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ด าเนินงานของคณะ สนับสนุนการด าเนินงาน ด าเนินงานของคณะกรรมการ ระดับชุมชนได้รับ กลุ่มสตรีมีคุณภาพ งานพัฒนาชุมชน
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ข้อความเดิม หน้าท่ี 123 ล าดับท่ี 2 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลพิมาย

แก้ไข เหตุผลแก้ไขจ านวนงบประมาณเพ่ือให้เพียงพอต่อการด าเนินโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข คร้ังท่ี 2 พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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