
 
 

 
 
 
 

 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เปลี่ยนแปลง ครัง้ที ่1 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

  
 
 
 
 
 
 
 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นวงั 
อ าเภอโนนไทย   จงัหวดันครราชสมีา 

 



 

บทน า 
 

  การเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ. 2561 - 2565)  ครั้ง ท่ี  1  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดโครงการท่ีมีการเปล่ียนแปลง  โดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 
2565) และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม  แก้ไข เปล่ียนแปลง จนถึง
ปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังไปแล้วนั้น     

ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง มีประสิทธิภาพ และ
เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังจึงได้ด าเนินการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 

   

 

    

               องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     สารบัญ 
 
          
 หน้า 
 - บันทึกหลักการและเหตุผล        

- แบบ ผ 01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา      1-1 
- แบบ ผ 02 รายละเอียดโครงการพัฒนา      2-7 
- แบบ ผ.02/1  รายละเอียดโครงการพัฒนาท่ีเกินศักยภาพฯ    7-8 

   
 
 ภาคผนวก 
 -  ส าเนาค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนฯ 
 -  ส าเนาค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาฯ 
 -  ส าเนารายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน 

-  ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ 
-  ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ร่วมกับประชาคมระดับต าบล 

 -  ส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
 -  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1  
              ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท )

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 -แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา   -   -   -   -   -   - 2 330,800 2 618,400 4 949,200

รวม   -   -   -   - 2 330,800 2 618,400 4 949,200
รวมงบประมาณทั้งส้ิน   -   -   -   - 2 330,800 2 618,400 4 949,200

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ปี  2561 ปี  2563 ปี  2564 รวม   5   ปีปี  2562 ปี 2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 - 2565)   เปล่ียนแปลง  คร้ังที่ 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565
แบบ ผ.01
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                                                                องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
รายละเอียดโครงการเดิม ( ผ.02) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 96   ล าดับที่ 14

1 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนนที่มี ก่อสร้างถนนหนิคลุก กว้าง 5.ยาว 700 ม. หนา  713,100 จ านวนหมู่บา้น ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายโค้งนานายแจ่ม มาตรฐานส าหรับใช้ในการ 0.15 ม.หรือปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกว่า 525 ลบ., ที่ได้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
ดิษฐ์สันเทยีะ - นานางลิ คมนาคมและใช้ในการขนส่ง ก่อสร้างตามแบบที่ อบต. บา้นวังก าหนด สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง
ทพิย์สันเทยีะ ผลผลิตทางการเกษตร จุดเร่ิมต้น และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
หมู่ที่  3 ที่สะดวกรวดเร็ว ที่นานายแจ่ม ดิษฐ์สันเทยีะ ในการคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว

พกิัด X=815640 , Y=1674607 ( 2 หมู่บา้น )
จุดส้ินสุด
ที่นานางลิ ทพิย์สันเทยีะ
พกิัด X=815421 , Y=1673990

      รายละเอียดโครงการพัฒนา
      แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 - 2565) เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบประมาณ

แบบ ผ 02
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการที่ขอเปล่ียนแปลงใหม่ 
1 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนนที่มี ถนน กว้าง 5 เมตร ยาว  680  เมตร จ านวนหมู่บา้น ประชาชนมีถนนส าหรับ

สายโค้งนานายแจ่ม มาตรฐานส าหรับใช้ในการ   - ด าเนินการก่อสร้างถนน หนิคลุก กว้าง  5 เมตร 129,800 ที่ได้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
ดิษฐ์สันเทยีะ - นานางลิ คมนาคมและใช้ในการขนส่ง ยาว 280  เมตร  หรือปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง
ทพิย์สันเทยีะ ผลผลิตทางการเกษตร 210 ลบ.ม ก่อสร้างตามแบบ อบต.บา้นวัง ก าหนด และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
หมู่ที่  3 ที่สะดวกรวดเร็ว เร่ิมต้น X  15.104229 Y 101.560107 ในการคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว

ส้ินสุด   X  15.105260 Y  101.560320 ( 1 หมู่บา้น )
  - ด าเนินการก่อสร้างถนน หนิคลุก กว้าง  5 เมตร 375,300
ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ ปริมาตร
 หนิคลุกไม่น้อยกว่า 300  ลบ.ม.
ดินถมด้านที่ 1 กว้าง 0.50 เมตร ยาว  102 เมตร
หนาเฉล่ีย 1.00 เมตร หรือปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 51 ลบ.ม. 
ดินถมด้านที่ 2 กว้าง 0.50 เมตร ยาว 50 เมตร
หนาเฉล่ีย 1.00 เมตร หรือปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 25 ลบ.ม. 
วางทอ่ คสล.ขนาด ø 0.60 เมตร จ านวน  7  ทอ่น
รายละเอียดตามแบบ อบต.บา้นวัง ก าหนด
 เร่ิมต้น X  15.12575   Y 101.93609
ส้ินสุด   X  15.12221 Y  101.93459
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการเดิม ( ผ.02) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม คร้ังที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 22  ล าดับที่ 30
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนนที่มี สภาพเดิม  ถนนดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 203 เมตร จ านวนหมู่บา้น ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง

ซอยบา้นนายต่ า มาตรฐานส าหรับใช้ในการ  - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 103 เมตร 208,000 ที่ได้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
หมู่ที่ 2 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง หนา 0.15 เมตร มีพืน้ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร 412 ตร.ม. หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 61.8 ลบ.ม. และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว จุดเร่ิมต้น บริเวณที่บา้นนายทมิ  อิงสันเทยีะ ในการคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว

พกิัด X=811653 , Y=1673691 ( 1 หมู่บา้น )
จุดส้ินสุด บริเวณที่บา้นนายคล้าย  ชัยปรุ
พกิัด X=811627 , Y=1673959
พร้อมปา้ยโครงการและปา้ยโครงการ
ชั่วคราว อย่างละ 1 ปา้ย  รายละเอียด
ตามแบบ  อบต. บา้นวัง ก าหนด
 - กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร  หนา 0.15 เมตร 202,000
หรือ มีพืน้ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร
หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม.
จุดเร่ิมต้น บริเวณที่บา้นนายบญุช่วย  เตียงพลกรัง
พกิัด X=811683 , Y=1673594
จุดส้ินสุด บริเวณที่บา้นนายทมิ  อิงสันเทยีะ
พกิัด X=811653 , Y=1673691
พร้อมปา้ยโครงการและปา้ยโครงการ
ชั่วคราว อย่างละ 1 ปา้ย  รายละเอียด
ตามแบบ  อบต. บา้นวัง ก าหนด
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการที่ขอเปล่ียนแปลงใหม่ 
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนนที่มี สภาพเดิม  ถนนดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 203 เมตร จ านวนหมู่บา้น ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง

ซอยบา้นนายต่ า มาตรฐานส าหรับใช้ในการ  - ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง  4  เมตร ยาว 100 เมตร 201,000 ที่ได้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
หมู่ที่ 2 คมนาคมและใช้ในการขนส่ง  หนา 0.15 เมตร หรือ มีพืน้ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร 400 ตารางเมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว 60 ลบ.ม. พร้อมปา้ยโครงการและปา้ยโครงการ     ในการคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว

ชั่วคราว อย่างละ 1 ปา้ย  รายละเอียดตามแบบ ( 1 หมู่บา้น )
อบต.บา้นวัง ก าหนด
จุดเร่ิมต้น บริเวณที่บา้นนายบญุช่วย  เตียงพลกรัง
พกิัด X=811683 , Y=1673594
จุดส้ินสุด บริเวณที่บา้นนายทมิ  อิงสันเทยีะ
พกิัด X=811653 , Y=1673691
 - ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4  เมตร ยาว 103 เมตร 243,100
 หนา 0.15 เมตร หรือ มีพืน้ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
412 ตารางเมตร ไหล่ทางหนิคลุกเฉล่ีย ด้านละ 
0.15 เมตร พร้อมปา้ยโครงการและปา้ย    
โครงการ ชั่วคราว อย่างละ 1 ปา้ย  รายละเอียด
ตามแบบ อบต.บา้นวัง ก าหนด
จุดเร่ิมต้น บริเวณที่บา้นนายระเด่น  แนบสันเทยีะ
พกิัด   N 15.120270,  E 101.89949
จุดส้ินสุด บริเวณที่บา้นนายวิวัฒน์  เกตกะโกมล
พกิัด N  15121161 , E 101988228

                        รวม       2      โครงการ 330,800 618,400
เหตุผลการเปล่ียนแปลง   เพือ่ใหส้อดคล้องกับข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ปจัจุบนั และใหม้ีความเหมาะสม สอดคล้องกับปญัหาและความต้องการของประชาชน
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                                                                องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
รายละเอียดโครงการเดิม ( ผ.02/1) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 2 ประจ าปี 2563  หน้า 48  ล าดับที่ 2

1 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 934 เมตร 3,401,300 3,401,300 3,401,300 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง
สายหนองกลางดอนเชื่อม มาตรฐานส าหรับใช้ในการ หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ที่ได้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
ถนนสายวังใหม่ - ถนนวารี คมนาคมและใช้ในการขนส่ง 840.60 ลบ.ม หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง
หมู่ที่ 7 ผลผลิตทางการเกษตร 5,604 ตร.ม พื้นที่ทางเชื่อม 25 ตร.ม  และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร

ที่สะดวกรวดเร็ว วางท่อ คสล. ขนาด ศก.0.60 เมตร รวม 24  ท่อน ในการคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว
ไหล่ทางด้านละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ( 1 หมู่บ้าน )
และป้ายชั่วคราวอย่างละ 1  ป้าย รายละเอยีด
ตามแบบ อบต.บ้านวัง  ก าหนด
จดุเร่ิมต้น ที่สวนนายพรหม  ธงสันเทียะ
 พกิดั  X 812765 Y =1676094
จดุส้ินสุด  ที่นานางสุนีย์ ค าตาม
 พกิดั  X 813607  Y =1675877

      รายละเอียดโครงการพัฒนา
      แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 - 2565) เปล่ียนแปลง  คร้ังที่ 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบประมาณ

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ผ 02/1
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการที่ขอเปล่ียนแปลงใหม่ 
1 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มี ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 938 เมตร จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีถนนส าหรับ กองช่าง

สายหนองกลางดอน หมู่ที่ 4 มาตรฐานส าหรับใช้ในการ  - ด าเนินการกอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 6 เมตร 3,112,900 ที่ได้รับความ ใช้ในการคมนาคมและ
 เชื่อมถนนสายวังใหม่ - ถนนวารี คมนาคมและใช้ในการขนส่ง ยาว 888 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ คสล สะดวก รวดเร็ว ส าหรับในการขนส่ง
หมู่ที่ 7 ผลผลิตทางการเกษตร ไม่น้อยกว่า 5,328 ตารางเมตร ไหล่ทางเฉล่ีย และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร

ที่สะดวกรวดเร็ว ข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด ในการคมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว
ศก.0.60 เมตร จ านวน 3 จดุ ๆ ละ 8 ท่อน ( 1 หมู่บ้าน )
รวม 24 ท่อน
เร่ิมต้น X  15.148828 Y 101.9100892
ส้ินสุด   X  15.1398493 Y  101.9178990
 - ด าเนินการกอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 6 เมตร 222,800
ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ คสล 
ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร
วางท่อ คสล ขนาด ศก. 0.60 เมตร จ านวน  12
ท่อน มีพื้นที่ทางเชื่อม 41.48 ตารางเมตร 
ไหล่ทางกว้างเฉล่ีย  0.30 เมตร 
รายะเอยีดตามแบบที่ อบต.บ้านวัง ก าหนด
เร่ิมต้น X  15.104778 Y 101.560025
ส้ินสุด   X  15.105260 Y  101.560320

                 รวม     1   โครงการ 3,112,900 222,800
เหตุผลการเปล่ียนแปลง   เพื่อให้สอดคล้องกบัข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจบุัน และให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกบัปัญหาและความต้องการของประชาชน
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ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นวัง 
เรือ่ง  ประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565) เปลีย่นแปลง  ครัง้ที ่1   

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
------------------------------------------------------ 

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี  1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง             
มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2565  ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี  1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันท่ี  4  เมษายน  
2565  นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความ ข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 จึงขอประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565           
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  ให้ทราบโดยท่ัวกันและสามารถเข้าตรวจดูรายละเอียด ได้ท่ีเว็บไซต์ 
อบต.บ้านวัง  www.banwang.go.th 
                     ประกาศ ณ วันท่ี    5   เดือน   เมษายน   พ.ศ. 2565 
     
 
 

 
                      (  นายลัด   นวนกลางดอน  ) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง    
 

 


