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อ าเภอโนนไทย   จงัหวดันครราชสมีา 

 



 
ค าน า 

 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561             
ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าท่ีด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

 
ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าว         

มีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง จึงได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖3 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 – เดือน กันยายน พ.ศ.2563)      
ขึ้น เพื่ อรายงานและเสนอความเห็น ท่ีได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริการส่วนต าบล บ้านวัง  
คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านวัง  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
******************************************* 

  ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น
มีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  (ฉบับท่ี 3 )  พ.ศ. 2561  ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
  ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 
2565)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหาร
จัดการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
  “โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ไม่มีส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเล้ียงด้วย
การบริหารจัดการท่ีดี และมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน” 
ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
  ๑. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น 
  ๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบล  โดยยกระดับการศึกษา  ความมีคุณภาพทาง 
      สาธารณสุข  สังคม  และวัฒนธรรมให้ดีขึ้น 
  ๓. การก าจัดขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลและมลภาวะส่ิงแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
  ๔. ส่งเสริมศักยภาพของหมู่บ้านให้สามารถพึ่งตนเองได้   
  ๕. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
ค. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นวงั ไดก้ าหนดยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา
ยุทธศาสตรไ์ว ้10 ยุทธศาสตร ์ดงันี ้         
  1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
  4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
  5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 



   
   
  6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา - วัฒนธรรม  ประเพณีและกีฬา 
  8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  10.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ง. การวางแผน            
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนใน
พื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป  
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อ
วันท่ี 14   มิถุนายน  2562 โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  
 

รายงานสรุปผลการวางแผนพฒันาทอ้งถิน่ 5 ป ี (พ.ศ.2561-2565)  ประจ าป ี2563 

ยทุธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อ
แนวทางพระราชด าร ิ

    

3    
1,330,100 

  2 1,329,800 

2.ยุทธศาสตร์การพฒันา
การศึกษา 

5 1,329,800 

 

7 3,019,980 

 

8 2,796,050 

 

9 3,155,300 

 

9 3,216,900 

 
3.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตร 

1 100,000 

 

1 100,000 

 

3 180,000 

 

4 205,000 

 

4 205,000 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคม 

7 7,972,000 

 

7 8,039,100 

 

11 9,298,000 12 9,920,000 

 

12 10,863,800 

 
.5  ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนา สาธารณสุข 

16 525,000 

 

17 525,000 19 685,000 19 685,000 

 

19 685,000 

 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐาน 

  20   4,045,500 

 

  33   7,826,550 

 

  27  
11,673,500 

   15    
4,490,821 

    5    2,848,900 

 
7. ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
ศาสนา - วัฒนธรรม  
ประเพณีและกีฬา 

3 2,060,000 11 1,083,200 11 1,083,200 11 1,252,700 

 

3 2,160,000 

8.  ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหาร จัดการบา้นเมืองที่ดี 

6 360,000 

 

7 490,000 

 

12 833,300 

 

9 610,000 

 

9 610,000 

9.  ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการรักษาปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

2 610,000 

 

2 610,000 

 

6 1,330,000 

 

11 4,380,000 

 

6 1,180,000 

 



ยทุธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564 2565 

 จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

10.  ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

    5    354,000 

 

    3    160,000 

 

   6    686,083 

 

   7    897,300 

 

   5    368,300 

 

                   รวม 
               

   65 18,061,625 

 

  88 21,313,830   106 29,895,233  97 25,596,121   74 23,467,700 

 
 

จ. การจัดท างบประมาณ 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   เมื่อวันท่ี  27  กันยายน   2562 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  และโอนงบประมาณ  จ่ายขาดเงินสะสม และงบประมาณจาก
หน่วยงานอื่น รวมทั้งส้ิน   71  โครงการ  งบประมาณ  ๑๘,๐๘๕,๗๖๘ บาทสามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์       
ได้ดังนี้  
 

ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตาม
ข้อบญัญตั ิ

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ  
  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  4     
๑,๘๒๖,๑๕๐ 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร  2          
๘๒,๒๓๐ 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  6     
9,698,020 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  14        
๓๕๖,๘๐๐ 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  16     
๓,๗๒๔,๔๙๘ 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา - วัฒนธรรม  ประเพณีและกีฬา  2       ๒๑๐,๐๐๐ 

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  18     
๑,๓๗๐,๔๐๐ 

9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  6       ๖๒๕,๘๗๐ 

10.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3      ๑๙๑,๘๐๐ 

รวม 71 ๑๘,๐๘๕,๗๖๘ 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 /โอนงบประมาณ /จ่ายขาด
เงินสะสม/จากส่วนราชการอื่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง มีดังนี้ 
 

 ที ่ ยทุธศาสตร ์ โครงการ  
แหลง่ทีม่า 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
ผลผลติ 

1.  2 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

โครงการสนับสนุน
รายจ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

 ๔๑๑,๐๕๐ เพ่ือให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีอาหารกลางวัน 
มีสื่อในการเรียน การสอนมี
หนังสือเรียนมีอุปกรณ์การ
เรียน มีเครื่องแบบนักเรียน
และมีการจัดกิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

-ค่าอาหารกลางวัน 
อัตรามื้อละ 20  บาทต่อคน 
จ านวน 245 วัน 
 (ส าหรับเด็กปฐมวัย ใน 
ศพด.) 
 -ค่าจัดการเรียนการสอน 
อัตราคนละ 1,700  บาท/ป ี
(ส าหรับเด็กปฐมวัย 2-5 ปี ) 
 -ค่าหนังสือเรียน อัตราคน
ละ 200  บาท/ป ี
(ส าหรับเด็กปฐมวัย 3-5  ปี) 
 -ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตรา 
คนละ 200  บาท/ป ี
(ส าหรับเด็กปฐมวัย 3-5  ปี) 
 -ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
อัตราคนละ (ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  3-5  ปี)  คนละ 
300 บาท/ป ี
 -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อัตราคนละ 430  บาท/ป ี
(ส าหรับเด็กปฐมวัย 3-5  ปี) 

2.  โครงการจัดการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

   ๑๗,๑๐๐ 

 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดง 
ออกและมีพัฒนาการที่ดีใน
ทุกๆ ด้าน 

จัดกิจกรรมให้เด็กศึกษาหา
ความรู้นอกสถานศึกษา 

3.  โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล
บ้านวัง 

 10,000 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กกล้า
แสดงออกและมีพัฒนาการที่ดี
ในทุก ๆ ด้าน 

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจ าปีของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลบ้านวัง 

4.  อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันส าหรับ
นักเรียนขาดแคลนใน
โรงเรียนในพื้นที่ 

 1,388,000 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารที่มคีุณค่าทาง
อาหารครบ   5 หมู ่

ด าเนินการจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนส าหรับค่าอาหาร
กลางวัน   อัตรามื้อละ  
20 บาท จ านวน 200 วัน 

1. 3.ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเกษตร 

โครงการสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ๒๒,๒๓๐ เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพเสริม
เพ่ิมรายได้ให้กับครอบครวั
นอกจากการเกษตร 
 

ด าเนินการตามโครงการฯ 

 ที ่ ยทุธศาสตร ์ โครงการ  แหลง่ทีม่า จ านวน วัตถ ุ ผลผลติ 



งบประมาณ งบประมาณ ประสงค ์

2. 
 

 โครงการเลี้ยงแพะเน้ือ  60,000 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้ทางด้านการเกษตร
ให้กับนักเรียน โดยเฉพาะการ
เลี้ยงแพะเน้ือ เพื่อเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ
ในอนาคต และผสานความ
ร่วมมือจากทุกๆ 
ฝ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้
ระหว่างกัน 
 

สนับสนุนงบประมาณ 
ตามโครงการ 

1. 4.ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
พัฒนาสงัคม 

โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

 6,000 เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน 
การดูแลสุขภาพของผู้ป่วย
เอดส์ 
 

ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้ปว่ยเอดส์ 

 

2.  โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 

 7,440,000 เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน 
การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 

ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
ให้แก่ผู้สูงอายุ 

3.  โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้พิการ 

 1,344,000 เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน 
การดูแลสุขภาพของคนพิการ 
 

ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้พิการ 

 

4.  โครงการอาหารเสริม 
(นม)  ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 111,140 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็ก ได้รับ
อาหารเสริม (นม)ที่มีคุณค่า
และปริมาณเพียงพอ 

จัดหาอาหารเสริม (นม)  
ส าหรับนักเรียนเด็กเล็ก  
จ านวน  260 วัน ๆ ละ  
7.82 บาท/คน 

5.  โครงการอาหารเสริม 
(นม)  ส าหรับโรงเรียน
ในพื้นที่ 

 664,930 เพ่ือให้นักเรียนได้รับอาหาร 
เสริม(นม) ที่มีคุณภาพและ 
ปริมาณเพียงพอ  ต่อความ
ต้องการของร่างกาย 

จัดหาอาหารเสริม (นม)   
ส าหรับนักเรียนเด็กเล็ก- ป.6 
จ านวน 260  วัน ๆ ละ 
7.82 บาท 

6.  โครงการเยาวชนบ้าน
วังรวมพลังต่อต้านยา
เสพติด(อบายมุข) 

 ๑๓๑,๙๕๐  เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน 
 ห่างไกลจากยาเสพติด 
 รู้เท่าทันภัยของยาเสพติด 

จัดอบรมให้ความรู้และ 
กิจกรรม ส าหรับเยาวชน 

1. ๕.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข 

โครงการปันย้ิมสร้างสุข
ผู้สูงอายุตามรอยวิธี
แห่งความพอเพียง 

 ๖๘,๓๐๐ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี
ความรู้สึกมคีุณค่าในตนเองใช้
ชีวิตตามรอยแห่งความ
พอเพียง 
  -เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
สามารถดูแลสขุภาพของ 
ตนเองเบื้องต้น 
 -เพ่ือให้ผู้สูงอายุยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย  
จิตใจและอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสขุ 
 
 

ด าเนินการตามโครงการ 

ที ่ ยทุธศาสตร ์ โครงการ  
แหลง่ทีม่า 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
ผลผลติ 



2.  โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธาน
ศาสตราจารย์พลเอก
หญิงพลเรือเอกหญิงพล
อากาศเอกหญิงสมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณลัยลักษณ์
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี
กรมพระศรี
สวางควฒันวรขัตติยราช
นารี 

 ๓๗,๘๐๐ เพ่ือเป็นการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา้ 

จัดซื้อวัคซีนให้กับ อพปม. 
ทุกหมู่บ้านและบริการท า
หมันสุนัขและแมว 

3.  อุดหนุนงบประมาณ
ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสขุหมู่ที่ 1       
บ้านดอนต าแย 

 20,000 เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้าน 
มีงบประมาณ ได้ด าเนินงาน 
ตามแนวทางโครงการ 
พระราชด าริด้านสาธารณสุข   

ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
จ านวน  3 โครงการ 

4  อุดหนุนงบประมาณ
ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสขุหมู่ที่ 2       
บ้านบ ุ

 20,000 เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้าน 
มีงบประมาณ ได้ด าเนินงาน 
ตามแนวทางโครงการ 
พระราชด าริด้านสาธารณสุข   

ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
จ านวน   3 โครงการ 

5.  อุดหนุนงบประมาณ
ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสขุหมู่ที่ 3       
บ้านวัง 

 20,000 เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้าน 
มีงบประมาณ ได้ด าเนินงาน 
ตามแนวทางโครงการ 
พระราชด าริด้านสาธารณสุข   

ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
จ านวน  3 โคงการ 

6.  อุดหนุนงบประมาณ
ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสขุหมู่ที่ 4      
บ้านหนองกลางดอน 

 

 20,000 เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้าน 
มีงบประมาณ ได้ด าเนินงาน 
ตามแนวทางโครงการ 
พระราชด าริด้านสาธารณสุข   

ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
จ านวน  3 โครงการ 



ที ่ ยทุธศาสตร ์ โครงการ  
แหลง่ทีม่า 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
ผลผลติ 

7.  อุดหนุนงบประมาณ
ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสขุหมู่ที่ 5      
บ้านหนองน้ าใส 

 20,000 เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้าน 
มีงบประมาณ ได้ด าเนินงาน 
ตามแนวทางโครงการ 
พระราชด าริด้านสาธารณสุข   

ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
จ านวน  3 โครงการ 

8..  อุดหนุนงบประมาณ
ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสขุหมู่ที่ 6       
บ้านโคกสะอาด 

 20,000 เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้าน 
มีงบประมาณ ได้ด าเนินงาน 
ตามแนวทางโครงการ 
พระราชด าริด้านสาธารณสุข   

ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
จ านวน  3 โครงการ 

9  อุดหนุนงบประมาณ
ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสขุหมู่ที่ 7        
บ้านถนนวาร ี

 20,000 เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้าน 
มีงบประมาณ ได้ด าเนินงาน 
ตามแนวทางโครงการ 
พระราชด าริด้านสาธารณสุข   

ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
จ านวน  3 โครงการ 

10.  อุดหนุนงบประมาณ
ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสขุหมู่ที่ 8        
บ้านวังใหม ่

 

 20,000 เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้าน 
มีงบประมาณ ได้ด าเนินงาน 
ตามแนวทางโครงการ 
พระราชด าริด้านสาธารณสุข   

ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
จ านวน  3 โครงการ 

11  อุดหนุนงบประมาณ
ส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขหมู่ที่ 9         
ดอนมะยม 

 20,000 เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้าน 
มีงบประมาณ ได้ด าเนินงาน 
ตามแนวทางโครงการ 
พระราชด าริด้านสาธารณสุข   

ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
จ านวน   3 โครงการ 

12.  อุดหนุนงบประมาณ
ส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขหมู่ที่ 10       
บ้านดอนใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
20,000 

เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้าน 
มีงบประมาณ ได้ด าเนินงาน 
ตามแนวทางโครงการ 
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  

ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
จ านวน   3 โครงการ 



ที ่ ยทุธศาสตร ์ โครงการ  
แหลง่ทีม่า 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
ผลผลติ 

13.  อุดหนุนงบประมาณ
ส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครง  การ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขหมู่ที่ 11         
บ้านวังสง่า 

 20,000 เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้าน 
มีงบประมาณ ได้ด าเนินงาน 
ตามแนวทางโครงการ 
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  

ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
จ านวน   3 โครงการ 

14.  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้ในการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่าในการป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 
(COVID-19)  และการท า
หน้ากากอนามัยเพื่อการ
ป้องกันตนเอง 

 30,700 -เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ 
การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเอง
เร่ืองโรคติดเชื้อไวรัส      
(COVID-19)  ให้กับประชาชน 
ในเขตพื้นที่ของ อบต.บ้านวัง 
 - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้ประชาชนสามารถป้องกัน 
โรคด้วยตนเอง 
 - เพื่อสร้างความตะหนักให้แก่
ประชาชนในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส   
(COVID-19) 

- บุคลากรในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - ผู้น าหมู่บ้าน 
 - ผู้น าชุมชน 
 - อาสาสมคัรสาธารสขุ
ประจ าหมู่บา้น 
 - กลุ่มจิตอาสาและ
ประชาชนที่สนใจรวมทั้งสิ้น 
120 คน 

1.  6.ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  สายดอนต าแย – 
ค้างพลูกลาง หมู่ที่ 1 

 

๑๔๖,๑๐๐ เพ่ือให้ประชาชนมีถนนที่มี
มาตรฐานส าหรับใช้ในการ 
คมนาคมและใช้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

-  กว้าง 5 ม. ยาว 340 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 255 ลบ.ม.
พร้อมป้ายโครงการและป้าย
โครงการชั่วคราวอย่างละ 1  
ป้าย ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.
บ้านวังก าหนดจุดเร่ิมต้นที่
นานาอ่ิม  เคียวกลางดอนพิกัด 
X=817465, Y=1678435 
จุดสิ้นสุดที่นานานางส ารวย  
เจ้าสันเทียะพิกัด X=817394 
, Y=1678135 
 
 

2. 

 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบ้านพ่อใหญ่ผาย          
ธงสันเทียะ   หมู่ที่  2 

 

 

๒๒๓,๓๐๐ เพ่ือให้ประชาชนมีถนนที่มี
มาตรฐานส าหรับใช้ในการ 
คมนาคมและใช้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 100 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือปริมาตร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม. 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
400  ตร.ม.พร้อมป้าย
โครงการและป้ายโครงการ
ชั่วคราวอย่างละ 1 ป้าย
ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.บ้าน
วังก าหนด  จุดเร่ิมต้น 
ที่บ้านนางนิภาพรรณ แสงนิ
รันดร์ชัย พิกัด X=811809 , 
Y=1673819 
จุดสิ้นสุดที่บ้านนางล าพวน  
เดียขุนทด 
พิกัด X=811724 
 Y =1673829 
 



ที ่ ยทุธศาสตร ์ โครงการ  
แหลง่ทีม่า 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
ผลผลติ 

3. 

 

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.สายบ้านวังใหม่    -                 
หนองกลางดอน  หมู่ที่ 3 

 

๔๙๘,๓๐๐ เพ่ือให้ประชาชนมีถนนที่มี
มาตรฐานส าหรับใช้ในการ 
คมนาคมและใช้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ 
ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
129 ลบ.ม.หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860    
ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 
และป้ายโครงการชั่วคราว 
อย่างละ 1  ป้าย ก่อสร้าง  
ตามแบบที่ อบต.บ้านวัง 
ก าหนด 
จุดเร่ิมต้น 
ที่บ้านนายอุดม   ทัศกุล 
พิกัด X=813143 , 
Y=1674540 
จุดสิ้นสุด 
ที่นา'ทองดี  แพทย์สันเทียะ 
พิกัด X=813079, 
Y=1674696 
 

4. 

 

โครงการก่อสร้างถนน    
คสล.ซอยบา้นผู้ใหญ่
เสน่ห์ หมู่ที่  4 

 

๒๖๖,๔๐๐ เพ่ือให้ประชาชนมีถนนที่มี
มาตรฐานส าหรับใช้ในการ 
คมนาคมและใช้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว        
119 เมตร หนา0.15 เมตร 
หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 71.40 ลบ.ม.หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
476 ตร.ม พร้อมป้าย
โครงการและปา้ยโครงการ
ชั่วคราว อย่างละ 1 ป้าย   
จุดเริ่มต้น 
ที่สวนนายพรหม ธงสันเทียะ 
พิกัด X=812750 , 
Y=1676100จดุสิ้นสดุ 
ที่ไร่นายยืน อมฤก 
พิกัด X=812732 , 
Y=1676211 

5. 

 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  สายกลางบ้าน  หมู่
ที่ 5 

 

๒๖๔,๙๐๐ เพ่ือให้ประชาชนมีถนนที่มี
มาตรฐานส าหรับใช้ในการ 
คมนาคมและใช้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 6 เมตร ยาว 77 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือ 
ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
69.30ลบ.ม. หรือมีพื่นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 462 
ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ
และป้ายโครงการชั่วคราว 
อย่างละ 1 ป้าย ก่อสร้าง
ตามแบบที่ อบต.บา้นวัง 
ก าหนดจุดเริ่มต้น 
ที่บ้านนางทับ เที่ยงตรง 
 
 



ที ่ ยทุธศาสตร ์ โครงการ  
แหลง่ทีม่า 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
ผลผลติ 

 

 

 

 

  พิกัด X=814634 , 
Y=1679456จุดสิ้นสุด 
ที่บ้านนายสันติ ช านิพงษ์ 
พิกัด X=814628, 
Y=1679535 

6. 

 

โครงการก่อสร้างถนนดิน
เสริมหินคลุกสายหนอง
ละมั่ง - หนองตะครอง  
หมู่ที่  6 

 

๑๔๓,๙๐๐ เพ่ือให้ประชาชนมีถนนที่มี
มาตรฐานส าหรับใช้ในการ 
คมนาคมและใช้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง     
5 เมตร ยาว 335 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า  
251.25 ลบ.ม.หรือคิดเป็น
พื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 
1,675 ตร..ม.พร้อมป้าย
โครงการและปา้ยโครงการ
ชั่วคราว อย่างละ1 ป้าย 
ก่อสร้างตามแบบ อบต.  
บ้านวัง ก าหนด 
จุดเริ่มต้นที่ไร่นางล าพวน     
เดียขุนทด พิกัด =812606 
, Y=1672240จุดสิ้นสดุท่ี
ไร่นายประจวบ   ริมสันเทียะ 
พิกัด X=812604 , 
Y=1671913 

7. 

 

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า คสล.พร้อม
บ่อพัก คสล.หมูท่ี ่ 7 

 

๕๔๘,๐๐๐ เพ่ือให้ประชาชน 
มีทางระบายน้ าที่สามารถ 
ระบายน้ าที่ท่วมขังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

วางท่อระบายน้ าขนาด ศก 
0.40 ม.ระยะทางรวมบ่อบ่อ
พัก 318 ม.ดินถมหลังท่อลึก
เฉลี่ย 0.30 ม.  - ท่อ คสล. 
ขานด 0.40 ม. จ านวน 
289 ม.บ่อพัก คสล.ขนาด 
0.81 ม. ยาว 1.24 ม. 
จ านวน 5 บ่อ  - ท่อ คสล. 
ขนาด 0.80 ม. จ านวน    
23 ม. บ่อพัก คสล.ขนาด    
1.28 ม.ยาว 1.24 ม. 
จ านวน 1 บ่อ พร้อมป้าย
โครงการและปา้ยโครงการ
ชั่วคราว อย่างละ 1 ป้าย 
ก่อสร้างก่อสร้างตามแบบที่ 
อบต.บ้านวัง จุดเริ่มต้นที่ 
บ้านนายหวน กลึงกลางดอน 
พิกัด X=812606 , 
Y=1672240จุดสิ้นสุด 
ที่บ้านนายจ านงค์  เชิญกลาง 
พิกัด X=814809, 
Y=1679195 
 
 
 
 



ที ่ ยทุธศาสตร ์ โครงการ  
แหลง่ทีม่า 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
ผลผลติ 

8. 

 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายป่าตาลาด หมู่ที่ 
8 

 

๒๖๖,๔๐๐ เพ่ือให้ประชาชนมีถนนที่มี
มาตรฐานส าหรับใช้ในการ 
คมนาคมและใช้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. 
 - กว้าง 4 เมตร  ยาว  141 
เมตร หนา0.15 เมตร หรือ
มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 84.60 ลบ.ม.หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
564  ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการและปา้ยโครงการ
ชั่วคราว อย่างละ1  ป้าย 
ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.  
บ้านวังก าหนด  
จุดเริ่มต้น ที่บ้านนายอมร            
เนาว์สันเทียะ 
พิกัด X=813770, 
Y=1674759 
จุดสิ้นสุด ที่ส่วนนายอนันต์  
เนาว์สันเทียะ 
พิกัด X=813678 , 
Y=1674793 

9. 

 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยหนองกระสัง 
หมู่ที่ 9 

 

๘๓,๙๐๐ เพ่ือให้ประชาชนมีถนนที่มี
มาตรฐานส าหรับใช้ในการ 
คมนาคมและใช้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม.
ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม.หรือ
ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
22.50 ลบ.ม.หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  150   
ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ
ชั่วคราว จ านวน  1  ป้าย 
ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.    
บ้านวังก าหนด 
จุดเร่ิมต้น 
ที่บ้านนางสอิ้ง โสขุนทด 
พิกัด X=815243 , 
Y=1680037 
จุดสิ้นสุด 
ที่บ้านนางอาภรณ์  นนท์ขุนทด 
พิกัด X=815256 , 
Y=1679990 

10. 

 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านดอนใหม่-หนองแวง   
หมู่ที่  10 

 

 306,300 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนที่มี
มาตรฐานส าหรับใช้ในการ 
คมนาคมและใช้ในการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 7 ม.
ยาว 77 ม. หนา 0.15 ม.หรือ
ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
80.85 ลบ.ม.หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า    539   
ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ
ชั่วคราว จ านวน  1  ป้าย 
ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.บ้าน
วังก าหนด 
จุดเริ่มต้นบริเวณทีน่านาย
อุดม  เคียวกลางดอน 
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    พิกัด X=816438Y 
=1674759 
จุดสิ้นสุดบริเวณนา   
นายก่วง   โพธิ์ถาวร
X=816451, 
Y=1680005 

11. 

 

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้(ค่า K) 

 

๑๕๘,๔๐๐ เพื่อเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่างวดงาน 
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้  
(ค่า K) ตามจ านวนเงิน 
ที่ค านวณและตรวจสอบ 
ความถูกต้องแล้วใหผู้้รับจ้าง 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างาน
ก่อสร้างตามแบบสัญญาจ้าง
แบบปรับราคา (ค่า K) 

12. 

 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
บ้านวังใหม ่-บ้านถนนวารี 

 

479,400 เพื่อให้ถนนสายวังใหม-่บ้านถนน
วารี มีระสิทธิภาพสามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนสายบ้านวังใหม่ - บ้าน
ถนนวารี ดังน้ี 
 - ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 
240 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,440 ตารางเมตร 
 - ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 
37 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
222 ตารางเมตร 
 - ช่วงที่ 3 กว้าง 7 เมตร ยาว 
1,670 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 11,690  
 - หินคลุกช่วงที่ 1 กว้าง 6 
เมตร  ยาว  37 หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือปริมาตร 
หินคลุกไม่น้อยกว่า 22.20 
ลบ.ม. 
 - หินคลุกช่วงที่ 2 กว้าง 7 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
105 ลบ.ม. 
 - หินคลุกช่วงที่ 3 กว้าง 7 
เมตร ยาว 70 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 49 ลบ.ม. 
 - หินคลุกช่วงที่ 4 กว้าง 7 
เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 35 ลบ.ม. 
 - จุดที่ วางท่อ คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
จ านวน 10 ท่อน(ที่นา นายจุ่น 
กลีบกลางดอน) - จุดที่ วางท่อ 
คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
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  0.60 เมตร จ านวน 10 ท่อน
(ที่นา นายเหลี่ยมกลีบกลาง
ดอน)พร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายโครงการชั่วคราว อย่างละ 
1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบ  
อบต. บ้านวัง ก าหนด 

13. 
 

อุดหนุนบริหารกิจการ
ประปา  

300,000 เพื่อให้การบริหารงานกิจการ
ประปามีบริการที่มีประสิทธิภาพ 

จ่ายเงินอุดหนุนกิจการประปา 
ที่รับผิดชอบของ อบตบ้านวัง 

14. 

 

โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 

 

132,098 เพ่ือให้ระชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่สะดวกและรวดเร็ว 

 

ด าเนินการก่อสร้างหอกระจาย
ข่าวตามแบบมาตรฐานกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พร้อมป้ายโครงการและป้าย 
โครงการและป้ายโครงการชั่ว
คาว  อย่างละ1 ป้าย ก่อสร้าง
ตามแบบที่ อบต.บ้านวัง 
ก าหนด- จุดต้ังโครงการ 
ศาลาประชาคมหมูบ่้าน บ้านวัง
สง่า หมู่ที่ 11  
พิกัด X=813633 , 
Y=1674456 

15. 

 

จัดซื้อปั้มหอยโข่ง หน้า
แปลน ส าหรับระบบผลิต
น้ าประปา  ขนาด 3 
แรงม้า จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 
15,000 บาท  

๓๐,๐๐๐ 

 

เพ่ือให้ได้เครื่องปั้มน้ าไว้ใช้ใน
การผลิตระบบประปาของ
อบต.บ้านวัง 
ที่มีระสิทธิภาพ 

เพื่อให้ได้ปั้มหอยโข่งทีไ่ด้
มาตรฐานสามารถน ามาใช้ใน
การผลิตระบบประปาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ๗.  ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
พัฒนาการ
ทอ่งเที่ยว ศาสนา - 
วัฒนธรรม  
ประเพณีและกฬีา 

โครงการจัดงานประเพณี
บวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุร
นารีอ าเภอโนนไทย 

 

10,000 เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี 
ประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์ 
ท้าวสุรนารี อ าเภอโนนไทย 

อุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการฯ 

2. 

 

โครงการรัฐพิธี 

 

๒๐๐,๐๐๐  1. เพื่อบ ารุงศิลปะ จารีต   
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป 
2. เพื่อปลูกฝังค่านิยมหลัก 
๑๒  ประการ ในเรื่องของการ
รักชาติศาสนาพระ 
มหากษัตริย์  
3. เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
บุคคล ส าคญัหรือผู้ที่ด ารงตน 
 
 
 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินการโครงการรัฐพิธี
ต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านวัง 
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1. ๘. ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
บรหิารจดัการ
บา้นเมอืงทีด่ ี

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและ
การป้องกันการทุจริต 

 

24,300  เพ่ือใหป้ระชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคุณธรรม  
จริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
 

ด าเนินการตามโครงการฯ 

2. 

 

โครงการจ้างส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 

 

20,000  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วนเก่ียวกับการบริการ 
ประชาชน 
 

ด าเนินการจ้างเหมาส ารวจ 
ความพึงพอใจของประชาชน 
ที่เข้ารับบริการ 

3. 

 

โครงการจ้างเหมา
ปรับปรุงและดูและ
เว็บไซต์  

3,000  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
จ้างเหมาปรับปรุงและดูแล
เว็บไซต์ ของ อบต.บ้านวัง           

ด าเนินการจ้างเหมาปรับปรุง
และดูแลเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

4. 

 

โครงการฝึกอบรมและดู
งานเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สมาชิก สภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง ประจ า และ
พนักงานจ้างอบต.     
บ้านวัง  

279,500 เพื่อให้คณะผูบ้ริหารสมาชิก 
อบต. พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
อบต.บ้านวังมีความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
และมีโอกาสได้เรียนรู้การ
บริหารงานของ อปท. 
ที่ประสบความส าเร็จ 

ด าเนินการฝึกอบรมและดู
งานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผู้บรหิาร
สมาชิก สภา อบต.พนักงาน
ส่วนต าบล  ลูกจ้าง  ประจ า 
และพนักงานจ้าง อบต.  
บ้านวัง 

5. 

 

โครงการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินการส ารวจ
ภาคสนาม  

25,000 เพื่อให้การจัดเก็บภาษี เป็นไป 
ตามกฎหมาย ระเบียบ และ 
หนังสือสั่งการ ฯ 

ด าเนินการตามโครงการฯ  
 - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
 - ค่าคัดส าเนาเอกสาร 
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เก่ียว 
ข้องกับโครงการ 

6. 

 

โครงการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) 

 

437,850 เพื่อให้การจัดเก็บภาษีของ อบต.
บ้านวัง มีความถูกต้อง  
ครบถ้วน 

1 การจัดท าแผนที่แม่บท แผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านวัง  
2 การส ารวจข้อมูลภาคสนาม  
3 การจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินฯลฯ 

7.  ด าเนินการจัดหาอุปกรณ์
อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) 

 

700 เพื่อส านักปลัดได้อุปกรณ์อ่าน
บัตรแบบที่ตรงตามความ
ต้องการสามารถน ามาใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด าเนินการจัดหาอุปกรณ์อ่าน
บัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader )  
จ านวน  2  เคร่ือง  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
 -สามารถอ่านและเขียนข้อมูล
ในบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card) ตามมาตรฐาน  
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  ISO/IEC 7816 ได้ 
 -มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่
น้อยกว่า 4.8 MHz 
 -สามารถใช้งานผ่านช่อง
เชื่อมต่อ(Interface) แบบ 
 USB ได้ 
 -สามารถใช้กับบัตรแบบ 
อเนกประสงค์ (Smart Card ) 
ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 
Volts,3 Volts 
 

8. 

 

ด าเนินการจัดหาอุปกรณ์
อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์(Smart 
Card Reader ) 

 

700 เพื่อให้กองสวัสดิการได้อุปกรณ์
อ่านบัตรแบบที่ตรงตามความ
ต้องการสามารถน ามาใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด าเนินการจัดหาอุปกรณ์อ่าน
บัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader )  
จ านวน  2  เคร่ือง  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
 -สามารถอ่านและเขียนข้อมูล
ในบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card) ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 7816 ได้ 
 -มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่
น้อยกว่า 4.8 MHz 
 -สามารถใช้งานผ่านช่อง
เชื่อมต่อ(Interface) แบบ 
 USB ได้ 
 -สามารถใช้กับบัตรแบบ 
อเนกประสงค์ (Smart Card ) 
ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 
Volts,3 Volts 

9. 

 

เคร่ืองปรับอากาศแบบ       
แยกส่วน แบบติดผนัง       
ขนาด 24,000 บีทียู  

28,000 เพื่อให้ได้เคร่ืองปรับอากาศที่มี
มาตรฐานสามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 
24,000 บีทียู 

10. 

 

เคร่ืองปรับอากาศแบบ      
แยกส่วน แบบติดผนัง     
ขนาด 12,000 บีทียู  

17,000 เพื่อให้ได้เคร่ืองปรับอากาศที่มี
มาตรฐานสามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 
12,000 บีทียู 

11. 

 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง 
ขนาด 920x310x       
1820 มม.  

22,000 เพ่ือให้ได้ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 
ช่องที่มีมาตรฐาน 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง 
ขนาด 920x310x1820 มม. 

12. 

 

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟ      
เบอร์กลาส 

 

200,000 เพื่อให้ได้ซุ้มเฉลิมพระเกียรติที่มี
ประสิทธิภาพตรงตามความ
ต้องการ 

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 2 ชุด 
ประกอบด้วย ชุดละ 
100,000 บาท 
 - ภาพพระบรมฉายาลักษณ์  
ร.10 และราชินี 
 
 
 
 
 



 ที ่ ยทุธศาสตร ์ โครงการ  
แหลง่ทีม่า 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
ผลผลติ 

 

 

 

 

  กรอบไฟเบอร์กลาสขนาดสูง  
3.60x2.20 ม. 
 - ตราสัญลักษณ์ สูง 1 เมตร 
 - ฐานซุ้ม ขนาดกว้าง 3.50 ม.  
สูง 1.40 ม. 
 - พานพุ่มเงิน พุ่มทองสูง 
ขนาด 1 ม. 
 - ป้ายทรงพระเจริญ ขนาด 
1.50 ม. 
 - ป้ายหน่วยงาน ขนาด 
40x110 ซม. 

13. 

 

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือ
แบบแขวน(ระบบ 
Inverter)ขนาด 
48,000 บีทียู    

71,000 เพื่อให้ได้เคร่ืองปรับอากาศที่มี
มาตรฐานสามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เคร่ืองปรับอากาศแบบ 
แยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 
48,000 บีทียู 

14. 

 

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือ
แบบแขวน(ระบบ 
Inverter) ขนาด 
36,000 บีทียู  

๕๕,๔๐๐ เพื่อให้ได้เคร่ืองปรับอากาศที่มี
มาตรฐานสามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เคร่ืองปรับอากาศแบบ 
แยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 
36,000 บีทียู 

15. 

 

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังแบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ัง ถังหมึก
พิมพ ์ (Ink Tank 
Printer)  

๗,๕๐๐ เพื่อให้ได้เคร่ืองพิมพ์ที่มี
มาตรฐานสามารถใช้งานได้อย่าง
ประสิทธิภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

16. 

 

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือ
แบบแขวน (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
36,000 บีทียู  

๕๕,๔๐๐ เพื่อให้ได้เคร่ืองปรับอากาศที่มี
มาตรฐานสามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก
ส่วน แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน  
(ระบบ Inverter) ขนาด 
36,000 บีทียู 

1. ๙.  ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
รกัษาปลอดภยัใน
ชวีิตและทรพัยส์ิน
  

 

 

โครงการต้ังจุดบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาล    
ปีใหม ่

 

๒๕,๐๐๐ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
และอ านวยความสะดวกด้าน
การจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม ่

ต้ังจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลปใีหม ่

 

 



ที ่ ยทุธศาสตร ์ โครงการ  
แหลง่ทีม่า 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
ผลผลติ 

2. 

 

โครงการต้ังจุดบริการ
ประชาชน ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์  

๒๕,๐๐๐ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
และอ านวยความสะดวกด้าน
การจราจรในช่วงเทศกาล 
สงกรานต์ 

ต้ังจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

3. 

 

ปรับปรุงรถยนต์บรรทุก
น้ า 

 

460,100 เพื่อให้รถยนต์บรรทุกน้ าสามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงรถยนต์บรรทุกน้ า 
ภายนอกและ 
ภายใน เช่น 
 - หัวเก๋ง 
 - ระบบไฟฟ้า 
 - ระบบปั๊มน้ า 
 - แชชซีตัวถัง 
 - ระบบช่วงล่าง 
 - ระบบสี 
 - สต๊ิกเกอร์ 
 - แท้งค์น้ า 

4. 

 

สายฉีดน้ าดับเพลิงชนิด
ยางสังเคราะห ์

 

7,840 เพื่อให้ได้สายฉีดน้ าดับเพลิงที่มี
มาตรฐานใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อสายฉีดน้ าดับเพลิงชนิด
ยางสังเคราะห์ขนาด 1.5 นิ้ว 
ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อหัว
ทองเหลือง 
 
 

5. 

 

สายฉีดน้ าดับเพลิงชนิด
ผ้าใบ 

 

7,600 เพื่อให้ได้สายฉีดน้ าดับเพลิงที่มี
มาตรฐานใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สายฉีดน้ าดับเพลิงชนิดผ้าใบ  
ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร 
 พร้อมข้อต่อหัวทองเหลือง 
 
 

6. 

 

โครงการจัดฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์การ 
บริหารส่วนต าบลบ้านวัง  

100,330 เพื่อให้จิตอาสาฯมีความรู้ความ
เข้าใจสามารถน าไปปฏิบัติงาน
ไดอย่างมีประสิทธิภาพ 

- จิตอาสาภัยพิบัติประจ า อบต.
จ านวน  50  คน 
 - วิทยากรและเจ้าหน้าที่
ด าเนินโครงการ จ านวน      
15 คน 

1. ๑๐.  ยทุธศาสตร์
การพัฒนาดา้นการ
อนรุกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

โครงการปลูกหญา้แฝก
เฉลิมพระเกียรติ 

 

10,000 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
ปลูกหญ้าแฝกตามพระราช 
ด าริเพื่อป้องกันการพังทลาย 
ของหน้าดิน 
 

ด าเนินการปลูกหญ้าแฝกตาม
โครงการฯ 

2. 

 

โครงการ " 1 อปท. 1 
ถนนท้องถิ่นใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม"ณ บ้านวัง
ใหม่ หมู่ที่ 8 -บ้านถนน
วารี หมู่ที่ 7 ต.บ้านวัง   
อ.โนนไทย จ.
นครราชสีมา 

  

147,300 เพ่ือเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้กับ
ชุมชน 

1. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 
 -ป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์
โครงการขนาด1.20x2.40 
เมตร  จ านวน1 ป้าย เป็นเงิน
3,500 บาท 
 
 
 



ที ่ ยทุธศาสตร ์ โครงการ  
แหลง่ทีม่า 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
ผลผลติ 

 

 

 

 

  ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครง 
การ ขนาด 3.0x6.50 เมตร  
จ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน  
1,950 บาท 
2. วัสดุอุปกรณ์การเกษตร 
 - ค่าพันธุ์/กล้าไม้ (ต้นเฟื่องฟ้า) 
จ านวน 500 ต้น เป็นเงิน  
20,000 บาท 
 - ดินปลูกต้นไม้ 30,000 
บาท 
 - บัวรดน้ า 8 ลิตร จ านวน     
5 ใบ เป็นเงิน 600 บาท 
 - วงบ่อซีเมนต์ จ านวน     
500 วง เป็นเงิน                 
60,000 บาท 

3. 

 

โครงการรณรงค์การคัด   
แยกขยะ  

๓๔,๕๐๐ เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ 
วิธีการก าจัดขยะที่ถูกต้อง 
ตามหลักสุขาภิบาล 

ด าเนินการตามโครงการฯ 
จัดอบรมให้ความรู้และอ่ืน ๆ 

 
ฉ. การใชจ้า่ยงบประมาณ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังมีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหน้ี
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม    10    โครงการ   จ านวนเงิน    2,138,150  บาท  กันเงิน  จ านวน   7  โครงการ เป็นเงิน  869,398  บาท มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน     44    โครงการ จ านวนเงิน 3,323,832 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 
 

ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
การกอ่หนี้
ผกูพนั/ 

ลงนามในสญัญา 
โครงการ 

การเบกิจา่ย
งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ  - - 
  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  - - 4 2,201,779.70 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร  - - 2 ๘๒,๑๙๕ 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  - - 6 8,083,230 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  - - 13 85,658 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  8 1,682,300 3 330,000 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว   
ศาสนา - วัฒนธรรม  ประเพณีและกีฬา  

- - 1 ๑๙๘,๐๐๐ 

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  2 455,850 7 472,260 

9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
5 577}665 

10.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   

3 ๘๘,๗๗๕ 

 
10 2,138,150   44 11,511,897.70 

  
 
 



 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญา มีดังนี ้

 ที ่ ยทุธศาสตร ์ โครงการ  
แหลง่ทีม่า 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา คู่สัญญา 

วนัที่เซน็
สญัญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนนิงาน 

1.  6.ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  สายดอนต าแย – 
ค้างพลูกลาง หมู่ที่ 1 

 

๑๔๖,๑๐๐     ๑๔๖,๑๐๐ หจก.ตติญชัญ (2004)  
สัญญาเลขที่   24/2563   

   28  
กันยายน  
2563 

30 วัน 

2. 

 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบ้านพ่อใหญ่
ผาย ธงสันเทียะ หมู่ที่  2  

๒๒๓,๓๐๐     2๒๓,๓๐๐ หจก.ตติญชัญ (2004)  
สัญญาเลขที่   25/2563   

28  
กันยายน  
2563 

30 วัน 

3. 

 

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.ซอยบา้นผู้ใหญ่
เสน่ห์ หมู่ที่  4  

๒๖๖,๔๐๐      265,800 หจก.ตติญชัญ (2004)  
สัญญาเลขที่   26/2563   

28  
กันยายน  
2563 

30 วัน 

4. 

 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายกลางบ้าน        
หมู่ที่ 5  

๒๖๔,๙๐๐      263,600 หจก.ตติญชัญ (2004)  
สัญญาเลขที่   27/2563   

28  
กันยายน  
2563 

30 วัน 

5. 

 

โครงการก่อสร้างถนน
ดินเสริมหินคลุกสาย
หนองละมั่ง - หนอง
ตะครอง  หมู่ที่  6  

๑๔๓,๙๐๐      128,500 หจก.ตติญชัญ (2004)  
สัญญาเลขที่   23/2563   

24  
กันยายน  
2563 

30 วัน 

6. 

 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายป่าตาลาด หมู่
ที่ 8  

๒๖๖,๔๐๐      265,800 หจก.ตติญชัญ (2004)  
สัญญาเลขที่  19/2563   

2 
กันยายน  
2563 

30 วัน 

7. 

 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยหนองกระสัง 
หมู่ที่ 9 

  

๘๓,๙๐๐       ๘๓,๙๐๐ หจก.ตติญชัญ (2004)  
สัญญาเลขที่  21/2563   

2 
กันยายน  
2563 

30 วัน 

8. 

 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านดอนใหม่-หนองแวง   
หมู่ที่  10 

 

 

 

 

 306,300     305,300 หจก.ตติญชัญ (2004)  
สัญญาเลขที่  20/2563   

2 
กันยายน  
2563 

30 วัน 



 ที ่ ยทุธศาสตร ์ โครงการ  
แหลง่ทีม่า 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา คู่สัญญา 

วนัที่เซน็
สญัญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนนิงาน 

1. ๘. ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
บรหิารจดัการ
บา้นเมอืงทีด่ ี

โครงการจ้างส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

 

20,000      18,000 วิทยาลัยนครราชสีมา  
ใบสั่งจ้างเลขที่  
02/2563 

  31  
 ตุลาคม 
2562 

336  วัน 

2. 

 

โครงการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (แผนที่
แม่บท) 

  

 437,850      437,850 หจก.แอล.ท.ีแมพ 
สัญญาเลขที่  02/2563   

2 
กันยายน  
2563 

30  วัน 

  
 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง กันเงิน มีดังนี ้
 

 ที ่ ยทุธศาสตร ์ โครงการ  
แหลง่ทีม่า 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 

 
วงเงินที่ขอ 

กันเงิน 
คู่สัญญา 

วนัที่เซน็
สญัญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนนิงาน 

1.  6.ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าคสล.พร้อม
บ่อพัก คสล.หมูท่ี ่ 7 

  

๕๔๘,๐๐๐      ๕๔๘,๐๐๐ -   

2. 

 

โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 

  

132,098     132,098 -   

1. ๘. ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
บรหิารจดัการ
บา้นเมอืงทีด่ ี

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน แบบต้ังพื้น
หรือแบบแขวน(ระบบ 
Inverter)ขนาด 
48,000 บีทียู    

71,000 71,000 -   

2. 

 

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน แบบต้ังพื้น
หรือแบบแขวน(ระบบ 
Inverter) ขนาด 
36,000 บีทียู 

 

  

๕๕,๔๐๐ ๕๕,๔๐๐ -   



 ที ่ ยทุธศาสตร ์ โครงการ  
แหลง่ทีม่า 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 

 
วงเงินที่ขอกัน คู่สัญญา 

วนัที่เซน็
สญัญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนนิงาน 

3. 

 

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ัง ถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer)  

๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ -   

4. 

 

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน แบบต้ังพื้น
หรือแบบแขวน (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
36,000 บีทียู  

๕๕,๔๐๐ ๕๕,๔๐๐ -   

 
 

 
 
 
 

ยทุธศาสตร ์

แผนการด าเนนิการ 
ทัง้หมด 

อนมุตังิบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทาง
พระราชด าริ 

    3 1,330,100 

 

- - - - - - 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  9     2,796,050 

 

4     ๑,๘๒๖,๑๕๐ - - 4 2,201,779.70 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
  

3       240,000 

 

2          ๘๒,๒๓๐ - - 2 ๘๒,๑๙๕ 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  11     9,298,000 

 

6     9,698,020 - - 6 8,083,230 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 
  

20       688,700 

 

14        ๓๕๖,๘๐๐ - - 13 85,658 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  
 
 

55   1,9366,755 

 

16     ๓,๗๒๔,๔๙๘ 8 1,682,300 3 330,000 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา - วัฒนธรรม  
ประเพณีและกีฬา  
 
 
 
 

14 1380500 

 

2       ๒๑๐,๐๐๐ 

  

1 ๑๙๘,๐๐๐ 



 
 

รายงานสรปุผลผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลบ้านวงั  

ช. ผลการด าเนนิงาน 
       องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย         
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและ
พื้นท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส าคัญดังนี้ 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
   1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
   -ได้ส่งเสริมการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบท่ีมีคุณภาพพร้อมท้ังเสริมสร้างสภาพแวดล้อมแหล่ง
แลกเปล่ียนเรียนรู้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ด าเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
ดังนี้ 
   - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
   - โครงการจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   - โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ้านวัง 
   - อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนขาดแคลนในโรงเรียนในพื้นท่ี 
   - โครงการอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   - โครงการอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   - โครงการอาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนในพื้นท่ี 
  1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
  -โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 
  -ได้พัฒนาและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุและ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  
  -ได้พัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต 

ยทุธศาสตร ์

แผนการด าเนนิการ 
ทัง้หมด 

อนมุตังิบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี  
 

20 1,312,200 

 

18     ๑,๓๗๐,๔๐๐ 2 455,850 7 472,260 

9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษา
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

12 271,290 

 

6        ๖๒๕,๘๗๐ - - 5          577,665 

10.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 686,083 3      ๑๙๑,๘๐๐ 
- - 3 ๘๘,๗๗๕ 

 153 37,369,678 71 ๑๘,๐๘๕,๗๖๘ 10 2,138,150 44 11,511,897.70 



   -ได้สนับสนุนและประสานการปฏิบัติเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติด 
การผลิต การจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ด าเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ดังนี้ 
  -จ่ายเงินเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 
  -จ่ายเงินเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้พิการ 
  -จ่ายเงินเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ 
  -โครงการเยาวชนบ้านวังรวมพลังต่อต้านยาเสพติด (อบายมุข) 
  1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
   -ได้สนับสนุนการด าเนินการของอาสาสมัครสาธารณสุข 
  -ได้ส่งเสริม ดูแล สุขภาพของประชาชน  จัดให้จัดการด้านการป้องกันโรคและการใช้ยาอย่างถูกวิธี
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ด าเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ดังนี้ 
  -ด าเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี 
  -โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  
  (COVID-19)  และการท าหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง 
  -อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
   หมู่ท่ี 1-11 
  1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  - ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา และพลังงาน
แสงอาทิตย์  ด าเนินการโครงการดังนี้ 
  - อุดหนุนบริหารกิจการประปา 
   1.1.6ยุทศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว    
     ศาสนา –วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
   -ได้ด าเนินการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชาวโคราชและด าเนิน
กิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ด าเนินโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
  - ด าเนินการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอโนนไทย ตามโครงการการจัดงานประเพณีบวงสรวง
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
  1.1.7 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

  - ได้พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังได้ด าเนินการ
โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี ดังนี้ 
  -โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิก สภา 
อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง อบต.บ้านวัง 
  -โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนท่ีแม่บท) 
   1.1.8  ยุทธศาสตร์ที่  9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  -มีการส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน ในการเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  - ด าเนินโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี พ.ศ.2563 



  - โครงการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
  1.1.9 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

  - ได้ด าเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้
ด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
  -โครงการ " 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจส่ิงแวดล้อม"ณ บ้านวังใหม่ หมู่ท่ี 8 -บ้านถนนวารี  
หมู่ท่ี 7 ต.บ้านวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 
  - โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 
  - โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ 
 ซ. คณะกรรมการ 
   1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 

ชื่อ ต าแหนง่ หมายเลข
โทรศพัท ์

มอืถอื E-mail 

1.น.ส.ทิตยาภรณ ์ บรูณนัต ิ  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล     - 081 955 9741 - 
2. นางนนัทนา   จขุนุทด  รองปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล - 088 368 8826 - 
3. น.ส.จรสัศร ี รนิลา  ผูอ้ านวยการกองคลงั - 063 180 3970 - 
4. นายสรุชาตชิว่ยโพธิก์ลาง ผูอ้ านวยการกองชา่ง - 089 017 2193 - 
5. น.ส.รตัตยิา ทิพยส์นัเทยีะ ผูอ้ านวยการกองศกึษาฯ - 080064 7493 - 
6.นางอารยี ์ วชิัยวฒันา ผูอ้ านวยการกองสวสัดกิารฯ - 088 378 2043 - 
7. นางผอ่ง    พวงสนัเทยีะ ผูแ้ทนประชาคมต าบลบา้นวงั - 089 507 1464 - 
8. นายพงษศ์กัดิ ์ นุมขุนทด ผูแ้ทนประชาคมต าบลบา้นวงั -   061 195 4367 - 
9. นายก่วง โพธิถ์าวร ผูแ้ทนประชาคมต าบลบา้นวงั - 087 430 9431 - 
10. นางเดอืนเพญ็เจมิขนุทด หวัหนา้ส านักปลดั - 083 742 7009 - 
11.น.ส.วราลกัษณ ์ค าเขยีว นักวเิคราะหน์โยบายและแผน - 061-029 6813 - 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.คณะกรรมการพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบ้านวงั 
ชื่อ ต าแหนง่ หมายเลข

โทรศพัท ์
มอืถอื E-mail 

1. นายประยรู  ยันประเวช นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  - 087 244 5599 - 
2. นายสชุาต ิ ออ่งสนัเทยีะ   รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล - 095 603 1394 - 
3. นายนคิม  เงนิสงูเนิน  รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล - 096 639 2293 - 
4. นายสมชาย อมฤก  สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลม.4 - 087 127 7568 - 
5. นายด า   รามโคกกรวด  สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลม.5 - 093 451 7419 - 
6. นายบุญลดั ชาญสงูเนิน สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลม.6 - 063 615 8574 - 
7. นายออ่ง   แนมขุนทด  ผูท้รงคณุวฒุ ิ  - - - 
8. นายประทมุ โงนสนัเทียะ ผูท้รงคณุวฒุ ิ - - - 
9. นายประภาส กลุส าโรง  ผูท้รงคณุวฒุ ิ - 080 162 3293 - 
10. นายพรไชย วชัรวศิษิฏ ์ ผูแ้ทนหน่วยงานโรงเรยีนบา้นวงั       (สาย

อนกุลู)  
- 089 630 3399 - 

11. น.ส.เสาวลกัษณ ์  สนิปร ุ ผูแ้ทนหน่วยงานพฒันาชมุชน - 088 594 3019 - 
12. นายมหรรณพ ศรทีองกลาง ผูแ้ทนหน่วยงาน รพ.สต.บา้นวงั  - 080 476 59696 - 
13.นายโสภณ ภกัดิส์ันเทยีะ ผูแ้ทนประชาคมต าบลบา้นวงั - - - 
14. นายพรมเมษ คลงัช านาญ ผูแ้ทนประชาคมต าบลบา้นวงั - 083 125 4355 - 
15. นายสมจติร บตุรดขีันธ ์ ผูแ้ทนประชาคมต าบลบา้นวงั - 088 481 8884 - 
16. นายล ายอง ไพสนัเทยีะ ผูแ้ทนประชาคมต าบลบา้นวงั  - 081 066 7636 - 
17.นายอนนัต ์ เนมขุนทด ผูแ้ทนประชาคมต าบลบา้นวงั - - - 
18.นายกู้เกยีรต ิ ลีม้ณุวีงศ ์ ผูแ้ทนประชาคมต าบลบา้นวงั  -             - - 
19.น.ส.ทติยาภรณ ์ บรูณนตั ิ ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล - 081 955 9741 - 
20. นางนันทนา จขุุนทด  รองปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล - 088 368 8826 - 
21. นางเดอืนเพญ็ เจมิขนุทด หวัหนา้ส านักปลดั - 083 742 7009 - 
22. น.ส.วราลกัษณ ์ ค าเขยีว 
   

นักวเิคราะหน์โยบายและแผนฯ                   061-029 6813  

   3.คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่  
ชื่อ ต าแหนง่ หมายเลข

โทรศพัท ์
มอืถอื E-mail 

1. นายด า รามโคกกรวด สมาชกิสภา อบต.หมูท่ี ่5 - 093 451 7419 - 
2. นางนภิาพรรณ แสงนรินัดรช์ยั สมาชกิสภา อบต.หมูท่ี ่2 - 089 072 8602 - 
3. นายสมพร      หมวกสนัเทียะ สมาชกิสภา อบต.หมูท่ี ่3 - 064 716 3796 - 
4. นายถวลิ นวนสันเทยีะ ผูแ้ทนประชาคมต าบล - 085 415 8143 - 
5. นางนฐัธกร     ชอบมะลงั ผูแ้ทนประชาคมต าบล - 091 052 7872 - 
6. ว่าทีร่อ้ยตรสีมคดิ  จติละมอ่ม ผ.อ.โรงเรยีนดอนน้ าใสวทิยา  -          - - 
7. นายฉตัรชาย ไชยทิพย ์ เกษตรประจ าต าบลบา้นวงั - 081 718 9942 - 
8. นางนนัทนา จขุุนทด รองปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล - 088 368 8826 - 
9. นางเดอืนเพ็ญ เจมิขนุทด หวัหนา้ส านักปลดั - 083 742 7009 - 
10. นายหลาบ วงัสนัเทยีะ ผูท้รงคณุวฒุ ิ -           - - 
11. นายเชือ่ม กลา้สนัเทยีะ ผูท้รงคณุวฒุ ิ -           - - 
 
 



 

  ท้ังนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์
จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ทราบ เพื่อจะได้
พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะ
ต่อไป 

   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

                                            ประกาศ ณ วันท่ี   24    พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563  
 
 
 
      ( นายประยูร    ยันประเวช  )    
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
 
 
 

 


