รายงานผลการปฏิบัติงานตามคาแถลงนโยบาย
ของนายกองค์ การบริหารส่ วนตาบลบ้ านลานาว ประจาปี ๒๕๕๓
นายสุ เทพ ภักดีโชติ

แถลงต่ อสภาองค์การบริหารส่ วนตาบลบ้ านลานาว
วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคาแถลงนโยบาย
ของนายกองค์ การบริหารส่ วนตาบลบ้ านลานาว ประจาปี 2553
นายสุ เทพ ภักดีโชติ
แถลงต่ อสภาองค์ การบริหารส่ วนตาบลบ้ านลานาว
วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553
ท่านประธานสภาองค์ การบริหารส่ วนตาบลบ้ านลานาวทีเ่ คารพ
ตามที่ กระผม นายสุ เทพ ภักดี โชติ ได้กาหนดนโยบายการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบบบ้าน
บานาวตามอานาจหน้าที่ แห่ งพระราชบัญญัติสภาตาบบแบะองค์การบริ หารส่ วนตาบบ พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 แบะได้แถบงนโยบายดังกบ่าวต่อที่ประชุ มสภา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2553
เพื่อให้ทราบถึงเจตนารมณ์ แบะนโยบายที่มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาท้องถิ่นตาบบบ้านบานาว เพื่อประโยชน์สุขของ
ทองถิ่ นแบะประชาชนชาวตาบบบ้านบานาวทุกคน แบะพระราชบัญญัติฉบับดังกบ่ าวได้กาหนดให้นายก
องค์การบริ หารส่ วนตาบบจัดทารายงานผบการปฏิบตั ิงานตามนโยบายที่ได้แถบงไว้ต่อสภาองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบบบ้านบานาวเป็ นประจาทุกปี ตามมาตรา 58 /5 นั้น
กระผม ได้แถบงนโยบายการบริ ห ารราชการขององค์ก ารบริ ห ารส่ วนตาบบบ้า นบ านาวต่ อสภา
องค์การบริ หารส่ วนตาบบบ้านบานาวเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2553 ซึ่ งได้กาหนดนโยบายการพัฒนาไว้ ดังนี้
นโยบายนายกองค์ การบริหารส่ วนตาบลบ้ านลานาว
นโยบายที่ น ายกองค์ก ารบริ ห ารส่ วนตาบบบ้านบ านาวแถบงต่ อสภาองค์ก ารบริ ห ารส่ วนต าบบ
บ้านบานาว มี 7 ด้าน ดังนี้
1. นโยบายด้ านการบริหารจัดการองค์ กรและการเมือง
1.1 บริ หารงานยึดหบักประชาชนมีส่วนร่ วมทุกขั้นตอน
1.2 ประสานงานอย่างจริ งจังกับกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ าชุมชน ผูน้ าองค์กรต่าง ๆ
1.3 ประสานงานกับส่ วนราชการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดในการพัฒนาตาบบบ้านบานาว
1.4 พัฒนาศักยภาพบุ ค บากรขององค์การบริ หารส่ วนตาบบบ้านบ านาวให้มี คุณ ภาพ มี ขวัญ
กาบังใจในการทางาน
1.5 เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ การประชาชนทุกด้าน
1.6 เตรี ยมการเพื่อรองรับการยกฐานะเป็ นเทศบาบตาบบเมื่อมีความพร้อม
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2. นโยบายด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
2.1 ผบักดันให้มีประปาทุกหมู่บา้ น
2.2 ปรับปรุ งแบะขยายประปาหมู่บา้ นที่มีอยูแ่ บ้วให้มีคุณภาพแบะประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
2.3 ก่อสร้าง ปรับปรุ ง ซ่อมแซม ถนนให้ได้มาตรฐานใช้ได้ตบอดปี
2.4 ผบักดันให้มีการก่อสร้างถนนบาดยางหรื อถนนคอนกรี ตในถนนสายหบักของหมู่บา้ น
2.5 ติดตั้งไฟส่ องทางในย่านชุ มชนทุกชุมชน แบะทุกทางแยกสาคัญในหมู่บา้ นพร้อมติดตั้งไฟ
กะพริ บทางแยกสาคัญ
2.6 ผบักดันให้มีการขยายการก่อสร้างถนนสี่ ช่องจราจรในเขตชุมชนบานาว
2.7 ติดตามเร่ งรัดให้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรื อน
3. นโยบายด้ านการศึกษา กีฬา นันทนาการ
3.1 พัฒนาศูนย์เด็กเบ็ก อบต. ทุกศูนย์ ทุกด้านให้มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น
3.2 เตรี ยมการเพื่อจัดตั้งโรงเรี ยนอนุบาบของ อบต. เมื่อมีความพร้อม
3.3 ร่ วมส่ งเสริ มสนับสนุ นการพัฒนาโรงเรี ยนประถมศึ กษา มัธยมศึ กษาแบะการศึ กษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) ในเขตตาบบบ้านบานาว
3.4 ทาโครงการสอนเสริ มพิเศษแก่นกั เรี ยนในเขตตาบบบ้านบานาว
3.5 สร้างสนามกีฬาหรื อบานกีฬาทุกหมู่บา้ น
3.6 ส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาตบอดทั้งปี
3.7 สนับสนุนให้มีห้องซ้อมดนตรี สาหรับเยาวชนแบะประชาชนพร้ อมจัดกิจรรมให้การแสดง
ต่อสาธารณะ
4. นโยบายด้ านสาธารณะสุ ข การป้ องกันบรรเทาสาธารณภัยและงานรักษาความสงบเรี ยบร้ อย
4.1 ร่ วมดูแบสุ ขภาพของประชาชนตั้งแต่วยั ทารกถึงวัยชรา
4.2 ร่ วมทางานกับ อสม. หน่วยงานทางด้านสาธารณสุ ขอย่างใกบ้ชิด
4.3 สนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่ดี ทุกกิจกรรม ทุกกบุ่ม อย่างทัว่ ถึง
4.4 ปรับปรุ งระบบเก็บขยะแบะกาจัดขยะให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
4.5 ร่ วมรณรงค์ ป้ องกัน บาบัดแก้ไขปั ญหายาเสพติดร้ายแรงอย่างจริ งจัง
4.6 เตรี ยมการแก้ไขปั ญหาสาธารณภัยต่าง ๆ พร้อมดาเนินการแก้ไขปั ญหาเร่ งด่วนทันที
4.7 สนับสนุ นงาน อปพร. จัดตั้งหนึ่ง อบต. หนึ่ งทีมกูภ้ ยั โดยพัฒนาศักยภาพเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
บุคบากร อุปกรณ์ งบประมาณพร้อม
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5. นโยบายด้ านเศรษฐกิจ
5.1 ส่ งเสริ มการดาเนินชีวติ ภายใต้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
5.2 สนับ สนุ น ส่ ง เสริ ม กบุ่ ม อาชี พ ต่ า ง ๆ โดยการฝึ กอบรม ศึ ก ษาดู งาน เงิ น ทุ น หมุ น เวีย น
การตบาดอย่างต่อเนื่อง
5.3 สนับสนุ นองค์กรการเงินชุ มชน เชื่ อมโยงเครื อข่าย พัฒนากระบวนการจัดการเพื่อนาไปสู่
คุณภาพชีวติ ที่ดีกว่าของสมาชิก
5.4 ส่ งเสริ มแบะสนับ สนุ นให้มี การผบิ ตแบะใช้ปุ๋ยชี วภาพเพื่ อบดต้นทุ นการผบิ ตแบะรัก ษา
สิ่ งแวดบ้อม
5.5 การบริ หารจัดการตบาด อบต. ให้เป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อคนตาบบบ้านบานาว
6. นโยบายด้ านสั งคมและการพัฒนาคุณภาพชี วติ
6.1 ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็ง
6.2 ส่ งเสริ ม สนับ สนุ น การจัดกิ จกรรมที่ ดี สร้ างสรรค์ แก่ เด็กแบะเยาวชนพร้อมครอบครัว
อย่างต่อเนื่อง
6.3 ดู แบผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิ การ ผูป้ ่ วยเอดส์ เด็กกาพร้ า ผูด้ ้อยโอกาสทุ กด้านให้อยู่ในสังคมอย่างมี
เกียรติศกั ดิ์ศรี แบะมีความสุ ข
6.4 ส่ งเสริ ม สนับสนุน ประเพณี วฒั นธรรมอันดีงามอย่างทัว่ ถึง
6.5 ทานุบารุ งวัด สานักสงฆ์ แบะสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง
7. นโยบายด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
7.1 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ าในเขตตาบบบ้านบานาว
7.2 พัฒ นาแหบ่ ง น้ าเพื่ อ การใช้ ป ระโยชน์ ด้ า นอุ ป โภค บริ โภค แบะการเกษตรอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ยัง่ ยืน
7.3 ปรับปรุ งภูมิทศั น์โดยรวมของตาบบบ้านบานาวให้เป็ นชุมชนน่าอยู่
7.4 พัฒนาน้ าตกโตน อ่างเก็ บน้ าพรุ พ รี พื้ นที่ หน้าอาเภอบางขันให้เป็ นสถานที่ พ กั ผ่อนของ
ชุมชน
7.5 ส่ งเสริ มสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ป่า ภายใต้แนวคิด “ไม่มีป่า ไม่มีน้ า”
เพื่อให้การปฏิบตั ิเป็ นไปตามความในมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบบแบะองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบบ พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ให้นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบบจัดทารายงาน
แสดงผบการปฏิบตั ิงานตามนโยบายที่ได้แถบงไว้ต่อสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบบเป็ นประจาทุกปี ในฐานะ
ผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบบบ้านบานาวจึงได้รวบรวมผบการดาเนิ นงานในรอบปี งบประมาณ 2553 ที่
ผ่านมาแบ้วขอสรุ ปผบการปฏิบตั ิงานตามนโยบายที่แถบงไว้ โดยมีรายบะเอียดดังนี้

5
ด้ าน/โครงการ
ด้ านการบริหารจัดการองค์ กรและการเมือง
1. ประชุมประชาคมท้องถิ่น
2. ศึกษาดูงานการจัดการขยะมูบฝอย
3. ปฏิทินประชาสัมพันธ์ขอ้ มูบข่าวสาร
4. ซื้ อวัสดุสานักงาน
5. ซื้ อวัสดุงานบ้านงานครัว
6. ซื้ อวัสดุเชื้อเพบิงแบะหบ่อบื่น
7. ซื้ อวัสดุคอมพิวเตอร์
8. ครุ ภณั ฑ์สานักงาน
9. ซื้ อวัสดุไฟฟ้า
10. โครงการรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ
11. ทุนการศึกษา
ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1. ซ่อมแซมถนนสายบางจันสี – หน้าควน หมู่ที่ 1
2. ปรับปรุ งถนนซอยสมเด็จย่า หมู่ที่ 2
3. ซ่อมแซมถนนสายหน้าควน หมู่ที่ 2
4. ซ่อมแซมถนนสายหบักสิ บแบะแยกราษฎร์ อุทิศ หมู่ที่ 2
5. บุกเบิกถนนสายบานวัว – ควนประ หมู่ที่ 3
6. ปรับปรุ งประปาหมู่บา้ น หมู่ที่ 3
7. ซ่อมแซมถนนสายบางปริ ก – เกาะวา หมู่ที่ 3
8. ซ่อมแซมถนนสายบางปริ ก – นาไสยูง หมู่ที่ 3
9. ขุดเจาะบ่อบาดาบบ้านช่องวัว หมู่ที่ 4
10. ซ่อมแซมถนนสายอ่าวนิบคบาน – อ่าวบุงคง หมู่ที่ 4
11. ขุดเจาะบ่อบาดาบเพื่อก่อสร้างประปาหมู่บา้ น หมู่ที่ 6
12. ซ่อมแซมถนนสายเหนือโตน – ป่ าเตย หมู่ที่ 6
13. ซ่อมแซมถนนสายไร่ ใน – ในโตน หมู่ที่ 6
14. ซ่อมแซมถนนสายทางเข้าที่ทิง้ ขยะ หมู่ที่ 6
15. ก่อสร้างท่อเหบี่ยมคบองบานาว หมู่ที่ 7
16. ก่อสร้างถนนบาดยางบานาว – ทรายขาว หมู่ที่ 7
17. ซ่อมแซมถนนสายห้วยท้ายเภา หมู่ที่ 8

งบประมาณ (บาท)
1,000
77,540
60,000
124,240
52,345
515,986
99,300
6,300
24,950
35,140
291,970
95,000
420,000
97,500
129,000
519,000
550,000
81,800
98,500
322,000
98,000
320,000
34,000
89,800
63,000
355,000
3,300,000
82,000
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ด้ าน/โครงการ

งบประมาณ (บาท)

18. ซ่อมแซมถนนสายซอยต้นท้อน หมู่ที่ 9
19. ก่อสร้างหอถังระบบประปาหมู่บา้ น หมู่ที่ 10
20. ก่อสร้างท่อเหบี่ยมถนนสายบ้านนายชานิ – บ้านบุงเอียด ท่าคบองออก หมู่ที่ 11
21. ซ่อมแซมถนนสายศรี เทพ 3 หมู่ที่ 11
22. ซ่อมแซมถนนสายศรี เทพ 4 หมู่ที่ 11
23. ปรับปรุ งบุกเบิกถนนสายบ้านนายเวียง – ท่าคบองออก หมู่ที่ 12
24. ก่อสร้างประปาหมู่บา้ น หมู่ที่ 13
25. ก่อสร้างท่อเหบี่ยม หมู่ที่ 13
26. ขุดสระน้ า หมู่ที่ 13
27. ก่อสร้างถนน คสบ. สายบ้านนายเพ็ง หมู่ที่ 14
28. บุกเบิกถนนสายทุ่งนาชีโค หมู่ที่ 15
29. ซ่อมแซมถนนสายราษฎร์ พฒั นา หมู่ที่ 15
30. ซ่อมแซมถนนสายโกผ่องอุทิศ หมู่ที่ 15
31. ซ่อมแซมถนนสายวังวารี หมู่ที่ 15
32. ปรับปรุ งซ่อมแซมสะพานบางปริ ก – ทุ่งโคกแค หมู่ที่ 16
32. ซ่อมแซมถนนสายทุ่งโคกแค หมู่ที่ 16
33. ก่อสร้างถนน คสบ. สายทุ่งโคกแค – ทุ่งปิ ดน้ า หมู่ที่ 16
34. ปรับปรุ งซ่อมแซมประปา
35. วัสดุประปา
ด้ านการศึกษา กีฬา นันทนาการ
1. อาหารเสริ ม (นม)
2. อาหารกบางวันเด็กเบ็ก
3. อาหารกบางวันนักเรี ยน
4. จัดซื้ อวัสดุการศึกษาเด็กเบ็ก
5. วันเด็กแห่งชาติ
6. มอบวุฒิบตั รบัณฑิตน้อย
7. อบรมเพิ่มศักยภาพผูด้ ูแบเด็ก
8. คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรี ยนรู ้
9. แข่งขันกีฬา อบต.
10. ซื้ ออุปกรณ์กีฬาหมู่บา้ น
11. สนับสนุนกีฬาอาเภอ

56,000
398,000
434,000
73,000
79,500
432,000
399,000
335,000
98,000
399,000
343,000
98,500
48,000
15,000
325,500
55,000
2,500,000
118,570
292,885
4,246,525
1,368,079
5,577,000
335,400
94,335
17,000
52,262
74,000
100,000
49,470
12,600
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ด้ าน/โครงการ
ด้ านสาธารณสุ ข การป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบเรียบร้ อย
1. อุดหนุ นกบุ่ม อสม. (งานพัฒนาสาธารณสุ ขมูบฐาน)
2. อุดหนุ นกองทุนหบักประกันสุ ขภาพตาบบบ้านบานาว
3. บดแบะป้ องกันอุบตั ิเหตุในช่วงเทศกาบ
4. ช่วยเหบือผูป้ ระสบภัย
ด้ านเศรษฐกิจ
1. ส่ งเสริ มกบุ่มเบี้ยงโค หมู่ที่ 4
2. ส่ งเสริ มกบุ่มเบี้ยงกบ หมู่ที่ 9
3. ส่ งเสริ มกบุ่มเบี้ยงสุ กร หมู่ที่ 9
4. ส่ งเสริ มกบุ่มเพาะเห็ดฟาง หมู่ที่ 9
5. ส่ งเสริ มกบุ่มเบี้ยงปบาดุก หมู่ที่ 8
6. ส่ งเสริ มกบุ่มเบี้ยงโค หมู่ที่ 8
7. ส่ งเสริ มกบุ่มแกะรู ปหนังตะบุง หมู่ที่ 9
ด้ านสั งคมและการพัฒนาคุณภาพชี วติ
1. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5
2. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1
3. วันกตัญญู
4. เบี้ยยังชีพคนชรา
5. เบี้ยยังชีพคนพิการ
6. เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์
7. จัดเก็บข้อมูบ จปฐ.
8. ค่ายครอบครัวสุ ขสันต์
9. อุดหนุนอาเภอบางขัน งานประเพณี เดือนสิ บ
10. อุดหนุ นอาเภอบางขัน งานประเพณี แห่ ผา้ ห่มพระพุทธบีบา วันมาฆะบูชา
11. ถวายเทียนพรรษา
12. อาสาสมัครปกป้องสถาบัน
13. ปฐมพยาบาบแบะการเคบื่อนย้าย
14. สนับสนุนงานบอยกระทง
ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1. ฝังกบบหบุมขยะ
2. อบรมผูป้ ระกอบการกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ

งบประมาณ (บาท)
160,000
104,000
18,928
29,187
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
50,000
100,000
524,000
523,000
24,300
1,595,000
573,500
82,000
34,005
99,600
31,000
30,000
8,400
30,400
2,500
22,050
25,000
1,750
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โครงการตามแผนพัฒนาสามปี และโครงการตามข้ อบัญญัติงบประมาณ ปี 2553

ยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาคุณภาพชีวติ แบะสังคม
การพัฒนาเศรษฐกิจ
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติแบะ
สิ่ งแวดบ้อม
5. การพัฒนาการเมืองการบริ หารจัดการ
องค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาบ
รวม

แผนพัฒนาสามปี
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
46
17,050,000
59
15,235,000
11
2,700,000
7
360,000

ข้ อบัญญัติงบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
12
4,173,000
27
17,721,420
3
70,000
3
85,000

14

1,620,000

10

832,000

137

36,965,000

55

23,421,420

โครงการทีล่ งนามตามสั ญญาและการเบิกจ่ ายงบประมาณ ปี 2553

ยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาคุณภาพชีวติ แบะสังคม
การพัฒนาเศรษฐกิจ
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติแบะ
สิ่ งแวดบ้อม
5. การพัฒนาการเมืองการบริ หารจัดการ
องค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาบ
รวม

การก่ อหนีผ้ ูกพันลงนาม
ในสั ญญา
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
12
4,667,100
23
15,692,154
2
26,750

การเบิกจ่ ายงบประมาณ

7
23
2

งบประมาณ
(บาท)
2,796,100
15,692,154
26,750

โครงการ

10

1,171,141

10

1,171,141

47

21,557,145

42

19,686,145
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แผนภูมแิ สดงโครงการในแผนพัฒนาสามปี /ข้ อบัญญัติงบประมาณ/ลงนามสั ญญา/
การเบิกจ่ ายงบประมาณ ขององค์ การบริหารส่ วนตาบลบ้ านลานาว

จานวนโครงการ
70

59

60
50

ในแผนพัฒนาสามปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ

46

ลงนามสัญญา

40
27

30

3

7
00

10 10 10

3 2 2
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

7

14

การพัฒนาการเมืองการบริ หารจัดการองค์กร
ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

11

การพัฒนาเศรษฐกิจ

0

12

การพัฒนาคุณภาพชี วิตและสังคม

10

14

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

20

เบิกจ่าย

23 23

ยุทธศาสตร์

10
กระผมขอเรี ยนให้ทราบว่าว่าการปฏิ บตั ิ งานที่ ได้กระทาไปแบ้วนั้นเป็ นไปด้วยความซื่ อสัตย์
สุ จริ ต แบะจะได้ดาเนิ นการปรั บ ปรุ งแก้ไขให้นโยบายทุ กประการที่ ได้แถบงต่ อสภาไปแบ้วประสบ
ความสาเร็ จ สมดังความมุ่งมัน่ ตั้งใจที่ จะพัฒนาให้ทอ้ งถิ่ นมีความเจริ ญก้าวหน้า แบะทาให้ชาวตาบบ
บ้านบ านาวมี ค วามสุ ข แบะความภาคภู มิ ใจ ทั้งนี้ โดยยึดประโยชน์ สุ ขของประชาชนเป็ นที่ ต้ งั อย่าง
แท้จริ ง ดังวิสัยทัศน์ที่วา่ “สิ่ งแวดบ้อมดี ประชาชนมีสุข ชุมชนพัฒนา การศึกษามีคุณภาพ”
ทั้งนี้ การดาเนิ นการพัฒนาในปี ที่ผา่ นมานั้น จะประสบความสาเร็ จได้ก็ดว้ ยความร่ วมมือของ
ทุ กฝ่ ายทั้งผูน้ าแบะสมาชิ ก สภาท้องถิ่ น ข้าราชการพนัก งานส่ วนตาบบ หน่ วยงานราชการในพื้ น ที่
หน่ วยงานภาคเอกชนแบะประชาชน ตบอดทั้งองค์กรต่าง ๆ ที่ ได้ร่วมมื อร่ วมใจกันทางานเพื่อให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อท้องถิ่ นแบะแก้ไขปั ญหาความต้องการของประชาชนชาวตาบบบ้านบานาวให้มีคุณภาพ
ชี วิตที่ ดียิ่งขึ้น กระผมในนามขององค์การบริ หารส่ วนตาบบบ้านบานาว พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริ หารแบะ
พนักงาน จึงขอขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความร่ วมมือมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย

ขอขอบคุณ
นายสุ เทพ ภักดีโชติ
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบบบ้านบานาว
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