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สาส์นจาก... 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

 

กราบเรียน....พ่อแม่พ่ีน้องชาวต าบลโป่งตาลองทุกท่าน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
ท้องถิ่นในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ   
ด้านสังคม  ด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ด้านการบริหารจัดการที่ดี  ความ
กินอยู่ที่ดีของประชาชนภายในต าบลโป่งตาลอง 
   การเจริญเติบโตขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
จากการด าเนินโครงการต่างๆ ที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองสามารถด าเนินกิจกรรม
ครอบคลุมถึงแนวนโยบายในการพัฒนาหลายๆ ด้าน  รวมทั้งสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส อันเป็น
ศูนย์กลางในการบริการสาธารณะต่างๆ  ซึ่งประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองมีส่วนร่วม
ในการเสริมสร้างและพัฒนาให้องค์การบริหารส่วนต าบลเจริญก้าวหน้า  
          ท้ายสดุน้ี กระผมขอกราบขอบพระคุณ พ่อแม่  พ่ีน้อง  และสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบล  
โป่งตาลองทุกท่าน รวมถึงพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองทุกคน ที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจ
ในการจัดท าโครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตลอดมา  และขออานุภาพแห่งคุณพระศรี
รัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขกาย สุขใจ มีสุขภาพดี แข็งแรง   
มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตในหน้าที่การงานตลอดไป 
 
 

นายทองหล่อ  ช้างสีทา 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

  ธันวาคม  2558 

 



 

ผู้บริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

 

 
 
 

จากซ้ายไปขวา 

1. นายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์      รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโปุงตาลอง 
2. นายทองหล่อ  ช้างสีทา      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโปุงตาลอง 
3. นายชัยณรงค์  บุตรสุวรรณ       รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโปุงตาลอง 
4. นายเสถียร  พละโสม     เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโปุงตาลอง 

 

 
 
 
 



สมาชิกสภา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

 
จากซ้ายไปขวา(แถวยืน) 
1. นายประภาส  อ่อนสีดา สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  6 2. นายสมชาย  พุทธิษา  สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 12  
3. นายสมัคร  วงษ์ระหงษ์สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 4  4. นายคนึง  เกลี้ยงจิตแผ้ว  สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  11  
5. นายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์  รองนายก อบต.  6. นายไพฑูรย์  มาไพศาล  สมาชิกอบต. หมู่ท่ี 1  
7. นายไพรฑูรณ์  ชัยยา  สมาชิกอบต. หมู่ท่ี 6  8. นายยงยุทธ บุตรสุวรรณ รองประธานสภาฯ 
9. นายสิริชัย  รีเรืองชัย  สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 9   10. นายทองหล่อ  ช้างสีทา  นายก อบต. 
11.นายหอม  ญาติจันทึก  สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 8 12. นายอนันท์  ด่านตระกูล  สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 11  
13.นายชัยณรงค์  บุตรสุวรรณ  รองนายก  อบต. 14. นายสมหมาย  คงเพียรธรรม  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 

15. นางสาวจารุณี  หนูเส็ง  เลขานุการสภาฯ  16.นายมาลี  สาทกลาง สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 5  

จากซ้ายไปขวา(แถวนั่ง) 
1. นางสายฝน  พันธ์โคดร  สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 5 2. นายส ารถ  เศรฐวงศ์  สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 13  
3. นายสุเทพ  ทองเสนา  สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 10 4. นายบุญจันทร์  คัมภีระ  สมาชิก อบต.  หมู่ท่ี  7 
5.นายเสถียร  พละโสม  เลขานุการนายก อบต. 6. นายบุญเรือง  อนุรักษาประธานสภาฯ  
7.นายเกษม  โมราบุตร  สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 2          8. นายธีระพงษ์  แสวงจิตร สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 4 
9. นายสุวรรณ์  ประดิษฐ์ภูมิ  สมาชิก  อบต. หมู่ที่ 2         10. นายปัญญา  มารัตตะสมาชิก อบต.  หมู่ท่ี 8 
11. นายบุญมี  แสนพงค์  สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 3        12. นางสุรัสวดี  เรืองจาบ  สมาชิก  อบต. หมู่ท่ี 7 
13. นายนพรัตน์  จันทร์สุข  สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 9 14. นางขันเทียง  แสงรัตน์  สมาชิก อบต.  หมู่ท่ี 10 

 

 

 



 

พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

 

หัวหน้าส่วนราชการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   ส านักงานปลัด 
 
 

         พนักงานส่วนต าบล  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                       พนักงานจ้างทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

      กองคลัง 

 
 
                                       พนักงานส่วนต าบล 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

      กองช่าง 

 
 
                                         พนักงานส่วนต าบล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
                                         พนักงานส่วนต าบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       พนักงานจ้างทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1. ส านักงานปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
-  งานสารบรรณ 
-  งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
-  งานบริหารงานบุคคล 
-  งานเลือกตั้ง 
-  งานกิจการสภา 
-  งานสวัสดิการและการสงเคราะห์ 
-  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
-  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
-  งานอ่ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด 
 
1.2 งานนโยบายและแผน 
-  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
-  งานวิชาการ 
-  งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
-  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
-  งานงบประมาณ 
1.3 งานกฎหมายและคดี 
-  งานกฎหมายและนิติกรรม 
-  งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
-  งานร้องเรียนและร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
-  งานทะเบียนการคลัง 
-  งานข้อบัญญัติ อบต. 
1.4  งานส่งเสริมการเกษตร 
-  งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
-  งานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
-  งานติดตามตรวจสอบ 
 

1. ส านักงานปลัด อบต.  
1.1 งานบริหารทั่วไป 
-  งานสารบรรณ 
-  งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
-  งานบริหารงานบุคคล 
-  งานเลือกตั้ง 
-  งานกิจการสภา 
-  งานสวัสดิการและการสงเคราะห์ 
-  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
-  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1.5 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
-  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
-  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
-  งานรักษาความสะอาด 
-  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
-  งานบริการสาธารณสุข 
1.6 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  งานอ านวยการ 
-  งานปูองกัน 
-  งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
-  งานกู้ภัย 

1.5 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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2. กองคลัง 
2.1 ฝุายการเงิน 
-  งานรับ - เบิกจ่ายเงิน 
-  งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
-  งานเก็บรักษาเงิน 
2.2 ฝุายบัญชี 
-  งานการบัญชี 
-  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
-  งานการเงินและงบทดลอง 
-  งานงบแสดงฐานะการเงิน 
2.3 ฝุายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
-  งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
-  งานพัฒนารายได้ 
-  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
-  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
2.4 ฝุายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
-  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
-  งานพัสดุ 
-  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และ
ยานพาหนะ 

2. กองคลัง 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
3. ส่วนโยธา 
3.1  งานก่อสร้าง 
-  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
-  งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการ 
พิเศษ 
-  งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม  
-  งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
-  งานวิศวกรรม 
-  งานประเมินราคา 
-  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
-  ฝุายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
-  งานออกแบบ 
3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
-  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
-  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
-  งานระบายน้ า 
-  งานจัดตกแต่งสถานท่ี 
3.4  งานผังเมือง 
-  งานส ารวจและแผนที่ 
-  งานวางผังพัฒนาเมือง 
-  งานควบคุมทางผังเมือง 
-  งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 
 

3. ส่วนโยธา 
3.1  งานก่อสร้าง 
-  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
-  งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการ
พิเศษ 
-  งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม  
-  งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
-  งานวิศวกรรม 
-  งานประเมินราคา 
-  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
-  ฝุายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
-  งานออกแบบ 
3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
-  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
-  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
-  งานระบายน้ า 
-  งานจัดตกแต่งสถานท่ี 
3.4  งานผังเมือง 
-  งานส ารวจและแผนที่ 
-  งานวางผังพัฒนาเมือง 
-  งานควบคุมทางผังเมือง 
-  งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
4. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1  งานบริหารงานการศึกษา 
-  งานบริหารวิชาการ 
-  งานนิเทศการศึกษา 
-  งานลูกเสือและยุวกาชาด 
-   งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
4.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
-  งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการ
ศึกษา 
-  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
-  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
-  งานกีฬาและนันทนาการ 
4.3  งานกิจการโรงเรียน 
-  งานจัดการศึกษา 
-  งานพลศึกษา 
-  งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผล 
โรงเรียน 
-  งานบริการและบ ารุงรักษาสถานศึกษา 
-  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4.4   งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
-  งานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
-  งานประชาสัมพันธ์ 
-  งานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ 
4.5  งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
-  งานส ารวจแหล่งท่องเที่ยว 
-  งานปรับปรุงบูรณะและพัฒนา 
-  งานบริการที่พักชั่วคราวส าหรับนักท่องเที่ยว 

4. ส่วนการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.1  งานบริหารงานการศึกษา 
-  งานบริหารวิชาการ 
-  งานนิเทศการศึกษา 
-  งานลูกเสือและยุวกาชาด 
-   งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
4.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
-  งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการ
ศึกษา 
-  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
-  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
-  งานกีฬาและนันทนาการ 
4.3  งานกิจการโรงเรียน 
-  งานจัดการศึกษา 
-  งานพลศึกษา 
-  งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผล 
โรงเรียน 
-  งานบริการและบ ารุงรักษาสถานศึกษา 
-  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4.4   งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
-  งานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
-  งานประชาสัมพันธ์ 
-  งานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ 
4.5  งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
-  งานส ารวจแหล่งท่องเที่ยว 
-  งานปรับปรุงบูรณะและพัฒนา 
-  งานบริการที่พักชั่วคราวส าหรับนักท่องเที่ยว 

 

5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
- งานตรวจสอบภายใน 
 

5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
- งานตรวจสอบภายใน 

 



 

 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

…………………………………….. 
 ในส่วนนี้เป็นการน าเสนอเก่ียวกับสภาพทั่วไปด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน ) 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการเมือง การบริหาร การเปรียบเทียบข้อมูล
ของการแยกแยะประชากรตามข้อมูลเพศและช่วงชั้นอายุ การเปรียบเทียบประชากรย้อนหลัง การเปรียบเทียบรายรับ - 
รายจ่ายย้อนหลัง  การเปรียบเทียบข้อมูลทางด้านการศึกษา  ด้านสาธารณสุขย้อนหลัง  ดังนี้ 
 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 ต านานที่เล่าต่อกันมานาน ว่าในอดีตต าบลโปุงตาลองนั้นอยู่ในเขตการปกครองของต าบลหมูสี  และได้แยกออก
จากต าบลหมูสี สาเหตุที่ตั้งชื่อว่า “โป่งตาลอง”เพราะว่าในพ้ืนที่ของนายลอง มีดินโปุง และพวกสัตว์ปุาคือช้างชอบมากิน
ดินโปุง ในพื้นที่นายลอง และคนภายนอกมักเข้ามาท าการเกษตรในพื้นที่ ข้างในไร่ ประกอบกับการที่ช้างมากินดินโปุง 
ในพ้ืนที่ของนายลอง พวกคนข้างนอกท่ีเข้ามาท าไร่นั้นไม่รู้จะเรียกไร่ของตนว่าอย่างไร และเม่ือมีใครถามว่า “ไปท าไร่ที่
ใด” คนเหล่านั้นก็จะบอกว่าไปท าไร่ที่โปุงตาลอง 
 ต าบลโปุงตาลองมีหน่วยงานคือสภาต าบลโปุงตาลองมีผู้ท าการทรงคุณวุฒิอยู่ในสภาและ สภาต าบลโปุงตาลองได้
ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลโปุงตาลองเม่ือปีงบประมาณ พ .ศ. 2539  เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2538 และก่อตั้ง
เป็น อบต. เป็นระยะเวลา 20 ปี จากอดีตจวบจนปัจจุบัน 

สภาพโดยทั่วไป 

 ที่ตั้ง  ขนาดพื้นที่  และอาณาเขต 
 ต าบลโปุงตาลองเป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  มีขนาดพื้นที่ประมาณ 108.69 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 67,932.50 ไร่และมีอาณาเขตติดต่อกับต าบลต่างๆ ดังนี้ คือ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลขนงพระ  และต าบลวังกะทะ  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ อ าเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลวังกะทะ  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลหมูสี  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่ของต าบลโปุงตาลอง เป็นที่ราบสูง ที่ราบเอียง ลอนคลื่นมีภูเขาอยู่ทางด้านเหนือของต าบล ซึ่งมีความ

สูงประมาณ 500 เมตรขึ้นไป  ส่วนทางด้านใต้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารสายต่างๆ ที่ไหล
ผ่านต าบล ได้แก่ คลองปูน คลองปอหู คลองเดื่อ 

ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี 3 ฤดู คือ 
 - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่  15  กุมภาพันธ์   ถึง  15  พฤษภาคม 
 - ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่  16  พฤษภาคม   ถึง  15  ตุลาคม 

- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่  16  ตุลาคม   ถึง  14  กุมภาพันธ์ 



 
 

 
เขตปกครอง  ต าบลโป่งตาลอง  แบ่งการปกครองออกเป็น  13  หมู่บ้าน  ดังนี้คือ    

 

ตารางแสดงรายชื่อหมู่บ้านต าบลโปุงตาลอง 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
1 บ้านโปุงตาลอง 
2 บ้านหนองคุ้ม 
3 บ้านโปุงไทร 
4 บ้านปอหู 
5 บ้านหนองซ่อม 
6 บ้านหนองจอก 
7 บ้านสระน้ าใส 
8 บ้านตะเคียนงาม 
9 บ้านมอตะเคียน 
10 บ้านหนองกรวด 
11 บ้านเนินทอง 
12 บ้านเทพนิมิตร 
13 บ้านโปุงฉนวน 

 
ตารางแสดงจ านวนประชากร   จ าแนกตามหมู่บ้าน 

ชาย หญงิ รวม ครวัเรือน ชาย หญงิ รวม ครวัเรือน ชาย หญงิ รวม ครวัเรือน

1 บา้นโป่งตาลอง 375 372 747 288 376 383 759 295 372 386 758 299

2 บา้นหนองคุม้ 217 244 461 263 217 248 465 268 219 242 461 268

3 บา้นโป่งไทร 181 175 356 139 176 175 351 141 174 176 350 141

4 บา้นปอหู 187 182 369 437 190 174 364 440 186 172 358 440

5 บา้นหนองซอ่ม 235 221 456 191 232 222 454 197 234 224 458 198

6 บา้นหนองจอก 254 260 514 243 260 263 523 248 263 261 524 249

7 บา้นสระน า้ใส 351 360 711 364 358 355 713 372 357 367 724 372

8 บา้นตะเคยีนงาม 236 232 468 140 235 228 463 145 243 230 473 148

9 บา้นมอตะเคยีน 118 121 239 108 117 120 237 109 119 119 238 109

10 บา้นหนองกรวด 75 71 146 84 76 71 147 84 76 73 149 85

11 บา้นเนินทอง 70 81 151 174 70 78 148 185 72 82 154 189

12 บา้นเทพนิมติร 121 138 259 106 118 142 260 107 119 140 259 107

13 บา้นโป่งฉนวน 153 159 312 100 154 163 317 101 160 162 322 101

2,573 2,244 5,189 2,637 2,579 2,622 5,201 2,692 2,594 2,634 5,228 2,706รวมทัง้สิ้น

จ านวนประชากร

2557 25582556หมู่ท่ี ชือ่หมู่บา้น

 
 



 
 

สภาพเศรษฐกิจ 

การประกอบอาชีพ 
 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคือ  อาชีพรับจ้าง และค้าขายการท าเกษตรกรรม  
ได้แก่  การท าไร่ต่างๆ  เช่น ไร่ข้าวโพด ไร่มันส าปะหลัง ไร่ถั่ว การท าสวนต่างๆ  เช่น น้อยหน่า มะม่วง มะขาม ขนุน 
มะละกอ การปลูกผักต่างๆ  นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์ เพื่อจ าหน่ายเป็นรายได้เสริม  เช่น เป็ด ไก่ ปลานิล และ
ปลาดุก 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
แรงงาน   

ประชากรของต าบลโปุงตาลองผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้าง ส่วนใหญ่จะไปท างานในโรงงานต่างๆท่ีตั้งอยู่ในอ าเภอ 
ปากช่อง  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  และจังหวัดใกล้เคียง  เช่น ปราจีน สระบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร 

สภาพทางสังคม 
 การศึกษา 
 โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน  5  แห่ง 

  1. โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา   2.  โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 
  3.  โรงเรียนบ้านโปุงตาลอง  4.  โรงเรียนบ้านหนองจอก  
  5.  โรงเรียนสระน้ าใสวิทยา  
 โรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน  2  แห่ง  
  1. โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม   2. โรงเรียนพฤกษาวิทยา  (เอกชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
 ประชาชนในต าบลโปุงตาลอง เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ  ประชากรทั้งต าบลโปุงตาลอง ใช้วัดและส านักสงฆ์เป็น
ศูนย์รวมในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา งานบุญและงานประเพณีต่างๆ   โดยมีวัด 10 แห่งดังนี้ 
  1. วัดโปุงตาลอง   6. วัดหนองจอก(ชัยมงคลอินทาราม)    
  2. วัดหนองคุ้ม   7. วัดสระน้ าใส  
        3. วัดมกุฎคีรีวัน   8. วัดถ้ าศิลาทอง  
        4. วัดสินทองวนาวาส   9. วัดมอตะเคียน 
        5.   วัดหนองซ่อม            10.วัดเขาใหญ่ (เจริญธรรม) ญาณสัมปันโน 
   ส านักสงฆ์  1  แห่ง  คือ  ส านักสงฆ์สีชมชื่น 

 

การสาธารณสุข 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน   1    แห่ง 
  เดิมคือ สถานีอนามัย บ้านหนอง คุ้ม  แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็น  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
หนองคุ้ม  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 บ้านหนองคุ้ม ไว้ให้บริการด้านการตรวจรักษาโรคภัยไข้เจ็บ  นอกจากนี้ยังให้บริการค าแนะน า
เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว  ซึ่งประชาชนมีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดี  ท าให้ลดอัตราการเกิดลงได้   

 
 โรงพยาบาลมกุฏคีรีวันเขาใหญ่ (ปากช่องนานา)  จ านวน  1  แห่ง 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านโปุงตาลอง ต าบลโปุงตาลอง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน 

การตั้งถ่ินฐานของต าบลโปุงตาลอง ส่วนใหญ่เป็นลักษณะการรวมกลุ่มโดยตั้งบ้านเรือนตามเส้นทางคมนาคมและ
ใกล้แหล่งน้ าธรรมชาติ ส่วนพื้นที่เกษตรกรรมของชุมชนกระจายตัวอยู่รอบๆ ชุมชนดังนี้  

1. ชุมชนที่เกาะกลุ่มอยู่ตามถนน รพช. เป็นชุมชนใหญ่และเป็นศูนย์กลางของต าบลมีวัด โรงเรียน 
สถานีอนามัย ศาลาประชาคม มหกรรมการเกษตร ประปาหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านโปุงตาลอง, หมู่ที่ 2 บ้านหนองคุ้ม , 
หมู่ที่ 4 บ้านปอหู , หมู่ที่ 6 บ้านหนองจอก , หมู่ที่ 11 บ้านเนินทอง  ชุมชนต่าง ๆ  ภายในต าบลโปุงตาลอง ไม่ค่อยมี
ความสัมพันธ์กัน เนื่องจากคนในพื้นท่ีต าบลโปุงตาลองท่ีเป็นคนพื้นท่ีจริงมีเพียงครึ่ง หนึ่งของต าบลเท่านั้น นอกนั้นย้ายมา
จากถ่ินอื่นๆ  
  2.  ชุมชนที่เกาะกลุ่มในพ้ืนที่เกษตรกรรม ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านโปุงตาลอง,  หมู่ที ่3 บ้านโปุงไทร, 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองซ่อม  ซึ่งสะดวกต่อการคมนาคม  และใกล้แหล่งน้ าตามธรรมชาติ 

พาณิชยกรรม  
  การจ าหน่ายผลผลิตทางเกษตรกรรม  ส่วนใหญ่เกษตรกรจะเป็นผู้น าไปจ าหน่ายเอง  ส าหรับพืชไร่อ่ืนๆ
ไม้ผลและพืชผักต่างๆจะมีพ่อค้าเข้ามารับซื้อถึงในหมู่บ้าน 
  ส าหรับการซื้อสินค้าเครื่องมือ – เครื่องใช้ทางการเกษตร และเครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ นั้น  
ประชาชนนิยมไปหาซื้อท่ีตลาดเทศบาลต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  ส่วนภายในหมู่บ้านต่างๆ 
ของต าบลโปุงตาลอง ก็มีร้านค้าขายสินค้าเบ็ดเตล็ดไว้ให้บริการแก่ประชาชนภายในต าบล 

 ในต าบลโปุงตาลอง มีสหกรณ์การเกษตรนิคมล าตะคลองสร้างตนเอง  ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านหนองคุ้ม  
ไว้ให้บริการรับซื้อพืชไร่ต่างๆ ของเกษตรกร 

แหล่งท่องเที่ยว  
  แหล่งท่องเที่ยวหลักที่มีศักยภาพเหมาะส าหรับเป็นพ้ืนที่ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ต าบลโปุงตาลอง
สามารถฟ้ืนฟูพัฒนาและปรับปรุงเป็นพื้นที่รองรับการบริหารการท่องเที่ยวได้ แก่น้ าตกผากระดาษ น้ าตกด่านช้าง น้ าตก
มะนาวยักษ์ ถ้ าสระน้ าใส ถ้ าค้างคาว ไร่พญาเย็นเขาใหญ่ วัดมกุฎคีรีวัน จากการส ารวจพื้นที่จึงสามารถวิเคราะห์สรุปได้ว่า
ศักยภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยวในต าบลโปุงตาลองมีแหล่งท่องเที่ยวหลักดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

1. น้ าตกผากระชายเป็นน้ าตกท่ีมีขนาดกลาง  เกิดจากล าห้วยโกรกเด้   ความสูงลาดล าห้วยประมาณ   15  เมตร 
ไหลลาดไปตามพ้ืนที่หินเหมาะส าหรับการผจญภัยค้างแรมในปุาอยู่ห่างจากวัดมกุฎคีรีวันประมาณ   5  กิโลเมตร ตามแนว
ปูองกันไฟปุา 

2. น้ าตกมะนาวยักษ์    มีลักษณะเป็นแก่งยาวสามารถลงเล่นน้ าได้ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตรจากลานจอด
รถเส้นทางเหนือน้ าตกมะนาวยักษ์สามารถเดินทางสู่เขาแหลมออกปลายทางน้ าตกเหวสุวัต 

3.  น้ าตกผาด่านช้าง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พ้ืนที่ส่วนหนึ่งเป็นของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อยู่ในเขต
ความรับผิดชอบของหน่วยตะเคียนงาม เขาใหญ่  3ต าบลโปุงตาลองน้ าตกด้านช้างเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ชอบผจญภัย
สามารถเที่ยวแบบไป -กลับได้ในวันเดียวหรือพักแรมในปุาเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ สัตย์ปุานานาชนิด เช่นช้างหมี นก
เงือก ผีเสื้อ สามารถมาเที่ยวได้ทั้งปีแต่จะสวยก็ต้องมาเท่ียวตอนปลายฝนต้นหนาวเพราะน้ าตกจะสวยมากระยะทางจาก
ด่านเก็บเงินเขาใหญ่เลี้ยวซ้ายประมาณ  20  กิโลเมตร 

 



 
 
 
4.  วัดถ้ าสระน้ าใสตั้งอยู่ในบริเวณวัดสระน้ าใสหมู่ที่ 7 ต าบลโปุงตาลองมีความยาวประมาณ   100  เมตร

ประกอบด้วยหินย้อย  หินงอกท่ีสวยงาม  และพบวัตถุโบราณท่ีเก่าแก่สมัยบรรพบุรุษและมีสระน้ าธรรมชาติที่เกิดจาก
ธรรมชาติที่น้ าไม่เคยแห้งเลยในบริเวณวัดพบถ้ ามีด้วยกัน  3  ถ้ า 

ถ้ าท่ี  1  เป็นถ้ าใหญ่เดิมแต่ก่อนไม่มีบันไดลงภายในถ้ าชาวบ้านจึงช่วยกันท าบันไดเป็นบันลงชั่วคราวลึกประมาณ  
20 เมตร  เมื่อลงไปในถ้ าก็จะพบศิวลึงค์ท่ีมีขนาดใหญ่กว่าที่อ าเภอพิมายชิ้นแรกเป็นรูปสี่เหลี่ยม ชิ้นที่สองเป็นรูปแปด
เหลี่ยมชิ้นที่สามเป็นรูปทรงกลมซึ่งมีความโดดเด่นและสวยงามมาก 

ถ้ าท่ี  2  มีความลึกประมาณ 10 เมตร สามารถเดินทะลุไปหากันได้และมีหินงอกหินย้อยที่มีหลากหลายที่
แตกต่างกันออกไป 

ถ้ าท่ี  3  ปัจจุบันยังไม่ได้บูรณะเพราะมีความลึกมากแต่ยังคงความสวยงามตามแบบธรรมชาติสิ่งที่ค้นพบในถ้ า  
คือศิวลึงค์เป็นแบบจ าลองเป็นทองส าริด คันธนูส าริดแจกันโบราณเป็นทองส าริด  ตะก่ัวเถื่อนหนักประมาณ   5  กิโลกรัม  
เป็นเงิน  เครื่องเหล็ก บาตรพระ ขันน้ า พานรองขันเป็นทองส าริด  ชามสังคโลก  เคียวของคนสมัยโบราณ  ก าไรมือ ก าไร
เท้าเป็นทองส าริด  ปัจจุบันได้หายไปเพราะถูกขโมยไปเมื่อหลายปีก่อน  การเดินทางไปเที่ยวชมโดยรถสองแถวมาจาก
ปากช่อง-น้ าใสระยะทาง 20 กิโลเมตร หรือโดยรถยนต์ส่วนตัวไปตามถนนธนะรัชต์ระหว่างกิโลเมตรที่   10-11  เลี้ยวซ้าย
เข้าบ้านไร่ (ผ่าน สภ.หมูสี)  ผ่านบ้านท่าช้างระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร 

5.  ถ้ าค้างคาวตั้งอยู่ที่หมู่ที่  10บ้านหนองกรวด  พ้ืนที่ต าบลโปุงตาลองมีลักษณะเป็นภูเขาท่ีมีปุาหนาทึบและมี
สัตว์ปุาที่เข้ามาอาศัยเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะค้างคาวเข้ามาอาศัยอยู่มากมายหลายพันธุ์  ต่อมามีชาวบ้านเข้ามาสร้าง
วัดอยู่ที่หน้าถ้ าและได้บูรณะให้มีความเจริญขึ้นมาเรื่อยๆ  ภายในถ้ ามีลักษณะกว้างโล่งแต่มืดมากไม่สามารถเข้าไปในถ้ าได้
ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเท่ียวชมกันมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศส่วนมากนิยมเดินทาง
โดยรถรับจ้าง  สองแถวเนื่องจากทางเข้ายังเป็นถนนลูกรัง 

6.  วัดมกุฎคีรีวัน ด าเนินการสร้างโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระชินวงศ์  (ประจวบ  กันตาจาโร)  อดีตอธิการบดี 
รูปที่  3  ของมหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย  เมื่อด ารงต าแหน่งอธิการบดี  สมเด็จพระชินวงศ์เห็นว่ามหาวิทยาลัยมกุฎ
ราชวิทยาลัยผลิตบัณทิตทั้งปริญญาตรี   โท และเอก เป็นจ านวนมากใน  แต่ละปีแต่ยังไม่มีสถานที่ส าหรับการฝึกปฏิบัติ
ให้กับนักศึกษาผู้จบหลักสูตรอยู่เป็นรูปธรรมในฐานะเป็นประธานอ านวยการจัดสร้างวัดมกุฎคีรีวัน  ท่านจึงได้ด าริและ
สร้างสถานที่ฝึกปฏิบัติกรรมฐานส าหรับนักศึกษามหามกุฎคีรีวัน  และได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจจัดหางบประมาณจ านวน
มากเพ่ือก่อสร้างวัดแห่งนี้รวมถึงการก่อสร้างมหาเจดีย์มกุฎคีรีวันไปพร้อมกันท าให้การก่อสร้างด าเนินการต่อเนื่องต่อมา
ได้มอบให้พระญาณดิลก  (แดง)  ซึ่งเป็นศิษย์ที่ใกล้ชิดให้ด าเนินสนองงานต่อมาแต่เจ้าพระคุณสมเด็จพระชินวงศ์ได้สละ
สังขารไปเม่ือต้นปี  2550  พระญาณดิลกพร้อมด้วยคณะกรรมการได้ด าเนินการก่อสร้างพระมหาเจดีย์มกุฎคีรีวันให้แล้ว
เสร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป  ปัจจุบันวัดมกุฎคีรีวันเป็นสถานที่ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของเจ้าพระคุณสมเด็จทุก
ประการเช่นเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติกรรมฐานระดับเข็มข้นแก่นักศึกษาของมหามกุฎคีรีวันประจ าทุกปีเป็นสถานที่ฝึก
กรรมฐานแก่พระธรรมทูตไปต่างประเทศ  (ธรรมยุต)  เป็นสถานที่สัมมนาฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐและ
เอกชนเป็นสถานที่ฝึกอบรมสามเณรฤดูร้อนประจ าปีเป็นสถานที่บ าเพ็ญประโยชน์และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมพระญาณดิลกเจ้าอาวาสวัดมกุฏคีรีวันได้ด าเนินการสนองงานเจ้าสมเด็จอย่างดีโดยเฉพาะ
ก่อสร้างพระมหาเจดีย์มกุฎคีรีวันซึ่งตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมประติมากรรมและศิลปกรรมตามแนวของพระพุทธศาสนา
ได้ก าหนดให้มีพิธีเททองพระพุทธรูปเพื่อน าไปประดิษฐาน  ณ  วิหารโดยคัดเลือกพระพุทธรูปท าจาก พระพุทธรูปปาง
ปฐมเทศนา  ศิลปะสมัยปาละ  ประเทศอินเดียและสมัยคันธาระประเทศปากีสถานพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัยจีวร       
 



 
 
 
ลายดอกศิลปะแบบเนปาล พระพุทธรูปนั่งปางสมาธิเพชร ศิลปะแบบทิเบต พระพุทธรูปนั่งศิลปะแบบจีน ศิลปะแบบ
ญี่ปุุนและศิลปะแบบไต้หวันพระพุทธรูปปางสมาธิมีบาตร ศิลปะแบบมองโกเลีย พระพุทธรูปนั่งหินอ่อนหยกพม่า ศิลปะ
แบบพม่าพระพุทธรูปนั่งปางชุ้นเรือนแก้วศิลปะปากาล ประเทศพม่าและศิลปะเขมรชัยวรมันประเทศเขมรและ
พระพุทธรูปนั่งศิลปะศรีวิชัยประเทศอินโดนีเซียและศิลปะเวียดนามซึ่งล้วนแต่เป็นพุทธศิลป์ชั้นเยี่ยมและทรงคุณค่าเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาพุทธศิลปะและประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละประเทศที่พระพุทธศาสนา
ได้แผ่ขยายประดิษฐานไว้เป็นรองรายให้ศึกษาค้นคว้าและได้ทราบถึงอานุภาพของพระสัทธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า 
ที่มีอิทธิพลต่อสังคมชุมชนศิลปะและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ นับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  

นโยบาย 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

1. ก าหนดปัญหาความต้องการ 
2. ก าหนดนโยบายและศักยภาพขององค์การบริหารงาน 
3. ตั้งคณะท างานสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แนวทางการพัฒนาอ าเภอ 

 ให้นายอ าเภอจัดตั้งศูนย์ประสานงานการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นโดยมีนายอ าเภอเป็นประธานศูนย์ 
โดยศูนย์ฯมีหน้าที่ประสานโครงการ งาน หรือกิจกรรมตามแผนพัฒนาต าบลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน แผนพัฒนาอ าเภอและแผนพัฒนาจังหวัด 
 

ศักยภาพในต าบล 
 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวนบุคลากร 
จ านวน  30  คน 
ต าแหน่งในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 16 คน 
ต าแหน่งในกองคลัง      6 คน 
ต าแหน่งในกองช่าง     4 คน 
ต าแหน่งในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 คน  

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา     1 คน 
มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา    6 คน 
ปริญญาตรี      22 คน  
ปริญญาโท       1  คน 

 
 
 
 
 



 
 
 
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
 ชุมชนมีความเข้มแข็งเป็นบางหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ยังรวมกลุ่มกันไม่ได้ 

รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
งบประมาณการรายรับประจ าปี 2558   จ านวน  30,400,914.40  บาท  
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง           2,039,075.93    บาท 
รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ จัดเก็บให้                  20,263,650.47    บาท 

  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                  8,098,188.00     บาท  
 



 
 
จ านวนบุคลากร พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างปัจจุบันมีจ านวน 30 คน และส่วนราชการ/กอง จ านวน 4 ส่วน ดังนี้ 
 ต าแหน่งในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง    จ านวน   16   คน 
  1. นางภัทราพร  ก่อเกิด   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  2. นายราเชน  สุขจิตร   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  3. นางสาวนภาพรรณ์  ชมถนัด  หัวหน้าส านักงานปลัด 
  4. นายอนิรุธ  วัชรอรุณ   นักพัฒนาชุมชน   
  5. นางสาวกชพร  เชิดกลิ่น  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  6. นายณวัชร์    นิลพฤกษ์   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   
  7. นายธนัช  ปูอมมี   บุคลากร 

8.  นางสาวฤทัยรัตน์  เศรฐวงศ์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
9. นายพรเทพ  บุญมี   พนักงานขับรถยนต์ 
10. นายวุฒิชาติ  บุตรสุวรรณ   พนักงานขับรถยนต์  

 11. นางสาวสุรณี  เรืองจาบ  คนงานทั่วไป  
  1 2. นายสมร  เข็มศรี   คนงานทั่วไป 
  13. นายบุญมี  ค าเยาว์   นักการภารโรง  
  1 4. นายเฉลิมชัย  บัวศรี    คนงานประจ ารถขยะ   
  1 5. นายสมคิด    บัวศรี    คนงานประจ ารถขยะ   
  1 6. นายสมบุญ    เศรฐวงศ์  ยาม  
 ต าแหน่งในกองคลัง     จ านวน    6  คน 
  1.  นางวรลักษ์  ธัญญาหาร  ผู้อ านวยการกองคลัง 
  2.  นางสาวอภิชญาภร  ซ่อนกลิ่น  นักวิชาการเงินและบัญชี 
  3.  นางสาวณภาสุกาญจน์  มณีพงศภักดิ์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
  4.  นางนีรชาดา  อินทรสุข  นักวิชาการคลัง 
  5.  นายสุเมธ  ชาติพิมาย   นักวิชาการพัสดุ  

6. นางวรรณภัทร  พละโสม  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี  
ต าแหน่งในกองช่าง    จ านวน  4  คน 

  1.  นางสุทธิ์นัชชา  ชวาร์ซ  ผู้อ านวยการกองช่าง 
  2.  นายประพันธ์  ขมสูงเนิน  นายช่างโยธา  
  3.  นายประวิทย์  มาสกุล   นายช่างโยธา  
  4.  นายสิทธิพงษ์  เขียวพฤกษ์  นายช่างไฟฟูา 
 ต าแหน่งในส่วนการศึกษา    จ านวน  4  คน 
  1.  นางบุษยาภรณ์   แจ่มจันทร์  ครูผู้ดูแลเด็ก  
  2.  นางสาวฐิติพร  กัญญาจารี   ครูผู้ดูแลเด็ก  
  3.  นางสาววรัญญา  ประสิทธิ์นอก  ครูผู้ดูแลเด็ก  
  4.  นางสาวศิตาพัชญ์  โนค า   ผู้ดูแลเด็กเล็ก  เด็กอนุบาลและปฐมวัย  
 
 



 
 

รายรับปีงบประมาณ 2557 – 2558 
2.1  รายรับ 

 
รายรับ 

รับจริง 
ปี 2557 

ประมาณการ 
ปี 2558 

รับจริง 
ปี 2558 

หมาย
เหต ุ

รายรับ  (รวมทั้งสิ้น) 32,823,412.78 30,762,000.00 30,400,914.40  
ก. รายได้ภาษีอากร 22,308,420.00 22,308,420.00 21,251,231.22  
1.หมวดภาษีอากร 22,308,420.00 22,308,420.00 21,251,231.22  
1.1 ภาษีบ ารุงท้องที ่ 231,958.57 220,000.00 89,244.75  
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 465,089.00 410,000.00 652,100.00  
1.3 ภาษีปูาย 284,382.00 200,000.00 246,236.00  
1.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 2,326,337.26 2,259,920.00 2,292,507.52  
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 138,417.20 100,000.00 127,880.60  
1.6 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือ
ล้อเลื่อน 

- 100,000.00 -  

1.7 ภาษีสุรา 975,563.44 830,000.00 1,093,148.47  
1.8 ภาษีสรรพสามิต 1,328,889.93 1,800,000.00 1,885,758.54  
1.9 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

10,678,561.00 9,000,000.00 6,882,441.00 
 

1.10 ค่าภาคหลวงแร ่ 52,026.87 35,000.00 43,828.88  
1.11 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 76,636.18 75,000.00 54,433.47  
1.12 รายได้จากกฎหมายอุทยาน
แห่งชาต ิ

171,745.40 75,000.00 173,176.94  

1.13 ภาษีการพนัน - - -  
1.14 อากรฆ่าสัตว ์ - - -  
1.15 พ.ร.บ.ก าหนดแผน ฯ จาก
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

7,165,412.77 7,200,000.00 7,509,681.33  

1.16 ภาษีจัดสรรอื่นๆ  3,500.00   
ข . รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร  886,500.00   
1. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับใบอนุญาต 538,141.00 575,000.00 737,972.00  
1.1 ค่าปรับผู้ท าผิดสัญญา 2,400.00 45,000.00 28,153.00  
1.2 ค่าปรับผู้ท าผิดกฏจราจร - - -  
1.3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา - - -  
1.4 ค่าธรรมเนียมตรวจแบบก่อสร้าง 161,726.00 110,000.00 40,349.00  
1.5 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแบบก่อสร้าง 1,325.00 1,300.00 1,240.00  
1.6 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาต                                
ประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

1,300.00 1,200.00 3,500.00 
 

1.7 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับควบคุมการ 
ฆ่าสัตว ์

- - -  



 
 
 

 
รายรับ 

รับจริง 
ปี 2557 

ประมาณการ 
ปี 2558 

รับจริง 
ปี 2558 

หมาย
เหต ุ

1.8 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเก่ียวกับการ
ควบคุมอาคาร 

80.00 500.00 -  

1.9 ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและ
ค่าธรรมเนียมออกแบบแปลนอาคาร 

- - -  

1.10 ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว ์ - - -  
 

รายรับ 
รับจริง 
ปี 2557 

ประมาณการ 
ปี 2558 

รับจริง 
ปี 2558 

หมายเหตุ 

1.11  ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ - - -  

1.12  ค่าธรรมเนียมขุดดินและถมดิน 2,510.00 3,000.00 4,000.00  

1.13  ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 361,920.00 400,000.00 652,240.00  

1.14  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพานิชย์ 200.00 500.00 150.00  

1.15  ค่าใบอนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาล 6,600.00 13,000.00 7,240.00  

2.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 276,176.16 250,000.00 234,363.18  

2.1 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 276,176.16 250,000.00 234,363.18  

3.  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ
พาณิชย์ 

    

4.  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 253,240.00 61,500.00 78,910.00  

4.1  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 15,000.00 10,000.00 610.00  

4.2  ค่าคัดลอกส าเนาเอกสารตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร 

40.00 500.00 - 
 

4.3  ค่าขายแบบแปลนตามโครงการฯ 
ของ อบต. 

224,000.00 35,000.00 74,800.00 
 

4.4  เงินที่มีผู้อุทิศให้ 14,200.00 16,000.00 3,500.00  

ค  รายได้จากทุน 610.00 17,000.00 250.00  

รายได้จากทรัพย์สิน 610.00 17,000.00 250.00  

ง.  เงินช่วยเหลือ 7,859,224.00 7,550,080.00 8,098,188.00  

หมวดเงินอุดหนุน 7,859,224.00 7,550,080.00 8,098,188.00  

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,859,224.00 7,550,080.00 8,098,188.00  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

แผนงานงบกลาง 
      งบ 
                              งาน 

งานงบกลาง รวม 

งบกลาง 1,078,094 1,078,094 
งบกลาง 1,078,094 1,078,094 

รวม 1,078,094 1,078,094 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
      งบ 
                  งาน 

งานบริหารทั่วไป 
งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ 
งานบริหารงาน

คลัง 
รวม 

งบบุคลากร 7,901,240  1,981,780 9,883,020 
เงินเดือน (ฝุายการเมือง) 3,003,120 - - 3,003,120 
เงินเดือน (ฝุายประจ า) 4,898,120 - 1,981,780 6,879,900 
งบด าเนินการ 3,030,000 80,000 1,445,000 4,555,000 
ค่าตอบแทน 135,000 - 195,000 330,000 
ค่าใช้สอย 1,540,000 80,000 1,130,000 2,750,000 
ค่าวัสดุ 940,000 - 120,000 1,060,000 
ค่าสาธารณูปโภค 415,000 - - 415,000 
งบลงทุน 19,100 - - 19,100 
ค่าครุภัณฑ์ 19,100 - - 19,100 
งบรายจ่ายอ่ืน 20,000 - - 20,000 
รายจ่ายอื่น 20,000 - - 20,000 
งบเงินอุดหนุน 25,000 - - 25,000 
เงินอุดหนุน 25,000 - - 25,000 

รวม 10,995,340 80,000 3,426,780 14,502,120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

      งบ 
                              งาน 

งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 

งบด าเนินการ 355,000 355,000 
ค่าตอบแทน 30,000 30,000 
ค่าใช้สอย 255,000 255,000 
ค่าวัสดุ 70,000 70,000 
งบลงทุน - - 
ค่าครุภัณฑ์ - - 

รวม 355,000 355,000 
 

แผนงานสาธารณสุข 
      งบ 
                              งาน 

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืนๆ รวม 

งบด าเนินการ 110,000 110,000 
ค่าใช้สอย 110,000 110,000 
งบลงทุน 90,000 90,000 
ค่าครุภัณฑ์ 90,000 90,000 
งบอุดหนุน 195,000 195,000 
เงินอุดหนุน 195,000 195,000 

รวม 395,000 395,000 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
      งบ 
                  งาน 

งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน รวม 

งบบุคลากร - 1,737,200 - 1,737,200 
เงินเดือน (ฝุายประจ า) - 1,737,200 - 1,737,200 
งบด าเนินการ 430,000 2,732,000 - 3,162,000 
ค่าตอบแทน - 87,000 - 87,000 
ค่าใช้สอย 230,000 2,170,000 - 2,400,000 
ค่าวัสดุ 200,000 475,000 - 675,000 
งบลงทุน - 1,137,800 - 1,137,800 
ค่าครุภัณฑ์ - 1,137,800 - 1,137,800 
งบอุดหนุน - - 800,000 800,000 
เงินอุดหนุน - - 800,000 800,000 

รวม 430,000 5,607,000 800,000 6,837,000 
 



 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

      งบ 
                              งาน 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง รวม 

งบด าเนินการ 291,000 291,000 
ค่าใช้สอย 291,000 291,000 

รวม 291,000 291,000 
 

แผนงานการเกษตร 
      งบ 
                              งาน 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง รวม 

งบด าเนินการ 160,000 160,000 
ค่าใช้สอย 160,000 160,000 

รวม 160,000 160,000 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
      งบ 
                              งาน 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง รวม 

งบด าเนินการ 4,198,000 4,198,000 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 4,198,000 4,198,000 

รวม 4,198,000 4,198,000 

แผนงานการศึกษา 
      งบ 
                  งาน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

รวม 

งบบุคลากร 700,720 - 700,720 
เงินเดือน (ฝุายประจ า) 700,720 - 700,720 
งบด าเนินการ 190,000 2,614,066 2,804,066 
ค่าตอบแทน 50,000 - 50,000 
ค่าใช้สอย 85,000 854,000 939,000 
ค่าวัสดุ 55,000 1,760,066 1,815,066 
งบลงทุน - - - 
ค่าครุภัณฑ์ - - - 
งบอุดหนุน - 3,004,000 3,004,000 
เงินอุดหนุน - 3,004,000 3,004,000 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - 
รายจ่ายอื่น - - - 

รวม 890,720 5,618,066 6,508,789 



 
แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

      งบ 
                  งาน 

งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน รวม 

งบด าเนินการ 200,000 440,000 140,000 780,000 
ค่าใช้สอย 200,000 440,000 140,000 780,000 
งบลงทุน - - - - 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - 
งบเงินอุดหนุน - 5,000 - 5,000 
เงินอุดหนุน - 5,000 - 5,000 

รวม 200,000 445,000 140,000 785,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินการของปีที่ผ่านมา 
ตั้งแต่  ตุลาคม  2557 – กันยายน 2558 

ประจ าปี  2558 
โครงการส านักงานปลัด 

 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ(ต.ค.55 - ก.ย.56)   

2 โครงการ  อบต. เคลื่อนที่ 73,320.00  

3 โครงการประชาคมระดับหมู่บ้าน เพ่ือจัดท าแผนชุมชน 37,810.00  

4 โครงการ  อบต. ต้านภัยหนาว 43,000.00  

5 โครงการประชาคมระดับต าบล 21,950.00  

6 โครงการสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา 5,000.00  

7 โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอ าเภอปากช่อง 10,000.00  

8 โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน 20,000.00  

9 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
พนักงานจ้าง 

16,880.00  

9 โครงการฝึกอบรม  สัมมนาเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการบริหารงาน          
แก่สมาชิกสภาและพนักงานส่วนต าบลโปุงตาลอง 

428,500.00 
 

10 โครงการจัดทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของกลุ่มแม่บ้าน                        
กลุ่มอาชีพในต าบลโปุงตาลอง       

26,100.00  

11 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพในต าบล
โปุงตาลอง   

49,460.00  

12 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 25,327.00  

13 โครงการปลูกปุา/ปล่อยพันธ์ปลาและบ ารุงรักษาปุาตามแนวพระราช
เสาวนีย์ 

35,000.00  

14 โครงการประชาร่วมใจ  ถนนปลอดภัย 20,054.00  

15 โครงการรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 18,900.00  

16 โครงการพ่นหมอกควันปูองกันยุงลาย 13,592.00  

17 โครงการจัดซื้อวัคซีนฉีดปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 67,195.00  

17 โครงการรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 12,620.00  

18 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษ 43,060.00  

19 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเกษตร 40,400.00  

รวมทั้งสิ้น 1,008,168.00  



รายงานผลการด าเนินการของปีที่ผ่านมา 
ตั้งแต่  ตุลาคม  2557 – กันยายน  2558 

ประจ าปี  2558 
โครงการกองช่าง 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ งบจ่ายจริง หมายเหตุ 

1 โครงการขยายเขตไฟฟูาหรือติดตั้งไฟฟูาสาธารณะภายในต าบลโปุงตาลอง 
(ครั้งที่ 1) 

499,420.00 งบข้อบัญญัติ 

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล  หมู่ที่  9  บ้านมอ
ตะเคียน   เชื่อมต าบลวังกะทะ 

620,000.00 
 

3 โครงการขยายเขตไฟฟูาหรือติดตั้งไฟฟูาสาธารณะภายในต าบลโปุงตาลอง 
(ครั้งที่ 2) 

72,000.00 งบข้อบัญญัติ 

4 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในต าบลหมู่ที่ 4 บ้านปอหู และหมู่ที่ 7 
บ้านสระน้ าใส 

198,000.00 งบจ่ายขาด 

5 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในต าบลโปุงตาลองหมู่ท่ี 1  บ้านโปุงตา
ลอง 

157,000.00 งบจ่ายขาด 

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  หมู่ที่ 7  บ้านสระน้ าใส  เชื่อมต าบลขนง
พระ 

490,000.00 งบจ่ายขาด 

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล  หมู่ที่  6  บ้านหนองจอก 310,000.00 งบจ่ายขาด 

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางในหมู่บ้าน  หมู่ที่  5  บ้านหนองซ่อม 385,000.00 งบจ่ายขาด 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  หมู่ที่ 3  บ้านโปุงไทร 1,750,000.00 งบจ่ายขาด 

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  10  บ้านหนอง
กรวด 
(สายบ้านนายน้อย  วีระยุทธ์  ถึงวัดถ้ าศิลาทอง) 

579,000.00 งบจ่ายขาด 

11 โครงการก่อสร้างระบบประปา  พร้อมซับเมร์ส  หมู่ที่  2  บ้านหนองคุ้ม 174,500.00 งบจ่ายขาด 

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล  หมู่ที่ 2  บ้านหนองคุ้ม 394,910.00 งบจ่ายขาด 

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล  หมู่ที่ 7  บ้านสระน้ าใส 985,000.00 งบข้อบัญญัติ 

14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล  หมู่ที่ 9  บ้านมอตะเคียน 450,000.00 งบข้อบัญญัติ 

15 โครงการขยายเขตไฟฟูาหรือติดตั้งไฟฟูาสาธารณะภายในต าบลโปุงตาลอง 572,362.00 งบข้อบัญญัติ 

16 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 13  บ้านโปุงฉนวน 90,000.00 งบจ่ายขาด 

17 โครงการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะประโยชน์  พร้อมคันกั้นน้ า  หมู่ที่ 6      
บ้านหนองจอก 

94,000.00 งบจ่ายขาด 

รวมทั้งสิ้น 7,821,192.00  



 
รายงานผลการด าเนินการของปีที่ผ่านมา 
ตั้งแต่  ตุลาคม  2557 – กันยายน  2558 

ประจ าปี  2558 
โครงการส่วนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบจ่ายจริง หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

2 โครงการอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4,070,676.00  

3 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     15,650.00  

4 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน (โรงเรียนสระน้ าใสวิทยา) 20,000.00  

5 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน(โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา) 20,000.00  

6 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน  (โรงเรียนบ้านหนอง
จอก) 

20,000.00  

7 อุดหนุนโครงการพัฒนานักเรียนการค้าสู่อาเซียน 
(โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม) 

20,000.00  

8 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  (โรงเรียนบ้านโปุงตาลอง) 20,000.00  

9 โครงการจัดงานวันลอยกระทง  134,700.00  

10 โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาเยาวชน/ประชาชน ต้านภัยยาเสพติด 200,000.00  

11 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 35,915.00  

12 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก  30,000.00  

13 โครงการกิจกรรมงานน้อยหน่าอ าเภอปากช่อง 15,000.00  

รวมทั้งสิ้น 4,601,941.00  

 
 
 
 
 
 

 


