
เจ้าของ เทศบาลต าบลปกัธงชัย 

ที่ปรึกษา  นางสมปอง  หมุนดอน  นางสาวอจัฉรา  เทพกมล  นายสมบัติ  ยนัจะโปะ

บรรณาธิการอ านวยการ  นายธนากร  หงษ์อินทร์

บรรณาธิการข้อมูล  นางสาวอมัพาพัชร์ ศาสตร์ใหม่  นายสถาบัน  ปลอดครบุรี  จ่าเอกไตรสรณ์ สนโสม  

นายสุรศักดิ์  ทวันเวท  ว่าที่ร้อยตรีอ านาจ  สันทอง

จัดท าโดย  นางสาวลิวะกุล  ทวีพุดซา

ปีที่  8  ฉบับที่  1 ตุลาคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2563                                                            จดหมายข่าวเทศบาลต าบลปักธงชัย

จากใจนายกเทศมนตรี

รายนามคณะผูจ้ดัท าจดหมายขา่วเทศบาลต าบลปกัธงชยั 

ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปักธงชยั  199 หมู่  16 ต าบลเมืองปกั  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสมีา  30150

โทร. 0  4400 9850  โทรสาร  0 4400 9850 

พบเห็นการประพฤติมิชอบ  ปฏิบัติหน้าที่ไม่โปร่งใส

แจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่  

เทศบาลต าบลปักธงชยั  โทร. 0 4400 1812 หรือ  

สายตรงนายกเทศมนตรี  โทร. 089 844 1164

www.pakthongchai.go.th

พบเหน็เหตเุพลงิไหม ้ แจง้ไดท้ี่

งานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั

เทศบาลต าบลปกัธงชยั  

โทร. 0 4400 1812

ตลอด  24  ชัว่โมง

สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่าน

เริ่มไตรมาสแรกของปีงบประมาณ  

2563 ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มุ่งมั่น

ท างานกันอย่างเต็มที่  และขอให้พี่

น้องประชาชนมั่นใจได้ว่าเราจะพัฒนา

เทศบาลในทุกๆด้าน  เพื่อความกิน

ดีอบู่ดีของพี่น้องชาวปักธงชัยทุกคน

(นางสมปอง  หมุนดอน)

นายกเทศมนตรตี าบลปกัธงชยั

1



เทศบาลต าบลปักธงชยัเข้าร่วมกิจกรรมนอ้มร าลึกเนือ่งในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพสกนิกร  

ในวันที่  13  ตุลาคม  2563  ณ  ลานอเนกประสงค์หน้าที่วา่การอ าเภอปกัธงชัย

ปีที่  8  ฉบับที่  1 ตุลาคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2563                                                            จดหมายข่าวเทศบาลต าบลปักธงชัย

เรื่องของกจิกรรม

เทศบาลต าบลปักธงชยั 199 หมู่ 16 ต าบลเมืองปกั อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150 โทรศัพท์/โทรสาร 0 4400 1812

2



เทศบาลต าบลปักธงชยั  ลงพื้นที่ดูแลพี่น้องชาวเทศบาลต าบลปกัธงชัยผู้ประสบภัยพิบัตอิุทกภัย (น้ าท่วม)  ช่วงเดอืนตุลาคม  2563

ปีที่ 8  ฉบับที่  1 ตุลาคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2563                                                            จดหมายข่าวเทศบาลต าบลปักธงชัย

เรื่องของกจิกรรม

เทศบาลต าบลปักธงชยั 199 หมู่ 16 ต าบลเมืองปกั อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150 โทรศัพท์/โทรสาร 0 4400 1812
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เทศบาลต าบลปักธงชยัร่วมกิจกรรม  5ส.  หลังน้ าลด  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามคัคีของพี่นอ้งชาวปัก

ธงชัย  วันที่  23  ตุลาคม  2563 ณ ลานเอนกประสงค์หน้าที่วา่การอ าเภอปกัธงชัย  และถนนสืบศิริ อ าเภอปักธงชัย  

จังหวัดนครราชสมีา

ปีที่  8  ฉบับที่  1 ตุลาคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2563                                                            จดหมายข่าวเทศบาลต าบลปักธงชัย

เรื่องของกจิกรรม

เทศบาลต าบลปักธงชยั 199 หมู่ 16 ต าบลเมืองปกั อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150 โทรศัพท์/โทรสาร 0 4400 1812
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ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลต าบลปักธงชยั จัดงานวันลอยกระทง  เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนรุกัษ์ประเพณีวฒันธรรมไทย  

วันที่ 30 ตุลาคม 2562  ณ  ลานหนา้ศนูยพ์ัฒนาเดก็เล็กฯ  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสมีา

ปีที่  8  ฉบับที่  1 ตุลาคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2563                                                            จดหมายข่าวเทศบาลต าบลปักธงชัย

เรื่องของกจิกรรม

เทศบาลต าบลปักธงชยั 199 หมู่ 16 ต าบลเมืองปกั อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150 โทรศัพท์/โทรสาร 0 4400 1812
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ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลต าบลปักธงชยั จัดงานวันครสิมาสต์ เพื่อให้นักเรียนได้เรยีนรู้วฒันธรรมเกี่ยวกับวันครสิต์มาส

เพื่อให้นักเรียนได้รับความสนกุสนานจากการเขา้ร่วมกิจกรรม และใช้โอกาสนี้ในการแสดงความสามารถของตนเอง

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจรยิธรรมด้านการมีวนิยั ความสามัคคี มีน้ าใจและการท างานเป็นทีม  วันที่ 25 ธนัวาคม 2563  

ณ  ลานหนา้ศนูย์พัฒนาเดก็เล็กฯ  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสมีา

ปีที่  8  ฉบับที่  1 ตุลาคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2563                                                            จดหมายข่าวเทศบาลต าบลปักธงชัย

เรื่องของกจิกรรม

เทศบาลต าบลปักธงชยั 199 หมู่ 16 ต าบลเมืองปกั อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150 โทรศัพท์/โทรสาร 0 4400 1812
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เทศบาลต าบลปักธงชยั ร่วมกิจกรรมประกวดเต้นแอโรบิก ในงานเทศกาลผ้าไหมและของดเีมืองโคราช  ครั้งที่  20  ประจ าปี  

2563  เพื่อเป็นการส่งเสริม  สนับสนนุภูมิปัญญาท้องถิ่น  สร้างค่านิยมในการใช้ผ้าไหม ส่งเสริมการท่องเที่ยว  

และส่งเสริมการออกก าลังกาย วันที่  10  ธนัวาคม  2563 ณ  บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  48 พรรษา  

หมู่ที่  2  ต าบลเมืองปกั  อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสมีา

ปีที่  8  ฉบับที่  1 ตุลาคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2563                                                            จดหมายข่าวเทศบาลต าบลปักธงชัย

เรื่องของกจิกรรม

เทศบาลต าบลปักธงชยั 199 หมู่ 16 ต าบลเมืองปกั อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150 โทรศัพท์/โทรสาร 0 4400 1812
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เทศบาลต าบลปักธงชยั ออกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับประชาชนในเขตรับผิดชอบ  ม.4  ม.5  ม.6  ม.7  ม.9  ม.16  และ  ม.18

ปีที่  8  ฉบับที่  1 ตุลาคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2563                                                            จดหมายข่าวเทศบาลต าบลปักธงชัย

เรื่องของกจิกรรม

เทศบาลต าบลปักธงชยั 199 หมู่ 16 ต าบลเมืองปกั อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150 โทรศัพท์/โทรสาร 0 4400 1812
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เทศบาลต าบลปักธงชยั ด าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้กับประชาชนในเขตรับผิดชอบ

เทศบาลต าบลปักธงชยั ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจรงิกรณีน้ าเนา่เสียจากการย้อมไหมลงสู่แม่น้ าล าคลอง



โครงการตั้งจุดร่วมบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ (7 วันอันตราย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ อาคารป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลต าบลปักธงชยั หมู่ที่ 16 ต าบลเมืองปกั อ าเภอปักธงชัย จังหวัด

นครราชสมีา เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างอุ่นใจกับวิถีใหม่ทีห่่างไกลจากอบุัติเหตุชว่งเทศกาลปีใหม่ 

ตั้งแต่วันที่  29  ธนัวาคม  2563  ถึง วันที่  4  มกราคม  2564

ปีที่  8  ฉบับที่  1 ตุลาคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2563                                                            จดหมายข่าวเทศบาลต าบลปักธงชัย

เรื่องของกจิกรรม

เทศบาลต าบลปักธงชยั 199 หมู่ 16 ต าบลเมืองปกั อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150 โทรศัพท์/โทรสาร 0 4400 1812
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ปีที่ 8  ฉบับที่  1 ตุลาคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2563                                                            จดหมายข่าวเทศบาลต าบลปักธงชัย

นานาสาระดดีี

ประชาสมัพนัธก์ารรบัช าระภาษี  
โดย  

กองคลงั 
เทศบาลต าบลปกัธงชยั

ได้ตระหนักถึงงบพฒันาทุกบาททีไ่ด้มาจากภาษีของพีน้่องประชาชนทีม่ารว่ม
ช าระอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็น
ภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ  ก าหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี  (ภ.ร.ด.2)  
ภายในวันที่  28 กุมภาพันธ์ของทกุปี  และช าระภาษีภายใน  30 วัน  
หลังจากเจ้าพนักงานได้แจ้งการประเมินภาษแีล้ว
ภาษีป้าย  ก าหนดยื่นแบบแสดงรายการ  (ภ.ป.1)  และช าระภาษีป้ายภายในวันที่  
31 มีนาคมของทุกปี
ภาษีบ ารงุท้องที ่ ช าระเงินค่าภาษีภายในวันที่  30 เมษายนของทุกปี
การขออนญุาตฆ่าสตัว์  สามารถตดิตอ่ขออนุญาตได้ที่เทศบาลต าบลปักธงชัย  
โทรศัพท์สอบถามได้ที ่ 044 – 009850 ได้ทุกวันในเวลาราชการ

เทศบาลต าบลปักธงชยั 199 หมู่ 16 ต าบลเมืองปกั อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150 โทรศัพท์/โทรสาร 0 4440 01812

ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
นอกจากจะก าหนดสทิธติา่งๆ ที่ประชาชนพงึมไีวแ้ลว้

ยังไดก้ าหนดหนา้ทีข่องประชาชนทีจ่ะตอ้งเสยี ภาษี ตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ
ซึ่งกฎหมายทีใ่ชเ้ปน็ขอ้ก าหนดในการเรยีกเก็บ ภาษี คือ ประมวลกฎหมายรษัฎากร

http://money.sanook.com/tax/

