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1 1.1 ประเภทเงนิส ารองจ่าย  ตั้งไว้ 

1,000,000.-บาท เพือ่สํารองจ่าย กรณีฉุกเฉิน

เกี่ยวกับ สาธารณภัยหรือจําเป็นเพือ่บําบัด

ความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวมโดยตรง

 หรืองบประมาณไม่พอใช้จ่ายกรณีรายรับไม่

เป็นตามทีป่ระมาณการไวแ้ละจําเป็นต้องจ่าย

เพือ่มิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ต้ัง

จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. จํานวน 

1,000,000.-บาท    ปรากฏในแผนงานงบ

ปากช่อง 1,000,000 อบต.ปากช่อง

2 1.5 ประเภทเงนิสงเคราะห์โครงการสร้าง

หลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอาย ุตั้งไว้ 

16,000,000.-บาท เพือ่จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์

เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 1,989 ราย

ปากช่อง 16,000,000 อบต.ปากช่อง

3 1.6 ประเภทเงินสงเคราะห์โครงการสนับสนุน

การเสริมสร้างสวสัดิการทางสังคมให้แก่ผู้

พิการหรือทุพพลภาพ ต้ังไว ้ 4,000,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพคนพิการ 

จํานวน 400 ราย ๆ ละ 800.- บาท / เดือน

ปากช่อง 4,000,000 อบต.ปากช่อง

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

แบบกรอกรายละเอียดแผนการด าเนินงานส่วนราชการ/อปท. ในจังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง 

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ล าดับ

ที่
โครงการ(พร้อมรายละเอียด) อ าเภอ งบประมาณ

หน่วย

ด าเนินการ

งบประมาณ 2560

หมายเหตุ



4  1.7 ประเภทเงนิสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วย

ติดเชื้อ HIV ตั้งไว้ 120,000.-บาท เพือ่จ่าย

เป็นเงินสงเคราะห์เพือ่การยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 

จํานวน 20 ราย ๆ ละ 500.- บาท/เดือน
ปากช่อง 120,000 อบต.ปากช่อง

5 1.8 โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึด

หลักการประชาชน ออม 1 ส่วน องค์การ

บริหารส่วนท้องถ่ิน สมทบ 1 ส่วน และ

รัฐบาล สมทบ 1 ส่วน ตั้งไว้ 10,000.-บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏใน

แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง 

(00411) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562

 หน้า 228 ข้อ 11)

ปากช่อง 10,000 อบต.ปากช่อง

6 1.9 ประเภทเงนิโครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด  ตั้งไว้ 100,000.-บาท  เพือ่

เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสําหรับส่งเสริมการ

บําบัดฟืน้ฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด
ปากช่อง 100,000 อบต.ปากช่อง



7 (1) โครงการหลักประกันสุขภาพตําบล  ต้ังไว ้ 

400,000.- บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าดําเนินงานตาม

โครงการหลักประกันสุขภาพตําบล และอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
ปากช่อง 400,000 อบต.ปากช่อง

8 (5) ค่าใช้จ่ายในโครงการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ต้ังไว ้30,000.-

บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการ

ต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  การอบรม การให้ความรู้ 

การรณรงค์และประชาสัมพันธ ์และรายจ่าย

อื่นๆ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏ

ในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งาน

บริหารทัว่ไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.

 2560-2562 หน้า 68 ข้อ 7)

ปากช่อง 30,000 อบต.ปากช่อง

9 (6) ค่าใช้จ่ายเพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนการ

สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนใน

ชาติ  ต้ังไว ้ 30,000.-บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่า

ดําเนินการตามโครงการ  และรายจ่ายอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) 

งานบริหารทัว่ไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี 

พ.ศ. 2560-2562 หน้า 69 ข้อ 11)

ปากช่อง 30,000 อบต.ปากช่อง



10 (7) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิม่พูนความรู้ด้าน

กฎหมายทีใ่ช้ในชีวติประจําวนั ต้ังไว ้30,000.-

บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการ  

การอบรมให้ความรู้ การรณรงค์ การ

ประชาสัมพันธใ์ห้กับผู้บริหาร สมาชิก อบต. 

พนักงาน และบุคคลทัว่ไปในตําบลปากช่อง 

และรายจ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงิน

รายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป 

(00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 

ปากช่อง 30,000 อบต.ปากช่อง

11 (8) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดู

งานเพือ่พัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน โดย

คณะผู้บริหาร  , สมาชิกสภา อบต. , ผู้นํา

หมู่บ้าน และ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 

อบต.ปากช่อง  ฯลฯ เช่น ค่าวทิยากร , 

ค่าลงทะเบียน , ค่าอาหาร , ค่ารถ , ค่าทีพ่ัก 

หรืออื่นๆ  ต้ังไว ้300,000.-บาท ต้ังจ่ายจาก

เงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงาน

บริหารทัว่ไป(00110) งานบริหารทัว่ไป(00111)

 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 67

ปากช่อง 300,000 อบต.ปากช่อง

12 (9) ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ พระบรมวงศานุ

วงศ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่

 9 ต้ังไว ้100,000.-บาท  ต้ังจ่ายจากเงิน

รายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานบริหาร

ทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

ปากช่อง 100,000 อบต.ปากช่อง



13 (10) ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนเข้มแข็ง ต้ังไว ้

100,000.-บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือ่เพิม่

ศักยภาพให้กับชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง

การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจของ

ชุมชน  การส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิด

ความสมดุลและยั่งยืน  เพือ่จ่ายเป็นค่าดําเนิน

โครงการ ทัง้การอบรม และสัมมนา และอื่นๆ 

ทีเ่กี่ยวข้อง  ต้ังจ่ายจากรายได้ของ อบต.  

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน

ความเข้มแข็งชุมชน (00252) (แผนพัฒนาสาม

ปี พ.ศ. 2560-2561 หน้า 67 ข้อ 2)

ปากช่อง 100,000 อบต.ปากช่อง

14 (11) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรม 

จริยธรรม พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง

ของ อบต.ปากช่อง  ต้ังไว ้30,000.-บาท  เพือ่

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม

เกี่ยวกับโครงการ และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  ต้ัง

จ่ายจากรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงาน

บริหารทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป 

(00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 

หน้า 240 ข้อ 1)

ปากช่อง 30,000 อบต.ปากช่อง



15 (12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม

หมู่บ้านหรือตําบล เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม อาหารวา่ง

 ค่าเช่าอุปกรณ์อื่นและส่ิงของทีเ่กี่ยวเนื่องกับ

การจัดประชาคมทีม่ีความจําเป็นเหมาะสม  ต้ัง

ไว ้30,000.-บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ของ 

อบต. ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน

ความเข้มแข็งชุมชน (00252)

ปากช่อง 30,000 อบต.ปากช่อง

16 (13) ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการปูองกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด และรณรงค์ส่งเสริมการ

ปูองกันและเฝูาระวงัปัญหายาเสพติด ต้ังไว ้

50,000.-บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมใน

การรณรงค์และประชาสัมพันธ ์ส่งเสริมการ

ปูองกันและเฝูาระวงัปัญหายาเสพติด ร่วมกับ

ประชาชนในตําบล หรือโรงเรียนในตําบล และ

จัดฝึกอบรมแก่ผู้นําชุมชนหรือประชาชนใน

ชุมชนเพือ่การปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

ของชุมชน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน

ความเข้มแข็งชุมชน (00252) (แผนพัฒนาสาม

ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 239 ข้อ 3)

ปากช่อง 50,000 อบต.ปากช่อง



17 (14) ค่าใช้จ่ายในโครงการต้ังจุดบริการ

ประชาชนเพือ่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(ดําเนินการปูองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน) 

ช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ต้ังไว้

  90,000.-บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าดําเนินการตาม

โครงการ และรายจ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องในการ

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงเทศกาล  

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/

ว2208  ลงวนัที ่2 ธนัวาคม 2557 ต้ังจ่ายจาก

เงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานการ

รักษาความสงบภายใน (00120) งานปูองกัน

ภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 

232 ข้อ 4)

ปากช่อง 90,000 อบต.ปากช่อง



18 (15) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนการ

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ต้ังไว ้

30,000.-บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าดําเนินการตาม

โครงการและรายจ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องในการ

ฝึกซ้อมแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยในด้านต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย น้ําท่วม

ฉับพลัน น้ําปุาไหลหลาก ดินโคลนถล่ม 

อุบัติเหตุ สารเคมีและวตัถุอันตราย ฯลฯ 

เพือ่ให้เกิดประสิทธภิาพและเป็นไปตามแบบ

แผนเพือ่ให้เกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. 

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

(00120) งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 

2560 – 2562 หน้า 232 ข้อ 5)

ปากช่อง 30,000 อบต.ปากช่อง



19 (16) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร

ปูองกันไฟปุา  ต้ังไว ้ 20,000.-บาท เพือ่จ่าย

เป็นค่าดําเนินการตามโครงการและรายจ่าย

อื่นๆทีเ่กี่ยวข้องในการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร 

เจ้าหน้าที ่อาสาสมัคร ประชาชน เยาวชน ทัง้

ในระดับตําบลและหมู่บ้าน ฯลฯ  โดยถือ

ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการ

กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 ซ่ึงออกตาม

ความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่น ที ่มท 0891.4/ว212  ลงวนัที ่13  

กุมภาพันธ ์2557 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ของ 

อบต. ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน (00120) งานปูองกันภัยฝุายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสามปี

ปากช่อง 20,000 อบต.ปากช่อง



20 (17) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความรู้

เกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัย  ต้ังไว ้

30,000.-บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าดําเนินการตาม

โครงการ และรายจ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องในการ

ให้ความรู้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที ่อาสาสมัคร 

ประชาชน เยาวชน ทัง้ในระดับตําบลและ

หมู่บ้าน  ฯลฯ ให้ได้มีความรู้ความสามารถใน

การปูองกันและระงับอัคคีภัยขั้นพืน้ฐานและ

สามารถปฏิบัติหน้าทีช่่วยเหลือผู้ประสบภัยได้

อย่างมีประสิทธภิาพ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ของ

 อบต. ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน (00120) งานปูองกันภัยฝุายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาสามปี

 พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 233 ข้อ 6)

ปากช่อง 30,000 อบต.ปากช่อง

21 (18)  ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม 

อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)  

ต้ังไว ้150,000.- บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่า

ดําเนินการตามโครงการและรายจ่ายอื่นๆที่

เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม  เสริมสร้างทักษะให้ 

อปพร.ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.

  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

(00120)  งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย(00123) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.

 2560 – 2562 หน้า 233 ข้อ 7)

ปากช่อง 150,000 อบต.ปากช่อง



22 (19) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและส่งเสริม

การเกษตรและปศุสัตว ์ต้ังไว ้50,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าดําเนินการ  ค่าวสัดุอุปกรณ์   

ค่าวตัถุดิบ ฯลฯ  ตามโครงการทัง้ในด้านการ

พัฒนาการผลิต  การแปรรูปผลผลิต  การจัด

จําหน่าย การจัดกิจกรรม การดําเนินงานของ

กลุ่มเกษตรกร   ตลอดจนการจัดทําแปลง

สาธติแปลงทดลองด้านการเกษตรและปศุสัตว ์

   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  

ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏ

ในแผนงานการเกษตร (00320)  งานส่งเสริม

การเกษตร (00321 )  (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.

 2560 -2562  หน้า 76 ข้อ  3)

ปากช่อง 50,000 อบต.ปากช่อง

23 (20) ค่าใช้จ่ายในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ตามแนวพระราชดําริ    ต้ังไว ้  150,000.-บาท

   เพือ่เป็นค่าประชาสัมพันธ ์  ค่าใช้จ่ายใน

การฝึกอบรม จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์        ศึกษาดู

งานนอกสถานที ่   การจัดต้ังจุดถ่ายทอด   

การสนับสนุนการจัดต้ังธนาคารอาหารตาม

พระราชเสาวนีย์ของพระบรมราชินีนาถ  ฯลฯ 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏใน

แผนงานการเกษตร (00320)  งานส่งเสริม

การเกษตร (00321 )  (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.

 2560 - 2562  หน้า  75  ข้อ  1)

ปากช่อง 150,000 อบต.ปากช่อง



24 (21) ค่าใช้จ่ายในการโครงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ต้ังไว ้ 

20,000.-บาท     เพือ่จ่ายเป็นค่า  ปลูกต้นไม้  

 ปลูกปุา   ปลูกหญ้าแฝก    ตัดหญ้า    กําจัด

วชัพืช  ฝึกอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม  ฯลฯ   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ของ อบต.  ปรากฏในแผนงานการเกษตร 

(00320)  งานส่งเสริมการเกษตร (00321 )  

(แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560 - 2562  หน้า 

ปากช่อง 20,000 อบต.ปากช่อง

25 (22) ค่าใช้จ่ายในโครงจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

ท่องเทีย่วตําบลปากช่อง   ต้ังไว ้ 40,000.-บาท

  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดนิทรรศการ   ค่าจัดซ้ือ

วสัดุอุปกรณ์  พืชผัก ผลไม้   และค่าใช้จ่ายใน

การประกวดกระเช้าผลไม้  ขบวนรถแห่งาน

น้อยหน่า  การประชาสัมพันธก์ารท่องเทีย่ว  

ฯลฯ  และอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องต้ังจ่ายจากเงิน

รายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงาน

การเกษตร   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  

ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)  งาน

ส่งเสริมการเกษตร (00321 )  (แผนพัฒนา

สามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้า  62  ข้อ   1)

ปากช่อง 40,000 อบต.ปากช่อง



26 (23) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมเกษตร

อินทรีย์  ต้ังไว ้ 30,000.-บาท  เพือ่สนับสนุน

การดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  ทัง้ระดับครัวเรือน   ระดับชุมชน  

และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตาม

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน

ทีสุ่ด ที ่มท 0891.4/ว1659 ลงวนัที ่ 24 

สิงหาคม  2553)  โดยจ่ายเป็นค่า

ประชาสัมพันธ ์  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์   ศึกษาดูงานนอกสถานที ่  

 การจัดต้ังจุดถ่ายทอด   การสนับสนุนการ

จัดต้ังธนาคารอาหารตามพระราชเสาวนีย์ของ

พระบรมราชินีนาถ  ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงิน

รายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงาน

การเกษตร (00320)  งานส่งเสริมการเกษตร 

ปากช่อง 30,000 อบต.ปากช่อง

27 (24) ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน ์ ต้ัง

ไว ้ 20,000.-บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าดูแล

บํารุงรักษาสวนหย่อม ต้นไม้    แปลงไม้

ดอกไม้ประดับ ตกแต่งสถานที ่   ฯลฯ  และ

อื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ของ 

อบต.ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)  

งานส่งเสริมการเกษตร (00321 )  (แผนพัฒนา

สามปี  พ.ศ. 2560 -2562 หน้า 175  ข้อ  132)

ปากช่อง 20,000 อบต.ปากช่อง



28 (25) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้

ส่งเสริมอาชีพประชาชนตําบลปากช่อง ต้ังไว ้

150,000.- บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าดําเนินงาน

ฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพให้กับ

ประชาชน สตรี แม่บ้าน เกษตรกร ได้แก่ การ

บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของ

ประชาชน เพือ่ให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอ

ต่อการดํารงชีวติและสามารถพึง่พาตนเองได้

อย่างยั่งยืน อาทิเช่น การอบรมและทัศนศึกษา

ดูงานของผู้เข้าร่วมอบรม เช่น ค่าตอบแทน

วทิยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง

และเคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะ ค่าวสัดุอุปกรณ์ และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ําเป็น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

(00230) งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห(์00231) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.

ปากช่อง 150,000 อบต.ปากช่อง



29 (26) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

ตําบลปากช่อง ต้ังไว ้50,000.-บาท เพือ่จ่าย

เป็นค่าดําเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวติเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ    คนพิการ และ

ผู้ด้อยโอกาสตําบลปากช่อง อาทิเช่น การ

อบรมและทัศนศึกษาดูงาน เช่น ค่าตอบแทน

วทิยากร       ค่าเอกสาร ค่าอาหารวา่งและ

เคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะ ค่าวสัดุอุปกรณ์ และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ําเป็น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 

(00230) งานสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห(์00231) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.

ปากช่อง 50,000 อบต.ปากช่อง



30 (27) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพและ

บทบาทสตรี ต้ังไว ้20,000.-บาท เพือ่จ่ายเป็น

ค่าดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมด้านการ

พัฒนาสตรีและครอบครัว ได้แก่ ส่งเสริมภาวะ

ผู้นําแก่สตรีในชุมชน และพัฒนาสตรีในด้าน

ต่าง ๆ การให้ความรู้เพือ่การพัฒนาครอบครัว

แก่ประชาชนในพืน้ที ่การเสริมสร้าง

สัมพันธภาพทีดี่ระหวา่งสมาชิกในครอบครัว 

การปูองกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว การ

ส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์ให้การช่วยเหลือสําหรับ

นโยบายทีเ่น้นหนักและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี 

การยุติความรุนแรงในครอบครัว และรายจ่าย

อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ของ 

อบต. ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 

(00230) งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห(์00231) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.

ปากช่อง 20,000 อบต.ปากช่อง



31 (28) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการใช้

ภาษาอังกฤษเพือ่เตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน ต้ังไว ้50,000.-บาท เพือ่

จ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรม

การใช้ภาษาอังกฤษเพือ่เตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร  

ค่าเอกสาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุ

อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ําเป็น ต้ังจ่าย

จากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงาน

สังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวสัดิการสังคม

และสังคมสงเคราะห(์00231) (แผนพัฒนาสาม

ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 67 ข้อ 1)

ปากช่อง 50,000 อบต.ปากช่อง

32 (29) ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคม

ตําบลปากช่อง OSCC ต้ังไว ้20,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการศูนย์

ช่วยเหลือสังคม OSCC (One Stop Crisis 

Center) เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาใน 4 

ประเด็นปัญหาหลัก ได้แก่ 1) ต้ังครรภ์ไม่พร้อม

  2) การค้ามนุษย์ 3) แรงงานเด็ก 4) การใช้

ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคน

พิการ เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร  ค่าเอกสาร 

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ 

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ําเป็น ต้ังจ่ายจากเงิน

รายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสังคม

สงเคราะห์ (00230) งานสวสัดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห(์00231) (แผนพัฒนาสามปี 

ปากช่อง 20,000 อบต.ปากช่อง



33 (30) ค่าใช้จ่ายในโครงการครอบครัวคุณธรรม

นําสังคมไทยเข้มแข็ง ต้ังไว ้20,000.-บาท เพือ่

จ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการครอบครัว

คุณธรรมนําสังคมไทยเข้มแข็ง เช่น 

ค่าตอบแทนวทิยากร  ค่าเอกสาร ค่าอาหาร

วา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ําเป็น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 

(00230) งานสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห(์00231) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.

ปากช่อง 20,000 อบต.ปากช่อง

34 (31) ค่าใช้จ่ายในโครงการกลุ่มวยัใสห่างไกลยา

เสพติด ต้ังไว ้30,000.-บาท เพือ่จ่ายเป็นค่า

ดําเนินงานตามโครงการกลุ่มวยัใสห่างไกลยา

เสพติด เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าเอกสาร 

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ําเป็น ต้ังจ่ายจากเงิน

รายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสังคม

สงเคราะห์ (00230) งานสวสัดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ (00231) (แผนพัฒนาสามปี 

พ.ศ.2560-2562 หน้า 239 ข้อ 3)

ปากช่อง 30,000 อบต.ปากช่อง



35 (32) โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม

อํานาจหน้าทีร่ะเบียบกฎหมายขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้ังไว ้50,000.-บาท เพือ่

จ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการช่วยเหลือ

ประชาชน ตามระเบียบกฎหมาย อํานาจหน้าที่

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้ังจ่ายจาก

เงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานสังคม

สงเคราะห์ (00230) งานสวสัดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ (00231) (แผนพัฒนาสามปี 

พ.ศ.2560-2562 หน้า 69 ข้อ 11 )

ปากช่อง 50,000 อบต.ปากช่อง

36 (33) ค่าใช้จ่ายในโครงการทีเ่ป็นนโยบายของรัฐ

 ต้ังไว ้32,427.-บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าดําเนินการ

ในโครงการทีเ่ป็นนโยบายของรัฐ และอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน

ความเข้มแข็งชุมชน (00252)  (แผนพัฒนา

สามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 69 ข้อ 11)

ปากช่อง 32,427 อบต.ปากช่อง



37 (1) ค่าจัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวทิย ุระบบ VHF/FM 

สังเคราะห์ความถี่ประเภท 2 ขนาดกําลังส่ง 10

 วตัต์ จํานวน 1 เคร่ือง  ต้ังไว ้28,000.- บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวทิยุ
ปากช่อง 28,000 อบต.ปากช่อง

38 (2) ค่าจัดซ้ือระบบเสียงประชาสัมพันธติ์ด

รถยนต์พร้อมติดต้ังหลังคารถ ต้ังไว ้50,000.-

บาท เป็นค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  

พร้อมติดต้ัง

ปากช่อง 50,000 อบต.ปากช่อง

39 (1) ค่าจัดซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจ (SCBA) จํานวน 

 2 ชุด ต้ังไว ้99,000.- บาท เพือ่จ่ายเป็นค่า

จัดซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจ (SCBA) โดยมี

รายละเอียดและคุณลักษณะดังนี้
ปากช่อง 99,000 อบต.ปากช่อง

40 (2) ค่าจัดซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจ (SCBA) แบบมี

สายส่งอากาศชุดทีส่อง ชนิดสวมเร็ว Quick 

connection (บัดด้ีไลน)์  จํานวน  1 ชุด ต้ังไว ้

150,000.-บาท

ปากช่อง 150,000 อบต.ปากช่อง

41 (1) ค่าจัดซ้ือสายส่งน้ําดับเพลิงชนิดยาง

สังเคราะห ์ 3 ชั้น ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว  20 

เมตร มีข้อต่อสวมเร็วขนาด 2.5 นิ้ว จํานวน  6 

 เส้น ต้ังไว ้ 70,000.-บาท

ปากช่อง 70,000 อบต.ปากช่อง



42 (2) ค่าจัดซ้ือหัวฉีดน้ําดับเพลิง จํานวน 1 หัว   

ต้ังไว ้30,000.-บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ

หัวฉีดน้ําดับเพลิง โดยมีรายละเอียดและ

คุณลักษณะดังนี้

ปากช่อง 30,000 อบต.ปากช่อง

43  (1) ค่าจัดซ้ือสายรัดนิรภัยชนิดเต็มตัว จํานวน

 7  ตัว ต้ังไว ้150,000.-บาท เพือ่จ่ายเป็นค่า

จัดซ้ือสายรัดนิรภัยชนิดเต็มตัว
ปากช่อง 150,000 อบต.ปากช่อง

44 (3) ค่าจัดซ้ือชุดเปลกู้ภัย SKED พร้อมอุปกรณ์

เกี่ยวยึด  จํานวน  1 ชุด ต้ังไว ้60,000.- บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดเปลกู้ภัย SKED พร้อม

อุปกรณ์เกี่ยวยึด

ปากช่อง 60,000 อบต.ปากช่อง

45 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือ่

ซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์

ขนาดใหญ่ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ 

หรือค่าซ่อมกลาง ต้ังไว ้100,000.-บาท
ปากช่อง 100,000 อบต.ปากช่อง

46 2.1ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 

Asphalt Concrete (บริเวณเส้นเชื่อมหนอง

มะค่า)  ต้ังไว ้ 500,000.-บาท บ้านคลองตา

ลอง  หมู่ที ่1 ตําบลปากช่อง   อําเภอปากช่อง
ปากช่อง 500,000 อบต.ปากช่อง



47 2.2ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซีล (บริเวณ

ฟาร์มววัครูโต้ง-บ้านนายประสงค์ แก้วระหัน)  

ต้ังไว ้ 258,000.-บาท บ้านบันไดม้า  หมู่ที ่4 

ตําบลปากช่อง   อําเภอปากช่อง
ปากช่อง 258,000 อบต.ปากช่อง

48 2.3ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการเสริมผิว

จราจรแบบแอสฟัลท์ คอนกรีต (บริเวณบ้าน

หนองมะค่า-บ้านคลองตาลอง)  ต้ังไว ้

500,000.-บาท บ้านหนองมะค่า หมู่ที ่5
ปากช่อง 500,000 อบต.ปากช่อง

49 2.4ค่าซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวจราจร

แอสฟัลต์ คอนกรีต (Asphalt Concrete)  

(บริเวณภายในหมู่บ้าน) ต้ังไว ้436,000.-บาท 

บ้านหนองอีเหลอ หมู่ที ่6  ตําบลปากช่อง
ปากช่อง 436,000 อบต.ปากช่อง

50 2.5ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซิล (บริเวณ

ซอย 3)  ต้ังไว ้267,000.-บาท บ้านลํา

ทองหลาง หมู่ที ่7 ตําบลปากช่อง   อําเภอ

ปากช่อง   จังหวดันครราชสีมา

ปากช่อง 267,000 อบต.ปากช่อง

51 2.6ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการเสริมผิว

จราจรแบบแอสฟัลท์ คอนกรีต (บริเวณเส้น

กลางบ้าน) ต้ังไว ้500,000.-บาท  บ้านแก่น

ท้าว หมู่ที ่9 ตําบลปากช่อง

ปากช่อง 500,000 อบต.ปากช่อง



52 2.7ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ

แอสฟัลท์ คอนกรีต(บริเวณทางหลวง-เคบิน้) 

ต้ังไว ้258,000.-บาท บ้านหนองกะโตวา หมู่ที ่

10  ตําบลปากช่อง

ปากช่อง 258,000 อบต.ปากช่อง

53 2.8ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการเสริมผิว

จราจรแบบแอสฟัลท์ คอนกรีต(บริเวณซอย

นายฉะอ้อน) ต้ังไว ้449,000.-บาท บ้าน

หนองสวอง หมู่ที ่13 ตําบลปากช่อง

ปากช่อง 449,000 อบต.ปากช่อง

54 2.9ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการเสริมผิว

จราจรแบบแอสฟัลท์ คอนกรีต (บริเวณเส้น

กลางบ้าน) ต้ังไว ้500,000.-บาท  บ้านซับน้ํา

เย็น  หมู่ที ่14  ตําบลปากช่อง

ปากช่อง 500,000 อบต.ปากช่อง

55 2.10ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการเสริมผิว

จราจรแบบแอสฟัลท์ คอนกรีต (บริเวณเส้น

กลางบ้าน) ต้ังไว ้500,000.-บาท บ้านเหนือ 

หมู่ที ่15 ตําบลปากช่อง

ปากช่อง 500,000 อบต.ปากช่อง

56 2.11ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 

Asphalt Concrete (บริเวณเส้นกลางบ้าน)  

ต้ังไว ้ 500,000.-บาท  บ้านซับหวาย  หมู่ที ่16

  ตําบลปากช่อง

ปากช่อง 500,000 อบต.ปากช่อง

57 2.12ค่าซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. (บริเวณซอยมาดี

 2) ต้ังไว ้357,500.-บาท  บ้านสะพานดํา หมู่ที่

 17 ตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง  จังหวดั

นครราชสีมา

ปากช่อง 357,500 อบต.ปากช่อง



58 2.13ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซิล (บ้าน

นายสวา่ง-บ้านนางชําเรือง) ต้ังไว ้ 250,000.-

บาท บ้านไทยเจริญ หมู่ที ่20 ตําบลปากช่อง  

 อําเภอปากช่อง

ปากช่อง 250,000 อบต.ปากช่อง

59 2.14โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซิล 

(บ้านนายหนูพูน-ถังประปา) ต้ังไว ้250,000.-

บาท  บ้านไทยเจริญ หมู่ที ่20  ตําบลปากช่อง 

  อําเภอปากช่อง

ปากช่อง 250,000 อบต.ปากช่อง

60  (3)ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 

ทรัพย์สินอ่ืน  ตั้งไว้  100,000.-บาท  เพือ่จ่าย

เป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ทํา

ความสะอาด  งานตกแต่งสวนสาธารณะ กําจัด

วชัพืช  ขุดลอกลําคลอง   บ่อพักท่อและราง

ระบายน้ํา    ลําคลอง    ฝาย   ถนน   ที่

สาธารณะประโยชน์   รวมถึงการปรับระดับดิน

  อาคาร  รางระบายน้ํา  ทีม่ีลักษณะต้ืนเขิน

หรือแอ่ง ให้สามารถระบายน้ําได้ดีตามปรกติ 

ดําเนินการโดยวธิกีารจ้างเหมาหรือจ้างแรงง

งานราษฎรเป็นรายวนั    ค่าจ้างตามอัตราขั้น

ตํ่าของจังหวดันครราชสีมา ฯลฯ ต้ังจ่ายจาก

เงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานบริหาร

ทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า  68 

ปากช่อง 100,000 อบต.ปากช่อง



61 2.3.1 ประเภทวัสดุส านักงาน ตั้งไว้  

50,000.-บาท   เพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของ

เคร่ืองใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา หมึก 

ดินสอ ยางลบ ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ของ

 อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

(00240) งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.

2560-2562)  หน้า  67  ข้อ 4)

ปากช่อง 50,000 อบต.ปากช่อง

62 2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้  

400,000.-บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟ หลอดไฟ 

สวทิช์ และอื่นๆ เพือ่ใช้สําหรับซ่อมแซมไฟฟูา

สาธารณะ เคร่ืองขยายเสียง ฯลฯ ต้ังจ่ายจาก

เงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานบริหาร

ทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

ปากช่อง 400,000 อบต.ปากช่อง

63 2.3.3 ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้  

200,000.-บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง  

เช่น  จอบ  เสียม  ค้อน   ตะปู  อิฐ  ปูน  

ทราย  ยางมะตอย ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงิน

รายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานบริหาร

ทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562)  หน้า  67

ปากช่อง 200,000 อบต.ปากช่อง

64 1.ค่าจัดซ้ือสัญญาณไฟกระพริบ  ต้ังไว ้  

275,000.-บาท
ปากช่อง 275,000 อบต.ปากช่อง



65  1. ตู้เชื่อมกระเป๋าหิว้- (ตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร)์

  ต้ังไว ้ 9,500.-บาท
ปากช่อง 9,500 อบต.ปากช่อง

66 2.เครื่องตัดไฟเบอร ์ ต้ังไว ้ 6,500.-บาท ปากช่อง 6,500 อบต.ปากช่อง

67 1. ค่าจัดซ้ือเลื่อยโซ่ยนต์  ต้ังไว ้ 25,000.-บาท ปากช่อง 25,000 อบต.ปากช่อง

68 2. ราวเหล็กลูกฟูก (Guard Rail)   ต้ังไว ้

204,800.-บาท  (ข้อความเปลี่ยนใหม)่
ปากช่อง 204,800 อบต.ปากช่อง

69  3.1.5 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ตั้ง

ไว้ 80,000.-บาท  (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซม

บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่า

ซ่อมกลาง) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

(00241)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562)

หน้า  68 ข้อ 6)

ปากช่อง 80,000 อบต.ปากช่อง



70 1.1โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร

แบบ Asphalt Concrete (บริเวณเส้นหลัก

หมู่บ้าน)  ต้ังไว ้ 500,000.-บาท บ้านโปุง

ประทุน  หมู่ที ่3  ตําบลปากช่อง   อําเภอปาก

ช่อง   จังหวดันครราชสีมา   โดยทําการ

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt 

Concrete ผิวจราจรกวา้ง 4.50 เมตร ยาว 

260 เมตร หรือคิดเป็นพืน้ทีก่่อสร้าง

ถนนลาดยางไม่น้อยกวา่ 1,170  ตร.เมตร 

พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์พลาสติก จํานวน

 74 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวง

ชนบทเลขที ่ทช-2-303 รวมปูายชั่วคราวและ

ปูายโครงการตามแบบ ม/ฐ ทีก่ําหนด ต้ังจ่าย

จากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟูาถนน

(00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 

ปากช่อง 500,000 อบต.ปากช่อง



71 1.2โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล 

(บริเวณบ้านน้าแจ๋ว-คอกววัลุงเทียบ)  ต้ังไว ้ 

242,000.-บาท บ้านบันไดม้า  หมู่ที ่4  ตําบล

ปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา

 โดยทําการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ 

(เคฟซีล) ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 190 

เมตร หรือคิดเป็นพืน้ทีก่่อสร้างถนนลาดยางไม่

น้อยกวา่ 760  ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจร

ด้วยสีเทอร์พลาสติก จํานวน 48 ตร.เมตร 

ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที ่

ทช-2-301 รวมปูายชั่วคราว และปูายโครงการ

ตามแบบ ม/ฐ ทีก่ําหนด ต้ังจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

เคหะชุมชน(00240) งานไฟฟูาถนน(00242) 

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 97 

ปากช่อง 242,000 อบต.ปากช่อง



72 1.3โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล 

(บริเวณคุ้มลุงแบะ) ต้ังไว ้500,000.-บาท บ้าน

หนองตาแก้ว หมู่ที ่8  ตําบลปากช่อง  อําเภอ

ปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา โดยทําการ

ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ (เคฟซิล) ผิว

จราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 325 เมตร หรือ

คิดเป็นพืน้ทีก่่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกวา่ 

1,625 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์

โมพลาสติกจํานวน 76 ตร.เมตร ก่อสร้างตาม

แบบกรมทางหลวงชนบทเลขที ่ทช-2-301 

รวมปูายชั่วคราวและปูายโครงการตามแบบ ม/

ฐ ทีก่ําหนด ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน

(00240)งานไฟฟูาถนน(00242) (แผนพัฒนา

สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 103 ข้อ 108)

ปากช่อง 500,000 อบต.ปากช่อง



73 1.4โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล 

(บริเวณบ้านนายโก-เขตเทศบาล) ต้ังไว ้

245,000.-บาท บ้านหนองกะโตวา หมู่ที ่10  

ตําบลปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวดั

นครราชสีมา โดยทําการก่อสร้างถนนลาดยาง

ชนิดผิวเรียบ(เคฟซิล) ผิวจราจรกวา้ง 6.00 

เมตร ยาว 135 เมตร หรือคิดเป็นพืน้ที่

ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกวา่ 810 ตร.เมตร

 พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก

จํานวน 32 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรม

ทางหลวงชนบทเลขที ่ทช-2-301 รวมปูาย

ชั่วคราวและปูายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่

กําหนด ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏ

ในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240)งาน

ไฟฟูาถนน(00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.

ปากช่อง 245,000 อบต.ปากช่อง



74 1.5โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร

แบบ Asphalt Concrete (บริเวณซอยเข้าวดั

เกาะอุทะการาม)  ต้ังไว ้ 95,000.-บาท  บ้าน

ปากช่อง  หมู่ที ่11 ตําบลปากช่อง   อําเภอ

ปากช่อง   จังหวดันครราชสีมา   โดยทําการ

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt 

Concrete ผิวจราจรกวา้ง 6.50 เมตร ยาว 32 

เมตร หรือคิดเป็นพืน้ทีก่่อสร้างถนนลาดยางไม่

น้อยกวา่ 208  ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรม

ทางหลวงชนบทเลขที ่ทช-2-303  ต้ังจ่ายจาก

เงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานเคหะชุมชน(00240) งานไฟฟูาถนน

(00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 

ปากช่อง 95,000 อบต.ปากช่อง



75 1.6โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล 

(บริเวณซอยพ่อมีอุปถัมท)์ ต้ังไว ้281,000.-

บาท บ้านหนองน้อย หมู่ที ่12 ตําบลปากช่อง  

 อําเภอปากช่อง   จังหวดันครราชสีมา   โดย

ทําการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรกวา้ง 

5.00 เมตร ยาว 170 เมตรหรือคิดเป็นพืน้ที่

ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกวา่  850 ตร.

เมตร  พร้อมวางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 

สําเร็จรูปจํานวน 250 เมตร  ก่อสร้างตามแบบ

กรมโยธาธกิาร เลขที ่ม/ฐ 2-301 รวมปูาย

ชั่วคราวและปูายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่

กําหนด ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏ

ในแผนงานบริหารเคหะชุมชน(00240)งาน

ไฟฟูาถนน(00242)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.

ปากช่อง 281,000 อบต.ปากช่อง



76 1.7โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล 

(บริเวณบ้านนายประสิทธิ-์นางมณีรัตน)์ ต้ังไว ้

162,000.-  บาท บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที ่21 

ตําบลปากช่อง   อําเภอปากช่อง   จังหวดั

นครราชสีมา โดยทําการก่อสร้างถนนลาดยาง

ชนิดผิวเรียบ(เคฟซิล) ผิวจราจรกวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 130 เมตร หรือคิดเป็นพืน้ที่

ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกวา่  520 ตร.

เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก

จํานวน 30.00 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรม

ทางหลวงชนบทเลขที ่ทช-2-301 รวมปูาย

ชั่วคราวและรวมปูายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่

กําหนด ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏ

ในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240)งาน

ไฟฟูาถนน(00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.

ปากช่อง 162,000 อบต.ปากช่อง



77 1.8โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล 

(บ้านพ่อใหญ่ทุย) ต้ังไว ้338,000.-บาท บ้าน

โนนสมบูรณ์ หมู่ที ่21 ตําบลปากช่อง   อําเภอ

ปากช่อง   จังหวดันครราชสีมา โดยทําการ

ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ(เคฟซิล) ผิว

จราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 180 เมตร หรือ

คิดเป็นพืน้ทีก่่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกวา่  

1,080 ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์

โมพลาสติกจํานวน 42.00 ตร.เมตร ก่อสร้าง

ตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที ่ทช-2-301

 รวมปูายชั่วคราวและรวมปูายโครงการตาม

แบบ ม/ฐ ทีก่ําหนด ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทัว่ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะ

ชุมชน(00240)งานไฟฟูาถนน(00242) 

ปากช่อง 338,000 อบต.ปากช่อง



78 1.9โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล 

(บริเวณศาลาปฏิบัติธรรม -บ้านนายเสรี) ต้ังไว้

 254,000.-บาท บ้านหนองยาง หมู่ที ่22  

ตําบลปากช่อง   อําเภอปากช่อง   จังหวดั

นครราชสีมา โดยทําการก่อสร้างถนนลาดยาง

ชนิดผิวเรียบ(เคฟซิล) ผิวจราจรกวา้ง 5.00 

เมตร ยาว 165 เมตร หรือคิดเป็นพืน้ที่

ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกวา่  825 ตร.

เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก

จํานวน 39.00 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรม

ทางหลวงชนบทเลขที ่ทช-2-301 รวมปูาย

ชั่วคราวและรวมปูายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่

กําหนด ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏ

ในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน(00240)งาน

ไฟฟูาถนน(00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.

2560-2562 หน้า 134 ข้อ 321)

ปากช่อง 254,000 อบต.ปากช่อง



79 1.10โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล

(บริเวณต่อจากถนนลาดยางเดิม -บ้านนาย

อรรถพงษ์) ต้ังไว ้246,000.-บาท บ้านหนอง

ยาง หมู่ที ่22 ตําบลปากช่อง   อําเภอปากช่อง 

  จังหวดันครราชสีมา โดยทําการก่อสร้าง

ถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ (เคฟซิล) ผิวจราจร

กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หรือคิดเป็น

พืน้ทีก่่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกวา่  800 

ตร.เมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม

พลาสติกจํานวน 37.00 ตร.เมตร ก่อสร้างตาม

แบบกรมทางหลวงชนบทเลขที ่ทช-2-301 

รวมปูายชั่วคราวและรวมปูายโครงการตาม

แบบ ม/ฐ ทีก่ําหนด ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทัว่ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะ

ชุมชน(00240)งานไฟฟูาถนน(00242) 

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 134

ปากช่อง 246,000 อบต.ปากช่อง

80 2.1โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.(บริเวณต่อ

จากบ้านผู้ช่วยดาว) ต้ังไว ้219,000.-บาท  

บ้านหนองน้อย หมู่ที ่12  ตําบลปากช่อง   

อําเภอปากช่อง   จังหวดันครราชสีมา
ปากช่อง 219,000 อบต.ปากช่อง

81 2.2โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (บริเวณซอย

บ้านตาดิษฐ์) ต้ังไว ้142,500.-บาท  บ้าน

สะพานดํา  หมู่ที ่17 ตําบลปากช่อง อําเภอ

ปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา

ปากช่อง 142,500 อบต.ปากช่อง



82 2.3โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมราง

ระบายน้ํา (บริเวณบ้านดาบสุกิจ) ต้ังไว ้

500,000.-บาท  บ้านตลาดน้อยหน่า หมู่ที ่18 

ตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง  จังหวดั

นครราชสีมา

ปากช่อง 500,000 อบต.ปากช่อง

83 2.4โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.(เส้น

กลางบ้าน) ต้ังไว ้501,000.-บาท บ้านโนน

อารีย์  หมู่ที ่19  ตําบลปากช่อง อําเภอปาก

ช่อง  จังหวดันครราชสีมา

ปากช่อง 501,000 อบต.ปากช่อง



84 3.1โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (บริเวณสาย

บ้านลุงฉุง) ) ต้ังไว ้380,000.-บาท บ้านหนอง

ผักเสน  หมู่ที ่2 ตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง

  จังหวดันครราชสีมา  โดยทําการก่อสร้าง

ถนนหินคลุก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

1,850 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือคิด

เป็นปริมาณหินคลุก 740 ลบ.เมตร เกลดปรับ

เกล่ีย บดทับแน่นเรียบร้อย  ก่อสร้างตามแบบ

 อบต.ปากช่อง รวมปูายชั่วคราวและปูาย

โครงการตามแบบ ม/ฐ ทีก่ําหนด ต้ังจ่ายจาก

เงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานเคหะชุมชน(00240)งานไฟฟูาถนน

(00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 

หน้า 90 ข้อ 19)

ปากช่อง 380,000 อบต.ปากช่อง



85 3.2โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (บริเวณเส้น

เชื่อมหมู่ 21) ต้ังไว ้116,000.-บาท บ้านหนอง

ผักเสน  หมู่ที ่2 ตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง

  จังหวดันครราชสีมา โดยทําการก่อสร้างถนน

หินคลุก ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 450 เมตร

 หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณหิน

คลุก 225 ลบ.เมตร เกลดปรับเกล่ีย บดทับ

แน่นเรียบร้อย  ก่อสร้างตามแบบ อบต.ปาก

ช่อง รวมปูายชั่วคราวและปูายโครงการตาม

แบบ ม/ฐ ทีก่ําหนด ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทัว่ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะ

ชุมชน(00240)งานไฟฟูาถนน(00242) 

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 

ปากช่อง 116,000 อบต.ปากช่อง

86 4.1โครงการปรับปรุงบริเวณทีท่ําการ อบต.

ปากช่อง พร้อมภูมิทัศน์ (บริเวณอาคารถังเก็บ

น้ํา ภายใน อบต.)  ต้ังไว ้100,000.-บาท บ้าน

หนองมะค่า หมู่ที ่5 ตําบลปากช่อง  อําเภอ

ปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา  โดยทําการ

ปรับปรุงอาคารขนาดกวา้ง 5.30 เมตร ยาว 

5.30 เมตร มุงหลังคาทําโครงสร้างเหล็กปูผิว

พืน้ด้วยแผ่นไม้สําเร็จและบันไดทางขึ้น พร้อม

ทาสีอาคารโดยรอบ ตามแบบ ม/ฐ ทีก่ําหนด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏใน

แผนงานบริหารเคหะชุมชน (00240) งาน

ไฟฟูาถนน(00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.

ปากช่อง 100,000 อบต.ปากช่อง



87 4.2 สวนสุขภาพ หมู่ 11(บริเวณกองอาหารสัตว)์ ปากช่อง 200,000 อบต.ปากช่อง

88 1.ค่าขยายเขตระบบแรงตํ่าฯพร้อมขยายเขต

ไฟฟูาสาธารณะ (บริเวณบ้านนายถนัด เจียม

รัมย)์ ต้ังไว ้ 100,000.-บาท หมู่ที ่7  บ้านลํา

ทองหลาง  ตําบลปากช่อง  อําเภอปากช่อง  

จังหวดันครราชสีมา  ปักเสาพาดสาย จํานวน 5

 ต้น เป็นระยะทาง  80  เมตร  ต้ังจ่ายจากเงิน

รายได้ของ อบต.  ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานเคหะชุมชน (00240) งานไฟฟูา

ถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.

ปากช่อง 100,000 อบต.ปากช่อง

89 2.ค่าขยายเขตระบบไฟฟูาแรงตํ่า (บริเวณบ้าน

นายกราว) ต้ังไว ้ 52,000.-บาท หมู่ที ่7  บ้าน

ลําทองหลาง ตําบลปากช่อง  อําเภอปากช่อง  

จังหวดันครราชสีมา ปักเสาพาดสายจํานวน 3 

ต้น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏ

ในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน (00240) 

งานไฟฟูาถนน (00242)(แผนพัฒนาสามปี 

พ.ศ.2560-2562 หน้า 109  ข้อ  71)

ปากช่อง 52,000 อบต.ปากช่อง



90 3.ค่าขยายเขตระบบไฟฟูาแรงตํ่า 

(บริเวณบา้นนางฐิติมา สวัสดี) ต้ังไว้  

43,000.-บาท หมูท่ี่ 7  บา้นลําทองหลาง

 ตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง จังหวัด

นครราชสีมา ปกัเสาพาดสายจํานวน 2 

ต้น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน

 (00240) งานไฟฟูาถนน 

(00242)(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.

ปากช่อง 43,000 อบต.ปากช่อง

91 4.ค่าขยายเขตระบบไฟฟูาแรงตํ่า 

(บริเวณบา้นนางต๋ิม) ต้ังไว้  38,000.-

บาท หมูท่ี่ 7  บา้นลําทองหลาง  ตําบล

ปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวัด

นครราชสีมา  ปกัเสาพาดสายจํานวน 2 

ต้น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน

 (00240) งานไฟฟูาถนน 

(00242)(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.

ปากช่อง 38,000 อบต.ปากช่อง



92 (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพ่อ

แหง่ชาติ   ต้ังไว้  300,000.-บาท  เพื่อ

จ่ายเปน็ค่าจัดการดําเนนิการในการจัด

โครงการวันพ่อแหง่ชาติ  เช่น ค่าของ

รางวัลพ่อดีเด่น  ค่าอาหาร  ค่าอุปกรณ์

ในการจัดงาน ค่าจัดทําเวที ค่าตบแต่ง

เวที  ค่าเคร่ืองเสียง   ไฟประดับสถานที่ 

 ค่าน้าํด่ืม ค่าผ้าสีที่ใช้ในการจัดงาน ค่า

ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ค่าดอกไม้ ค่า

การแสดงของเด็กนกัเรียน  และอื่น ๆ  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏ

ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และ

นนัทนาการ (00260) งานศาสนา

วัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (แผนพัฒนา

ปากช่อง 300,000 อบต.ปากช่อง



93 (2)  ค่าใชจ้่ายตามโครงการสืบสาน

ประเพณลีอยกระทง    ต้ังไว้      

150,000.-บาท  เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดการ

ดําเนนิการในการจัดงานประเพณีลอย

กระทง  เช่น    ค่าของรางวัล    

ค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองเสียงในการจัดงาน  

ไฟประดับสถานที่   ค่าดําเนนิการจัด

งานต่าง ๆ ในงานประเพณีลอยกระทง  

 และอื่น ๆ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ของ 

อบต.ปรากฏในแผนงานการศาสนา

วัฒนธรรม และนนัทนาการ (00260) 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) 

(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560-2562  

หนา้  241   ข้อ  1   )

ปากช่อง 150,000 อบต.ปากช่อง



94 (3)  ค่าใชจ้่ายตามโครงการสืบสาน

ประเพณวีันสงกรานต ์วันผู้สูงอายุและ

วันครอบครัว     ต้ังไว้    300,000.-

บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดการดําเนนิการ

ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์  เช่น  

ค่าอาหารสําหรับผู้มาร่วมกิจกรรม  ค่า

อุปกรณ์ในการจัดงาน  ค่าจัดทําเวที  ค่า

ตบแต่งเวที  ค่าของรางวัลสําหรับ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม    ค่าดอกไม้ตบแต่ง

สถานที่ ค่าน้าํอบ  และอื่น ๆ  ต้ังจ่าย

จากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏใน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และ

นนัทนาการ (00260) งานศาสนา

วัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (แผนพัฒนา

ปากช่อง 300,000 อบต.ปากช่อง



95 (4)  ค่าใชจ้่ายตามโครงการกีฬาชมุชน

ตา้นยาเสพตดิ  ต้ังไว้  200,000.-บาท  

เพื่อจ่ายเปน็ค่าดําเนนิการแข่งขันกีฬา 

อบต.ปากช่อง  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา 

 ค่ากรรมการ  ค่าสถานที่จัดการแข่งขัน

กีฬา  ค่าเงินรางวัลการแข่งขัน ค่าชุด

กีฬา ค่าถ้วยรางวัล  ค่าเจ้าหนา้ที่ประจํา

สนาม ค่าอุปกรณ์จัดทําสนามแข่งขันกีฬา

 ฯลฯ และเปน็เจ้าภาพส่งนกักีฬาเข้า

ร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ที่หนงัสือขอ

ความร่วมมือมายังองค์กร พร้อมเปน็

เจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ 

ในตําบล อําเภอ จังหวัด ท่ีมีการ  แข่งขัน

 และอื่นๆ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ของ 

อบต.ปรากฏในแผนงานการศาสนา

วัฒนธรรม และนนัทนาการ (00260) 

งานกีฬาและนนัทนาการ(00262) 

(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560-2562  

ปากช่อง 200,000 อบต.ปากช่อง



96  (5) ค่าใชจ้่ายตามโครงการจัดงานวัน

เดก็แห่งชาติ  ต้ังไว้ 90,000.-บาทเพื่อ

จ่ายเปน็ค่าเล้ียงอาหาร  ค่าของรางวัล

ใหก้ับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม  ค่าอุปกรณ์

ในการจัดกิจกรรม  สมุด หนงัสือ ดินสอ

 ปากกา  เส้ือผ้า  หรืออื่น ๆ ต้ังจ่ายจาก

เงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงาน

การศาสนาวัฒนธรรม และนนัทนาการ 

(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(00263) (แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 

2560-2562  หนา้  226  ข้อ  10)

ปากช่อง 90,000 อบต.ปากช่อง



97 (6) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา

ใหก้ับศูนย์กีฬาสําหรับประชาชน ต้ังไว้  

99,000.-บาท  เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ

อุปกรณ์กีฬาไว้ในศูนย์เยาวชนและการ

กีฬาตําบลปากช่อง   เช่น  ฟุตบอล   

ฟุตซอล    ตะกร้อ    เปตอง    นวม    

หรืออื่น ๆ   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ของ 

อบต.ปรากฏในแผนงานการศาสนา

วัฒนธรรม และนนัทนาการ (00210) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

(00211) (แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 

2560-2562  หนา้230   ข้อ 4  )

ปากช่อง 99,000 อบต.ปากช่อง

98 9.2 โครงการส่งเสริมการวาดภาพศิลปะ 

สําหรับเด็กเล็ก งบประมาณ ต้ังไว้ 

20,000.- บาท
ปากช่อง 20,000 อบต.ปากช่อง

99 9.3 โครงการตรวจสุขภาพเด็กศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ต้ังไว้ 10,000.- บาท
ปากช่อง 10,000 อบต.ปากช่อง

100 9.4 โครงการจัดงานวันแม่ ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ต้ังไว้ 15,000.- บาท
ปากช่อง 15,000 อบต.ปากช่อง



101 9.6 โครงการจัดเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น

ของตน ต้ังไว้ 30,000.- บาท
ปากช่อง 30,000 อบต.ปากช่อง

102 9.8 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็ก 

โดยการเต้น cover dance ต้ังไว้ 

30,000.- บาท
ปากช่อง 30,000 อบต.ปากช่อง

103 9.9 โครงการอบรมปลูกฝังค่านยิมในเด็ก

เล็กและเยาวชนท้องถิ่นรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ต้ังไว้ 50,000.- บาท  (หกัเหลือ 

20,000.-บาท)

ปากช่อง 20,000 อบต.ปากช่อง

104 (10) ค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา 

 ต้ังไว้  170,000.-บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่า

ส่ือการเรียนการสอน ค่าวัสดุการศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากช่อง  ต้ัง

จ่ายจากเงินอุดหนนุท่ัวไประบุ

วัตถุประสงค์

ปากช่อง 170,000 อบต.ปากช่อง



105 (11) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดแหเ่ทียนวัน

เข้าพรรษา   ต้ังไว้  50,000.-บาท   เพื่อ

จ่ายเปน็ค่าดําเนนิการจัดแหเ่ทียนวัน

เข้าพรรษา ตามวัด สํานกัสงฆ ์และ

สํานกัปฏบิติัธรรมในตําบลปากช่อง เช่น 

ค่าเคร่ืองเสียง น้าํด่ืม และอื่น ๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ของ 

อบต.ปรากฏในแผนงานการศาสนา

วัฒนธรรม และนนัทนาการ (00260) 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) 

(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560-2562  

หนา้  241  ข้อ  1)

ปากช่อง 50,000 อบต.ปากช่อง



106 (1) ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ 

 ต้ังไว้ 30,000.-บาท  เพื่อจ่ายเปน็ค่า

บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ต่างๆ  

ที่มีสภาพชํารุดทรุดโทรมหรือจําเปน็ต้อง

รักษาใหอ้ยู่ในสภาพดี  ต้ังจ่ายจากเงิน

รายได้ของ อบต.ปรากฏในแผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรม และนนัทนาการ 

(00210) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสามป ี

พ.ศ. 2560-2562  หนา้   68  ข้อ  6)

ปากช่อง 30,000 อบต.ปากช่อง

107 (2) ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง ต้ังไว้ 100,000.- บาท เพื่อ

จ่ายเปน็ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ

ต่างๆ  ที่มีสภาพชํารุดทรุดโทรมหรือ

จําเปน็ต้องรักษาใหอ้ยู่ในสภาพดี  ต้ัง

จ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏใน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และ

นนัทนาการ (00210) งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับการศึกษา (00211) (แผนพัฒนา

สามป ีพ.ศ. 2560-2562  หนา้   68  ข้อ

ปากช่อง 100,000 อบต.ปากช่อง



108  (3.1)   ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน  ต้ังไว้ 

2,000,000.-บาท  เพื่อจา่ยเปน็ค่าอาหารเสริม

(นม) โรงเรียนในพื้นที่ อบต.ปากชอ่ง จํานวน 6 

โรงเรียน จดัสรรใหเ้ด็กเล็ก – ประถมศึกษาปทีี่ 6  

จํานวน  260  วัน  ประกอบด้วยเด็กนกัเรียน

สังกดัสํานกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ของ อบต.   จํานวน  

100,000.-บาท  และต้ังจา่ยจากเงินอดุหนนุทั่วไป 

 จํานวน  1,900,000.-บาท  ปรากฏในแผนงาน

การศาสนาวัฒนธรรม และนนัทนาการ (00210) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา (00211) 

(แผนพฒันาสามป ีพ.ศ. 2560-2562  หนา้   238 

 ขอ้  8 ) เพื่อจา่ยเปน็ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียน

ในพื้นที่ อบต.ปากชอ่ง จํานวน 6 โรงเรียน จดัสรร

ใหเ้ด็กเล็ก – ประถมศึกษาปทีี่ 6  จํานวน  260  

วัน  ประกอบด้วยเด็กนกัเรียนสังกดัสํานกังาน

คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต้ังจา่ยจาก

เงินรายได้ของ อบต.   จํานวน  100,000.-บาท  

และต้ังจา่ยจากเงินอดุหนนุทั่วไป  จํานวน  

1,900,000.-บาท  ปรากฏในแผนงานการศาสนา

วัฒนธรรม และนนัทนาการ (00210) งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา (00211) (แผนพฒันา

ปากช่อง 2,000,000 อบต.ปากช่อง



109 (3.2)   ค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์

พัฒนาเดก็เล็ก  ต้ังไว้  230,000.-บาท 

เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม(นม) จัดสรร

ใหเ้ด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปาก

ช่อง จํานวน 280 วัน  ต้ังจ่ายจากเงิน

รายได้ของ อบต.  จํานวน  50,000.-บาท

  และต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป  

จํานวน 180,000.-บาท   ปรากฏใน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และ

นนัทนาการ (00210) งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับการศึกษา (00211) (แผนพัฒนา

สามป ีพ.ศ. 2560-2562  หนา้   238  

ปากช่อง 230,000 อบต.ปากช่อง



110 (4)   ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเดก็

เล็ก       ต้ังไว้ 600,000.-บาท เพื่อจ่าย

เปน็ค่าประกอบอาหารกลางวันสําหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน

ตําบลปากช่อง     จํานวน  3   ศูนย์  คือ

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนองมะค่า ,

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บา้นลําทองหลาง 

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นบนัไดม้า 

จํานวน 280 วัน  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ของ อบต.  จํานวน 150,000.- บาท  

และต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป  

จํานวน  450,000.-บาท  ปรากฏใน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และ

นนัทนาการ (00210) งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับการศึกษา (00211) (แผนพัฒนา

ปากช่อง 600,000 อบต.ปากช่อง



111 (6) ค่าอุปกรณจ์ัดท าสือ่การเรียนรู้ 

อุปกรณแ์ละวัสดกุารศึกษา ของศูนย์

พัฒนาเดก็เล็ก ต้ังไว้   60,000.-บาท  

เพื่อจ่ายเปน็ค่าอุปกรณ์ และวัสดุ

การศึกษาเด็กเล็ก  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดทําส่ือการเรียนรู้  สําหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากช่อง  ต้ังจ่าย

จากเงินรายได้ของ อบต.  ปรากฏใน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และ

นนัทนาการ (00210) งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับการศึกษา (00211) (แผนพัฒนา

สามป ีพ.ศ. 2560-2562  หนา้   67  ข้อ

ปากช่อง 60,000 อบต.ปากช่อง

112 (1.1) อุดหนนุใหโ้รงเรียนบา้นหนองตา

แก้ว    เพื่ออุดหนนุเปน็ค่าใช้จ่ายใน

โครงการจัดซ้ือโต๊ะหนิอ่อน เพื่อส่งเสริม

สนบัสนนุในด้านการศึกษา ใหม้ี

ศักยภาพพร้อมในทุกด้าน เปน็เงิน 

50,000.-บาท

ปากช่อง 50,000 อบต.ปากช่อง



113 (1.2) อุดหนนุใหโ้รงเรียนบา้นหนองอี

เหลอ    เพื่ออุดหนนุเปน็ค่าใช้จ่ายใน

โครงการจัดสภาพแวดล้อมและการ

บริการที่ส่งเสริมใหผู้้เรียนพัฒนาเต็ม

ศักยภาพ เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุในด้าน

การศึกษา ใหม้ีศักยภาพพร้อมในทุกด้าน

  เปน็เงิน 80,000.-บาท

ปากช่อง 80,000 อบต.ปากช่อง

114 (1.3) อุดหนนุใหโ้รงเรียนบา้นลํา

ทองหลาง    เพื่ออุดหนนุเปน็ค่าใช้จ่าย

ในโครงการในพระราชดําริ สวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อส่งเสริม

สนบัสนนุในด้านการศึกษา ใหม้ี

ศักยภาพพร้อมในทุกด้าน       เปน็เงิน 

50,000.-บาท

ปากช่อง 50,000 อบต.ปากช่อง

115 (1.4) อุดหนนุใหโ้รงเรียนบา้นซับน้าํเย็น  

  เพื่ออุดหนนุเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการ

เกษตรพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน(เพาะ

เหด็) เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุในด้าน

การศึกษา ใหม้ีศักยภาพพร้อมในทุกด้าน

       เปน็เงิน 50,000.-บาท

ปากช่อง 50,000 อบต.ปากช่อง



116 (1.5) อุดหนนุใหโ้รงเรียนวัดบนัไดม้า    

เพื่ออุดหนนุเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการ

จัดหาส่ือ อุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อ

การอ่านออกเขียนได้ 100%   เปน็เงิน 

50,000.-บาท

ปากช่อง 50,000 อบต.ปากช่อง

117 (1.6) อุดหนนุใหโ้รงเรียนบา้นหนองมะค่า

    เพื่ออุดหนนุเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการ

ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้

เทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารทางการศึกษา 

เปน็เงิน 100,000.-บาท

ปากช่อง 100,000 อบต.ปากช่อง



118 (2)  ค่าอาหารกลางวันเดก็นักเรียน

โรงเรียนสังกัด สพฐ.  ต้ังไว้  

3,980,000.-บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร

กลางวัน  จัดสรรใหเ้ด็กเล็ก – 

ประถมศึกษาปท่ีี 6  สําหรับโรงเรียน

สังกัดสํานกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)     จํานวน    200   

วัน    ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. 

จํานวน  1,500,000.- บาท และต้ังจ่าย

จากเงินอุดหนนุท่ัวไป  จํานวน  

2,480,000.- บาท  ปรากฏในแผนงาน

การศาสนาวัฒนธรรม และนนัทนาการ 

(00210)งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา (00211) (แผนพัฒนาสามป ี

ปากช่อง 3,980,000 อบต.ปากช่อง

119 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน  59,000.-

บาท
ปากช่อง 59,000 อบต.ปากช่อง

120 ค่าจัดซ้ือถังพลาสติกสําหรับรองรับขยะ

มูลฝอยจากครัวเรือน  65,000.-บาท
ปากช่อง 65,000 อบต.ปากช่อง



121 โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ 

(บริเวณภายใน อบต.ปากชอ่ง) ตัง้ไว้ 

125,000.-บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้าง

อาคารหอ้งเก็บของ ขนาดกว้าง 4.00 ม.

 ยาว 4.00 ม. มีพื้นท่ีอาคารไม่นอ้ยกว่า 

16 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต.

ปากช่องกําหนด รวมปาูยโครงการตาม

แบบ ม/ฐ ท่ีกําหนด ต้ังจ่ายจากเงิน

รายได้ ของอบต. ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสุข (00220) งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)  

(แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2560-2562 หนา้

ปากช่อง 125,000 อบต.ปากช่อง



122 โครงการเทลานจอดรถ ค.ส.ล. 

(บริเวณภายใน อบต.ปากชอ่ง) ตัง้ไว้ 

165,000.-บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าเทลาน

จอดรถ ค.ส.ล. (บริเวณภายใน อบต.

ปากช่อง) ขนาดไม่นอ้ยกว่า 386 ตาราง

เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมวางราง

ระบายน้าํสําเร็จไม่นอ้ยกว่า 44 เมตร 

วางท่อระบายน้าํขนาด ศก.0.40*1.00 ม.

 จํานวน 8 ท่อน พร้อมบอ่พัก ค.ส.ล. 

สําเร็จรูปและฝาปดิ ค.ส.ล. จํานวน 1 บอ่

 ก่อสร้างตามแบบ อบต.ปากช่องกําหนด

 รวมปาูยโครงการตามแบบ ม/ฐ ท่ี

กําหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ของอบต.

 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)

 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

(00221)  (แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.

ปากช่อง 165,000 อบต.ปากช่อง

123 อุดหนุนให้ศูนย์สาธารณสุขมลูฐาน

ชมุชน (ศสมช.) จ านวน 22 หมูบ่้าน 

หมูบ่้านละ 15,000.-บาท ตัง้ไว้ 

330,000.-บาท เพื่ออุดหนนุใหศู้นย์

สาธารณสุขมูลฐานชุมชน

ปากช่อง 330,000 อบต.ปากช่อง

























































































 












































