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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถ  าทะลุ 

เรื่อง  การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

*************************** 

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ  
การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานในรอบปี  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการ
บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 30 (5)  ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 

  ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2550  มาตรา  287  วรรค 3  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 30 (5)  องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าทะลุ  จึง
ขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2556  มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม            
ในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าทะลุ  ดังนี้ 

  ก.  วิสัยทัศน์  ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าทะลุ 
        “คิดสร้างสรรค์ จริงใจมุ่งม่ัน พัฒนาท้องถิ่น ไม่แบ่งแยกฝ่ายใด เราร่วมใจพัฒนา” 

  ข.  พันธกิจ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าทะลุ  มีดงันี้ 
  1.  จัดให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า   
  2.  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค 

   3.  จัดให้มีและบ ารุงแสงสว่างให้เพียงพอ 
4.  จัดให้มีการขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง 
5.  สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
6.  สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
7.  สนับสนุนส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
8.  จัดให้มีและสนับสนุนสวัสดิการสังคม 
9.  สนับสนุนส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
10. พัฒนาระบบจัดเก็บภาษี 
11. พัฒนาบุคลากร 
12. จัดให้มีและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อม 
13. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
14. จัดท าผังเมือง อบต. 
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15. เปิดเผยและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
16. จัดให้มีและบ ารุงรักษาการระบายน้ า 

  ค.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
   1. การคมนาคมทางบกและทางน้ าสะดวกรวดเร็ว 
   2. ราษฎรมีน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคท่ัวถึงตลอดทั้งปี 
   3. พ้ืนที่มีแสงสว่างเพียงพอเพ่ือความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   4. ประชาชนได้มีโอกาสทางการศึกษาท่ีดีขึ้นและท านุบ ารุง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ี
   5. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
   6. เด็กและเยาวชนมีสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจที่ดีและแข็งแรง ตลอดจนถึง
ประชาชนทั่วไปได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ 
   7. ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคมตามสมควร 
   8. ประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด 
   9. อบต. สามารถจัดเก็บรายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย 
   10. บุคลากรของ อบต. ได้รับการพัฒนามีความรู้ความสามารถ 
   11. เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนถึงวัสดุอุปกรณ์และสถานที่มีความพร้อม เพ่ือที่จะ
พัฒนาท้องถิ่น 
   12. ให้มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
   13. มีระบบผังเมืองที่ด ี
   14. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  รวดเร็วและถูกต้อง ทัน
เหตุการณ ์
   15. ต าบลและหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ าที่ดีไม่ท่วมขัง 

  ง.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบล 
ถ้ าทะลุ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้  6  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
            1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ประปา 
คลอง คู ท่อระบายน้ า และไฟฟ้า 
           2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
        2.1 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกระดับชั้น 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
        3.1 แนวทางการพัฒนาจัดสวัสดิการสังคม ส่งเสริมสนับสนุน และการป้องกัน  
            4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
        4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และการจัดซื้อจัด
จ้างวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 
              5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมวันส าคัญของชาติ 
        5.1 แนวทางการการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน จัดกิจกรรม อนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
   6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อย 
        6.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัย และความสงบ
เรียบร้อย 
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    องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าทะลุ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน                   
เช่น  การจัดท าเวทีประชาคม  การจัดท าแผนชุมชน การประชุมกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟังปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่บรรจุไว้                
ในแผนพัฒนา  3  ปี ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าทะลุ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 – 2558) 
เมื่อวันที่  12  มิถุนายน  2555  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 
2556   รวม   59   โครงการ งบประมาณ  59,432,600 บาท   สามารถจ าแนก                        
ตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรม
วันส าคัญของชาติ 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัย และความสงบ
เรียบร้อย 
 

15 
5 

17 
2 
6 
 

14 

  46,399,000.- 
  1,679,600.- 

    1,820,000.- 
       650,000.- 
   2,704,000.- 

        
    6,180,000.- 

รวม 59   59,432,600 
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แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556 ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าทะลุ 

 

 
 

แผนภูมิ   แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556 ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าทะลุ 
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ฉ.  การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าทะลุ  ได้ประกาศใช้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2555  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2556  , โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ.2556 และเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ  รวมทั้งสิ้น   68   โครงการ  งบประมาณ  11,795,599.- บาท  สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 

1.  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2556 
 

ที ่ โครงการ ปริมาณงาน งบประมาณ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน   
 -  แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน  

สะพาน ทางเท้า ประปา คลอง คู ท่อระบายน  า และไฟฟ้า 
 

 1.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ า 
     คสล. สายเหมืองใหม่ หมู่ที่ 3 

จ านวน  1  สาย 70,000 

 2.  โครงการถางป่าสองข้างทาง  จ านวน 5 สาย 38,500 
 3.  โครงการขุดลอกคลองและปรับสภาพถนนที่มีดิน  

     สไลด์ปิดทับเส้นทาง หมู่ที่ 3,5 
จ านวน 2 จุด 60,000 

 4.  โครงการขุดลอกคลองสายเหมืองใหม่ หมู่ที่ 3 จ านวน 1 สาย 150,000 
 5.  โครงการฉีดยาฆ่าหญ้าและวัชพืชสองข้างทาง  จ านวน 3 สาย 45,000 
 6.  โครงการเป่าล้างบ่อน้ าบาดาลของ อบต.ถ้ าทะลุ จ านวน 2 บ่อ 30,000 
 7.  จัดซื้อท่อระบายน้ า (คสล.)  จ านวน 3 ลูก 4,050 
 8.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ า  

     คสล. สายเหมืองใหม่ หมู่ที ่3 
จ านวน  1  สาย 292,000 

 
 9.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ า 

     คสล. สายวังน้องนุช หมู่ที่ 1 
จ านวน  1  สาย 95,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา   
 -  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการศึกษาขั นพื นฐาน

ทุกระดับชั น 
  

 1.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
     เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดท าอาหาร  
     กลางวันให้กับ ศพด.ต.ถ้ าทะลุ 

จ านวน  1  โครงการ 119,171 

 2.  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก รร. 1 แห่ง ศพด. 1 แห่ง 59,260 
 3.  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ เด็กจ านวน  280  คน 728,000 
      โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง   
 4.  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กจ านวน  70  คน 101,213 
      ให้กับ ศพด.ต.ถ้ าทะลุ   
 5.  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กจ านวน  280  คน 540,153.80 
      ให้กับโรงเรียนบ้านตังกาเด็ง   
 6.  โครงการประชุมผู้ปกครอง จ านวน  1  โครงการ 2,114 



- 6 - 
 

ที ่ โครงการ ปริมาณงาน งบประมาณ 
3. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต   
 - แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม   
 1.  โครงการสงเคราะห์เด็กด้อยโอกาส จ านวน  20  คน 54,000 
 2.  โครงการรวมพลังสตรีเนื่องในวันสตรีสากล จ านวน  1  โครงการ 19,500 
 3.  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ถ้ าทะลุ คัพ จ านวน  1  โครงการ 72,970 
 4.  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหฯ์ จ านวน  1  โครงการ 16,000 
 5.  อุดหนุนค่าใช้จ่ายสาธารณสุข จ านวน  5  หมู่บ้าน 50,000 
 6.  สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จ านวน  1  โครงการ 71,770 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ   
 - แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน ฝึกอบรม 

ศึกษาดูงาน และการจัดซื อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ 

  

 1.  โครงการทุนการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท จ านวน  1  โครงการ 65,000 
 2.  ค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ แก่พนักงาน จ านวน  1  โครงการ 313,729 
 3.  โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จ านวน  1  โครงการ 40,000 
 4.  จดัซื้อเครื่องสูบน้ าพร้อมอุปกรณ์  จ านวน 1 เครื่อง 46,000 
 5.  จัดซื้อเครื่องปั่นไฟสนามตู้เชื่อมในตัวพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 เครื่อง   63,000 
 6.  จัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 เครื่อง   12,000 
 7.  จัดซื้อชุดหัวตัดแก๊สพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 เครือ่ง   24,000 
 8.  จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะหมู่บูชา จ านวน  1  ชุด   4,250 
 9.  จัดซื้อกระจกโต๊ะห้องประชุมและโต๊ะท างาน จ านวน  4  รายการ 8,120 
 10.  จัดซื้อวัสดุกีฬา  จ านวน 23 รายการ   57,720 
 11.  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด จ านวน 17 รายการ 53,820 
 12.  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนการคลัง  จ านวน 18 รายการ 76,110 
 13.  จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล จ านวน  2  เครื่อง 19,800 
 14.  จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (กบไฟฟ้า)  จ านวน 1 เครื่อง 5,800 
 15.  จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องขยายเสียง) จ านวน  1  ชุด 16,250 
 16.  จัดซื้อวัสดุส านักงาน ส านักปลัด  จ านวน 24 รายการ 42,461 
 17.  จัดซื้อวัสดุส านักงาน ส่วนการคลัง  จ านวน 32 รายการ 43,790 
 18.  จัดซื้อวัสดุส านักงาน ส่วนโยธา  จ านวน 16 รายการ 14,214 
 19.  จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน 28 รายการ 74,970 
 20.  จดัซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  จ านวน 2 เครื่อง   60,000 
 21.  โครงการจัดท าเวทีประชาคมต าบล จ านวน  1  โครงการ 5,300 
 22.  โครงการจัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้าน 

 
 
 
 

จ านวน  1  โครงการ 7,655 
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5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม และกิจกรรมวันส าคัญของชาติ 

  

 -  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน จัดกิจกรรม 
อนุรักษ์และฟื้นฟู 

  

 1.  โครงการประเพณีลอยกระทง จ านวน  1  โครงการ 11,440 
 2.  โครงการศึกรวมพลคนรักพ่อต าบลถ้ าทะลุ จ านวน  1  โครงการ 36,935 
 เทิดไท้องค์ราชัน ต้านภัยยาเสพติด   
 3.  โครงการรวมพลังพัฒนาหมู่บ้านถวายพ่อ จ านวน  1  โครงการ 29,762.20 
 4.  โครงการวันขึ้นปีใหม่ จ านวน  1  โครงการ 34,560 
 5.  โครงการวันลูกทุ่งไทย จ านวน  1  โครงการ 30,930 
 6.  โครงการวันผู้สูงอายุ จ านวน  1  โครงการ 81,980 
 7.  โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมงานสมโภชหลักเมือง จ านวน  1  โครงการ 20,800 
 8.  โครงการละศีลอดเดือนรอมฎอน จ านวน  1  โครงการ 11,100 
 9.  โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีทาง

พระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา 
จ านวน  1  โครงการ 3,945 

 10.  โครงการวันแม่แห่งชาติ จ านวน  1  โครงการ 23,650 
 11.  โครงการมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา จ านวน  1  โครงการ 32,750 
 12.  โครงการวันกล้วยหินและของดีบันนังสตา จ านวน  1  โครงการ 14,200 
 13.  โครงการถือศีลกินเจ จ านวน  1  โครงการ 11,990 

6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัย 
และความสงบเรียบร้อย 

  

 -  แนวทางการพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัย 
และความสงบเรียบร้อย 

  

 1.  โครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคให้กับชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน 

จ านวน  1  โครงการ 18,300 

 2.  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลวันสงกรานต์ 

จ านวน  1  โครงการ 16,366 

 
2.  จ่ายขาดเงินสะสม 

 
ที ่ โครงการ ปริมาณงาน งบประมาณ 
 1.  ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จ านวน 1 คัน 3,298,000 
 2.  ค่าจัดซื้อถังรองรับมูลฝอยแบบพลาสติก  

     ขนาดความจุ 120 ลิตร  
จ านวน 250 ใบ 462,500 
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3.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 
ที ่ โครงการ ปริมาณงาน งบประมาณ 
 1.  ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) 
จ านวน 1 เครื่อง 25,000 

 2.  ค่าจัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ถ้ าทะลุ 
3.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหมือง
ใหม่  หมู่ที ่3 
4.  ค่าจัดซื้อรถยนต์แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ดับเบิ้ลแค็บ 
5.  โครงการพูดคุยให้เกิดสันติภาพสรรสร้างความสามัคคี 
ห่างไกลยาเสพติด 
6.  โครงการบ ารุงรักษาถนนลาดยางสายบ้านบันนังบูโบ-
บ้านบุหลัน หมู่ที่ 3 

จ านวน  1  โครงการ 
 

กว้าง  4  ม. ยาว  70  ม. 
หนา  0.15  ม. 
จ านวน  1  คัน  

จ านวน  1  โครงการ 
 

จ านวน  1  โครงการ  

119,000 
 

236,000 
 

890,000 
50,000 

 
140,000 

 
 7.  โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน  279  คน 2,313,700 
 8.  โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน  35  คน 210,000 
 

แผนภูมิ   แสดงงบประมาณในข้อบัญญัติ , จ่ายขาดเงินสะสม  และเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าทะลุ 
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ช.  ผลการด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าทะลุ  ได้ด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2556  ในเขตพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุน
จากภาคประชาชน  หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ จนโครงการต่าง ๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี  
และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าทะลุ  
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าทะลุ  โทร.073-261007  หรือ
แจ้งผ่านทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าทะลุทราบ  เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินงาน  และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
  

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  4  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2556 
     

        
          
     (นายประจักร์  ชาติมนตรี) 
                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าทะลุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถ  าทะลุ 

เรื่อง  การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

*************************** 

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ  
การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานในรอบปี  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการ
บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าทะลุได้มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าทะลุ  ในการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2556 ครั้งที่ 1/2556  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556
เรียบร้อยแล้ว 

   องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าทะลุ  จึงขอประกาศผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  4  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2556 
 

                  
          
     (นายประจักร์  ชาติมนตรี) 
                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าทะลุ 


