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รายงานผลการปฏบิัติงานตามค าแถลงนโยบาย 
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว ประจ าปี 2553 

นายสุเทพ   ภักดโีชติ 
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

วนัที ่ 14  เดือน มถุินายน  พ.ศ. 2553 
 
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวทีเ่คารพ  

   ตามท่ีกระผม นายสุเทพ ภกัดีโชติ ได้ก าหนดนโยบายการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบบบา้น 
บ านาวตามอ านาจหน้าท่ีแห่งพระราชบญัญติัสภาต าบบแบะองค์การบริหารส่วนต าบบ พ.ศ.  2537  แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี  6)  พ.ศ.  2552 แบะไดแ้ถบงนโยบายดงักบ่าวต่อท่ีประชุมสภา เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2553 
เพื่อให้ทราบถึงเจตนารมณ์  แบะนโยบายท่ีมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาทอ้งถ่ินต าบบบา้นบ านาว เพื่อประโยชน์สุขของ
ทองถ่ินแบะประชาชนชาวต าบบบา้นบ านาวทุกคน แบะพระราชบญัญติัฉบบัดงักบ่าวไดก้ าหนดให้นายก
องคก์ารบริหารส่วนต าบบจดัท ารายงานผบการปฏิบติังานตามนโยบายท่ีไดแ้ถบงไวต่้อสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบบบา้นบ านาวเป็นประจ าทุกปี ตามมาตรา 58 /5 นั้น  
 กระผม ได้แถบงนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบบบ้านบ านาวต่อสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบบบา้นบ านาวเม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2553 ซ่ึงไดก้ าหนดนโยบายการพฒันาไว ้ดงัน้ี 

นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
 นโยบายท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบบบ้านบ านาวแถบงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบบ 
บา้นบ านาว มี 7 ดา้น ดงัน้ี  
 1. นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กรและการเมือง 
  1.1 บริหารงานยดึหบกัประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน 
  1.2 ประสานงานอยา่งจริงจงักบัก านนั ผูใ้หญ่บา้น ผูน้ าชุมชน ผูน้ าองคก์รต่าง ๆ  
  1.3 ประสานงานกบัส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพฒันาต าบบบา้นบ านาว 
  1.4 พฒันาศกัยภาพบุคบากรขององค์การบริหารส่วนต าบบบ้านบ านาวให้มีคุณภาพ มีขวญั
ก าบงัใจในการท างาน  
  1.5 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนทุกดา้น 
  1.6 เตรียมการเพื่อรองรับการยกฐานะเป็นเทศบาบต าบบเม่ือมีความพร้อม 
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 2. นโยบายด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  2.1 ผบกัดนัใหมี้ประปาทุกหมู่บา้น 
  2.2 ปรับปรุงแบะขยายประปาหมู่บา้นท่ีมีอยูแ่บว้ใหมี้คุณภาพแบะประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
  2.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนใหไ้ดม้าตรฐานใชไ้ดต้บอดปี 
  2.4 ผบกัดนัใหมี้การก่อสร้างถนนบาดยางหรือถนนคอนกรีตในถนนสายหบกัของหมู่บา้น  
  2.5 ติดตั้งไฟส่องทางในยา่นชุมชนทุกชุมชน แบะทุกทางแยกส าคญัในหมู่บา้นพร้อมติดตั้งไฟ
กะพริบทางแยกส าคญั  
  2.6 ผบกัดนัใหมี้การขยายการก่อสร้างถนนส่ีช่องจราจรในเขตชุมชนบ านาว 
  2.7 ติดตามเร่งรัดใหมี้ไฟฟ้าใชทุ้กครัวเรือน 
 3. นโยบายด้านการศึกษา กฬีา นันทนาการ 
  3.1 พฒันาศูนยเ์ด็กเบ็ก อบต. ทุกศูนย ์ทุกดา้นใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน  
  3.2 เตรียมการเพื่อจดัตั้งโรงเรียนอนุบาบของ อบต. เม่ือมีความพร้อม  
  3.3 ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการพฒันาโรงเรียนประถมศึกษา มธัยมศึกษาแบะการศึกษาตาม
อธัยาศยั (กศน.) ในเขตต าบบบา้นบ านาว  
  3.4 ท าโครงการสอนเสริมพิเศษแก่นกัเรียนในเขตต าบบบา้นบ านาว 
  3.5 สร้างสนามกีฬาหรือบานกีฬาทุกหมู่บา้น 
  3.6 ส่งเสริมสนบัสนุนการจดักิจกรรมแข่งขนักีฬาตบอดทั้งปี 
  3.7 สนบัสนุนให้มีห้องซ้อมดนตรีส าหรับเยาวชนแบะประชาชนพร้อมจดักิจรรมให้การแสดง
ต่อสาธารณะ 
 4. นโยบายด้านสาธารณะสุข การป้องกนับรรเทาสาธารณภัยและงานรักษาความสงบเรียบร้อย  
  4.1 ร่วมดูแบสุขภาพของประชาชนตั้งแต่วยัทารกถึงวยัชรา 
  4.2 ร่วมท างานกบั อสม. หน่วยงานทางดา้นสาธารณสุขอยา่งใกบชิ้ด 
  4.3 สนบัสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพท่ีดี ทุกกิจกรรม ทุกกบุ่ม อยา่งทัว่ถึง 
  4.4 ปรับปรุงระบบเก็บขยะแบะก าจดัขยะใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
  4.5 ร่วมรณรงค ์ป้องกนั บ าบดัแกไ้ขปัญหายาเสพติดร้ายแรงอยา่งจริงจงั 
  4.6 เตรียมการแกไ้ขปัญหาสาธารณภยัต่าง ๆ พร้อมด าเนินการแกไ้ขปัญหาเร่งด่วนทนัที 
  4.7 สนบัสนุนงาน อปพร. จดัตั้งหน่ึง อบต. หน่ึงทีมกูภ้ยั โดยพฒันาศกัยภาพเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคบากร อุปกรณ์ งบประมาณพร้อม 
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 5. นโยบายด้านเศรษฐกจิ 
  5.1 ส่งเสริมการด าเนินชีวติภายใตป้รัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 
  5.2 สนับสนุนส่งเสริมกบุ่มอาชีพต่าง ๆ โดยการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เงินทุนหมุนเวียน 
การตบาดอยา่งต่อเน่ือง 
  5.3 สนบัสนุนองคก์รการเงินชุมชน เช่ือมโยงเครือข่าย พฒันากระบวนการจดัการเพื่อน าไปสู่
คุณภาพชีวติท่ีดีกวา่ของสมาชิก  
  5.4 ส่งเสริมแบะสนับสนุนให้มีการผบิตแบะใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อบดตน้ทุนการผบิตแบะรักษา
ส่ิงแวดบอ้ม 
  5.5 การบริหารจดัการตบาด อบต. ใหเ้ป็นประโยชน์สูงสุดต่อคนต าบบบา้นบ านาว 
 6. นโยบายด้านสังคมและการพฒันาคุณภาพชีวติ 
  6.1 ส่งเสริม สนบัสนุน ใหส้ถาบนัครอบครัวเขม้แขง็ ชุมชนเขม้แขง็  
  6.2 ส่งเสริม สนับสนุน การจดักิจกรรมท่ีดี สร้างสรรค์ แก่เด็กแบะเยาวชนพร้อมครอบครัว
อยา่งต่อเน่ือง 
  6.3 ดูแบผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ ผูป่้วยเอดส์ เด็กก าพร้า ผูด้้อยโอกาสทุกด้านให้อยู่ในสังคมอย่างมี
เกียรติศกัด์ิศรี แบะมีความสุข  
  6.4 ส่งเสริม สนบัสนุน ประเพณีวฒันธรรมอนัดีงามอยา่งทัว่ถึง  
  6.5 ท านุบ ารุงวดั ส านกัสงฆ ์แบะสนบัสนุนกิจกรรมทางศาสนาอยา่งต่อเน่ือง 
 7. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
  7.1 ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่ออนุรักษป่์าตน้น ้าในเขตต าบบบา้นบ านาว  
  7.2 พัฒนาแหบ่งน ้ าเพื่ อการใช้ประโยชน์ด้านอุปโภค บริโภค แบะการเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ย ัง่ยนื  
  7.3 ปรับปรุงภูมิทศัน์โดยรวมของต าบบบา้นบ านาวใหเ้ป็นชุมชนน่าอยู ่
  7.4 พฒันาน ้ าตกโตน อ่างเก็บน ้ าพรุพรี พื้นท่ีหน้าอ าเภอบางขนัให้เป็นสถานท่ีพกัผ่อนของ
ชุมชน  
  7.5 ส่งเสริมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษป่์า ภายใตแ้นวคิด “ไม่มีป่า ไม่มีน ้า”  

 เพื่อใหก้ารปฏิบติัเป็นไปตามความในมาตรา 58/5 แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบบแบะองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบบ พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบบจดัท ารายงาน
แสดงผบการปฏิบติังานตามนโยบายท่ีไดแ้ถบงไวต่้อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบบเป็นประจ าทุกปี ในฐานะ
ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบบบา้นบ านาวจึงไดร้วบรวมผบการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2553 ท่ี
ผา่นมาแบว้ขอสรุปผบการปฏิบติังานตามนโยบายท่ีแถบงไว ้โดยมีรายบะเอียดดงัน้ี 
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ด้าน/โครงการ งบประมาณ (บาท)  

ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการเมือง  
1. ประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน 1,000  
2. ศึกษาดูงานการจดัการขยะมูบฝอย 77,540  
3. ปฏิทินประชาสัมพนัธ์ขอ้มูบข่าวสาร 60,000  
4. ซ้ือวสัดุส านกังาน 124,240  
5. ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 52,345  
6. ซ้ือวสัดุเช้ือเพบิงแบะหบ่อบ่ืน 515,986  
7. ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 99,300  
8. ครุภณัฑส์ านกังาน 6,300  
9. ซ้ือวสัดุไฟฟ้า 24,950  
10. โครงการรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ 35,140  
11. ทุนการศึกษา 291,970  
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  
1. ซ่อมแซมถนนสายบางจนัสี – หนา้ควน หมู่ท่ี 1 95,000  
2. ปรับปรุงถนนซอยสมเด็จยา่ หมู่ท่ี 2 420,000  
3. ซ่อมแซมถนนสายหนา้ควน หมู่ท่ี 2 97,500  
4. ซ่อมแซมถนนสายหบกัสิบแบะแยกราษฎร์อุทิศ หมู่ท่ี 2 129,000  
5. บุกเบิกถนนสายบานววั – ควนประ หมู่ท่ี 3 519,000  
6. ปรับปรุงประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 3 550,000  
7. ซ่อมแซมถนนสายบางปริก – เกาะวา หมู่ท่ี 3 81,800  
8. ซ่อมแซมถนนสายบางปริก – นาไสยงู หมู่ท่ี 3 98,500  
9. ขดุเจาะบ่อบาดาบบา้นช่องววั หมู่ท่ี 4 322,000  
10. ซ่อมแซมถนนสายอ่าวนิบคบาน – อ่าวบุงคง หมู่ท่ี 4 98,000  
11. ขดุเจาะบ่อบาดาบเพื่อก่อสร้างประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 6 320,000  
12. ซ่อมแซมถนนสายเหนือโตน – ป่าเตย หมู่ท่ี 6 34,000  
13. ซ่อมแซมถนนสายไร่ใน – ในโตน หมู่ท่ี 6 89,800  
14. ซ่อมแซมถนนสายทางเขา้ท่ีทิ้งขยะ หมู่ท่ี 6 63,000  
15. ก่อสร้างท่อเหบ่ียมคบองบ านาว หมู่ท่ี 7 355,000  
16. ก่อสร้างถนนบาดยางบ านาว – ทรายขาว หมู่ท่ี 7 3,300,000  
17. ซ่อมแซมถนนสายหว้ยทา้ยเภา หมู่ท่ี 8 82,000  
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ด้าน/โครงการ งบประมาณ (บาท)  

18. ซ่อมแซมถนนสายซอยตน้ทอ้น หมู่ท่ี 9 56,000  
19. ก่อสร้างหอถงัระบบประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 10 398,000  
20. ก่อสร้างท่อเหบ่ียมถนนสายบา้นนายช านิ – บา้นบุงเอียด ท่าคบองออก หมู่ท่ี 11 434,000  
21. ซ่อมแซมถนนสายศรีเทพ 3 หมู่ท่ี 11 73,000  
22. ซ่อมแซมถนนสายศรีเทพ 4 หมู่ท่ี 11 79,500  
23. ปรับปรุงบุกเบิกถนนสายบา้นนายเวยีง – ท่าคบองออก หมู่ท่ี 12 432,000  
24. ก่อสร้างประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 13 399,000  
25. ก่อสร้างท่อเหบ่ียม หมู่ท่ี 13 335,000  
26. ขดุสระน ้า หมู่ท่ี 13 98,000  
27. ก่อสร้างถนน คสบ. สายบา้นนายเพง็ หมู่ท่ี 14 399,000  
28. บุกเบิกถนนสายทุ่งนาชีโค หมู่ท่ี 15 343,000  
29. ซ่อมแซมถนนสายราษฎร์พฒันา หมู่ท่ี 15 98,500  
30. ซ่อมแซมถนนสายโกผอ่งอุทิศ หมู่ท่ี 15 48,000  
31. ซ่อมแซมถนนสายวงัวารี หมู่ท่ี 15 15,000  
32. ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานบางปริก – ทุ่งโคกแค หมู่ท่ี 16 325,500  
32. ซ่อมแซมถนนสายทุ่งโคกแค หมู่ท่ี 16 55,000  
33. ก่อสร้างถนน คสบ. สายทุ่งโคกแค – ทุ่งปิดน ้า หมู่ท่ี 16 2,500,000  
34. ปรับปรุงซ่อมแซมประปา 118,570  
35. วสัดุประปา 292,885  
ด้านการศึกษา กฬีา นันทนาการ 
1. อาหารเสริม (นม) 4,246,525  
2. อาหารกบางวนัเด็กเบ็ก 1,368,079  
3. อาหารกบางวนันกัเรียน 5,577,000  
4. จดัซ้ือวสัดุการศึกษาเด็กเบ็ก 335,400  
5. วนัเด็กแห่งชาติ 94,335  
6. มอบวฒิุบตัรบณัฑิตนอ้ย 17,000  
7. อบรมเพิ่มศกัยภาพผูดู้แบเด็ก 52,262  
8. คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ 74,000  
9. แข่งขนักีฬา อบต. 100,000  
10. ซ้ืออุปกรณ์กีฬาหมู่บา้น 49,470  
11. สนบัสนุนกีฬาอ าเภอ 12,600  
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ด้าน/โครงการ งบประมาณ (บาท)  

ด้านสาธารณสุข การป้องกนับรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบเรียบร้อย 
1. อุดหนุนกบุ่ม อสม. (งานพฒันาสาธารณสุขมูบฐาน) 160,000  
2. อุดหนุนกองทุนหบกัประกนัสุขภาพต าบบบา้นบ านาว 104,000  
3. บดแบะป้องกนัอุบติัเหตุในช่วงเทศกาบ 18,928  
4. ช่วยเหบือผูป้ระสบภยั 29,187  
ด้านเศรษฐกจิ 
1. ส่งเสริมกบุ่มเบ้ียงโค หมู่ท่ี 4 100,000  
2. ส่งเสริมกบุ่มเบ้ียงกบ หมู่ท่ี 9 100,000  
3. ส่งเสริมกบุ่มเบ้ียงสุกร หมู่ท่ี 9 100,000  
4. ส่งเสริมกบุ่มเพาะเห็ดฟาง หมู่ท่ี 9 100,000  
5. ส่งเสริมกบุ่มเบ้ียงปบาดุก หมู่ท่ี 8 100,000  
6. ส่งเสริมกบุ่มเบ้ียงโค หมู่ท่ี 8 50,000  
7. ส่งเสริมกบุ่มแกะรูปหนงัตะบุง หมู่ท่ี 9 100,000  
ด้านสังคมและการพฒันาคุณภาพชีวติ 
1. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค ์หมู่ท่ี 5 524,000  
2. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค ์หมู่ท่ี 1 523,000  
3. วนักตญัญู 24,300  
4. เบ้ียยงัชีพคนชรา 1,595,000  
5. เบ้ียยงัชีพคนพิการ 573,500  
6. เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 82,000  
7. จดัเก็บขอ้มูบ จปฐ. 34,005  
8. ค่ายครอบครัวสุขสันต ์ 99,600  
9. อุดหนุนอ าเภอบางขนั งานประเพณีเดือนสิบ 31,000  
10. อุดหนุนอ าเภอบางขนั งานประเพณีแห่ผา้ห่มพระพุทธบีบา วนัมาฆะบูชา 30,000  
11. ถวายเทียนพรรษา 8,400  
12. อาสาสมคัรปกป้องสถาบนั 30,400  
13. ปฐมพยาบาบแบะการเคบ่ือนยา้ย 2,500  
14. สนบัสนุนงานบอยกระทง 22,050  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
1. ฝังกบบหบุมขยะ 25,000 
2. อบรมผูป้ระกอบการกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 1,750 
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                       โครงการตามแผนพฒันาสามปีและโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2553 
 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพฒันาสามปี ข้อบัญญตัิงบประมาณ 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.   การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
2.   การพฒันาคุณภาพชีวติแบะสังคม 
3. การพฒันาเศรษฐกิจ 
4. การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติแบะ
 ส่ิงแวดบอ้ม 
5. การพฒันาการเมืองการบริหารจดัการ
 องคก์รภายใตร้ะบบธรรมาภิบาบ 

46 
59 
11 
7 
 
14 

17,050,000 
15,235,000 
2,700,000 
360,000 

 
1,620,000 

12 
27 
3 
3 
 
10 

4,173,000 
17,721,420 

70,000 
85,000 

 
832,000 

รวม 137 36,965,000 55 23,421,420 

 
                    โครงการทีล่งนามตามสัญญาและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2553 

 

ยุทธศาสตร์ 

การก่อหนีผู้กพนัลงนาม 
ในสัญญา 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.   การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
2.   การพฒันาคุณภาพชีวติแบะสังคม 
3. การพฒันาเศรษฐกิจ 
4. การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติแบะ
 ส่ิงแวดบอ้ม 
5. การพฒันาการเมืองการบริหารจดัการ
 องคก์รภายใตร้ะบบธรรมาภิบาบ 

12 
23 
- 
2 
 
10 

4,667,100 
15,692,154 

- 
26,750 

 
1,171,141 

7 
23 
- 
2 
 
10 

2,796,100 
15,692,154 

- 
26,750 

 
1,171,141 

รวม 47 21,557,145 42 19,686,145 
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แผนภูมแิสดงโครงการในแผนพฒันาสามปี /ข้อบัญญัติงบประมาณ/ลงนามสัญญา/ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
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ขอ้บญัญติังบประมาณ

ลงนามสญัญา

เบิกจ่าย

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จ านวนโครงการ 

ยุทธศาสตร์ 
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กระผมขอเรียนให้ทราบว่าว่าการปฏิบติังานท่ีได้กระท าไปแบ้วนั้นเป็นไปด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริต แบะจะได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้นโยบายทุกประการท่ีได้แถบงต่อสภาไปแบ้วประสบ
ความส าเร็จ  สมดงัความมุ่งมัน่ตั้งใจท่ีจะพฒันาให้ทอ้งถ่ินมีความเจริญกา้วหน้า  แบะท าให้ชาวต าบบ
บ้านบ านาวมีความสุขแบะความภาคภูมิใจ  ทั้ งน้ี โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นท่ีตั้ งอย่าง
แทจ้ริง  ดงัวสิัยทศัน์ท่ีวา่  “ส่ิงแวดบอ้มดี ประชาชนมีสุข ชุมชนพฒันา การศึกษามีคุณภาพ” 
  ทั้งน้ี  การด าเนินการพฒันาในปีท่ีผา่นมานั้น จะประสบความส าเร็จไดก้็ดว้ยความร่วมมือของ
ทุกฝ่ายทั้งผูน้  าแบะสมาชิกสภาท้องถ่ิน  ข้าราชการพนักงานส่วนต าบบ  หน่วยงานราชการในพื้นท่ี  
หน่วยงานภาคเอกชนแบะประชาชน  ตบอดทั้งองค์กรต่าง ๆ ท่ีไดร่้วมมือร่วมใจกนัท างานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อทอ้งถ่ินแบะแกไ้ขปัญหาความตอ้งการของประชาชนชาวต าบบบา้นบ านาวให้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน  กระผมในนามขององค์การบริหารส่วนต าบบบา้นบ านาว พร้อมด้วยคณะผูบ้ริหารแบะ
พนกังาน จึงขอขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงานท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือมา ณ โอกาสน้ีดว้ย  

 
 

ขอขอบคุณ 
 

นายสุเทพ   ภกัดีโชติ 
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบบบา้นบ านาว 
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