
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตตะโกทอง 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
******************************************* 

                        ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงาน
ผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี         
                     ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ตะโกทอง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.ตะโกทอง ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ตะโกทอง  
    "เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม" 
ข. พันธกิจ ของอบต.ตะโกทอง  
    - เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    - เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ  
    - เพ่ือพัฒนาสังคม  
    - เพ่ือพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
    - เพ่ือพัฒนาด้านความรู้การศึกษาและวัฒนธรรม  
    - เพ่ือพัฒนาด้านแหล่งน้ า  
    - เพ่ือพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    - เพ่ือพัฒนาด้านการเสริมสร้างระบบ 
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ตะโกทองได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1. เคหะและชุมชน 
        2. อุตสาหกรรมและการ  
   2. การพัฒนาเศรษฐกิจ 
        1. สังคมสงเคราะห์ 
        2. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    3.พัฒนาด้านสังคม 
        1. รักษาความสงบภายใน 
    4.ด้านสาธารณสุข 
        1. สาธารณสุข 
        2. งบกลาง 
    5.พัฒนาด้าน การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
        1. การศึกษา 
        2. ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    6.การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
        1. อุตสาหกรรมและการโยธา 
    7.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. การเกษตร 
    8.การพัฒนาด้านการเสริมสร้างระบบบริการการจัดการที่ดี 
        1. บริหารงานทั่วไป 

ง. การวางแผน 
    อบต.ตะโกทอง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อ
รับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 
5 ปี ต่อไป  
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    อบต.ตะโกทอง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 
5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 343 1,247,090,000.00 343 1,247,090,000.00 355 1,265,877,300.00 355 1,265,877,300.00 354 1,265,577,300.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 106 17,350,000.00 106 17,350,000.00 111 19,050,000.00 111 19,050,000.00 111 19,050,000.00 

พัฒนาด้านสังคม 14 1,125,000.00 14 855,000.00 15 1,055,000.00 15 1,055,000.00 15 1,055,000.00 

ด้านสาธารณสุข 37 2,802,000.00 37 2,802,000.00 37 2,802,000.00 37 2,802,000.00 37 2,802,000.00 

พัฒนาด้าน การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 62 9,560,000.00 62 9,560,000.00 62 9,560,000.00 62 9,560,000.00 62 9,560,000.00 

การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 114 67,430,000.00 114 70,130,000.00 120 70,555,900.00 120 70,555,900.00 120 88,555,900.00 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

24 1,160,000.00 24 1,160,000.00 24 1,160,000.00 24 1,160,000.00 24 1,160,000.00 

การพัฒนาด้านการเสริมสร้างระบบบริการ
การจัดการท่ีดี 

7 1,410,000.00 7 1,410,000.00 7 1,410,000.00 7 1,410,000.00 7 1,410,000.00 

รวม 707 1,347,927,000.00 707 1,350,357,000.00 731 1,371,470,200.00 731 1,371,470,200.00 730 1,389,170,200.00 
 

    จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.ตะโกทอง ได้ประกาศใช้ขอ้บัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 45 โครงการ งบประมาณ 9,901,200 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 17 1,351,200.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 14 7,298,000.00 

พัฒนาด้านสังคม 6 260,000.00 

ด้านสาธารณสุข 6 470,000.00 

พัฒนาด้าน การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 14 1,703,200.00 

การพัฒนาด้านแหล่งน้ า - - 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - 

การพัฒนาด้านการเสริมสร้างระบบบริการการจัดการที่ดี 5 170,000.00 

รวม 62 11,252,400 
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 รายละเอยีดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ตะโกทอง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1.  
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรมบูรณาการการ
ท างานร่วมกัน 

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่ออบรมให้ความรู้และบูรณาการ 
ประชาชนในต าบลตะโก
ทอง 

2.  
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บา้น
ต าบลบูรณาการแผนชุมชน 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้มีแผนพัฒนาที่มีความเหมาะสม
ถูกต้อง สะท้อนปญัหาและความ
ต้องการของประชาชนได้ดีที่สุด 

จัดประชาคมหมู่บ้านทั้ง 
11 หมู่ ในการจัดท า
แผนพัฒนาของต าบล 

3.  
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการปลูกจิตส านึกเพือ่สร้าง
ทัศนติที่ดีงาม 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อชุมชน 

ประชาชนจ านวน 11 
หมู่บ้าน 

4.  
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 4,500,000.00 
ส านัก/กองสวัสดกิาร
สังคม 

เพื่อเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลอื
ผู้สูงอาย ุ

จ านวน 11 หมู่บ้าน 

5.  
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,108,000.00 
ส านัก/กองสวัสดกิาร
สังคม 

เพื่อเป็นการสงเคราะห์คนพิการ จ านวน 11 หมู่บ้าน 

6.  
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 60,000.00 
ส านัก/กองสวัสดกิาร
สังคม 

เพื่อเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลอื
ผู้ปุวยเอดส ์

จ านวน 11 หมู่บ้าน 

7.  
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบล(สปสช.)ต าบลตะโก
ทอง 

100,000.00 
ส านัก/กองสวัสดกิาร
สังคม 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
ภายในต าบลตะโกทองตาม
หลักประกันสุขภาพ 

จ านวน 11 หมู่บ้าน 

8.  
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์
ราชัน 

255,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

1.เพื่อก่อสร้างบ้านใหก้ับบ้านผูพ้ิการ 
ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส2.เพื่อ
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับบ้านผู้
พิการ ผูย้ากไร้ ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส 

ต าบลตะโกทอง 

9.  
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพ
สตรีและผู้ด้อยโอกาส 

25,000.00 
ส านัก/กองสวัสดกิาร
สังคม 

เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพสตรีและ
ผู้ด้อยโอกาสและส่งเสริมการปลูกผกั
ปลอดสารพิษ 

ต าบลตะโกทอง 

10.  
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวประจ าต าบลตะโกทอง 

25,000.00 
ส านัก/กองสวัสดกิาร
สังคม 

เพื่อฟื้นฟูสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สถาบันครอบครัวสร้างความรักความ
อบอุ่น 

ต าบลตะโกทอง 

11.  
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้ปวุย
เอดส ์

25,000.00 
ส านัก/กองสวัสดกิาร
สังคม 

เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุผู้
พิการผู้ปุวยเอดส์และส่งเสริมอาชีพ
การท าดอกไม้จัน 

ต าบลตะโกทอง 

12.  
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว 

25,000.00 
ส านัก/กองสวัสดกิาร
สังคม 

เพื่อให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การปูองกันแก้ไขปัญหาความรุนแรง 

ต าบลตะโกทอง 

13.  
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและ
เยาวชนต าบลตะโกทอง 

25,000.00 
ส านัก/กองสวัสดกิาร
สังคม 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน ต าบลตะโกทอง 



14.  
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบล
ตะโกทอง 

50,000.00 
ส านัก/กองสวัสดกิาร
สังคม 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุใน
การท ากจิกรรม 

ต าบลตะโกทอง 

15.  พัฒนาด้านสังคม โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด 30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที ่1-11 มี
ส่วนร่วมในการปอูงกันปราบปราม 

กลุ่มเปูาหมายภายใน 
11 หมู่บ้าน 

16.  พัฒนาด้านสังคม 
โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก
อาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยฝาุยพลเรือน (อปพร.) 

60,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ภายในต าบล 

ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมลูกเสือภายใน
ต าบล 

17.  พัฒนาด้านสังคม 
โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลเจ็ดวัน
อันตราย 

70,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสร้างความปลอดภยัในชีวิตลด
อุบัติเหตุ 

ส่งเสริมกิจกรรมการ
รณรงค์ลดอุบัติเหตุการ
อยู่เวรยามให้บริการ
ประชาชน 

18.  พัฒนาด้านสังคม 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ด้านการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสร้างความปรองดองของ
ประชาชนในหมู่บ้าน 

หมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน
ภายในต าบลตะโกทอง 

19.  พัฒนาด้านสังคม โครงการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อช่วยเหลือผู้ผา่นการฟื้นฟูมีอาชีพ ต าบลตะโกทอง 

20.  พัฒนาด้านสังคม 
โครงกการชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัตปิระจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้แก่อบต. เพื่อสนบัสนุน
โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 
วปร.ในระดับพื้นที่ให้เข้มแข็ง 

ผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่จิต
อาสาภยัพิบัต ิ50 คน 

21.  ด้านสาธารณสุข 
โครงการส่งเสริมควบคุมปูองกัน
โรคติดต่อ 

130,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

1เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี
ความรู้ในการปูองกันโรคติดต่อตาม
ฤดูกาล 2.เพื่อจัดกิจกรรมปูองกัน
ควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล 

ต าบลตะโกทอง 

22.  ด้านสาธารณสุข 
โครงการรณรงค์ปูองกัน
ไข้เลือดออก 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อควบคุมและปูองกันโรคได้
ทันท่วงที 

ต าบลตะโกทอง 

23.  ด้านสาธารณสุข 
โครงการบริหารจัดการขยะแบบ
บูรณาการ 

60,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดการขยะในพื้นที ่ ต าบลตะโกทอง 

24.  ด้านสาธารณสุข 
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อปูองกันและควบคุมไม่ให้สุนัขและ
แมวเป็นโรคพิษสุนัขบา้และควบคุม
จ านวนสุนัขและแมว 

สัตว์ที่ได้รับกการฉีด
วัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

25.  ด้านสาธารณสุข 
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

220,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้หมู่บ้านมีงบประมาณด าเนิน
โครงการ 

11 หมู่บ้าน ๆ ละ 
20,000 บาท อยา่ง
น้อยหมู่บา้นละ 3 
โครงการ 

26.  ด้านสาธารณสุข โครงการบ้านสวยเมืองสุข 0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้หมู่บ้านมีงบประมาณด าเนิน
โครงการ 

เพือ่ให้บ้านเมืองสะอาด 



27.  
พัฒนาด้าน 
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

30,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา ต าบลตะโกทอง 

28.  
พัฒนาด้าน 
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

34,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ ต าบลตะโกทอง 

29.  
พัฒนาด้าน 
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเขื่อนลั่น 

286,600.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้สนับสนุนการศึกษาในการ
พัฒนาการของเด็ก 

ต าบลตะโกทอง 

30.  
พัฒนาด้าน 
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านซับใหม่ 

286,600.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้สนับสนุนการศึกษาในการ
พัฒนาการของเด็ก 

ต าบลตะโกทอง 

31.  
พัฒนาด้าน 
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการสาธารณสุขเพื่อเด็ก
ปฐมวัย 

20,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการของเด็กให้
สมวัย 

ต าบลตะโกทอง 

32.  
พัฒนาด้าน 
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการให้แก่เด็กเล็ก 

25,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการของเด็กให้
สมวัย 

ต าบลตะโกทอง 

33.  
พัฒนาด้าน 
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

20,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการของเด็กให้
สมวัย 

ต าบลตะโกทอง 

34.  
พัฒนาด้าน 
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาบุคลากรครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

25,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

ต าบลตะโกทอง 

35.  
พัฒนาด้าน 
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา
ท างานช่วงปิดภาคเรียนต าบลตะโก
ทอง 

30,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อฝึกประสบการณ์การท างานและ
ช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กนักเรียน/
นักศึกษาภายในต าบล 

ต าบลตะโกทอง 

36.  
พัฒนาด้าน 
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

อาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
บ้านเขื่อนลั่น 

469,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน ต าบลตะโกทอง 

37.  
พัฒนาด้าน 
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

อาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
บ้านหนองนกเขยีน 

65,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน ต าบลตะโกทอง 

38.  
พัฒนาด้าน 
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

อาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
บ้านซับใหม่ 

362,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน ต าบลตะโกทอง 

39.  
พัฒนาด้าน 
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

การจัดงานวันทอ้งถิ่นไทย 20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อร าลึกถึงมหากรุณาธิคุณ ต าบลตะโกทอง 

40.  
พัฒนาด้าน 
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานรัฐพิธี 30,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อแสดงถึงความจงรักภักด ี ต าบลตะโกทอง 



41.  

การพัฒนาด้านการ
เสริมสร้างระบบ
บริการการจัดการที่
ดี 

โครงการจัดการเลือกตั้ง 0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

ส่งเสริมการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย 

ต าบลตะโกทอง 

42.  

การพัฒนาด้านการ
เสริมสร้างระบบ
บริการการจัดการที่
ดี 

โครงการจัดท าระบบแผนทีภ่าษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

20,000.00 ส านัก/กองคลัง 
เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา
ด้านภาษ ี

ต าบลตะโกทอง 

43.  

การพัฒนาด้านการ
เสริมสร้างระบบ
บริการการจัดการที่
ดี 

โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บ
รายได้ของอบต.ตะโกทอง 

50,000.00 ส านัก/กองคลัง 
เพื่อพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ 

ต าบลตะโกทอง 

44.  

การพัฒนาด้านการ
เสริมสร้างระบบ
บริการการจัดการที่
ดี 

โครงการพัฒนาศักยภาพของอบต. 30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของหน่วยงาน 

ต าบลตะโกทอง 

45.  

การพัฒนาด้านการ
เสริมสร้างระบบ
บริการการจัดการที่
ดี 

โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที ่

70,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อน 

ต าบลตะโกทอง 

46 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน
จราจรถนนดินลูกรัง สายแยก
บายพาสบ้านเขื่อนลั่น หมู่ที่ 1  

59,000 กองช่าง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน 
ต าบลตะโกทอง 
(เงินสะสม) 

47 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรถนนดินลูกรัง สายหลังบ้าน
ผญบ.เขื่อนลั่นหมู่ที่ 1 
 

47,500 กองช่าง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน 
ต าบลตะโกทอง 
(เงินสะสม) 

48 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรถนนดินลูกรังสายคุ้มหนอง
พรวนแยกลาดยาง หมู่ที ่2 

65,900 กองช่าง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน 
ต าบลตะโกทอง 
(เงินสะสม) 

49 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรถนนดินลูกรัง สายบ้านโสก
หอยขม -บา้นหนองยางพัฒนา หมู่
ที่ 2 

52,700 กองช่าง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน 
ต าบลตะโกทอง 
(เงินสะสม) 

50 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรถนนดินลูกรัง สายวัดบา้น
หนองนกเขียน-แยกโปร่งแดง หมู่ที่ 
3 

39,500 กองช่าง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน 
ต าบลตะโกทอง 
(เงินสะสม) 

51 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรถนนดินลูกรังสายแยกฟาร์ม
ไกโยธิน หมู่ที่ 3 
 

32,900 กองช่าง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน 
ต าบลตะโกทอง 
(เงินสะสม) 

52 ด้านโครงสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว 36,900 กองช่าง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน ต าบลตะโกทอง 



พื้นฐาน จราจรถนนดินลูกรังสายหนองนก
เขียน-โสกข่า หมู่ที่  1 

(เงินสะสม) 

53 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรถนนดินลูกรังสายแยกลาน
มัน 11 หมู่ที ่ 4 

52,700 กองช่าง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน 
ต าบลตะโกทอง 
(เงินสะสม) 

54 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรถนนดินลูกรังสายแยกบ้าน
ห้วยเจริญผล-หนองนกเขียน หมู่ที่  
4 

46,100 กองช่าง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน 
ต าบลตะโกทอง 
(เงินสะสม) 

55 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรถนนดินลูกรังสายแยกบ้าน
ซับใหม่-หนองประดู่ หมู่ที ่ 6 

65,900 กองช่าง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน 
ต าบลตะโกทอง 
(เงินสะสม) 

56 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน
หนองยางพัฒนา-หลังโรงเรียนโบว์
มอน หมู่ที่  7 

98,800 กองช่าง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน 
ต าบลตะโกทอง 
(เงินสะสม) 

57 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรถนนดินลูกรังสายทางไป
ประปาหมู่บา้นกลุ่มสูง หมู่ที ่ 9 

52,700 กองช่าง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน 
ต าบลตะโกทอง 
(เงินสะสม) 

58 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรถนนดินลูกรังสายกลางบ้าน
กลุ่มสูงถึงล าห้วย หมู่ที่  9 

36,900 กองช่าง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน 
ต าบลตะโกทอง 
(เงินสะสม) 

59 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรถนนดินลูกรังสายแยก
ประปาหมู่บา้น-ตะเตียนโรจน์ หมู่ที่  
10 

59,300 กองช่าง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน 
ต าบลตะโกทอง 
(เงินสะสม) 

60 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรถนนดินลูกรังสายสามแยก
ไปน้ าตกทุ่งกระถิน หมู่ที ่ 10 

39,500 กองช่าง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน 
ต าบลตะโกทอง 
(เงินสะสม) 

61 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรถนนดินลูกรังสายทางเข้า
พื้นที่การเกษตรบ้านหนองประดู-่
แยกบา้นตลุกคูณ หมู่ที่  11 

65,900 กองช่าง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน 
ต าบลตะโกทอง 
(เงินสะสม) 

62 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมสร้างผิวทางเค
พซีล สายบา้นตะโกทอง-บ้านซับ
ใหม่ หมู่ที่ 6 

499,000 กองช่าง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน 
ต าบลตะโกทอง 
(เงินสะสม) 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.ตะโกทอง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนาม
ในสัญญา รวม 39 โครงการ จ านวนเงิน 9,954,963.33บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 39 โครงการ จ านวนเงิน 
9,954,963.33ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 17 1,351,200.00 17 1,351,200.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 8 6,760,656.00 8 6,760,656.00 

พัฒนาด้านสังคม 1 69,906.00 1 69,906.00 

ด้านสาธารณสุข 4 333,300.00 4 333,300.00 

พัฒนาด้าน การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 7 1,386,860.00 7 1,386,860.00 

การพัฒนาด้านแหล่งน้ า - - - - 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - - - 

การพัฒนาด้านการเสริมสร้างระบบบริการการจัดการท่ีดี 2 53,041.33 2 53,041.33 

รวม 39 9,954,963.33 39 9,954,963.33 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ตะโกทอง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านต าบลบูรณาการแผน
ชุมชน 

20,000.00 17,770.00 17,770.00 2,230.00 

2.  การพัฒนาเศรษฐกิจ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,500,000.00 4,450,800.00 4,450,800.00 49,200.00 

3.  การพัฒนาเศรษฐกิจ เบีย้ยังชีพความพิการ 2,108,000.00 1,842,800.00 1,842,800.00 265,200.00 

4.  การพัฒนาเศรษฐกิจ เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 60,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

5.  การพัฒนาเศรษฐกิจ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

6.  การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการท้องถ่ินไทยเทิดไท้องค์ราชัน 255,000.00 254,486.00 254,486.00 514.00 

7.  การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีและผู้ด้อยโอกาส 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

8.  การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลตะโกทอง 50,000.00 39,800.00 39,800.00 10,200.00 

9.  พัฒนาด้านสังคม โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล 70,000.00 69,906.00 69,906.00 94.00 

10.  ด้านสาธารณสุข โครงการส่งเสริมควบคุมปูองกันโรคติดต่อ 130,000.00 28,700.00 28,700.00 101,300.00 

11.  ด้านสาธารณสุข โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ 60,000.00 59,200.00 59,200.00 800.00 

12.  ด้านสาธารณสุข โครงการสัตวฺปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 30,000.00 25,400.00 25,400.00 4,600.00 

13.  ด้านสาธารณสุข โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 220,000.00 220,000.00 220,000.00 0.00 

14.  
พัฒนาด้าน การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเข่ือนลั่น 

286,600.00 215,760.00 215,760.00 70,840.00 

15.  
พัฒนาด้าน การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับใหม่ 

286,600.00 242,220.00 242,220.00 44,380.00 

16.  
พัฒนาด้าน การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20,000.00 9,200.00 9,200.00 10,800.00 

17.  
พัฒนาด้าน การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โรงเรียนบ้านเข่ือนลั่น 469,000.00 469,000.00 469,000.00 0.00 

18.  
พัฒนาด้าน การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 65,000.00 65,000.00 65,000.00 0.00 

19.  
พัฒนาด้าน การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โรงเรียนบ้านซับใหม่ 362,000.00 362,000.00 362,000.00 0.00 

20.  
พัฒนาด้าน การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานรัฐพิธี 30,000.00 23,680.00 23,680.00 6,320.00 

21.  
การพัฒนาด้านการเสริมสร้างระบบ
บริการการจัดการท่ีดี 

โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บรายได้ ของ อบต.ตะโก
ทอง 

50,000.00 4,000.00 4,000.00 46,000.00 

22.  
การพัฒนาด้านการเสริมสร้างระบบ
บริการการจัดการท่ีดี 

โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอ าเภอซับใหญ่ 

70,000.00 49,041.33 49,041.33 20,958.67 

23 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนจราจรถนนดินลูกรัง 
สายแยกบายพาสบ้านเข่ือนลั่น หมู่ท่ี 1  59,000 59,000 59,000 59,000 



24 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรัง สาย
หลังบ้านผญบ.เข่ือนลั่นหมู่ท่ี 1 
 

47,500 47,500 47,500 47,500 

25 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังสายคุ้ม
หนองพรวนแยกลาดยาง หมู่ท่ี 2 65,900 65,900 65,900 65,900 

26 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรัง สาย
บ้านโสกหอยขม -บ้านหนองยางพัฒนา หมู่ท่ี 2 52,700 52,700 52,700 52,700 

27 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรัง สายวัด
บ้านหนองนกเขียน-แยกโปร่งแดง หมู่ท่ี 3 39,500 39,500 39,500 39,500 

28 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังสายแยก
ฟาร์มไกโยธิน หมู่ท่ี 3 32,900 32,900 32,900 32,900 

29 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังสาย
หนองนกเขียน-โสกข่า หมู่ท่ี  1 36,900 36,900 36,900 36,900 

30 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังสายแยก
ลานมัน 11 หมู่ท่ี  4 52,700 52,700 52,700 52,700 

31 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังสายแยก
บ้านห้วยเจริญผล-หนองนกเขียน หมู่ท่ี  4 46,100 46,100 46,100 46,100 

32 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังสายแยก
บ้านซับใหม-่หนองประดู่ หมู่ท่ี  6 65,900 65,900 65,900 65,900 

33 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังภายใน
หมู่บ้านหนองยางพัฒนา-หลังโรงเรียนโบว์มอน หมู่ท่ี  7 98,800 98,800 98,800 98,800 

34 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังสายทาง
ไปประปาหมู่บ้านกลุ่มสูง หมู่ท่ี  9 52,700 52,700 52,700 52,700 

35 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน
ดินลูกรังสายกลางบ้านกลุ่มสูงถึงล าห้วย หมู่
ที่  9 

36,900 36,900 36,900 36,900 

36 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน
ดินลูกรังสายแยกประปาหมู่บ้าน-ตะเตียน
โรจน์ หมู่ที่  10 

59,300 59,300 59,300 59,300 

37 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน
ดินลูกรังสายสามแยกไปน้ าตกทุ่งกระถนิ 
หมู่ที่  10 

39,500 39,500 39,500 39,500 

38 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน
ดินลูกรังสายทางเข้าพื้นที่การเกษตรบ้าน
หนองประดู่-แยกบา้นตลุกคูณ หมู่ที่  11 

65,900 65,900 65,900 65,900 

39 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการซ่อมแซมสร้างผิวทางเคพซีล สาย
บ้านตะโกทอง-บ้านซับใหม่ หมู่ที่ 6 

499,000 499,000 499,000 499,000 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 



 

อบต.ตะโกทอง ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 355 1,265,877,300.00 17 1,351,200.00 17 1,351,200.00 17 1,351,200.00 

2.การพัฒนาเศรษฐกิจ 111 19,050,000.00 14 7,298,000.00 8 6,760,656.00 8 6,760,656.00 

3.พัฒนาด้านสังคม 15 1,055,000.00 6 260,000.00 1 69,906.00 1 69,906.00 

4.ด้านสาธารณสุข 37 2,802,000.00 6 470,000.00 4 333,300.00 4 333,300.00 

5.พัฒนาด้าน การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 62 9,560,000.00 14 1,703,200.00 7 1,386,860.00 7 1,386,860.00 

6.การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 120 70,555,900.00 - - 
    

7.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 24 1,160,000.00 - - 
    

8.การพัฒนาด้านการเสริมสร้างระบบบริการการจัดการท่ีดี 7 1,410,000.00 5 170,000.00 2 53,041.33 2 53,041.33 

รวม 731 1,371,470,200.00 45 9,901,200.00 39 9,954,963.33 39 9,954,963.33 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 
                         อบต.ตะโกทอง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จ
ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ  
 
                                          ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.ตะโกทองทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ในระยะต่อไป 
                        จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 
 
                                                                         ปรีชา  เพชรประไพ 
                                                                       (นายปรีชา  เพชรประไพ) 
                                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
 
                                                  
 

 


