
 
ประกาศ เทศบาลต าบลลิ้นฟ้า 

เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาทอ้งถิ่น และผูบ้ริหารทอ้งถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง    
มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนรว่มด้วย ประกอบกับระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาทอ้งถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในทอ้งถิ่น
ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป ี
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลลิ้นฟา้    จึง
ขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จา่ย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า  
    "เป็นองค์การหลักในการพัฒนาต าบล ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม ด้วยการจัดการบริหารที่ดี เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน " 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า  
    - ให้การสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  
    - สนับสนุนเกี่ยวกับสวัสดกิารเบี้ยยังชีพคนชรา คนด้อยโอกาส และคนพกิาร  
    - ขยายเขตไฟฟ้าให้ทัว่ถึงทั้งต าบล  
    - สนับสนุนงานประเพณีต่างๆ  
    - สนับสนุนกลุ่มอาชพีในหมู่บ้าน  
    - สนับสนุนด้านการกีฬา  
    - สนับสนุนด้านกลุ่ม อสม. หมู่บา้น  
    - สนับสนุนต ารวจอาสารประจ าหมูบ่้าน (ต ารวจบ้าน)  
    - สนับสนุนเรื่องการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
    - สนับสนุนส่งเสริมสร้างงาน สร้างอาชีพ ภายในต าบล  
     
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลลิ้นฟ้าได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 
    การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 
 
    การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 
    การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
 
    การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
    ยุทธศาสตร์ด้านๆ อื่น ที่สอดคล้องกบันโยบายรัฐ 

ง. การวางแผน 
    เทศบาลต าบลลิน้ฟ้า ได้จัดท าแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทปีระชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที ่ก่อน



น ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที ่ทีบ่รรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
    เทศบาลต าบลลิ้นฟ้า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

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

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

49 5,547,000.00 50 12,127,000.00 50 15,590,000.00 50 15,078,000.00 50 14,421,000.00 

การพัฒนา
ด้านการ
ท่องเที่ยว 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6 154,400.00 6 154,400.00 6 654,529.00 6 154,400.00 6 154,400.00 

การส่งเสริม
เศรษฐกิจ
ชุมชน 

1 130,000.00 1 130,000.00 1 130,000.00 1 130,000.00 1 130,000.00 

การพัฒนา
ด้านสังคม
และ
สิ่งแวดล้อม 

3 70,000.00 3 70,000.00 3 70,000.00 3 70,000.00 3 70,000.00 

ยุทธศาสตร์
ด้านๆ อื่น 
ที่สอดคล้อง
กับนโยบาย
รัฐ 

32 170,000.00 32 170,000.00 32 642,800.00 32 605,000.00 32 605,000.00 

รวม 91 6,071,400.00 92 12,651,400.00 92 17,087,329.00 92 16,037,400.00 92 15,380,400.00 
 

    จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 17 โครงการ งบประมาณ 89,000 
บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 8 89,000.00 

การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว - - 

การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1 0.00 

การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน - - 

การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม - - 

ยุทธศาสตร์ด้านๆ อื่น ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐ 8 0.00 

รวม 17 89,000.00 
 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลลิ้นฟา้ มีดังนี้ 



  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1.  
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน) บา้นสวนมอญหมุ่ที่ 3 บริเวณจาก
บ้านนางจตุพร มาทางทิศตะวันตก ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 170 เมตร พร้อม
บ่อผันน้ าลงใต้ดิน ขนาดกว้าง 0.802 เมตร ลึก 
1.20 เมตร จ านวน 10 บ่อ  

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการชา่ง 

เพื่อให้น้ าไหลได้
อย่างสะดวก 

ท่อระบายน้ า 

2.  
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน)บ้าหนองแก หมู่ที่ 9 บริวเณหน้า
โรงเรียนบ้านหนองแก ขนาด กวา้ง 0.50 เมตร ลึก 
0.60 เมตร ยาว 40 เมตร พร้อมบ่อผันพื้นที่ลงใต้
ดินขนาดกวา้ง 0.80 เมตร ยาว 0.80 เมตร ลึก 
1.20 เมตร จ านวน 3 บ่อ 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการชา่ง 

เพื่อระบายน้ าได้
อย่างสะดวก 

ท่ออระบาย
น้ า 

3.  
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลิ้น
ฟ้า หมู่ที ่1 บริวเณหน้าวัดดา้นทิศเหนือ มีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกกว่า 653 ตารางเมตร หน 0.10 
เมตร  

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการชา่ง 

เพื่อให้เดินทางไปมา
ได้อย่างสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

4.  
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 5,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการชา่ง 

เพื่อจ่่ายเป็นค่าลา้ง
อัดขยายภาพฯลฯ 

วัสดุโฆษณา 

5.  
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นโนน
ส าราญ หมู่ที ่7 บริวเณจากสี่แยกบา้นโนนส าราญไป
บ้านต าแย 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการชา่ง 

เพื่อประชาชน
เดินทางไปมาได้
อย่างสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

6.  
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างระบบน้ าไร้ท่อ (ดว้ยระบบธนาคาร
น้ าใต้ดิน) บ้านปา่ดวน ปมู่ที่ 6 บริเวณจากบ้านนาง
หัด ลือจันดา มาทางทิศตะวันตก 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการชา่ง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ าใช้ได้อย่างสะดวก 

น้ าใต้ดิน 

7.  
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ทั้ง 3 ศุนย์  

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มีของเล่นที่มี
ประสิทธิภาพ 

สนามเด็กเล่น 

8.  
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน) บา้นสวนมอญหมุ่ที่ 3 บริเวณจาก
บ้านนางจตุพร มาทางทิศตะวันตก ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 170 เมตร พร้อม
บ่อผันน้ าลงใต้ดิน ขนาดกว้าง 0.802 เมตร ลึก 
1.20 เมตร จ านวน 10 บ่อ 

84,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการชา่ง 

grnjv 0 

9.  
การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดซ่้ืออาหารเสริม (นม)  0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม)ให้แก่เด็ก
นักเรียน 

อาหารเสริม
(นม) 



10.  

ยุทธศาสตร์
ด้านๆ อื่น ที่
สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐ 

โครงการจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

ค่าวัสดุที่ตรวจ 

11.  

ยุทธศาสตร์
ด้านๆ อื่น ที่
สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐ 

โครงการจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ์ 0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการชา่ง 

เพื่อจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์แก่
ส านักงานกองช่าง 

วัสดุคอมพิ
เตอร์ 

12.  

ยุทธศาสตร์
ด้านๆ อื่น ที่
สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐ 

โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 
(18/หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง ๆละ 2,600 
บาท เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้ฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 
2562  

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้การใช้งานได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

จ านวน 1 
เครือ่ง 

13.  

ยุทธศาสตร์
ด้านๆ อื่น ที่
สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐ 

โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จ านวน 1 
เครื่อง อ้างอิงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2562 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อน ามาใช้ใน
ส านักงานรวดเร็ว
มากขึ้น 

คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ส 

14.  

ยุทธศาสตร์
ด้านๆ อื่น ที่
สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐ 

โครงการจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน มีมือจับ
ชนิดบิดมีแผ่นชั้นปรับระดับ3 ชิ้น 

0.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส านักคลัง 

เพื่อจัดซือตุ้เอกสาร
ที่มีประสิทธิภาพ 

ตู้เอกสาร 

15.  

ยุทธศาสตร์
ด้านๆ อื่น ที่
สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐ 

โครงการจัดซ่้ือเครื่องสแกนมีความละเอยีดในการ
สแกนสูง 

0.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส านักคลัง 

เพื่อใช้สแกนรูปภาพ
และปริ้นงาน 

เครื่องสแกน/
ปริ้น 

16.  

ยุทธศาสตร์
ด้านๆ อื่น ที่
สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐ 

โครงการจัดซ่้ือตู้เหล็กแบบ 2 บานมีมือจับชนิดบิด
,มีอผ่นชั้นปรับระดับ3 ชิ้น 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้ได้ตู้เหล็กตาม
มารตฐาน 

ตู้เหล็ก 

17.  

ยุทธศาสตร์
ด้านๆ อื่น ที่
สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐ 

โครงการจัดซ้ือตู้เหล็กกระจกบานเล่ือน 0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการชา่ง 

เพื่อจัดซื้อตุ้ จ านวน 
1 ตู ้

ตู้เหล็ก 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลลิ้นฟ้า มกีารใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามขอ้บัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการกอ่หนีผู้กพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 1 โครงการ 
จ านวนเงิน 84,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 1 โครงการ จ านวนเงิน 84,000 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1 84,000.00 1 84,000.00 

การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 
    

การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    

การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
    

การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
    



ยุทธศาสตร์ด้านๆ อื่น ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐ 
    

รวม 1 84,000.00 1 84,000.00 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วย
ระบบธนาคารน้ าใต้
ดิน) บ้านสวนมอญ หมู่
ที่ 3 บริเวณจากบ้าน 
นางจตุพร ไชยเกตุ มา
ทางทิศตะวันตก ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ลึก 
0.60 เมตร ยาว 170 
เมตร พร้อมบ่ผันน้ าลง
ใต้ดิน ขนาดกวา้ง 
0.802 เมตร ลึก 
1.20 เมตร จ านวน 
10 บ่อเปน็ไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง 
2564) หน้า 122 
ล าดับที่ 90 

84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 
เทศบาลต าบลลิ้นฟ้า จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด  

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 50 15,590,000.00 8 89,000.00 1 84,000.00 1 84,000.00 

2.การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 0 0 - - 
    

3.การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 6 654,529.00 1 0.00 
    

4.การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 1 130,000.00 - - 
    

5.การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 70,000.00 - - 
    

6.ยุทธศาสตร์ด้านๆ อื่น ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐ 32 642,800.00 8 0.00 
    

รวม 92 17,087,329.00 17 89,000.00 1 84,000.00 1 84,000.00 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 
     เทศบาลต าบลลิ้นฟ้า ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาค
ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพืน้ที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยด ีก่อให้เกิดประโยชนแ์ก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง  
 



 
    ทั้งนี้ หากประชาชนทกุท่านหรอืหนว่ยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบรหิารงานขอ
เทศบาลต าบลลิ้นฟ้าทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะตอ่ไป 
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กัน 
                                                                             ประกาศ ณ วนัที่ ๔  ตุลาคม ๒๕๖๓ 
                                                                                                     สุธนยั  ศรีรินทร ์
                                                                                                 (นายสุธนยั  ศรีรินทร์) 
                                                                                               นายกเทศบาลต าบลลิ้นฟา้ 
 

 

 


