
 
ประกาศ อบต.หนองหญาขาว 

เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2564 

******************************************* 

    ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให อปท.สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน เปดเผยขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง 

มีกลไกใหประชาชนในทองถินมีสวนรวมดวย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดัทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ 30 (5) 

ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ พัฒนาทองถ่ิน พรอมทงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบ ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตอง ปดประกาศไว

เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหน่ึงครงภายในเดือนธันวาคมของทุกป     ดังน้ันเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อบต.หนองหญาขาว จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจดัทํางบประมาณ การใช

จาย และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพ่ือใหประชาชนไดมสีวนรวมในการ

ตรวจสอบและกํากับการบรหิารจดัการอบต.หนองหญาขาว ดังน้ี 

ก. วิสัยทัศน ของอบต.หนองหญาขาว 

    "หนองหญาขาวนาอยู นํ้าไหล ไฟสวาง ทางดี ชีวิตมีสุข" 

ข. พันธกิจ ของอบต.หนองหญาขาว 

     

ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของอบต.หนองหญาขาวไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 7 ยุทธศาสตร ดังน้ี 

    การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

        1. อุตสาหกรรมและการโยธา 

        2. การจัดการแหลงนอุปโภค บริโภค 

 

    การพัฒนาดานคณุภาพชีวิต 

 

    การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

 

    การพัฒนาดานการเกษตรและเศรษฐกิจ 

 

    การพัฒนาดานการศึกษาและวัฒนธรรมประเพณ ี

 

    การบริหารจดัการบานเมืองท่ีด ี

 

    การเสริมสรางความเขมแข็งในแกชุมชน 



 

 

 

 

 

ง. การวางแผน 

    อบต.หนองหญาขาว ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจไุวในแผนพัฒนา 5 ป ตอไป 

    อบต.หนองหญาขาว ไดประกาศใชแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร 

2561 2562 2563 2564 2565 

จํานว

น 
งบประมาณ 

จํานว

น 
งบประมาณ 

จํานว

น 
งบประมาณ 

จํานว

น 
งบประมาณ 

จํานว

น 
งบประมาณ 

การพัฒนาดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 
72 0.00 72 0.00 72 7,650,000.00 72 8,645,000.00 72 2,139,000.00 

การพัฒนาดานคณุภาพ

ชีวิต 
17 15,010,000.00 17 15,290,000.00 17 18,815,000.00 17 19,815,000.00 17 20,795,000.00 

การพัฒนาดาน

สิ่งแวดลอม 
9 110,000.00 9 253,500.00 9 253,500.00 9 253,500.00 9 208,500.00 

การพัฒนาดาน

การเกษตรและเศรษฐกิจ 
3 200,000.00 3 200,000.00 3 250,000.00 3 250,000.00 3 250,000.00 

การพัฒนาดานการศึกษา

และวัฒนธรรมประเพณ ี
20 8,022,000.00 20 8,022,000.00 20 8,077,000.00 20 8,077,000.00 20 8,077,000.00 

การบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีด ี
11 0.00 11 1,760,000.00 11 3,725,000.00 11 2,325,000.00 11 825,000.00 

การเสริมสรางความ

เขมแข็งในแกชุมชน 
13 380,000.00 13 500,000.00 13 1,045,000.00 13 1,045,000.00 13 1,045,000.00 

รวม 145 
23,722,000.0

0 
145 

26,025,500.0

0 
145 

39,815,500.0

0 
145 

40,410,500.0

0 
145 

33,339,500.0

0 
 

    จ. การจัดทํางบประมาณ 

ผูบริหารอบต.หนองหญาขาว ไดประกาศใชขอบัญญตัิงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 16 โครงการ งบประมาณ 

2,402,000 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี 



ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 15 2,402,000.00 

การพัฒนาดานคณุภาพชีวิต - - 

การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม - - 

การพัฒนาดานการเกษตรและเศรษฐกิจ - - 

การพัฒนาดานการศึกษาและวัฒนธรรมประเพณ ี 1 0.00 

การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี - - 

การเสริมสรางความเขมแข็งในแกชุมชน - - 

รวม 16 2,402,000.00 
 

 

 

 

 

 

    รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.หนองหญาขาว มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที

รับผิดชอบ 

วัตถ ุ

ประสงค 
ผลผลิต 

1. 
การพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล. บาน

คลองดินดํา หมูท่ี 13 สาย

คุมโศกผักไล 

200,000.00 

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กองประปา 

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 

ถนนคสล. กวาง 5 ม. ยาว 75 ม. หนา 0.15 

ม. หรือพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 375 ตร.ม. 

2. 
การพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล. บาน

หนองหาน หมูท่ี 10 สาย

ถนนลาดยาง - คุมตีนเขา 

200,000.00 

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กองประปา 

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 

ถนน คสล. กวาง 5 ม. ยาว 90 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 450 ตร.

ม. พรอมกลบไหลทาง 

3. 
การพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางรางระบายนํ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

หนองไผ หมูท่ี 1 สายหนา

วัด - โรงเรียนหนองไผ 

0.00 

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กองประปา 

เพ่ือระบายนํ้าไดดี

ข้ึน 

รางระบายนํ้าคสล. จุดท่ี 1 ขนาด 

0.50X0.50 ม. ยาว 120 ม. พรอมแตงขอบ

ราง จุดท่ี 2 กอสรางระบายนํ้าคสล. ขนาด 

0.50X1.20 ม. ยาว 7 ม. พรอมแตงขอบราง 

และตดิตั้งฝาเหล็ก 

4. 
การพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

ขุดลอกคลองอีสานเขียว 

บานโนนกราด หมูท่ี 2 
200,000.00 

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กองประปา 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชในการเกษตร

และอุปโภค 

ขุดลอกคลองอีสานเขียว กวาง 21 ม. ยาว 

290 ม. ขุดลึกลงอี 1.50 ม. ปริมาตรดินขุด 

5,872.50 ลบ.ม. พรอมแตงคันคลองให

เรียบรอย 



5. 
การพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล. บาน

หนองหญาขาว หมูท่ี 3 

สายบานหนองหญาขาว - 

ลําบานใหม 

200,000.00 

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กองประปา 

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 

ถนนคสล.กวาง 5 ม. ยาว 73 ม. หนา 0.15 

ม. หรือพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 365 ตร.ม. 

6. 
การพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล. บานวะ

ยาว หมูท่ี 4 สายบานนาย

ทนงค สอจันทึก - บานนาย

ทองมวน 

200,000.00 

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กองประปา 

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 

ถนนคสล.กวาง 4 ม. ยาว 93 ม. หนา 0.15 

ม. หรือพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 372 ตร.ม. 

7. 
การพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนนลาดยาง บาน

ลําบานใหม หมูท่ี 5 สาย

แยกซับเจรญิ - วัดเขาพระ

น่ัง 

200,000.00 

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กองประปา 

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 
ถนนลาดยาง กวาง 5 ม. ยาว 125 ม. 

8. 
การพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล. บานมอ

ดินแดง หมูท่ี 6 สายสาม

แยกบานนายแปลก - บาน

นางมานิตย 

200,000.00 

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กองประปา 

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 

ถนนลาดยาง กวาง 5 ม. ยาว 63 ม. หนา 

0.15 ม. และกอสรางถนนคสล.ขนาดพ้ืนท่ี 

53.70 ตร.ม. หรือพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 

368.7 ตร.ม. 

9. 
การพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล.บานโศก

รวก หมูท่ี 7 สายบานนาง

เมือง - สี่แยกหมูบาน 

164,000.00 

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กองประปา 

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 

ถนนคสล. กวาง 5 ม. ยาว 59 ม. หนา 0.15 

ม. หรือพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 295 ตร.ม. 

10

. 

การพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

วางทอลอดถนน บานโศก

รวก หมูท่ี 7 
36,000.00 

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กองประปา 

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 

วางทอคสล.ช้ัน 3 ขนาดเสนผานศนูยกลาง 

0.80 ม. จํานวน 1 แถว ท้ังหมด 12 ทอน 

พรอมเทลีนเทดาดปากทอใหเรียบรอย และ

ซอมแซมถนนเดิมใหเรียบรอย 

11

. 

การพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

ขุดลอกสระประปา บานดง

ลําใย หมูท่ี 8 
177,000.00 

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กองประปา 

เพ่ือระบบประปามี

ประสิทธิภายมาก

ข้ึน 

ขุดลอกสระ ขนาดกวาง 40 ม. ยาว 40 ม. 

ลึกลงอี 4 ม. ปริมาตรดินขุด 3,963 ลบ.ม. 

12

. 

การพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงระบบประปา บาน

ดงลําใย หมูท่ี 8 
25,000.00 

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กองประปา 

เพ่ือระบบประปามี

ประสิทธิภาพมาก

ข้ึน 

ติดตั้งเครื่องสูบนํ้าหอยโขงขนาด 3 แรง 1 

เครื่องเดินทอสงนํา PVC ช้ัน 8.5 ยาว 116 

ม. โรงสูบ 1 หลังพรอมตอระบบทอให

เรียบรอย 

13

. 

การพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล. บาน

หนองไผพัฒนา หมูท่ี 11 

สายคุมสัมฤทธ์ิ 

200,000.00 

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กองประปา 

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 

ถนนคสล.กวาง 5 ม. ยาว 73 ม. หนา 0.15 

ม. หรือพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 365 ตร.ม. 

14

. 

การพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล. บาน

ทรัพยสมบูรณ หมูท่ี 12 

ซอยสุขสงบ - บานนายเต็ม 

200,000.00 

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กองประปา 

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 

ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว 93 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 372 ตร.

ม. พรอมกลบไหลทาง 



15

. 

การพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

ซอมสรางถนนลาดยาง 

บานโนนสระสามัคคี หมูท่ี 

15 สายกลางหมูบาน 

200,000.00 

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กอง

โยธา, กองประปา 

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร กวาง 5 ม. 

ยาว 148 ม. พรอมตเีสนจราจร 

16

. 

การพัฒนาดาน

การศึกษาและ

วัฒนธรรม

ประเพณ ี

สืบสานวัฒนธรรม "ของดี

บานฉัน" 
0.00 

สํานัก/กอง

การศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษ

ประเพณี

วัฒนธรรมอันด ี

จัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานวัฒนธรรม 

"ของดีบานฉัน" 

 

ฉ. การใชจายงบประมาณ 

     อบต.หนองหญาขาว มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหน้ีผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 13 

โครงการ จํานวนเงิน 2,377,000 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จาํนวน 13 โครงการ จํานวนเงิน 2,366,000 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 

การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 13 2,366,000.00 13 2,366,000.00 

การพัฒนาดานคณุภาพชีวิต     

การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม     

การพัฒนาดานการเกษตรและเศรษฐกิจ     

การพัฒนาดานการศึกษาและวัฒนธรรมประเพณ ี     

การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี     

การเสริมสรางความเขมแข็งในแกชุมชน     

รวม 13 2,366,000.00 13 2,366,000.00 

    รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณอบต.หนองหญาขาว ท่ีมีการกอหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามขอบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานคลองดินดํา หมูท่ี 

13 สายคุมโศกผักไล 

200,000.00 199,000.00 199,000.00 1,000.00 

2. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหนองหาน หมูท่ี 

10 สายถนนลาดยาง 

– คุมตีนเขา 

200,000.00 199,000.00 199,000.00 1,000.00 

3. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการขุดลอกคลอง

อีสานเขียว บานโนน

กราด หมูท่ี 2 

200,000.00 199,000.00 199,000.00 1,000.00 



4. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บานหนองหญาขาว 

หมูท่ี 3 สายบาน

หนองหญาขาว – บาน

ลําบานใหม 

200,000.00 199,000.00 199,000.00 1,000.00 

5. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานวะยาว หมูท่ี 4 

สายบานนายทนงค 

สอจันทึก – บานนาย

ทองมวน 

200,000.00 199,000.00 199,000.00 1,000.00 

6. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง บานลํา

บานใหม หมูท่ี 5 สาย

แยกซับเจรญิ – วัดเขา

พระน่ัง 

200,000.00 199,000.00 199,000.00 1,000.00 

7. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บานมอดินแดง หมูท่ี 

6 สายสามแยกบาน

นายแปลก – บานนาง

มานิตย 

200,000.00 199,000.00 199,000.00 1,000.00 

8. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานโศกรวก หมูท่ี 7 

สายบานนางเมือง – สี่

แยกหมูบาน 

164,000.00 163,000.00 163,000.00 1,000.00 

9. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการวางทอลอด

ถนน บานโศกรวก หมู

ท่ี 7 

36,000.00 36,000.00 36,000.00 0.00 

10. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการขุดลอกสระ

ประปา บานดงลําใย 

หมูท่ี 8 

177,000.00 177,000.00 177,000.00 0.00 

11. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหนองไผพัฒนา 

200,000.00 199,000.00 199,000.00 1,000.00 



หมูท่ี 11 สายคุม

สัมฤทธ์ิ 

12. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บานทรัพยสมบูรณ 

หมูท่ี 12 ซอยสุขสงบ 

– บานนายเต็ม 

200,000.00 199,000.00 199,000.00 1,000.00 

13. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการซอมสราง

ถนนลาดยาง บานโนน

สระสามัคคี หมูท่ี 15 

สายกลางหมูบาน 

200,000.00 199,000.00 199,000.00 1,000.00 

 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2564 

อบต.หนองหญาขาว สีค้ิว จ.นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 

ท้ังหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 

จํานวน 

โครงกา

ร 

งบประมาณ 

จํานวน 

โครงกา

ร 

งบประมาณ 

จํานวน 

โครงกา

ร 

งบประมาณ 

จํานวน 

โครงกา

ร 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 72 8,645,000.00 15 2,402,000.00 13 2,366,000.00 13 2,366,000.00 

2.การพัฒนาดานคณุภาพชีวิต 17 19,815,000.00 - -     

3.การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 9 253,500.00 - -     

4.การพัฒนาดานการเกษตรและเศรษฐกิจ 3 250,000.00 - -     

5.การพัฒนาดานการศึกษาและวัฒนธรรม

ประเพณ ี
20 8,077,000.00 1 0.00     

6.การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 11 2,325,000.00 - -     

7.การเสริมสรางความเขมแข็งในแกชุมชน 13 1,045,000.00 - -     

รวม 145 
40,410,500.0

0 
16 

2,402,000.0

0 
13 

2,366,000.0

0 
13 

2,366,000.0

0 
 

ช. ผลการดําเนินงาน 

     อบต.หนองหญาขาว ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2564 ในเขตพ้ืนท่ี โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาค

ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคยีง โดยมี

ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญดังน้ี 

อปท. ใสขอมูลผลการดําเนินการ เชน แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถาย ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ขอมูลผลการดําเนินงาน

ดานอ่ืน ๆ 

 



    ท้ังน้ี หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยหรือมคีวามประสงคจะเสนอตวามคดิเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานขอ

อบต.หนองหญาขาวทราบ เพ่ือจะไดพิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอไป 

    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

                                                              ประกาศ ณ วันท่ี 28 เมษายน 2565 

                                                                           
 

                                                                      นายก อบต.หนองหญาขาว 

 

 


