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รายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือน 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว 
อ าเภอเมืองยาง   จังหวัดนครราชสีมา 
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รายงานผลการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

1. ยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมและการโยธา 
    ๑.๑ แนวทางพัฒนางานก่อสร้าง (การซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน)           

ล าดับที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

1 การซื้อหรือ
แลกเปลี่ยนที่ดนิ 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ
ที่ดินหรือแลกเปลี่ยน
ที่ดินภายในพื้นที่
รับผิดชอบของ อบต.
เพื่อรองรับภารกิจ
ถ่ายโอนต่างๆ ใน
อนาคต 

20,000 ภายในพื้นที่
รับผิดชอบของ 
อบต.ละหานปลา
ค้าว  

กองช่าง   /   

1.2 แนวทางพัฒนางานก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ)                                                                                                                      
แบบ ผด.02 

      

ล าดับที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

1 ก่อสร้างถนน 
คสล. รอบหนอง
คูบอน บ้านครบุร ี
หมู่ที่ 1 

กว้าง 3.00 ม.ยาว 
61.00 ม.หนา 
0.15 ม.พ.ท.เท 
คสล.ไม่น้อยกว่า 
183.00 ตรม. ลง
ไหล่ทางหนิคลุกข้าง

100,000 บ้านครบุร ีหมู่ที่ 1 
ต.ละหานปลาค้าว 
อ.เมืองยาง จ.นคร 
ราชสีมา (แผน 
61-65 ฉ.7  
โครงการที่ 2  

กองช่าง   /   
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ละ 0.20 ม. หรือ
ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อไมน่้อยกว่า 
1.83 ลบม.  
 
 

หน้าที่  1๗) 

ล าดับที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

2 ก่อสร้าง ถนน 
คสล.สายภายใน
หมู่บ้าน (ช่วง
ซอยบ้านนาย
แก่นจันทร์ พลาย
งาม บา้นครบุรี 
หมู่ที่ 1  

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 บ้านครบุร ีหมู่ที่ 1 
ต.ละหานปลาค้าว 
อ.เมืองยาง จ.
นครราชสีมา (แผน 
61-65 ฉ.2 
โครงการที่ 10 
หน้า 5 

กองช่าง   /   

3 ก่อสร้างถนน 
คสล.สายขา้งวัด
เชื่อมบ้านนายพร 
โมสืบแสน บา้น
หนองยาง หมู่ 5 

กว้าง 4.00 ม. ร้า 
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.เมอืงยาง จ.
นครราชสีมา (แผน 
61-65 ฉบับที่ 5 
โครงการที่ 17  
หน้า 5)  

กองช่าง   /   
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4 ก่อสร้างถนน 
คสล.สายนานาย
วิโรจน์เชื่อนา
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      

ล าดับที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

5 ก่อสร้างถนน 
คสล.สายจาก
บ้านนายอภิศักดิ์
เชื่อมศาลปู่ตา 
บ้านสระบวั 

ตามแบบที่ องค์ 
การบริหารส่วน
ต าบลละหานปลา
ค้าวก าหนด 

100,000 บ้านสระบวั หมู่ที่ 
8 ต.ละหานปลา
ค้าว อ.เมืองยาง จ.
นครราชสีมา 

กองช่าง   /   
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รายงานผลการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
1. ยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมและการโยธา 

 ๑.๑) แนวทางพัฒนางานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน          
  1.1.1  งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                        แบบ ผด.02 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

6 ก่อสร้างถนน คสล.
สายบา้นนางแพง 
ฉิพิมาย 
เชื่อมบ้านนาง 
สุพรรณ ชูชีพ บ้าน
หนองมะเขือ 

ตามแบบที่ องค์ 
การบริหารส่วน
ต าบลละหานปลา
ค้าวก าหนด 

100,000 บ้านหนองมะเขือ 
หมู่ที่ 9 ต.ละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.
นครราชสีมา 
 

กองช่าง   /   

7 ก่อสร้างถนน คสล.
สายรอบหมู่บ้าน
(สายบ้านโนนสงู
เชื่อมหนองใหญ่) 
บ้านโนนสูง 

ตามแบบที่ องค์ 
การบริหารส่วน
ต าบลละหานปลา
ค้าวก าหนด 

100,000 บ้านโนนสูง หมู่ที่ 
4 ต.ละหานปลา
ค้าว อ.เมืองยาง จ.
นครราชสีมา 

กองช่าง   /   

8 ซ่อมแซมถนน 
คสล.สายภายใน
หมู่บ้าน บ้านสระ
บัว 

ตามแบบที่ องค์ 
การบริหารส่วน
ต าบลละหานปลา
ค้าวก าหนด 

100,000 บ้านสระบวั หมู่ที่ 
8 ต.ละหานปลา
ค้าว อ.เมืองยาง จ.
นครราชสีมา 

กองช่าง   /   
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รายงานผลการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
1. ยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมและการโยธา 

๑.๑ แนวทางพัฒนางานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน          
   1.1.1  งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                                แบบ ผด.02 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

9 ก่อสร้างถนน คสล.
สวนนางสังวาลย์ 
พัวพันธ์เชื่อมสวน
นางจอมใจ รักษ์
ศิลป์ บา้นหนอง
มะเขือ 

ตามแบบที่ องค์ 
การบริหารส่วน
ต าบลละหานปลา
ค้าวก าหนด 

100,000 บ้านหนองมะเขือ 
หมู่ที่ 9ต.ละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.
นครราชสีมา 

กองช่าง   /   

10 ปรับปรุงลาน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กบริเวณหนอง
จาน บ้านท่าสวน
ยา 

ตามแบบที่ องค์ 
การบริหารส่วน
ต าบลละหานปลา
ค้าวก าหนด 

100,000 บ้านท่าสวนยา หมู่
ที่ 12 ต.ละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.
นครราชสีมา 

กองช่าง   /   
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รายงานผลการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

1. ยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมและการโยธา 
๑.๑  แนวทางพัฒนางานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน      

1.1.2 งานถนนหินคลุก                                      แบบ ผด.02 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

1 ปรับเกรดถนนดิน
ลงหินคลุกสาย
บ้านโนนเพชร
เชื่อมบ้านลิ้นฟา้ 

ตามแบบที่ องค์ 
การบริหารส่วน
ต าบลละหานปลา
ค้าวก าหนด 

100,000 บ้านโนนเพชร  หมู่
ที่ 3 ต.ละหานปลา
ค้าว  อ.เมืองยาง 
จ.นครราชสีมา 

กองช่าง   /   

2 ปรับเกรดถนนดิน
ลงหินคลุกสายบุ่ง
ก้านเหลืองเชื่อม
โนนหว้า บ้านนา 

ตามแบบที่ องค์ 
การบริหารส่วน
ต าบลละหานปลา
ค้าวก าหนด 

100,000 บ้านนา หมู่ที่ 2 ต.
ละหานปลาค้าว อ.
เมืองยาง จ.
นครราชสีมา 

กองช่าง   /   

3 ปรับเกรดถนนดิน
ลงหินคลุกบ่อขยะ
เชื่ อมนานางหนู
พ ร ม  เ ย็ น ไ ธ ส ง 
บ้านโนนสมบูรณ์ 

ตามแบบที่ องค์ 
การบริหารส่วน
ต าบลละหานปลา
ค้าวก าหนด 

100,000 บ้านโนนสมบูรณ์ 
หมู่ที่ 7 ต.ละหาน
ปลาคา้ว อ.เมือง
ยาง จ.
นครราชสีมา 

กองช่าง /    98,000 

4 ปรับเกรดถนนดินลง
หินคลุกสายนานาย
บรรยงค์ วงษ์บุตรไป
ถึงโนนหัวบ่อ บ้า
โนนสมบรูณ ์

ตามแบบที่ องค์ 
การบริหารส่วน
ต าบลละหานปลา
ค้าวก าหนด 

100,000 บ้านโนนสมบูรณ์ 
หมู่ที่ 7 ต.ละหาน
ปลาคา้ว  อ.เมือง
ยาง จ.
นครราชสีมา 

กองช่าง /    98,000 
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รายงานผลการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

        1. ยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมและการโยธา 
      ๑.๑ แนวทางพัฒนางานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    1.๑.๖ งานก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซม ติดตั้งเพ่ิมเติม ส ารวจระบบประปา และโครงสร้างพ้ืนฐานอื่นๆ                                    แบบ ผด.02 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

1 ก่อสร้างบานปิด-
เปิดน้ านองบ่อกรุ
เชื่อมล าสะแทด 
บ้านนา 

ตามแบบที่ องค์ 
การบริหารส่วน
ต าบลละหานปลา
ค้าวก าหนด 

100,000 บ้านนา หมู่ที่ 2 ต.
ละหานปลาค้าว อ.
เมืองยาง  จ.
นครราชสีมา 

กองช่าง      

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณหนอง
ละหาน บ้านหนอง
ละหาน 

ตามแบบที่ องค์ 
การบริหารส่วน
ต าบลละหานปลา
ค้าวก าหนด 

100,000 บ้านหนองละหาน 
หมู่ที่ 11 ต.
ละหานปลาค้าว อ.
เมืองยาง จ. 
นครราชสีมา 

กองช่าง      
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รายงานผลการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

        2. ยุทธศาสตร์ การบริหารงานทั่วไป 
      2.๑  แนวทางการพัฒนางานบริหารงานทั่วไป                             แบบ ผด.02 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

1 อบรมให้ความรู้
พัฒนาศักยภาพ 
ผู้บริหารสมาชิก 
สภา อบต.เจ้า 
หน้าที่พนักงานจ้าง 
ในการศึกษาดูงาน
ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

ตามแบบที่ องค์ 
การบริหารส่วน
ต าบลละหานปลา
ค้าวก าหนด 

300,000 
 

ตามแบบที่ องค์กา
บริหารส่วนต าบล
ละหานปลาค้าว
ก าหนด 

ส านักปลัด   /   

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

ด าเนินการเลือก 
ตั้งท้องถิ่น 

800,000 อบต.ละหานปลา
ค้าว ต.ละหานปลา
ค้าว  อ.เมืองยาง 
จ. นครราชสีมา 

ส านักปลัด /     
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รายงานผลการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

        2. ยุทธศาสตร์ การบริหารงานทั่วไป 
     2.๑  แนวทางการพัฒนางานบริหารงานทั่วไป                                   แบบ ผด.02 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

3 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

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

ส านักปลัด  /    

4 ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วย 
เหลือประชาชน 

เป็นศูนยป์ฏิบัติการ
ในการช่วยเหลือ
ประชาชน ส าหรับ  
อปท. เมืองยาง 

35,000 
 

ตามแบบที่ องค์กา
บริหารส่วนต าบล
ละหานปลาค้าว
ก าหนด 

ส านักปลัด  /    
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รายงานผลการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

3. ยุทธศาสตร์ การรักษาความสงบภายใน 
3.๑  แนวทางการพัฒนางานบริหารงานทั่วไป                               แบบ ผด.02 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

1 โครงการป้องกัน
และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบตัิ
กรณีฉุกเฉิน 

บรรเทาสาธารณภัย
ที่เกิดขึ้น คลายความ
ทุกข์ในระดับหนึ่ง
กรณีเกิดภัยพิบัติ
ภายในพื้นที ่

70,000 ตามแบบที่ องค์กา
บริหารส่วนต าบล
ละหานปลาค้าว
ก าหนด 

ป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารภัย 

 /    

2 โครงการส่งเสริม
การขับขี่ปลอดภัย 

ป้องกันและระงับ 
เหตุ ที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับการสัญจรของ
ประชาชนช่วง
เทศกาลส าคัญตา่งๆ 

20,000 ตามแบบที่ องค์กา
บริหารส่วนต าบล
ละหานปลาค้าว
ก าหนด 

ป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารภัย 

/     

3 โครงการป้องกัน
ภัยและรักษาความ
สงบเรียบร้อย งาน
หรือกิจกรรม
ประเพณีต่างๆ 

ป้องกันและระงับ 
เหตุ ที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับประชาชนช่วง
เทศกาลส าคัญตา่งๆ 

10,000 ตามแบบที่ องค์กา
บริหารส่วนต าบล
ละหานปลาค้าว
ก าหนด 

ป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารภัย 

     

4 อบรมทบทวนจิต
อาสาภัยพิบัติ ปี 
2565 

ทบทวนความรู้เรื่อง
การป้องกัน/
ช่วยเหลือภัยพิบัติ 

20,000 
 

ต.ละหานปลาค้าว 
อ.เมืองยาง จ.
นครราชสีมา 

ป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารภัย 

  /   
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รายงานผลการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

3. ยุทธศาสตร์ การรักษาความสงบภายใน 
3.๑  แนวทางการพัฒนางานบริหารงานทั่วไป                               แบบ ผด.02 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

5 โครงการฝึกซ้อม
แผนรับมือ กรณี
เกิดอุบัติเหตุและ
อุบัติเหตุหมู่ 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2565 

ป้องกันและรับมือ 
การเกิดอุบัติเหตุ
ต่างๆ 

20,000 ตามแบบที่ องค์กา
บริหารส่วนต าบล
ละหานปลาค้าว
ก าหนด 

ป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารภัย 

     

6 โครงการอบรม
ทบทวนและการ
ส่งเสริมการ
ด าเนินงานของ
สมาชิก อปพร. 

อบรมให้ความรู้ใน
การปฏิบัติงานใน
หน้าที่ อปพร.และ
ทบทวนความรู้ใน
การปฏิบัติงานทัง้ใน
และนอกสถานที่
ภายใต้อ านาจ 

30,000 ตามแบบที่ องค์กา
บริหารส่วนต าบล
ละหานปลาค้าว
ก าหนด 

ป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารภัย 

  /   
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รายงานผลการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

3. ยุทธศาสตร์ การรักษาความสงบภายใน 
3.2  แนวทางการพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                         แบบ ผด.02 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

1 ต้านภัยหนาวป ี
2565 
 

บรรเทาสาธารณภัย
ที่เกิดขึ้น คลายความ
ทุกข์ในระดับหนึ่ง
กรณีเกิดภัยหนาว
ภายในพื้นที ่

100,000 
 

ตามแบบที่ องค์กา
บริหารส่วนต าบล
ละหานปลาค้าว
ก าหนด 

ป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารภัย 

  /   

2 ซักซ้อมแผน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย ปี 2565 

เพื่อเตรียมแผนและ
ซ้อมแผนป้องกันภัย 
ต่างๆ 

30,000 
 

ต.ละหานปลาค้าว 
อ.เมืองยาง จ.นคร 
ราชสีมา 

ป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารภัย 

  /   
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รายงานผลการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
4. ยุทธศาสตร์ การศึกษา 

4.1  แนวทางพัฒนางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                          แบบ ผด.02 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

1 จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติประ 
จ าปี 2565 

ตามแบบที่ องค์ 
การบริหารส่วน
ต าบลละหานปลา
ค้าวก าหนด 

5,000 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านครบุรี 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

   /  
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รายงานผลการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

4. ยุทธศาสตร์ การศึกษา 
4.2  แนวทางพัฒนางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                             แบบ ผด.02 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

1 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ตามแบบที่ องค์ 
การบริหารส่วน
ต าบลละหานปลา
ค้าวก าหนด 

30,000 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กบ้านครบุร ี

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

     

2 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

ตามแบบที่ องค์ 
การบริหารส่วน
ต าบลละหานปลา
ค้าวก าหนด 

118,650 ตามแบบที่ องค์ 
การบริหารส่วน
ต าบลละหานปลา
ค้าวก าหนด 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

     

3 จัดกิจกรรม
ส่งเสริม 
สุขภาพเด็ก 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความส าคัญและให้
เด็กมีพัฒนาการที่
สมวัย 

50,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภายในต าบล
ละหานปลาค้าว  

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

     

4 กิจกรรมวันแม่
แห่งชาต ิ

จัดกิจกรรมเพื่อ
เทิดพระเกียรติเนื่อง
ในวันแม่แห่งชาติ
และระลึกถึงพระคุณ
แม ่

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

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

     

 
 
 



18 
 

รายงานผลการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

4. ยุทธศาสตร์ การศึกษา 
4.2  แนวทางพัฒนางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                          แบบ ผด.02 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

5 กิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาต ิ

จัดกิจกรรมเพื่อ
เทิดพระเกียรติเนื่อง
ในวันพ่อแห่งชาติ
และระลึกถึงพระคุณ
พ่อ 

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

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

     

6 กิจกรรมวันครู 
และกิจกรรมไหว้
ครู 

จัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมความส าคัญ
และเชิดชูพระคุณครู 

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

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

     

7 จัดประชุมผู้ปก 
ครองนักเรียน 
และคณะกรรม 
การบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมเพือ่
พูดคุย แลกเปลี่ยน
ทัศนคติเกี่ยวกับ
แนวทางในการ
พัฒนาเด็ก 

5,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภายในต าบล
ละหานปลาค้าว  

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

     

8 ก่อสร้างอาคาร
หรือสิ่งปลูกสร้าง
ต่างๆ 

ตามแบบที่ องค์ 
การบริหารส่วน
ต าบลละหานปลา
ค้าวก าหนด 

200,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภายในต าบล
ละหานปลาค้าว 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

     

 
 



19 
 

รายงานผลการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
5.1  การพัฒนางานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                       แบบ ผด.02 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยด าเนิน 
การ 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

1 โครงการรณรงค์
ป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือก
ออก 

เพื่อให้ประชาชนทุกคน
ในต าบลละหานปลาคา้ว 
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงปลอดภัยจาก
โรคไข้เลือดออก 

80,000 อบต.ละหานปลา
ค้าว อ.เมืองยาง จ.
นครราชสีมา 

ส านักปลัด/
งาน
สาธารณสุข 
 

  /   

2 โครงการควบคุม
และป้องกันโรคพิษ
สุนัขบา้ 
 

เพื่อให้ประชาชนทุกคน
ในต าบลละหานปลาคา้ว 
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา้ 

80,000 อบต.ละหานปลา
ค้าว อ.เมืองยาง จ. 
นครราชสีมา 

ส านักปลัด/
งาน
สาธารณสุข 
 

  /   

3 พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

เพื่อให้ประชาชนทุกคน
ในต าบลละหานปลาคา้ว 
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

240,000 หอประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ละหานปลาค้าว 

ส านักปลัด/
งาน
สาธารณสุข 

 

  /   

4 ต าบลละหานปลา
ค้าวร่วมใจลดใช้
โฟมและถุงพลาส 
ติก 

เพื่อลดปริมาณขยะและ
ท าให้ต าบลละหานปลา
ค้าวมีความเปน็ระเบียบ
สะอาดเรียบร้อย 

20,000 หอประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ละหานปลาค้าว 

ส านักปลัด/
งาน
สาธารณสุข 

 

  /   

 
 



20 
 

รายงานผลการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

6.  ยุทธศาสตร์  การสังคมสงเคราะห์ 
6.1 แนวทางการพัฒนางานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสงเคราะห์                          แบบ ผด.02 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

1 ครอบครัวอบ 
อุ่น สู่ชุมชนเข้ม 
แข็ง 

เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนมีความรัก
เข้าใจภายใน
ครอบครัว 

15,000 หอประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ละหานปลาค้าว 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

  /   

2 ป้องกัน แก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์
และกาตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในวัย 
รุ่น 

เพือ่รณรงค์ให้
ประชาชนตระหนัก
ถึงวิธีการป้องกันโรค
เอดส์และการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

30,000 องค์กาบริหารส่วน
ต าบลละหานปลา
ค้าว อ.เมืองยาง จ.
นม. 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

  /   

3 ส่งเสริมรายได้
ให้กับนักเรียนช่วง
ปิดภาคเรียน 

เพื่อให้นักเรียนได้มี
รายได้ มีกิจกรรมได้
ใช้เวลาว่างในชว่งปิด
ภาคเรียนให้เกิด
ประโยชน ์

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

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

  /   

4 อบรมส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนมีอาชีพมี
รายได้เสริม 
 

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

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

  /   

 
 



21 
 

รายงานผลการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

6.  ยุทธศาสตร์  การสังคมสงเคราะห์ 
6.1 แนวทางการพัฒนางานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสงเคราะห์                                      แบบ ผด.02 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยด าเนิน 
การ 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

5 พัฒนาศักยภาพ 
กลุ่มสตรีและกลุ่ม
อาชีพ 

จัดกิจกรรมอบรม 
เพื่อยกระดับคุณภาพ
ของกลุ่มสตรีและ
กลุ่มอาชีพในชุมชน 

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

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

  /   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

รายงานผลการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

6.  ยุทธศาสตร์  การสังคมสงเคราะห์ 
6.2 แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์                                                แบบ ผด.02 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

1 โครงการซ่อมแซม
บ้านผู้ยากไร้เทิดไท้
องคร์าชัน 

เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของผู้ยากไร้ 

100,000 ตามแบบที่ องค์ 
การบริหารส่วน
ต าบลละหานปลา
ค้าวก าหนด 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

  /   

2 อบรมส่งเสริมและ
พัฒนา 
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุใส่ใจ  
ผู้ด้อยโอกาสและ
คนไร้ที่พึ่ง 

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 

จัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนายกระดับ 
คุณภาพชีวิตของคน
พิการ 

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

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

  /   

 
 
 
 
 



23 
 

รายงานผลการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

7.  ยทุธศาสตร์ สร้างความเข้มแข็งชุมชน 
7. 1 แนวทางพัฒนางานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งชุมชน                                     แบบ ผด.02 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

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
เสริมทักษะความรู้
ประชาคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อด าเนินการ
โครงการอบรม
เสริมสร้างทักษะ
ความรู้และ
ประชาคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

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

ส านักปลัด 
 

  /   
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รายงานผลการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
8.  ยุทธศาสตร์ งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

8.1 แนวทางการพัฒนางานกีฬาละนันทนาการ                                                          แบบ ผด.02 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

1 แข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด ปี 2565 

ประชาชนในต าบล
ละหานปลาค้าวม ี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

100,000 บ้านหนองละหาน 
หมู่ที่ 
11 ต.ละหานปลา
ค้าว 
อ.เมืองยาง  
จ.นครราชสีมา 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

  /   

2 ส่งนักกีฬา/นักกีฑา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาในนาม อบต.
ละหานปลาค้าว 

ประชาชนในต าบล
ละหานปลาค้าวม ี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

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

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

  /   

 
 
 
 
 
 
 



25 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 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 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

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 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 

  /   

3 จัด/ส่งเข้าร่วม
กิจกรรมประเพ 
ณีกุ้มข้าวใหญ่  
 

จัดกิจกรรมเพื่อ
อนุรักษ์สืบสาน 
ศิลปะ วฒันธรรม  
ประเพณีท้องถิ่น 

100,000 ที่ว่าการอ าเภอ
เมืองยางจังหวัด
นครราชสีมา 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

  /   

4 จัด/ส่งกิจกรรม 
งานประเพณีฉลอง
ชัยชนะทา่นทา้วสุร
นาร ี

จัดกิจกรรมเพื่อฉลอง
ชัยชนะ 
ท่านทา้วสุรนาร ี

50,000 ที่ว่าการอ าเภอ
เมืองยางจังหวัด
นครราชสีมา 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

/     

 



26 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 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 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

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 

  /   
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รายงานผลการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

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

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

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
การตรวจสอบ
ภายใน 

  /   
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รายงานผลการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

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

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

6 จัดซื้อโต๊ะท างาน
และเก้าอี ้

เพื่อจัดซื้อโต๊ะท างาน
พร้อมเก้าอี้ท 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 

  /   

 



29 
 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

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

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

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   /   

 
 



30 
 

รายงานผลการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

1. ประเภทครุภัณฑ์  
1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                         แบบ ผด.02/1                                                                           

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

1 จัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์
ส าหรับบาน
ประมวลผลแบบที่ 1  
จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 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 
เครื่อง 

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

ส านักปลัด    /   

3 จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึก จ านวน 2 
เครื่อง 

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

ส านักปลัด   /   

4 จัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรส์ าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 
(จอแสดงภาพไม่น้อย
กว่า 19 น้ิว) จ านวน 2 
เครื่อง 

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

กองคลัง   /   

 



31 
 

รายงานผลการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

1. ประเภทครุภัณฑ์  
1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                        แบบ ผด.02/1                                                                           

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

5 จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ เพือ่จัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์หรือ
เครื่องพิมพ์ LED ขาว
ด าชนิด Network 
แบบท่ี 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
ตั้งถังหมึกพิมพ์ 

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
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 า
จุดส าคญัภายในพ้ืนท่ี
ต าบลละหานปลาค้าว 

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

งานการรักษา
ความสงบ
ภายใน 

  /   
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รายงานผลการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

1. ประเภทครุภัณฑ์  
1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                        แบบ ผด.02/1                                                                           

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

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 จัดซื้อเครื่อง
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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รายงานผลการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

1. ประเภทครุภัณฑ์  
1.3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                 แบบ ผด.02/1                                                                           

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

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 าลังเครื่องยนต์
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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รายงานผลการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

1. ประเภทครุภัณฑ์  
1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร                                                     แบบ ผด.02/1                                                                           

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

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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รายงานผลการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
1. ประเภทครุภัณฑ์  

1.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                     แบบ ผด.02/1                                                                           

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

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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รายงานผลการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

1. ประเภทครุภัณฑ์  
1.7 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                    แบบ ผด.02/1                                                                           

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

1 จัดซื้อเครื่องซัก
ผ้า  
 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องซัก
ผ้า แบบธรรมดา 
ขนาด 15 กิโลกรัม 
จ านวน 1 เครื่อง 

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

ส านักปลัด    /   

2 จัดซื้อเครื่องอบ
ผ้า 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องอบ
ผ้า ขนาด 7.0 กิดล
กรัม จ านวน 1 
เครื่อง 

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

ส านักปลัด   /   

3 จัดซื้อเครื่องตัด
แต่งพุ่มไม้ 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องตัด
แต่งพุ่มไม้ ขนาด 
29.5 นิ้ว 

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

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

  /   
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รายงานผลการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

1. ประเภทครุภัณฑ์  
1.8 ครุภัณฑ์อ่ืนๆ                                                                  แบบ ผด.02/1                                                                           

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ด าเนินการ 

1 จัดซื้อเรือ
พลาสติก หรือเรือ
ไฟเบอร์กลาส 

เพ่ือจัดซื้อเรือ
พลาสติก หรือเรือ
ไฟเบอร์กลาส 
ส าหรับใช้ใน
ภารกิจของงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

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

งานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

  /   

 


