
 



 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ซึ่งกำหนดไว้ว่าการ

ดำเนินงาน ให้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูล และรายงานผล

การดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมดว้ย 

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  

2560 มาตรา 253 ขอรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มาเพื่อให้ประชาชนได้มี

ส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงาน อบต.ปากช่อง ดังนี้ วิสัยทัศน์  และพันธกิจ แนวนโยบายในการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 

“ พัฒนาทั่วถึง คลอมคลุมทุกภารกิจ ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบได้ ” 

พันธกิจในการใชเ้ป็นกรอบในการดำเนินงานเพื่อไปสู่วิสัยทัศน์ 

1. พัฒนาคน และสังคมให้มคีุณภาพ พร้อมทั้งมีคุณธรรมและจรยิธรรมควบคู่กันไป 

2. พัฒนาทั้งด้านความเป็นอยู่  สุขภาพ และอาชีพ ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้กิดการพัฒนาทั้งด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

4. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในทุก ๆ ด้าน 
 

               

          องค์การบรหิารส่วนตำบลปากช่อง  สำนักงานปลัด  งานธุรการ 

                          รายงานผลปฏิบัตงิานประจำปีงบประมาณ  2563 

       



คำนำ 
   

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง  ประจำปี      

พ.ศ. 2563   จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลดำเนินงานตามนโยบายของ  นายเสกสันต์  ทองสวัสดิ์วงศ์ นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื ่อให้เป็นตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการดำเนินงาน  ให้

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผูบ้ริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงาน

ให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกใหป้ระชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย   ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่กฎหมายบัญญัติ  พระราชบัญญัติสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 7) มาตรา 

58/5  ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้

แถลงไว้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นประจําทุกปี 

    ทั้งนี ้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำปี 

พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยสาระสำคัญ  4  ส่วน  ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1  ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 

 ส่วนที่ 2  ขอ้มูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 

 ส่วนที่ 3  รายงานงบการเงิน 

ส่วนที่ 4  รายงานผลการดำเนนิงาน 

 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของ

นายกองค์การบริหารส่วนบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   เล่มนี้จะเป็นอีกหนึ่ง

ช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับดูแลการบริหารจัดการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลปากช่องตามหลักธรรมาภบิาลต่อไป 

 

  

 

  

 

 

   องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 1.1 ด้านกายภาพ 

  ที่ตัง้ของหมู่บ้านหรอืชุมชนหรอืตำบล 

ในอดีตปากช่องเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ มีทำเลที่ตั้งอยู่บริเวณป่าเขาซึ่งมีต้นไม้หนาทึบ เส้นทางคมนาคม

ไม่สะดวก มีเฉพาะเส้นทางเดินเท้าและใช้สัตว์เป็นพาหนะ แม้แต่เกวียนยังไม่สามารถผ่านได้ แต่เป็นชุมชนที่มี

ความสำคัญมาก เพราะเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างภาคกลางและภาคอีสาน เนื่องจากเป็นป่าดิบชื้นจึงมียุงป่า ชุกชุม 

ทำให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้รับเชือ้ไข้ป่า และเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้จึงได้รับการขนานนามว่า  “ เทือกเขา

ดงพญาไฟ ” ต่อมาสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกราบทูลสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอให้เปลี่ยนชื่อ

จากดงพญาไฟเป็น “ดงพญาเย็น” และใช้เรยีกมาจนปัจจุบันนี้ 

นับแต่ปี พ.ศ. 2430 เป็นต้นมา บ้านปากช่องขึ้นกับ ต.ขนงพระ อ.จันทึก จ.นครราชสีมา แต่ต่อมา

ในปี พ.ศ. 2434 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดให้สร้างทางรถไฟจากกรุงเทพฯ 

ถึงนครราชสีมา โดยในการสร้างทางรถไฟบริเวณบ้านปากช่องนั้น จำเป็นต้องระเบิดภูเขาเพื่อวางรางรถไฟ     

จึงทำให้เกิดเป็นช่องระหว่างภูเขาขึ้น ดังนั้นผู้คนทั่วไปจึงเรียกหมู่บ้านแห่งนี้ว่า “ปากช่อง” นับแต่นั้นเป็นต้นมา 

กระทั่งในปี พ.ศ. 2482 ทางการได้สั่งยุบ ต.ขนงพระ อ.จันทึก และให้บ้านปากช่องไปขึ้นกับ ต.จันทึก อ.สีคิ้ว 

ซึ่งปัจจุบันจมอยู่ใต้เขื่อนลำตะคอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2492 หมู่บ้านปากช่องได้รับการยกฐานะเป็นตำบล     

ปากช่อง ในปี พ.ศ. 2499 รัฐบาลไทยร่วมกับสหรัฐอเมริกา สร้างถนนมิตรภาพตั้งแต่จังหวัดสระบุรีจนถึง

นครราชสีมาทำให้ ต.ปากช่องมีความเจริญรุ่งเรืองในหลายๆ ด้าน และชุมชนเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทางการจึง

ได้ยกฐานะให้เป็นกิ่งอำเภอปากช่อง และในวันที่ 23 กรกฎาคม 2501 ก็ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอปากช่อง 

ตราบถึงปัจจุบัน 

ตำบลปากช่องเป็นส่วนหนึ่งของเขตการปกครองอำเภอปากช่อง(ตามระเบียบบริหารราชการส่วน

ภูมภิาค) ประกอบด้วย 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น) ได้แก่ เทศบาล

เมืองปากช่อง และองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้าน

หนองมะค่า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลปากช่องเป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 (ตามหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 

ตอนพิเศษ 6 ง วันที่ 3 มีนาคม 2538 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล)     

มีจำนวนหมู่บ้านรวมทั้งสิน้ 22 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ระหว่าง ตำบลหนองสาหร่าย ตำบลขนงพระ ตำบลจันทึก ตำบล

กลางดง และอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
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 ที่ตัง้ ขนาด และอาณาเขตติดต่อ 

  ตำบลปากช่องเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอ

ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ทั้งสิ้น 148.96 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 93,118 ไร่ มีอาณาเขต

ติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้คือ 

ทิศเหนอื ติดต่อกับ ตำบลจันทึกและตำบลหนองสาหร่าย 

ทิศใต้  ติดต่อกับ ตำบลกลางดง  

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลขนงพระ และตำบลหนองนำ้แดง 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลกลางดง เขตป่าสงวนดงพญาเย็น  

และตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  รูปที่ 1 แผนทีแ่สดงอาณาเขตตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
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ลักษณะภูมปิระเทศ 

ตำบลปากช่องพื้นที่ทางด้านตะวันตกและด้านใต้เป็นที่ราบเอียงและหุบ  ส่วนทางด้านเหนือและ

ตะวันออกเป็นที่ราบเอียงและลอนคลื่นนอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำที่สำคัญคือ   คลองตาลอง ,หนองผักเสน ,    

ลำทองหลาง ,คลองหนองมะค่า ,คลองกะโตวา ,ลำตะคอง ,คลองซับน้อย  และคลองอุบากันต์  

  ลักษณะภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมอิากาศของตําบลปากช่อง จัดอยูในลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน (Tropical monsoon 

climate) ซึ่งแบงได 3 ฤดู คือ ฤดูฝนเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวันตกเฉียงใตพัดผานทะเลและมหาสมุทร ทําใหมีอากาศชุมชื้นและฝนตกชุก สวนฤดูหนาวเริ่มตั้งแตเดือน

พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดเอาความหนาวเย็น

และความแหงแลงมา สําหรับฤดูรอนเริ ่มตั ้งแตเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนซึ่งมีอากาศรอน และอบอาว       

จากสถติภิูมอิากาศของสถานีตรวจอากาศจังหวัดนครราชสีมาไดนํามาใชพจิารณาเปนตัวแทนลักษณะภูมิอากาศ

ในพืน้ที่ตําบลปากช่อง สรุปไดดังน้ี 

1. ปริมาณนำ้ฝนที่ตกในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เฉลี่ย 15 ปี 

 หมายเหตุ  สงูสุด , เฉลี่ย, ต่ำสุด   2548-2562  

สถานีบ้านหนองกะโตวา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาค ตอน. ตอนล่าง  สำนกัอุทกวิทยาและบริหารน้ำ  กรมชลประทาน 

ปี 

 

เม.ย. 

 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ปริมาณ

น้ำฝน

รวมท้ังปี  

(มิลลิเมตร) 

จำนวน

ฝนตก 

(วัน/ปี) 

2548  0.0  234.4 60.4 138.9 65.6 225.5 86.3 122.5 0.0 0.0 34.8 103.3 1,071.7 56 

2549  110.3  120.6 158.8 99.4 65.1 261.6 160.4 42.6 0.0 0.0 77.9 43.9 1,140.6 67 

2550  124.8  165.2 44.5 44.5 100.4 119.4 245.6 9.2 0.0 0.0 0.0 40.0 893.6 48 

2551  90.9  139.2 65.3 22.7 132.8 273.6 273.1 0.0 0.0 0.0 39.0 126.4 1,163.0 56 

2552  161.2  142.3 64.0 38.9 150.2 185.0 234.6 0.0 0.0 3.9 42.2 3.0 1,025.3 48 

2553  135.5  31.0 36.0 152.3 218.3 186.6 381.3 0.0 10.0 0.0 89.0 8.0 1,248.0 51 

2554  145.5  335.6 107.4 83.6 96.3 320.6 111.2 0.0 0.0 76.5 29.5 17.8 1,324.0 64 

2555  86.0  88.0 75.0 59.5 88.4 147.2 78.0 46.5 0.0 27.0 34.0 37.0 766.6 43 

2556  72.0  90.0 77.5 55.0 97.4 357.8 224.5 0.0 0.0 0.0 12.0 43.0 1,029.2 58 

2557  36.0  50.7 44.5 27.4 121.0 70.0 110.0 23.8 0.0 2.0 10.0 73.0 568.4 43 

2558  84.0  57.0 31.0 67.0 21.0 196.1 175.0 28.0 0.0 30.0 0.0 5.0 694.1 32 

2559  24.0  83.0 252.0 176.0 24.0 173.0 86.0 79.0 0.0 0.0 32.0 69.0 998.0 42 

2560  19.0  204.0 65.2 78.0 41.0 112.0 80.0 0.0. 18.0 0.0 78.0 0.0 695.2 42 

2561  75.0  60.0 0.0 44.0 143.0 42.0 12.0 34.0 33.0 0.0 0.0 0.0 443.0 33 

2562  66.0  81.0 31.0 82.0 52.5 144.0 37.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 439.5 28 

สูงสุด  161.2  335.6 252.0 176.0 218.3 357.8 381.3 79.0 33.0 76.5 89.0 126.4 1324.0 67 

เฉล่ีย  87.9  125.5 74.2 77.9 94.5 187.6 153.0 25.7 4.1 9.3 31.9 40.7 903.6 48 

ต่ำสุด  19.0  31.0 31.0 22.7 21.0 70.0 78.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 568.4 37 
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2. อุณหภูม ิมอีุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป 27.1 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนมอีุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 29.8 

องศาเซลเซียสและเดือนธันวาคมมอีุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 23.3 องศาเซลเซียส  

3.  ความชืน้สัมพัทธ มีความชืน้สัมพัทธเฉลี่ยทั้งป 70.0 เปอรเซ็นต เดือนกันยายนมคีวามชืน้

สัมพัทธเฉลี่ยสูงสุด 80 เปอรเซ็นต   และเดือนกุมภาพันธและมีนาคม มคีวามชื้นสัมพัทธเฉลี่ยต่ำสดุ 61 

เปอรเซ็นต 

        ลักษณะของดนิ 

    ตำบลปากช่องมีกลุ่มชุดดนิทั้งหมด 10 ชุด มีความเหมาะสมในการปลูกพืช ดังนี้ 

  - พืชไร่           ครอบคลุมพื้นที่  60 เปอร์เซ็นต์ 

  - ไม้ผล   ครอบคลุมพืน้ที่  32 เปอร์เซ็นต์ 

  - พืชผัก,ไม้ดอก  ครอบคลุมพืน้ที่  5 เปอร์เซ็นต์ 

  - ไม้ยืนตน้  ครอบคลุมพืน้ที่  3 เปอร์เซ็นต์ 

     โดยกลุ่มดินของตำบลปากช่องแบ่งออกเป็น   4   กลุ่ม 

  - กลุ่มดินไร่  ครอบคลุมพืน้ที่  70 เปอร์เซ็นต์ 

  - กลุ่มดินคละ  ครอบคลุมพืน้ที่  10 เปอร์เซ็นต์ 

  - พืน้ที่ภูเขาและที่สูง ครอบคลุมพืน้ที่  15 เปอร์เซ็นต์ 

  - พืน้ที่อื่น  ครอบคลุมพืน้ที่  5 เปอร์เซ็นต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

รูปที่ 2 แผนที่สภาพการใชท้ี่ดินตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

(ที่มา:  ส่วนวิเคราะห์สภาพการใชท้ี่ดนิที่ 2 สำนักสำรวจดินและวางแผนการใชท้ี่ดิน พ.ศ. 2550) 
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ลักษณะของแหล่งน้ำ 

จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน    1 สาย   (แม่นำ้ลำตะคอง) 

จำนวนหว้ย/หนอง/คลอง/บึง   4 แห่ง   (หมู่ 1, 2, 7, 10 ,20) 

จำนวนอ่างเก็บน้ำและฝายน้ำล้น 12 แห่ง    

จำนวนบ่อน้ำสาธารณะ          103 แห่งจำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 13 แห่ง 

 

                                 รูปที่ 3 แผนที่แสดงแหลง่น้ำในเขตตำบลปากชอ่ง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

   

ลักษณะของไม้และป่าไม้  

พืน้ที่ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าที่ปลูกโดยกรมป่าไม้ ประกอบด้วย กระถินยักษ์ เสียด สัก ยูคา และไม้ 

เบญจพรรณทั่วไป 
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2. ด้านการเมืองการปกครอง 

 เขตการปกครอง      

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องในปี พ.ศ.2563 แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 22 หมู่บ้าน  
ได้แก่ คลองตาลอง หมู่บ้านหนองผักเสน หมู่บ้านโป่งประทุน หมู่บ้านบันไดม้า หมู่บ้านหนองมะค่า หมู่บ้าน

หนองอีเหลอ หมู่บ้านลำทองหลาง หมู่บ้านหนองตาแก้ว หมู่บ้านแก่นท้าว หมู่บ้านหนองกะโตวา หมู่บ้านปาก

ช่อง หมู่บ้านหนองน้อย หมูบ่้านหนองสวอง หมู่บ้านซับน้ำเย็น หมู่บ้านเหนอื หมู่บ้านซับหวาย หมู่บ้านสะพานดำ 

หมู่บ้านตลาดน้อยหน่า หมู่บ้านโนนอารยี์ หมู่บ้านไทยเจรญิ หมู่บ้านโนนสมบูรณ์ และหมู่บ้านหนองยาง 

    ข้อมูลเกีย่วกับจำนวนประชากร 

 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวนประชากร จำนวน

ครัวเรือน 
ผู้นำหมู่บ้าน 

หมายเลข 

โทรศพัท ์ชาย หญงิ รวม 

1 บ้านคลองตาลอง 325 359 684 312 นายสว่าง ศรีสุวรรณ (กำนัน) 081-2652446 

2 บ้านหนองผักเสน 341 363 704 330 
นายไพฑูรย์ ศาสวัตรวทิยากร 

(ผู้ใหญ่บา้น) 

081-2822628 

3 บ้านโป่งประทุน 553 625 1,178 593 
นายอสัมภิญพงศ์ โรจนบุรานนท์ 

(ผู้ใหญ่บา้น) 

089-8484987 

4 บ้านบันไดม้า 720 762 1,482 713 นายจำนงค์  นาชัยเพชร (ผู้ใหญบ้่าน) 063-7522424 

5 บ้านหนองมะค่า 390 416 806 651 นายอนุสรณ์ ทองสวัสด์ิวงศ์ (ผู้ใหญ่บ้าน) 081-5484890 

6 บ้านหนองอีเหลอ 291 302 593 258 นายบำเพ็ญ สายสุด (ผูใ้หญ่บ้าน) 081-7609756 

7 บ้านลำทองหลาง 421 410 831 315 นายออด คงนาคพะเนา  (ผูใ้หญ่บ้าน) 087-2491809 

8 บ้านหนองตาแก้ว 369 410 779 426 นายสมัย พิศนอก  (ผูใ้หญ่บ้าน) 080-7305185 

9 บ้านแก่นท้าว 285 329 614 670 นายดวงเดช สังสัญชาต ิ (ผูใ้หญ่บ้าน) 089-9463154 
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ข้อมูลจาก งานทะเบียนราษฎร์ ที่ทำการปกครองอำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสมีา  ณ  17 กรกฎาคม  2563 

หมายเหตุ ผู้ใหญ่นิพนธ์ พงษ์สาหร่าย หมดวาระเม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2563  

4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศกึษา  

ในเขตพืน้ที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องมโีรงเรียนที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษาและ 

    มัธยมศกึษาตอนต้นรวม 6 โรงเรียน และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวม (ศพด.) 3 ศูนย์ ดังนี้ 

- โรงเรียนในเขตพืน้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 

โรงเรยีน หมู่ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 

1. โรงเรียนบ้านบันไดม้า 4 089-9451005 
2. โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 5           044-318009 

3. โรงเรียนบ้านหนองอเีหลอ 6 089-5792740 

4. โรงเรียนบ้านลำทองหลาง 7 081-7097862 

5. โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 8 089-5839955 

6. โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น 14 082-8739565 

 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวนประชากร จำนวน

ครัวเรือน 
ผู้นำหมู่บ้าน 

หมายเลข 

โทรศพัท ์ชาย หญงิ รวม 

10 บ้านหนองกะโตวา 341 351 692 805 นายอภลิักษณ์ อันธิรส(ผญ.บ.) 093-5409481 

11 บ้านปากช่อง 259 230 489 489 
นางสาวกรรณิกา โกศากล  

(ผู้ใหญ่บา้น) 

087-2496249 

12 บ้านหนองน้อย 595 579 1,174 499 นายชุตเิดช ต้นสมบูรณ์  (ผู้ใหญบ้่าน) 089-5846742 

13 บ้านหนองสวอง 332 321 653 357 นายทองคูณ  มุ่งตุ่มกลาง(ผญ.บ.) 086-2539368 

14 บ้านซับนำ้เย็น 449 440 889 316 นายสิทธิ โทนผลิน (ผูใ้หญ่บ้าน) 089-9173938 

15 บ้านเหนอื 348 361 709 364 นายเทียน เวชสูงเนนิ (ผู้ใหญ่บา้น) 089-9478379 

16 บ้านซับหวาย 138 130 268 136 นางกุหลาบ วรังษี  (ผูใ้หญ่บ้าน) 082-6093535 

17 บ้านสะพานดำ 721 798 1,519 783 นายประนอม  พูลพัฒน์ (ผู้ใหญบ้่าน) 064-0988850 

18 บ้านตลาดนอ้ยหน่า 466 513 979 1,231 นายสมศรี วิเศษรัตน์ (ผู้ใหญ่บ้าน) 081-8775286 

19 บ้านโนนอารยี ์ 668 646 1,314 664 นายสมพร นวลบริบูรณ์ (ผู้ใหญบ้่าน) 083-3879416 

20 บ้านไทยเจรญิ 215 232 447 184 นายสมนกึ จันทร์หอม (ผู้ใหญ่บ้าน) 081-7907168 

21 บ้านโนนสมบูรณ์ 142 134 276 148 นายปฑิต สมิงแก้ว (ผูใ้หญ่บ้าน) 089-0276091 

22 บ้านหนองยาง 203 215 418 200 นายสหชาติ โสจันทึก (ผู้ใหญ่บ้าน) 085-6328747 

รวม 8,572 8,926 17,498 10,444  
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- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง 

โรงเรียน หมู่ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านบันไดมา้ 4 089-5783572 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านหนองมะคา่ 5 089-9460381 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำทองหลาง 20 088-3200221 

 

4.2 การสาธารณสุข  

ในเขตพืน้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะค่า ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะค่า 

ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 4.3 อาชญากรรม 

  จากการสำรวจข้อมูลพืน้ฐานพบว่า จำนวนครัวเรือนส่วนใหญ่มีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี ให้

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมีพื้นที่กว้าง 

ปัญหาคือบางหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล ต้องใช้ระยะเวลาและเส้นทางในการสัญจรไปมาค่อนข้างไกลและเปลี่ยว    

ทำให้เกิดมีการจี้ปล้น ลักขโมย โจรกรรมทรัพย์สิน รวมทั้งอุบัติเหตุต่าง ๆ เกิดขึ้น การแก้ปัญหาขององค์การ

บริหารส่วนตำบลปากช่องที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด คือติดตั้ง

สัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุด

ติดต่อกันหลายวัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของ

กลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานคอนเสิร์ต และงานมหรสพต่างๆ การแก้ไขปัญหาทำโดยแจ้งเตือนให้

ผูป้กครองช่วยดูแลบุตรหลานของตนเอง มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับ

จากการก่อเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นำชุมชน  การขอกำลังจากตำรวจ ผู้นำชุมชน หรือ     

อปพร. เพื่อช่วยยับยั้งหรอืระงับเหตุไม่ใหเ้กิดความรุนแรง แต่ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวก็ยังคงมีเกิดขึ้นเรื่อยมา แม้ว่า

จะได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายก็ตาม ซึ่งเป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง จะต้องหาวิธีที่

จะแก้ไขปัญหาใหก้ับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้  

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องมีป้อมยามตำรวจจำนวน 2 แห่งคือ ป้อมตำรวจ

ลำทองหลาง และป้อมตำรวจหนองสวอง และมีหน่วยงานอื่นอีก 2 หน่วยงานที่มีหน้าที่ช่วยเหลือและประงาน

งานด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ให้กับประชาชนคือ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจำนวน 35 คน และ

ตำรวจชุมชนประจำตำบลจำนวน 32 คน 
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4.4 ยาเสพติด                                                                                                                  

 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องได้รับแจ้งจากสถานีตำรวจภูธรปากช่องว่าในเ ขตรับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องมีผู้ที่ติดยาเสพติดเป็นจำนวนมาก และในที่สุดกลายเป็นผู้ค้า สาเหตุหลัก

เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว รวมถึงปัจจุบันการสื่อสารมีความเจรญิก้าวหน้าและรวดเร็ว จึง

ทำให้ช่องทางการติดต่อซื้อขายทำได้ง่าย และยากแก่การสอดส่องดูแลติดตาม การแก้ไขปัญหาขององค์การ

บริหารส่วนตำบลปากช่องสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้ง

เบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู ้ขอความร่วมมือกับผู้นำชุมชนและประชาชน ในส่วนที่เกินจากอำนาจหน้าที่ก็จะ

เป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองอำเภอปากช่อง หรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบล     

ปากช่องได้ให้ความร่วมมอืกับหน่วยงานทั้งสองเป็นอย่างดมีาโดยตลอด  

4.5 การสังคมสงเคราะห ์

      องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ได้ดำเนินการดา้นสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(1) ดำเนนิการจ่ายเบีย้ยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุจำนวน 2,277 ราย ( ณ เดือนมนีาคม 2563) 

     ผู้พิการจำนวน 420 ราย และผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว จำนวน     

14 ราย( ณ เดือนมีนาคม 2563 

(2) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิดจำนวน 14 ราย 

    (3) ประสานการทำบัตรผูพ้ิการ 

(4) จัดตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส และไร้ที่พึ่ง ในเขตพื้นที่องค์การบริหาร

ส่วนตำบลปากช่อง 

5. ระบบบรกิารพ้ืนฐาน 

5.1 การคมนาคม การคมนาคมภายในตำบลปากช่องมีดังนี้ 

5.1.1 ทางรถไฟ มีเส้นทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – นครราชสีมาผ่าน โดยมีสถานีรถไฟหนึ่ง

แห่งคือสถานีบันไดม้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านบันไดม้า ซึ่งจะเชื่อมต่อกับสถานีปากช่อง ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมือง

ปากช่อง 

5.1.2 ทางรถยนต์ มีเส้นทางคมนาคมหลักที่ใช้ในการเดินทางติดต่อระหว่างอำเภอและ

จังหวัดคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) และถนนหลวง 2247 จากจังหวัดสระบุรีถึงจังหวัด

นคราชสีมา สำหรับถนนที่ใช้เดินทางติดต่อภายเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องส่วนใหญ่เป็น

ถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเกือบทั้งตำบล  

 5.2 ไฟฟ้า ปัจจุบันมีการขยายเขตไฟฟ้าไปในทุกหมู่บ้าน แต่ก็ยังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน มีการ

ปรับเปลี่ยนจากไฟฟ้าแรงต่ำเป็นไฟฟ้าแรงสูงเพื่อรองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น การขยายเขตไฟฟ้า

และปรับเปลี่ยนทั้งหมดในพืน้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิด 

5.3 ประปา ปัจจุบันมีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน มีการขุดเจาะบ่อบาดาลในหมู่บ้านที่

ระบบประปาเข้าไม่ถึง เพื่อให้มนี้ำเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค 
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 โรงแรม, รีสอร์ท, ร้านอาหาร และร้านขายสินค้า หมู่ท่ี หมายเลขโทรศัพท์ 

นิภากุนเชียง 2 044-312868 
บรษิัท กิตติปรีดีสปอร์ต รีสอร์ท 3 044-313515 
บรษิัท เขาใหญ่ คันทรี คลับ 5 044-318214,044-318205 

บูรยา บารอง 5 086-3304836 
แลนด์ บรซี รีสอร์ต 5 044-318188 

กังหันรัก 5 098-3163804 
เอ เฮา้ท์ โฮมสเตย ์ 5 089-4425992 
สวีทไลน์เฮา้ส ์ 5 086-6298223 
อสิรย์ี 5 089-8905474 
อ๊อสก้ารเวิร์ลค รีสอร์ท 5 089-9813095/081-2977543 
บรษิัท ซานโตฌา  จำกัด 5 084-3612322 
หจก.อาราญาน่า  รีสอร์ท 9 044-318195,044318011 
ภูวิวรีสอร์ท 9 089-0816745 
ภูรพิิมานรสีอร์ท 9 044-318011 
ครัวระเบียงชมวิว 9 089-0816745/089-8933353 
ภูตะวันรีสอร์ท 10 044-315242 
บจก.ทองสมบูรณ์ คลับ 10 044-312316,044-314998 
บรษิัท หอมหมื่นลี ้จำกดั 10 086-44936057-9 
ร้านแสงอนันต ์ 10 092-5733356/080-2243125 
บ้านไม้ชายนำ้ 11 044-314236 
ร้านอาหารโมริตะ 11 044-312662 
ร้านลุงชิงชัย 11  
บรษิัท คีรีรัมย์  จำกัด 12 086-4604228 
เดอร์โฮม  สเตค รีสอร์ท 12 089-4234220 
กระต่ายป่ารสีอร์ท 13 081-9534567 
บ้านอิงเขา 15 081-7319111 
ลาบเป็ดบญุช่วย 17 087-4442400 
บริษัท เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่น ซัสเทม จำกัด 18 044-328039 
บรษิัทฟิลเตอร์ มาร์ท จำกัด 18 044-328226 
บรษิัท สันติสุข ไฮเวย์  จำกัด 18 044-313215-6 
บรษิัท ไดนาสตี้ เซรามคิ จำกัด (มหาชน) 18 044-328172 

โรงแรมธาราคีรีราเพลส 18 089-4146226 
บรษิัท เมืองเอก สตรที จำกัด (บ้านพกั) 18  
บรษิัท ป้อมกิจ จำกดั 18 044-241168 

เศรษฐกิจดี  รีสอร์ท 18 044-929444 
นิภากุนเชียง 18 044-312067 
ทวิกาญ รีสอร์ท 18 087-256617,044-314671 
บรษิัท โมเดิรน์  ลิฟวิ่ง จำกดั (จำหนา่ยเฟอร์นิเจอร์) 18  
บ้านไร่วุฒิวรรณ 19 081-5936202 
ภูรนีันท์ รีสอร์ท 19 080-0596607 
ทรปิเปิ้ล พี โฮม 19 089-8102039 

เรือนร้อยรัก 20  

ก๋วยจั๊บน้องยุ้ย 22  



 

 

5.4 โทรศัพท์ ปัจจุบันมีโทรศัพท์แบบเคลื่อนที่ใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีตู้

โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 20 แห่งกระจายอยู่ตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ  

5.5 ไปรษณีย์ การสื่อสารหรอืการขนส่งวัสดุ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ปัจจุบันมกีารติดต่อสื่อสารผ่าน

หอกระจายข่าว ระบบเสียงตามสาย ระบบสารสนเทศออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ และอื่น เพื่อเผยแพร่ความรู้และ

ข่าวสารต่าง ๆ ในทุกหมู่บ้าน ทำใหป้ระชาชนได้รับรู้ และรับทราบข่าวสารได้อย่างทันเหตุการณ์ มีความเป็น

ปัจจุบัน 

6. ระบบเศรษฐกิจ  

  6.1 การเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่ทำการเกษตร ได้แก่ การทำไร่ข้าวโพด ไร่มันสำปะหลัง การ

ปลูกพืชผักต่าง ๆ การปลูกไม้ผลได้แก่ มะม่วง น้อยหน่า ขนุน มะขาม แก้วมังกร ฯลฯ   

6.2 ปศุสัตว์ จากการสำรวจพบว่ามีประชากรร้อย 10 ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เช่น โคนม โคเนื้อ 

เป็ด ไก่ แพะ เป็นต้น 

6.3 การบริการ เนื่องจากพืน้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติเขา

ใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มชืี่อเสียงและในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก จงึก่อใหเ้กิดธุรกิจที่

พัก รา้นอาหารและร้านค้าในบริเวณพืน้ที่โดยรอบ และพืน้ที่ใกล้เคียงอุทยาน ดังนี้ 

6.4 การท่องเที่ยว 

6.4.1 แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ตำบลปากช่องมีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ  

ได้แก่ น้ำตกหลังเหว ตั้งอยู่ที่หมู่ 19 บ้านโนนอารีย ์เป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมตคิณะรัฐมนตร ี

วันที่ 7 พฤศจกิายน 2532  น้ำตกหลังวัดบ้านลำทองหลาง ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 บ้านลำทองหลาง และกลุ่มตน้จำปี

สิรนิธร ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านลำทองหลาง 

6.4.2 แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ไร่ทองสมบูรณ์คลับ เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

เชงิผสมผสาน มีการขี่ม้า มีเครื่องเล่นแบบแอดแวนเจอร์ และมีกระเชา้ไฟฟ้าเพื่อใหน้ักท่องเที่ยวได้นั่งชมทิวทัศน์

อันสวยงามของเมอืงปากช่องในมุมสูง เป็น
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 6.5 อุตสาหกรรม  ในเขตตำบลปากช่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6  พาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลมีการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตร ีแม่บ้านในตำบล เช่น สบู่

สมุนไพร  ดอกไม้จันทร์   นวดแผนไทย 

6.7  แรงงาน 

ในภาคเกษตรกรรม แรงงานได้จากสมาชิกในครัวเรือน   และมีการจา้งแรงงานจากเพื่อน

บ้านทั้งภายในตำบลและตำบลใกล้เคียง 

นอกจากภาคเกษตรกรรมนั้นพบว่า ประชากรของตำบลปากช่อง ผู้ที่ประกอบอาชีพ

รับจ้างส่วนใหญ่  จะไปทำงานในโรงงานประเภทต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอปากช่อง  อำเภอเมืองนครราชสีมา  

และจังหวัดใกล้เคียง เช่น สระบุรี  กรุงเทพฯ 

7. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

7.1 การนับถือศาสนา ประชากรในตำบลปากช่องเป็นผูน้ับถือศาสนาพุทธ 100% โดยมีวัด 16 

แห่ง สำนักสงฆ์/ที่พักสงฆ์ 9 แห่ง เมรุเผาศพ 8 แห่ง และสำนักปฏิบัติธรรม 6 แห่ง  ดังนี้ 

 

 

 

 

โรงงานอุตสาหกรรม หมู่ท่ี หมายเลขโทรศัพท์ 

บริษัทดีมอสโฮลดิ้ง (โกดังให้เช่า) 4 044-328556,044-328558 

บริษัทธนเพิ่มทรัพย์จำกัด (โรงงานขนม) 10 044-312444,044-312555 

บริษัท พี อาร์ ฟู้ดแลนด์ (โรงงานขนม) 10 044-313026,044-314002 

บมจ.ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) 10 044-279600 

บริษัท ยูไนเต็ด ฟิ๊ดดิ้ง จำกัด 10  

บมจ.กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรม (โรงฟักไข่) 16 044-313009 

โรงงานเสียงเจริญ 17 044-310189 

บริษัท เอ็มเอ็มพ ีคอร์ปอเรช่ัน จำกัด 18 044-328412-3 

บริษัท ไทยเอเชยี พ.ี อ.ี ไพพ์ จำกัด 18 044-328588 

บริษัทมอนซานโตเ้มล็ดพันธ์ุ 18 044-328491 

โรงงาน รชา พลาสตกิ 18  
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- รายชื่อวัด   17  แห่ง  

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  วัด 7 แห่ง(วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา) 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่ วัด หมู่ที่ 

1 วัดคลองตาลอง 1 

2 วัดบันไดม้า   4 

3 วัดดวงฤดีมณอีินทรโชติ 4 

4 วัดหนองมะค่า   5 

5 วัดทองอ่อนสามัคคีธรรม   6 

6 วัดลำทองหลาง    7 

7 วัดหนองตาแก้ว   8 

8 วัดธรรมดาราม    8 

9 วัดดำเนินสถิต   9 

10 วัดหนองกะจะ   10 

11 วัดหนองกะโตวา   10 

12 วัดเขาวันชัยนวรัตน์   11 

13 วัดเขาไทรสายัณห์   12 

14 วัดซับน้ำเย็น  14 

15 วัดเกาะอุทการาม    17 

16 วัดธารนำ้ตกหลังเหว   19 

17 วัดหนองยาง 22 

ลำดับที่ วัด หมู่ที่ 

1 คลองตาลอง 4 

2 บันไดม้า   4 

3 หนองมะค่า   5 

4 ทองอ่อนสามัคคี  6 

5 เขาวันชัยนวรัตน์   11 

6 ซับน้ำเย็น 14 

7 เกาะอุทกราม 17 
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  -  สำนักสงฆ์   5   แห่ง (วัดที่ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา) 

 

 

 

 

 

 

-ที่พักสงฆ์ และ สำนักปฏิบัติธรรม 

ลำดับที่ สำนักสงฆ์ (ไม่มีพัทธสีมา) หมู่ที่ 

1 มณีโชติอนิทราราม 4 

2 ลำทองหลาง 7 

3 หนองตาแก้ว 8 

4 ดำเนนิสถิต 9 

5 หนองกะโตวา 10 

6 หนองกะจะ 10 

7 ธารนำ้ตกหลังเหว 19 

 

ลำดับที่ 
 

ที่พักสงฆ์ 
 

หมู่ที่ 

1 เขาสามตา 14 

2 ถ้ำพรหมยาน 14 

3 บุญนิมติเจรญิธรรม 14 

4 พุทธภาวนา 14 

5 ลำใบดก 15 

6 เขารวก 19 

7 ป่าโนนสมบูรณ์ 21 

8 หนองยาง 22 

9  19 

ลำดับที่ สำนักปฏิบัติธรรม หมู่ที่ 

1 ศูนย์ปฏิบัติธรรมบัณฑิตธรรมสถาน (สาขาวัดปากบ่อ) 2 

2 สำนักปฏิบัติอัญญาวิโมกข์โพธิรังสี 2 

3 สำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวติ 8 

4 สำนักปฏิบัติธรรมแดนธรรมศลิาขาว 8 

5 ศูนย์ปฏิบัติธรรมเสริมรังส ี(เอกชน)  21 

6 สำนักปฏิบัติธรรมหนองยาง 22 
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7.2 ประเพณีและงานประจำปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   เดือนมกราคม 

-  ประเพณีวันสงกรานต์   เดือนเมษายน 

-  ประเพณีลอยกระทง   เดือนพฤศจิกายน 

7.3 ภูมปิัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 

   ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้อนุรักษ์ภูมปิัญญาท้องถิ่น  

 ได้แก่  การทำเครื่องจักสารใชส้ำหรับในครัวเรือน  และการรักษากระดูกด้วยน้ำมันมะพร้าว เป็นต้น  

   ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐% พูดภาษาโคราช   

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก  ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีศูนย์การท่องเที่ยว         

จงึไม่มีการผลิตของที่ระลึกจำหน่าย 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ำ    ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจากน้ำลำตะคลอง ซึ่ง 

จะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมกีารนำมาใช้ในการทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ 

8.2 ป่าไม้  ในเขตพืน้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่เป็นพืน้ที่สวนป่าปลูกโดยกรมป่าไม้

ประกอบด้วย กระถินยักษ์  สีเสียดแก่น  สัก ยูคาลิปตัน  และไม้เบญจพรรณทั่วไป 

  8.3 ภูเขา  ในเขตพื้นที่มเีขาลักษณะนูนสลับกัน 

  8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  

            8.4.1 น้ำ  

   - หว้ย หนอง คลอง บึง มปีริมาณน้ำมากในช่วงฤดูฝน  

   - น้ำประปา มีหินปูน ไม่เหมาะแก่การบริโภค 

   8.4.2 ป่าไม้ 

   - ส่วนใหญ่เป็นพืน้ที่สวนป่าป่า จงึไม่มีความหลากหลายนานาพรรณ  

   8.4.3 ภูเขา  

- ส ่วนใหญ่เป ็นภ ู เขาด ิน พ ื ้นท ี ่ ระด ับลาดช ัน ประมาณ 45  องศา ด ินแน ่นจ ึง                        

ไม่มีปัญหาการพังทลายของหนา้ดิน 
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ส่วนที่ 3 
รายงานงบการเงิน
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ส่วนที่ 4 
ผลงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563   



 
 

 

งานบริหารงานบุคคล   องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง   

  (1  ตุลาคม  2562  - 30  กันยายน  2563)     ประจำปีงบประมาณ  2563   

**************************************** 

    1.  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป    

         ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63    จำนวน  9  ราย  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

     1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

  1.1.1  นางสาวธัญญลักษณ์  โพธิ์เงิน  ตำแหน่งผูช่้วยเจา้พนักงานจัดเก็บรายได้ 

            (กองคลัง)   เริ่มปฏิบัติงาน  13  เมษายน  2563 

  1.1.2  นางสาวปภาวรินท์  ประสานเนตร  ตำแหน่งผูช่้วยเจ้าพนักงานการเงนิบัญชี 

              (กองคลัง)   เริ่มปฏิบัติงาน  13  เมษายน  2563 

  1.1.3  นายสายัณห์  ทองคำ   ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  (ทักษะ  5 ปี) 

               (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  เริ่มปฏิบัติงาน  20 กรกฎาคม  2563 
 

       1.2  พนักงานจา้งทั่วไป  

  1.2.1  นายณัฐพงษ์  จันทร์ศร ี  ตำแหน่งคนงานทั่วไป    (สำนักปลัด) 

               เริ่มปฏิบัติงาน  15  พฤศจกิายน  2562 

             1.2.2  นายสายัณห์  ทองคำ     ตำแหน่งคนงานทั่วไป  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)     

           เริ่มปฏิบัติงานวันที่  15  มกราคม  2563 

     1.2.3 นายสัมฤทธิ์  จักรแก้ว   ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ   

     (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เริ่มปฏิบัติงานวันที่  20   กรกฎาคม  2563 

              1.2.4 นายประเสริฐทรัพย์  มุ่งแปลงกลาง  ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ 

                       (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เริ่มปฏิบัติงานวันที่  20   กรกฎาคม  2563 

              1.2.5  นายบุญยงค์  ห้าพุทรา  ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ 

                        (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เริ่มปฏิบัติงานวันที่  20   กรกฎาคม  2563 

               1.2.6  นายณัฐศักดิ์  วนกลาง  ตำแหน่งคนงานทั่วไป 

                          (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เริ่มปฏิบัติงานวันที่  20   กรกฎาคม  2563 
  

 2. การลาออกจากราชการของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจา้งทั่วไป 

          ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63  จำนวน   4  ราย  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 2.1  พนักงานจา้งตามภารกิจ 

            2.๑.1 นางสาวสิรนิญา  ต้นสมบูรณ์   ตำแหน่งผู้ช่วยเจา้พนักงานการเงินและบัญชี 

                          (กองคลัง)   ขอลาออกจากราชการเนื่องจากเพื่อไปประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว 

                          ทั้งนีต้ั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2563 
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    2.2  พนักงานจา้งทั่วไป 

                   2.2.1  นายสายัณห์  ทองคำ   ตำแหน่งคนงานทั่วไป  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   

                               ขอลาออกจากราชการ  เนื่องจากเพื่อไปดำรงตำแหน่งอื่นเป็นพนักงานขับรถยนต์ 

                               (ทักษะ 5 ปี) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ทั้งนีต้ั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 

                  2.2.2  นายบุญยงค์  ห้าพุทรา    ตำแหน่งคนงานทั่วไป  (สำนักปลัด)   

                               ขอลาออกจากราชการเนื่องจากเพื่อไปดำรงตำแหน่งอื่นเป็นคนงานประจำรถขยะ 

                               (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ทั้งนีต้ั้งแต่วันที่ 20  กรกฎาคม 2563  

                    2.2.3  นางสาววัชรัตน์  จ่ันพงษ์    ตำแหน่งคนงานทั่วไป  (สำนักปลัด) 

                               ขอลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น  ทั้งนี้ตัง้แต่วันที่  1  สงิหาคม  2563 
 

3.   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภท  

วิชาการ 

          บรรจุและแต่งตัง้เมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์  2563   จำนวน  2  ราย  ได้แก่ 

    3.1  นางสาวเหมือนผัน  ตะคล้อสันเทียะ   ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล  ระดับ

ปฏิบัติการ  เลขที่ตำแหน่ง  20-3-06-3606-001  อัตราเงินเดอืน  15,060.- บาท (กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม) 

                     3.2  นายวิชัย   มณีสาร   ตำแหน่งวิศวกรโยธา  ระดับปฏิบัติการ  เลขที่ตำแหน่ง   

                             20-3-05-3701-001  อัตราเงินเดือน  15,060.-  บาท  (กองช่าง) 
 

    4.  การแต่งตัง้ผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร    จำนวน  4  ราย 

         ทั้งนีต้ั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม  2563   ได้แก่ 

        4.1  นางสาวสายฝน    ดาคม     ตำแหน่งนักวิชาการศกึษาชำนาญการ     เลขที่ตำแหน่ง   

42-3-08-3803-001  อัตราเงินเดือน  31,880.-  บาท  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง  

อำเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม  แต่งตั้งโอน (ย้าย) ไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม   

(นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น)  เลขที่ตำแหน่ง  20-3-08-2107-002  อัตราเงินเดือน  

31,880.- บาท   

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา   

  4.2  นายสุริยกานต์    เขียนใหม่    ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน     เลขที่ตำแหน่ง 

27-3-05-4701-001   อัตราเงินเดือน   27,030.- บาท   สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

กระเต็น  อำเภอหนองกี่    จังหวัดบุรีรัมย์ แต่งตั้งโอน (ย้าย)   ไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประสาน

สาธารณูปโภค  (นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น)  เลขที่ตำแหน่ง  20-3-05-2103-003  อัตราเงินเดือน  

27,480.- บาท  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
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  4.3  นางสาวเพ็ญศรี  เจียมผักแว่น  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ  เลขที่ ตำแหน่ง

20-3-01-3401-002  อัตราเงินเดือน  29,680.- บาท  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง  

อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  แต่งตั ้งโอน (ย้าย) ไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ            

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ระดับต้น)  เลขที่ตำแหน่ง  20-3-06-2104-002  อัตรา

เงินเดอืน  29,680.-  บาท  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

  4.4  นางสาวสุวรรณภา  สมพงษ์  ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงนิ  (นักบริหารงานการคลัง  ระดับ

ต้น)  เลขที่ตำแหน่ง  20-3-04-2102-002  อัตราเงินเดือน  30,220.- บาท  สังกัดองค์การบริหารส่วน

ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  แต่งตั้งโอน (ย้าย) ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง  

(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น)  เลขที่ตำแหน่ง  20-3-06-2102-001  อัตราเงินเดือน  30,220.-  

บาท  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 5.  การโอน (ย้าย) ตำแหน่งสายงานผูบ้ริหาร   จำนวน  2  ราย   ได้แก่ 

  5.1  นางสาวช่อแก้ว    กุดโอภาส    ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง                     

(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น)  เลขที่ตำแหน่ง  20-3-00-1101-002  อัตราเงินเดอืน  34,110.- บาท   

เงินประจำตำแหน่ง    3,500.-  บาท   รวมเป็นเงินทั้งสิน้  37,610.-  บาท    ขอโอน (ย้าย) ไปดำรงตำแหน่ง 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น)  เลขที่ตำแหน่ง  50-3-00-1101-

001   

อัตราเงินเดือน  34,110.-  บาท  เงินประจำตำแหน่ง  3,500.-  บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  37,610.-  

บาท 

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหนิ  อำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี  ทั้งนีต้ั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม  2562  

  5.2  นายสุรเดช  ใจโชติ  ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  (นักบริหารงาน

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ระดับต้น)  เลขที่ตำแหน่ง  20-3-06-2104-002  อัตราเงินเดอืน  31,880.- 

บาท เงินประจำตำแหน่ง  1,500.-  บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  33,380.-  บาท  ขอโอน (ย้าย)  ไปดำรง

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ระดับต้น)  

เลขที่ตำแหน่ง 56-3-06-2104-002  อัตราเงินเดือน  31,880.- บาท  เงินประจำตำแหน่ง  1,500.-  

บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  33,380.-  บาท  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง  อำเภอเมืองสกลนคร  

จังหวัดสกลนคร  ทั้งนี้ตัง้แต่วันที่   17  กุมภาพันธ์  2563 
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ภาพประกอบการสรรหาพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 
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ภาพประกอบการสรรหาพนักงานจ้าง ครั้งท่ี 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 
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ภาพประกอบการสรรหาพนักงานจ้าง ครั้งท่ี 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 

(ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง) 
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ภาพประกอบการสรรหาพนักงานจ้าง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 
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ฝ่ายนโยบายและแผน อบต.ปากช่อง   ประจำปีงบประมาณ  2563 รวมทั้งหมด 11 กิจกรรม 

 

 

ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

1 การจัดทำ แผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565) เพิ่มเตมิหรือ

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

พ.ศ. 2563 

1 ธ.ค. 2562 

– 14 มิ.ย. 

2563 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น  (พ.ศ. 

2561-2565) เพิ ่มเติมหรือเปลี ่ยนแปลง ครั ้งที ่ 1 พ.ศ. 

2563 

2. ประชาคมหมู่บ้าน และรวบรวมข้อมูลโครงการจากประชาคม

ของแต่ละหมู่บา้น 

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชุมร่วมประชาคมตำบลเพื่อ

หาข้อสรุปในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ร่วมกับ

คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4. รวบรวมจัดทำข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ออกประชาคมหมู่บ้าน

และประชาคมตำบล ร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ

แผนพัฒนาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาแผน 

5. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาเพื ่อเสนอต่อคณะ

ผู้บริหารเพื่อนำเข้าสู่สภา  

6. สภา อบต. ปากช่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อ

นายกฯ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565) เพิ่มเตมิหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 

- 
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29 

 

42 

 

 
 
 
 

ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

การจัดทำข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดทำรายงานการ

ประเมนิผลการควบคุมภายใน 

ประจำปี 2563 

1 ม.ิย.  – 30 

ก.ย. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ก.ย.  – 30 พ.ย. 

2563 

1. กระบวนการจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ทำเป็นร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีและทำเป็นญัตติเสนอสภา  

2. ประชุมสภา อบต. พจิารณาร่างข้อบัญญัตริายจ่ายประจำปี

(1-15 ส.ค.)และเสนอต่อนายอำเภอปากช่องเพื่ออนุมัติ

เห็นชอบ 

3. นายกฯประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ ก่อนสิ้นเดือนกันยายน  

ปฏบิัตติามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์ปฏบิัตกิารควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน

ของรัฐ พ.ศ. 2562 

 

1. ทำคำส่ังแต่งต้ังคณะทำงานระดับองค์กร 

2. ทำบันทกึถึงหน่วยงานในองค์กรเพื่อดำเนินการจัดทำควบคุม

ภายใน ระดับ หน่วยงานย่อยส่งสำนักปลัด 

3. รวบรวมจัดทำเป็นรูปเล่มทั้งแบบระดับหน่วยงานย่อย และ

ระดับองค์กรพร้อมส่งคณะกรรมการกำกับดูแล(แบบ ปค.1) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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42 

 
 

 

ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

การจัดทำการติดตาม

และประเมนิผลแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดทำแผน

ดำเนินงานประจำปี 

2564 

ก . ย .  2 5 6 3  - 

พ.ย. 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต.ค. 2563 

1. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนประชุมเพื่อ

รายงานการดำเนินงานของ อบต.ปากช่อง(พร้อมเลือกตั้ง

ประธานกับเลขา) 

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนและจัดทำร่างผล

การติดตามและประเมนิผลพัฒนาที่ผ่านมา 

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู ้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู ้บริหาร

ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามให้ประชาชนทราบ(รายงานผล

การดำเนนิงานในระบบ e-plan ทุก ธ.ค. ของทุกปี 

 

1. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำข้อมูลร่างแผนการ

ดำเนินงานประจำปีเพื ่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาแผน

(30วันนับจากประกาศใช้ข ้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี 2564) 

2. ส่งประกาศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และให้ประชาชนใน

ตำบลทราบ 

 

- 

 

 



 
 

31 

 

42 

 

 
 
 
 
 
 

 

ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

6 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

คำชีแ้จง งบประมาณรายจ่าย

ประจำปี 2563 

1 ต.ค. 2562 - 

30 ก.ย. 2563 

1. แจ้งแต่ละกองและส่วนงานทำบันทึกข้อความ ที่มีความ

ประสงค์ขอโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อฝ่ายนโยบายและ

แผนเพื่อจัดการประชุมคณะผู้บริหารหรือประชุมสภา 

อบต. ตามระเบียบว่าด้วยการจัดทำงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไข

เพิ่มเตมิถงึฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 26 และข้อ 

27 หรือ ข้อ 28 และข้อ 29 

2. รายงานผลการประชุม พร้อมลงนามเห็นชอบอนุมัต ิ

ตามระเบียบข้อบังคับ 

3.   แจ้งใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบผลการดำเนินงาน 

- 

 

 



 
 

32 

 

ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

การลงข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง(info) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลงข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการ

วางแผน (e-plan) 

 

1 ต.ค. 

2563 - 

31 ธ.ค. 

2563 

 

 

 

 

 

 

1 ต.ค. 

2562 - 31 

ม.ีค. 2563 

 

1. ทำบันทกึข้อความถึงผู้บังคับบัญชาเพื่อขอดำเนนิการขอข้อมูลใน

ส่วนงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 

 2. ทำบันทกึเวยีนขอข้อมูลในแต่ละส่วนงาน พร้อมแจ้งให้แต่ละส่วน

งานทำบันทึกตอบกลับส่งข้อมูลมายังฝ่ายนโยบายและแผนในวัน

และเวลาที่กำหนด 

 3. ฝ่ายนโยบายและแผนรวบรวมข้อมูลลงระบบข้อมูลกลาง(info) บน

เว็บไซต์ในเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

(www.dla.go.th)   

4. แจ้งใหผู้้บังคับบัญชาทราบผลการดำเนินงาน 

 

1. นำข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเตมิหรือ

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 ลงในข้อมูลระบบสารสนเทศ

เพื่อการวางแผน (e-plan) บนเว็บไซต์ในเว็บไซต์กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th)  

 2. อนุมัติโครงการในแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ฯ ตาม

โครงการในข้อบัญญัตติำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ.2563  

3. ทำบันทึกแจ้งใหผู้้บังคับบัญชาทราบผลการดำเนินงาน 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 



 
 

33 

 

42 

 

 

 

 

ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลงขอ้มูลระบบบันทึกบัญชที้องถิ่น (e-

laas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ก.ค. 2563 - 

23 ก.ย. 2563 

 

 

 

 

 

1 ต.ค. 2562 - 

30 ก.ย. 2563 

 

 

 

ข้อบัญญัต ิ

1. นำข้อมูลแต่ละส่วนงานลงในระบบบันทึกบัญชี

ท้องถิ่น (e-laas) ในหัวข้อ ร่างเทศบัญญัติ/

ข้อบัญญัติ บนเว็บไซต์กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th)  

 2. แจง้ให้ผูบ้ังคับบัญชาทราบผลการดำเนินงาน 

 

อนมัติและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี 

1. นำข้อมูลแต่ละส่วนงานลงในระบบบันทึกบัญชี

ท้องถิ่น (e-laas) ในหัวข้อ โอนงบประมาณ

รายจ่าย และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย บนเว็บไซต์กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th)  

 2. แจง้ให้ผูบ้ังคับบัญชาทราบผลการดำเนินงาน 

- 

 

 

 

 

 

- 
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ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่าย

โครงการ 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 

ประจำปีงบประมาณ 2563  

 

 

 

 

 

 

 

การประเมนิผลการจัดบริการ

สาธารณะตามเกณฑ์ชีว้ัดและ

ค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐาน

การจัดบริการสาธารณะของ

องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.

2563 

1 ก.ย. 2563 

– 30 ก.ย. 

2563 

 

 

 

 

 

 

1 เม.ย. 

2563 – 30 

พ.ย. 2563 

 

การบรหิารจัดการความเสี่ยง  

1. ทำบันทึกเพื่อขอดำเนนิการจัดทำการบริหารความเสี่ยง 

2. ทำบันทึกแจ้งให้แต่ละกองและแต่ละส่วนงานเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

3. รวบรวมแผนฯ จากแต่ละกองและส่วนงานเพื่อจัดทำร่างบริหารจัดการความเสี่ยง 

4. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อพิจารณาร่างบริหารจัดการความ

เสี่ยง 

5. รายงานผลการประชุมจัดทำร่างฯ ต่อนายก 

6. รวบรวมจัดทำรูปเล่ม 

การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ช้ีวัดฯ 

1. ทำบันทึกเพื่อขอการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ช้ีวัดฯ 

2. ทำบันทึกแจ้งให้แต่ละกองและแต่ละส่วนงานเพื ่อการประเมินผลการจัดบริการ

สาธารณะตามเกณฑ์ช้ีวัดฯ 

3. รวบรวมข้อมูล จากแต่ละกองและส่วนงานเพื่อจัดทำการประเมินผลการจัดบริการ

สาธารณะตามเกณฑ์ช้ีวัดฯ 

4. ลงขอ้มูลในระบบการประเมนิผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชีว้ัดฯ 

5. รายงานผลการการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชีว้ัดฯ เข้าสภาเพื่อ

แจ้งให้สภาทราบ 

6. รวบรวมจัดทำรูปเล่ม 

- 
 

 
 
 
 

- 
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ด้านกิจการสภา อบต.ปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2563 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม/งาน จำนวน (ครั้ง) ภาพถ่ายโครงการ 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

ประชุมสภา สมัยประชุม                      

สมัยสามัญ สมัยแรก                                      

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖3 

 

 

 

ประชุมสภา สมัยประชุม                      

สมัยสามัญ สมัยที่ 2                             

วันจันทร์ที่ 15 มถิุนายน พ.ศ. 2563 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม/งาน จำนวน (ครั้ง) ภาพถ่ายโครงการ 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

ประชุมสภา สมัยประชุม                       

สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่  1               

วันพุธที่ 5 สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

ประชุมสภา สมัยประชุม                       

สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2                 

วันศุกร์ที่ 14 สงิหาคม พ.ศ. 2563 

 

2 
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สมัยประชุม สมัยวิสามัญ ประจำป ี2563 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม/งาน จำนวน(ครั้ง) ภาพถ่ายโครงการ 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

ประชุมสภา สมัยประชุม                       

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1                           

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 

 

 

ประชุมสภา สมัยประชุม                       

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2                          

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 

1 

 

 

 

 

1 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม/งาน จำนวน (ครั้ง) ภาพถ่ายโครงการ 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5 

ประชุมสภา สมัยประชุม                     

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3    ครั้งที่ 1           

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 

 

ประชุมสภา สมัยประชุม                             

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3     ครั้งที่ 2                  

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

 

 

 

ประชุมสภา สมัยประชุม                             

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4                                 

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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งานกฎหมายและคดี  อบต.ปากช่อง 

ประจำปีงบประมาณ  2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อเปิดรับเรื่อง

ร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านช่องทางต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ดังนี้ 

 1. ร้องเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ อาคารสำนักปลัด หรอื ตู้แสดงความคดิเห็น 

 2. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 044-318001 

 3. ร้องเรียนทางเว็ปไซต์   www.pakchongsao.go.th 

 4. ร้องเรียนทาง Facebook page:  องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 

5. ร้องเรียนทางไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 244 หมู่ 5  ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง    

จังหวัดนครราชสีมา 30130 
  

ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรยีน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563  

เดือน 
จำนวนเรื่อง

ร้องเรยีน 

ดำเนินการแล้ว

เสร็จ 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้ 

ตุลาคม 2562 9 9 - - 

พฤศจกิายน 2562 3 3 - - 

ธันวาคม 2562 1 - - 1 

มกราคม 2563 3 3 - - 

กุมภาพันธ์ 2563 3 2 - 1 

มีนาคม 2563 1 1 - - 

เมษายน 2563 2 1 - 1 

พฤษภาคม 2563 1 1 - - 

มิถุนายน 2563 - - - - 

กรกฎาคม 2563 1 1 - - 

สิงหาคม 2563 2 1 1 - 

กันยายน 2563 - - - - 

รวม 26 22 1 3 

 

 

  

http://www.pakchongsao.go.th/
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๒. รายงานสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขข้อร้องเรยีนที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที ่ เรื่องร้องเรียน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

1. ร ้ อ งขอความ เป ็ นธ รร ม ไ ด ้ รั บ

ผลกระทบจากการก่อสร้างสะพาน 

บริเวณ หมู่ 3 บ้านโป่งประทุน 

เนื่องจากการก่อสร้างสะพานอยู่

ในพื ้นที ่คาบเกี ่ยวระหว่างเขต

ความรับผิดชอบของเทศบาล 

และพื ้นที ่องค์การบริหารส่วน

ตำบลปากช่องซึ่งพื้นที่พิพาทอยู่

ในเขตของเทศบาลฯองค์การ

บริหารส่วนตำบลปากช่องไม่

สามารถดำเนินการชะลอการ

ก่อสร้างดังกล่าวได้ 

เนื่องจากเป็นเรื่องร้องเรียนมา

จากศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น 

ทางอำเภอปากช่องจึงได ้มี

การจ ัดประช ุมผ ู ้ ท ี ่ ไ ด ้ รั บ

ผลกระทบและผู ้ดำเนินการ

ก่อสร้างและเจ้าของพื้นที ่ที่

ร ับผิดชอบเพื ่อแก้ไขปัญหา

เบือ้งตน้ 

2. ขอให้ตรวจสอบข้อเท ็จจริงกรณี

ตลาดน ัดบ ัน ไดม ้ าสร ้ างความ

เดือดร้อนในการสัญจร 

เนื ่องจากมีการจัดตลาดนัดขึ้น

บริเวณพื้นที ่ต ิดถนนมิตรภาพ 

ตรงข้ามทางเข้าบันไดม้า ซึ่งเป็น

พืน้ที่เอกชน องค์การบริหารส่วน

ตำบลปากช่อง ซึ่งมีการจัดตั้งมา

เป็นระยะเวลานานแลว้ จะให้ 

ควรม ีการบร ิหารจ ัดการ

จราจรและการจอดรถบริเวณ

ตลาดน ัดใหม ่  ลดการเก ิด

อุบัติเหตุ 

3. สุนัขจรจัด หมู่ 3 บ้านโป่งประทุน เนื ่องจากปัจจุบันสุนัขจรจัดมี

จำนวนมาก องค์การบริหารส่วน

ตำบลปากช่องยังไม่ม ีการนำ

สุนัขจรจัดมาดูแลจึงทำให ้ไม่

ส าม า ร ถ จ ั ด ก า ร ป ั ญ หา ไ ด้

โดยตรง 

ประสานงานศูนย์พักพิงสุนัข

จรจัดที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับ

สุนัขจรจัด 
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สำนักงานปลัด งานส่งเสริมการเกษตร  อบต.ปากช่อง   รวมทั้งหมด   2  โครงการ 

 

ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

1 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ 

เกษตรและปศุสัตว์ 

- กิจกรรมโครงการสวนผักสวน

ครัว/ผักพืน้บ้าน แหล่งเรียนรู้

โภชนาการอาหารปลอดภัยจาก

สารพิษ (ดำเนนิการสอดคล้องกับ

หนังสือสั่งการอำเภอปากช่อง ที่ 

นม 1218/ 1383   ลงวันที่  

28 เมษายน 2563 เรื่อง

มาตรการสร้างความมั่นคงทาง

อาหารเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบ

สถานการณ์โควิด-19)   

เดือนสิงหาคม  -

เดือนกันยายน  

 พ.ศ.2563  

ณ  บริเวณที ่ทำ

ก า ร อ ง ค ์ ก า ร

บริหารส่วนตำบล

ปากช่อง  ด้านทิศ

ตะว ันตก (หลั ง

หอพัก) 

 

1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์พืชผักพืน้บ้านและ 

พืชผักสวนครัว   

2.  เพื่อเป็นการใชพ้ืน้ที่รกร้างว่างเปล่า

ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

ให้เกิดประโยชน์ 

 

5,631 

บาท 
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ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

2 โครงการอนุร ักษ ์ทร ัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-  ก ิ จกรรมโครงกา รก าร

อนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรใน

ท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอัน 

เน ื ่ องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชก ุมาร ี  กรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

(อพ.สธ.-สถ.)   

เดือนสิงหาคม  - 

เดือนกันยายน 

พ.ศ.2563      

บริเวณที่ทำการองค์ 

การบริหาร ส่วนตำบล 

ปากช่อง  ดา้นทิศ 

ตะวันออก(ข้างอาคาร 

หลังเก่า) 

 

1. เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช   

เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี  ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

2. เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียวใหก้ับชุมชน 

3. เพื่อเป็นแหล่งศกึษาเรียนรูเ้กี่ยวกับพืชสมุนไพร 

4. เพื่อสบืทอดภูมปิัญญาท้องถิ่น  

 

2,021 บาท 
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 งานสวัสดิการสังคม สำนักงานปลัด อบต.ปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2563     รวมทัง้หมด     5    โครงการ

ลำดับที่ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

1. โครงการส่งเสริมการลงทุน

แก่กลุ่มอาชพีต่าง ๆ 

กิจกรรมที่ 1 โครงการ

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชพีการ

ทำกล้วยฉาบ 

 

วันที่ 29 

มกราคม 

2563 

1. เพื ่อส่งเสริมความรู ้และทักษะด้านอาชีพให้แก่

ประชาชนตำบลปากช่อง 

2. เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบ

อาชีพเป็นการเพิ ่มรายได้และลดรายจ่ายใน

ครัวเรือน 

3. เพื่อให้ประชาชนไดใ้ช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อ

ตนเองและครอบครัว 

4. เพื่อสามารถนำไปทำรับประทานในชีวิตประจำวัน

ได้ 

5. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได ้มีงานทำ 

มคีุณภาพชีวิตที่ดขีึน้ 

 

8,461 

บาท 
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ลำดับที่ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพ

และบทบาทสตรี  

กิจกรรมที่ 1 โครงการ

ฝึกอบรมให้ความรู้การทำ

สเปร์สมุนไพรไล่ยุง  

วันที่ 5 มีนาคม 

2563 

1. เพื่อส่งเสริมให้สตรีมคีวามรู้ความเข้าใจและ

ร่วมมือในการควบคุม ป้องกัน โรคไข้เลือดออก

อย่างเข้มแข็งและต่อเน่ือง 

2. เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรค

ไข้เลือดออกในชุมชน 

3. เพื่อให้กลุ่มสตรีได้ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ต่อ

ตนเองและครอบครัว 

4. เพื่อนำวัสดุที่มอียู่ในท้องถิ่นมาใช้ใหเ้กิดประโยชน์  

5. เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชพีให้แก่กลุ่ม

สตรีตำบลปากช่อง 

6. เพื่อสร้างโอกาสและทางเลอืกในการประกอบ

อาชพีเป็นการเพิ่มรายไดแ้ละ     ลดรายจ่ายใน

ครัวเรือน 

7. เพื่อต่อยอดการประกอบอาชีพให้กับประชาชน 

เพิ่มรายได ้และกระตุ้นเศรษฐกจิ 

11,726 

บาท 
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ลำดับที่ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

3 

 

 

 

โครงการ

ครอบครัว

คุณธรรมนำ

สังคมไทยเข้มแข็ง

กิจกรรมที่ 1 

โครงการส่งเสริม

คุณธรรม

จรยิธรรมใน

โรงเรียน 

วันที่ 7 

สิงหาคม 

2563 

(โรงเรียน

บ้านซับน้ำ

เย็น) วันที่

14 

สิงหาคม 

2563 

(โรงเรียน

บ้านลำ

ทองหลาง) 

 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการสวดมนต์ไหว้พระ อัน

เป็นการเสริมสร้างให้มีสมาธิ มีความอดทน ส่งผลต่อการเรียนของ

นักเรียน 

2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย

ให้กับนักเรียน 

3.  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา

ไปปรับเปลี่ยนใช้ในการดำเนินชีวติให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 

4. เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนา เด็กและเยาวชน ให้มีความพรอ้มและรู้เท่า

ทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน 

5. เพื่อสร้างความตระหนักในการสรา้งสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม

และสุขภาวะทางจติวิญญาณหรอืปัญญาโดยใช้หลักธรรมเป็น

เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชวีิต 

6. เพื่อปลูกจิตสำนึก เด็กและเยาวชน ให้ทำความดี ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข 

และสิ่งเสพติด สร้างพลังในการ ลด ละ เลิก อบายมุ7. เพื่อส่งเสริม 

พัฒนานักเรียนให้มีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ครูและผู้มพีระคุณ 

1,791 

บาท 
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ลำดับ โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

4 โครงการ”กลุ่มวัยใสห่างไกลยา

เสพติด”อบรมให้ความรู ้การ

ป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพ

ติดภายในสถานศึกษาในเขต

ตำบลปากช่อง 

 

ว ั นอ ั งคารท ี ่  1  เด ื อน 

กันยายน  พ.ศ. 2563 

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 

จำนวน 60 คน 

 

 

 

๑.เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนก่อนวัยเสี ่ยง 

ได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยยาเสพ

ติด 

๒.เพื ่อสร ้างเคร ือข ่ายแกนนำเด็กนักเร ียน 

เยาวชนในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไข

ปัญหาตา้นยาเสพติด 

3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

4. เพื ่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ ทราบถึง

ป ัญหาสังคม ปัญหาด้านยาเสพติด แนว

ทางการป้องกันแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 

และหมู่บ้าน/ชุมชน 

5. เพื่อส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมในการ

พัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

6.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด 

สร้างภูมิคุ้มกัน ทางด้านร่างกายจิตใจ ให้กับ

เด็กและเยาวชน 

10,121.-

บาท 
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ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

5. 

 

 

 

โครงการปรับ

สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

สำหรับคนพิการ ผูสู้งอายุ 

ผูป้่วยที่อยู่ในระยะกึ่ง

เฉียบพลัน และผูท้ี่มีภาวะ

พึ่งพงิ ประจำปี 2563 

ตุลาคม 

2562 ถึง 

กันยายน 

2563 

1. เพื่อเทิดเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็น

ศูนย์รวมจิตใจ ความรัก ความสามัคคี ของคนใน

ชาต ิตามโครงการบ้านประชารัฐ 

2. เพื่อลดความเสี่ยงของอันตรายที่อาจเกิดขึ้น จาก

สภาพบ้านพักอาศัยที่ชำรุดหรอืไม่ถูกสุขลักษณะ 

และป้องกันความพิการซ้ำซ้อนอันเนื ่องจาก

อุบัติเหต ุ 

3. เพื ่อให้คนพิการ ผู ้สูงอายุ ผู ้ท ี ่อยู ่ในระยะที่

จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ สามารถ

ดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระมากยิ ่งข ึ ้น 

ช่วยเหลือตนเองได้ และลดภาระของญาติหรือ

ผูดู้แล 

50,000 บาท 

(จากกองทุนฟื้นฟู

สมรรถภาพที่

จำเป็นต่อสุขภาพ

จังหวัด

นครราชสีมา) 
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 ด้านงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด อบต.ปากช่อง   ประจำปีงบประมาณ  256๓  รวมทั้งหมด     ๘       โครงการ 

ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

1 โครงการตัง้จุดบริการประชาชน

เพื่อป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย (ดำเนนิการป้องกัน

และลดอุบัตเิหตุทางถนน)  

ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ 

ระหว่างวันที่ 

๒๗  ธ.ค. ๖๒ – 

๒ ม.ค.  ๖๓   

ระยะเวลา ๗ 

วัน 

เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อันอาจจะ

เกิดหรือคาดว่าจะเกิดจากปัญหาอุบัตเิหตุทาง

ถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ หรือสาธารณ

ภัยต่างๆในพืน้ที่รับผิดชอบ 

๑๕,๖๑๙.- 

 
๒ โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ

การป้องกันและระงับอัคคีภัย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ 

 

วันที่ 

๑๒,๑๓,๑๙,๒๐  

และ ๒๖ ก.พ. 

๖๓ 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนัน้ได้มีความรู้ความ

เข้าใจที่ถูกตอ้งเกี่ยวกับแนวทางการป้องกัน

และระงับอัคคภีัย 

 

๒๙,๙๘๕.- 

 

 
๓ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร

ป้องกันไฟป่า ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

วันที่ ๒๘ ก.พ. 

๖๓ 

ระยะเวลา ๑ วัน 

 

 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัคร

ป้องกันไฟป่า  

มคีวามรู้ และทักษะในการปฏบิัตงิานควบคุม

ไฟป่าและหมอกควัน 

๑๓,๗๗๑.- 
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42 

 

 

 

 

ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

๔ โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ 

วันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๓ 

ระยะเวลา ๑ วัน 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไดร้ับความรู้ ความ

เข้าใจ และมีทักษะในการเอาชวิีตรอดจากการ

จมน้ำ 

๒๙,๙๔๒.- 

 
๕ โครงการเพิ่มศักยภาพ

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือน (อปพร.) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

วันที่ ๓๐ ก.ค. ๖๓ 

ระยะเวลา ๑ วัน 

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ความรู้ ทักษะ 

และความเข้าใจ ให้กับ อปพร.ในการปฏบิัติ

หนา้ที่ดา้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๒๖,๐๒๑.- 

 
๖ โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ 

 

วันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๓ 

ระยะเวลา ๑ วัน 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจถึงลำดับ

ขั้นตอนการปฏบิัตหินา้ที่ของเจ้าหนา้ที่หรือ

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ใน

การวางแผน และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้า

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ 

๒๑,๗๙๖.- 
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42 

ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

๗ โครงการฝึกอบรมชุด

ปฏบิัตกิารจิตอาสาภัยพิบัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ 

ระหว่างวันที่ ๑๘  

- ๒๒ ส.ค.  ๖๓ 

ระยะเวลา ๕ วัน 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ให้มีบุคลากร

ที่สามารถปฏบิัติหนา้ที่ช่วยเหลอืเจ้าพนักงานใน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

๕๖,๑๙๕.- 

 
๘ โครงการฝึกอบรมทบทวน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน (อปพร.) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ 

ระหว่างวันที่ ๒๘  

- ๓๐ ส.ค.  ๖๓ 

ระยะเวลา ๓ วัน 

เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป

พร.) ได้ทบทวนความรู้ความสามารถ 

เตรียมพร้อมและตื่นตัวในการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย และเป็นการฝึกทักษะการปฏบิัตขิั้น

พืน้ฐาน 

๘๘,๑๖๑.- 
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42 

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและปฏิบัตหิน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม/งาน จำนวน 

(คร้ัง) 

ค่าใช้จ่าย(บาท) ภาพถ่ายโครงการ 

1 การดำเนนิการป้องกันและระงับอัคคภีัย 

 

 

๑๔ - 

 

 

 

 

 

 
 

๒ การดำเนนิการควบคุมไฟป่า หรือไฟไหม้หญา้ ๕๕ - 
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42 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม/งาน จำนวน 

(ครั้ง) 

ค่าใช้จ่าย(บาท) ภาพถ่ายโครงการ 

๓ การดำเนนิการให้ความช่วยเหลอื 

ผู้ประสบอุทกภัย 

 

 

- -  

 

 

 

๔ การดำเนนิการให้ความช่วยเหลอื 

ผู้ประสบวาตภัย 

 

 

๒ ๔,๑๘๐.- 
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42 

54 

 

42 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ปากช่อง  ประจำปีงบประมาณ  2563  รวมทั้งหมด 5 โครงการ 

 

ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

1 โครงการมอบวัคซนีพษิสุนัขบ้า 

ประจำปีงบประมาณ 2563 

 

มกราคม-

กรกฎาคม 563 

1. เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีด

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่าง

ทั่วถงึ 

2. เพื่อให้ประชาชน ปลอดจากโรคพิษ

สุนัขบ้า  

3. เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดโรค

พิษสุนัขบ้า 

4. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้

ประชาชน  

มพีฤตกิรรมการเลี้ยงสุนัขและแมวที่

ถูกตอ้งและปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข

บ้า 

5. เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้พร้อมสาธติ

การฉีดวัคซีนที่ถูกต้องใหก้ับ

อาสาสมัครประจำหมู่บา้น 

214,372  
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42 

 

  

ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

2 โครงการอบรมเชิงปฏบิัตกิารให้ความรู้

ในการป้องกันโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) และจัดทำ

หนา้กากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง 

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (เงิน

สะสม) 

เดอืนมีนาคม 

๒๕63 

1. เพื่อสร้างทีมวิทยากรหรือทีมครู ก.ให้เป็นทมี 

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และทักษะการ

จัดทำหนา้กากอนามัย ในพืน้ที่ อบต.ปากช่อง 

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนใหป้ระชาชนได้รับ

ความรู้และสามารถป้องกันโรคระบาดได้ดว้ย

ตนเอง 

3. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของราชการให้แก่

ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชือ้

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

4. เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการ 

เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19 

144,221.- 
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ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

   3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน

การป้องกันโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัย

เพื่อการป้องกันตนเอง องค์การบริหารส่วน

ตำบลปากช่อง (เงินอุดหนุน) 

เดอืนมีนาคม 

๒๕63 

1. เพื่อสร้างทีมวิทยากรหรือทีมครู ก.ให้เป็นทมี

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และทักษะการ

จัดทำหนา้กากอนามัย ในพืน้ที่ อบต.ปากช่อง 

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนใหป้ระชาชนได้รับ

ความรู้และสามารถป้องกันโรคระบาดได้ดว้ย

ตนเอง 

3. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของราชการให้แก่

ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชือ้

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

4. เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการ

เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 

 

64,872.- 
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42 

 

 

ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

4 โครงการป้องกันโรคติดต่อการป้องกัน

และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ในเขตพืน้ที่ตำบลปากช่อง  

 

เดือนมนีาคม - 

เมษายน ๒๕63 

1. เพื่อประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันตนเองจากโรค

ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2. เพื่อจัดหาหน้ากากอนามัย (หน้ากากผ้า) ให้

เพียงพอกับประชาชนในพื้นที่ตำบลปากช่อง 

 

 

 

29,953.20.

- 
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ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

5 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ

มูลฝอยและขยะอันตราย 

ประจำปีงบประมาณ  

2563   

เดอืน กันยายน 

พ.ศ.2563 

 

1.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การคัดแยกขยะในหมู่บา้น 

2.  เพื่อสร้างความรู้ความใจ เรื่องการคัดแยกและการ

ทิ้งขยะ 

3. เพื่อติดตามการทิง้ขยะอันตรายของหมู่บ้าน เช่น 

แบตเตอรี่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ 

 4.  เพื่อให้มีการจัดการขยะอย่างถูกตอ้งตาม หลัก

สุขาภิบาล  

 

 

 

 

 

ไม่มคี่าใช้จ่ายใน

การดำเนนิการ 
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กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ปากช่อง   ประจำปีงบประมาณ  2563  รวมทั้งหมด 10 โครงการ 

 

ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียด

โครงการ 

งบประมาณ(บาท) ภาพถ่ายโครงการ 

1 โครงการสืบสานประเพณีลอย

กระทง 

25 ตุลาคม-13

พฤศจกิายน 2562 

- เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วน

ร่วมส่งเสริม สนับสนุน 

ขนบธรรมเนยีม วัฒนธรรม

ประเพณีอันดีงามของไทย 

- มีการจัดกิจกรรมการแสดงจาก 

ศพด. และโรงเรียน ในเขตพื้นที่ 

อบต.ปากช่อง การประกวด

แข่งขันการประดิษฐ์กระทงจาก

วัสดุธรรมชาต ิและกิจกรรมลอย

กระทงตามประเพณีและ

วัฒนธรรม 

 

92,560บาท 
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42 

 
ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 3-12 มกราคม 

2563 

- เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้

ตระหนักถึงคุณค่าบทบาท และ

ความสำคัญของตนเอง 

- เพื่อเป็นการพัฒนาการทางดา้น

ร่างกายและจติใจของเด็กและ

เยาวชนของชาติ ให้เป็นผูใ้หญ่ที่ดใีน

อนาคตของชาติต่อไป 

- แจกของขวัญของรางวัลและอาหาร

ให้กับเด็ก,การแสดงของเด็ก                                              

กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล และ

กิจกรรมอื่น ๆ ที่เด็ก ๆได้ทำร่วมกัน 

 

 

59,100  บาท  
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ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

3 โครงการสืบสานประเพณี

วันสงกรานต์ วันผูสู้งอายุ

และวันครอบครัว 

10 มนีาคม- 20  

เมษายน 2563 

- เพื่อให้เด็กเยาวชน ประชาชน เห็นคุณค่าและ

ความสำคัญวัฒนธรรมไทย ทำให้เกิดความ

สมัครสมานสามัคคีในชุมชน 

- กิจกรรมจัดแสดงป้ายนิทรรศการประวัติวัน

สงกรานต์ 

- กิจกรรมจัดแสดงป้ายนิทรรศการสบืสาน

ประเพณีสงกรานต์ 

- กิจกรรมจัดแสดงป้ายนิทรรศการวันผูสู้งอายุ 

 

1,224 บาท  
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42 

 
 
 

ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

  4 โครงการอาหารกลางวัน 

โรงเรียน 

 

ตลอดปีงบประมาณ 

 

-เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มี

คุณค่าตามหลักโภชนาการ อย่าง

ทั่วถึง 

-เพื่อสนับสนุนโครงการอาหาร

กลางวันภายในโรงเรียน อันมี

เป้าหมายและวัตถุประสงค์หลัก 

-เพื่อลดภาวะทางโภชนาการของ

นักเรียนในโรงเรยีนประถมศกึษา ใน

เขต อบต.ปากช่อง 
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ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

โครงการอาหารเสริม(นม)

โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

 

 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

 

- เพื่อพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มสีุขภาพ

พลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงและมีน้ำหนัก ส่วนสูง 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง

สาธารณสุข 

-เพื่อเป็นการปลูกฝังการดื่มนมในเด็กและเยาวชน 

เป็นอาหารเสริมในการพัฒนาร่างกายและ 

สติปัญญา 

-เพื่อให้เด็กมอีาหารกลางวันที่มคีุณค่าตามหลัก

โภชนาการ อย่างทั่วถึง 

-เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันภายใน

ศพด. อันมเีป้าหมายและวัตถุประสงค์หลัก. เพื่อ

ลดภาวะทุกโภชนาการของเด็กในศพด.ในเขต 

อบต.ปากช่อง 
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42 

 

ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

โครงการอาหารเสริม(นม)

ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

6  ม ก ร า ค ม 

31 ม ีนาคม 

2562 

-เพื่อพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มสีุขภาพพลานามัยที่      

สมบูรณ์ แข็งแรงและมีน้ำหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์    

มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

- เพื่อเป็นการปลูกฝังการดื่มนมในเด็กและเยาวชนเป็นอาหาร

เสริมในการพัฒนาร่างกายและ สติปัญญา 

 

 

 

-เพื่อให้ครูมสีื่อการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน ในการสอนเด็ก 

-เพื่อให้เด็กเล็กได้พัฒนาจากสื่อการเรียนการสอนอย่างมี

คุณภาพ 
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ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

9 

 

 

 

 

 

 

10 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

การบริหารสถานศกึษา 

 

 

 

 

 

โครงการ DLTV 

 

 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

 

 

 

 

 

เมษายน - 

มิถุนายน 

2563 

-เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มปีระสิทธิภาพ 

-เพื่อให้เด็กเล็กได้พัฒนาจากสื่อการเรียนการ

สอนอย่างมีคุณภาพ 

- เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กให้มี

พัฒนาการเหมาะสมตามวัย 

- เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาระดับปฐมวัยด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กปฐมวัย ให้มี

พัฒนาการสมวัย 

- สำรวจขอ้มูล 

- ขออนุมัตดิำเนินโครงการ 

- ออกคำสั่งแต่งตัง้คณะทำงาน 

-  ดำเนินงานตามโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

30,700 
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42 

 

 

ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

11 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

13 

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด

การศกึษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านหนองมะค่า            

1.1 ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับ

เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) 

 

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด

การศกึษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านหนองมะค่า ค่า

เครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็ก

ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) 

 

โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการ

สอน วัสดุการศกึษา และเครื่อง

เล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านหนองมะค่า 

เดือนเมษายน 

– กันยายน 

๒๕63 

 

 

 

เดือนเมษายน 

– กันยายน 

๒๕63 

 

 

 

 

 

 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

- เพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียนใหก้ับเด็กอายุ 3 - 5 ปี  

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า 

- เพือ่ลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความ

เดือดร้อนของผูป้กครอง 
- เพื่อให้ผู้เรยีนมอีุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียน 
 
- เพื่อจัดสรรงบประมาณใหผู้ป้กครองนำไปจัดซื้อ

เครื่องแบบนักเรียน 
-เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความ 

เดือดร้อนของผูป้กครอง 
- เพื่อสร้างความเท่าเทียม เสมอภาคของผู้เรียนด้วย

การแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน 
 

 

- เพื่อจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ที่จำเป็นให้ครบตามที่

ต้องการ 

- เพื่อให้ผู้เรยีนได้ใช้สื่อการเรียนการสอนโดยการจัด

ประสบการณ์เรียนรูใ้ห้เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

-  เพื่อให้ครูผูส้อนได้ใช้สื่อการเรียนการสอนในการ 

จัดประสบการณ์ผูเ้รียนใหเ้หมาะสมกับเด็กแต่ละวัย 

6,000 บาท 

 

 

 

 

 

9,000 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

51,000 
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42 

 

 

42 

 

 

 

ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

14 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด

การศกึษาสำหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านลำทองหลาง ค่า

อุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็ก

ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) 

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด

การศกึษาสำหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านลำทองหลาง ค่า

เครื่องแบบนักเรียน สำหรับ

เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) 

โครงการจัดซื้อสื่อการเรียน

การสอน วัสดุการศกึษา และ

เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำ

ทองหลาง 

เดือนเมษายน 

– กันยายน 

๒๕63 

 

 

เดือนเมษายน 

– กันยายน 

๒๕63 

 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

- เพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียนใหก้ับเด็กอายุ 3 - 5 ปี ในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า 

-  เพือ่ลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดรอ้นของ

ผูป้กครอง 

-  เพื่อให้ผูเ้รียนมีอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรีย 

-  เพื่อจัดสรรงบประมาณให้ผู้ปกครองนำไปจัดซื้อเครื่องแบบ
นักเรียน 

-  เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดรอ้นของ
ผูป้กครอง 

-  เพื่อสร้างความเท่าเทียม เสมอภาคของผูเ้รียนด้วยการแต่ง
กายด้วยเครื่องแบบนักเรียน 

-  เพื่อจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ที่จำเป็นให้ครบตามที่ต้องการ 

-  เพื่อให้ผูเ้รียนได้ใชส้ื่อการเรียนการสอนโดยการจัด

ประสบการณ์เรียนรูใ้ห้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

-   เพือ่ใหค้รูผูส้อนได้ใช้สื่อการเรียนการสอนในการจัด

ประสบการณ์ผูเ้รียนใหเ้หมาะสมกับเด็กแต่ละวัย 

2,400 

 

 

 

3,600 

 

 

 

34,000 
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42 

ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

17 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด

การศกึษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบันไดม้า  

1.1 ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับ

เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) 

 

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด

การศกึษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบันไดม้า ค่าเครื่องแบบ

นักเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 

3-5 ปี) 

 

โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการ

สอน วัสดุการศกึษา และเครื่อง

เล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบันไดม้า 

เดือนเมษายน 

– กันยายน 

๒๕63 

 

 

 

เดือนเมษายน 

– กันยายน 

๒๕63 

 

 

 

 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

- เพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียนใหก้ับเด็กอายุ 3 - 5 ปี ในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า 

- เพือ่ลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดรอ้นของ

ผูป้กครอง 

- เพื่อให้ผู้เรยีนมอีุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียน 

-  เพื่อจัดสรรงบประมาณให้ผู้ปกครองนำไปจัดซื้อเครื่องแบบ
นักเรียน 

-   เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ  
ผูป้กครอง 

-   เพื่อสร้างความเท่าเทียม เสมอภาคของผู้เรยีนดว้ยการแต่ง
กายด้วยเครื่องแบบนักเรียน 

-   เพื่อจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ที่จำเป็นให้ครบตามที่ต้องการ 

- เพื่อให้ผู้เรยีนได้ใช้สื่อการเรียนการสอนโดยการจัด

ประสบการณ์เรียนรูใ้ห้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

-  เพื่อให้ครูผูส้อนได้ใช้สื่อการเรียนการสอนในการจัด

ประสบการณ์ผูเ้รียนใหเ้หมาะสมกับเด็กแต่ละวัน 

2,800 

 

 

 

 

 

 

4,200 

 

 

 

 

 

 

42,500 
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ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

20 

 

 

 

 

 

 

 

21 

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด

การศกึษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านหนองมะค่า ค่าหนังสอื

เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 

3-5ปี) 

 

 

 

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด

การศกึษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านหนองมะค่า ค่ากิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน สำหรับ

เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)   

 - เพื่อจัดหาหนังสือเรียนให้กับเด็กอายุ 3 - 5 ปี ใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า 

- เพื่อให้เด็กอายุ 3 - 5 ปี มหีนังสอืเรียนตาม

หลักสูตรปฐมวัยพ.ศ.2560 

- เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน ผู้ปกครอง 

ทางด้านการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนของ 

-เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ-

เพื่อใหไ้ด้มาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

ผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 

-เพือ่ใหผู้้เรียนรู้ไดร้ับการส่งเสริมพัฒนาการ ครบ 

ทั้ง 4 ทักษะ(ร่างกาย สังคม อารมณ์ สตปิัญญา) 

- เพือ่ใหผู้้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง เพิ่มเตมิจาก

การเรียนรู้ในห้องเรียน 

-เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหา

คำตอบ สร้างสรรค์งานศิลปะง่ายๆเรียนรู้กิจกรรม

การให้บริการไอซทีี/บริการคอมพิวเตอร์ 

 

6,000 

 

 

 

 

 

 

12,900 
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ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

22 

 

 

 

 

 

 

 

23 

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด

การศกึษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านลำทองหลาง ค่าหนังสอื

เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 

3-5ปี) 

 

 

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด

การศกึษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านลำทองหลาง ค่ากิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน สำหรับ

เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)   

 - เพื่อจัดหาหนังสอืเรียนให้กับเด็กอายุ 3 - 5 ปี ในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า 

- เพื่อให้เด็กอายุ 3 - 5 ปี มีหนังสอืเรียนตามหลักสูตร

ปฐมวัยพ.ศ.2560 

- เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ 

- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน ผูป้กครอง ทางด้านการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ 

-เพื่อให้ผู้เรยีนได้รับการพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ-เพื่อให้

ได้มาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีนตาม

หลักสูตรการศกึษาปฐมวัย พ.ศ.2560 

-เพือ่ให้ผู้เรยีนรู้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ ครบ ทั้ง 4 

ทักษะ(ร่างกาย สังคม อารมณ์ สตปิัญญา) 

- เพือ่ให้ผู้เรยีนได้รับประสบการณ์ตรง เพิ่มเติมจากการ

เรียนรู้ในหอ้งเรียน 

-เพื่อปลูกฝังให้ผูเ้รียนได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาคำตอบ 

สร้างสรรค์งานศลิปะง่ายๆเรียนรูก้ิจกรรมการให้บริการไอซีที/

บริการคอมพิวเตอร์ 

2,400 

 

 

 

 

 

 

 

5,160 
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ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

24 

 

 

 

 

 

 

25 

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด

การศกึษาสำหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านบันไดม้า ค่า

หนังสือเรยีน สำหรับเด็ก

ปฐมวัย (อายุ 3-5ปี) 

 
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด

การศกึษาสำหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านบันไดม้า ค่า

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผูเ้รียน สำหรับเด็กปฐมวัย 

(อายุ 3-5 ปี)   

 - เพื่อจัดหาหนังสอืเรียนให้กับเด็กอายุ 3 - 5 ปี ในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า 

- เพื่อให้เด็กอายุ 3 - 5 ปี มีหนังสอืเรียนตามหลักสูตรปฐมวัย

พ.ศ.2560 

- เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ 

- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน ผูป้กครอง ทางด้านการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ 

-เพื่อให้ผู้เรยีนได้รับการพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ-เพื่อให้

ได้มาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีนตาม

หลักสูตรการศกึษาปฐมวัย พ.ศ.2560 

-เพือ่ให้ผู้เรยีนรู้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ ครบ ทั้ง 4 

ทักษะ(ร่างกาย สังคม อารมณ์ สตปิัญญา) 

- เพือ่ให้ผู้เรยีนได้รับประสบการณ์ตรง เพิ่มเตมิจากการเรียนรู้

ในห้องเรยีน 

-เพื่อปลูกฝงัให้ผูเ้รียนได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาคำตอบ 

สร้างสรรค์งานศลิปะง่ายๆเรียนรูก้ิจกรรมการให้บริการไอซีที/

บริการคอมพิวเตอร์ 

2800 

 

 

 

 

 

 

6,020 

 



 
 

71 

 

42 

....กองช่าง.....อบต.ปากช่อง   ประจำปีงบประมาณ  2563    รวมทั้งหมด...111....โครงการ 

ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว

จราจรแบบ Asphalt Concrete 

(บริเวณต่อจากถนนลาดยาง(คุ้ม

เขาแคบ)-เขตเทศบาล) บ้าน

หนองกะโตวา หมู่ที่ 10 ตำบล

ปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัด

นครราชสีมา  

 

 

60  วัน โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอส

ฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 140 

เมตร หรือคิดเป็นพืน้ที่ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 

840 ตร.เมตร พร้อมตเีส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม

พลาสตกิ จำนวน 32 ตร.เมตร ตามแบบกรมทางหลวง

ชนบท เลขที่ ทช-2-303  รวมป้ายโครงการตามแบบ 

ม/ฐ ที่กำหนด 

344,000  
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ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

2 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง

ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete 

(บริเวณคุ้มบ้านเหนือ)  หมู่ที ่ 1 

บ้านคลองตาลอง  ตำบลปากช่อง  

อ ำ เ ภ อ ป า ก ช ่ อ ง   จ ั ง ห วั ด

นครราชสีมา 

 

60 วัน โดยทำการซ่อมสร้างถนนลาดยางผวิจราจรแบบ 

Asphalt Concreteเฉพาะส่วนที่ชำรุดเสียหาย ผวิ

จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 244 เมตร 

หรอืคิดเป็นพืน้ที่ซ่อมสร้างถนนลาดยางไม่น้อย

กว่า 1,220  ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรดว้ยสี

เทอร์โมพลาสติก จำนวน 56 ตร.เมตร ก่อสร้าง

ตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-303 

รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด 

495,000 

 

3 

 

 

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง

ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete 

(บริเวณเส้นกลางบ้านเชื ่อมหมู่ 

14) หมู ่ที ่ 1 บ้านคลองตาลอง  

ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา 

60 วัน โดยทำการซ่อมสร้างถนนลาดยางผวิจราจรแบบ 

Asphalt Concrete ผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 205 เมตร หรือคิดเป็นพืน้ที่ซ่อมสร้าง

ถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 1,230  ตร.เมตร 

พร้อมตเีส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก 

จำนวน 46 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทาง

หลวงชนบทเลขที่ ทช-2-303 รวมป้าย

โครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด 

495,000 
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ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

4 โ ค ร ง ก า ร ก ่ อ ส ร ้ า ง

ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 

Asphalt Concrete (บริเวณณ

ภัสสรฟาร์ม)  หมู่ที่ 1 บ้าน

คลองตาลอง ตำบลปากช่อง  

อำ เภอปากช ่อง  จ ั งหวั ด

นครราชสีมา  

60  วัน โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete 

ผวิจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หรือคิดเป็นพืน้ที่

ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 600 ตร.เมตร พร้อมตเีส้น

จราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก จำนวน 35 ตร.เมตร ก่อสร้างตาม

แบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-303 รวมป้ายชัว่คราว

และป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด  

258,000 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

โ ค ร ง ก า ร ซ ่ อ ม ส ร ้ า ง

ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 

Asphalt Concrete ( บ ร ิ เ วณ

ทางไปที่ทำการกำนัน) หมู่ที่ 

1 บ้านคลองตาลอง ตำบล

ปากช่อง  อำเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา 

60 วัน โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete 

ผวิจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หรือคิดเป็นพืน้ที่

ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 600 ตร.เมตร พร้อมตเีส้น

จราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก จำนวน 35 ตร.เมตร ก่อสร้างตาม

แบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-303 รวมป้ายชั่วคราว

และป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด  

488,000 
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ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

6 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง

ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete 

(บริเวณซอยวัดโป่งประทุน)  หมู่ที่ 

3 บ้านโป่งประทุน ตำบลปากช่อง  

อ ำ เ ภ อ ป า ก ช ่ อ ง   จ ั ง ห วั ด

นครราชสีมา 

60  วัน โดยทำการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt 

Concrete ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 100 หรือคิด

เป็นพื้นที่ซ่อมสร้างถนนลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 450 

ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก 

จำนวน 22.50 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวง

ชนบทเลขที ่ทช-2-303 รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ 

ที่กำหนด 

197,500 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง

ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete 

(บริเวณบ้านนาย กระรอก) บ้าน

บันไดม้า หมู่ที่ 4 ตำบลปากช่อง 

อ ำ เ ภ อ ป า ก ช ่ อ ง   จ ั ง ห วั ด

นครราชสีมา 

60 วัน โดยทำการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบAsphalt 

Concrete ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 120 เมตร 

หรือคิดเป็นพื้นที่ซ่อมสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า540 

ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก 

จำนวน 27 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวง

ชนบทเลขที่  ทช-2-303 รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/

ฐ ที่กำหนด 

 

234,000 
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42 

ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว

จ ร า จ ร แ บ บ  Asphalt Concrete 

(บริเวณต่อจากบ้านนายประสงค์-

บ้านนายสุนีย์)หมู่ที่  4 บ้านบันไดม้า  

ตำบลปากช ่อง  อำเภอปากช ่อง  

จังหวัดนครราชสีมา 

60 วัน โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt 

Concrete ผิวจราจรกว้าง 3.80 เมตร ยาว 100 เมตร หรือ

คิดเป็นพืน้ที่ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 380  ตร.เมตร 

พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก จำนวน 28 ตร.

เมตร และวางท ่อระบายน้ำ ค.ส.ล.อ ัดแรง ขนาด ศก. 

0.60*1.00 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 8 ท่อน รวม 16 ท่อน 

พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ ขุดฝังกลบและเทคอนกรีตดาดหน้า

ท่อทั้ง 2 ด้าน จำนวนรวม 24 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบ

กรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-303 รวมป้ายช่ัวคราวและ

ป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด 

209,000 

 

 

9 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว

จ ร า จ ร แ บ บ  Asphalt Concrete 

(บริเวณฟาร์มวัวครูโต้ง-บ้านนาย

ประสงค์ แก้วระหัน) บ้านบันไดม้า 

หมู่ที่ 4 ตำบลปากช่อง อำเภอปาก

ช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

60 วัน โดยทำการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt 

Concrete ผวิจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 32 เมตร หรือคิด

เป็นพื้นที่ซ่อมสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 144 ตร.เมตร 

พร้อมตเีส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก จำนวน 9 ตร.เมตร 

ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-303 

78,500   
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ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

10  โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยาง 

ผวิจราจรแบบAsphalt 

Concrete (บริเวณซอยไร่

ต้นมะขามทางเข้าไร่ 3 พอ) 

บ้านตลาดน้อยหน่า หมู่ที่ 18 

ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา 

60 วัน โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt 

Concrete ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 

130 เมตร ช่วงที่ 2 ผวิจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 110 

เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ซ่อมสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,070 ตร.เมตร พร้อมตเีส้นจราจรดว้ยสีเทอร์โมพลาสติก 

จำนวน 54 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบท 

เลขที่ ทช-2-303 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตาม

แบบ ม/ฐ ที่กำหนด 

440,000 

 

 
11 โ ค ร ง ก า ร ซ ่ อ ม ส ร ้ า ง

ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 

Asphalt Concrete (บริเวณซอย 

2)  บ้านโป่งประทุน หมู่ที่ 3 

ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา 

60  วัน โดยซ่อมสร้างถนนลาดยางผวิจราจรแบบ Asphalt Concrete 

ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 165 เมตร หรือคิดเป็น

พืน้ที่ซ่อมสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 742.50 ตร.เมตร 

พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก จำนวน 47 ตร.

เมตร  ตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่  ทช-2-303  

รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด 

315,000 
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ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

12 .โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง

ผวิจราจรแบบ Asphalt Concrete 

(บริเวณซอย 8 กะรัต) บ้านตลาด

น้อยหน่า หมู่ที่ 18 ตำบลปากช่อง 

อำเภอปากช่อง จังหวัด

นครราชสีมา 

60 วัน โดยทำการซ่อมสร้างถนนลาดยางผวิจราจรแบบ Asphalt 

Concrete เฉพาะส่วนที ่ชำรุดเสียหาย ผิวจราจรกว้าง 

5.00 เมตร ยาวรวม 245 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ซ่อม

สร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 1,225 ตร.เมตร พร้อมตี

เส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก จำนวน 55 ตร.เมตร 

ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทช-2-

303 รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด 

496,000 

 

 

13 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว

จราจรแบบ Asphalt Concrete 

(บริเวณซอย 13บ้านโป่งประทุน 

หมู่ที่ 3 ตำบลปากช่อง อำเภอปาก

ช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

60  วัน โดยซ ่อมสร ้างถนนลาดยางผ ิวจราจรแบบ Asphalt 

Concrete ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 85 เมตร 

หรอืคิดเป็นพืน้ที่ซ่อมสร้างถนนลาดยางไม่นอ้ยกว่า 340 

ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก 

จำนวน 20 ตร.เมตร ตามแบบกรมทางหลวงชนบท 

เลขที่ ทช-2-303 รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่

กำหนด 

155,500 
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ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

14  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง

ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete 

(บริเวณซอย 14) บ้านโป่งประทุน 

หมู่ที่ 3 ตำบลปากช่อง  อำเภอปาก

ช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

60 วัน โดยซ ่อมสร ้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt 

Concrete ผิวจราจรกว้าง 3.20 เมตร ยาว 150 เมตร 

หรอืคิดเป็นพืน้ที่ซ่อมสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 480 

ตร.เมตร ตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทช-2-

303 รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด 

199,500 

 

 
15   โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง

ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete 

(บริเวณนางเหมือนเชื ่อมหมู่ที ่ 6) 

หมู่ที่ 21 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบล

ปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัด

นครราชสีมา 

60  วัน โดยทำการซ ่อมสร ้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์

คอนกรีต (Asphalt Concrete) ผ ิวจราจร กว้าง 5.00 

เมตร ยาว 150 เมตร หรือคิดเป ็นพื ้นท ี ่ซ ่อมสร ้าง

ถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 750 ตร.เมตร พร้อมตีเส้น

จราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก จำนวน 34 ตร.เมตร  

ตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทช-2-303  รวม

ป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด 

316,000 
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ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

16  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว

จราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณ

คุ้มลุงแบะ) บ้านหนองตาแก้ว หมู่ที่  8  

ตำบลปากช ่อง  อำเภอปากช ่อง  

จังหวัดนครราชสีมา 

60 วัน โดยทำการก ่อสร ้างถนนลาดยางผ ิวจราจรแบบ Asphalt 

Concrete  ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร ยาว 142 เมตร หรือ

คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยางรวมไม่น้อยกว่า  710 ตร.

เมตร พร้อมตเีส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกจำนวน 32 ตร.

เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-303 

รวมป้ายช่ัวคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด 

299,000 

 

 
17 โ ค ร งการก ่ อสร ้ า งถนนห ินคลุ ก 

(บริเวณซอยลุงแบะไปหัวสะพาน) บ้าน

หนองตาแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลปากช่อง 

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

60  วัน โดยทำการก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 925 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรอืคิดเป็นปริมาณหิน

คลุก 833 ลบ.เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ทถ.นม.

01-105 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่

กำหนด 

495,000 
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ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

18  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (บริเวณ

ซอยนายเสรี-ลุงแต๋ว) บ้านหนองตาแก้ว 

หมู่ที่ 8 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา 

30 วัน โดยทำการก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 5.00 

เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิด

เป็นปริมาณหินคลุก 375 ลบ.เมตร ก่อสร้างตามแบบ

มาตรฐาน เลขที่ ทถ.นม.01-105 รวมป้ายชั่วคราว

และป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด 

199,000 

 

 
19 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผ ิว

จราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณ

บ้านนายสุบิน)หมู่ที่ 16  

บ้านซับหวาย ตำบลปากช่อง อำเภอ

ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  

 

60  วัน โดยทำการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์

คอนกรีต (Asphalt Concrete) ผิวจราจร กว้าง 5.00 

เมตร ยาว 121 เมตร หรือคิดเป็นพื ้นที ่ซ ่อมสร้าง

ถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 605 ตร.เมตร พร้อมตีเส้น

จราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก จำนวน 28 ตร.เมตร  

ตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทช-2-303  รวม

ป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด 

206,000 
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ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

20  โครงการก ่อสร ้ างถนนห ินคลุ ก

(บริเวณคุ้มบ้านใหม่เชื ่อมบ้านหนอง

ยาง) บ ้านหนองอ ี เหลอ  หม ู ่ท ี ่  6  

ตำบลปากช ่อง  อำเภอปากช ่อง  

จังหวัดนครราชสีมา 

30 วัน โดยทำการก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณ

หินคลุก 338 ลบ.เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน เลขที่ 

ทถ.นม. 01-105 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตาม

แบบ ม/ฐ ที่กำหนด 

199,000  

 

 

21 โครงการก่อสร ้างถนนลาดยางผ ิว

จราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณ

บ้านหนองอีเหลอ-บ้านหนองใหญ่) 

บ้านหนองอีเหลอ  หมู่ที่ 6  ตำบลปาก

ช ่ อ ง   อำ เภอปากช ่ อ ง   จ ั งหวั ด

นครราชสีมา 

 

 

90  วัน โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt 

Concrete เป็นช่วงๆ ช่วงที่ 1  ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร 

ยาว 257 เมตร ช่วงที่ 2  ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 

1,200 เมตร ความยาวรวม 1,457 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่

ก่อสร้างถนนลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 10,199 ตร.เมตร 

พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกจำนวน 328 ตร.

เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-

303 รวมป้ายชั ่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่

กำหนด 

2,490,000  
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ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

22  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว

จราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณ

บ้านหนองอีเหลอ-บ้านโนนสมบูรณ์) 

บ้านหนองอีเหลอ  หมู ่ที ่ 6   ตำบล

ปากช่อง  อำเภอปากช่อง  จังหวัด

นครราชสีมา 

60 วัน โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt 

Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 142 เมตร 

หรือคิดเป็นพื้นที ่ก่อสร้างถนนลาดยางรวมไม่น้อยกว่า  

710 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก

จำนวน 32 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวง

ชนบทเลขที ่  ทช-2-303 รวมป้ายชั ่วคราวและป้าย

โครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด 

299,000 

 

 
23 โครงการก่อสร ้างถนนลาดยางผ ิว

จราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณ

ซอยภูน้ำอ้อม) บ้านลำทองหลาง หมู่ที่ 

7 ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง  

จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

90  วัน โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt 

Concrete  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 190 เมตร 

หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้าง ถนนลาดยางรวมไม่น้อยกว่า  

1,140 ตร.เมตร พร ้อมตีเส ้นจราจรด ้วยส ีเทอร ์ โม

พลาสติก จำนวน 43 ตร.เมตร  ตามแบบกรมทางหลวง

ชนบท เลขที ่ ทช-2-303  รวมป้ายชั ่วคราวและป้าย

โครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนดคราวและป้ายโครงการ

ตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด 

2,490,000 
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ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

24 โครงการติดตั้งป้ายจราจร หมู่ที่  

12  บ้านหนองนอ้ย 

ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง  

จังหวัดนครราชสีมา   

 

 

 

30  วัน โดยทำการตดิตั้งป้าย ต.63+ต.66 จำนวน  4  

ชุดติดตัง้ไฟกระพริบ+ป้าย บ. 1 จำนวน  2  ชุด    

การ์ดเรลทางโค้ง จำนวน  8  เมตร ปุ่มสะท้อง

แสงสองหนา้ จำนวน  159 ชุด ติดตั้งตามแบบ  

ม/ฐ รวมป้ายโครงการตามแบบ  ม/ฐ ที่กำหนด 

146,000 
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ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

25 โครงการก่อสร้างระบบประปา

(บ้านนางสมนกึ จิระวงษ์)บ้าน

หนองผักเสน  หมู่ที่ 2  

ตำบลปากช่อง อำเภอปาก

ช่อง  จังหวัดนครราชสีมา   

 

 

60 วัน โดยทำการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด Ø 6  นิ้ว ท่อปลอก PVC ชั้น 

13.5 มอก.17-2532 และติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ ขนาด

ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ โดยให้ได้ปริมาณน้ำไม่น้อย

กว ่ า  20 แกลลอน/นาท ี  และเทคอนกร ีตปากบ ่อ  ขนาด

2.00*2.00*00.15 เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมโยธาธิการและ

ผังเมือง แบบ กสช.ยธ.ที่ 08-01  และทำการก่อสร้างฐานราก

ตามแบบที่กําหนด ติดตั้งหอถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 

15 ลบ.เมตรสูง 15 เมตร พร้อมประสานท่อ จี.เอส. เข้ากับตัวถัง 

พร้อมเช่ือมต่อเข้ากับท่อเมนต์ และติดตัง้ประตูน้ำเหล็กบอลล์วาล์ว

ชนิดก้านโยก ขนาด Ø 2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว ก่อสร้างตามแบบ ม/ฐ 

กรมการปกครองเลขที ่ ท 5-07 พร้อมขยายเขตไฟฟ้าติดตั ้ง

มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 ชุด พร้อมทำการวางท่อ

เมนต์ประปา ท่อพีวีซี ขนาด Ø 2 นิว้ ช้ัน 13.5 จำนวน 163 ท่อน 

เป็นระยะทางรวม 650 เมตรพร้อมติดตั้งประตูน้ำบอลล์วาล์วPVC 

ขนาด ø 2 นิว้ จำนวน 2 ตัว และทำการขุดพร้อมฝังกลบ รวมป้าย

ช่ัวคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐกำหนด 

466,749 
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ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

26 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง

ผวิจราจรแบบ Asphalt Concrete 

(บริเวณซอยวัดโป่งประทุน)  

บ้านโป่งประทุน หมู่ที่ 3  

ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง  

จังหวัดนครราชสีมา   

 

 

 

60  วัน โดยทำการขุดรื้อผวิจราจรเดิม จำนวน 675 ตร.เมตร 

และซ่อมสร้างถนนลาดยางผวิจราจรแบบ Asphalt 

Concrete ผวิจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 150 เมตร 

หรอืคิดเป็นพืน้ที่ซ่อมสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 

675  ตร.เมตร พร้อมตเีส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม

พลาสตกิ จำนวน 37 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรม

ทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-303 รวมป้ายโครงการ

ตามแบบ ม/ฐ ที่ 

247,000 
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ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมา

ณ(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

27 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว

จ ร า จ ร แ บ บ  Asphalt Concrete 

(บริเวณซอย 4)  

บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 5  

ตำบลปากช ่อง  อำเภอปากช ่อง  

จังหวัดนครราชสีมา   

 

 

60 วัน โดยทำการขุดรื้อผิวจราจรเดิม จำนวนรวม 1,180 ตร.เมตร และ

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ช่วงที่ 1 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจร

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร ช่วงที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 

เมตร ยาว 40 เมตร  

ช่วงที่ 4 ผวิจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 45 เมตร รวมระยะทาง 

315 เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ซ่อมสร้างถนนลาดยางรวมไม่น้อย

กว่า 1,460  ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก 

จำนวน 65.40 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบท

เลขที่ ทช-2-303 รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด 

495,000  

 

 

28 

 

 

 

 

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว

จ ร า จ ร แ บ บ  Asphalt Concrete 

(บริเวณทางหลวง-บ้านลุงจำรัส)  

บ้านไทยเจรญิ  หมู่ที่  20   

ตำบลปากช ่อง  อำเภอปากช ่อง  

จังหวัดนครราชสีมา   

60 วัน โดยทำการซ่อมสร้างถนนลาดยางผวิจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 

ผวิจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 230 เมตร หรอืคิดเป็นพืน้ที่ซ่อม

สร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจร

ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก จำนวน 52 ตร.ม. ตามแบบกรมทางหลวง

ชนบท เลขที่ ทช-2-303 รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่

กำหนด 

387,000 
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ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

29 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง

ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete  

(บริเวณสายหนองฝักทอง)  

บ้านหนองผักเสน หมู่ที่ 2  

ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง   

จังหวัดนครราชสีมา   

60 วัน โดยทำการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 

(Asphalt Concrete) ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 530 เมตร 

หรือคิดเป็นพื้นที่ซ่อมสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 2 ,650 

ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก จำนวน 

119 ตร.เมตร  ตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทช-2-

303  รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด 

680,000 

 
30 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง

ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete 

(บริเวณนางเหมือนเชื่อมหมู่ที่ 6) 

บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 21  

ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง   

จังหวัดนครราชสีมา  

60  วัน โดยทำการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 

(Asphalt Concrete) ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 

เมตร หรือคิดเป็นพื้นที ่ซ่อมสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 

750 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก 

จำนวน 34 ตร.เมตร  ตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ 

ทช-2-303  รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด 

316,000 
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ลำดับ โครงการ ระยะเวลา

ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 

ภาพถ่ายโครงการ 

31 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว

จ ร า จ ร แ บ บ  Asphalt Concrete  

(บริเวณบ้านนายสุบิน)  

บ้านซับหวาย หมู่ที่ 16  

ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง   

จังหวัดนครราชสีมา   

60 วัน โดยทำการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 

(Asphalt Concrete) ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 121 

เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ซ่อมสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 

605 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก 

จำนวน 28 ตร.เมตร  ตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ 

ทช-2-303  รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด 

206,000 

 
 

32 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว

จ ร า จ ร แ บ บ  Asphalt Concrete 

(บริเวณคุ้ม 7 สหาย)  

บ้านลำทองหลาง หมู่ที่ 21  

ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง   

จังหวัดนครราชสีมา  

60  วัน โดยทำการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 

(Asphalt Concrete) ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 50 

เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ซ่อมสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 

250 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก 

จำนวน 11 ตร.เมตร  ตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ 

ทช-2-303  รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด 

119,000  
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม/งาน จำนวน (ครั้ง) ภาพถ่ายโครงการ 

1 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน  

หมู่ที่ 1 - 22 

143  

2 ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1 - 22 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

8 
 

3 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา

มอบหมาย 

 

15  
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โครงการที่กันเงิน 
 

  1.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(ทางเข ้าสำนักสงฆ์ลำใบดก)หมู ่ท ี ่  15 ตั ้งไว ้ 

199,000.-บาท     บ้านเหนอื หมู่ที่ 15 ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  โดยทำการ

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 130 เมตร  หรือ

คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า  520 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก 

จำนวน 29 ตร.เมตร  ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทช-2-303 รวมป้ายชั่วคราวและป้าย

โครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา(00310)งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน(00312)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา้ 231 

ข้อ 761)  

2.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (บริเวณบ้านนายชาญ)หมู่ที่ 15 ตั้งไว้  131,000 

บาท  บ้านเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  โดยทำ

การก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ผวิจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หรือ

คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า  320 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้ วยสีเทอร์โมพลาสติก 

จำนวน 18 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทช-2-303  รวมป้ายชั่วคราวและป้าย

โครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา(00310)งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา้ 234 

ข้อ 779) 

3.  โครงการปรับปรุงอาคารที่จอดรถโดยต่อเติมอาคารที่จอดรถหลังเก่า ตั้งไว้เป็นเงิน 

314,000.-  บาท  บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 5 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยทำการต่อเติม 

กว้าง 6.00 ม.ยาว 12 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  72 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต.ปากช่อง

กำหนดรวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด ตั ้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.

2561-2565  หน้า 306 ข้อ 1217) 

4.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(บริเวณซอยบ้านนายรบ เชื่อมหมู่ 1)หมู่ 12 ตั้งไว้ 

309,000.- บาท  บ้านหนองน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  โดยทำ

การก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 170 เมตร 

หรอืคิดเป็นพืน้ที่ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า  850 ตร.เมตร พร้อมตเีส้นจราจรดว้ยสีเทอร์โมพลาสติก 

จำนวน 38 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทช-2-303 รวมป้ายชั่วคราวและป้าย

โครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา(00310)งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน(00312)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา้ 214 

ข้อ 65
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 5.  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (ภายในหมู่บ้าน)หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 227,000.- บาท บ้าน

หนองอีเหลอ หมู่ที่ 6 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  โดยทำการซ่อมสร้างถนนลาดยาง

ชนิดแอสฟัลท์ คอนกรีต(Asphalt Concrete)  ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่

ซ่อมสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 600 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกจำนวน  34 ตร.

เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ทช-2-303  รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด ตั้ง

จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้าง

พืน้ฐาน (00312)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนา้ 160 ข้อ 331) 

6.  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (บริเวณซอยเข้าฝายน้ำบ้านหนองมะค่า)หมู่ที่  5 ตั้งไว้  

71,000.-บาท  บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 5 ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  โดยทำการ

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผวิจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ผวิจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 35 เมตร หรือคิด

เป็นพืน้ที่ซ่อมสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า  140 ตร.เมตร พร้อมตเีส้นจราจรดว้ยสีเทอร์โมพลาสตกิ จำนวน 

8 ตร.เมตร ตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทช-2-303  รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด ตั้ง

จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)งานก่อสร้างโครงสร้าง

พืน้ฐาน(00312)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา้ 155 ข้อ 295) 

7.  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (ซอยภูชมฟ้า)หมู่ที่ 13 ตั้งไว้ 284 ,000.-บาท บ้าน

หนองสวอง      หมู่ที่ 13 ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทำการซ่อมสร้าง

ถนนลาดยางผวิจราจรแบบ Asphalt Concrete ผวิจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 200 เมตร  หรอืคิดเป็นพื้นที่

ซ่อมสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า  800 ตร.เมตร พร้อมตเีส้นจราจรดว้ยสีเทอร์โมพลาสติก จำนวน 45 ตร.

เมตร  ตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทช-2-303 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.รวมป้ายโครงการ

ตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

(00312)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา้ 221 ข้อ 697) 

8.  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (บริเวณบ้านนายสุบิน) หมู่ที่ 16 บ้านซับหวาย หมู่ที่ 

16 ตำบล     ปากช่อง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทำการขุดรื้อผิวจราจรเดิมรวม จำนวน 

382.50 ตร.เมตร และซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 75 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ซ่อมสร้างถนนลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 382.50  ตร.เมตร พร้อมตีเส้น

จราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก จำนวน 16.50 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-

303 รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปากช่อง ปรากฏในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา(00310)       งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน (00312) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.

2561-2565 หนา้ 242 ข้อ 829) 

9.  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (ซอยบ้านนายเกรียงศักดิ์  ร่วมสุข)หมู่ที่ 13 ตั้งไว้ 

144,000.- บาท  บ้านหนองสวอง หมู่ที่ 13 ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทำ

การซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผวิจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 80 เมตร 
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หรอืคิดเป็นพืน้ที่ซ่อมสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า  320 ตร.เมตร พร้อมตเีส้นจราจรดว้ยสีเทอร์โมพลาสติก 

จำนวน 18 ตร.เมตร  ตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทช-2-303 รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่

กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)งานก่อสร้าง

โครงสรา้งพื้นฐาน(00312)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา้ 221 ข้อ 698) 

  10.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (บริเวณจากบ้านนายประดิษฐ์ไปหมู่ที ่ 22) ตั ้งไว้ 

424,000.- บาท บ้านหนองอีเหลอ หมู่ที่ 6  ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทำ

การก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ คอนกรีต (Asphalt Concrete) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 250 

เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 1,250 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม

พลาสติกจำนวน  56 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-303 รวมป้ายชั่วคราว

และโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 

163 ข้อ 346)  

11.  โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต(แยก

ฟาร์มม้า-บ้านนายสวย)ตั้งไว้เป็นเงิน  148,000 บาท  บ้านเหนือ หมู่ที่ 15 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.

นครราชสีมา โดยทำการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม.ยาว 90 

เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ซ่อมแซม ไม่น้อยกว่า  360 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก 

จำนวน 20 ตร.ม. ตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทช-2-303/45  รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่

กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต.ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)งานก่อสร้าง

โครงสรา้งพื้นฐาน(00312) (แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2565 หนา้ 234 ข้อ 775) 

12.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยซากา)พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู ่ที ่ 1 ตั ้งไว ้ 

347,000.-  บาท บ้านคลองตาลอง หมู่ที่ 1 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทำ

การก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้าง 3.80 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 570 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ.นม.01-201 พร้อม

ขุดวางท่อระบายน้ำค.ส.ล.ศก.0.40 เมตร จำนวน 1 แถว 6 ท่อน ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ.นม.

02-305 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปาก

ช่อง ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา้ 108 ข้อ 

13.  โครงการก่อสร้างถนนท้ายหมู่บ้าน(หน้าบ้านนางก้าน) หมู่ 17 ตั้งไว้ 180,000.-บาท 

หมู่ที ่ 17 บ้านสะพานดำ  ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทำการก่อสร้าง

ถนนลาดยางผวิจราจรแบบ Asphalt Concrete ผวิจราจรกว้าง 3.80 เมตร ยาว 140 เมตร หรอืคิดเป็น 

 

 



 
 

 

พืน้ที่ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า   532  ตร.เมตร    ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่   ทช-

2-303 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปากช่อง 

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน (00312)(แผนพัฒนา

ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา้ 250 ข้อ 876) 

14.  โครงการก่อสร้างระบบประปา(บริเวณวัดลำทองหลาง)หมู่ 7  ตั้งไว้ 263,000.-บาท  

บ้านลำทองหลาง  หมู่ที่ 7  ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  โดยทำการก่อสร้างฐานราก

ตามแบบที่กำหนดและติดตั้งหอถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 15 ลบ.เมตรสูง 15 เมตร  ก่อสร้าง

ตามแบบ ม/ ฐ กรมการปกครองเลขที่ ท 5-07 รวมป้ายชั่วคราว/ป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ กำหนดพร้อม

ประสานท่อ จี.เอส. เข้ากับตัวถัง และติดตั้งประตูน้ำเหล็กบอลล์วาล์วชนิดก้านโยก ขนาด Ø 2 นิ้ว จำนวน 1 

ตัว พร้อมทำการวางท่อเมนต์ประปา ท่อPE ขนาด Ø 2 นิ้ว PN 6 เป็นระยะทางรวม 120 เมตร ทำการขุด

พร้อมฝังกลบ และพร้อมเชื่อมต่อเข้ากับท่อเมนต์เดิม  รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ 

กำหนด  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)งานก่อสร้าง

โครงสรา้งพื้นฐาน(00312) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา้ 174  ขอ้ 414) 

15.  โครงการขยายไหล่ทาง(บริเวณซอย ต.พอเพียง) หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 369,000.- บาท บ้าน

บันไดม้า      หมู่ที่ 4 ตำบลปากช่อง   อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   โดยทำการขยายไหล่ทาง ค.

ส.ล.กว้างข้างละ 1.00 เมตร รวม 2.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืคิดเป็นพื้นที่ขยายไหล่

ทาง ค.ส.ล.ไม่นอ้ยกว่า 600  ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ.นม.01-203 รวมป้ายช่ัวคราว

และป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด ตั ้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปากช่อง ปรากฏในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.

2561-2565 หนา้ 144 ข้อ 231) 

16.  โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. (บริเวณบ้านนางเวียน)หมู่ที่ 7 ตั้งไว้124,000.-บาท 

บ้านลำทองหลาง หมู่ที่ 7 ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  โดยทำการก่อสร้างถนน

ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  

120 ตร.เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า 3.00 ลบ.เมตร ก่อสร้างตามแบบ  ม/ฐ เลขที่ ทถ.นม.

01-201 รวมป้ายชั ่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด ตั ้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.   

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน(00312)(แผนพัฒนา 

ท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 หนา้ 170 ข้อ 390) 

17.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ซอยรักกลาง)หมู่ที่ 16 ตั้งไว้ 213,000.-บาท

หมู่ที ่16 บ้านซับหวาย ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ 

ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาวรวม 71 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานเลขที่ 

ทถ.นม.02-202 รวมป้ายช่ัวคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. 

 

 

  93 



 
 

 

ปากช่อง ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื ้นฐาน 

(00312)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา้ 242 ข้อ 832) 

18.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (บริเวณซอยนายน้อม เพชรมน)หมู ่ที ่  13 ตั ้งไว้ 

81,000.-  บาท บ้านหนองสวอง หมู่ที่ 13 ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  โดยทำ

การก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่

ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 120 ตร.เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า 3.00 ลบ.เมตร ก่อสร้างตาม

แบบ ม/ฐ เลขที่ ทถ.นม.01-201 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา(00310)งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 220 

ข้อ 696) 

19.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ซอยภูล่องลม)หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 236,000.-  บาท หมู่ที่ 1 

บ้านคลองตาลอง ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางผิว

จราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 150 เมตร หรือคิดเป็นพื ้นที ่ก ่อสร้าง

ถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 675  ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก จำนวน 33 ตร.เมตร 

ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-303 รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด ตั้งจ่าย

จากเงินรายได้ของ อบต.ปากช่อง ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้าง

โครงสรา้งพื้นฐาน (00312) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา้ 107 ขอ้ 14) 

20.  โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.(คุ้มบ้านลุงจำรัส) หมู่ที่ 20  ตั้งไว้ 500,000.-  บาท 

บ้านไทยเจรญิ หมู่ที่ 20 ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  โดยทำการก่อสร้างสะพาน ค.

ส.ล.ขนาดความรวมราวสะพานทั้งสองข้างกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 10 เมตร พร้อมราวสะพาน ค.ส.ล. ยาว

ข้างละ 10.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต.ปากช่อง    กำหนดรวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ 

ม/ฐ ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)งาน

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา้ 281 ข้อ 1061) 

21.  โครงการวางท่อระบายน้ำ (บริเวณซอย 8 กระรัต) หมู่ที่ 18 ตั้งไว้  1,083,000.- 

บาท   บ้านตลาดน้อยหน่า  หมู่ที่ 18 ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทำการขุด

วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ศก. 0.60*1.00 เมตร  จำนวน 1 แถว รวม 260 ท่อน  และขุดวางบ่อพัก ค.ส.ล. 

ฝารางตื้น จำนวน 26 บ่อ พร้อมรางตื้น ค.ส.ล.ยาวรวม    260 เมตร และซ่อมสร้างผิวจราจรเดิม ค.ส.ล.

จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 220 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ.นม.02-101, 02-102, 02-

305 และ 01-201 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ 

อบต.ปากช่อง ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

(00312)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา้ 262 ข้อ 945 
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22.  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง(เส้นกลางบ้าน)หมู่ที่ 9 ตั้งไว้  639,000.-บาท  บ้าน

แก่นท้าว    หมู่ที่  9  ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทำการปูเสริมผิวจราจรแบบ

แอสฟัลท์คอนกรีต  ผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร  ยาว 185 เมตร หรอืคิดเป็นพืน้ที่ซ่อมสร้างถนนลาดยางไม่

น้อยกว่า  1,665 ตร.เมตร   พร้อมตเีส้นจราจรดว้ยสีเทอร์โมพลาสตกิ  จำนวน  42  ตร.เมตร ตามแบบกรม

ทางหลวงชนบท เลขที่ ทช-2-303  รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ 

อบต.  ปรากฏในแผนงานอ ุตสาหกรรมและการโยธ า(00310)งานก ่อสร ้างโครงสร ้างพ ื ้นฐาน

(00312)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา้ 187 ข้อ 488) 

            23.  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ(บริเวณซอย 5) หมู่ที่ 3  ตั้งไว้ 

660,000.-บาท บ้านโป่งประทุน  หมู่ที่ 3 ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา โดยทำการ

ขุดรื้อผิวจราจรเดิม จำนวน 500 ตร.เมตร และซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิว

จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หรอืคิดเป็นพืน้ที่ซ่อมสร้างถนนลาดยางไม่นอ้ยกว่า 500  ตร.เมตร 

พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก จำนวน 23.20 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบท

เลขที่ ทช-2-303 พร้อมขุดวางท่อระบายน้ำค.ส.ล.ศก.0.40 เมตร จำนวน 1 แถว รวม 233 ท่อน และขุด

วางบ่อพัก ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.จำนวน 29 บ่อ ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ.นม.02-101 

และ ทถ.นม.02-301 รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปากช่อง 

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื ้ นฐาน (00312) 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา้ 134 ข้อ 173) 
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สรุปผลการดำเนนิการโครงการประจำปีงบประมาณ 2563                               

 ท่ีใช้งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง  รวมทั้งหมด 140  โครงการ 

1. สำนักงานปลัด  

- งานส่งเสริมการเกษตร           2    โครงการ 

- งานสวัสดิการสังคม        4     โครงการ 

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      8     โครงการ 

2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม        5     โครงการ 

3. กองการศกึษาและวัฒนธรรม       10    โครงการ 

4. กองช่าง                        111   โครงการ 

 

 หมายเหตุ : โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  2  โครงการ 

1. โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผูป้่วยที่อยู่ในระยะกึ่ง

เฉียบพลัน และผูท้ี่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2563  

(จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดนครราชสีมาประจำปี 2563) 

2. โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย ประจำปีงบประมาณ  2563   
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