
 
ประกาศ อบต.บานเปา 

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ปงบประมาณ พ.ศ.2566 
******************************************* 

           ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให อปท.สภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น เปดเผยขอมูลและรายงานผลการดำเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกใหประชาชน 
ในทองถิน่มีสวนรวมดวย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ 30 (5) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาทองถิ่น พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
ใหประชาชนในทองถิ่นทราบ ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตอง ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 
โดยอยางนอยปละหน่ึงครัง้ภายในเดือนธันวาคมของทุกป     ดังน้ันเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหาร
สวนตพบลบานเปา จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใชจาย และผลการดำเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มา 
เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตพบลบานเปา ดังน้ี  
ก. วิสัยทัศน ขององคการบริหารสวนตพบลบานเปา 
    " ประชาชนมีคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บานเมืองนาอยู กาวสูประชาคมอาเซียน" 

ข. พันธกิจ ของอบต.บานเปา 

ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ขององคการบริหารสวนตพบลบานเปา ไดกำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 5 ยุทธศาสตร ดังน้ี 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตท่ีดี 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  

 
 



ง. การวางแผน 
    องคการบริหารสวนตพบลบานเปา ไดจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของ
ประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพื้นท่ี กอนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา 5 ป ตอไป  
    องคการบริหารสวนตพบลบานเปา ไดประกาศใชแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยไดกำหนดโครงการท่ีจะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ยุทธศาสตร 
2566 2567 2568 2569 2570 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 24 1,755,000.00 24 1,755,000.00 24 1,755,000.00 24 1,755,000.00 24 1,755,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 32 20,954,900.00 52 28,623,800.00 46 29,215,000.00 34 24,070,000.00 29 22,342,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตท่ีดี 68 24,962,000.00 67 23,260,000.00 67 23,260,000.00 67 23,260,000.00 67 23,260,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

9 2,450,000.00 9 2,450,000.00 10 2,950,000.00 12 5,650,000.00 10 3,150,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  

10 1,000,000.00 10 1,000,000.00 10 1,000,000.00 10 1,000,000.00 10 1,000,000.00 

รวม 143 51,121,900.00 162 57,088,800.00 157 58,180,000.00 147 55,735,000.00 140 51,507,000.00 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 จ. การจัดทำงบประมาณ 
ผูบริหารองคการบริหารสวนตพบลบานเปา ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จำนวน 60 โครงการ งบประมาณ 19,997,455 บาท สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร ไดดังน้ี  

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 9 245,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 15 2,710,200.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตท่ีดี 26 16,319,255.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3 100,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักการ
บริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  

7 623,000.00 

รวม 60 19,997,455.00 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ องคการบริหารสวนตพบลบานเปา มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หนวยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ โครงการสงเสริมอาชีพการเกษตร 20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสงเสริมอาชีพเกษตรกร ท้ัง 12 หมูบาน 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
โครงการสงเสริมการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อใหประชาชนมีความรู ทักษะ 
และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง  

ประชาชนจำนวน 12 หมูบาน 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
โครงการสงเสริมสินคา OTOP ตำบลบาน
เปา 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อใหประชาชนมีรายไดเพิ่มมาก
ขึ้น  

ประชาชนท้ัง 12 หมูบาน  

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ อุดหนุน สภาเด็กและเยาวชนตำบลบานเปา 20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็ก
และเยาวชนระดับตำบล 

เด็กและเยาวชน จำนวน 12 หมูบาน 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ โครงการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 30,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น 

จัดประชาคมหมูบานท้ัง 12 หมูบาน 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ โครงการ อบต. เคลื่อนท่ี 30,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับ
ประชาชนในการบริการของ อบต. 

รอยละของจำนวนประชาชนท่ีเขารวม
โครงการ 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับ
ประชาชนภายในตำบล 

30,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เสริมสรางทักษะและความรูใหกับ
ประชาชน 

ประชาชนท้ัง 12 หมูบาน  

8.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดของศูนยปฏิบัติการ
และปราบปรามยาเสพติดอำเภอพุทไธสง 

25,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการแกไข
ปญหายาเสพติด 

อุดหนุนงบประมาณ 



9.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันอาชญากรรมและยาเสพติด 

50,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อใหประชาชนไดตระหนักถึง
ปญหายาเสพติดและอาชญากรรม
ในชุมชน 

ประชาชนภายในตำบลบานเปา 

10.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานนาย
สน่ัน - สวนนายสงกรานต บานหนองบัว
รอง หมูท่ี 1  

129,900.00 
สำนัก/กองชาง, สำนัก
ชาง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ขนาดกวาง 2.50 ม. ยาว 80 ม. หนา 
0.15 ม. พื้นท่ีคอนกรีต 200.00 ตร.ม. 

11.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานนาย
วุฒินัน - บานนางไพรวัลยบานหนองบัวรอง
หมูท่ี 1  

131,300.00 
สำนัก/กองชาง, สำนัก
ชาง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 81 ม. หนา 
0.15 ม. พื้นท่ีคอนกรีต 243.00 ตร.ม. 

12.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานนาง
จงกรณ - สี่แยกบานเกา บานหนองบัว ตะ
ใกล หมูท่ี 2  

214,000.00 
สำนัก/กองชาง, สำนัก
ชาง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 
0.15 ม. พื้นท่ีคอนกรีต 400 ตร.ม. 

13.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางยกระดับถนน คสล.สาย
บานนางผัน-บานนายขาน บานดอนกลาง 
หมูท่ี 3 

122,100.00 
สำนัก/กองชาง, สำนัก
ชาง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 76 ม. หนา 0.15 
ม. พื้นท่ีคอนกรีต 228 ตร.ม. 

14.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสวน นางอิทธิรา - ท่ีนานายบุญเลิศ 
บานโสกบก ม.4 

214,000.00 
สำนัก/กองชาง, สำนัก
ชาง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 
0.15 ม. พื้นท่ีคอนกรีต 400.00 ตร.ม. 

15.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. พรอม
วางทอกลม ซอยบาน นางกัญญาพัชร บาน
แฮด หมูท่ี 5 

253,600.00 
สำนัก/กองชาง, สำนัก
ชาง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแกไขปญหาน้ำทวมขัง 
ขนาด 0.30*0.30 ม. ลึก0.30 ม. ยาว 
92 ม. หนา 0.10 พรอมฝาปด และทอ
ระบายน้ำ พรอมบอพัก 

16.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. พรอม
วางทอกลม สายกลางบาน บานโพธ์ิทอง ม.
9 

271,700.00 
สำนัก/กองชาง, สำนัก
ชาง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแกไขปญหาน้ำทวมขัง 
ขนาด 30*30 ยาว106 ม. หนา 0.10 
ม. ฝาปด พรอมทอระบายน้ำ 

17.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

กอสรางถนนดินพรอมลงผิวทางหินคลุก 
สายแยก ทล.2061-ท่ีนานายขาน บาน
หนองบัวรอง หมูท่ี 10 

227,500.00 
สำนัก/กองชาง, สำนัก
ชาง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 450 ม. สูง 0.70 
ม. พรอมลงหินคลุก  



18.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

โคงการขุดลอกคลองน้ำหนองรังกา (บาน
นายประมุข-หนองรังกา)บานสมโฮง ม.11 

46,200.00 
สำนัก/กองชาง, สำนัก
ชาง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแกไขปญหาน้ำทวมขัง ขุดลอก รางระบายน้ำ 

19.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงค
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานสระแกว หมูท่ี 6 

229,500.00 
สำนัก/กองชาง, สำนัก
ชาง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใชเปนสถานท่ีจัดกิจกรรม และ
ออกกำลังกายประจำหมูบาน 

กอสรางงานเอนกประสงคตามแบบท่ี 
อบต. บานเปากำหนด 

20.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายตอเน่ือง
บานนอย -สามแยก โสกอะราง 

220,400.00 
สำนัก/กองชาง, สำนัก
ชาง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร 

ชวงท่ี 1 ขนาดกวาง 2.5 ม. ยาว 310 
ม. หนา 0.10 ม. ชวงท่ี 2 ขนาด กวาง 
3.00 ม. ยาว 600 ม. หนา 0.10 ม. 

21.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟา สายสวนสมพูน
ทรัพย - บานนายปรยุทธ บุญระวัง  

40,000.00 
สำนัก/กองชาง, สำนัก
ชาง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟา 

22.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟา จากบานนาย
อดุลย - หนองคูณ บานคูณ หมูท่ี 7 

260,000.00 
สำนัก/กองชาง, สำนัก
ชาง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟา แรงต่ำ 

23.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟา สายวัดจอมวารี - 
นานายทวี เงินไธสง บานคูณ หมูท่ี 8 

240,000.00 
สำนัก/กองชาง, สำนัก
ชาง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ 

24.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟา สายโรงสีนายวิรัช 
- สามแยก บานสมโฮง หมูท่ี 11 

110,000.00 
สำนัก/กองชาง, สำนัก
ชาง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ 

25.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

โครงการชวยเหลือผูดอยโอกาส 50,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาสใหมีชีวิต
ท่ีดีขึ้น 

ผูดอยโอกาสทางสังคม ในเขตตำบลบาน
เปา 

26.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ 

70,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่องสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูสูงอายุในเขตตำบลบานเปา 



27.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย 10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมท่ีเปน
สาธารณประโยชน 

สนับสนุนงบประมาณ 

28.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณ
กุศลและใหความชวยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอพุทไธสง 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมสา
ธารณกุศลและใหความชวยเหลือ
ประชาชน 

สนับสนุนงบประมาณ 

29.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

โครงการรณรงคและบริหารจัดการขยะ 30,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับวิธีการลด
ปริมาณขยะ การคัดแยก การนำ
กลับมาใชใหม 

ประชาชนภายในตำบลบานเปา 

30.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

โครงการสนับสนุนการบริการแพทยฉุกเฉิน 30,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 
การปองกันโรค 

ประชาชน 12 หมูบาน 

31.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

โครงการควบคุมปองกันและระงับโรคติดตอ 100,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อปองกันและควบคุมโรคติดตอ จัดหาวัสดุ อุปกรณ 

32.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนโครงการพระราชดำริดาน
สาธารณสุข 

240,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ
ใหกับประชาชน 

จัดกิจกรรม,การสงเสริมสนับสนุน 

33.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

โครงการรณรงคและปองกันโรคพิษสุนัขบา
(สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา) 

45,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

ลดอัตราการแพรระบาดของโรค สุนัขและแมว 

34.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

โครงการรณรงคขับขี่ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนทองถนน 

30,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในการใชรถใชถนน 

รณรงค, ประชาสัมพันธ, ต้ังจุดตรวจ 

35.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ 

100,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติ
หนาท่ี 

ฝกอบรมปละ 1 ครั้ง 



36.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

30,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเปนศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน  

สนับสนุนงบประมาณ 

37.  
ยุทธศาสตรการพฒันาดานคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

โครงการปองกันและแกไขปญหาไฟปา
หมอกควันและฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 
2.5) 

30,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อแกไขปญหาไฟปาหมอกควัน
และฝุนละออง 

สนับสนุนการปฏิบัติงานดานการปองกัน
และควบคุมไฟปา 

38.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

837,375.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนศักยภาพ
การจัดการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ ท่ีใชในการเรียนการสอน 

39.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

โครงการสนับสนุนอาหารเริม (นม) 766,480.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อเสริมสรางสุขภาพรางกายเด็ก
นักเรียน 

ศพด. 3 แหง ร.ร. 3 แหง  

40.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 1,239,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อเสริมสรางสุขภาพรางกายเด็ก
นักเรียน 

โรงเรียง 3 แหง 

41.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองบัวรอง 

101,400.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อปรับปรุง/ซอมแซม ศพด. ปรับเปลี่ยนวัสดุพรอมผนังกั้นหอง 

42.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตำบลบานเปา 

300,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อปรับปรุง/ซอมแซม ศพด. ปรับเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา 

43.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 100,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการท่ีดี 
และเหมาะสมกับวัย 

เด็กภายใน ตำบลบานเปา 

44.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

โครงการจัดการแขงขันกฬีาเยาวชนประจำ
ตำบลบานเปา 

150,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให เด็ก เยาวชน มีสุขภาพ
รางกาย แข็งแรง สมบูรณ  

เด็ก และเยาวชน รอยละ 60  

45.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

โครงการจัดงานประเพณีวันเขาพรรษา 120,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อเปนการสงเสริม สืบสาน และ
อนุรักษประเพณี วัฒนธรรม  

ปละ 1 ครั้ง 

46.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

โครงการสืบสานประเพณีวิถีอีสานสืบสาน
วัฒนธรรมไทย 

60,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ และฟนฟูวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม และประเพณีอันดี
งาม 

ปละ 1 ครั้ง 

47.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขา
พนมรุงจังหวัดบุรีรัมย 

10,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมการอนุรักษประเพณี 
วัฒนธรรม 

สนับสนุนงบประมาณ 



48.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 9,200,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อชวยเหลือผูสูงอายุใหมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

ผูสูงอายุ ในเขตตำบลบานเปา 

49.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ  2,500,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อชวยเหลือผูพิการ ใหมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

ผูพิการ ในเขตตำบลบานเปา 

50.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูติดเชื้อเอดส 150,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อชวยเหลือผูติดเชื้อเอดส ใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ผูติดเชื้อเอดส ในเขตตำบลบานเปา 

51.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
ทองเท่ียว การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ 30,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มพื้นท่ีปาและรักษาระบบ
นิเวศน 

จัดกิจกรรมปลูกตนไม 

52.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
ทองเท่ียว การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนสุดาฯ 

50,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อวิจัยและพัฒนาวิธีการอนุรักษ
และการเก็บรักษาพันธุกรรมพืช 

พื้นท่ีปาชุมชนในเขตตำบลบานเปา 

53.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
ทองเท่ียว การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

โครงการฝกอบรมเยาวชนรุนใหมใสใจ
สิ่งแวดลอม 

20,000.00 กองสงเสริมการเกษตร 
เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักษา
สิ่งแวดลอมใหกับเยาวชน 

ตัวแทนเยาวชนภายในตำบลบานเปา 

54.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการตามหลักการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี  

โครงการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร คณะผูบริหาร สมาชิกสภา 

400,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพิ่มความรู ทักษะงานในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

ฝกอบรม, ศึกษาดูงาน 

55.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการตามหลักการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี  

โครงการฝกอบรมการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรม
องคกรสุจริต 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อใหมีความเขาใจในหลักคำสอน
ของ พุทธศาสนา  

จัดฝกอบรม ปละ 1 ครั้ง 

56.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการตามหลักการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี  

โครงการยกยองเชิดชูบคุลากรภายใน
องคกรดีเดน 

3,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสรางขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ
ราชการ 

พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง 



57.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการตามหลักการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี  

โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลดีเดนภายใน
ตำบล 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีมี
ความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

ประชาชนในเขตตำบลบานเปา 

58.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการตามหลักการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี  

โครงการฝกอบรมพัฒนาองคความรูใหกับ
คณะผูบริหาร พนักงานสวนทองถิ่น 
พนักงานจาง 

150,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

พัฒนาองคความรูใหกับคณะ
ผูบริหาร พนักงานสวนทองถิ่น 
พนักงานจาง 

ฝกอบรมปละ 1 ครั้ง 

59.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการตามหลักการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี  

อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีและรัฐ
พิธีเทิดทูนพระมหากษัตริย อำเภอพุทไธสง 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภกัดี
ตอสถาบันพระมหากษัติย 

สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานพระ
ราชพิธี 

60.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการตามหลักการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี  

อุดหนุนโครงการอำเภอพุทไธสงจิตอาสา
นอมนำสังคมเปนสุข อำเภอพุทไธสง 
จังหวัดบุรีรัมย 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสรางจิตสำนึกใหประชาชนมี
จิตสาธารณะ 

สนับสนุนงบประมาณ 

 

ฉ. การใชจายงบประมาณ 
    องคการบริหารสวนตพบลบานเปา มีการใชจายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหน้ีผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 9 โครงการ จำนวนเงิน 14,772,855 บาท มีการ
เบิกจายงบประมาณ จำนวน 8 โครงการ จำนวนเงิน 2,554,323 ลานบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ     

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน     

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตท่ีดี 8 2,543,322.80 7 2,534,322.80 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม     

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  1 20,000.00 1 20,000.00 

รวม 9 2,563,322.80 8 2,554,322.80 

    
 
 



 รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตพบลบานเปา ท่ีมีการกอหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี  

  ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตท่ีดี 
โครงการรณรงคและบริหาร
จัดการขยะ 

30,000.00 9,000.00 0.00 21,000.00 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนโครงการศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองงถิ่น 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตท่ีดี 
โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา 

837,375.00 216,684.00 216,684.00 620,691.00 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตท่ีดี วัสดุงานบานงานครัว 766,480.00 53,488.80 53,488.80 712,991.20 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตท่ีดี เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,239,000.00 280,350.00 280,350.00 958,650.00 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตท่ีดี เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 9,200,000.00 1,555,800.00 1,555,800.00 7,644,200.00 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตท่ีดี เบี้ยยังชีพความพิการ 2,500,000.00 380,000.00 380,000.00 2,120,000.00 

8.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตท่ีดี เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 150,000.00 18,000.00 18,000.00 132,000.00 

9.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  

อุดหนุนโครงการจัดงานพระ
ราชพิธีและรัฐพิธีเทิดทูน
พระมหากษัตริย อำเภอพุทไธ
สง 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ป 2566 
องคการบริหารสวนตพบลบานเปา อำเภอพุทไธสง จ.บุรีรัมย  

ยุทธศาสตร 

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 24 1,755,000.00 9 245,000.00     

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 32 20,954,900.00 15 2,710,200.00     

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตท่ีดี 68 24,962,000.00 26 16,319,255.00 8 2,543,322.80 7 2,534,322.80 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 9 2,450,000.00 3 100,000.00     

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  10 1,000,000.00 7 623,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 

รวม 143 51,121,900.00 60 19,997,455.00 9 2,563,322.80 8 2,554,322.80 
 

ช. ผลการดำเนินงาน 
    องคการบริหารสวนตพบลบานเปา ไดดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2566 ในเขตพื้นท่ี โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ี
ตลอดจนโครงการตางๆ ประสบผลสำเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกลเคียง โดยมีผลการดำเนินงานท่ีสำคัญดังน้ี 
อปท. ใสขอมูลผลการดำเนินการ เชน แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรยีบเทียบ รูปถาย ผลการสำรวจความคิดเหน็ของประชาชน หรือ ขอมูลผลการดำเนินงานดานอ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

ชื่อ ตำแหนง เบอรโทรศัพท เบอรมือถือ email 

นายอลงกต เดือนไธสง ประธานกรรมการ 044119756 ตอ 901 0807836077 - 

นางกลนีย บุญเพ็ชร กรรมการ 044119756 ตอ 901 0819675594 - 

นายสิทธ์ิ ตุมไธสง กรรมการ 044119756 ตอ 901 - - 

นายฉลาด ใบเงิน กรรมการ 044119756 ตอ 901 0953409532 - 

นายทรงศิลป สมอินทร กรรมการ 044119756 ตอ 901 0982429064 - 

นายสำรวย นครไธสง กรรมการ 044119756 ตอ 901 0804650357 - 

นายสงเมือง ตุมไธสง กรรมการ 044119756 ตอ 901 - - 

นายพรวณ กัณหา กรรมการ 044119756 ตอ 901 - - 

นายบุญรอด จันดาวงศ กรรมการ 044119756 ตอ 901 - - 

นางสมหมาย ฝายพลแสน กรรมการ 044119756 ตอ 902 0934149275 - 

นายพิษณ ุปนรัตนกุล กรรมการ 044119756 ตอ 901 0860749784 - 

นายอรรถพล สิงหทอง กรรมการ 044119756 ตอ 902 0962964450 - 

นายวิจิตร สุวรรณวิโรจน กรรมการ 044119756 ตอ 901 0823806562 - 

นายประเสริฐ กลางสวัสด์ิ กรรมการ 044119756 ตอ 901 0854636674 - 

นายวนัสนันท ปะจะเน กรรมการ 044119756 ตอ 902 0860676749 - 

นางฉวีวรรณ อุดไธสง กรรมการ/เลขานุการ 0442197565 ตอ 902 0818384852 - 

นางสาวละมุล ตอบไธสง ผูชวยเลขานุการ 044119756 ตอ 902 0890301265 - 



 
   2. คณะกรรมการ ตดิตามแผน  

ชื่อ ตำแหนง เบอรโทรศัพท เบอรมือถือ email 

นายอรรถพล ศิลาดี ประธานกรรมการ 044119756 ตอ 901 0923613021 - 

นายอุดม เด่ือไธสง กรรมการ 044119756 ตอ 901 0913563778 - 

นายสิทธิพงษ ตุยไธสง กรรมการ 044119756 ตอ 901 0935583247 - 

นางพวง เมฆวัน กรรมการ 044119756 ตอ 901 0876463701 - 

นายเฉลิมวุฒิ ลับไธสง กรรมการ 044119756 ตอ 901 0625831997 - 

นายพรพงษ ดูยอดรัมย กรรมการ 044119756 ตอ 903 0981039457 - 

นางสมหมาย ฝายพลแสน กรรมการ 044119756 ตอ 902 0934149275 - 

นายคำแสน นนทิจันทร กรรมการ 044119756 ตอ 902 - - 

นายสังวาลย คำไพ กรรมการ 044119756 ตอ 901 - - 

นางสาววันเพ็ญ เตรียมไธสง กรรมการ 044119756 ตอ 903 0862627948 - 

นางสาวละมุล ตอบไธสง กรรมการ/เลขานุการ 044119756 ตอ 902 0890301265 - 

 
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  

ชื่อ ตำแหนง เบอรโทรศัพท เบอรมือถือ email 

นางฉวีวรรณ อุดไธสง ประธานกรรมการ 044119756 ตอ 903 0818384652 - 

นางปุญญิสา คมวชิรกุล กรรมการ 044119756 ตอ 904 0653075249 - 

นางสาววันเพ็ญ เตรียมไธสง กรรมการ 044119756 ตอ 906 0862627948 - 

นายเชิดศักด์ิ มุดไธสง กรรมการ 044119756 ตอ 904 0878690729 - 



 

นายพรชัย เลาะไธสง กรรมการ 044119756 ตอ 902 0872538940 - 

นายปยนันท อำภาวงศ กรรมการ 044119756 ตอ 902 0981545215 - 

นางศิริญญา สัจจะมณี กรรมการ 044119756 ตอ 902 0833878865 - 

นางสาวละมุล ตอบไธสง กรรมการ/เลขานุการ 044119756 ตอ 902 0890301265 - 

นายเอกภพ เวชชศาสตร ผูชวยเลขานุการ 044119756 ตอ 902 0956714821 - 
 

   
 
                   ท้ังน้ี หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ท่ีเกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะเสนอตวามคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานขอองคการบริหารสวนตพบลบานเปาทราบ 
เพื่อจะไดพิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะตอไป 
    
 
                                                 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
                                                               
                                                                          
                                                                          อลงกต  เดือนไธสง 
                                                                      (นายอลงกต  เดือนไธสง) 
                                                              นายกองคการบริหารสวนตพบลบานเปา  
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