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ค าน า 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ 
วรรค 5 ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลเป็นประจ าทุกปี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศโดยเปิดเผย  
 

เทศบาลเมืองปรกฟ้า จึงได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้สภาเทศบาลเมืองปรก
ฟ้า และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและผลการปฏิบัติงานของเทศบาล
เมืองปรกฟ้าในปีงบประมาณท่ีผ่านมา ต่อไป 
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ค ากล่าวรายงานของนายกเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
ตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

 
เรียน    ประธานสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้าและประชาชนในเขตเทศบาล   
           เมืองปรกฟ้า  ท่ีเคารพทุกท่าน    

 

 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ 
ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็น
ประจ าทุกปี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศติดไว้โดยเปิดเผย  

กระผม นายสุทิน   สุดถิ่น นายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้าคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า   
สมัยสามัญ  ประจ าป ี พ.ศ. 2555  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1  เมื่อวันท่ี 19  เมษายน 2555   พระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562  มาตรา 48 ทศ ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท า
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี    

บัดนี้ ได้ครบก าหนดการปฏิบัติงานในรอบปีท่ีผ่านมา  (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 )  
ประจ าปีงบประมาณ  2562  แล้ว จึงเห็นควรจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองปรกฟ้า  ตาม
นโยบายท่ีได้แถลงไว้ ต่อสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้าและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า ให้ได้รับทราบถึง
ความก้าวหน้าการด าเนินงานท่ีได้ก าหนดไว้ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   ซึ่งรายงานฉบับนี้จะแสดงให้
เห็นภาพรวมทั้งหมดท่ีได้ด าเนินการในระยะท่ีผ่านมา   

หวังว่ารายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี้   จะเป็นกลไกส่วนหนึ่งให้สภาเทศบาลเมืองปรกฟ้าและ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า ในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานการจัดบริการสาธารณะของ 
เทศบาลเมืองปรกฟ้าต่อไป 
 
 
 

                                                                  (นายสุทิน    สุดถิ่น) 
                                                                  นายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
 “เทศบาลเมืองปรกฟ้า  เป็นเทศบาลท่ีมีการบริหารจัดการแนวใหม่  มุ่งสร้างเศรษฐกิจและสังคม  
ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 
 

“ตามท่ีเทศบาลเมืองปรกฟ้าได้มีการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า  พร้อมท้ังการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า  ซึ่งเราท่านท้ังหลาย ต่างได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนให้ท าหน้าท่ีเป็น
ตัวแทนน าพาความผาสุก  ความเจริญก้าวหน้า สร้างความมั่นคงมาสู่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า” 

 เพื่อให้การบริหารราชการ สามารถบรรลุถึงภารกิจ และด าเนินการไปตามแนวทางท่ีกล่าวมา   
จึงก าหนดนโยบายในการบริหารราชการของเทศบาลเมืองปรกฟ้า  ไว้ดังนี้ 

1 ส่งเสริมพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น 

1.1. ด้านแหล่งน้ า 
1.1.1   โดยจะส่งเสริมปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ าหรือจัดหาแหล่งน้ า เพื่อให้มีน้ าใช้ 

  อย่างท่ัวถึงพร้อมปรับปรุงคุณภาพน้ าให้มีคุณภาพ 
1.1.2   ส่งเสริมพัฒนาให้มีแหล่งน้ าเพื่อการประกอบอาชีพ เช่น อาชีพเกษตรกรรม   

การปลูกพืชผัก ปลูกผลไม้ ปลูกปาล์มน้ ามัน  
  1.2.  ด้านคมนาคมและขนส่ง 

1.2.1   ส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงหรือก่อสร้างถนนให้มีสภามั่นคงถาวรพร้อมใช้งานใน 
การบรรทุกพืชผลทางการเกษตร  หรือการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

1.2.2 ก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ าตามจุดต่างๆ ท่ีเหมาะสม เพื่อลดปัญหา 
น้ าท่วม หรือความคล่องตัวในการระบายน้ า  ท่ีจะก่อให้เกิดปัญหาความเสียหายต่างๆ ของประชาชน 

1.3. ด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง 
1.3.1   ส่งเสริมพัฒนาขยายเขตไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง  
1.3.2   แก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าตกตามจุดต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์ 
1.3.3  ติดต้ังไฟสาธารณะตามจุดต่างๆ ท่ีเหมาะสม เพื่อความสะดวก  

ปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน    

2. ส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา 

2.1   ส่งเสริมพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและการศึกษาระดับต้นให ้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2.2   ส่งเสริมโครงการอาหารกลางวัน -นม เพื่อให้เด็กได้มีอาหารรับประทานอย่างท่ัวถึงและ 

มีคุณภาพครบ 5 หมู่ 
2.3   ส่งเสริมบุคลากร (ครู) ให้มีความรู้ความสามารถ พร้อมท่ีจะถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก 

อย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 
 

  3.   ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข 
  3.1   ส่งเสริมพัฒนากองทุนต าบลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  3.2   ส่งเสริมงานป้องกันโรคระบาดต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก ฯลฯ 
  3.3   ส่งเสริมกลุ่ม อสม. ให้มีความเข้มแข็ง 
  3.4   ส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกก าลังกาย เพื่อให้มสุีขภาพท่ีดีขึ้น 
  3.5   ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
       

          4.  ส่งเสริมด้านการกีฬาพัฒนาเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด 

4.1   จัดให้มีสถานท่ีเล่นกีฬาในชุมชนตามความเหมาะสม 
4.2   จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อมุ่งมั่นให้ เยาวชนหันมาใช้เวลาว่างให้ 

เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 
 

5 ส่งเสริมงานด้านศาสนา-วัฒนธรรม-ประเพณีท้องถ่ิน ให้อยู่คู่กับชาวไทยตลอดไป 
 

6. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้าน-กลุ่มสตรี ให้มีความเข้มแข็ง 
 

7 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ 
 

8 ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มอาสาต่างๆ ให้มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน 
9 ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
 1.ข้อมูลท่ัวไปของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

สภาพทั่วไป 

ประวัติความเป็นมา 
 เทศบาลเมืองปรกฟ้ามีช่ือเดิมว่าองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะจันทร์ เป็นสภาต าบลและได้จัดต้ังเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะจันทร์ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันท่ี  2 มีนาคม พ.ศ. 2538 และ
ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น  เทศบาลเมืองปรกฟ้าตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี 30 กันยายน  พ.ศ. 
2554  

ที่ต้ัง  
 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ต้ังอยู่ท่ีถนนเกาะจันทร์ – ปรกฟ้า เลขท่ี  999 บ้านปรกฟ้า  หมู่ท่ี  7                      
ต าบลเกาะจันทร์  อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี   ห่างจากท่ีท าการอ าเภอเกาะจันทร์  ระยะทางประมาณ  
7  กิโลเมตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



เนื้อทีแ่ละอาณาเขต 

 เทศบาลเมืองปรกฟ้ามีเนื้อที่โดยประมาณ 182.06 ตารางกิเมตร หรือประมาณ 113,790 ไร่ 
มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลต่างๆ คือ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลหนองไม้แก่น อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลวัดสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศตะวัน ติดต่อกับ กับต าบลท่าบุญมี อ าเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรี 

   สภาพภูมิประเทศ  
 

              เทศบาลเมืองปรกฟ้ามีสภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบเนินลูกคล่ืนและพื้นท่ีส่วนใหญ่ใช้ท าการเกษตร           
เช่น มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน มะม่วง ขนุน ยางพารา ยูคาลิปตัส ปาล์ม มีล าคลองไหลผ่าน 10 สาย  เช่น  
คลองหลวง คลองระก า คลองห้วยเสือแพะ เป็นต้น  มีอ่างเก็บน้ าจ านวน  2 แห่ง  คืออ่างเก็บน้ าบ้านสระ              
ตาพรหม ต้ังอยู่ท่ีชุมชนท่ี 3  และอีก  1 แห่ง  คือ  อ่างเก็บน้ าคลองหลวงรัชชโลธร  ต้ังอยู่ท่ีบริเวณชุมชนท่ี  1  
และชุมชนท่ี  8   
 

การเมืองการปกครอง แบ่งเป็น   14   ชุมชน    แยกเป็น 
 ชุมชนท่ี 1  ชุมชนบ้านคลอง                               
 ชุมชนท่ี 2   ชุมชนบ้านหนองชุมเห็ด   

   ชุมชนท่ี 3   ชุมชนบ้านสระตาพรหม                   
   ชุมชนท่ี 4   ชุมชนบ้านเจ็ดเนิน 

 ชุมชนท่ี 5   ชุมชนบ้านโปร่งหิน                          
 ชุมชนท่ี 6   ชุมชนบ้านเนินทุ่ง 
 ชุมชนท่ี 7   ชุมชนบ้านปรกฟ้า                          
 ชุมชนท่ี  8   ชุมชนบ้านหนองแฟบ   
 ชุมชนท่ี 9    ชุมชนบ้านหนองยายหมาด                   
 ชุมชนท่ี 10   ชุมชนบ้านหนองมะนาว   
 ชุมชนท่ี 11   ชุมชนบ้านแปลง                
 ชุมชนท่ี 12   ชุมชนบ้านเขาวังแก้ว 
 ชุมชนท่ี 13   ชุมชนบ้านเนินตะแบก                       
 ชุมชนท่ี  14  ชุมชนบ้านโค้งประดู่ 

 
 
 

 
 



ประชากร  เทศบาลเมืองปรกฟ้า  มีจ านวนประขากรท้ังส้ิน  14,127  คน  เป็นชาย  7,127  คน   
เป็นหญิง  7,000  คน  จ านวนครัวเรือน  4,066  ครัวเรือน  แยกเป็นหมู่บ้าน  ดังนี้ 

ท่ีมา :   ( ส านักงานทะเบียนอ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี  ข้อมูล  ณ  วันท่ี 18  เดือนพฤศจิกายน  2562 ) 

 

 

 

ชุมชนที่ ชื่อชุมชน 
จ านวนประชากร จ านวน 

ครัวเรือน 
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน   

 
เบอร์โทรศัพท ์ชาย หญิง รวม 

1 บ้านคลอง 243 196 439 126 นายพิเชษฐ์ ปานแสงทอง 081-7520331 
 

2 บ้านหนองชุมเห็ด 431 374 805 272 นายสุพัฒน์  ทิวาวัลย์ 089-8317746 
 

3 
 

บ้านสระตาพรหม 735 706 1,441 504 นายนพดล ไกรกิจฟุ้ง 081-7424885 

4 บ้านเจ็ดเนิน 657 677 1,334 345 นายช านาญ  ล าจวน 081-9821349 
 

5 บ้านโปร่งหิน 583 596 1,179 334 นายธนพล  เตศิริ 087-1366215 
 

6 บ้านเนินทุ่ง 476 464 940 243 นายนุกูล  สุดถ่ิน 089-8344134 
 

7 บ้านปรกฟ้า 763 752 1,515 455 นายเกียรติณรงค์ชัย ฉิมพลีกุล                  
               

089-9317763 
 

8 บ้านหนองแฟบ 347 274 621 222 นายเช็ง  จิตตะวิกุล 081-9968092 
 

9 บ้านหนองยาย
หมาด 

536 551 1,077 315 นายธนกร  รื่นรมย์วารี 062-6713557 

10 บ้านหนองมะนาว 697 711 1,408 363 นางกันนิกา ทีปกากร 084-7835573 
 

11 บ้านแปลง 580 585 1,165 287 นางปวิตราธรณ์  เกตุภัทรภณ 
 

081-7625439 

12 บ้านเขาวังแก้ว 368 405 773 198 นายนริศ   รุ่งเสถียร 081-7616219 
 

13 บ้านเนินตะแบก 454 443 897 251 นางสาวปราณี  เจริญ 084 -8665838 
 

14 บ้านโค้งประดู่ 267 266 533 151 นายอังปัว  เลิศกิจเจริญผล 086-0414975 

 
รวม 7,127 7,000 14,127 4,066 

  



2.ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
          อาชีพของประชาชน 

ประชากรในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ท านา ท าไร่                
ท าสวน เล้ียงสัตว์   และมีอาชีพท างานในโรงงานอุตสาหกรรม  
          รายได้ประชากร 

รายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคการเกษตรเฉล่ียประมาณ 25,000 บาท/คน/ปี  
ท่ีมา :   ( ส านักปลัดเทศบาลเมืองปรกฟ้า  อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี                                     

ข้อมูล ณ   เดือนกันยายนน 2562 )                                                                                                                                                                             
3  ข้อมูลด้านสังคม 

สถานศึกษาภายในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

 
ล าดับท่ี 

 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ต้ัง 

1 โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 
 

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด บ้านหนองชุมเห็ด ชุมชนที่ 2  บ้านหนองชุมเห็ด 
อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุร ี
 

2 โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม - บ้านเขาสัตตพรหม ชุมชนที่ 3  บ้านสระตาพรม 
อ าเภอเกาะจันทร์   จังหวัดชลบุร ี
 

3 โรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน - บ้านเจ็ดเนิน ชุมชนที่ 4  บ้านเจ็ดเนิน 
อ าเภอเกาะจันทร์   จังหวัดชลบุร ี
 

4 โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง - บ้านเนินทุ่ง ชุมชนที่ 6  บ้านทับบริบูรณ์ 
อ าเภอเกาะจันทร์   จังหวัดชลบุร ี
 

5 โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า 
  

บ้านปรกฟ้า ชุมชนที่ 7  บ้านปรกฟ้า 
อ าเภอเกาะจันทร์   จังหวัดชลบุร ี
 

6 
 

โรงเรียนบ้านแปลง 
 

- บ้านแปลง ชุมชนที่ 11  บ้านแปลง 
อ าเภอเกาะจันทร์   จังหวัดชลบุร ี
 

7 โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว 
 

- บ้านเขาวังแก้ว ชุมชนที่ 12  บ้านเขาวังแก้ว 
อ าเภอเกาะจันทร์   จังหวัดชลบุร ี
 

8 โรงเรียนบ้านโค้งประดู่ 
 

- บ้านโค้งประดู่ ชุมชนที่ 14  บ้านโค้งประดู่ 
อ าเภอเกาะจันทร์   จังหวัดชลบุร ี
 

9 โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด 
 

 บ้านหนองยายหมาด ชุมชนที่ 9  บ้านหนองยายหมาด 
อ าเภอเกาะจันทร์   จังหวัดชลบุร ี
 



   

 4  ข้อมูลด้านสถาบันและองค์กรทางศาสนา 

 จ านวนวัดทั้งหมด   10   แห่ง    คือ 
  1.วัดหนองชุมเห็ด ต้ังอยู่ชุมชนท่ี 2  บ้านหนองชุมเห็ด อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
  2. วัดป่าโชติธรรม (เขาเอียง) ต้ังอยู่ชุมชนท่ี  3 บ้านสระตาพรม อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
  3. วัดเจ็ดเนิน ต้ังอยู่ชุมชนท่ี 4  บ้านเนินหิน อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 

4. วัดทับบริบูรณ์   ต้ังอยู่ชุมชนท่ี  6 บ้านทับบริบูรณ์ อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
5. วัดปรกฟ้า ต้ังอยู่ชุมชนท่ี  7 บ้านปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
6. วัดพุทธศาสตร์  ต้ังอยู่ชุมชนท่ี  7 บ้านปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
7. วัดหนองบอน  ต้ังอยู่ชุมชนท่ี  9 บ้านหนองยายหมาด อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
8. วัดหนองยายหมาด  ต้ังอยู่ชุมชนท่ี 9 บ้านหนองยายหมาด อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 
9. วัดเขาวังแก้ว ต้ังอยู่ชุมชนท่ี  12 บ้านเขาวังแก้ว  อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
10. วัดเขาลมเย็น ต้ังอยู่ชุมชนท่ี  12 บ้านเขาวังแก้ว  อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 

 ส านักสงฆ์ จ านวน   3   แห่ง 
1. ส านักสงฆ์สระตาพรหม  ต้ังอยู่ชุมชนท่ี 3 บ้านสระตาพรม  อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 
2. ส านักสงฆ์โปร่งหิน ต้ังอยู่ชุมชนท่ี 5 บ้านโปร่งหิน อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
3. ส านักสงฆ์เขาลมเย็น ต้ังอยู่ชุมชนท่ี 12 บ้านเขาวังแก้ว อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 

ศาลเจ้า จ านวน 2 แห่ง  ต้ังอยู่ชุมชนท่ี 7  บ้านปรกฟ้า  อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
1. ศาลเจ้าแม่โป๊ยโป้      2.  ศาลหลวงเต่ีย 

มัสยิด    จ านวน 1 แห่ง  มัสยิดฮารุณมุสตอฟา ต้ังอยู่ชุมชนท่ี 7 บ้านปรกฟ้า  อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี    

           ท่ีมา  : ( กองการศึกษาเทศบาลเมืองปรกฟ้า  ข้อมูล  ณ  เดือนกันยายน 2562 )   

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าประจ าต าบล/ชุมชน   2   แห่ง    คือ 
1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านหนองชุมเห็ด  ต้ังอยู่ชุมชนท่ี   2   บ้านหนองชุมเห็ด  

อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี   เบอร์โทรศัพท์   038–260657 
2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านปรกฟ้า ต้ังอยู่ชุมชนท่ี  7  บ้านปรกฟ้า                        

อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
บุคลากรสาธารณสุขท้ังหมด 9 คน มีอาสาสมัครสาธารณสุข จ านวน 97 คนประธานอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าต าบลเกาะจันทร์  นายพงษ์เทพ บุญเมือง  เบอร์โทรศัพท์  086 - 8875267    
 

  ท่ีมา  :  ( กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมเทศบาลเมืองปรกฟ้า  อ าเภอเกาะจันทร์   จังหวัดชลบุรี  
ข้อมูล   ณ   เดือนกันยายน   2562 )    
 
 
 

 



 
5 ข้อมูลด้านความปลอดภัย 

มีตู้พักสายตรวจจ านวน  1 แห่ง    ต้ังอยู่ชุมชนท่ี   7  บ้านปรกฟ้า  อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี  
6 ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

การคมนาคม 
 การเดินทางติดต่อราชการที่อ าเภอเกาะจันทร์ มีรถโดยสาร 1 สาย ได้แก่รถโดยสารสายปรกฟ้า – 
ชลบุรี ส่วนสภาพถนนในชุมชนเป็นถนนดินและลูกรัง จ านวน 131 สาย ถนนลาดยาง จ านวน 26สาย ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 19 สาย  สะพาน  5  แห่ง   
5.2 การไฟฟ้า 
 ประชากรในเขตเทศบาลมีใช้ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 98.85 ของครัวเรือนท้ังหมดและบางส่วนใช้ไฟฟ้า 
(โซลาเซล ) คิดเป็นร้อยละ 4.11 ของครัวเรือนท้ังหมด 
  การประปา 

  การประปาท่ีเทศบาลเมืองปรกฟ้าบริหารจัดการเองจ านวน 10 ชุมชน  คือ ชุมชนท่ี  
3,4,5,7,9,10,11,12,13,14  จ านวนผู้ใช้น้ าประปาท้ังหมด  2,390  ครัวเรือน ชุมชนท่ี 2,6,8,15  เป็นการ
บริหารจัดการโดยชุมชน 
  โทรศัพท์ 
    มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ   จ านวน 20 แห่ง 
  ต้ังอยู่ชุมชนท่ี 2  จ านวน 2 แห่ง 

 ต้ังอยู่ชุมชนท่ี 3  จ านวน 3 แห่ง 
 ต้ังอยู่ชุมชนท่ี 5  จ านวน 2 แห่ง 
 ต้ังอยู่ชุมชนท่ี 6  จ านวน 1 แห่ง 
 ต้ังอยู่ชุมชนท่ี 7  จ านวน 5 แห่ง  
 ต้ังอยู่ชุมชนท่ี 8  จ านวน 1 แห่ง 
 ต้ังอยู่ชุมชนท่ี 9  จ านวน 1 แห่ง 
 ต้ังอยู่ชุมชนท่ี 11  จ านวน 2 แห่ง 
 ต้ังอยู่ชุมชนท่ี 12  จ านวน 1 แห่ง 
 ต้ังอยู่ชุมชนท่ี 13  จ านวน 1 แห่ง 
 ต้ังอยู่ชุมชนท่ี 14  จ านวน 1 แห่ง 
 

 ระบบเศรษฐกิจ 
  การเกษตร 
   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พชืส่วนใหญ่ท่ีปลูกคือ มันส าปะหลัง อ้อย ยูคา
ลิปตัส ขนุน มะม่วง ปาล์ม ข้าวโพด และพืชผักสวนครัว 
  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 กลุ่มอาชีพ และกลุ่มอื่นๆ ในต าบลเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า ต าบลเกาะจันทร์  
อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี  มีท้ังหมด  11  กลุ่ม  ดังนี้ 
 ชุมชนท่ี 1 กลุ่มท าขนมไทย 
 ชุมชนท่ี 2 กลุ่มท าเครื่องแกง 
 ชุมชนท่ี 3 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วง 



 ชุมชนท่ี 4 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 
 ชุมชนท่ี 5 กลุ่มเย็บผ้าโหล 
                ชุมชนท่ี 6 กลุ่มท าเครื่องแกง น้ าพริก 
                ชุมชนท่ี 7 กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ/กลุ่มร้านค้าชุมชน (วัดปรกฟ้า) /กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ต. 
     เกาะจันทร์ (ป๊ัมน้ ามัน) /กลุ่มสานเข่งปลาทู 
 ชุมชนท่ี 8 กลุ่มเล้ียงวัว/กลุ่มท าขนมจีน/กลุ่มท าน้ าพริกแม่ส าราญ/กลุ่มถักโครเชต์ 
 ชุมชนท่ี 9  กลุ่มผลิตไม้กวาดดอกหญ้า 
 ชุมชนท่ี 10 กลุ่มร้านค้าชุมชน 
 ชุมชนท่ี 11 กลุ่มสานเข่งปลาทู 
  แรงงาน 

 ประชากรในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ท านา  
ท าไร่ ท าสวน เล้ียงสัตว์ และมีอาชีพท างานในโรงงานอุตสาหกรรม  
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา  สถาบันและองค์กรทางศาสนา  วัดมีจ านวน 9 แห่ง คือ 
1.วัดสายวารี                   ต้ังอยู่ชุมชนท่ี   1  บ้านคลอง  อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 

  2.วัดหนองชุมเห็ด      ต้ังอยู่ชุมชนท่ี   2  บ้านหนองชุมเห็ด อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 
  3.วัดป่าโชติธรรม (เขาเอียง) ต้ังอยู่ชุมชนท่ี   3  บ้านสระตาพรม อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
  4. วัดเจ็ดเนิน      ต้ังอยู่ชุมชนท่ี   5  บ้านโปร่งหิน อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 

5.วัดทับบริบูรณ์     ต้ังอยู่ชุมชนท่ี   6  บ้านทับบริบูรณ์ อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
  6. วัดปรกฟ้า      ต้ังอยู่ชุมชนท่ี   7  บ้านปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
  7. วัดพุทธศาสตร์     ต้ังอยู่ชุมชนท่ี   7  บ้านปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
  8. วัดหนองบอน      ต้ังอยู่ชุมชนท่ี   9  บ้านหนองยายหมาด  อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
  9. วัดเขาวังแก้ว     ต้ังอยู่ชุมชนท่ี  12  บ้านเขาวังแก้ว อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 

        ส านักสงฆ์       จ านวน    4    แห่ง 
1.ส านักสงฆ์สระตาพรหม     ต้ังอยู่ชุมชนท่ี  3 บ้านสระตาพรม อ าเภอเกาะจันทร์    จังหวัดชลบุรี 
2.ส านักสงฆ์โปร่งหิน     ต้ังอยู่ชุมชนท่ี  5 บ้านโปร่งหิน อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
3.ส านักสงฆ์หนองยายหมาด ต้ังอยู่ชุมชนท่ี  9  บ้านหนองยายหมาด อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
4.ส านักสงฆ์เขาลมเย็น    ต้ังอยู่ชุมชนท่ี  12 บ้านเขาวังแก้ว อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
 ศาลเจ้า จ านวน 2 แห่ง    
1. ศาลเจ้าแม่โป๊ยโป้          ต้ังอยู่ชุมชนท่ี   7   บ้านปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 
2. ศาลหลวงเต่ีย              ต้ังอยู่ชุมชนท่ี   7   บ้านปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 
 มัสยิด     จ านวน  1   แห่ง      
มัสยิดฮารุณมุสตอฟา       ต้ังอยู่ชุมชนท่ี  7  บ้านปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี   
  
 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

 บุญกลางบ้าน และแม่ศรีผีกระด้ง  จะจัดช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ชาวบ้านจะร่วมกัน 
ท าบุญตักบาตรพอตอนเย็นจะท าการสวดมนต์ แล้วหลังจากนั้นจะท าการแห่แม่ศรีผีกระด้ง โดยจะให้ผู้หญิงสาว
บริสุทธิ์ใส่ชุดไทยมาร าและเล่นกิจกรรมซ่อนไข่โดยให้แม่ศรีปิดตาหาไข่ แล้วจะมีอีกคนท่ีถือกระด้งเพื่อตามหาไข่
    



 
 7.3 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 - น้ าพริกเครื่องแกง ชุมชนท่ี 2,6,8   ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วง ชุมชนท่ี 3  ผลิตไม้กวาดดอกหญ้า  
ชุมชนท่ี 9 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ   ล าน้ า ล าห้วย  มีจ านวน 10  สาย  คือ 
   สายท่ี 1    คลองหลวง ไหลผ่านชุมชนท่ี  1, 2, ,8, 10 
   สายท่ี 2    ห้วยวังระก า ไหลผ่านชุมชนท่ี  1, 6 ,12 ,2  
   สายท่ี 3    ห้วยเสือแพะไหลผ่านชุมชนท่ี  3,  6 
   สายท่ี 4    ห้วยบวบ ไหลผ่านชุมชนท่ี  2, 13 
   สายท่ี 5    ห้วยน้ าโสม ไหลผ่านชุมชนท่ี  11 
   สายท่ี 6    ห้วยแปดวา ไหลผ่านชุมชนท่ี  6, 9, 11 
   สายท่ี 7    ห้วยโค้ง ไหลผ่านชุมชนท่ี  9, 11 
   สายท่ี 8    ห้วยปอ ไหลผ่านชุมชนท่ี  6 ,9 ,11 ,12 
   สายท่ี 9    ห้วยซุง ไหลผ่านชุมชนท่ี  8 
   สายท่ี 10  ห้วยร าแพน ไหลผ่านชุมชนท่ี  4,5 ,14,10 
  บึง หนอง และอื่นๆจ านวน 3 แห่ง คือ 
   หนองตะเคียนอยู่ชุมชนท่ี  5 บ้านโปร่งหิน  หนองกรันเกราอยู่ชุมชนท่ี 11 บ้านแปลง  
   หนองกะหลักอยู่ชุมชนท่ี 7 บ้านปรกฟ้า  
 8.2 ป่าไม้ 
   - ไม้ยูคาลิปตัส  ต้นปาล์ม  ต้นมะม่วง   ต้นขนุน   ต้นมะพร้าวและสวนยางพารา 

 
9.ข้อมูลด้านศักยภาพของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
 โครงสร้างและอัตราก าลังของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

9.1 อัตราก าลังของเทศบาลเมืองปรกฟ้า  มีจ านวนบุคลากรท้ังหมด   101   คน  ดังต่อไปนี้ 
  นายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า   จ านวน   1  คน  (ฝ่ายบริหาร) 
  รองนายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า   จ านวน   3  คน  (ฝ่ายบริหาร) 
  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า  จ านวน   2  คน  (ฝ่ายบริหาร) 
  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า  จ านวน   1  คน  (ฝ่ายบริหาร) 
  ท่ีปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า  จ านวน   1  คน  (ฝ่ายบริหาร) 
  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า   จ านวน 18  คน  (ฝ่ายนิติบัญญัติ) 
  พนักงานเทศบาล    จ านวน 27  คน  
  ลูกจ้างประจ า     จ านวน   3  คน 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ    จ านวน  21  คน 
  พนักงานจ้างท่ัวไป    จ านวน   24  คน  
 



ตารางแสดงอัตราก าลังจ านวนบุคลากรทั้งหมดของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

อัตราก าลังของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
 

จ านวนบุคลากร (คน) 
 

ฝ่ายนิติบัญญัติ 18 
 

ฝ่ายบริหาร 8 
 

ข้าราชการ 24 
 

ลูกจ้างประจ า 3 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 21 
 

พนักงานจ้างท่ัวไป 27 
 

รวมทั้งสิ้น 
 

101 
 

 

ท่ีมา  : ( งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัดเทศบาลเมืองปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
ข้อมูล     ณ  เดือนกันยายน   2562 ) 

10. ข้อมูลด้านการเมืองการบริหาร 

- ตามมาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข 
เพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562  เทศบาลเมืองมีอ านาจหน้าท่ีต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 

(1)  กิจการตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 50 
(2)  ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
(3)  ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(4)  ให้มีและบ ารุงสถานท่ีท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 
(5)  ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(6)  ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ 
(7)  ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
(8)  ให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเช้ือท้องถิ่น 

- ตามมาตรา 54 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข 
เพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562  เทศบาลเมืองอาจจัดท ากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
(2) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
(3) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(4) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 



(5) ให้มีและบ ารุงโรงพยาบาล 
(6) ให้มีการสาธารณูปการ 
(7) จัดท ากิจการซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
(8) จัดต้ังและบ ารุงและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
(9) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีส าหรับการกีฬาและพลศึกษา 
(10)  ให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
(11)  ปรับปรุงแหล่งเส่ือมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น 
(12)  เทศพาณิชย์ 

สภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจ านวน  3 เขต 
เลือกตั้ง  เขตละ 6 คนรวม 18 คน มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 4  ปี ท าหน้าท่ีเป็นฝ่ายนิติบัญญัติตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายแผนพัฒนาระเบียบข้อบังคับ ต่าง ๆ 
 ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน ซึง่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน                  
รองนายกเทศมนตรี จ านวน 3 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  จ านวน 
2 คน ซึ่งมาจากการแต่งต้ังของนายกเทศมนตรี   มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี มีหน้าท่ีรับผิดชอบการ
บริหารงานของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนพัฒนาระเบียบ และข้อบังคับต่างๆโดยรอง
นายกเทศมนตรี  ท าหน้าท่ีช่วยเหลือการปฏิบัติงานของนายกตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  นอกจากสภาเทศบาล  และฝ่ายบริหารแล้วยังมีข้าราชการประจ าเรียกว่า  พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง โดยมีปลัดเทศบาลเมืองปรกฟ้าเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในงานประจ า
ท่ัวไป   แบ่งการบริหารงานออกเป็นส่วนต่าง ๆ จ านวน 6 ส่วนราชการ ตามปริมาณ และคุณภาพของงาน ดังนี้ 
 

(1) ส านักงานปลัด 
มีหน้าท่ี ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลงานป้องกัน  

และงานบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง การบริการประชาชน ดูแลจัดการ
ประชุมสภาฯจัดเตรียมให้บริการด้านสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ และอ านวยความสะดวกต่างๆ  ในการเลือกตั้ง และ
งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 

(2) กองคลัง  
มีหน้าท่ี  ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการพัฒนารายได้ การเงนิและบัญชี  

การจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆงานสถิติการคลัง รวมท้ังงานบริการแผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน  
การจัดซื้อจัดจ้าง และงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 

(3) กองช่าง 
มีหน้าท่ี ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการควบคุมอาคาร และขออนุญาต 

ปลูกสร้างอาคารการควบคุมผังเมือง  และการจัดท าผังเมือง  งานวิศวกรรมโยธางานสถาปัตยกรรม งานบ ารุง 
รักษาทางและสะพานงานบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค งานติดต้ังเสาไฟฟ้า งานสาธารณะ และงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 



 
 

(4) กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  
มีหน้าท่ี   ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านบริหารและวิชาการทางการศึกษา 

 งานโรงเรียน งานนิเทศการศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา งานเผยแพร่และแนะแนวการศึกษางานการศึกษา
นอกโรงเรียนงานด้านสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน งานพัฒนาชุมชน  งานทางด้านประเพณี  
ศาสนาและวัฒนธรรม  และงานอืน่ท่ีเกี่ยวข้องหรอืได้รับมอบหมาย 
 

(5) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  
มีหน้าท่ี ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านบริการทางการแพทย์งานวิชาการ  

และแผนงานด้านสาธารณสุข งานเวชกรรมสังคม งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานรักษาความสะอาดสุขาภิบาล
อนามัยและส่ิงแวดล้อม และงาน อื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

  ( 6 ) กองวิชาการและแผนงาน  
 มีหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ 
และงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 

 บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน 
                  ในกิจกรรมการทางการเมืองและทางการบริหาร เทศบาลเมืองปรกฟ้าได้ให้ประชาชน  ได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนได้ร่วมเสนอปัญหาความต้องการท่ีจะพัฒนาด้านต่างๆ ใน
ชุมชนนั้นๆ และยังได้ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงกจิกรรมต่างๆ 
ท่ีเทศบาลเมืองปรกฟ้าจัดท าขึ้นตลอดท้ังปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามค าแถลงนโยบาย 
ของนายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า 

 

หลักการและแนวทาง 
 

   เทศบาลเมืองปรกฟ้า  ได้ด าเนินการตามแนวนโยบาย ท่ีได้แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า เมื่อ
วันท่ี 19 เมษายน 2555  ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ) เทศบาลได้
น าพาความผาสุก  ความเจริญก้าวหน้า สร้างความมั่นคงมาสู่ประชาชน  เพื่อให้การบริหารราชการ  สามารถ
บรรลุถึงภารกิจ และด าเนินการไปตามแนวนโยบายท่ีได้แถลงไว้ ได้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
เป้าหมายการ พัฒนาท้องถิ่น ด้วยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมก าหนด
ทิศทางการพัฒนาให้เป็นไป ตามความต้องการ ของประชาชน เปิดโอกาสให้ทุกชุมชนมีส่วนร่วม ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถิ่นไปสู่เป้าหมาย ได้อย่างสมบูรณ์โดยใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้เน้นย้ าให้ส่วนราชการทุกส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ได้ขับเคล่ือน
ด าเนินการตามนโยบายดังกล่าวท้ัง  9 ด้าน ท่ีได้แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้าภายใต้เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  พร้อมเร่งด าเนินการปฏิบัติภารกิจท่ีสามารถสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ท้ังในส่วนท่ีเป็นภารกิจประจ า และภารกิจตามนโยบายและความจ าเป็น
เร่งด่วน ซึ่งสามารถสรุปผลการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้าใน
ภาพรวมได้ ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อบรมการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่กรรมการชุมชน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครการจิตอาสา เราท าดีด้วยหัวใจ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ ส่งเสริมปรับ ปรับปรุง ภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็ก 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การประชุมประชาคมเมืองเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาห้าปี ( พ.ศ. 2561 -2565 ) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในเรื่องอัคคีภัยเบื้องต้น  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกัน และควบคุม  มือ เท้า ปาก  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการ ชุมชนเข้มแข็ง เอชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมวันสงกรานต์  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา  
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