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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว 
เรื่อง การประกาศใช้แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว 
……………………………………………………… 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 การจัดท าแผนด าเนินงาน มีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยราชการกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด า เนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผน
ด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้
อย่างน้อยสามสิบวัน นั้น 

 บัดนี้องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าวได้จัดท าแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าวโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น               
เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 1 /2565 เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565  และสภาท้องถิ่นได้รับทราบแล้ว  
เมื่อคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565  ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลละหานปลาค้าว เสร็จสิ้นแล้วนั้น จึงขอประกาศใช้แผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือน าไปปฏิบัติและใช้เป็นกรอบการด าเนินงานและแนวทางในการด าเนิน
โครงการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ฉบับนี้ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  19  เดือน มกราคม   พ.ศ.2565 

                                                   
(นายสมหมาย  ทองบอน) 

          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว 
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ค าน า 

“แผนการด าเนินงาน” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 นั้น หมายความว่า แผนการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้นๆ ซึ่งจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวทาง
การด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณที่มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการ
ประสานและบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ และท าให้การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 

 องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าวได้ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
2565 เมื่อวันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 แล้วนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ละหานปลาค้าวมีประสิทธิภาพและมีกรอบแนวทางการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าวจึง
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยรวบรวมแผนงาน/โครงการ กิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าวในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่องค์การพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าวก าหนดไว้ เพ่ือ
แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ห้วงระยะเวลาที่ชัดเจนที่จะด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ละเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารในการควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว 
อ าเภอเมืองยาง  จังหวัดนครราชสีมา 
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บทน า 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

............................................................................. 
1.1 บทน า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการ
ด าเนินงาน ส าหรับการด าเนินงานเป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ
จัดท าหลังจากที่ได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว และเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียด แผนงาน 
โครงการพัฒนากิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน  แสดงถึงการด าเนินงานจริงและเป็นการรวบรวมข้อมูล
จากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้า ว  ดังนั้น แผนการ
ด าเนินงานจึงเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความ
สะดวกมากขึ้นอีกด้วย 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพ่ือแสดงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดท างบประมาณ
ประจ าป ี
 1.2.2 เพ่ือแสดงแผนงานการพัฒนาในช่วงหนึ่งปีที่มีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.2.3 เป็นการเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมบรรจุในเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี แลพะสอดคล้องกันสามารถน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้งบประมาณ 
 1.2.4 เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 1.2.5 เพ่ือเป็นแผนในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว ให้มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น 
 1.2.6 เพ่ือให้การประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของ
แผนงาน/โครงการ ในการด าเนินงานจะให้เกิดการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 

1.3 ขั้นตอนการจัดท า  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 และ ข้อ 27 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนการท าแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1.3.1 คระกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1.3.2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการ

ด าเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการและกิจกรรมแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานต่างๆ 

1.3.3 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

1.3.4 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
พิจารณา 

1.3.5 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงานโดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันและจะต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 การจัดท าแผนการด าเนินงานเป็นการก าหนดแผนงานการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ด าเนินการเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งยังเป็นเครื่องมือให้กับผู้บริหาร เพ่ือใช้ในการควบคุมติดตาม
ผลการด าเนินงานและประเมินผลช่วงสิ้นปีต่อไป        
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ส่วนที่ 2 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

                                                      องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา                                   แบบ ผด.01 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศาสตร์ การบริหารงานทั่วไป 
     1.๑ แนวทางการพัฒนางานบริหารงานทั่วไป 
     1.2 แนวทางการพัฒนาบริหารงานคลัง 
     1.3 แนวทางการพัฒนางานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 

 
รวม 

 
4 
2 
- 
 
6 

 
4.08 
2.04 

- 
 

6.12 

 
1,145,000 

40,000 
- 

 
1,185,000 

 
14.54 
0.50 

- 
 

15.05 

 
ส านักปลัด 
กองคลัง 

งานควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน 

2. ยุทธศาสตร์ การรักษาความสงบภายใน 
     2.๑ แนวทางการพัฒนางานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
     2.2 แนวทางการพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

รวม 

 
6 
2 
8 

 
6.12 
2.04 
8.16 

 
170,000 

30,000 
200,000 

 
2.15 
0.03 
2.54 

 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

 
3. ยุทธศาสตร์ การศึกษา 
     3.๑ แนวทางพัฒนางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
     3.2 แนวทางพัฒนางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

รวม 

 
1 

10 
11 

 
1.02 

10.20 
11.22 

 
5,000 

1,137,375 
1,142,375 

 
0.06 

14.45 
14.51 

 
กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 

 
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
     4.1  การพัฒนางานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

รวม 

 
4 
4 

 
4.08 
4.08 

 
420,000 
420,000 

 
5.33 
5.33 

 
ส านักปลัด 

 
 
 
 
 



4 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ต่อ) 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

                                                      องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา                                   แบบ ผด.01 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

5.  ยุทธศาสตร์  การสังคมสงเคราะห์ 
       5.1 แนวทางการพัฒนางานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมเคราะห์ 
      6.2 แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ 

รวม 

 
5 
3 
8 

 
5.10 
3.06 
8.16 

 
105,000 
150,000 
255,000 

 
1.33 
1.90 
3.23 

กองสวัสดิการสังคม 
กองสวัสดิการสังคม 

6. ยุทธศาสตร์ งานเคหะชุมชน 
     6.๑ แนวทางการพัฒนางานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
      6.2 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าและประปา 

รวม 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
กองช่าง 
กองช่าง 

7. ยุทธศาสตร์ สร้างความเข้มแข็งชุมชน 
     7.1 แนวทางพัฒนางานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

รวม 

 
2 
2 

 
2.04 
2.04 

 
20,000 
20,000 

 
0.25 
0.25 

 
กองการศึกษาฯ 

 
8. ยุทธศาสตร์ งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
     8.1 แนวทางการพัฒนางานกีฬาและนันทนาการ 
     8.2 แนวทางการพัฒนาศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

รวม 

 
2 
7 
9 

 
2.04 
7.14 
9.18 

 
185,000 
295,000 
480,000 

 
2.35 
3.74 
6.11 

 
กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 

 
9. ยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมและการโยธา 
    9.1 แนวทางพัฒนางานก่อสร้าง (กาซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน) 
    9.2 แนวทางการพัฒนางานก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค) 

รวม 

 
1 

17 
18 

 
1.02 

17.34 
18.36 

 
20,000 

1,800,000 
1,820,000 

 
2.54 

22.87 
23.12 

 
กองช่าง 
กองช่าง 

 
 



5 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ต่อ) 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

                                                      องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา                                   แบบ ผด.01 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. ประเภทครุภัณฑ์  
     1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
     1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
     1.3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
     1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร 
     1.5 ครุภัณฑก์่อสร้าง 
     1.7 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
     1.8 ครุภัณฑ์อ่ืนๆ     

 
13 
8 
3 
3 
1 
3 
1 

 
13.26 
8.16 
3.06 
3.06 
1.02 
3.06 
1.02 

 
471,600 
224,800 

1,461,400 
78,400 
25,000 
51,900 
35,000 

 
5.99 
2.85 

18.56 
0.48 
0.31 
0.65 
0.44 

 
ทุกส่วน/กอง 
ทุกส่วน/กอง 
ทุกส่วน/กอง 
ทุกส่วน/กอง 
ทุกส่วน/กอง 
ทุกส่วน/กอง 
ทุกส่วน/กอง 

รวม 32 32.65 2,348,100 29.83  
รวมทั้งสิ้น 98 100 7,870,475 100  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
        1. ยุทธศาสตร์ การบริหารงานทั่วไป 

      1.๑  แนวทางการพัฒนางานบริหารงานทั่วไป                             แบบ ผด.02 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล
และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ละหานปลาค้าว 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2565 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเลือก 
ตั้งท้องถิ่น 

370,000 อบต.ละหานปลา
ค้าว ต.ละหานปลา
ค้าว  อ.เมืองยาง 
จ. นครราชสีมา 

ส านักปลัด             

2 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด ประจ าปี
งบประมาณ 
2565  

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
ประจ าปี
งบประมาณ  
2565  

10,000 อบต.ละหานปลา
ค้าว ต.ละหานปลา
ค้าว  อ.เมืองยาง 
จ. นครราชสีมา 

ส านักปลัด  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
        1. ยุทธศาสตร์ การบริหารงานทั่วไป 

     1.๑  แนวทางการพัฒนางานบริหารงานทั่วไป                                   แบบ ผด.02 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและศึกษา
ดูงาน ประจ าปี 
2565 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงาน ประจ าปี 
2565 

300,000 
 

ตามแบบที่ องค์กา
บริหารส่วนต าบล
ละหานปลาค้าว
ก าหนด 

ส านักปลัด             

4 โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนประจ าปี
งบประมาณ 
2565 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการในการ
ช่วยเหลือประชาชน  

35,000 
 

ตามแบบที่ องค์กา
บริหารส่วนต าบล
ละหานปลาค้าว
ก าหนด 

ส านักปลัด             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
        1. ยุทธศาสตร์ การบริหารงานทั่วไป 

     1.2  แนวทางการพัฒนางานบริหารงานคลัง                                   แบบ ผด.02 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดท า
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการ
จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

30,000 หมู่บ้านทุกหมู่บา้น
ภายในต าบล
ละหานปลาค้าว 

กองคลัง             

2 โครงการออก
บริการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที ่

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการออก
บริการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที ่

10,000 หมู่บ้านทุกหมู่บา้น
ภายในต าบล
ละหานปลาค้าว 

กองคลัง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
        1. ยุทธศาสตร์ การบริหารงานทั่วไป 

     1.3  แนวทางการพัฒนางานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน                                           แบบ ผด.02 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- 
 
 
 
 
 

- - - - -             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
2. ยุทธศาสตร์ การรักษาความสงบภายใน 

2.๑  แนวทางการพัฒนางานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                           แบบ ผด.02 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการป้องกัน
และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบตัิ
กรณีฉุกเฉิน 

บรรเทาสาธารณภัย
ที่เกิดขึ้น คลายความ
ทุกข์ในระดับหนึ่ง
กรณีเกิดภัยพิบัติ
ภายในพื้นที ่

70,000 ภายในพื้นที่ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว 

ป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารภัย 

            

2 โครงการส่งเสริม
การขับขี่ปลอดภัย 

ป้องกันและระงับ 
เหตุ ที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับการสัญจรของ
ประชาชนช่วง
เทศกาลส าคัญตา่งๆ 

20,000 ภายในพื้นที่ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว 

ป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารภัย 

            

3 โครงการป้องกัน
ภัยและรักษาความ
สงบเรียบร้อย งาน
หรือกิจกรรม
ประเพณีต่างๆ 

ป้องกันและระงับ 
เหตุ ที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับประชาชนช่วง
เทศกาลส าคัญตา่งๆ 

10,000 ภายในพื้นที่ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว 

ป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารภัย 

            

4 โครงการฝึกซ้อม
แผนรับมือ กรณี
เกิดอุบัติเหตุและ
อุบัติเหตุหมู่ 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2565 

ป้องกันและรับมือ 
การเกิดอุบัติเหตุ
ต่างๆ 

20,000 ภายในพื้นที่ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว 

ป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารภัย 

            



11 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
2. ยุทธศาสตร์ การรักษาความสงบภายใน 

2.๑  แนวทางการพัฒนางานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                           แบบ ผด.02 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการอบรม
ทบทวนและการ
ส่งเสริมการ
ด าเนินงานของ
สมาชิก อปพร. 

อบรมให้ความรู้ใน
การปฏิบัติงานใน
หน้าที่ อปพร.และ
ทบทวนความรู้ใน
การปฏิบัติงานทัง้ใน
และนอกสถานที่
ภายใต้อ านาจ 

30,000 ภายในพื้นที่ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว 

ป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารภัย 

            

6 โครงการอบรม
ทบทวนจิตอาสา
ภัยพิบัติ ปี 2565 

ทบทวนความรู้เรื่อง
การป้องกัน/
ช่วยเหลือภัยพิบัต ิ

20,000 
 

ภายในพื้นที่ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว 

ป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารภัย 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
2. ยุทธศาสตร์ การรักษาความสงบภายใน 

2.2  แนวทางการพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                         แบบ ผด.02 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการต้านภัย
หนาวป ี2565 
 

บรรเทาสาธารณภัย
ที่เกิดขึ้น คลายความ
ทุกข์ในระดับหนึ่ง
กรณีเกิดภัยหนาว
ภายในพื้นที ่

20,000 
 

ภายในพื้นที่ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว 

ป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารภัย             

2 โครงการซักซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย ปี 2565 

เพื่อเตรียมแผนและ
ซ้อมแผนป้องกันภัย 
ต่างๆ 

10,000 
 

ภายในพื้นที่ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว 

ป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารภัย 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



13 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
3. ยุทธศาสตร์ การศึกษา 

3.1  แนวทางพัฒนางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                          แบบ ผด.02 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติประ 
จ าปี 2565 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ด าเนินโครงการจัด
งานวนัเด็กแห่งชาต ิ

5,000 
 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
3. ยุทธศาสตร์ การศึกษา 

3.2  แนวทางพัฒนางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                             แบบ ผด.02 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าใช้จ่ายส าหรับ
สนับสนนุค่า
จัดการเรียนการ
สอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
การศึกษา รวมถึง
รายจ่ายเพื่อป
ประกอบ ดัดแปลง 
ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุให้สามารถใช้
งานได้ตามปกต ิ

178,500 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ละหานปลาค้าว 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม             

2 ค่าใช้จ่ายส าหรับ
สนับสนนุอาหาร
กลางวัน (ศพด.) 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
สนับสนนุอาหาร
กลางวันศนูย์พฒันา
เด็กเล็ก 

540,225 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ละหานปลาค้าว 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

3 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

30,000 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ละหานปลาค้าว 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

4 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อเป็นค่าสนบัสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

118,650 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 
 



15 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
3. ยุทธศาสตร์ การศึกษา 

3.2  แนวทางพัฒนางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                          แบบ ผด.02 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 จัดกิจกรรม
ส่งเสริม 
สุขภาพเด็ก 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความส าคัญและให้
เด็กมีพัฒนาการที่
สมวัย 

50,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ละหานปลาค้าว 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

6 กิจกรรมวันแม่
แห่งชาต ิ

จัดกิจกรรมเพื่อ
เทิดพระเกียรติเนื่อง
ในวันแม่แห่งชาติ
และระลึกถึงพระคุณ
แม ่

5,000 อบต.ละหานปลา
ค้าว อ.เมืองยาง จ. 
นครราชสีมา 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

7 กิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาต ิ

จัดกิจกรรมเพื่อ
เทิดพระเกียรติเนื่อง
ในวันพ่อแห่งชาติ
และระลึกถึงพระคุณ
พ่อ 

5,000 อบต.ละหานปลา
ค้าว อ.เมืองยาง จ. 
นครราชสีมา 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

8 กิจกรรมวันครู 
และกิจกรรมไหว้
ครู 

จัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมความส าคัญ
และเชิดชูพระคุณครู 

5,000 อบต.ละหานปลา
ค้าว อ.เมืองยาง จ. 
นครราชสีมา 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 
 
 



16 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
3. ยุทธศาสตร์ การศึกษา 

3.2  แนวทางพัฒนางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                          แบบ ผด.02 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 จัดประชุมผู้ปก 
ครองนักเรียน 
และคณะกรรม 
การบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมเพื่อ
พูดคุย แลกเปลี่ยน
ทัศนคติเกี่ยวกับ
แนวทางในการ
พัฒนาเด็ก 

5,000 อบต.ละหานปลา
ค้าว อ.เมืองยาง จ. 
นครราชสีมา 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

10 ก่อสร้างอาคาร
หรือสิ่งปลูกสร้าง
ต่างๆ (คา่ซ่อมแซม 
ต่อเติมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.
ละหานปลาค้าว) 

ตามแบบที่ องค์ 
การบริหารส่วน
ต าบลละหานปลา
ค้าวก าหนด 

200,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ละหานปลาค้าว 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

4.1  การพัฒนางานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                       แบบ ผด.02 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยด าเนิน 
การ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการรณรงค์
ป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือก
ออก 

เพื่อให้ประชาชนทุก
คนในต าบลละหาน
ปลาคา้ว มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
ปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออก 

80,000 ภายในพื้นที่ อบต.
ละหานปลาค้าว อ.
เมืองยาง จ.
นครราชสีมา 

ส านักปลัด/
งาน
สาธารณสุข 
 

            

2 โครงการควบคุม
และป้องกันโรคพิษ
สุนัขบา้ 
 

เพื่อให้ประชาชนทุก
คนในต าบลละหาน
ปลาคา้ว มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา้ 

80,000 ภายในพื้นที่ อบต.
ละหานปลาค้าว อ.
เมืองยาง จ.
นครราชสีมา 

ส านักปลัด/
งาน
สาธารณสุข 
 

            

3 โครงการ
ด าเนินงานตาม
แนวพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
 

เพื่อให้ประชาชนทุก
คนในต าบลละหาน
ปลาคา้ว มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

240,000 หอประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ละหานปลาค้าว 
หรือสถานที่ อบต.
ละหานปลาค้าว
ก าหนด 

ส านักปลัด/
งาน
สาธารณสุข 

 

            

 
 
 



18 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

4.1  การพัฒนางานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (ต่อ)                                      แบบ ผด.02 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยด าเนิน 
การ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 ต าบลละหานปลา
ค้าวร่วมใจลดใช้
โฟมและถุงพลาส 
ติก 

เพื่อลดปริมาณขยะ
และท าให้ต าบล
ละหานปลาค้าวมี
ความเป็นระเบียบ
สะอาดเรียบร้อย 

20,000 หอประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ละหานปลาค้าว 
หรือสถานที่ อบต.
ละหานปลาค้าว
ก าหนด 

ส านักปลัด/
งาน
สาธารณสุข 

 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



19 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
5. ยุทธศาสตร์  การสังคมสงเคราะห์ 

5.1 แนวทางการพัฒนางานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสังคมเคราะห์                          แบบ ผด.02 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการป้องกัน 
แก้ไขปัญหาเอดส์
และการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

เพื่อรณรงค์ให้
นักเรียน ประชาชน
ตระหนักถึงวิธีการ
ป้องกันโรคเอดส์และ
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

30,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.
นครราชสีมา 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

2 โครงการครอบครัว
อบอุ่น สู่ชุมชนเข้ม 
แข็ง 

เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนมีความรัก
เข้าใจภายใน
ครอบครัว 

15,000 หอประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ละหานปลาค้าว 
หรือสถานที่ อบต.
ละหานปลาค้าว
ก าหนด 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

3 พัฒนาศักยภาพ 
กลุ่มสตรีและกลุ่ม
อาชีพ 

จัดกิจกรรมอบรม 
เพื่อยกระดับคุณภาพ
ของกลุ่มสตรีและ
กลุ่มอาชีพในชุมชน 

20,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.นม. 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

4 โครงการส่งเสริม
รายได้ให้กับ
นักเรียน นักศึกษา
ช่วงปิดภาคเรียน 

เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาได้มีรายได้ 
มีกิจกรรมได้ใช้เวลา
ว่างในช่วงปดิภาค
เรียนให้เกิด
ประโยชน ์

30,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.นม. 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

 



20 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
5. ยุทธศาสตร์  การสังคมสงเคราะห์ 

5.1 แนวทางการพัฒนางานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสังคมเคราะห์ (ต่อ)                         แบบ ผด.02 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการอบรม
ส่งเสริมและพฒันา
กลุ่มอาชีพตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนมีอาชีพมี
รายได้เสริมและสร้าง
ความตระหนักรู้
คุณค่าของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10,000 องค์กาบริหารส่วน
ต าบลละหานปลา
ค้าว อ.เมืองยาง จ.
นม. 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



21 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
5. ยุทธศาสตร์  การสังคมสงเคราะห์ 

5.2 แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมเคราะห์                                               แบบ ผด.02 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการซ่อมแซม
บ้านผู้ยากไร้เทิดไท้
องค์ราชัน 

เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของผู้ยากไร้ 

100,000 ภายในพื้นที่องค์ 
การบริหารส่วน
ต าบลละหานปลา
ค้าว 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

2 อบรมส่งเสริมและ
พัฒนา 
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุใส่ใจ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
คนไร้ที่พึ่ง(สร้ง
ความสัมพันธ์วัน
ผู้สูงอายุ ต าบล
ละหานปลาค้าว) 

จัดกิจกรรมอบรม 
เพื่อพัฒนายกระดบั
คุณภาพผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาสและคน
ไร้ที่พึ่ง 

30,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.
นครราชสีมา 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

3 อบรมส่งเสริม
พัฒนาอาชีพ 
คนพิการและ
พัฒนาคุณ 
ภาพชีวิตคนพิการ 
(การท าขนมไทย) 

จัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนายกระดับ 
คุณภาพชีวิตของคน
พิการ 

20,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.
นครราชสีมา 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

 
 



22 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
6.  ยทุธศาสตร์ งานเคหะชุมชน 

6.1 แนวทางพัฒนางานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน                                                      แบบ ผด.02 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - - - - - 
 
 

            

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
6.  ยทุธศาสตร์ งานเคหะชุมชน 

6.2 แนวทางพัฒนางานไฟฟ้าและประปา                                                                                 แบบ ผด.02 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - - - - 
 
 
 

-             

 
 

 



23 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
7.  ยุทธศาสตร์ สร้างความเข้มแข็งชุมชน 

7. 1 แนวทางพัฒนางานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งชุมชน                                     แบบ ผด.02 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น
และจัดเวที
ประชาคมระดับ
ท้องถิ่น 

เพื่อด าเนินโครงการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและจัดเวที
ประชาคมระดับ
ท้องถิ่น 

10,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.
นครราชสีมา 

ส านักปลัด 
 

            

2 โครงการอบรม
เสริมสร้างทักษะ
ความรูแ้ละ
ประชาคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อด าเนินการ
โครงการอบรม
เสริมสร้างทักษะ
ความรู้และ
ประชาคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

10,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.
นครราชสีมา 

ส านักปลัด 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
8.  ยุทธศาสตร์ งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

8.1 แนวทางการพัฒนางานกีฬาและนันทนาการ                                                                      แบบ ผด.02 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดส่งนักกีฬา/นัก
กรีฑาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาในนาม 
อบต.ละหานปลา
ค้าว 

ประชาชนในต าบล
ละหานปลาค้าวม ี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

85,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.
นครราชสีมา 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

2 จัดการแข่งขันกีฬา
ส าหรับเยาวชน 
ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว 

ประชาชนในต าบล
ละหานปลาค้าวม ี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

100,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.
นครราชสีมา 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

 



25 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
8.  ยุทธศาสตร์ งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

8.2 แนวทางการพัฒนางานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                           แบบ ผด.02 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการ
วัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน 

จัดกิจกรรมเพื่อ
อนุรักษ์สืบสาน 
ศิลปะ วฒันธรรม  
ประเพณีท้องถิ่น 

5,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.
นครราชสีมา 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

2 จัด/ส่งเข้าร่วม
กิจกรรมประเพ 
ณีกุ้มข้าวใหญ่ 
อ าเภอเมืองยาง 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

จัดกิจกรรมเพื่อ
อนุรักษ์สืบสาน 
ศิลปะ วฒันธรรม  
ประเพณีท้องถิ่น 

100,000 ที่ว่าการอ าเภอ
เมืองยางจังหวัด
นครราชสีมา 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

3 จัด/ส่งกิจกรรม 
งานประเพณีฉลอง
ชัยชนะทา่นทา้วสุร
นาร ี

จัดกิจกรรมเพื่อฉลอง
ชัยชนะ 
ท่านทา้วสุรนาร ี

50,000 ที่ว่าการอ าเภอ
เมืองยางจังหวัด
นครราชสีมา 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

4 งานประเพณีการ
ลอยกระทง 
ประจ า ปี พ.ศ. 
2565 

จัดกิจกรรมเพื่อ
อนุรักษ์สืบสาน 
ศิลปะ วฒันธรรม  
ประเพณีท้องถิ่น 

10,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.
นครราชสีมา 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 



26 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
8.  ยุทธศาสตร์ งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 8.2 แนวทางการพัฒนางานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                               แบบ ผด.02 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 ประเพณีบุญบั้งไฟ 
ประจ าปี
งบประมาณ  
2565 

จัดกิจกรรมเพื่อ
อนุรักษ์สืบสาน 
ศิลปะ วฒันธรรม  
ประเพณีท้องถิ่น 

50,000 บ้านละหานปลา
ค้าว หมู่ที่ 6 ต.
ละหานปลาค้าว อ.
เมืองยาง จ.
นครราชสีมา 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            
 
 

6 หล่อเทียนพรรษา 
ประจ าปี
งบประมาณ  
2565 

จัดกิจกรรมเพื่อ
อนุรักษ์สืบสาน 
ศิลปะ วฒันธรรม  
ประเพณีท้องถิ่น 

30,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.
นครราชสีมา 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

7 โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 
ประจ าปี
งบประมาณ  
2565 

เพื่อให้ความรู้แก่เด็ก
และเยาวชน เร่ือง
คุณธรรม จริยธรรม
หลักธรรมคาสอน
ทางพระพทุธศาสนา 

50,000 ตามแบบที่ องค์ 
การบริหารส่วน
ต าบลละหานปลา
ค้าวก าหนด 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 
 
 
 
 
 



27 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
9. ยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมและการโยธา 

    9.๑ แนวทางพัฒนางานก่อสร้าง  (การซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน)                                       แบบ ผด.02 

ล าดับที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 การซื้อหรือ
แลกเปลี่ยนที่ดนิ 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ
ที่ดินหรือแลกเปลี่ยน
ที่ดินภายในพื้นที่
รับผิดชอบของ อบต.
เพื่อรองรับภารกิจ
ถ่ายโอนต่างๆ ใน
อนาคต 

20,000 ภายในพื้นที่
รับผิดชอบของ 
อบต.ละหานปลา
ค้าว  

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



28 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
9. ยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมและการโยธา 

 9.2 แนวทางพัฒนางานก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ)                                                                                                                           แบบ ผด.02 

ล าดับที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ก่อสร้างถนน 
คสล.รอบหนองคู
บอน 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
61.00 ม. หนา 
0.15 ม. พท.เท 
คสล.ไม่น้อยกว่า 
183.00 ตรม. ไหล่
ทางหินคลุกกว้าง 
0.20 ม. ตลอดแนว
ถนน หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
1.83 ลบม. พร้อม
ป้ายโครงการ 

100,000 บ้านครบุรี หมู่ที่ 1 
ต.ละหานปลาค้าว 
อ.เมืองยาง จ.
นครราชสีมา (แผน 
61-65 ฉบับที่ 7 
โครงการที่ 2  
หน้า 1) 

กองช่าง 

            

2 ก่อสร้างถนน 
คสล.สายขา้งวัด
เชื่อมบ้านนายพร 
โมสืบแสน บา้น
หนองยาง หมู่ 5 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
92.00 ม. หนา 
0.15 ม. พท.เท 
คสล.ไม่น้อยกว่า 
368.00 ตรม. ไหล่
ทางหินคลุกกว้าง 
0.20 ม. ตลอดแนว
ถนน หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
2.76 ลบม. พร้อม
ป้ายโครงการ  

200,000 บ้านหนองยาง หมู่
ที่ 5 ต.ละหานปลา
ค้าว อ.เมืองยาง จ.
นครราชสีมา (แผน 
61-65 ฉบับที่ 5 
โครงการที่ 17  
หน้า 5)  

กองช่าง             



29 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
9. ยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมและการโยธา 

9.2 แนวทางพัฒนางานก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ) (ต่อ)                                                                                                               แบบ ผด.02 

ล าดับที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 ก่อสร้างถนน 
คสล.สายนานาย
วิโรจน์เชื่อมนา
นายเดชา วงษ์
อินตา บา้นโนน
สูง 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
61.00 น. หนา 
0.15 ม.พื้นที่เท 
คสล.ไม่น้อยกว่า 
183.00 ตรม. ไหล่
หินคลุกข้างละ 
0.20 ม. ตลอดแนว  

100,000 บ้านโนนสูง หมู่ที่ 
4 ต.ละหานปลา
ค้าว อ.เมืองยาง จ.
นครราชสีมา (แผน 
61-65 ฉบับที่ 4 
โครงการที่ 3 หน้า 
21) 

กองช่าง             

4 ก่อสร้างถนน 
คสล.สายจาก
บ้านนายอภิศักดิ์
เชื่อมศาลปู่ตา  

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
61.00 ม. หนา 
0.15 ม. พท.เท 
คสล.ไม่น้อยกว่า 
183.00 ตรม. ไหล่
ทางหินคลุกกว้าง 
0.20 ม. ตลอดแนว
ถนน หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
1.83 ลบม. พร้อม
ป้ายโครงการ  

100,000 บ้านสระบวั หมู่ที่ 
8 ต.ละหานปลา
ค้าว อ.เมืองยาง จ.
นครราชสีมา (แผน 
61-65 ฉบับที่ 
12 โครงการที่ 12  
หน้า 23)  

กองช่าง             

 
 
 



30 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
9. ยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมและการโยธา 

9.2 แนวทางพัฒนางานก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ) (ต่อ)                                                                                                                     แบบ ผด.02 

ล าดับที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านาง
แพง ฉิพิมา
ยเชื่อมบ้านนาง
สุพรรณ  ชูชีพ   

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
61.00 ม. หนา 
0.15 ม. พท.เท 
คสล.ไม่น้อยกว่า 
183.00 ตรม. ไหล่
ทางหินคลุกกว้าง 
0.20 ม. ตลอดแนว
ถนน หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
1.83 ลบม. พร้อม
ป้ายโครงการ 

100,000 บ้านหนองมะเขือ 
หมู่ที่ 9 ต.ละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.
นครราชสีมา (แผน 
61-65 ฉบับที่ 1 
โครงการที่ 16  
หน้า 14) 

กองช่าง             

6 ก่อสร้างถนน 
คสล.สายรอบ
หมู่บ้าน(สายบ้าน
โนนสูงเชื่อม
หนองใหญ่)  

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
46.00 ม. หนา 
0.15 ม. พท.เท 
คสล.ไม่น้อยกว่า 
184.00 ตรม. ไหล่
ทางหินคลุกกว้าง 
0.20 ม. ตลอดแนว
ถนน หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
1.38 ลบม. พร้อม
ป้ายโครงการ  

100,000 บ้านโนนสูง หมู่ที่ 
4 ต.ละหานปลา
ค้าว อ.เมืองยาง จ.
นครราชสีมา (แผน 
61-65 ฉบับที่ 2 
โครงการที่ 27  
หน้า 7)  

กองช่าง             



31 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
9. ยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมและการโยธา 

9.2 แนวทางพัฒนางานก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ) (ต่อ)                                                                                                                    แบบ ผด.02 

ล าดับที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 ก่อสร้างถนน 
คสล.สวนนาง
สังวาลย์ พัวพนัธ์
เชื่อมสวนนาง
จอมใจ รักษ์ศิลป์ 
บ้านหนองมะเขือ 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
61.00 ม. หนา 
0.15 ม. พท.เท 
คสล.ไม่น้อยกว่า 
183.00 ตรม. ไหล่
ทางหินคลุกกว้าง 
0.20 ม. ตลอดแนว
ถนน หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
1.83 ลบม. พร้อม
ป้ายโครงการ 

100,000 บ้านหนองมะเขือ 
หมู่ที่ 9 ต.ละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.
นครราชสีมา (แผน 
61-65 ฉบับที่ 1 
โครงการที่ 16  
หน้า 14) 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
9. ยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมและการโยธา 

9.2 แนวทางพัฒนางานก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ) (ต่อ)                                                                                                                      แบบ ผด.02 

ล าดับที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 ก่อสร้างถนนดนิ
ยกระดับภายใน
หมู่บ้าน 

จ านวน 2 สาย 
สายที่ 1 นานาย
พิชัย  นามนนท ์
กว้าง 4.00 ม. กว้าง
ล่าง 5.00 ม. ยาว 
300 ม. สูง 0.50 
ม. ปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 675 ม. 
สายที่ 2 นานาย
ถาวร  ลือโสภา 
กว้าง 4.00 ม. กว้าง
ล่าง 5.00 ม. ยาว 
400 ม. สูง 0.50 
ม. ปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 900 ม. 

100,000 บ้านละหานปลา
ค้าว หมู่ที่ 6 ต.
ละหานปลาค้าว อ.
เมืองยาง จ.
นครราชสีมา (แผน 
61-65 ฉบับที่ 7 
โครงการที่ 4  
หน้า 3)  

กองช่าง             

 
 
 
 
 

 



33 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
9. ยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมและการโยธา 

9.2 แนวทางพัฒนางานก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ) (ต่อ)                                                                                                                      แบบ ผด.02 

ล าดับที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 ก่อสร้างบานปิด-
เปิดน้ านองบ่อกรุ
เชื่อมล าสะแทด 

1.ขุดวางท่อ คสล.
ขนาด0.80*1.00 
ม. จ านวน 12 ท่อน 
คสล.ห้าท่อกว้าง 
1.50 ม. หนา 0.15 
ม. พร้อมยาแนว
รอยต่อ 
2.บานประตูปิด-เปิด
ขนาด 0.80 ม.
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 

100,000 บ้านนา หมู่ที่ 2 ต.
ละหานปลาค้าว อ.
เมืองยาง จ.
นครราชสีมา (แผน 
61-65 ฉบับที่ 4 
โครงการที่ 6  
หน้า 39)  

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
9. ยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมและการโยธา 

9.2 แนวทางพัฒนางานก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ) (ต่อ)                                                                                                                       แบบ ผด.02 

ล าดับที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 ซ่อมแซมถนน 
คสล.สายภายใน
หมู่บ้าน บ้านสระ
บัว 

ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 
ม. 20.00 ม. หนา 
0.15 ม. พท.เท 
คสล.ไม่น้อยกว่า 
80.00 ตรม. ไหล่
ทางหินคลุกกว้าง 
0.20 ม. ตลอดแนว
ถนน หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
0.60 ลบม.  
ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 
ม. 26.00 ม. หนา 
0.15 ม. พท.เท 
คสล.ไม่น้อยกว่า 
108.00 ตรม. ไหล่
ทางหินคลุกกว้าง 
0.20 ม. ตลอดแนว
ถนน หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
1.23 ลบม. พร้อม
ป้ายโครงการ 

100,000 บ้านสระบวั หมู่ที่ 
8 ต.ละหานปลา
ค้าว อ.เมืองยาง จ.
นครราชสีมา (แผน 
61-65 ฉบับที่ 5 
โครงการที่ 11  
หน้า 4) 

กองช่าง             

 



35 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
9. ยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมและการโยธา 

9.2 แนวทางพัฒนางานก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ) (ต่อ)                                                                                                                       แบบ ผด.02 

ล าดับที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 ปรับเกรดถนน
ดินลงหินคลุก
สายบา้นโนน
เพชร หมู่ที่ 3 ต.
ละหานปลาค้าว
เชื่อมบ้านลิ้นฟา้ 
หมู่ที่ ต.เมืองยาง 
อ.เมืองยาง จ.
นครราชสีมา 

1.ปรับเกรดถนนดิน
ก่อนลงหินคลุก พท.
ปรับไมน่้อยกว่า 
2,100.00 ตรม. 
2.ลงหินคลุกขนาด
กว้าง 3.00 ม. ยาว 
700.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. พื้นที่
ลงหินคลุกไมน่้อย
กว่า 2,100.00
ตรม.หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
210.00 ลบม. 
พร้อมป้ายโครงการ 

100,000 บ้านโนนเพชร  หมู่
ที่ 3 ต.ละหานปลา
ค้าว อ.เมืองยาง จ.
นครราชสีมา (แผน 
61-65 ฉบับที่ 4 
โครงการที่ 5  
หน้า 26)  

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 



36 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
9. ยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมและการโยธา 

9.2 แนวทางพัฒนางานก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ) (ต่อ)                                                                                                                      แบบ ผด.02 

ล าดับที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 ปรับเกรดถนน
ดินลงหินคลุก
สายบุง่
ก้านเหลืองเชื่อม
โนนหวา้ บา้นนา 

1.ถางป่าขุดตอ ปรับ
พร้อมเกลี่ยถนน 
พื้นที่ปรบัเกรดไม่
น้อยกว่า 
2,250.00 ตรม.  
2.ปรับถนนดนิก่อน
ลงหินคลุก มีพื้นที่
ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 
1,750.00 ตรม.  
3.ลงหินคลุกขนาด
กว้าง 2.50 ม. ยาว 
700.00 ม.พื้นที่ลง
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
1,750.00ตรม.
หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 
175.00 ลบม. 

100,000 บ้านนา  หมู่ที่ 2 
ต.ละหานปลาค้าว 
อ.เมืองยาง จ.
นครราชสีมา (แผน 
61-65 ฉบับที่ 2 
โครงการที่ 7  
หน้า 14)  

กองช่าง             

 
 
 
 



37 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
9. ยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมและการโยธา 

9.2 แนวทางพัฒนางานก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ) (ต่อ)                                                                                                                      แบบ ผด.02 

ล าดับที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 ปรับเกรดถนน
ดินลงหินคลุกบ่อ
ขยะเชื่อมนานาง
หนูพรม เย็นไธ
สง บา้นโนน
สมบูรณ ์

1.ปรับเกรดถนนดิน
เดิมก่อนลงหินคลุก 
พื้นที่ปรบัเกรดไม่
น้อยกว่า 
2,100.00 ตรม.  
2.ลงหินคลุกขนาด
กว้าง 2.50 ม.ยาว 
840.00ม. หนา
หนาเฉลี่ย0.10 ม. 
พื้นที่ลงหนิคลุกไม่
น้อยกว่า 
2,100.00ตรม.
หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 
210.00 ลบม. 

100,000 บ้านโนนสมบูรณ์  
หมู่ที่ 7 ต.ละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.
นครราชสีมา (แผน 
61-65 ฉบับที่ 4 
โครงการที่ 14  
หน้า 28)  

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 



38 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
9. ยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมและการโยธา 

9.2 แนวทางพัฒนางานก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ) (ต่อ)                                                                                                                      แบบ ผด.02 

ล าดับที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 ปรับเกรดถนน
ดินลงหินคลุก
สายนานาย
บรรยงค์ วงษ์
บุตรไปถึงโนนหัว
บ่อ  

1.ปรับเกรดถนนดิน
เดิมก่อนลงหินคลุก 
พื้นที่ปรบัเกรดไม่
น้อยกว่า 
2,100.00 ตรม.  
2.ลงหินคลุกขนาด
กว้าง 3.00 ม. ยาว 
700.00 ม. หนา
หนาเฉลี่ย0.10 ม. 
พื้นที่ลงหนิคลุกไม่
น้อยกว่า 
2,100.00ตรม.
หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 
210.00 ลบม. 

100,000 บ้านโนนสมบูรณ์  
หมู่ที่ 7 ต.ละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.
นครราชสีมา (แผน 
61-65 ฉบับที่ 4 
โครงการที่ 15  
หน้า 29)  

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 



39 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
9. ยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมและการโยธา 

9.2 แนวทางพัฒนางานก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ) (ต่อ)                                                                                                                      แบบ ผด.02 

ล าดับที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณหนอง
ละหาน บ้าน
หนองละหาน 

ก่อสร้างรั้วลวดหนาม 
คสล. ส าเร็จรูปขนาด
เสา 4*4 นิ้ว ยาว 
2.00 ม. ขนาดช่วง
เสาเว้นระยะห่าง 
2.50 ม. พร้อม
ติดตั้งลวดหนาม
ล้อมรอบรั้ว จ านวน 
4 แถว ยาว 
450.00 ม.  

100,000 บ้านหนองละหาน  
หมู่ที่ 11 ต.
ละหานปลาค้าว อ.
เมืองยาง จ.
นครราชสีมา (แผน 
61-65 ฉบับที่ 4 
โครงการที่ 48  
หน้า 46)  
 
 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
9. ยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมและการโยธา 

 9.2 แนวทางพัฒนางานก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ) (ต่อ)                                                                                                                     แบบ ผด.02 

ล าดับที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 ปรับปรุงระบบถัง
กรองน้ าระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

1.เปลี่ยนถังกรอง
เหล็กประปาขนาด 
1.15 ม. ความสูง
รวมไม่น้อยกว่า 
1.75 ม. พร้อม
อุปกรณ์ 
2.หน้าเครื่องถัง
กรองแบบ PVC 
ขนาด 2 นิ้ว หนา 
55 มม. 
3.เปลี่ยนสารทราย
กรองน้ า กรวด หิน
คละ 
3.ติดตั้งระบบท่อ
น้ าประปาขนาด 2 
นิ้ว 

100,000 บ้านท่าสวนยา หมู่
ที่ 12 ต.ละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.
นครราชสีมา (แผน 
61-65 ฉบับที่ 4 
โครงการที่ 34  
หน้า 45)  
 
 
 
 

กองช่าง             

 
 
 
 
 



41 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
9. ยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมและการโยธา 

9.2 แนวทางพัฒนางานก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ) (ต่อ)                                                                                                                      แบบ ผด.02 

ล าดับที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 ปรับปรุงลาน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กบริเวณ
หนองจาน 

กว้าง 25.00 ม. 
ยาว 8.00 ม. หนา 
0.12 ม. พท.เท 
คสล.ไม่น้อยกว่า 
200.00 ตรม. ไหล่
ทางหินคลุกกว้าง 
0.20 ม. ตลอดแนว
ถนน หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
0.60 ลบม. พร้อม
ป้ายโครงการ 

100,000 บ้านท่าสวนยา หมู่
ที่ 12 ต.ละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.
นครราชสีมา (แผน 
61-65 ฉบับที่ 4 
โครงการที่ 44  
หน้า 46)  
 
 
 
 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 

 



42 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

9. ยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมและการโยธา 
9.2 แนวทางพัฒนางานก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ) (ต่อ)                                                                                                                      แบบ ผด.02 

ล าดับที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 ก่อสร้างถนน 
คสล.สายภายใน
หมู่บ้าน(ช่วงซอย
บ้านนายแก่น
จันทร์  พลาย
งาม)  

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
61.00 ม. หนา 
0.15 ม. พท.เท 
คสล.ไม่น้อยกว่า 
183.00 ตรม. ไหล่
ทางหินคลุกกว้าง 
0.20 ม. ตลอดแนว
ถนน หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
1.83 ลบม. พร้อม
ป้ายโครงการ 

100,000 บ้านครบุรี หมู่ที่ 1 
ต.ละหานปลาค้าว 
อ.เมืองยาง จ.
นครราชสีมา (แผน 
61-65 ฉบับที่ 2 
โครงการที่ 10  
หน้า 5)  
 
 
 
 

กองช่าง             
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ประเภทครุภัณฑ์  
1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน                                          แบบ ผด.02/1                                                                           

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อเก้าอี้
ล้อเลื่อนส าหรับนัง่
ท างาน 

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้
ล้อเลื่อนส าหรับนัง่
ท างาน จ านวน 2 
ตัว 

5,800 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.นม. 

กองคลัง 
 

            

2 จัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร 

เพื่อจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสารแบบเหล็ก 2 
บานทึบ 4 หลัง 

23,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.นม. 

กองคลัง 
 

            

3 จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

เพื่อจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 
ขนาด 36,000 บีที
ยู จ านวน 1 เคร่ือง 

46,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.นม. 

กองคลัง 
 

            

4 จัดซื้อโต๊ะ
เอนกประสงค์แบบ
ขาเหล็กปูด้วยไฟ
เบอร์กลาส 

เพื่อจัดซื้อโต๊ะ
เอนกประสงค์แบบ
ขาเหล็กปูด้วยไฟ
เบอร์กลาส จ านวน 
2 ตัว 

5,600 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.นม. 

กองคลัง 
 

            

5 จัดซื้อตู้เหล็ก เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก 
แบบ 4 ชัน้  

6,900 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.นม. 

งานควบคุม
ภายในและ
การ
ตรวจสอบ
ภายใน 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. ประเภทครุภัณฑ์  

1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน (ต่อ)                                         แบบ ผด.02/1                                                                           

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 จัดซื้อโต๊ะท างาน
และเก้าอ้ี 

เพื่อจัดซื้อโต๊ะท างาน
พร้อมเก้าอ้ีท างาน 
ส าหรับบุคลากร
เจ้าหน้าที่ของหน่วย
ตรวจสอบภายใน 
จ านวน 1 ชุด 

10,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.นม. 

งานควบคุม
ภายในและ
การ
ตรวจสอบ
ภายใน 

            

7 จัดซื้อตู้เก็บ
เอกสารแบบบาน
ทึบ 2 บานทบึ 

เพื่อจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสารแบบบานทบึ 
2 บานทึบ จ านวน 
2 หลัง 

11,800 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.นม. 

งานการรักษา
ความสงบ
ภายใน 

            

8 จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
แบบแขวนผนัง 
จ านวน 3 ศูนย ์

เพื่อจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
แบบแขวนผนัง 
จ านวน 3 ศูนย ์

300,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภายในต าบล
ละหานปลาค้าว 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

9 จัดซื้อตู้เหล็ก เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก 
แบบ 4 ชัน้  

6,900 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.นม. 

งานควบคุม
ภายในและ
การ
ตรวจสอบ
ภายใน 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ประเภทครุภัณฑ์  
1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน (ต่อ)                                         แบบ ผด.02/1                                                                           

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 จัดซื้อเก้าอี้
ล้อเลื่อน 

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้
ล้อเลื่อน จ านวน 3 
ตัว 

8,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.นม. 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

11 จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

เพื่อจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
แบบติดผนัง ขนาด 
18,000 บีทีย ู

27,800 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.นม. 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

12 จัดซื้อตู้เหล็ก 4 
ลิ้นชัก 

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก 4 
ลิ้นชัก จ านวน 1 ตู ้

8,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.นม. 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

13 จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 
2 บาน 

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก 
แบบ 2 บาน ส าหรับ
ส านักงาน จ านวน 2 
หลัง 

11,800 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.นม. 

กองช่าง             
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ประเภทครุภัณฑ์  
1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                         แบบ ผด.02/1                                                                           

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
บานประมวลผลแบบ
ที่ 1  จอแสดงภาพ
ขนาดไมน่้อยกว่า 
19 นิ้ว 

22,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.นม. 

ส านักปลัด             

2 จัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ชนิด 
โน๊ตบุ๊ค 

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ชนิด 
โน๊ตบุ๊ค ส าหรับ
ประมวลผล จ านวน 
1 เคร่ือง 

22,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.นม. 

ส านักปลัด              

3 จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ เพื่อจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึก จ านวน 2 
เครื่อง 

8,600 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.นม. 

ส านักปลัด             

4 จัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดง
ภาพไม่น้อยกวา่ 19 
นิ้ว) จ านวน 2 
เครื่อง 

44,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.นม. 

กองคลัง             
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ประเภทครุภัณฑ์  
1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)                                        แบบ ผด.02/1                                                                           

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ เพือ่จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์หรือ
เครื่องพิมพ์ LED 
ขาวด าชนิด 
Network แบบที่ 2  
(38 หน้า/นาที) 

30,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.นม. 

กองคลัง             

6 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 
(ชนิดตัง้โตะ๊) 

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดง
ภาพไม่น้อยกวา่ 19 
นิ้ว) 

22,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.นม. 

งานควบคุม
ภายในและ
การ
ตรวจสอบ
ภายใน 

            

7 จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อม
ตั้งถังหมึกพิมพ ์

เพื่อจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ จ านวน 1 
เครื่อง 

4,300 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.นม. 

งานควบคุม
ภายในและ
การ
ตรวจสอบ
ภายใน 

            

5 จัดซื้อพร้อมติดตั้ง
กล้องวงจรปิด 
หรือ CCTV  

เพื่อจัดซื้อกล้องวงจร
ปิดหรือ CCTV 
ประจ าจุดส าคัญ
ภายในพื้นที่ต าบล
ละหานปลาค้าว 

20,000 ภายในพ้นที่ต าบล
ละหานปลาค้าว อ.
เมืองยาง จ.นม. 

งานการรักษา
ความสงบ
ภายใน 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. ประเภทครุภัณฑ์  

1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)                                        แบบ ผด.02/1                                                                           

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์
แบบฉีดหมึก 

เพื่อจ่ายเป็นเป็นคา่
จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมึก จ านวน 
1 เคร่ือง 

7,900 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.นม. 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

7 จัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ พร้อม
อุปกรณ์ (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จ านวน 1 เคร่ือง 

22,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.นม. 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

8 จัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา (โน๊ตบุ๊ค) 

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา (โน๊ตบุ๊ค) 
ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 
1 เคร่ือง 

22,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.นม. 

กองช่าง             
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ประเภทครุภัณฑ์  
1.3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                 แบบ ผด.02/1                                                                           

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล) 

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล) จ านวน 1 
คัน 
 

854,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.นม. 

กองคลัง             

2 จัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล) 

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล) จ านวน 1 
คัน ปริมาตร
กระบอกสูบ ไม่ต่ า
กว่า 2,400 ซีซี 
หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุด ไม่ต่ ากวา่ 
110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
แบบธรรมดา 

575,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.นม. 

งาน
สาธารณสุข 

            

3 จัดซื้อหลังคา
รถบรรทุก ขนาด 
1 ตัน 

เพื่อจัดซื้อหลังคา
รถบรรทุก ขนาด 1 
คัน ส าหรับติดตัง้
รถบรรทุก หลังคา
เป็นชนิดไฟเบอร์
กลาสหรือเหล็ก 

32,400 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.นม. 

งาน
สาธารณสุข 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ประเภทครุภัณฑ์  
1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร                                                     แบบ ผด.02/1                                                                           

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อเคร่ืองสูบพ่น
หมอกควัน 
 

เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่น
หมอกควัน 

10,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.นม. 

งานการรักษา
ความสงบ
ภายใน 

            

2 ค่าจัดซื้อเคร่ืองสูบ
น้ า เครื่องยนต์ 
(ดีเซล) 

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบ
น้ า เครื่องยนต์ดีเซล 
สูบน้ าได้ 1,750 
ลิตรต่อนาที จ านวน 
1 เคร่ือง 

63,400 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.นม. 

งานการรักษา
ความสงบ
ภายใน 

            

3 จัดซื้อเคร่ืองเจาะ
ดิน 

เพื่อจัดซื้อเครื่องเจาะ
ดิน เครื่องยนต์
เบนซิน เครื่องก าลัง
ไม่น้อยกว่า 4 
แรงม้า พร้อมดอก
เจาะชนิดที่ผลิตจาก
เหล็ก จ านวน 1 
เครื่อง 

5,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.นม. 

งาน
การเกษตร 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ประเภทครุภัณฑ์  
1.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                     แบบ ผด.02/1                                                                           

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อเลื่อยโซ่ 
 

เพื่อจัดซื้อเลื่อยโซ่ ที่
มีก าลังเคร่ืองไม่เกิน 
1 แรงม้า (745.7 
วัตต์) และมีขนาด
บาร์ 11.5 นิ้ว 
จ านวน 2 เคร่ือง 

25,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.นม. 

งานการรักษา
ความสงบ
ภายใน 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. ประเภทครุภัณฑ์  

1.7 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                    แบบ ผด.02/1                                                                           

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อเครื่องซักผ้า  
 

เพื่อจัดซื้อเครื่องซัก
ผ้า แบบธรรมดา 
ขนาด 15 กิโลกรัม 
จ านวน 1 เคร่ือง 

18,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.นม. 

ส านักปลัด              

2 จัดซื้อเคร่ืองอบผ้า เพื่อจัดซื้อเครื่องอบ
ผ้า ขนาด 7.0 กิดล
กรัม จ านวน 1 
เครื่อง 

15,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.นม. 

ส านักปลัด             

3 จัดซื้อเคร่ืองตัด
แต่งพุ่มไม ้

เพื่อจัดซื้อเครื่องตัด
แต่งพุ่มไม้ ขนาด 
29.5 นิ้ว 

18,900 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.นม. 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ประเภทครุภัณฑ์  
1.8 ครุภัณฑ์อ่ืนๆ                                                                  แบบ ผด.02/1                                                                           

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อเรือพลาสติก 
หรือเรือไฟเบอร์
กลาส 

เพื่อจัดซื้อเรือ
พลาสติก หรือเรือ
ไฟเบอร์กลาส 
ส าหรับใช้ใน
ภารกิจของงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

35,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.นม. 

งานการรักษา
ความสงบ
ภายใน 

  
 
 

           

 
 


