
 
ประกาศ อบต.วังม่วง 

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ิน เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถ่ิน
มีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการ พัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี     ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อบต.วังม่วง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการ
จัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และกำกับการบริหารจัดการอบต.วังม่วง ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.วังม่วง  
    "ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ การบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน" 
ข. พันธกิจ ของอบต.วังม่วง  
     
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.วังม่วงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพชุมชนที่มีคุณภาพ 
 
    การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
 
    การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน และเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 
 
    การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
    การพัฒนาด้านความม่ังคงและความสงบสุขในชุมชน 
 
    การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ง. การวางแผน 
    อบต.วังม่วง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชมุกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป  
    อบต.วังม่วง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และศักยภาพชุมชนที่มีคุณภาพ 

45 0.00 46 2,145,000.00 48 5,751,000.00 48 5,721,000.00 48 5,721,000.00 

การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 51 1,000,000.00 57 3,240,000.00 182 183,766,250.00 362 355,915,950.00 361 350,806,950.00 

การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
และเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 

5 0.00 5 100,000.00 5 1,150,000.00 5 1,150,000.00 5 1,150,000.00 

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

16 0.00 16 140,000.00 23 11,170,000.00 24 11,220,000.00 24 11,220,000.00 

การพัฒนาด้านความม่ังคงและ
ความสงบสุขในชุมชน 

15 0.00 15 940,000.00 18 2,410,000.00 19 2,740,000.00 19 2,740,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

15 0.00 15 2,260,000.00 15 3,290,000.00 15 3,290,000.00 15 3,290,000.00 



รวม 147 1,000,000.00 154 8,825,000.00 291 207,537,250.00 473 380,036,950.00 472 374,927,950.00 
 

    จ. การจัดทำงบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.วังม่วง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 54 โครงการ งบประมาณ 5,856,300 บาท สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพชุมชนที่มีคุณภาพ 24 2,424,600.00 

การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 17 2,661,700.00 

การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน และเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง - - 

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2 100,000.00 

การพัฒนาด้านความม่ังคงและความสงบสุขในชุมชน 7 300,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 4 370,000.00 

รวม 54 5,856,300.00 
 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.วังม่วง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  
การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู่ 

โครงการปรับปรุงศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกนาค 

100,000.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้อาคารสถานที่มีความ
สะดวกสบายและมีความ
ปลอดภัย เหมาะสำหรับเด็กเล็ก  

โดยทำการ: เทพื้น คสล.และปูพื้นกันกระแทกสนามเด็กเล่น 
48.00 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสก
นาค ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด 

2.  
การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู่ 

โครงการปรับปรุงรั้วรอบ 
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านห้วยแร่ 

100,000.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ห้วยแร่มีรั้วรอบขอบชิดที่มีความ
คงทนและมีความปลอดภัย
สำหรับเด็กเล็ก  

โดยทำการ: ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 
7 ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น สถานที่ก่อสร้าง:ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแร่ ม.7 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด 

3.  
การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู่ 

โครงการปรับปรุงรั้วรอบ
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดอัมพวันบ้านวังม่วง 

100,000.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อปรับปรุงอาคารและบริเวณ
รอบนอกอาคารให้น่าอยู่ มีความ
ปลอดภัยสำหรับเล็กเด็ก  

โดยทำการ : ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน บ้านวัง
ม่วง หมู่ที่ 1 ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น สถานที่
ก่อสร้าง: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัพวันบ้านวังม่วง ม.1 ตำบล
วังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด 

4.  
การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)พร้อมฝาปิด 
บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1  

77,000.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทา
ความเดือดร้อนให้ประชาชนใน
เรื่องการระบายน้ำเสียในหมู่บ้าน
ไม่ให้น้ำเนาเสียเป็นบ่อเกิดของ
เชื้อโรค  

โดยทำการ: ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
พร้อมฝาปิด กว้าง 0.30 เมตร ยาว 35.00 เมตร ลึก 0.30 
เมตร สถานที่ก่อสร้าง:สายถนนลาดยางหมายเลข 4038 
ตรงข้ามหอถังประปา บ้านวังมม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลวังม่วง 
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด 

5.  
การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) พร้อมบ่อพัก
สำเร็จรูป บ้านวังม่วง หมู่ที่ 
2 

306,000.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทา
ความเดือดร้อนให้ประชาชนใน
เรื่องการระบายน้ำเสียในหมู่บ้าน
ไม่ให้น้ำเนาเสียเป็นบ่อเกิดของ
เชื้อโรค 

โดยทำการ: ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ขนาดท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง
0.60X1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 11.00 บ่อ. ยาวรวมบ่อพัก 
130.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง:สายดอนปู่ตา หมู่ที่ 2 บ้าน
วังม่วง ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด 

6.  
การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู่ 

โครงการวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) 
พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป 
พร้อมเทคอนกรีตผิวถนน
หลังท่อ บ้านโสกนาค หมู่ที่ 
6 

300,000.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทา
ความเดือดร้อนให้ประชาชนใน
เรื่องการระบายน้ำเสียในหมู่บ้าน
ไม่ให้น้ำเนาเสียเป็นบ่อเกิดของ
เชื้อโรค 

โดยทำการ: ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตผิวถนนหลัง
ท่อ ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร พร้อมบ่อ
พัก10.00 บ่อ ยาวรวมบ่อพัก 132.00 เมตร สถานที่
ก่อสร้าง:สายทางถนนลาดยางหมายเลข ทช.4038 (หน้า
โรงเรียนบ้านโสกนาค (ช่วงบ้านนายกาญ วรรณะปะเข - บ้าน
นา คานบุตรตะ) หมู่ที่ 6บ้านโนนสว่าง ตำบลวังม่วง อำเภอ



เปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.วังม่วง กำหนด 

7.  
การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านโสกนาค 
หมู่ที่ 8 

38,700.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทา
ความเดือดร้อนให้ประชาชนใน
เรื่องการระบายน้ำเสียในหมู่บ้าน
ไม่ให้น้ำเนาเสียเป็นบ่อเกิดของ
เชื้อโรค 

โดยทำการ: ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง 0.35 เมตร ยาว 
6.00 เมตร ลึก 0.35 เมตร สถานที่ก่อสร้าง:ซอยพุทธรักษา 
(เพื่อเปลี่ยนทางน้ำ) หมู่ที่ 8 บ้านโสกนาค ตำบลวังม่วง 
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ี อบต.วังม่วงกำหนด 

8.  
การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ห้วยโป่ง หมู่ที่ 5 

100,000.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทา
ความเดือดร้อนให้ประชาชนใน
เรื่องถนนชำรุดลดอุบัติเหตุทาง
ถนน มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเพิ่มข้ึน 

โดยทำการ:ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สถานที่ก่อสร้าง:
สายห้วยโป่ง-โสกนาค หมู่ที่ 5 บ้านห้วยโป่ง ตำบลวังม่วง 
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามแบบ 
อบต.วังม่วง กำหนด 

9.  
การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โสกนาค หมู่ที่ 8 

33,500.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทา
ความเดือดร้อนให้ประชาชนใน
เรื่องถนนชำรุดลดอุบัติเหตุทาง
ถนน มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเพิ่มข้ึน 

โดยทำการ: ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 19.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สถานที่ก่อสร้าง:
สายบ้านพ่อบรรจง วงษ์ธรรม - นายแสวง ไชยแพน หมู่ที่ 8 
บ้านโสกนาค ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด 

10.  
การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โสกนาค หมู่ที่ 8 (สายบ้าน
นายโกศล นามแก้ว - บ้าน
นายจำนงค์ นางเต้ีย) 

156,500.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทา
ความเดือดร้อนให้ประชาชนใน
เรื่องถนนชำรุดลดอุบัติเหตุทาง
ถนน มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเพิ่มข้ึน 

โดยทำการ: ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สถานที่ก่อสร้าง: 
สายบ้านนายโกศล นามแก้ว - บ้านนายจำนงค์ นางเต้ีย หมู่ที่ 
8 บ้านโสกนาค ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด 

11.  
การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ห้วยแร่ หมู่ที่ 3  

300,000.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อปรับปรุงถนนที่ชำรุด เป็น
หลุมเป็นบ่อ ให้มีความสะดวก
ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง
สัญจรไป-มา ระหว่างหมู่บ้าน 
และขนถ่ายผลิตผลทางการ
เกษตร  

โดยทำการ: ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 84.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สถานที่ก่อสร้าง :
สายห้วยแร่-วังม่วง ช่วงวัดฤาษี-ดอนปู่ตา หมู่ที่ 3 บ้านห้วยแร่ 
ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด 

12.  
การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู่ 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง สายโนนสว่าง-ป่าปอ 
บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 

200,000.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อปรับปรุงถนนที่ชำรุด เป็น
หลุมเป็นบ่อ ให้มีความสะดวก
ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง
สัญจรไป-มา ระหว่างหมู่บ้าน 
และขนถ่ายผลิตผลทางการ
เกษตร 

โดยทำการ: ก่อสร้างถนนหินคุกพร้อมเกรดเกลี่ยคันทางตลอด
สายลงหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
157.50 ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง: สายโนนสว่าง-ป่าปอ หมู่ที่ 
4 บ้านโนนสว่าง ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จ.ขอนแก่น 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด 

13.  
การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู่ 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง สายโนนสว่าง-วังม่วง 
บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4  

100,000.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อปรับปรุงถนนที่ชำรุด เป็น
หลุมเป็นบ่อ ให้มีความสะดวก
ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง
สัญจรไป-มา ระหว่างหมู่บ้าน 
และขนถ่ายผลิตผลทางการ
เกษตร 

โดยทำการ:ก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยคันทาง
ตลอดสาย ลงหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
79.80 ลบ.เมตร สถานที่ก่อสร้าง:สายโนนสว่าง - วังม่วง หมู่
ที่ 4 บ้านโนนสว่าง ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น (นานายคำพันธ์ - นานายเรืองศิลป์ ศรเทพา) 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด 

14.  
การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเกลี่ยเรีบย บ้านโสก
นาค หมู่ที่ 8 

70,000.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อปรับปรุงถนนที่ชำรุด เป็น
หลุมเป็นบ่อ ให้มีความสะดวก
ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง
สัญจรไป-มา ระหว่างหมู่บ้าน 
และขนถ่ายผลิตผลทางการ
เกษตร  

โดยทำการ: ก่อสร้างถนนหินคลุกเกลี่ยเรียบ โดยลงหินคลุก 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 54.00 ลบ.ม. 
สถานที่ก่อสร้าง: สายทางนาพ่อปราโมทย์ คำพันธุ แยกจาก 
สปก.โสกนาค-ห้วยแร่ (ห้างกกแดง) หมู่ที่ 8 บ้านโสกนาค 
ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด 

15.  
การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู่ 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง สายห้วยแร่-หนอง
แวงตอต้ัง บ้านห้วยแร่ หมู่
ที่ 7 

300,500.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อปรับปรุงถนนที่ชำรุด เป็น
หลุมเป็นบ่อ ให้มีความสะดวก
ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง
สัญจรไป-มา ระหว่างหมู่บ้าน 
และขนถ่ายผลิตผลทางการ
เกษตร  

โดยทำการ:ก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยคันทาง
ตลอดสาย ลงหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
224.00 ลบ.ม สถานที่ก่อสร้าง:สายห้วยแร่-หนองแวงตอต้ัง 
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยแร่ ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด 



16.  
การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
วังม่วง หมู่ที่ที่ 1 

229,500.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไข้ปัญหาและบรรเท่า
ความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ในเรื่องถนนชำรุดลดอุบัติเหตุ
ทางถนน มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มข้ึน 

โดยทำการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.15 เมตร สถานที่ก่อสร้าง: สาย
วังม่วง-ห้วยแร่ หมู่ที่ 1 บ้านวังม่วง ตำบลวังม่วง อำเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด 

17.  
การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู่ 

โครงการปรับปรุงบ่อขยะ
ร่องหินปูน บ้านห้วยแร่ หมู่
ที่ 7 ตำบลวังม่วง 

150,000.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อทำการปรับปรุงบ่อขยะร่อง
หินปูนบ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7 
ตำบลวังม่วงรองรับขยะมูลฝอย
ที่เกิดข้ึนภานในตำบลวังม่วง 

ทำการปรับปรุงบ่อขยะร่องหินปูน บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7 ตำบล
วังม่วง รายละเอียดตามแบบรูปและรายการที่ อบต.กำหนด 

18.  

การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

โครงการ อบต.สัญจร จัด
เวที ประชาคมหมู่บ้าน/
ตำบล เพื่อจัดทำ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

0.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อออกหน่วยบริการประชาชน 
การรับฟังความคิดเห็น การ
ให้บริการ ในด้านต่าง ๆ การ
ออกประชาคม การจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  

ออกประชาคมตำบลวังม่วง ม. 1-8 

19.  

การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

โครงการสนับสนุนการ
เลือกต้ัง ทั่วไป 

370,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำ เนิน
การเลือกต้ังท้องถ่ิน ในกรณีของ
การครบวาระ หรือแทนตำแหน่ง
ที่ว่างลง  

จัดการเลือกต้ังในพื้น ที่ตำบลวังม่วง ตามระเบียบ ที่ใช้ในการ
เลือกต้ัง 

20.  

การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

โครงการปกป้องสถาบัน
สำคัญ ของชาติ 

0.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ชุมชนและประชาชน คน
ไทย มีจิตสำนึกความเป็น ชาติ
ร่วมกัน มีความเข้าใจ ใน
หลักการปกครองระบบ 
ประชาธิปไตยอื่นมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
ตามนโยบายรัฐบาล  

ประชาชนทุกภาคส่วน เข้าร่วมโครงการ 

21.  

การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

โครงการจัดกิจกรรม วัน
ท้องถ่ินไทย 

0.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อประชาชนในท้องถ่ิน ได้มี
ส่วนร่วมและได้เข้าใจ ถึงบทบาท
หน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน- 
ท้องถ่ินในการบริการ สาธารณะ
ในด้านต่าง ๆ ทั้งตาม
ภาระหน้าที่  

จัดกิจกรรมรวบรวม พลังมวลชน เข้าร่วม กิจกรรม "วัน
ท้องถ่ินไทย" ทำประโยชน์เพื่อ สาธารณะ 

22.  

การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาและ
ศักยภาพชุมชน
ที่มีคุณภาพ 

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก 
แห่งชาติ 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็ก
และเยาวชน เพื่อให้เด็กเยาวชน
ได้รับการดูแล เอาใจใส่อย่าง
ทั่วถึงและส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญ
ของ ตนเองและวันเด็กแห่งชาติ  

เด็กในพื้นที่ตำบล วังม่วง หมู่ที่ 1-8 

23.  

การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาและ
ศักยภาพชุมชน
ที่มีคุณภาพ 

โครงการจ้างนักเรียน -
นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จ้างเด็กนักเรียน-นักศึกษาในช่วง
ปิดภาคเรียนให้มีงานทำ มีรายได้ 
ลดภาระ ใช้จ่ายของผู้ปกครอง  

นักเรียน-นักศึกษา อายุ 15 ปี ข้ึนไป ภายใน ตำบลวังม่วง 
หมู่ที่ 1-8 

24.  

การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาและ
ศักยภาพชุมชน
ที่มีคุณภาพ 

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมสำหรับเด็กและ 
เยาวชนตำบลวังม่วง 

50,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติ ตาม
หลักธรรมเบื้อต้น และ สามารถ
นำไปปฏิบัติในชีวิต ประจำวันได้
ถูกต้องและ เป็นคนดีมีศีลธรรม
ประจำตัว  

เด็ก-เยาวชน ชาวตำบลวังม่วง 

25.  

การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาและ
ศักยภาพชุมชน
ที่มีคุณภาพ 

โครงการจัดนิทรรศการ
และ กิจกรรมการเรียนรู้
ของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

30,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดนิทรรศการ และกิจกรรม
การเรียน รู้ของเด็ก ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 3 ศูนย์  

จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ที่จำเป็นที่ใช้ในการจัด นิทรรศการ
และกิจกรรม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 



26.  

การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาและ
ศักยภาพชุมชน
ที่มีคุณภาพ 

โครงการเพิ่มศักยภาพใน
การ พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 
ทั้ง 3 ศูนย์ 

20,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการอบรม
สัมมนา เพิ่มศักยภาพในการ 
เรียนการสอน  

ครูผู้ดูแลเด็ก ทั้ง 3 ศูนย์ ในสังกัด องค์การบริหารส่วน ตำบล
วังม่วง 

27.  

การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาและ
ศักยภาพชุมชน
ที่มีคุณภาพ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ 
เด็กปฐมวัยจังหวัด
ขอนแก่น 

20,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ครูผู้ดูแลเด็กทั้ง3ศูนย์ 

28.  

การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาและ
ศักยภาพชุมชน
ที่มีคุณภาพ 

อุดหนุนอำเภอเปือยน้อย 
ตามโครงการ ศิวราตรี ปู
ชะณียาลัย ปราสาทเปือย
น้อย 

0.00 

สำนกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม อันดีงาม
ของชาว อำเภอเปือยน้อย  

อุดหนุนงบประมาณ อำเภอเปือยน้อย / อบต. ดำเนินการเอง 

29.  

การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาและ
ศักยภาพชุมชน
ที่มีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริมการจัด
งาน ประเพณีบุญเดือนหก
ตำบล วังม่วง 

30,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนการจัดงาน 
ประเพณีบุญบั้งไฟภาย ในตำบล
วังม่วง  

จัดทำโครงการเข้าร่วม โครงการงานประเพณี บุญเดือนหก
ตำบลวังม่วง 

30.  

การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาและ
ศักยภาพชุมชน
ที่มีคุณภาพ 

โครงการจัดขบวนแห่ 
ประเพณีท้องถ่ินงาน "ศิวะ 
ราตรี ปูชะนียาลัย 
ปราสาท เปือยน้อย" 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการจัดขบวน แห่
ของชาวตำบลวังม่วง เพื่อเข้า
ร่วมกิจกรรม  

จัดทำขบวนแห่เพื่อเข้า ร่วมงานประเพณีท้องถิน หมู่ที่ 1 - 8 

31.  

การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาและ
ศักยภาพชุมชน
ที่มีคุณภาพ 

โครงการจัดกิจกรรม รำ
บวงสรวง 10 สิ่ง ศักด์ิสิทธิ์
คู่เมืองขอนแก่น 

30,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จัดทำโครงการเพื่อเข้า ร่วม
กิจกรรมร่วมกับ จังหวัด
ขอนแก่น  

ประชาชนทั่วไปทีส่น ใจเข้าร่วมกิจกรรมรำ บวงสรวงฯ หมู่ที่ 
1 -8 

32.  

การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาและ
ศักยภาพชุมชน
ที่มีคุณภาพ 

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬา วังม่วงคัพต้านยาเสพ
ติด  

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เยาวชนและประชาชน 
ทั่วไปได้ออกกำลังกาย ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยา
เสพติด  

หมู่บ้านภายในตำบล วังม่วงที่เข้าร่วมกิจกรรม รวม 8 
หมู่บ้าน 

33.  

การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาและ
ศักยภาพชุมชน
ที่มีคุณภาพ 

โครงการจัดการแข่ง ขัน
กีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก
สัมพันธ์ 

20,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ ได้
ออกกำลังกาย มีสุขภาพ ที่
แข็งแรง และมีสุขภาพ จิตที่ดี  

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ 

34.  

การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาและ
ศักยภาพชุมชน
ที่มีคุณภาพ 

อุดหนุนอำเภอเปือยน้อย 
ตามโครงการจัดกิจกรรม
ในงานพระราชพิธี รัฐพิธี 
และงานพิธี  

30,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นการส่งเสริม และ
สนับสนุนการจัด งานรัฐพิธี
ระดับอำเภอ  

อุดหนุนงบประมาณ อำเภอเปือยน้อย 

35.  

การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาและ
ศักยภาพชุมชน
ที่มีคุณภาพ 

อุดหนุนอำเภอเปือยน้อย 
ตามโครงการขอรับการ
สนับ สนุนกิจกรรมกิ่ง
กาชาด อำเภอเปือยน้อย 

20,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อประโยชน์ในการรักษา 
พยาบาลผู้เจ็บป่วยกรณี เกิดเหตุ
ฉุกเฉินโลหิต ขาดแคลน  

อุดหนุนงบประมาณ อำเภอเปือยน้อย ใน การรับบริจาค
โลหิต 

36.  

การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาและ
ศักยภาพชุมชน
ที่มีคุณภาพ 

โครงการพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อย 
โอกาศทางสังคม ตำบลวัง
ม่วง 

0.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

จัดกิจกรรมอบรมส่ง เสริม
คุณภาพชีวิตเพื่อ ให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม มีสุขภาพจิตใจที่ดี อยู่
กับสังคมได้อย่าง มีความ  

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อย โอกาสทางสังคม 
ตำบลวังม่วง ม. 1-8 



37.  

การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาและ
ศักยภาพชุมชน
ที่มีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
ผู้สูงอายุในประเพณีรดน้ำ 
ดำหัวขอพรวันสงกรานต์ 

0.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

จัดกิจกรรมรดน้ำดำ หัวผู้สูงอายุ
ในวัน สงกรานต์  

ผู้สูงอายุที่ได้รับคัด เลือกให้เข้าร่วม กิจกรรมตำบลวังม่วง ม. 
1 - 8 

38.  

การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาและ
ศักยภาพชุมชน
ที่มีคุณภาพ 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน 
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า สำรวจและข้ึนทะเบียน
สัตว์ ควบคุม ตำบลวังม่วง 

50,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

จัดหาวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัข
บ้า  

เพื่อให้ประชุมชนตำบล วังม่วงที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 8 
หมู่บ้าน มีความ ปลอดภัยจากโรคพิษสุนับบ้า 

39.  

การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาและ
ศักยภาพชุมชน
ที่มีคุณภาพ 

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ 
อาสาสมัครสาธารณสุข มูล
ฐาน( อสม ) 

30,600.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดกิจกรรมให้ อสม. ได้
เรียนรู้ประสบการณ์ การทำงาน
เพื่อปรับปรุง ประสทิธิภาพการ
ทำงาน ให้ดียิ่งข้ึน  

อสม.ในพื้นที่ตำบลวังม่วง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

40.  

การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาและ
ศักยภาพชุมชน
ที่มีคุณภาพ 

โครงการเฝ้าระวังป้องกัน
และ ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกและ 
โรคติดต่อโดยแมลง 

50,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อกำจัดและป้องกัน ปัญหาโรค
ไข้เลือดออก และโรคติดต่อโดย
แมลง ในพื้นที่ตำบลวังม่วง  

จัดหาอุปกรณ์และน้ำยา ในการกำจัดยุงลายเพื่อ ป้องกันโรค
ไขเลือดออก และกำจัดแมลงที่เป็น พาหะนำโรคติดต่อต่าง ๆ 

41.  

การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาและ
ศักยภาพชุมชน
ที่มีคุณภาพ 

อุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริม สุขภาพตำบลวัง
ม่วงตาม โครงการวัน
อาสาสมัครหมู่ บ้าน
แห่งชาติ (อสม.) 

15,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของ อสม. 
ภายในตำบลวังม่วง ในการจัด
กิจกรรมในวัน อาสาสมัคร
หมู่บ้านแห่งชาติ  

อุดหนุนงบประมาณใน การจัดกิจกรรมต่าง ๆที่ บริการ
ประชาชน 

42.  

การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาและ
ศักยภาพชุมชน
ที่มีคุณภาพ 

อุดหนุนสำหรับการดำเนิน 
งานตามแนวทางโครงการ 
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

160,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน
ในการจัดทำ โครงการตาม
แนวทาง พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ หมู่บ้านในตำบลวังม่วง  

อุดหนุนงบประมาณใน การจัดทำโครงการให้ กับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 

43.  

การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาและ
ศักยภาพชุมชน
ที่มีคุณภาพ 

อุดหนุนเทศบาลตำบล
สระแก้วตามโครงการ
ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ระดับอำเภอ 

40,000.00 

สำนกัปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาล
ตำบลเปือยน้้อยตามโครงการ
ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ระดับ
อำเภอ 

อุดหนุนให้กับท้องถ่ินที่ดำเนินการตามโครงการ 

44.  

การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาและ
ศักยภาพชุมชน
ที่มีคุณภาพ 

อุดหนุนตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

100,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาแก่โรงเรียน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ทั้ง 
5โรงเรียน 

โรงเรียนบ้านวังม่วง โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โรงเรียนบ้านโสก
นาค โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 

45.  

การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาและ
ศักยภาพชุมชน
ที่มีคุณภาพ 

อุดหนุนอาหารกลางวัน 1,729,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ึนพื้นฐาน (สพฐ.)ทั้ง 
5 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ตำบลวังม่วง 

โรงเรียนบ้านวังม่วง โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โรงเรียนบ้านโสก
นาค โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 

46.  

การพัฒนาด้าน
ความม่ังคงและ
ความสงบสุขใน
ชุมชน 

อุดหนุนจังหวัดขอนแก่น
ตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น 

20,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้การดำเนินงานป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ
จังหวัดขอนแก่น เป็นไป อย่างมี
ประสิทธิภาพและ บรรลุผล
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด  

อุดหนุนงบประมาณ ที่ทำการปกครองจังหวัด ขอนแก่น  

47.  
การพัฒนาด้าน
ความม่ังคงและ

อุดหนุนอำเภอเปือยน้อย
ตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา ยาเสพติด 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 

เพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ 
ป้องกันและปราบปรามยา เสพ
ติดอำเภอเปือยน้อย  

อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอ เปือยน้อย 



ความสงบสุขใน
ชุมชน 

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด 
อำเภอเปือยน้อย 
(ศป.ปส.อ.เปือยน้อย) 

สำนักงานปลัด 
อบต. 

48.  

การพัฒนาด้าน
ความม่ังคงและ
ความสงบสุขใน
ชุมชน 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุ ทางถนนในช่วง
เทศกาล 

40,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

ลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาลวัน
สำคัญต่างๆ  

จัดต้ังจุดตรวจใน ช่วงเทศกาลที่สำคัญ 

49.  

การพัฒนาด้าน
ความม่ังคงและ
ความสงบสุขใน
ชุมชน 

อุดหนุนสถานีตำรวจภูธร
เปือยน้อย ตามโครงการ
อบรมส่งเสริมวินัยจราจร
และรณรงค์สวมหมวก
นิรภัย 100 เปอร์เซนต์ 

20,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเน้นให้ผู้ขับข่ีรถ 
จักรยานยนต์สวมหมวก นิรภัย 
สร้างความมีระเบียบ วินัยความ
รับผิดชอบต่อสังคม  

อบต.วังม่วงร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการเพื่อ
อบรม ให้ความเคารพกฏหมาย 

50.  

การพัฒนาด้าน
ความม่ังคงและ
ความสงบสุขใน
ชุมชน 

โครงการป้องกันและ
บรรเทา สาธารณะภัย 

100,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเตรียมการช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยธรรมชาติอย่าง 
ทั่วถึงภายในตำบลวังม่วง ตาม
ระเบียบ และนโยบาย ของ
จังหวัด/รัฐบาล กำหนด  

ประชาชนผูป้ระสบ ภัยในตำบลวังม่วง 

51.  

การพัฒนาด้าน
ความม่ังคงและ
ความสงบสุขใน
ชุมชน 

โครการฝึกอบรมทบทวน
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบลวังม่วง 

50,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการฝึกอบรบ
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจำองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังม่วง 

เพื่อพัฒนาระบบการป้องกัน การเตรียมความพร้อม และการ
สร้างภูมิค้มกัน 

52.  

การพัฒนาด้าน
ความม่ังคงและ
ความสงบสุขใน
ชุมชน 

โครงการฝึกอบรมทบทวน
เพิ่มศักยภาพของสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน(อปพร.) 

50,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในด้าน
การป้องกัน และบรรเทาสา
ธารณภัยเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรืองฯ 

สมาชิก อปพร. ตำบลวังม่วง 

53.  

การจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อ
พื้นที่สีเขยีว และป้องกัน
แก้ไขปัญหามลพิษทาง
อากาศและฝุ่นละออง (pm 
2.5) 

50,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 
และแสดงออกถึงความ 
จงรักภักดีต่อสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ ที่ทรงมี พระ
มหากรุณาธิคุณอย่าง หาที่สุด
มิได้ต่อพสกนิกรชาวไทย  

จัดทำโครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ  

54.  

การจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลา
น้ำจืด ในแหล่งน้ำ
สาธารณะชุมชน ตำบลวัง
ม่วง 

50,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน พันธุ์
ปลาเลี้ยงปล่อยในสระ น้ำ
สาธารณะภายในตำบล 
เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ 
ของแหล่งน้ำในแต่ละ หมู่บ้าน  

-จัดหาพันธุ์ปลา ในการสนับสนุน ให้หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 ตาม
แบบสำรวจจำนวน แหล่งน้ำสาธารณะประจำ หมู่บ้านที่เข้า
ร่วม โครงการ 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.วังม่วง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 36 โครงการ จำนวนเงิน 5,605,700 บาท มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 33 โครงการ จำนวนเงิน 5,146,412 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพชุมชนที่มีคุณภาพ 11 2,271,830.00 11 2,271,830.00 

การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 17 2,576,500.00 14 2,276,500.00 

การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน และเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง     

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2 100,000.00 2 100,000.00 

การพัฒนาด้านความม่ังคงและความสงบสุขในชุมชน 5 189,930.00 5 189,930.00 



การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 1 308,152.50 1 308,152.50 

รวม 36 5,446,412.50 33 5,146,412.50 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.วังม่วง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสก
นาค 

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 

2.  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
โครงการปรับปรุงรั้วรอบ
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านห้วยแร่ 

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 

3.  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
โครงการปรับปรุงรั้วรอบ
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดอัมพวันบ้านวังม่วง 

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 

4.  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)พร้อมฝาปิด 
บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 

77,000.00 77,000.00 77,000.00 0.00 

5.  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)พร้อมบ่อพัก
สำเร็จรูป บ้านวังม่วง หมู่ที่ 
2 

306,000.00 306,000.00 306,000.00 0.00 

6.  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

โครงการวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)
พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป 
พร้อมเทคอนกรีตผิวถนน
หลังท่อ บ้านโสกนาค หมู่
ที่ 6 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 

7.  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)บ้านโสกนาค 
หมู่ที่ 8 

38,700.00 38,700.00 38,700.00 0.00 

8.  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ห้วยโป่ง หมู่ที่ 5 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

9.  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โสกนาค หมู่ที่ 8 

33,500.00 33,500.00 33,500.00 0.00 

10.  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โสกนาค หมู่ที่ 8 (สาย
บ้านนายโกศล นามแก้ว – 
บ้านนายจำนงค์ นางเต้ีย ) 

156,500.00 156,500.00 156,500.00 0.00 

11.  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ห้วยแร่ หมู่ที่ 3 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 

12.  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง สายโนนสว่าง -ป่า
ปอ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 

13.  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง สายโนนสว่าง-วัง

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 



ม่วง บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 
4 

14.  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเกลี่ยเรียบ บ้านโสก
นาค หมู่ที่ 8 

70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 

15.  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง สายห้วยแร่ – หนอง
แวงตอต้ัง บ้านห้วยแร่ หมู่
ที่ 7 

300,500.00 293,600.00 293,600.00 6,900.00 

16.  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
วังม่วง หมู่ที่ 1 

229,500.00 229,500.00 229,500.00 0.00 

17.  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
โครงการปรัปบรุงบ่อขยะ
ร่องหินปูน บ้านห้วยแร่ 
หมู่ที่ 7 ตำบลวังม่วง 

150,000.00 71,700.00 71,700.00 78,300.00 

18.  
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการสนับสนุนการ
เลือกต้ังทั่วไป 

370,000.00 308,152.50 308,152.50 61,847.50 

19.  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ศักยภาพชุมชนที่มีคุณภาพ 

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสำหรับเด็กและ
เยาวชนตำบลวังม่วง 

50,000.00 49,940.00 49,940.00 60.00 

20.  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ศักยภาพชุมชนที่มีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริมการจัด
งานประเพณีบุญเดือนหก
ตำบลวังม่วง 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

21.  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ศักยภาพชุมชนที่มีคุณภาพ 

อุดหนุนอำเภอเปือยน้อย
ตามโครงการจัดกิจกรรม
ในงานพระราชพิธี รัฐพิธี
และงานพิธี 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

22.  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ศักยภาพชุมชนที่มีคุณภาพ 

อุดหนุนอำเภอเปือยน้อย
ตามโครงการขอรับการ
สนับสนุนกิจกรรมกิ่ง
กาชาด อำเภอเปือยน้อย 
จังหวัดขอนแก่น 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

23.  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ศักยภาพชุมชนที่มีคุณภาพ 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าสำรวจและข้ึนทะเบียน
สัตว์ควบคุม ตำบลวังม่วง 

50,000.00 49,640.00 49,640.00 360.00 

24.  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ศักยภาพชุมชนที่มีคุณภาพ 

โครงการเฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออกและโรคติดต่อ
โดยแมลง 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

25.  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ศักยภาพชุมชนที่มีคุณภาพ 

อุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลวัง
ม่วงตามโครงการวัน
อาสาสมัครหมู่บ้าน
แห่งชาติ (อสม.) 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

26.  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ศักยภาพชุมชนที่มีคุณภาพ 

อุดหนุนสำหรับการ
ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

160,000.00 160,000.00 160,000.00 0.00 

27.  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ศักยภาพชุมชนที่มีคุณภาพ 

อุดหนุนเทศบาลตำบล
สระแก้วตามโครงการ
ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ระดับอำเภอ 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 
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28.  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ศักยภาพชุมชนที่มีคุณภาพ 

อุดหนุนตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

29.  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ศักยภาพชุมชนที่มีคุณภาพ 

อุดหนุนอาหารกลางวัน 1,729,000.00 1,727,250.00 1,727,250.00 1,750.00 

30.  
การพัฒนาด้านความม่ังคงและความ
สงบสุขในชุมชน 

อุดหนุนจังหวัดขอนแก่น
ตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

31.  
การพัฒนาด้านความม่ังคงและความ
สงบสุขในชุมชน 

อุดหนุนอำเภอเปือยน้อย
ตามโครงการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดอำเภอเปือยน้อย 
(ศป.ปส.อ.เปือยน้อย) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

32.  
การพัฒนาด้านความม่ังคงและความ
สงบสุขในชุมชน 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

40,000.00 30,330.00 30,330.00 9,670.00 

33.  
การพัฒนาด้านความม่ังคงและความ
สงบสุขในชุมชน 

อุดหนุนสถานีตำรวจภูธร
เปือยน้อย ตามโครงการ
อบรมส่งเสริมวินัยจราจร
และรณรงค์สวมหมวก
นิรภัย 100 เปอร์เซนต์ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

34.  
การพัฒนาด้านความม่ังคงและความ
สงบสุขในชุมชน 

โครงการป้องกันภัยและ
บรรเทาสาธารณภัย 

100,000.00 99,600.00 99,600.00 400.00 

35.  
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อ
เพิ่มพ้ืนที่สีเขียว และ
ป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษ
ทางอากาศและฝุ่นละออง 
(PM 2.5 ) 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

36.  
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

โครงการอนุรักษ์พันธ์ปลา
น้ำจืดในแหล่งน้ำ
สาธารณะตำบลวังม่วง 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565 
อบต.วังม่วง เปือยน้อย จ.ขอนแก่น  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพชุมชนที่มีคุณภาพ 48 5,721,000.00 24 2,424,600.00 11 2,271,830.00 11 2,271,830.00 

2.การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 361 350,806,950.00 17 2,661,700.00 17 2,576,500.00 14 2,276,500.00 

3.การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน และเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 5 1,150,000.00 - -     

4.การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 24 11,220,000.00 2 100,000.00 2 100,000.00 2 100,000.00 

5.การพัฒนาด้านความมั่งคงและความสงบสุขในชุมชน 19 2,740,000.00 7 300,000.00 5 189,930.00 5 189,930.00 

6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 15 3,290,000.00 4 370,000.00 1 308,152.50 1 308,152.50 



รวม 472 374,927,950.00 54 5,856,300.00 36 5,446,412.50 33 5,146,412.50 
 

ช. ผลการดำเนินงาน 
     อบต.วังม่วง ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ  
 
ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  

ช่ือ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นางเกศรินยา ศรีบรรยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 043 040120 ต่อ - 081 9642353 - 

นายสุชาติ ไชยบัง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัง
ม่วง 

043 040 120 ต่อ - 081-0582324 - 

นายมนตรี ตุเกตุ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัง
ม่วง 

043 040 120 ต่อ - 082-1488594 - 

นายนราศักด์ิ ตรีสูน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง
ม่วง 

043 040 120 ต่อ - 089-2327994 - 

นางดารา สาสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง
ม่วง 

043 040 120 ต่อ - 086-4521756 - 

นายสุพิศ อินทร์นอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง
ม่วง 

043 040 120 ต่อ - 098-4363568 - 

นายสมชัย มาโคตร ผู้ทรงคุณวุฒิ - ต่อ - 091-2994765 - 

นายประถม รังมาตย์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ - ต่อ - - - 

นางฉวีวรรณ สมอบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ - ต่อ - - - 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังม่วง ผู้แทนภาคราชการ - ต่อ - - - 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ผู้แทนภาคราชการ - ต่อ - - - 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกนาค ผู้แทนภาคราชการ - ต่อ - - - 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแร่ ผู้แทนภาคราชการ - ต่อ - - - 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ผู้แทนภาคราชการ - ต่อ - - - 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล 

ผู้แทนภาคราชการ - ต่อ - - - 

นางประวิทย์ ดวงคำเหลา ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน - ต่อ - - - 

นางสมชาย คำหารพล ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน - ต่อ - - - 

นายคำพอง ชัยภูมูล ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน - ต่อ - - - 

นางสาวอุมาวดี คุณล้าน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  043 040 120 ต่อ - 095-3219234 - 

นางสาวจารุณี พงษ์เจริญ หัวหน้าสำนักปลัด 043 040 120 ต่อ - 089-5763287 - 

นายภัทรชัย จ้องสอดดง ผู้อำนวยการกองช่าง 043 040 120 ต่อ - 085-6385754 - 

 
   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน  

ช่ือ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 



นายจำลอง ชัยภูมูล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังม่วง 

043 040 120 ต่อ - 098-1504670 - 

นายสามารถ หนวดตีบ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังม่วง 

043 040 120 ต่อ - 062-5740035 - 

นายนิรันดร วังนาดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง
ม่วง 

043 040 120 ต่อ - 062-2544549 - 

นายร้อย จำปาแก้ว ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน - ต่อ - - - 

นางสมสมัย ทาตา ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน - ต่อ - - - 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล 

ผู้แทนหน่วยงาน - ต่อ - - - 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังม่วง ผู้แทนหน่วยงาน - ต่อ - - - 

นายภัทรชัย จ้อยสอดดง ผู้อำนวยการกองช่าง 043 040 120 ต่อ - 085-6385754 - 

นายประถม รังมาตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - ต่อ - - - 

นายสมชัย มาโคตร ผู้ทรงคุณวุฒิ - 091-2994765 - 

นางสาวจารุณี พงษ์เจริญ หัวหน้าสำนักปลัด 043 040 120 ต่อ - 089-5763287 - 

 
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

ช่ือ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายกฤษฎา พลเรือง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  043020140 ต่อ - - - 

นางสาวอุมาวดี คุณล้าน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 0430020140 ต่อ - 095-3219234 - 

นายภัทรชัย จ้องสอดดง ผู้อำนวยการกองช่าง 043 040 120 ต่อ - 085-6385754 - 

ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองคลัง 043 040 120 ต่อ - - - 

นายธัญญา เตชะแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 043 040 120 ต่อ - 08--3625725 - 

นายคำกอง น้อยเสนา ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน - ต่อ - - - 

นายเบา จำนงพันธ์ ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน - ต่อ - - - 

นายสุรชัย พลล้ำ ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน - ต่อ - - - 

นางสาวจารุณี พงษ์เจริญ หัวหน้าสำนักปลัด 043 040 120 ต่อ - 089-5763287 - 

นางสุมาลี เจริญสว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 043 040 120 ต่อ - 094 - 5304539 su.charoen61@gmail.com 

 

    ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.วังม่วงทราบ เพื่อจะได้
พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566 
 
 
                                                              นายก อบต.วังม่วง  
 

ข้อมูล ณ 14/03/2566 

 


