
 
ประกาศ เทศบาลต าบลบ้านใต้ 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดใหผู้้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลบ้านใต้ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผล
การด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพื่อให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลบ้านใต้ ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลบ้านใต้  
    ""บ้านใต้ชุมชนน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี มีการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม พร้อมพัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นเลิศ"" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลบ้านใต้  
     
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลบ้านใต้ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ด้านการบริหารการจัดการภาครัฐ 
 
    ด้านการศึกษา 
    ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
    ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ด้านเศรษฐกิจ 
  
ง. การวางแผน 



    เทศบาลต าบลบ้านใต้ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตาม
กระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามา
จัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพืน้ท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
    เทศบาลต าบลบ้านใต้ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันท่ี XX XXXXXX XXXX โดยได้
ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  

ยุทธศาส
ตร์ 

2561 2562 2563 2564 

จ านว
น 

งบประมาณ 
จ านว

น 
งบประมาณ 

จ านว
น 

งบประมาณ 
จ านว

น 
งบประมาณ 

ด้านการ
บริหาร
การ
จัดการ
ภาครัฐ 

39 3,337,200.00 28 4,290,000.00 25 1,520,000.00 25 1,520,000.00 

ด้าน
การศึกษ
า 

32 4,858,000.00 39 
11,098,000.0

0 
39 6,182,000.00 37 5,188,000.00 

ด้าน
สาธารณ
สุขและ
ส่ิงแวดล้อ
ม 

31 
19,024,000.0

0 
33 

17,898,000.0
0 

34 
20,498,000.0

0 
33 

17,898,000.0
0 

ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม 

15 5,080,000.00 15 5,080,000.00 15 5,080,000.00 15 5,080,000.00 

ด้าน
โครงสร้า
งพื้นฐาน 

83 
532,806,000.

00 
20 

87,901,000.0
0 

13 
74,410,000.0

0 
14 

761,810,000.
00 

ด้าน
เศรษฐกิจ 

11 2,650,000.00 14 2,890,000.00 14 2,810,000.00 14 2,810,000.00 

รวม 211 
567,755,200

.00 
149 

129,157,000
.00 

140 
110,500,000

.00 
138 

794,306,000
.00 

 

  
จ. การจัดท างบประมาณ 



ผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านใต้ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันท่ี XX XXXXXX XXXX โดยมีโครงการท่ี
บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 57 โครงการ งบประมาณ 12,862,400 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านการบริหารการจัดการภาครัฐ 14 350,000.00 

ด้านการศึกษา 22 2,465,800.00 

ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 8 5,225,000.00 

ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 5 3,725,600.00 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5 856,000.00 

ด้านเศรษฐกิจ 3 240,000.00 

รวม 57 12,862,400.00 
 

  
    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลบ้านใต้ มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. ด้านการ
บริหารการ
จัดการ
ภาครัฐ 

โครงการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
5,000.00 เพื่อพัฒนาบุคลากร

ให้มีประสิทธิภาพ 
จัดกิจกรรมพัฒนา
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วน
ท้องถิ่น และ
พนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ศึกษาดู
งาน) จ านวน 1 
ครั้ง/ป ี

2. ด้านการ
บริหารการ
จัดการ
ภาครัฐ 

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 

 
5,000.00 เพื่อส่งเสริม การมี

ส่วนร่วมของ 
ประชาชนในการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

จัดงานวันเทศบาล
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

3. ด้านการ โครงการจัดงานวัน
 

5,000.00 เพื่อส่งเสริม การมี จัดงานวันท้องถิ่น



บริหารการ
จัดการ
ภาครัฐ 

ท้องถิ่นไทย ส่วนร่วมของ 
ประชาชนในการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

ไทยจ านวน 1 ครั้ง/
ปี 

4. ด้านการ
บริหารการ
จัดการ
ภาครัฐ 

โครงการจัดเวที
ประชาคมเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาและ
แผนชุมชน 

 
10,000.00 เพื่อส่งเสริม การมี

ส่วนร่วมของ 
ประชาชนในการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

จัดเวทีประชาคม
เพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาและ
แผนชุมชน จ านวน 
5 หมู่บ้านๆ ละ 1 
ครั้ง/ป ี

5. ด้านการ
บริหารการ
จัดการ
ภาครัฐ 

โครงการจัดท าวารสาร
ของเทศบาลต าบล
บ้านใต้ 

 
5,000.00 เพื่อส่งเสริม การมี

ส่วนร่วมของ 
ประชาชนในการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

จัดท าวารสารของ
เทศบาลต าบลบ้าน
ใต้ จ านวน 4 ครั้ง/
ปี 

6. ด้านการ
บริหารการ
จัดการ
ภาครัฐ 

โครงการบ ารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์
ของส านักปลัดของ
ส านักปลัด  

 
50,000.00 เพื่อให้การ

ปฏิบัติงาน มี
ประสิทธิภาพ 

100 

7. ด้านการ
บริหารการ
จัดการ
ภาครัฐ 

โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม 
และพัฒนาอาคาร
ส านักงานเทศบาล
ต าบลบ้านใต้ 

 
100,000.00 เพื่อให้การ

ปฏิบัติงาน มี
ประสิทธิภาพ 

ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม และ
พัฒนาอาคาร
ส านักงานฯ เช่น 
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร , ระบบ
รักษาความ
ปลอดภัย , ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ , 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
หรือส่ิงอ านวยความ
สะดวกอื่นๆ เป็นต้น 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

8. ด้านการ
บริหารการ
จัดการ
ภาครัฐ 

โครงการ
ประชาสัมพันธ์และ
จัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ี 

 
30,000.00 เพื่อให้การ

ปฏิบัติงาน มี
ประสิทธิภาพ 

จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์และ
จัดเก็บภาษี
เคล่ือนท่ี จ านวน 1 



ครั้ง/ป ี

9. ด้านการ
บริหารการ
จัดการ
ภาครัฐ 

โครงการบ ารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์
ของกองคลัง(แผนงาน
บริหารท่ัวไป งาน
บริหารงานคลัง) 

 
20,000.00 เพื่อให้การ

ปฏิบัติงาน มี
ประสิทธิภาพ 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(รายจ่ายเพื่อ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อม
บ ารุงตามปกติหรือ
ค่าซ่อมกลาง)
จ านวนเงิน 1 ครั้ง/
ปี 

10. ด้านการ
บริหารการ
จัดการ
ภาครัฐ 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนท่ีเกิดจากสา
ธารณภัยต่างๆ 

 
10,000.00 เพื่อพัฒนา การ

ป้องกันและ บรรเทา
สาธารณภัย ให้มี
ประสิทธิภาพ 

จัดสรรงบประมาณ
โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนท่ีเกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

11. ด้านการ
บริหารการ
จัดการ
ภาครัฐ 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ 

 
20,000.00 เพื่อพัฒนา การ

ป้องกันและ บรรเทา
สาธารณภัย ให้มี
ประสิทธิภาพ 

จัดต้ังศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
ส าคัญ จ านวน 1 
แห่ง 

12. ด้านการ
บริหารการ
จัดการ
ภาครัฐ 

โครงการฝึกอบรมหรือ
ฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนเทศบาลต าบล
บ้านใต้ 

 
10,000.00 เพื่อพัฒนา การ

ป้องกันและ บรรเทา
สาธารณภัย ให้มี
ประสิทธิภาพ 

ฝึกอบรมหรือฝึก
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนเทศบาลต าบล
บ้านใต้จ านวน 1 
ครั้ง/ป ี

13. ด้านการ
บริหารการ
จัดการ
ภาครัฐ 

โครงการบ ารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์
ของส านักปลัด 

 
10,000.00 เพื่อให้การ

ปฏิบัติงาน มี
ประสิทธิภาพ 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(รายจ่ายเพื่อ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา



โครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อม
บ ารุงตามปกติหรือ
ค่าซ่อมกลาง)
จ านวนเงิน 1 ครั้ง/
ปี 

14. ด้านการ
บริหารการ
จัดการ
ภาครัฐ 

เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุน โครงการ
ศูนย์รวมข้อมูล 
ข่าวสารการจัดซื้อจัด
จ้าง ขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น 
ในระดับอ าเภอ  

 
70,000.00 เพื่อให้การ

ปฏิบัติงาน มี
ประสิทธิภาพ 

ศูนย์รวมข้อมูล 
ข่าวสารการจัดซื้อ 
จัดจ้างขององค์กร 
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในระดับ
อ าเภอ จ านวน 1 
แห่ง/ป ี

15. ด้าน
การศึกษา 

โครงการจ้างเหมา
บริการท าความ
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลต าบล
บ้านใต้ 

 
108,000.00 เพื่อส่งเสริม 

สนับสนุนคุณภาพ 
การศึกษาให้ม ี
ประสิทธิภาพ 

จ้างเหมาบริการท า
ความสะอาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลบ้าน
ใต้ จ านวน 1 ครั้ง/
ปี ได้แก่- พนักงาน
ท าความสะอาด
จ านวน 1 อัตรา 
เป็นเงิน 11,500 
บาท/เดือน รวม
เป็นเงิน 108,000 
บาท  

16. ด้าน
การศึกษา 

โครงการบ ารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์
ของส านักปลัด 

 
10,000.00 เพื่อให้การ

ปฏิบัติงาน มี
ประสิทธิภาพ 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(รายจ่ายเพื่อ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อม
บ ารุงตามปกติหรือ
ค่าซ่อมกลาง)
จ านวนเงิน 1 ครั้ง/
ปี 



17. ด้าน
การศึกษา 

โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม 
และพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
บ้านใต้  

 
100,000.00 เพื่อส่งเสริมสนับ 

สนุนคุณภาพ 
การศึกษาให้ม ี
ประสิทธิภาพ 

ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม และ
พัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเช่น ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร , ระบบ
รักษาความ
ปลอดภัย , ระบบ
สาธารณูปโภค -
สาธารณูปการ , 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
หรือส่ิงอ านวยความ
สะดวกอื่นๆ เป็นต้น 
จ านวน 1แห่ง 

18. ด้าน
การศึกษา 

โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ ์

 
10,000.00 เพื่อส่งเสริมและ 

พัฒนาสุขภาพพลา
มัย ของเยาวชนและ 
ประชาชน 

จัดการแข่งขันกีฬา
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

19. ด้าน
การศึกษา 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาต้านภัยยา
เสพติด 

 
20,000.00 เพื่อส่งเสริมและ 

พัฒนาสุขภาพพลา
มัย ของเยาวชนและ 
ประชาชน 

จัดการแข่งขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติด 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

20. ด้าน
การศึกษา 

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 

 
20,000.00 เพื่อส่งเสริม 

สนับสนุนคุณภาพ 
การศึกษาให้ม ี
ประสิทธิภาพ 

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ จ านวน 1 
ครั้ง/ป ี

21. ด้าน
การศึกษา 

โครงการส่งเสริมการ
ออกก าลังกายต าบล
บ้านใต้ 

 
5,000.00 เพื่อส่งเสริมและ 

พัฒนาสุขภาพพลา
มัย ของเยาวชนและ 
ประชาชน 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา/
อุปกรณ์การออก
ก าลังกายให้กับ
ชุมชนภายในเขต
เทศบาลต าบลบ้าน
ใต้ จ านวน 1 ครัง้/
ปี 

22. ด้าน
การศึกษา 

โครงการส่งเสริมกีฬา
ต าบลบ้านใต้ 

 
5,000.00 เพื่อส่งเสริมและ 

พัฒนาสุขภาพพลา
จัดการแข่งขันกีฬา
ระหว่างชุมชน , 



มัย ของเยาวชนและ 
ประชาชน 

เยาวชน และ
ประชาชน จ านวน 
1 ครั้ง/ป ี

23. ด้าน
การศึกษา 

โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุงดูแลรักษา 
และพัฒนา
สวนสาธารณะลาน
พระบรม-ราชานุเสาว
รีย์ รัชกาลท่ี 5  

 
10,000.00 เพื่อส่งเสริมและ 

พัฒนาสุขภาพพลา
มัย ของเยาวชนและ 
ประชาชน 

ก่อสร้าง ปรับปรุง
ดูแลรักษา และ
พัฒนา
สวนสาธารณะลาน
พระ-บรมราชานุ
เสาวรีย์ รัชกาลท่ี 5 
จ านวน 1ครั้ง/ป ี

24. ด้าน
การศึกษา 

โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซม และพัฒนา
สนามกีฬา ศูนย์ออก
ก าลังกาย หรือศูนย์
กีฬา 

 
10,000.00 เพื่อส่งเสริมและ 

พัฒนาสุขภาพพลา
มัย ของเยาวชนและ 
ประชาชน 

สนามกีฬา ศูนย์
ออกก าลังกาย หรือ
ศูนย์กีฬา จ านวน 1 
แห่ง/ป ี

25. ด้าน
การศึกษา 

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระชนมพรรษา 
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ  

 
20,000.00 เพื่อให้ประชาชน 

ได้รับการปลูกฝ่ัง 
จิตส านึกความจงรัก 
ภักดีในสถาบัน 

จัดกิจกรรมเฉลิม
พระชนมพรรษา 
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

26. ด้าน
การศึกษา 

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระชนมพรรษา 
ของสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

 
20,000.00 เพื่อให้ประชาชน 

ได้รับการปลูกฝ่ัง 
จิตส านึกความจงรัก 
ภักดีในสถาบัน 

จัดกิจกรรมเฉลิม
พระชนมพรรษา 
ของสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

27. ด้าน
การศึกษา 

โครงการจัดงานชัก
พระทางทะเล 

 
10,000.00 เพื่อให้ประชาชน ได้

ร่วมสืบสาน 
วัฒนธรรมและ 
ประเพณีท้องถิ่น 

จัดงานชักพระทาง
ทะเลจ านวน 1 
ครั้ง/ป ี

28. ด้าน
การศึกษา 

โครงการจัดงานเนื่อง
ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 

 
10,000.00 เพื่อให้ประชาชน ได้

ร่วมสืบสาน 
วัฒนธรรมและ 
ประเพณีท้องถิ่น 

จัดงานเนื่องในวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

29. ด้าน
การศึกษา 

โครงการจัดงานวัน
เข้าพรรษา 

 
10,000.00 เพื่อให้ประชาชน ได้

ร่วมสืบสาน 
จัดงานวัน
เข้าพรรษาจ านวน 



วัฒนธรรมและ 
ประเพณีท้องถิ่น 

1 ครั้ง/ป ี

30. ด้าน
การศึกษา 

โครงการจัดงานวัน
ร าลึกเสด็จประพาส
ต้น รัชกาลท่ี 5 

 
200,000.00 เพื่อให้ประชาชน 

ได้รับการปลูกฝ่ัง 
จิตส านึกความจงรัก 
ภักดีในสถาบัน 

จัดกิจกรรมพิธีการ
สดุดีเนื่องในวันปิยะ
มหาราชจ านวน 1 
ครั้ง/ป ี

31. ด้าน
การศึกษา 

โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์ 

 
10,000.00 เพื่อให้ประชาชน ได้

ร่วมสืบสาน 
วัฒนธรรมและ 
ประเพณีท้องถิ่น 

จัดงานวันสงกรานต์
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

32. ด้าน
การศึกษา 

โครงการจัดงานสืบ
สานประเพณีลอย
กระทง 

 
10,000.00 เพื่อให้ประชาชน ได้

ร่วมสืบสาน 
วัฒนธรรมและ 
ประเพณีท้องถิ่น 

จัดงานสืบสาน
ประเพณีลอย
กระทงจ านวน 1 
ครั้ง/ป ี

33. ด้าน
การศึกษา 

โครงการพิธีการสดุดี
เนื่องในวันปิยะ
มหาราช 

 
5,000.00 เพื่อให้ประชาชน 

ได้รับการปลูกฝ่ัง 
จิตส านึกความจงรัก 
ภักดีในสถาบัน 

จัดกิจกรรมพิธีการ
สดุดีเนื่องในวันปิยะ
มหาราชจ านวน 1 
ครั้ง/ป ี

34. ด้าน
การศึกษา 

โครงการส่งเสริมแหล่ง
ท่องเท่ียวเพื่อ
นันทนาการและ
บันเทิง ฟูลมูน ปาร์ต้ี
(FULLMOON 
PARTY) 

 
10,000.00 เพื่อส่งเสริม 

ศักยภาพด้านการ 
ท่องเท่ียว 

ส่งเสริมแหล่ง
ท่องเท่ียวเพื่อ
นันทนาการและ
บันเทิง ฟูลมูน 
ปาร์ต้ี(FULLMOON 
PARTY)จ านวน 1 
ครั้ง/ป ี

35. ด้าน
การศึกษา 

เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุน โครงการ
อาหารกลางวัน 

 
1,480,000.00 เพื่อส่งเสริมสนับ 

สนุนคุณภาพ 
การศึกษาให้ม ี
ประสิทธิภาพ 

รองรับเงินอุดหนนุ
ท่ัวไป ด้าน
การศึกษา รายการ 
อาหารเสริม (นม) , 
รายการค่าอาหาร
กลางวัน , รายการ
สนับสนุนการ 
บริหารสนามกีฬา 
(ระดับจังหวัด) และ
รายการส่งเสริม 
ศักยภาพการจัด



การศึกษา ของ
ท้องถิ่นให้เด็ก
อนุบาล , และเด็ก 
ป.1 - ป. 6 จ านวน 
360 คน 

36. ด้าน
การศึกษา 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย การบริหาร
สถานศึกษา (ตาม
หนังสือกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0893.3/ว 3149 
ลงวันท่ี 5 มิ.ย. 
2558 และตาม
หนังสือกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0816.4/ว 1507 
ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 
2559) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

382,800.00 เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนคุณภาพ 
การศึกษาให้ม ี
ประสิทธิภาพ  

รองรับเงินอุดหนนุ
ท่ัวไป ด้าน
การศึกษา (1) เงิน
อุดหนุนส าหรับ 
สนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) (2) เงิน
อุดหนุนส าหรับ 
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน (3) เงิน
อุดหนุนส าหรับ 
ส่งเสริมศักยภาพ
การจัด การศึกษา
ของท้องถิ่น 

37. ด้าน
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการบ ารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์
ของส านักปลัด
(แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข) 

 
100,000.00 เพื่อให้การ

ปฏิบัติงาน มี
ประสิทธิภาพ 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(รายจ่ายเพื่อ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อม
บ ารุงตามปกติหรือ
ค่าซ่อมกลาง)
จ านวนเงิน 1 ครั้ง/
ปี 

38. ด้าน
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการบริหาร
จัดการระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินของ
เทศบาลต าบลบ้านใต้ 
(Emergency 
Medical Services ; 

 
10,000.00 เพื่อให้ประชาชน 

ได้รับการบริการ 
ทางด้านสาธารณสุข 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

บริหารจัดการระบบ
บริการการแพทย์
ฉุกเฉินของเทศบาล
ต าบลบ้านใต้ 
(Emergency 
Medical Services 



EMS) ; EMS) จ านวน1 
ครั้ง/ป ี

39. ด้าน
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการรณรงค์การ
ป้องกันโรคระบาด
และโรคติดต่อ 
(คุมก าเนิดสุนัขและ
แมว) 

 
10,000.00 เพื่อให้ประชาชน 

ได้รับการบริการ 
ทางด้านสาธารณสุข 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดกิจกรรมรณรงค์
การป้องกันโรค
ระบาดและ
โรคติดต่อ 
(คุมก าเนิดสุนัขและ
แมว) จ านวน 1
ครั้ง/ป ี

40. ด้าน
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

 
10,000.00 เพื่อให้ประชาชน 

ได้รับการบริการ 
ทางด้านสาธารณสุข 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกจ านวน 
1 ครั้ง/ป ี

41. ด้าน
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

 
10,000.00 เพื่อให้ประชาชน 

ได้รับการบริการ 
ทางด้านสาธารณสุข 
อย่างมีประสิทธิภาพ  

จัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

42. ด้าน
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

 
10,000.00 เพื่อให้ประชาชน 

ได้รับการบริการ 
ทางด้านสาธารณสุข 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

43. ด้าน
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการบริหาร
จัดการขยะ แบบครบ
วงจร 

 
5,000,000.00 เพื่อพัฒนา 

ประสิทธิภาพของ 
การบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอยและ 
ส่ิงปฎิกูล 

ระบบบริหารจัดการ 
ขยะแบบครบวงจร 
หมู่ท่ี ๒ - ๖ ต.บ้าน
ใต้ เช่น - ค่าจัดท า
ป้ายรณรงค์ การคัด
แยกขยะมูลฝอย - 
ค่าจัดซื้อถังขยะมูล
ฝอย - ค่าจ้างเหมา
จัดท าคอก ล้อมถัง
ขยะมูลฝอย - 
ค่าจ้างเหมา
ปรับปรุง บ่อรองรับ
ขยะมูลฝอย - ค่า
ก าจัดขยะมูลฝอย 



44. ด้าน
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม 

เงินอุดหนุนส าหรับ
การบริการ ด้าน
สาธารณสุขโครงการ
พัฒนา งาน
สาธารณสุขมูลฐาน ใน
เขตเทศบาลต าบล
บ้านใต้ 

 
75,000.00 เพื่อให้ประชาชน 

ได้รับการบริการ 
ทางด้านสาธารณสุข 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดสรรเป็นค่า
ด าเนินงาน ในการ
พัฒนางาน 
สาธารณสุขมูลฐาน
ในพื้นท่ี เขตชุมชน/
หมู่บ้านๆ ละ 
15,000 บาท 
(จ านวน 5 หมู่บ้าน) 
เป็นเงิน 75,000 
บาท จ านวน 1 
ครั้ง/ป ี

45. ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม 

โครงการสนับสนุนการ
สร้าง หลักประกัน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ 

 
3,312,000.00 เพื่อรองรับการจัด 

สวัสดิการให้แก่ 
ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 
ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  

อัตราเบ้ียยังชีพ ราย
เดือนแบบข้ันบันได 
ส าหรับผู้สูงอายุ 
โดย ผู้สูงอายุ 60 - 
69 ปี จะได้รับ 
600 บาท อายุ 70 
- 79 ปี จะได้รับ 
700 บาท อายุ 80 
- 89 ปี จะได้รับ 
800 บาท และอายุ 
90 ปีข้ึนไป จะ
ได้รับ 1,000 บาท 
จ านวนเฉล่ียรวม 
500 คน/ป ี

46. ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม 

โครงการสนับสนุนการ 
เสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคม ให้แก่คน
พิการหรือทุพพลภาพ 

 
393,600.00 เพื่อรองรับการจัด 

สวัสดิการเบ้ียความ 
พิการให้แก่คนพิการ 
ท่ีมีสิทธิตาม 
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ท่ีได้แสดงความ
จ านง โดยการขอข้ึน 
ทะเบียน เพื่อขอรับ 
เงินเบ้ียความพิการ 
ไว้กับ อปท. แล้ว 

คนพิการท่ีมีสิทธิ 
จะได้รับเบี้ยความ
พิการ คนละ 800 
บาทต่อ เดือน 
จ านวนเฉล่ีย 50 
คน/ป ี

47. ด้าน
คุณภาพ

โครงการพัฒนาอาคาร
สถานท่ี และส่ิงอ านวย

 
10,000.00 เพื่อให้ประชาชน 

ได้รับสวัสดิการ
พัฒนาอาคาร
สถานท่ี และส่ิง



ชีวิตและ
สังคม 

ความสะดวก ส าหรับผู้
พิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชรา 

สังคม และการ
สังคม- สงเคราะห์ 
อย่างต่อเนื่อง และ
ท่ัวถึง 

อ านวยความสะดวก 
ส าหรับผู้พิการหรือ 
ทุพลภาพ และ
คนชรา (ทางลาด , 
ท่ีจอดรถ , ห้องสุขา 
, การบริการ ข้อมูล) 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

48. ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม 

โครงการบัตรพลเมือง
อาวุโส (Senior 
Citizen Card) 

 
5,000.00 เพื่อให้ประชาชน 

ได้รับสวัสดิการ
สังคม และการ
สังคม- สงเคราะห์ 
อย่างต่อเนื่อง และ
ท่ัวถึง 

จัดท าบัตรพลเมือง
อาวุโส (Senior 
Citizen Card) 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

49. ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม 

โครงการบัตรพลเมือง
ผู้พิการ (Disabled 
Citizen Card) 

 
5,000.00 เพื่อให้ประชาชน 

ได้รับสวัสดิการ
สังคม และการ
สังคม- สงเคราะห์ 
อย่างต่อเนื่อง และ
ท่ัวถึง 

จัดท าบัตรพลเมืองผู้
พิการ (Disabled 
Citizen Card) 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

50. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการจ้างเหมา
บริการระบบบริหาร
จัดการขยะแบบครบ
วงจร 

 
108,000.00 เพื่อพัฒนา 

ประสิทธิภาพของ 
การบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอยและ 
ส่ิงปฎิกูล 

จ้างเหมาบริการ
ระบบบริหารจัดการ
ขยะแบบครบวงจร 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี  

51. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการจ้างเหมา
บริการรักษาความ
สะอาดถนน ทางเท้า 
ไหล่ทาง และพื้นท่ี
อื่นๆ ภายในเขต
เทศบาลต าบลบ้านใต้ 

 
648,000.00 เพื่อพัฒนา 

ประสิทธิภาพของ 
การบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอยและ 
ส่ิงปฎิกูล 

จ้างเหมาบริการ
รักษาความสะอาด
ถนน ทางเท้า ไหล่
ทาง และพื้นท่ีอื่นๆ 
ภายในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านใต้ 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
ได้แก่- พนักงาน
รักษาความสะอาด 
6 อัตราๆ ละ 
9,000 บาท/เดือน
รวมเป็นเงิน 
648,000บาท 



52. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพ น้ าอุปโภค
บริโภค ของเทศบาล
ต าบลบ้านใต้ 

 
5,000.00 เพื่อส่งเสริมการมี 

ส่วนร่วมการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม
ให้แก่ ประชาชน 

ตรวจสอบคุณภาพ 
น้ าอุปโภคบริโภค 
ของเทศบาลต าบล
บ้านใต้ จ านวน 1 
ครั้ง/ป ี

53. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการคลองสวย น้ า
ใส คนไทยมีสุข 

 
5,000.00 เพื่อส่งเสริมการมี 

ส่วนร่วมการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม
ให้แก่ ประชาชน 

จัดกิจกรรมคลอง
สวย น้ าใส คนไทยมี
สุข จ านวน 1 ครั้ง/
ปี 

54. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการบ ารุงรักษา
และ ปรับปรุงครุภัณฑ์
ของกองช่าง (แผนงาน
เคหะและชุมชน งาน
บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ 
เคหะและชุมชน) 

 
90,000.00 เพื่อให้การปฏิบัติ 

งานมีประสิทธิภาพ 
ค่าบ ารุงรักษาและ 
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(รายจ่ายเพื่อ
ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา
โครงสร้าง ของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อม
บ ารุง ตามปกติหรือ
ค่าซ่อมกลาง) 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

55. ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการควบคุมและ 
ก าจัดศัตรูพืชมะพร้าว 

 
200,000.00 เพื่อส่งเสริม 

การเกษตร และการ
สนับสนุน เศรษฐกิจ
ชุมชน 

พื้นท่ีเกษตรกรรม 
(มะพร้าว) ในเขต 
เทศบาลต าบลบ้าน
ใต้ จ านวน 1,508 
ไร่/ป ี

56. ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุน การ
ด าเนินงานและการ
พัฒนา ของ
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด 
เทคโนโลยีการเกษตร
ต าบล 

 
20,000.00 เพื่อส่งเสริม 

การเกษตร และการ
สนับสนุน เศรษฐกิจ
ชุมชน 

ศูนย์บริการและ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรต าบล 
จ านวน 1 แห่ง/ปี 

57. ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุน การผลิต

 
20,000.00 เพื่อส่งเสริม 

การเกษตร และการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
จ านวน 1 กลุ่ม/ป ี



น้ ามันมะพร้าวบริสุทธิ์ 
โดยกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน บ้านท้องนาง 

สนับสนุน เศรษฐกิจ
ชุมชน 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลบ้านใต้ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อ
หนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 4 โครงการ จ านวนเงนิ 130,805 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 4 
โครงการ จ านวนเงิน 67,805 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ด้านการบริหารการจัดการภาครัฐ 3 22,805.00 3 22,805.00 

ด้านการศึกษา 1 108,000.00 1 45,000.00 

รวม 4 130,805.00 4 67,805.00 

    
 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลบ้านใต้ ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  
ยุทธศาสต

ร์ 
โครงการ  

แหล่งที่มา 
งบประมา

ณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงา
น 

1
. 

ด้านการ
บริหารการ
จัดการ
ภาครัฐ 

โครงการ
บ ารุงรักษา
และปรับปรุง
ครุภัณฑ์ของ
ส านักปลัด
ของส านัก
ปลัด  

 
50,000.00 18,180.00 CNTR-

003/61 
20/11/256
0 

10 

2
. 

ด้านการ
บริหารการ
จัดการ
ภาครัฐ 

โครงการ
ประชาสัมพัน
ธ์และจัดเก็บ
ภาษีเคล่ือนท่ี 

 
30,000.00 3,625.00 CNTR-

0015/6
1 

25/12/256
0 

10 

3
. 

ด้านการ
บริหารการ
จัดการ
ภาครัฐ 

โครงการ
ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
ในช่วง
เทศกาล

 
20,000.00 1,000.00 CNTR-

0017/6
1 

25/12/256
0 

4 



ส าคัญ 

4
. 

ด้าน
การศึกษา 

โครงการจ้าง
เหมาบริการ
ท าความ
สะอาดศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาล
ต าบลบ้านใต้ 

 
108,000.0

0 
108,000.0

0 
05/256
1 

02/10/256
0 

1 

 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 
เทศบาลต าบลบ้านใต้ เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการ
ด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติ
งบประมาณ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านว
น 

โครงก
าร 

งบประม
าณ 

จ านว
น 

โครงก
าร 

งบประม
าณ 

จ านว
น 

โครงก
าร 

งบประม
าณ 

จ านว
น 

โครงก
าร 

งบประม
าณ 

จ านว
น 

โครงก
าร 

งบประม
าณ 

1.ด้านการบริหารการ
จัดการภาครัฐ 

39.0 3.34 14.0 0.35 3.0 0.02 3.0 0.02 3.0 0.02 

2.ด้านการศึกษา 32.0 4.86 22.0 2.47 1.0 0.11 1.0 0.04 0.0 0.00 
3.ด้านสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 

31.0 19.02 8.0 5.22 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

4.ด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

15.0 5.08 5.0 3.73 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

5.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 83.0 532.81 5.0 0.86 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 
6.ด้านเศรษฐกิจ 11.0 2.65 3.0 0.24 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 
 
 
ช. ผลการด าเนินงาน 
     เทศบาลต าบลบ้านใต้ ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส าคัญดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของ



 

ประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ     1. โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของส านักปลัด
ของส านักปลัด  
                (ใส่รูป) 
    2. โครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ี 
                (ใส่รูป) 
    3. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 
                (ใส่รูป) 
 
ซ. คณะกรรมการ 
   1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์ เบอร์มือถือ email 

ไม่พบข้อมูล 
 
   2.คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ระดับท้องถ่ิน  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์ เบอร์มือถือ email 

ไม่พบข้อมูล 

 
   3.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์ เบอร์มือถือ email 

ไม่พบข้อมูล 
 

    ท้ังนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวาม
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลบ้านใต้ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 
 
 
                                                              นายกเทศบาลต าบลบ้านใต้ 

ข้อมูล ณ 14/11/2561 
 


