ประกาศ เทศบาลตาบลท่าสาป
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดาเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ดาเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.
2548 ข้อ 30(5) กาหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) เทศบาลตาบลท่าสาป จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทางบประมาณ
การใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการ เทศบาลตาบลท่า
สาป ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์
ตาบลก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ประชาชนมีรายได้ ใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม
ข. พันธกิจ
1. มีการจัดการด้านเกษตร แบบทฤษฏีใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาที่นาไปสู่ความสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง
2. อนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
4. ส่งเสริมรายได้ให้กับครอบครัวให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
6. การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

7. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ เศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน
1. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับและพัฒนาการของเด็ก
2. เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
3. ส่งเสริมศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสังคม คุณภาพชีวิต และรักษาความสงบเรียบร้อย
1. ด้านสาธารณสุข และสุขภาพอนามัย
2. ส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกัน/บรรเทาสาธารณภัย/รักษาความเรียบร้อยในท้องถิ่น
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสานึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการบริหารจัดการที่ดี
1. ด้านปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน
2. ด้านปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
3. ด้านการส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ด้านการพัฒนาด้านคมนาคม (ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บุกเบิก ถนนสะพานฯลฯ
2. ด้านพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ น้าประปา และสาธารณูปการ
3. ก่อสร้าง ปรับปรุงทางระบายน้าและพัฒนาแหล่งน้าธรรมชาติ

ง. การวางแผน
เทศบาลตาบลท่าสาป ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2556) ตามกระบวนการ
ที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3
ปี ต่อไป
เทศบาลตาบลท่าสาป ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2556) เมื่อวันที่ DATE1 โดยได้กาหนดโครงการที่จะ
ดาเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2556)
ยุทธศาสตร์
ด้านเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ระบบ เศรษฐกิจ
ชุมชนและการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน
ด้านการศึกษา
ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ด้านสังคม คุณภาพ
ชีวิต และรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
รวม

2556
2557
2558
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน
งบประมาณ
6
900,000.00
10 1,750,000.00
11
6,750,000.00

15

4,757,000.00

29 11,427,000.00

29

10,557,000.00

24

4,250,000.00

35

8,550,000.00

33

15,790,000.00

1

30,000.00

6

3,780,000.00

4

50,180,000.00

16

5,991,000.00

20 13,500,000.00

18

12,942,000.00

13 37,650,000.00

19 35,400,000.00

19

34,000,000.00

75 53,578,000.00

119 74,407,000.00

114 130,219,000.00

แผนภูมิแสดงจานวนโครงการ การจัดทาแผน 3 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

ด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน

ด้ านการบริหารจัดการที่ดี

ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
2558
ด้ านสังคม คุณภาพชีวติ และรักษาความสงบเรี ยบร้ อย

2557

2556

ด้ านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ด้ านเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของระบบ เศรษฐกิจชุมชนและการแก้ ไขปั ญหาความ
ยากจน
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แผนภูมิแสดงมูลค่ าโครงการ การจัดทาแผน 3 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

ด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน

ด้ านการบริหารจัดการที่ดี

ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
2558
2556

ด้ านสังคม คุณภาพชีวติ และรักษาความสงบเรี ยบร้ อย

ด้ านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น

ด้ านเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของระบบ เศรษฐกิจชุมชนและการแก้ ไขปั ญหาความ
ยากจน
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จ. การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหาร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 06/03/2556 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 46 โครงการ งบประมาณ 10,215,900.00 บาท สามารถจาแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

5

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
1,115,500.00

10

4,057,500.00

13
1
12
5
46

814,000.00
20,000.00
895,900.00
3,313,000.00
10,215,900.00

โครงการ

ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ เศรษฐกิจชุมชนและ
การแก้ไขปัญหาความยากจน
ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ด้านสังคม คุณภาพชีวิต และรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการบริหารจัดการที่ดี
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
รวม

แผนภูมิแสดงจานวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

โครงการ
ด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน
ด้ านการบริหารจัดการที่ดี
ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
โครงการ

ด้ านสังคม คุณภาพชีวติ และรักษาความสงบเรี ยบร้ อย
ด้ านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ด้ านเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของระบบ เศรษฐกิจชุมชนและการแก้ ไขปั ญหาความ
ยากจน
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แผนภูมิแสดงจานวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ตามข้ อบัญญัติ
ด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน
ด้ านการบริหารจัดการที่ดี
ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
งบประมาณ
ตามข้ อบัญญัติ

ด้ านสังคม คุณภาพชีวติ และรักษาความสงบเรี ยบร้ อย
ด้ านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ด้ านเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของระบบ เศรษฐกิจชุมชนและการแก้ ไขปั ญหา
ความยากจน
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตาบลท่าสาป มีดังนี้

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

1 ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน

ส่งเสริมอาชีพ เงินอุดหนุน
และทัศน
ทั่วไป
ศึกษาดูงาน

2 ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน

ส่งเสริม
เงินอุดหนุน
สนับสนุน
ทั่วไป
กลุ่มอาชีพ
ภายในตาบล
ทัศนศึกษาดู เงินอุดหนุน
งานนอก
ทั่วไป
สถานที่ให้กับ
กลุ่มเยาวชน
กลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ ฯลฯ
โครงการอัน เงินอุดหนุน
เนื่องมาจาก
ทั่วไป
พระราชดาริ

3 ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน

4 ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน
5 ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน
6 ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

จัดซื้อรถไถ
เดินตาม
ส่งเสริม
อาหารเสริม
(นม)

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

500,000.00 เพื่อส่งเสริม ส่งเสริมอาชีพ
อาชีพกลุ่ม และทัศนศึกษา
แม่บ้านตาบล
ดูงาน
ท่าสาป
20,000.00 เพื่อสนับสนุน มีอาชีพเสริม
กลุ่มอาชีพ

500,000.00 เพื่อส่งเสริม
อาชีพให้กับ
กลุ่มเยาวชน
แม่บ้าน ฯลฯ

มีอาชีพ รายได้

30,000.00 เพื่อส่งเสริม ประชาชนมีงาน
ให้ความ
ทา
เข้มแข็งใน
ชุมชน
เงินอุดหนุน
65,500.00 เพื่อสนับสนุน เครื่องมือในการ
ทั่วไป
กลุ่ม
ทาการเกษตร
เกษตรกร
เงินอุดหนุน 1,454,000.00 เพื่อให้เด็กมี
นม
ทั่วไป
สุขภาพ
ร่างกาย
สมบูรณ์
แข็งแรง

7 ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

8 ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

9 ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

10 ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
11 ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

12 ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

สนับสนุน เงินอุดหนุน 1,872,000.00 เพื่อให้เด็กมี
อาหาร
อาหาร
ทั่วไป
สุขภาพ
กลางวัน
ร่างกาย
โรงเรียนใน
สมบูรณ์
พื้นที่ตาบลท่า
แข็งแรง
สาป
ค่าพัฒนา เงินอุดหนุน
4,000.00 เพื่อเพิ่ม
บุคลากร
บุคลากรทาง
ทั่วไป
ศักยภาพ
ทางการศึกษา
การศึกษา
บุคลากรทาง ในตาบลท่าสาป
การศึกษา
ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน
10,000.00 เพื่อส่งเสริม เด็กและเยาวชน
เด็กนักเรียน
ทั่วไป
เด็กเรียนดีแต่
ในตาบล
ขาดคุณ
ทรัพย์
จัดซื้อชุดพละ เงินอุดหนุน
17,500.00 เพื่อใช้ใน
ชุดพละ
ศพด.
ทั่วไป
ศพด.
โครงการหนู เงินอุดหนุน
50,000.00 เพื่อให้เด็กมี เด็นที่อยู่ศูนย์
น้อยในโลก
ทั่วไป
พัฒนาการที่ พัฒนาเด็กเล็ก
กว้างสร้าง
สมวัย
สายใยใน
ครอบครัว
โครงการ เงินอุดหนุน 230,000.00 เพื่อพัฒนา
นักเรียนมี
ส่งเสริม
ทั่วไป
เยาวชนสู่
ความรู้ด้าน
ความรู้ด้าน
ประชาคม
ภาษา
ภาษา
อาเซียน
(ภาษาอังกฤษ
ฝรั่งเศส และ
มลายูกลาง)
เพื่อพัฒนา
เยาวชนสู่
ประชาคม
อาเซียน

13 ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

14 ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

15 ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

16 ด้านสังคม คุณภาพชีวิต และรักษาความสงบ
เรียบร้อย
17 ด้านสังคม คุณภาพชีวิต และรักษาความสงบ
เรียบร้อย

18 ด้านสังคม คุณภาพชีวิต และรักษาความสงบ
เรียบร้อย

19 ด้านสังคม คุณภาพชีวิต และรักษาความสงบ
เรียบร้อย

โครงการ
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น
โครงการ
ตลาดนัดภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

250,000.00 เพื่อส่งเสริม
ประเพณี
ท้องถิ่น

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

100,000.00

โครงการ
พัฒนาทักษะ
ทางวิชาการ
ภาคฤดูร้อน
สงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์
ส่งเสริม
สนับสนุนการ
ทากิจกรรม
ของกลุ่มสตรี
และกลุ่ม
แม่บ้าน
โครงการ
ประกวดบ้าน
น่าอยู่ระดับ
หมู่บ้านและ
ระดับตาบล
โครงการ
ประกวด
หมู่บ้าน
สะอาด

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

เงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

กลุ่มวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

เพื่อให้
ตลาดนัด
ประชาชน
อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น
70,000.00 เพื่อส่งเสริม เด็กและเยาวชน
กิจกรรมด้าน ตาบลท่าสาป
พัฒนาการ
ของเด็ก
24,000.00 เพื่อส่งเสริม ผู้ด้อยโอกาสมี
สวัสดิการ คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
20,000.00 เพื่อพัฒนา อาชีพของกลุ่ม
ศักยภาพของ แม่บ้านและ
กลุ่มสตรีและ
กลุ่มสตรี
กลุ่มแม่บ้าน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

20,000.00 เพื่อให้ตาบล
ท่าสาปเป็น
ตาบลน่าอยู่

บ้านสะอาด

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

20,000.00 เพื่อให้ตาบล
ท่าสาปเป็น
ตาบลน่าอยู่

ตาบลท่าสาป
สะอาดน่าอยู่

20 ด้านสังคม คุณภาพชีวิต และรักษาความสงบ
เรียบร้อย

21 ด้านสังคม คุณภาพชีวิต และรักษาความสงบ
เรียบร้อย

22 ด้านสังคม คุณภาพชีวิต และรักษาความสงบ
เรียบร้อย

23 ด้านสังคม คุณภาพชีวิต และรักษาความสงบ
เรียบร้อย

24 ด้านสังคม คุณภาพชีวิต และรักษาความสงบ
เรียบร้อย

25 ด้านสังคม คุณภาพชีวิต และรักษาความสงบ
เรียบร้อย

26 ด้านสังคม คุณภาพชีวิต และรักษาความสงบ
เรียบร้อย

โครงการ เงินอุดหนุน
ส่งเสริม
ทั่วไป
สุขภาพ
ผู้สูงอายุ
โครงการสตรี เงินอุดหนุน
สัญจร
ทั่วไป

โครงการ เงินอุดหนุน
ส่งเสริม
ทั่วไป
สนับสนุน
พัฒนา
ศักยภาพ
สาธารณสุข
มูลฐาน อสม.
จัดซื้อ
เงินอุดหนุน
อุปกรณ์กีฬา
ทั่วไป

โครงการ เงินอุดหนุน
แข่งขันกีฬา
ทั่วไป
ต้านยาเสพ
ติด
ค่าใช้จ่ายส่ง เงินอุดหนุน
นักกีฬาเข้า
ทั่วไป
ร่วมแข่งขัน
ระดับอาเภอ
ระดับจังหวัด
โครงการรณรงค์ เงินอุดหนุน
เพื่อป้องกันและ
ทั่วไป
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

100,000.00

เพื่อให้
ผู้สูงอายุมี
ผู้สูงอายุมี สุขภาพแข็งแรง
สุขภาพ
แข็งแรง
30,000.00 เพื่อให้กลุ่ม
กลุ่มสตรีใน
สตรีในตาบล ตาบลมีอาชีพ
ต่าง ๆ
เสริม
แลกเปลี่ยน
ความรู้
60,000.00 เพื่อส่งเสริม
ประชาชนมี
งานด้าน
สุขภาพดี
สาธารณสุข
ภายในตาบล

100,000.00 เพื่อส่งเสริม อุปกรณ์กีฬา
การออกกาลัง
กายให้กับ
เยาวชน
200,000.00 เพื่อสนับสนุน ผู้ติดยาเสพติด
ให้ประชาชน ในตาบลท่าสาป
มีการออ
ลดลง
กาลังกาย
90,000.00 เพื่อส่งเสริม
นักกีฬา
กีฬาภายใน
ตาบล

30,000.00

เพื่อให้
เยาวชน
ห่างไกลยา
เสพติด

ตาบลท่าสาป
ปลอดยาเสพติด

27 ด้านสังคม คุณภาพชีวิต และรักษาความสงบ
เรียบร้อย

28 ด้านสังคม คุณภาพชีวิต และรักษาความสงบ
เรียบร้อย

29 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

30 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

31 ด้านการบริหารจัดการที่ดี
32 ด้านการบริหารจัดการที่ดี
33 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

34 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

35 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

โครงการ
อบรม
อาสาสมัคร
อพปร.และ
ชุดหนึ่งทีม
ตาบลหนึ่งทีม
กู้ภัย
ค่าใช้จ่าย
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
ค่าใช้จ่าย
ปลูกต้นไม้
เฉลิมพระ
เกียรติ
โครงการ
อบรมสัมมนา
และทัศน
ศึกษาดูงาน
จัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร
จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์
เอกสาร
จัดซื้อกล้อง
ถ่ายรูป

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

70,000.00 เพื่อป้องกัน ทีม กู้ภัยประจา
ภัยต่าง ๆ ใน
ตาบล
ชุมชน

รายได้
จัดเก็บเอง

50,000.00 เพื่อป้องกัน ภัยต่าง ๆ ได้รับ
และบรรเทา การบรรเทา
สาธารณภัย

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

20,000.00 เพื่อส่งเสริม
การปลูกป่า
ในชุมชน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

เงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

โครงการจัด เงินอุดหนุน
เวทีประชาคม
ทั่วไป
หมู่บ้าน/
ประชาคม

300,000.00

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ
หน้าที่
28,000.00 เพื่อเก็บ
เอกสาร
132,800.00 เพื่อใช้ปฏิบัติ
ราชการ
15,100.00 เพื่อใช้ปฏิบัติ
ราชการ
30,000.00

เพื่อใช้ใน
กิจการ
เทศบาล
20,000.00 เพื่อส่งเสริม
การมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน

ต้นไม้เพิ่มขึ้น

ความรู้เพิ่มขึ้น

เก็บเอกสารได้
เป็นสัดส่วน
คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์
เอกสาร
กล้องถ่ายรูป

การมีส่วนร่วม

36 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

37 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

38 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

39 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

40 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

41 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

42 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

43 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้ง
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
อบต.ท่าสาป
โครงการ
พบปะยาม
เช้า
ค่าใช้จ่ายราช
พิธี และรับ
เสด็จ
ค่าใช้จ่ายการ
จัดงานวัน
ท้องถิ่นไทย
ค่าใช้จ่ายการ
ดาเนินการ
ปกป้อง
สถาบันของ
ชาติ
อุดหนุน
อาเภอเมือง
ยะลา
ซ่อมแซม
ปรับปรุง
ห้องน้า
สาธารณะ
ตาบลท่าสาป
ปรับปรุง
อาคาร
เอนกประสงค์
ม.1

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

300,000.00

เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้ง

ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภา

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

10,000.00

เพื่อพบปะ
ส่วนราชการ

ความสามัคคี

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

5,000.00

เงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

เงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

เพื่อเป็น
รับเสด็จ
ค่าใช้จ่ายทาง
ราชพิธี
30,000.00 เพื่อร่วมจัด ความสามัคคี
งานวัน
ท้องถิ่นไทย
10,000.00 เพื่อปกป้อง ความรักชาติ
สถาบันของ
ศาสนา
ชาติ
พระมหากษัตริย์

15,000.00 เพื่อสนับสนุน
ส่วนราชการ
อื่น ๆ
400,000.00 เพื่อให้มี
ห้องน้า
สาธารณะไว้
บริการในทุก
พื้นที่
550,000.00 เพื่อปรับปรุง
อาคาร
เอนกประสงค์

ประเภณี
วัฒนธรรม
ห้องน้า
สาธารณะ

อาคาร

44 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างและ เงินอุดหนุน 1,300,000.00
ปรับปรุง
ทั่วไป
สะพาน ม.1 6
ก่อสร้างถนน เงินอุดหนุน 890,000.00
คอนกรีต
ทั่วไป
เสริมเหล็ก ม.
1-6
ก่อสร้างถนน เงินอุดหนุน 173,000.00
ลูกรัง ม.1 - 6
ทั่วไป

45 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

46 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก

สะพาน

เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก

ถนน

เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก

ทางลูกรัง

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลตาบลท่าสาป มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดย
ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 24 โครงการ จานวนเงิน 5,043,074 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณจานวน 23 โครงการ จานวนเงิน 5,039,574 ล้านบาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้
ยุทธศาสตร์
ด้านเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและการ
แก้ไขปัญหาความยากจน
ด้านการศึกษา ศาสนา
ประเพณี วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสังคม คุณภาพชีวิต
และรักษาความสงบ
เรียบร้อย
ด้านการบริหารจัดการที่ดี
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
รวม

2

การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
84,900.00

2

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
84,900.00

3

2,277,483.96

3

2,277,483.96

7

435,030.00

6

431,530.00

8
4
24

234,760.00
2,010,900.00
5,043,073.96

8
4
23

234,760.00
2,010,900.00
5,039,573.96

โครงการ

โครงการ

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

2 ด้าน
จัดซื้อรถไถ
เสริมสร้าง เดินตาม
ความ
เข้มแข็ง
ของระบบ
เศรษฐกิจ
ชุมชน
และการ
แก้ไข
ปัญหา
ความ
ยากจน

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

ระยะเวลา
วันที่เซ็น
การ
สัญญา
ดาเนิน
งาน
21/05/2556
3

500,000.00

2,400.00 ค่าจัดซื้อของ
ชาร่วย โครงการ
อาสาสมัครพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม

500,000.00

2,400.00 ค่าจัดซื้อของ
21/05/2556
ชาร่วย โครงการ
อาสาสมัครพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม

3

500,000.00

2,400.00 ค่าจัดซื้อของ
21/05/2556
ชาร่วย โครงการ
อาสาสมัครพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม

3

65,500.00

65,000.00 จัดซื้อรถไถเดิน
ตาม

19/07/2556

7

1,454,000.00 651,583.42 โครงการจัดซื้อ
อาหารเสริม(นม)
โรงเรียน ประจา
ภาคเรียนที่
1/2556

15/05/2556

140

1,454,000.00 651,583.42 โครงการจัดซื้อ
อาหารเสริม(นม)
โรงเรียน ประจา
ภาคเรียนที่
1/2556

15/05/2556

140

1,872,000.00 461,500.00 เงินอุดหนุนอาหาร 22/05/2556
กลางวัน โรงเรียน
บ้านท่าสาป
(จานวน 355 คน
100 วัน)

6

1,872,000.00 461,500.00 เงินอุดหนุนอาหาร 22/05/2556
กลางวัน โรงเรียน
บ้านท่าสาป
(จานวน 355 คน
100 วัน)

6

1,872,000.00 461,500.00 เงินอุดหนุนอาหาร 22/05/2556
กลางวัน โรงเรียน
บ้านท่าสาป
(จานวน 355 คน
100 วัน)

6

1,872,000.00 461,500.00 เงินอุดหนุนอาหาร 22/05/2556
กลางวัน โรงเรียน
บ้านท่าสาป
(จานวน 355 คน
100 วัน)

6

1,872,000.00 461,500.00 เงินอุดหนุนอาหาร 22/05/2556
กลางวัน โรงเรียน
บ้านท่าสาป
(จานวน 355 คน
100 วัน)

6

1,872,000.00 461,500.00 เงินอุดหนุนอาหาร 22/05/2556
กลางวัน โรงเรียน
บ้านท่าสาป
(จานวน 355 คน
100 วัน)

6

1,872,000.00 461,500.00 เงินอุดหนุนอาหาร 22/05/2556
กลางวัน โรงเรียน
บ้านท่าสาป
(จานวน 355 คน
100 วัน)

6

1,872,000.00 461,500.00 เงินอุดหนุนอาหาร 22/05/2556
กลางวัน โรงเรียน
บ้านท่าสาป
(จานวน 355 คน
100 วัน)

50,000.00
50,000.00
50,000.00
24,000.00

7 ด้านสังคม
คุณภาพ
ชีวิต และ
รักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

ส่งเสริม
เงิน
สนับสนุนการ อุดหนุน
ทากิจกรรม ทั่วไป
ของกลุ่มสตรี
และกลุ่ม
แม่บ้าน

10,600.00
10,600.00
10,600.00
500.00

6

ค่าอาหาร
ค่าอาหาร
ค่าอาหาร
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์
(ประจาเดือน
เมษายน 56)

29/03/2556
29/03/2556
29/03/2556
02/04/2556

4
4
4
8

24,000.00

500.00 สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์
(ประจาเดือน
เมษายน 56)

02/04/2556

8

20,000.00

11,700.00 จัดจ้างประกอบ
อาหารพร้อม
เครื่องดื่ม ตาม
โครงการส่งเสริม
กิจกรรมบทบาท
สตรี

26/03/2556

3

8 ด้านสังคม
คุณภาพ
ชีวิต และ
รักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

โครงการ
ส่งเสริม
สุขภาพ
ผู้สูงอายุ

9 ด้านสังคม จัดซื้อ
คุณภาพ อุปกรณ์กีฬา
ชีวิต และ
รักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

100,000.00 100,000.00 เงินอุดหนุนชมรม 20/05/2556
ผู้สูงอายุ โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดาเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

3

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

100,000.00

7

99,780.00 สนับสนุนอุปกรณ์ 30/04/2556
กีฬาของเทศบาล
ตาบลท่าสาป

200,000.00

4,800.00 ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน
กีฬาเซปักตะกร้อ

10/04/2556

6

200,000.00

4,800.00 ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน
กีฬาเซปักตะกร้อ

10/04/2556

6

200,000.00

4,800.00 ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน
กีฬาเซปักตะกร้อ

10/04/2556

6

200,000.00

4,800.00 ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน
กีฬาเซปักตะกร้อ

10/04/2556

6

200,000.00

4,800.00 ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน
กีฬาเซปักตะกร้อ

10/04/2556

6

200,000.00

12 ด้านสังคม
คุณภาพ
ชีวิต และ
รักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

ค่าใช้จ่าย
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

รายได้
จัดเก็บ
เอง

4,800.00 ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน
กีฬาเซปักตะกร้อ

10/04/2556

6

90,000.00

14,370.00 ค่าจัดซื้อวัสดุ
20/05/2556
อุปกรณ์ โครงการ
แข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์
ประจาปี 56

3

90,000.00

14,370.00 ค่าจัดซื้อวัสดุ
20/05/2556
อุปกรณ์ โครงการ
แข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์
ประจาปี 56

3

50,000.00

8,680.00 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 06/12/2555
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

5

28,000.00

4,850.00 จัดซื้อครุภัณฑ์
สานักงาน (ตู้เก็บ
เอกสาร)

17/07/2556

3

28,000.00

4,850.00 จัดซื้อครุภัณฑ์
สานักงาน (ตู้เก็บ
เอกสาร)

17/07/2556

3

14 ด้านการ จัดซื้อเครื่อง เงิน
บริหาร คอมพิวเตอร์ อุดหนุน
จัดการที่ดี
ทั่วไป

132,800.00 128,700.00 จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

09/10/2556

7

15 ด้านการ จัดซื้อ
บริหาร เครือ่ งพิมพ์
จัดการที่ดี เอกสาร

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

15,100.00

14,800.00 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 09/10/2556
เอกสาร

7

16 ด้านการ จัดซื้อกล้อง
บริหาร ถ่ายรูป
จัดการที่ดี

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

30,000.00

30,000.00 ซื้อกล้องถ่ายรูป

19/07/2556

5

20,000.00

12,000.00 จ้างเหมาประกอบ 19/04/2556
อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม

15

20,000.00

12,000.00 จ้างเหมาประกอบ 19/04/2556
อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม

15

19 ด้านการ ค่าใช้จ่ายการ เงิน
บริหาร จัดงานวัน
อุดหนุน
จัดการที่ดี ท้องถิ่นไทย ทั่วไป

5,000.00

1,050.00 ซื้อผ้ายืดสีเหลือง
ใช้ในงานราชพิธี

30/11/2555

3

5,000.00

1,050.00 ซื้อผ้ายืดสีเหลือง
ใช้ในงานราชพิธี

30/11/2555

3

30,000.00

15,960.00 จัดซื้อเสื้อกีฬา
ตามโครงการงาน
วันท้องถิ่นไทย

12/03/2556

3

20 ด้านการ อุดหนุน
บริหาร อาเภอเมือง
จัดการที่ดี ยะลา

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

22 ด้าน
ปรับปรุง
เงิน
โครงสร้าง อาคาร
อุดหนุน
พื้นฐาน เอนกประสงค์ ทั่วไป
ม.1

15,000.00

15,000.00 โครงการสนับสนุน 08/05/2556
การอนุรักษ์
วัฒนธรรมแระ
เพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นในเขต
อาเภอเมืองยะลา

3

400,000.00 100,000.00 โครงการปรับปรุง 20/04/2556
ห้องน้า
สาธารณประโยชน์
ม.6

60

400,000.00 100,000.00 โครงการปรับปรุง 20/04/2556
ห้องน้า
สาธารณประโยชน์
ม.6

60

400,000.00 100,000.00 โครงการปรับปรุง 20/04/2556
ห้องน้า
สาธารณประโยชน์
ม.6

60

400,000.00 100,000.00 โครงการปรับปรุง 20/04/2556
ห้องน้า
สาธารณประโยชน์
ม.6

60

550,000.00 549,000.00 โครงการก่อสร้าง 20/04/2556
อาคาร
เอนกประสงค์ ม.1

150

890,000.00 542,500.00 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.4
ซอยลางาเจ๊ะบู
อุทิศ

20/04/2556

90

890,000.00 542,500.00 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.4
ซอยลางาเจ๊ะบู
อุทิศ

20/04/2556

90

173,000.00 118,800.00 โครงการปรับปรุง 20/04/2556
ถนนดินลูกรังเสริม
ผิวจราจรหินคลุก
ม.4 ซอยปูโป๊ะ

90

173,000.00 118,800.00 โครงการปรับปรุง 20/04/2556
ถนนดินลูกรังเสริม
ผิวจราจรหินคลุก
ม.4 ซอยปูโป๊ะ

90

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2556
เทศบาลตาบลท่าสาป

ยุทธ
ศาสตร์

ด้านเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและ
การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน

แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด
จา
นวน

จา
นวน

งบ
ประมาณ

ลงนามสัญญา
จา
นวน

เบิกจ่าย

งบ
ประมาณ

จา
นวน

100%

งบ
ประมาณ

จา
นวน

งบ
ประมาณ

900,000.00

5

1,115,500.00

2

84,900.00

2

84,900.00

2

84,900.00

ด้านการศึกษา ศาสนา
ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

15 4,757,000.00

10

4,057,500.00

3

2,277,483.96

3

2,277,483.96

3

2,277,483.96

ด้านสังคม คุณภาพ
ชีวิต และรักษาความ
สงบเรียบร้อย

24 4,250,000.00

13

814,000.00

7

435,030.00

6

431,530.00

6

431,530.00

30,000.00

1

20,000.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

ด้านการบริหารจัดการ
ที่ดี

16 5,991,000.00

12

895,900.00

8

234,760.00

8

234,760.00

8

234,760.00

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

13 37,650,000.0
0

5

3,313,000.00

4

2,010,900.00

4

2,010,900.00

4

2,010,900.00

ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

6

งบ
ประมาณ

อนุมัติงบประมาณ

1

แผนภูมิแสดงจานวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

ด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน

ด้ านการบริหารจัดการที่ดี

100%
เบิกจ่าย

ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม

ลงนามสัญญา
ด้ านสังคม คุณภาพชีวติ และรักษาความสงบเรี ยบร้ อย
อนุมตั ิงบประมาณ
ด้ านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น

แผนการดาเนินการ
ทังหมด
้

ด้ านเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของระบบ เศรษฐกิจชุมชนและการแก้ ไขปั ญหา
ความยากจน
0

5

10

15

20

25

30

แผนภูมิแสดงมูลค่ าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

ด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน

ด้ านการบริหารจัดการที่ดี

100%
เบิกจ่าย

ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม

ลงนามสัญญา
ด้ านสังคม คุณภาพชีวติ และรักษาความสงบเรี ยบร้ อย

อนุมตั ิงบประมาณ

แผนการดาเนินการ
ทังหมด
้

ด้ านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น

ด้ านเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของระบบ เศรษฐกิจชุมชนและการแก้ ไข
ปั ญหาความยากจน
0.00

10,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
40,000,000.00

ช.ผลการดาเนินงาน
ได้ดาเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณปี 2556 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการ
ต่างๆ ประสบผลสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการ
ดาเนินงานที่สาคัญดังนี้
อปท.
ใส่ ข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น การ เช่ น แผนภู มิ ตาราง กราฟเปรี ย บเที ย บ รู ป ถ่ า ย
ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดาเนินงานด้านอื่น ๆ
1. ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับกลุ่มเยาวชน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ฯลฯ
(ใส่รูป)
2. จัดซื้อรถไถเดินตาม
(ใส่รูป)
3. ส่งเสริมอาหารเสริม (นม)
(ใส่รูป)
4. สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในพืน้ ที่ตาบลท่าสาป
(ใส่รูป)
5. โครงการหนูน้อยในโลกกว้างสร้างสายใยในครอบครัว
(ใส่รูป)
6. ส่งเสริมสนับสนุนการทากิจกรรมของกลุ่มสตรีและกลุ่มแม่บ้าน
(ใส่รูป)
7. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
(ใส่รูป)
8. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
(ใส่รูป)
9. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
(ใส่รูป)
10. ค่าใช้จ่ายส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับอาเภอ ระดับจังหวัด
(ใส่รูป)
11. ค่าใช้จ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ใส่รูป)
12. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
(ใส่รูป)

13. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
(ใส่รูป)
14. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร
(ใส่รูป)
15. จัดซื้อกล้องถ่ายรูป
(ใส่รูป)
16. โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตาบล
(ใส่รูป)
17. ค่าใช้จ่ายราชพิธี และรับเสด็จ
(ใส่รูป)
18. ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันท้องถิ่นไทย
(ใส่รูป)
19. อุดหนุนอาเภอเมืองยะลา
(ใส่รูป)
20. ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้าสาธารณะตาบลท่าสาป
(ใส่รูป)
21. ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ม.1
(ใส่รูป)
22. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 - 6
(ใส่รูป)
23. ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.1 - 6
(ใส่รูป)
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์
จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลตาบลท่าสาปทราบ เพื่อจะได้พิจารณา
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม 2556
นายมะสดี หะยีปิ
นายกเทศมนตรีตาบลท่าสาป

