
 
 
 
 
  
  

        ประกาศเทศบาลต าบลตลาด  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

ห้วงเดือนพฤษภาคม - ตลุาคม พ.ศ. 2560 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ฉบับท่ี 2 

พ.ศ. 2559 ข้อ 14 ผู้บริหารท้องถิ่นต้องเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่นพร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในท่ีเปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ี

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน อย่างนอ้ย

ปีละ 2 คร้ังภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี 

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๘๗  
วรรค ๓  และระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕)  เทศบาล
ต าบลตลาด จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่ายและรายงานผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และก ากับการ
บริหารจัดการเทศบาลต าบลตลาด ดังนี ้

วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลตลาด  
            “ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ คนมคีุณธรรม ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วม” 

พันธกิจ (MISSION) 
๑. จัดให้มีสวนสาธารณะและปรับปรุงภูมิทัศน์                              

 ๒. จัดให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๓. เสริมสร้าง ปลูกจิตส านึก ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมให้กับประชาชน 
 ๔. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการพัฒนาสินค้าในชุมชนและการสาธารณสุขครบวงจร                  
 ๕. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
            แผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลตลาด เพื่อน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลตลาดมี
ยุทธศาสตร์หลักที่จะด าเนินการให้ประสบความส าเร็จรวม  ๖ ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลตลาด จ านวน ๘ 
แนวทาง ซึ่งเป็นแนวทางการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้ บรรลุวัตถุประสงค์   ดังนี้ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

            เป้าหมาย 
 เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬาให้มี
คุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 



  

 แนวทางการพัฒนา 
 ๑. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 ๒. การพัฒนาและส่งเสรมิการศึกษา  
 ๓. การพัฒนาส่งเสรมิด้านสุขภาพและอนามัย 
 ๔. การพัฒนาและส่งเสรมิด้านสวสัดิการชุมชน 
 ๕. การพัฒนาและส่งเสรมิด้านกีฬาและนันทนาการ  

   ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนชุมชนที่มีความสงบสุขในการอยู่ร่วมกัน 
๒. จ านวนประชากรที่ได้รับการส่งเสริมการศึกษาและศึกษาเพิ่มเติม 
๓. จ านวนประชากรที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
๔. จ านวนประชากรที่ได้รับการส่งเสริมในด้านสวัสดิการต่างๆจ านวนประชากรที่ได้รับการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 
 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน  ซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์
พัฒนาจังหวัด 

แนวทางการพัฒนา 
๑. สรา้งจิตส านึกความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม 
๒. การบริหารจดัการและรณรงคก์ าจัดขยะมลูฝอย 

ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๒. จ านวนปรมิาณขยะมลูฝอยท่ีให้การบริการลดน้อยลง 

๓.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

เป้าหมาย 
 เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของภาครัฐและให้บรร ลุแนว
ทางการด าเนินงานของจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา 
๑. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
๒. ส่งเสรมิการเพิ่มศักยภาพของบคุลากรและองค์กรให้มีขดีความสามารถในการพัฒนา 
๓. ส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO) 
๔. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 

 ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์มศีักยภาพการบริหารเพิ่มขึ้น 
๒. ส่งเสริมการจัดการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล 

๔.  ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ แนวนโยบายของรัฐ 

เป้าหมาย 
 เพื่อปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติงานตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล 
 



  

แนวทางการพัฒนา 
 ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานในการจัดการระบบบริการสาธารณะตามแนวทางและหลักเกณฑ์                  
ที่คณะกรรมการกระจายอ านาจก าหนดและด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ได้มอบจาก รัฐบาล 

๑. การถ่ายโอนงานกิจการจดัการศึกษา 
๒. การส่งเสริมมาตรฐานการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบ าบัดผู้เสี่ยงตดิยาเสพตดิและรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง 
๓. การส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินใหส้ามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัตเิหตุ  อุบัติภัย 

อาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานบริการกิจการสาธารณะ 
๒. ปัญหายาเสพติดไม่มีและชุมชนเข้มแข็ง 
๓. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน จ านวนอุบัติเหตุ  อุบัติภัย  อาชญากรรม  มีจ านวนลดลง 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           เป้าหมาย 
เพื่อก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสรา้งพื้นฐานในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุน

ยุทธศาสตร์ด้านอ่ืนๆ ให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของ
ประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานดา้นเศรษฐกิจให้ประชาชนไดร้ับการบริการสาธารณะให้ความสะดวกและรวดเร็วข้ึน  โดยเน้นการ

มีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรม  ดังนี้ 
 ๑. ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้เป็นได้มาตรฐาน มีความสะดวกและปลอดภัย 

๒. จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
๓. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ  
๔. ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุง รักษา และขยายเขตการบริการประปาหมู่บ้าน 
๕. บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า 

ตัวชี้วัด 
 ๑. จ านวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ า 

๒. จ านวนปรมิาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทกุครัวเรือน 
๓. จ านวนปรมิาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน 
๔. จ านวนการไดร้ับบริการสาธารณะอื่น ๆ เช่น โทรศัพทส์าธารณะ 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 เป้าหมาย 
 เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะผลิตผลทาง
การเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือ ในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและ
สามารถขยายการตลาด ไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้าง
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดนครราชสีมา 

 แนวทางการพัฒนา 
๑. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลติทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสนิค้าทางการเกษตร 
๒. เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
๓. สรา้งความตระหนักแกผู่้ประกอบการและผู้บรโิภค 



  

 ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตทางเกษตรอินทรีย ์
๒. จ านวนครัวเรือนและกลุม่อาชีพท่ีมีทักษะในการประกอบอาชีพ 
๓. จ านวนสถานประกอบการที่เพิม่ขึ้นอย่างมีระบบ 

การวางแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลตลาด ได้จัดท าแผนพัฒนา ประจ าปี พ.ศ.2560  – ๒๕62  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 โดยผ่านการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่ แท้จริงของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีและได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ประจ าปี  พ.ศ. 2560  –  ๒๕62  เมื่อวันท่ี 27  พฤษภาคม  ๒๕๕9   โดยก าหนด
โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา ได้ดังนี้ 

๑. โครงการตามแผนพัฒนา ประจ าปี  พ.ศ. 2560 – ๒๕62  มี 426 โครงการ งบประมาณ  212,413,860.- บาท 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ พ.ศ.2560 พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 รวมท้ัง ๓ ปี 
๑ คุณภาพชีวิต 40 20,380,000 24 6,055,406 24 6,055,406 88 32,490,812 
2 โครงสร้างพื้นฐาน 142 100,731,660 21 19,765,300 14 10,035,900 177 130,532,860 
3 สิ่งแวดล้อม 6 655,000 3 425,000 3 425,000 12 1,505,000 
4 การบริหารจัดการที่ดี 56 12,216,800 6 1,075,000 5 675,000 67 13,966,800 
5 การกระจายอ านาจ 6 675,000 5 490,000 5 490,000 16 1,655,000 
๖ เศรษฐกิจ   50 15,927,500 10 735,000 11 735,000 71 17,397,500 

รวมทั้งสิ้น 327 113,549,330 93 53,705,060 93 46,660,971 426 212,413,860 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ ๑ แผนภูมิแสดงโครงการในแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลตลาด 
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การบรรจุโครงการพัฒนา 

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา ประจ าปี พ.ศ. 2560  มีโครงการทั้งสิ้น 327 โครงการ  ด าเนินการหว้งเดือนพฤษภาคม - 
ตุลาคม พ.ศ. 2560  จ านวน 14 โครงการ งบประมาณ 2,678,101. – บาท 
 
 

ล าดับ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน โครงการ 
ตามแผนฯ 

โครงการที่
ด าเนนิการ 

๑ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 40 3 
๒ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 142 6 
๓ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดลอ้ม 6 3 
๔ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านบรหิารจดัการทีด่ ี 56 1 
๕ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการกระจายอ านาจ 6 0 
๖ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกจิ   50 1 

รวมทั้งสิ้น 327 14  
 

 
                                        

รูปที่ ๒ แผนภูมิแสดงผลการด าเนนิการโครงการของเทศบาลต าบลตลาด 
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โครงการจากแผนพัฒนา โครงการที่ด าเนินการแล้ว



  

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ผู้บริหารเทศบาลต าบลตลาด  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณเมื่อวันที่ 27 กันยายน  ๒๕59 จ านวน 
งบประมาณตามที่บรรจุในแผนพัฒนาประจ าปี พ.ศ. 2560  ทั้งสิ้นจ านวน   10,461,900.- บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณในห้วง
เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2560 จ านวน  2,678,101 .- บาท โดยรายละเอียดมีดังนี ้  
 

ล าดับ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน งบประมาณ 
ตามเทศบัญญตั ิ

งบประมาณ 
ทีด่ าเนนิการ 

๑ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 4,162,000. - 359,920.- 
๒ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3,749,000. - 2,018,000.- 
๓ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดลอ้ม 110,000. - 168,430. - 
๔ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านบรหิารจดัการทีด่ ี 1,950,900. - 52,269.- 
๕ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการกระจายอ านาจ 240,000. - 0 
๖ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกจิ   250,000. - 79,632.- 

รวมทั้งสิ้น 10,461,900. - 2,678,101. - 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3 แผนภูมิแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลตลาด 
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สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 เทศบาลต าบลตลาดมีการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อด าเนินการตามแผนพัฒนา ห้วงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2560 จ านวนทั้งสิ้น 14 โครงการงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย จ านวนทั้งสิ้น 2,678,101 .- บาท โดยรายละเอียดมีดังนี ้
 

ล าดับ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน โครงการที่
ด าเนนิการ 

ร้อยละของการ
ด าเนนิการ 

๑ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 3 0.92 
๒ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 6 1.84 
๓ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดลอ้ม 3 0.92 
๔ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านบรหิารจดัการทีด่ ี 1 0.31 
๕ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการกระจายอ านาจ 0 0 
๖ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกจิ   1 0.31 

รวมทั้งสิ้น 14 4.30 
 

 
   โครงการตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ที่ด าเนินการแล้ว 14 โครงการ งบประมาณ  2,678,101 .-บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

ล าดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ 

1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 199,920.- 

2 โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา 6,200.- 

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเกี่ยวกับงานรัฐพธิี(โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรฯ) 97,850.- 

รวม 303,970. - 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ล าดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ 

4 ก่อสรา้งถนน คสล. หมู่ 1 บ้านบุ ชุมชนวัดโคกตลาด ซอย อาจารย์ร าไพ 32,000.- 

5 ก่อสรา้งถนน คสล. หมู่ 2 บ้านบุ ชุมชนประชารัฐพัฒนา ซอยนงลักษณผ้์าม่าน 244,000.- 

6 ก่อสรา้งถนน คสล. หมู่ 4 บ้านโพธิ์ ชุมชนโพธิ์แสนสขุ (โนนสะอาด) 270,000.- 

7 ก่อสรา้งถนนหินคลุก หมู่ 5 บ้านกระฉอด ชุมชนกระฉอดสามคัคี เลียบคลองส่งน้ าชลประทานหลัง

เทศบาลต าบลตลาด - ตลาดนงเล็ก  

125,000.- 

8 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลกุ หมู่ 8 บ้านบุพัฒนา ชุมชนมอรังสงู จากเสน้หน้าบ้าน น.ส. เจียว  210,000.- 

9 ก่อสรา้งถนน คสล. หมู่ 7 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนรว่มใจพัฒนา เส้นบา้นหนองตะคลอง หมู่ 7 ไป

บ้านราษฏร์ประสงค์  

1,137,000.- 

รวม 2,018,000.- 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ 

10 โครงการบิกคลินนิ่งเดย์ 29,790.- 

11 โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก 68,640.- 

12 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 70,000.- 

รวม 168,430. -  



  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

ล าดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ 

13 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการและวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 52,269.- 

รวม 52,269.- 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการกระจายอ านาจตามนโยบายรัฐบาล 

ล าดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ 

- - - 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 

ล าดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ 

14 โครงการส่งเสรมิการเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการเกษตร 79,632.- 

รวม 79,632.- 

   รวมท้ังสิ้น 2,678,101. - 
 
 

 จึงประกาศผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   หว้งเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม  พ.ศ. 2560 
มาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  

   

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  31  ตลุาคม  2560 

    

    

  นายดวน ฤทธ์ิจอหอ 

 
 
 

          นายกเทศบาลต าบลตลาด 



 


