหเ้กิดความืสมืดุลัอยา่งยัง่ยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 8
การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมื ประเพณีแลัะกีฬา
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นโยบายด้านที่

นโยบายด้านการพัฒนาเมืืองแลัะโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือจัำดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในท้องถ่ินโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

๐  จัดการผังเมืองรวมãห้เปšนระบบ ปรับÀูมิทัศน์ãห้เปšนเมืองน่าอยู่ รองรับนักท่องเทีèยว

๐  บูรณาการเส้นทางคำมนาคำม เชืèอมต่อศูนย์กลางรถä¿คำวามเรçวสูง

๐  ปรับปรุงก่อสร้างตลาดสดเทศบาลãห้ทันสมัยตามยุคำ New Normal

๐  สร้างสาธารณูปโÀคำขัéนพืéน°านอย่างทัèวถÖงโดยชุมชนมีส่วนร่วม

๐  ติดตัéงกล้องวงจรป�ดãห้คำรบถ้วนตาม นโยบาย 1 อ�เÀอ 1 เ«¿ตีéโ«น
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โครงการติดตั้งระบบกลั้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

 ด้วยเมืองปากช่องเป็นพ้ืนที่ที่มีความเจริญอย่าง
ต่อเน่ือง และเป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียว ท�าให้มีนักท่องเท่ียว
ทั้งในและนอกประเทศ เดินทางเข้าออกในพ้ืนที่เป็นจ�านวน
มาก ซึ่งเทศบาลเมืองปากช่องได้จัดให้มีการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการด้านการท่องเที่ยว ดังน้ัน
จึงมีการพัฒนารูปแบบวิธีการในการป้องกันควบคุมและ
ระบบรกัษาความปลอดภยัให้ได้ตามมาตรฐานในระดบัสากล 
ซึ่งการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายใน
เขตเทศบาลเมืองปากช่อง จะช่วยให้การป้องกนั ควบคุมดแูล 
แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อีกทั้ง
ยังช่วยอ�านวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจอีกด้วย
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โครงการจ้างเหมืากวาดถนน
ในเขตเทศบาลัเมืืองปากช่่อง

 ด้วยเทศบาลเมืองปากช่อง มีนโยบายในการส่งเสริมและ
พัฒนาพ้ืนทีใ่ห้มีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย 
เพ่ือให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
จงึมีความจ�าเป็นต้องจ้างเหมาเอกชนท�าการเกบ็กวาด จัดเกบ็ขยะ
และขนขยะมูลฝอยข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ
สาธารณะในการดูแลความสะอาดบริเวณถนน ทางเท้า หรือทาง
สาธารณะภายในเขตของเทศบาลเมืองปากช่อง และเพ่ือป้องกัน
ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมที่อาจเกิดข้ึนต่อท้องถ่ิน

24



โครงการจา้งเหมืาดูแลัเกาะกลัางถนนมืิตรภาพของเทศบาลัเมืืองปากช่่อง

 ภายในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง จัดเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจและที่อยู่อาศัย ซึ่งมีประชาชนอยู่ในเขตพ้ืนที่เป็นจ�านวนมาก ทางเทศบาลจึงมีการ
ปรบัปรงุภมิูทศัน์บรเิวณสวนหย่อม เกาะกลางถนน และบริเวณริมถนน เพ่ือเป็นการปรับปรุงภมิูทัศน์ให้สวยงาม ซ่ึงปัจจบัุนมีพ้ืนทีใ่นการดแูลจ�านวนมาก 
ท�าให้เจ้าหน้าทีส่วนสาธารณะทีป่ฏบัิติงานอยูไ่ม่เพียงพอ จงึมีความจ�าเป็นต้องด�าเนินจดัหาบรษิทัเอกชนมาเป็นผู้ดแูล เพ่ือให้เกาะกลางถนนมิตรภาพ
ของเทศบาลเมืองปากช่อง เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความสวยงามแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ริมถนน และผู้สัญจรผ่านไป-มา
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ð  พั²นาเมืองปากช่อง เปšนศูนย์กลางการท่องเทีèยวรองรับ AEC

ð  สนับสนุนกิจกรรมและธุรกิจท่องเทีèยวãห้สอดคำล้อง

ð  ส่งเสริมเอกลักÉณ์คำวามเปšนเมืองคำาวบอยãห้รู้จักทัèวäป

ð  ส่งเสริมÀูมิป˜ÞÞาท้องถิèน สืบสานวั²นธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิèน

ð  ปรับปรุงสวนสาธารณะ แหล่งพักผ่อน สถานออกก�ลังกายãห้ดียิèงขÖéน

ð  สนับสนุนกิจกรรมกีÌาทุกประเÀท รวมทัéง E-SPORT

นโยบายด้านที่

นโยบายด้านการท่องเที่ยว กีฬาแลัะนันทนาการ
เพ่ือส่งเสริมกิจำกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศิลำปะ วั²นธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ินแลำะนันทนาการ

26



โครงการประกวดภาพถ่ายเมืืองปากช่่อง 
“ปากช่่อง เมืืองแหง่การพัฒนา”

 เทศบาลเมืองปากช่อง ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายเมืองปากช่อง 
ประจ�าปีงบประมาณ 2564 ในหัวข้อ “ปากช่อง เมืองแห่งการพัฒนา” เพ่ือน�าเสนอ
การเปล่ียนแปลงทางด้านการพัฒนาชมุชน พัฒนาเมืองในด้านต่างๆ ของเทศบาลเมือง
ปากช่องทีผ่่านมา โดยมีการเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนคนรุน่ใหม่
ทีช่ืน่ชอบการถ่ายภาพ ได้แสดงความคิด สะท้อนความรูสึ้ก ความรกั ความผูกพันและ
การเปล่ียนแปลงต่างๆ ของเมืองปากช่องผ่านเร่ืองราวในการถ่ายภาพ และเพ่ือส่งเสริม
ให้นักท่องเที่ยวได้รู ้จักและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองปากช่องเพ่ิมมากข้ึน 
ซึ่งถือเป็นปัจจัยหน่ึงในการสร้างรายได้ให้ประชาชน และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ให้เมืองปากช่องเป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึน
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โครงการจ้างเหมืาดูแลัรักษาพ้ืนท่ี
โดยรอบสวนสาธารณะเขาแคน

 เทศบาลมีอ�านาจและหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะ 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลในเร่ืองของการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน โดยเทศบาลเมืองปากช่อง มีสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ (เขาแคน) ที่ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การนันทนาการ
และเพ่ิมพ้ืนที่ สีเขียวให้กับเมืองปากช่อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานต่อเน่ือง 
เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้สถานที่และเป็นที่ออกก�าลังกายของประชาชน 
ทางเทศบาลเมืองปากช่องจึงมีการจ้างเหมาดแูลรักษาพ้ืนทีโ่ดยรอบสวนสาธารณะ
ดงักล่าวข้ึน
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โครงการจดังานประเพณีลัอยกระทง

 เทศบาลเมืองปากช่อง ได้ร่วมสืบสาน ประเพณลีอยกระทง ตามหลัก
วัฒนธรรมไทย ซึ่งได้ร่วมกับส�านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (กองวัคซีน) 
ชมุชนทัง้ 23 ชมุชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง จดังานประเพณลีอยกระทง 
ประจ�าปี 2564 ณ ท่าน�้ากองวัคซีน เพ่ือขอขมาพระแม่คงคา สืบสาน
ประเพณีลอยกระทงให้คงไว้ และนอกจากน้ันคุณค่าของประเพณียังส่งผล
อันดีงามในหลายๆ เรื่อง อาทิเช่น ส่งเสริมคุณค่าต่อชุมชน ท�าให้เกิดความ
สมัครสมานสามัคคีในชุมชน ส่งเสริมคุณค่าต่อสังคม ก่อให้เกิดความ
เอื้ออาทรต่อส่ิงแวดล้อม ในการช่วยกันรักษาความสะอาดของแม่น�้า
ล�าคลอง 29
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โครงการสนับสนุนการจดักิจกรรมืส่งเสริมืสุขภาพในชุ่มืช่น

 การส่งเสริมสุขภาพ มีความส�าคัญกับการด�าเนินชีวิตของบุคคลที่ต้องการมีสุขภาพที่ดี การมีสุขภาพที่ดี สมบูรณ์จะเป็นทุนในการประกอบ
กิจกรรมและภารกิจในชีวิตประจ�าวัน ทางเทศบาลเมืองปากช่อง จึงมีนโยบายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ให้แก่พ่ีน้อง
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ทั้ง 23 ชุมชน โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ ที่มุ่งเน้นการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุ สร้างทักษะให้บุคคล ชุมชน สังคม เมื่อเกิดการเจ็บป่วยสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้
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ð  พั²นาบุคำลากรãห้ãช้เทคำโนโลยีอย่างเหมาะสม

ð  เพิèมคำวามรู้แก่พนักงานãนการป¯ิบัติหน้าทีè และรักงานบริการประชาชน

ð  บูรณาการประสานคำวามร่วมมือกับหน่วยงานรั° เอกชน องคำ์กรปกคำรองท้องถิèนอืèน

ð  ส่งเสริมการปกคำรองแบบประชาธิปäตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ð  ประชาสัมพันธ์ ãห้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างทัèวถÖง

นโยบายด้านที่

นโยบายด้านการบริหารราช่การตามืหลัักการบริหารราช่การที่ดี
เพ่ือควบคุมการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ตามหลำักธรรมาภิบาลำ รวดเรçว โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจำสอบได้
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โครงการส�ารวจแผนท่ีภาษี
แลัะทะเบียนทรัพย์สิน

 ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
พ.ศ.2562 มีการปรับฐานข้อมูลในการใช้จัดเก็บภาษี 
ซ่ึงทางเทศบาลเมืองปากช่องจึงมีความประสงค์
ด�าเนินการส�ารวจภาคสนาม และปรับปรุงข้อมูล
แผนท่ีภาษีและทรัพย์สิน ครอบคลุมพ้ืนท่ีในเขต
เทศบาลเมืองปากช่อง ท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เป็นธรรม
แก่ผู้เสียภาษี และเพ่ือเป็นการอ�านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนผู้เสียภาษีได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง 
เทศบาลเมืองปากช่องจึงได้จัดโครงการส�ารวจแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจ�าปีงบประมาณ 
2564 เพ่ือให้ได้ข้อมูลแผนท่ีภาษีท่ีพร้อมจะน�าไปใช้งาน
ต่อไป
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โครงการป้องกันแลัะลัดอุบัติเหตุทางถนนในช่่วงเทศกาลั

 เพ่ือลดการสูญเสียด้านชวิีตและทรัพย์สินจากอบัุตเิหตใุนช่วงเทศกาล และเป็นการสนับสนุนเจ้าหน้าทีใ่นการปฏบัิตงิานตามมาตรการป้องกัน 
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จึงมีการตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ซึ่งทางเทศบาลเมืองปากช่องได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ
ของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพ้ืนที่และประชาชนผู้ใช้เส้นทาง จึงได้จัดท�าโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล

34



โครงการสัตว์ปลัอดโรค คนปลัอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามืพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมืเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้้าฯ กรมืพระศรีสวาง
ควัฒน วรขตัตยิราช่นารี

 เทศบาลเมืองปากช่อง ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ และ
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเน่ืองสิรินธร จัดโครงการ
สัตว ์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ ้า ตาม 
พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมี
กิจกรรมการท�าหมัน ในสุนัขและแมว อายุ 2-4 เดือนข้ึนไป  
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน 
ให้กับประชาชนท่ีอยูภ่ายในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง
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การประชุ่มืสภาเทศบาลัเมืืองปากช่่อง ประจ�าปี 2564การประชุ่มืสภาเทศบาลัเมืืองปากช่่อง ประจ�าปี 2564  
เพื�อพิจารณางบประมาณและการปฏิบัติงานให้สนองตอบต่อคำวัามต้องการของประชาชนในทุกดื้าน
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ð  ปรับปรุงตลาดสดãห้เปšนระเบียบน่า«ืéอ และถูกสุขลักÉณะ

ð พั²นาตลาดäนท์พลา«่า ãห้น่าเดิน น่า«ืéอยิèงขÖéน

ð ส่งเสริมอาชีพและฝ‚มือแรงงาน ãห้ผู้ประกอบการและประชาชนทัèวäป

ð ปรับกลยุทธ์ ร้านคำ้าย่อยãห้มีคำวามสามารถต่อสู้ทางการคำ้า

ð ส่งเสริมพั²นาผลิตÀัณ±์ชุมชนãห้มีชืèอเสียง และจัดหาตลาดรองรับ

นโยบายด้านที่

นโยบายด้านส่งเสริมืเศรษฐกิจ แลัะบรรเทาความืยากจน
à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁÍÒªÕ¾ ¾Ñ²¹ÒÊÔ¹¤ŒÒ·ŒÍ§¶Ôè¹ ÃŒÒ¹¤ŒÒªØÁª¹ µÒÁá¹Ç¤Ô´àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§
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โครงการตรวจร้านอาหาร
ในเขตเทศบาลัเมืืองปากช่่อง

 ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการสร้างสุขภาพ
ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ 
ปลอดภัยจากโรคต ่างๆ ทางกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม เทศบาลเมืองปากช่อง จึงได้จัดโครงการ
ตรวจร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง เพ่ือให้ความรู้
ในการป้องกันโรคทางเดินอาหารที่เกิดจากร้านอาหาร 
แผงลอย ร้านขายของช�า ทีไ่ม่ถูกสุขลักษณะ และสร้างเสรมิ 
สุขภาพให้ดีข้ึนในการเลือกซื้ออาหาร พร้อมทั้งได้ปรับปรุง
ร ้านค้าให้เหมาะสมกับการประกอบการขายอาหาร 
เพ่ือที่ป ร ะชาชนจะ ได ้ บ ริ โ ภคอาหารที่ ป ลอดภั ย 
สะอาด ถูกสุขอนามัย
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ปรับปรุงแลัะจัดระเบียบตลัาด ภายใต้มืาตรการป้องกันการติดเช่ื้อไวรัสปรับปรุงแลัะจัดระเบียบตลัาด ภายใต้มืาตรการป้องกันการติดเช่ื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) โคโรนา 2019 (โควิด-19) 

 การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมาก ท�าให้การจับจ่ายใช้สอยและก�าลังซ้ือ
ของประชาชนลดลง รวมทั้งหลายธุรกิจในเขตท้องที่เทศบาลเมืองปากช่อง แต่เพ่ือให้การค้าขายยังด�าเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ทางเทศบาล
เมืองปากช่อง จึงได้มีการปรับปรุงและจัดระเบียบตลาด ภายใต้มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนี้
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๐ มีการก�าหนดทางเข้า – ทางออกตลาดที่ชัดเจน
๐ ก�าหนดจุดคัดกรองผู้ค้าและผู้ใช้บริการ 
๐ ผู้ค้ากับผู้รับบริการสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
๐ แผงค้าจัดบริการเจลแอลกอฮอล์ส�าหรับผู้ซื้อ
๐ ท�าความสะอาดพ้ืนทางเดนิ และพ้ืนผิวสัมผัสบ่อยๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง
๐ จัดสภาพแวดล้อมในตลาดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ
๐ มีการตรวจ atk ผู้ค้า อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง
๐ กรณีพบผู้ค้า ผู้ช่วยขายของ หรือผู้มารับบริการ ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ให้แจ้งทางกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลเมืองปากช่อง
ทันทีและหยุดประกอบกิจการช่ัวคราว เพ่ือท�าความสะอาดและฆ่่าเช้ือโรค
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ð  จัดหาวัคำ«ีนป‡องกันโรคำโคำวิด-19 เพืèอฉีดãห้ประชาชนอย่างทัèวถÖง

ð  ส่งเสริมดูแลสุขÀาพประชาชน และคำวบคำุมการแพร่ระบาดของโรคำอุบัติãหม่

ð  ป‡องกันและขจัดป˜Þหายาเสพติดทุกรูปแบบ

ð  ส่งเสริมคำุณÀาพการศÖกÉาทุกระดับ พั²นาการเรียนออนäลน์อย่างมีประสิทธิÀาพ

ð  ดแูลผู้ด้อยโอกาสทางสงัคำม ผู้สงูอายุ ผูพิ้การ ผูติ้ดเชืéอ HIV ãห้ด�รงชพีอยู่ãนสงัคำมอย่างมคีำวามสขุ

นโยบายด้านที่

นโยบายด้านสร้างสังคมืใหม้ืีคุณภาพดีแลัะอยู่ร่วมืกันอย่างมืีความืสุข
à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁãËŒªØÁª¹à¢ŒÁá¢ç§ ÁÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õè Ṍ ·Ñé§ã¹ÃÐººáÅÐ¹Í¡ÃÐºº

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÍÍ¡¡ÓÅÑ§¡ÒÂ áÅÐ Ù́áÅÊØ¢ÀÒ¾ãËŒá¢ç§áÃ§
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โครงการสนับสนุนค่าใช่้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา

ด้วยเทศบาลเมืองปากช่อง มีโรงเรียนอยู่ในสังกัด จ�านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 
บ้านหนองสาหร่าย และโรงเรียนเทศบาล 2 หนองกะจะ (ธง-นิรมล อุปถัมภ์) โดยได้สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา เพ่ือให้โรงเรยีนสามารถจดัการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และ
สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ชุมชนและท้องถ่ินให้มากที่สุด ภายใต้นโยบายด้านการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
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โครงการสงเคราะหผู้์ประสบสาธารณภัย ผูเ้ดือดร้อนแลัะดอ้ยโอกาสในช่มุืช่น

 ด้วยความตระหนักในผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ีจากภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์สาธารณภัย คณะผู้บริหาร
เทศบาลเมืองปากช่อง ได้เห็นความจ�าเป็นและความส�าคัญของการบริการประชาชน ต้องการให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี และขอเป็นส่วนหน่ึง 
ในการแก้ไขและบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอันเน่ืองจากภัยธรรมชาติ เพ่ือให้ประชาชนท่ีประสบสาธารณภัยในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง
ได้รับการช่วยเหลือฟ้ืนฟูอย่างท่ัวถึงและทันเวลา บรรเทาความเดือดร้อนและมีเป้าหมายช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง
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ใหค้วามืรู้กบัประช่าช่นในการตรวจหา
เช้ื่อโควิด-19 ด้วยการตรวจ atk

 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลเมืองปากช่อง ให้ความรู้
และสาธิต เร่ือง การตรวจหาเช้ือโควิด – 19 (COVID - 19) ด้วยตนเอง 
ให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ท�าการขายสินค้าภายในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง 
และให้ปฏิบัตตินตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา (COVID - 19)
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สนับสนุนการใหบ้ริการฉีดวัคซนีป้องกันโรคโควิด-19 เพ่ือฉีดให้กบัประช่าช่น
ภายในเขตเทศบาลัเมืืองปากช่่อง

 เทศบาลเมืองปากช่อง ร่วมกับโรงพยาบาลปากช่องนานา มูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการสนับสนุน
ให้บริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง
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ส นั บ ส นุ น เ จ ลั แ อ ลั ก อ ฮ อ ลั ์
ให้โรงเรียนภายในเขตเทศบาลัฯ 
เพ่ือป้องกนัเช้ื่อไวรัสโคโรนา 2019

 เทศบาลเมืองปากช่อง เล็งเห็นความส�าคัญของเดก็นักเรียน
ภายในเขตเทศบาล เ พ่ือป ้องกันเชื้ อ ไวรัสโคโรนา 2019 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จึงด�าเนินการลงพ้ืนที่มอบเจล
แอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 70% ขนาด 500 ml ให้กับโรงเรียนภายใน
เขตเทศบาลเมืองปากช่อง เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้กับโรงเรียน
ได้น�าเจลแอลกอฮอล์ที่มีคุณภาพ ให้นักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนได้ใช้ล้างมือตามวิธี เป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ที่อาจจะติดมือมาซึ่งเป็นสาเหตุท�าให้มีการติดเชื้อได้
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ð  จัดการขยะมูลฝอยอย่างเปšนระบบ มีประสิทธิÀาพ ลดขยะตกคำ้าง

ð  ปรับปรุง และขุดล�คำลอง เพิèมจุดรับนíéาและระบายนíéาเพืèอป‡องกันนíéาท่วม

ð รณรงคำ์ãห้ประชาชน คัำดแยกขยะ และäม่ทิéงขยะลงล�ตะคำอง

ð ปลูกต้นäม้และเพิèมพืéนทีèสีเขียวãนเขตเทศบาลãห้มากขÖéน

ð  สนับสนุนและส่งเสริมผลิตÀัณ±์จากธรรมชาติและเกÉตรอินทรีย์

นโยบายด้านที่

นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมืช่าติแลัะส่ิงแวดล้ัอมื
เพ่ือจัำดการสิ่งแวดลำ้อม ให้เกิดสมดุลำอย่างย่ังยืน การก�จัำดขยะมูลำฝอย สิ่งป¯ิกูลำ นí้าเสียในชุมชน ¿„œน¿ูลำ�ตะคอง
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมืพืช่อันเนื่องมืาจากพระราช่ด�าริ

 เพ่ือเป็นการด�าเนินการตามพระราชด�าริและส่งเสริมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และทรัพยากรทางพันธุกรรมพืชท่ีส�าคัญ เทศบาลเมืองปากช่อง 
จึงได้สนองแนวพระราชด�าริเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ภายใต้ช่ือโครงการ “เสริมสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และพันธุกรรมพืชสมุนไพรในท้องถ่ิน” ประจ�าปีงบประมาณ 2564
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รณรงค์ใหป้ระช่าช่นคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง

 เน่ืองจากเดิม ทางเทศบาลได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะ เพ่ือส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และเพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน ดังน้ัน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลเมืองปากช่อง 
จึงได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง
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จติอาสาอนุรักษ์ต้นน�าลั�าตะคอง

 ด้านการสร้างจิตส�านึกและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาอนามัยส่ิงแวดล้อม 
ทางเทศบาลเมืองปากช่อง จึงได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา
อนุรักษ์ต้นน�้าล�าตะคอง โดยร่วมกันท�าความสะอาดพัฒนา
ล�าตะคอง เก็บขยะ ก�าจัดวัชพืช และปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ริมฝั่งให้ดีข้ึน โดยมีจิตอาสาที่อยู่ภายในเมืองปากช่องเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นจ�านวนมาก
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องค์การจดัการน�าเสีย

	 องค์การจดัการน�า้เสีย สังกดักระทรวงมหาดไทย มอบโล่เชิดชเูกยีรติ

ให้กับส�านักงานจัดการน�้าเสีย สาขาปากช่อง เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ที่บริหารจัดการระบบบ�าบัดน�้าเสียหรือโรงปรับปรุงคุณภาพน�้าเทศบาล

เมืองปากช่อง ในโครงการ WMA AWARDS ของส�านักงานจัดการน�้าเสีย 

ประจ�าปีงบประมาณ 2563 รางวัลชมเชย ในฐานะส�านักงานจัดการน�้าเสีย

สาขาดีเด่นต้นแบบ ตามแนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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งบแสดงผลัการด�าเนินงาน รายรับ-รายจ่าย งบแสดงผลัการด�าเนินงาน รายรับ-รายจ่าย 
เทศบาลัเมืืองปากช่่องเทศบาลัเมืืองปากช่่อง
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เทศบาลัเมืืองปากช่่อง งบแสดงฐานะการเงินเทศบาลัเมืืองปากช่่อง งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่  30 กันยายน 2564ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์

 สินทรัพย์หมุนเวีัยน

  เงินสดืและรายการเทียบเท่าเงินสดื     231,790,302.28

  ลูกหนี้หมุนเวีัยนและรายไดื้คำ้างรับ     213,180,462.15

  เงินลงทุนระยะส้ัน       71,738,876.97

  สินคำ้าและวััสดืุคำงเหลือ       2,181,783.19

  สินทรัพย์หมุนเวีัยนอื�น       52,641,64

  รวัมสินทรัพย์หมุนเวีัยน       581,944,066.23

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวีัยน

  เงินลงทุนระยะยาวั       40,555,051.78

  ที�ดืิน อาคำาร และอุปกรณ์ - สุทธิ     306,995,254.92

  สินทรัพย์โคำรงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ     87,208,416.54

  รวัมสินทรัพย์ไม่หมุนเวีัยน      434,758,723.24

รวัมสินทรัพย์          953,702,789.47

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วันหนึ�งของรายการการเงินนี้
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เทศบาลัเมืืองปากช่่อง งบแสดงฐานะการเงินเทศบาลัเมืืองปากช่่อง งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564

หนี้สิน

 หนี้สินหมุนเวีัยน

  เจ้าหนี้         1,301,556,43

  คำ่าใช้จ่ายคำ้างจ่าย       515,235.35

  รายไดื้รับล่วังหน้า       16,919.20

  เงินกู้ระยะส้ัน        60,964,424.36

  เงินรับ½ากและเงินประกันระยะส้ัน     2,771,773.42

  หนี้สินหมุนเวีัยนอื�น       95,209.43

  รวัมหนี้สินหมุนเวีัยน       65,665,118.19

 หนี้สินไม่หมุนเวีัยน

  เงินกู้ระยะยาวั        47,996,920.53

  เงินรับ½ากและเงินประกันระยะยาวั     4,221,513.37

  รวัมหนี้สินไม่หมุนเวีัยน       52,218,433.90

รวัมหนี้สิน         117,883,552.09

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วันทุน

 เงินสะสม         499,844,840.59

 เงินทุนส� รองเงินสะสม        100,864,098.38

 รายไดื้สะสม         66,699,679.55

 ทุนดื� เนินการ         144,466,465.08

 ก� ไรสะสม         23,944,153.78

รวัมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วันทุน       835,819,237.38

รวัมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วันทุน       953,702,789.47

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วันหนึ�งของรายการการเงินนี้
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รายไดื้

 รายไดื้จัดืเก็บเอง        28,382,661.77

 รายไดื้ที�รัฐบาลเก็บแล้วัจัดืสรรให้      133,450,880.24

 รายไดื้ที�รัฐบาลอุดืหนุนให้       146,228,721.07

 รายไดื้ของกิจการเ©พาะการและหน่วัยงานใต้สังกัดื    28,114,275.20

รวัมรายไดื้          336,176,538.28

คำ่าใช้จ่าย

 คำ่าใช้จ่ายบุคำลากร        103,515,333.90

 คำ่าบ� เหน็จบ� นาÞ        12,105,936.90

 คำ่าตอบแทน         1,503,252,.50

 คำ่าใช้สอย         27,734,557.71

 คำ่าวััสดืุ          11,052,516.65

 คำ่าสาธารณูปโภคำ        5,078,625.47

 คำ่าเสื�อมราคำาและคำ่าตัดืจ� หน่าย      32,620,274.94

 คำ่าใช้จ่ายจากการอุดืหนุน       70,929,954.81

 คำ่าใช้จ่ายอื�น         4,875,202.19

รวัมคำ่าใช้จ่าย          269,415,655.07

รายไดื้สูง/(ต�� )กว่ัาคำ่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน     66,760,883.21

 ต้นทุนทางการเงิน        3,044,582.33

รายไดื้สูง/(ต�� )กว่ัาคำ่าใช้จ่ายสุทธ ิ        63,716,300.88

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วันหนึ�งของรายการการเงินนี้

เทศบาลัเมืืองปากช่่อง งบแสดงผลัการด�าเนินงานทางการเงินเทศบาลัเมืืองปากช่่อง งบแสดงผลัการด�าเนินงานทางการเงิน
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564
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- §Ò¹·ÐàºÕÂ¹ÃÒÉ®Ã      ¨Ó¹Ç¹   6,782   ÃÒÂ
- §Ò¹ºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹     ¨Ó¹Ç¹   11,589  ÃÒÂ
- Ê¶ÔµÔ¡ÒÃà¡Ô´¨Ò¡ÊÙµÔºÑµÃ     ¨Ó¹Ç¹   1,943   ÃÒÂ
- Ê¶ÔµÔ¡ÒÃµÒÂ¨Ò¡ÁÃ³ºÑµÃ     ¨Ó¹Ç¹   657   ÃÒÂ
- Ê¶ÔµÔ¡ÒÃÂŒÒÂà¢ŒÒ¨Ò¡ãºá Œ̈§¡ÒÃÂŒÒÂà¢ŒÒ    ¨Ó¹Ç¹   1,100   ÃÒÂ
- Ê¶ÔµÔ¡ÒÃÂŒÒÂÍÍ¡¨Ò¡ãºá Œ̈§ÂŒÒÂÍÍ¡    ¨Ó¹Ç¹   3,079   ÃÒÂ
- Ê¶ÔµÔ¡ÒÃá¡Œä¢ª×èÍºØ¤¤Å â´Â ·Ã.97 áÅÐ ·Ã.44   ¨Ó¹Ç¹   546   ÃÒÂ
- Ê¶ÔµÔ¡ÒÃ¨ÓË¹‹ÒÂª×èÍºØ¤¤Å â´Â ·Ã.97 áÅÐ ·Ã.44  ¨Ó¹Ç¹   5   ÃÒÂ
- Ê¶ÔµÔ¡ÒÃá¡Œä¢áÅÐà¾ÔèÁª×èÍºØ¤¤Åâ´Â ·Ã.98   ¨Ó¹Ç¹   3   ÃÒÂ
- Ê¶ÔµÔ·ÐàºÕÂ¹à¾ÔèÁºŒÒ¹ãËÁ‹ ·Ã.99    ¨Ó¹Ç¹   171   ÃÒÂ

- ¡ÒÃ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ     ¨Ó¹Ç¹   441   ¤¹
- ¡ÒÃ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹¼ÙŒ¾Ô¡ÒÃ     ¨Ó¹Ç¹   92   ¤¹

สถิติผู้มืารับบริกาสถิติผู้มืารับบริการของเทศบาลัเมืืองปากช่่องรของเทศบาลัเมืืองปากช่่อง
ตั้งแต่เดือนตุลัาคมื 2563 ถึง ตั้งแต่เดือนตุลัาคมื 2563 ถึง กันยายน 2564กันยายน 2564

§Ò¹·ÐàºÕÂ¹ÃÒÉ®Ã§Ò¹·ÐàºÕÂ¹ÃÒÉ®Ã

¡Í§ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃÊÑ§¤Á¡Í§ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃÊÑ§¤Á
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- ¡ÒÃ¢Í¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ�     ¨Ó¹Ç¹   267   ÃÒÂ
- ¡ÒÃ¢ÍãºÍ¹ØÞÒµ¡Ô¨¡ÒÃ·Õèà»š¹ÍÑ¹µÃÒÂµ‹ÍÊØ¢ÀÒ¾   ¨Ó¹Ç¹   359   ¡Ô¨¡ÒÃ
- ¡ÒÃ¢ÍãºÍ¹ØÞÒµÊ¶Ò¹·Õè¨ÓË¹‹ÒÂ/Ê¶Ò¹·ÕèÊÐÊÁÍÒËÒÃ  ¨Ó¹Ç¹   210   ¡Ô¨¡ÒÃ
- ºÃÔ¡ÒÃ©Õ´ÇÑ¤«Õ¹ÊØ¹Ñ¢áÅÐáÁÇ     ¨Ó¹Ç¹   3,317   µÑÇ
- ºÃÔ¡ÒÃ·ÓËÁÑ¹ÊØ¹Ñ¢áÅÐáÁÇ     ¨Ó¹Ç¹   405   µÑÇ
- ¨Ó¹Ç¹»ÃÐªÒ¡ÃÊØ¹Ñ¢áÅÐáÁÇã¹à¢µà·ÈºÒÅàÁ×Í§»Ò¡ª‹Í§
   ·ÕèÁÕà Œ̈Ò¢Í§        ¨Ó¹Ç¹   3,246   µÑÇ
   äÁ‹ÁÕà Œ̈Ò¢Í§       ¨Ó¹Ç¹   288   µÑÇ

¡Í§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ¡Í§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

- ¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÞÒµ¡‹ÍÊÃŒÒ§ÍÒ¤ÒÃ     ¨Ó¹Ç¹   127   ÃÒÂ
- ¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÞÒµ¡‹ÍÊÃŒÒ§´Ñ´á»Å§ÍÒ¤ÒÃ   ¨Ó¹Ç¹   6   ÃÒÂ
- ¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÞÒµÃ×éÍ¶Í¹ÍÒ¤ÒÃ     ¨Ó¹Ç¹   5   ÃÒÂ

¡Í§ª‹Ò§¡Í§ª‹Ò§
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เทศบาลัเมืืองปากช่่องเปิดรับลังทะเบียนเทศบาลัเมืืองปากช่่องเปิดรับลังทะเบียน
เบีéยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจ�ป‚งบประมาณ 2566เบีéยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจ�ป‚งบประมาณ 2566
และเบีéยคำวามพิการ ประจ�ป‚งบประมาณ 2565และเบีéยคำวามพิการ ประจ�ป‚งบประมาณ 2565

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสามารถลงทะเบียน

ช่วังที� 1 ตั้งแต่บัดนี้ จำนถÖง เดือนพÄศจิำกายน 2564   ช่วังที� 2 เดือนมกราคม 2565 จำนถÖง เดือนกันยายน 2565

คำุณสมบัติของผู้สูงอายุ

1. บัตรประจำ�ตัวประชาชน

2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้ำาบ้าน (ที่เป็นปัจำจุำบัน)

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอ�นาจำจำากผู้มีสิทธิ

เตรียมเอกสารหลักฐาน ดืังนี้

- ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ป‚บริบูรณ์ แต่ยังไม่เคยลำงทะเบียน

- ผู้สูงอายุที่เกิดก่อน วันที่ 2 กันยายน 2506

- ผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพÄศจิำกายน 2564

- ผู้สูงอายุต้องไม่เป็นผู้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจำากหน่วยงานของรั° 

   รั°วิสาหกิจำ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอายุ



เทศบาลัเมืืองปากช่่องเปิดรับลังทะเบียนเทศบาลัเมืืองปากช่่องเปิดรับลังทะเบียน
เบี้ยคำวัามพิการสามารถลงทะเบียน ไดื้ตลอดืปีงบประมาณ 2565

คำุณสมบัติผู้พิการ

- ผู้พิการต้องมีภูมิลำ�เนาตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่เทศบาลำเมืองปากช่อง

- ผู้พิการที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่

- ผู้พิการต้องมีบัตรประจำ�ตัวคนพิการตามกฎหมาย

- ผู้พิการต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์

1. บัตรประจำ�ตัวคนพิการ

2. บัตรประจำ�ตัวประชาชน

3. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้ำาบ้าน (ที่เป็นปัจำจุำบัน)

4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ในนามผู้มีสิทธิ/

   ผู้ได้รับมอบอ�นาจำจำากผู้มีสิทธิ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

หรือเบี้ยยังชีพคนชรา

เป็นเงินช่วยเหลือ

ท่ีภาครัฐให้กับผู้สูงอายุ

เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

เตรียมเอกสารหลักฐาน ดืังนี้

สามารถลำงทะเบียนเพ่ือแสดงความจำ�นงขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลำเมืองปากช่อง ระหว่าง 08.30 -16.30 น. ในวันแลำะเวลำาราชการ

สอบถามรายลำะเอียดเพ่ิมเติมที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลำเมืองปากช่อง โทร. 044-312037-8 ต่อ 112



งานบััติรประจัำาติัวประช่าช่นงานบััติรประจัำาติัวประช่าช่น
หมืายเหตุ ระยะเวลาในการให้้บัริการเริ�มืติั�งแติ่เมืื�อผู้ยื�นคำาร้องยื�นเอกสื่ารและเจั้าห้น้าท้ำ�ติรวจัสื่อบั		ห้ลักฐานครบัถึ้วน		ถึูกติ้อง			

เรย้บัรอ้ย		(ไม่ืรวมืระยะเวลาเมืื�อเครื�องห้รอืระบับัสืื่�อสื่ารขึ้ัดข้ึ้อง		และเวลาบัรกิารต่ิอ	1	ราย	ไมื่รวมืเวลารอคิว)

ผู้มีสัญชาตไิทย อายุครบ 7 ปีบริบรูณ์ และมีชือ่อยู่ในทะเบยีนบ้าน 
ต้องมีบตัรประจ�าตวัประชาชนภายใน 60 วัน นบัตัง้แต่วันอายุครบ 7 ปีบริบรูณ์ 
ซึ่งหากผู้ใดไม่ย่ืนขอมีบัตรคร้ังแรกภายในก�าหนดเวลา เม่ืออายุเกิน 15 ปี 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100 บาท

หลักฐาน
 1. สูติบัตรฉบับจริง หรือหลักฐานอื่นท่ีปิดรูปถ่ายที่ทางราชการ
ออกให้ (ถ้ามี) เช่น ใบสุทธิ ส�าเนาทะเบียนนักเรียน หนังสือเดินทาง ฯลฯ 
เพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้มีชื่อในทะเบียนบ้าน
  2. ส�าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
  3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 4. บคุคลรับรองให้เป็นบดิา, มารดา หรือเจ้าบ้านพร้อมบตัรประจ�าตวั
ประชาชนและทะเบียนบ้าน

ให้บริการ 8 นาที/ราย

กรณีบัตรฯ ครัง้รก

 หากบัตรฯ เดิมช�ารุด เช่น ไฟไหม้บางส่วน ถูกน�้าเลอะเลือน 
ให้ขอเปลี่ยนบัตรภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันท่ีบัตรเดิมช�ารุด

หลักฐาน
 1. บัตรประจ�าตัวประชาชนเดิมท่ีช�ารุด
 2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
 3. หลักฐานท่ีปิดรูปถ่ายท่ีทางราชการออกให้ (ถ้ามี) เช่น 
ใบอนุญาตขับขี่ ใบสุทธิส�าเนาทะเบียนนักเรียน หรือหนังสือเดินทาง
 4. หากไม่มีหลักฐานตามข้อ 3 ให้น�าเจ้าบ้านหรือผู้น่าเชื่อถือ เช่น
ข้าราชการระดับ 3 ขึ้นไป พร้อมบัตรประจ�าตัวประชาชนมารับรอง
* เสียค่าธรรมเนียมตามท่ีกฎหมายก�าหนด 100 บาท

ให้บริการ 8 นาที/ราย

กรณีบัตรฯ ชํรุด

กรณีบัตรฯ หมดอายุ
เม่ือบัตรฯ เดิมหมดอายุ ให้ขอท�าบับัตรฯ ใหม่ภายใน 60 วัน 

นบัแต่วันท่ีบตัรหมดอายุ หรือก่อนวันท่ีบัตรฯ หมดอายุภายใน 60 วัน วันท่ีบัตรฯ หมดอายุภายใน 60 วัน 
หากพ้นก�าหนดจะเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาทไม่เกิน 100 บาท

หลักฐาน
 1. บัตรประจ�าตัวประชาชนเดิมท่ีหมดอายุ ประชาชนเดิมท่ีหมดอายุ 
 2. ส�าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านบ้านฉบับเจ้าบ้าน
* ไม่เสียค่าธรรมเนียม  ให้บริการ 8 นาที/รายให้บริการ 8 นาที/ราย
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เม่ือบตัรฯ หายหรือถกูท�าลายไม่จ�าเป็นต้องแจ้งความต่อ
เจ้าหน้าท่ีต�ารวจ แต่ให้แจ้งการหายต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ท่ีส�านัก

ทะเบียนท่ีประสงค์จะท�าบัตรฯ เพ่ือท�าบัตรฯ ใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันท่ี
บัตรฯ เดิมหายหรือถูกท�าลาย หากพ้นก�าหนดจะเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท

หลักฐาน
 1. ส�าเนาภาพถ่ายบตัรประจ�าตวัประชาชนเดมิท่ีหายหรือหลักฐาน
อ่ืนท่ีปิดรูปถ่ายท่ีทางราชการออกให้ (ถ้ามี) เช่น ใบอนุญาตขับข่ี ใบสุทธิ 
ส�าเนาทะเบียนนักเรียน หรือหนังสือเดินทาง
  2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
 3. บุคคลรับรอง  คือ เจ้าบ้านหรือบุคคลท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
หลังเดียวกัน หรือบุคคลน่าเชื่อถือ เช่น บุคคลท่ีมีภูมิล�าเนาเป็นหลักแหล่ง
และรู้จักกันเป็นอย่างดี พร้อมบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 
(กรณีรับราชการ)
* เสียค่าธรรมเนียมตามท่ีกฎหมายก�าหนด 100 บาท

ให้บริการ 5 นาที/ราย

กรณีเปลีย่นชื่ตัวหรืชื่สกุล
 หากเปล่ียนชือ่ตวั, ชือ่สกลุหรือเปลีย่นชือ่ตวัและชือ่สกลุ 
ให้ขอเปล่ียนบัตรฯ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันท่ีแก้ไขรายการ
ในทะเบียนบ้าน หากพ้นก�าหนดจะเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท

หลักฐาน
 1. บัตรประจ�าตัวประชาชนเดิม
 2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
 3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล 
* เสียค่าธรรมเนียมตามท่ีกฎหมายก�าหนด 100 บาท

ให้บริการ  8 นาที/ราย

กรณีไดรับกรยกวน
 ผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจ�าตัวประชาชน
จะท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนก็ได้

หลักฐำน
 1. ส�าเนาทะเบียนบ้าน
 2. หลักฐานท่ีแสดงว่าเปนบุคคลท่ีได้รับการยกเว้น

ให้บริการ 8 นาที/ราย

กรณีพนสภาพไดรับกรยกวน
 ผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน หากพ้นสภาพ
ได้รับการยกเว้นแล้วต้องขอท�าบัตรฯ ใหม่ ภายใน 60 วัน

หลักฐาน
 1. บัตรประจ�าตัวเดิม 
  2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
 3. หลักฐานท่ีแสดงว่าพ้นสภาพได้รับการยกเว้นแล้ว
* ไม่เสียค่าธรรมเนียม

กรณีเปลีย่นทีอ่ยู
ผู้ถือบัตรฯ ได้แจ้งย้ายท่ีอยูจ่ะขอเปล่ียนบัตรฯ ให้ตรงกับทะเบียนบ้าน

ก็ได้ หากไม่ขอเปล่ียนบัตรฯ ก็สามารถใช้ได้จนกว่าบัตรน้ันจะหมดอายุ
หลักฐาน

 1. บัตรประจ�าตัวประชาชนเดิม
 2. ส�าเนาทะเบียนบ้าน
* เสียค่าธรรมเนียมตามท่ีกฎหมายก�าหนด 100 บาท

ให้บริการ  8 นาที/ราย

กรณีบัตรฯ หายหรืถูกทําลาย

ให้บริการ 8 นาที/ราย
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หมายเลขโทรศัพท์เทศบาลเมืองปากช่อง
โทรศัพท์ : 044-312037-8   โทรสาร : 044-313040 เวั็บไซต์ : www.pakchongcity.go.th
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