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ประกาศ อบต.ละหานปลาคา้ว 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
******************************************* 

                ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมลูและรายงานผลการด าเนินงาน
ให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง 
 มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วยประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
                ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอผลการตดิตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบหา้วันนับแต่วันท่ีผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ละหานปลาค้าว จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจดัท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน 
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และก ากับการบริหารจัดการอบต.ละหานปลาค้าว ดังนี ้
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ละหานปลาค้าว 
    "การศึกษาก้าวล า น าการคมนาคม การเกษตรสมบูรณ์ เกื้อหนุนคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง " 
ข. พันธกิจ ของอบต.ละหานปลาค้าว 
    1.พัฒนาการศึกษาให้มีความกา้วหน้า พร้อมๆ กับรักษาไว้ซึ่งศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามไว ้
    2.พัฒนาการคมนาคมใหป้ระชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร 
    3.พัฒนาการเกษตร เน้นเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคม ี
    4.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้มีความเป็นอยู่ทีด่ีขึ้น 
    5.พัฒนางานด้านการด ารงชีวิต โดยน้อมน าแนวทางดา้นเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ 
    6.พัฒนาความเป็นสากลพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.ละหานปลาค้าวได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 12 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
    การบริหารงานท่ัวไป 
    การรักษาความสงบภายใน 
    การศึกษา 
    สาธารณสุข 
    การสังคมสงเคราะห ์
    การเคหะและชุมชน 
    สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    อุตสาหกรรมและการโยธา 
    การเกษตร 
    การพาณิชย์ 
    งบกลาง 



ง. การวางแผน 
    อบต.ละหานปลาค้าว ไดจ้ัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัตไิวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น  
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจไุวใ้นแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป 
    อบต.ละหานปลาค้าว ไดป้ระกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

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

การบริหารงานท่ัวไป 1 112,000 1 112,000 12 4,745,000 21 7,469,800 21 7,929,800 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

1 1,000,000 1 1,000,000 6 1,490,000 5 1,370,000 7 1,400,000 

การศึกษา 0 0 0 0 12 515,000 14 1,085,000 15 803,000 

สาธารณสุข 1 100,000 1 100,000 8 1,510,000 8 1,510,000 13 1,980,000 

การสังคมสงเคราะห ์ 0 0 0 0 9 465,000 9 465,000 17 720,000 

การเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 1 30,000 0 0 

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

0 0.00 0 
0 

 
0 0 0 0 3 30,000 

งานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1 100,000 1 100,000 11 1,120,000 11 1,120,000 20 1,910,000 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

171 657,298,700 180 661,498,700 364 1,103,716,800 467 1,135,113,800 493 1,214,418,800 

การเกษตร 0 0 0 0 3 300,000 4 320,000 6 370,000 

การพาณิชย ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

งบกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 175 658,610,700 184 662,810,700 425 1,113,861,800 540 1,148,483,600 595 1,229,561,600 
 

   
   
 



 
จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.ละหานปลาค้าว ไดป้ระกาศใช้ข้อบัญญตัิงบประมาณ โดยมโีครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 59 โครงการ งบประมาณ 100,000 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร ์ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การบริหารงานท่ัวไป 2 0.00 

การรักษาความสงบภายใน - - 

การศึกษา 1 0.00 

สาธารณสุข 3 0.00 

การสังคมสงเคราะห ์ 6 0.00 

การเคหะและชุมชน - - 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - 

งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 0.00 

อุตสาหกรรมและการโยธา 45 100,000.00 

การเกษตร 1 0.00 

การพาณิชย ์ - - 

งบกลาง - - 

รวม 59 100,000.00 
 

 

  
 
 
 
 
 



 
 
 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตัิงบประมาณ อบต.ละหานปลาคา้ว มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. การบริหารงานท่ัวไป งานเลือกตั้งท้องถิ่น 370,000 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

1.เพื่อเตรียมการจดัให้มีการเลือกตั้งระดับ
ท้องถิ่น 2.เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน
กระบวนการการเลือกตั้งท่ีเกี่ยวขอ้ง 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

2. การบริหารงานท่ัวไป ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบคุลากร 30,000 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตามที่ อบต.ละหานปลาค้าวก าหนด 

3. การศึกษา จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ 27,000 
ส านัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายตามการจดังานวันเด็ก ตามที่ อบต.ละหานปลาค้าวก าหนด 

4. สาธารณสุข 
ต าบลละหานปลาค้าวร่วมใจ ลดใช้โฟม
และถุงพลาสติก ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

30,000 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนรู้จักแยกขยะตามหลัก 3Rs 
"การใช้น้อย ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่" 

ทุกหมู่บ้านภายในต าบลละหานปลา
ค้าว 

5. สาธารณสุข ป้องกันยาเสพติด 10,000 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดภายในชุมชน ตามที่ อบต.ละหานปลาค้าวก าหนด 

6. สาธารณสุข พระราชด าริด้านสาธารณสุข 300,000 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนภายในชุมชนมีสขุภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

ตามที่ อบต.ละหานปลาค้าวก าหนด 

7. การสังคมสงเคราะห ์ ครอบครัวอบอุ่น สู่ชุมชนเข้มแข็ง 15,000 ส านัก/กองสวสัดิการสังคม เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความรู้ได้อย่างทั่วถึง ตามที่ อบต.ละหานปลาค้าวก าหนด 

8. การสังคมสงเคราะห ์
ป้องกันและไกไ้ขปัญหาเอดส์และการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

30,000 ส านัก/กองสวสัดิการสังคม 
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องโรคเอดส์และ
การตั้งครรภ์ของวัยรุ่น 

ตามที่ อบต.ละหานปลาค้าวก าหนด 

9. การสังคมสงเคราะห ์
ส่งเสริมรายได้ให้กับนักเรยีนช่วงปิดภาค
เรียน 

80,000 ส านัก/กองสวสัดิการสังคม 
เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดม้ีรายได้ได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน 

ตามที่ อบต.ละหานปลาค้าวก าหนด 

10. การสังคมสงเคราะห ์ พัฒนาศักยภาพ กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ 20,000 ส านัก/กองสวสัดิการสังคม 
เพื่อให้กลุ่มสตรี แม่บ้านไดม้ีรายได้มีอาชีพ
เสรมินอกเหนือจากการท าการเกษตร 

ตามที่ อบต.ละหานปลาค้าวก าหนด 

11. การสังคมสงเคราะห ์
อบรมส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ใส่ใจผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง (สร้าง
ความสัมพันธ์วันผู้สูงอายุต าบลละหาน

18,000 ส านัก/กองสวสัดิการสังคม 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง 

ตามที่ อบต.ละหานปลาค้าวก าหนด 



ปลาค้าว) 

12. การสังคมสงเคราะห ์ ก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องสวัสดิการ 100,000 ส านัก/กองสวสัดิการสังคม 
เพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องสวสัดิการ
สังคม 

ตามแบบท่ี อบต.ละหานปลาค้าว
ก าหนด 

13. 
งานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

จัด/ส่งกิจกรรมเข้าร่วมงานประเพณีข้าว
ใหม่ปลามัน อ าเภอเมืองยาง 

50,000 
ส านัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัด/ส่งกิจกรรมเข้าร่วมงานประเพณีข้าว
ใหม่ปลามัน อ าเภอเมืองยาง 

ตามที่ อบต.ละหานปลาค้าวก าหนด 

14. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ก่อสร้างถนน คสล. สายนานายวิโรจน-์
บ้าน นายสงบ พลายงาม บ้านโนนสูง หมู่
ที่ 4 

98,000 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1.เพื่อให้การสัญจรสะดวก 2.เพื่อให้การ
สัญจรเกิดความปลอดภัย 

ขนาดตามที่ อบต.ละหานปลาค้าว 
ก าหนด 

15. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาประชาคม
บ้านโนนสูง บ้านโนนสูง หมู่ที่ 4 

91,000 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1.เพื่อให้การสัญจรสะดวก 2.เพื่อให้การ
สัญจรเกิดความปลอดภัย 

ขนาดตามที่ อบต.ละหานปลาค้าว 
ก าหนด 

16. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

โครงการขยายถนน คสล.สายบ้านหัว
สะพาน ม.10 - บ้านโนนเพชร ม.3 (ออก
ข้างละ 1.00 เมตร) ต.ละหานปลาค้าว อ.
เมืองยาง จ.นครราชสีมา 

1,284,000 ส านัก/กองสวสัดิการสังคม 
1.เพื่อให้การสัญจรมีความสะดวกและ
ปลอดภัย 2.เพื่อให้ถนนได้ขยายไหล่ทางออก 
ซึ่งเดิมที่แคบและรถยนต์สวนกันล าบาก 

ตามแบบ อบต.ละหานปลาค้าว 
ก าหนด 

17. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

โครงการขยายถนน คสล.สายบ้านโนน
สมบูรณ์ ม.7 - บ้านท่าสวนยา ม.12 
(ออกข้างละ 1.00 ม.) ต.ละหานปลาค้าว 
อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 

487,000 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1.เพื่อให้การสัญจรสะดวกและปลอดภัย 2.
เพื่อให้ถนนได้รับการพัฒนาเกิดความ
ปลอดภัยในทรัพย์สิน เพราะเดิมถนนแคบ
สัญจรล าบากรถยนตเ์บียดกัน 

ตามแบบ อบต.ละหานปลาค้าว 
ก าหนด 

18. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมูบ่้าน
หนองมะเขือ บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 9 

98,000 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1.เพื่อให้การสัญจรสะดวก 2.เพื่อให้การ
สัญจรปลอดภัย 

ขนาดตามที่ อบต.ละหานปลาค้าว 
ก าหนด 

19. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองมะเขือ 
ม.9 - บ.โนนไม้งาม ต.เมืองยาง อ.เมือง
ยาง จ.นครราชสีมา 

197,000 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1.เพื่อให้การสัญจรสะดวกและปลอดภัย 2.
เพื่อให้สภาพผิวจราจรมีอายุการใช้งานท่ี
ยาวนานยิ่งขึ้น 

ตามแบบ อบต.ละหานปลาค้าว 
ก าหนด 

20. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนสมบูรณ์ 
ม.7 - บ้านปลักแรต ต.ดอนมัน อ.
ประทาย จ.นครราชสมีา 

98,000 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1.เพื่อให้การสัญจรมีความสะดวกและ
ปลอดภัย 2.เพื่อให้สภาพผิวจราจรมีอายุการ
ใช้งานท่ียาวนานยิ่งขึ้น 

ตามแบบ อบต.ละหานปลาค้าว 
ก าหนด 

21. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ยกระดับถนนดินสายเลยีบล าสะแทด - กุด
โง้ง บ้านครบุรี หมู่ที่ 1 

98,000 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1.เพื่อให้การสัญจรมีความสะดวก 2.เพื่อให้
การสญัจรปลอดภยั 

ขนาดตามที่ อบต.ละหานปลาค้าว
ก าหนด 

22. อุตสาหกรรมและการ ก่อสร้างถนน คสล.คุ้มเหล่าเฉลมิชัย (ม.3) 158,000 ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 1.เพื่อให้การสัญจรมีความสะดวกและ ตามแบบ อบต.ละหานปลาค้าว 



โยธา กองประปา ปลอดภัย 2.เพื่อให้สภาพผิวจราจรใช้งานได้
ยาวนานยิ่งขึ้น 

ก าหนด 

23. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองมะเขือ - 
บ้านโนนไม้งาม (ม.9) 

478,000 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1.เพื่อให้การสัญจรมีความะสะดวกและ
ปลอดภัย 2.เพื่อยืดอายุการใช้งานของถนนให้
ยาวนานยิ่งขึ้น 

ตามแบบ อบต.ละหานปลาค้าว 
ก าหนด 

24. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้า ศพด.บ้าน
โนนเพชร (รอบสระ) บ้านโนนเพชร หมู่ที่ 
3 ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นม. 

98,000 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1.เพื่อให้การสัญจรสะดวก 2.เพื่อให้การ
สัญจรเกิดความปลอดภัย 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. ลง
ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.20 ม. ตลอด
เส้นทาง 

25. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ขยายถนนดินสายบ้านหัวสะพานถึงบ้าน
โนนเพชร หมู่ที่ 3 (ข้างละ 1.50 ม.) บ้าน
หัวสะพาน หมู่ที่ 10 ต.ละหานปลาค้าว 
อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 

487,000 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1.ถนน คสล.มีคับแคบการสัญจรไม่สะดวก จึง
ต้องการขยายไหล่ทางรองรับการก่อสร้างใน
อนาคต 2.เพื่อให้การสัญจรสะดวกและลด
ปัญหาการจราจรที่คับแคบก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง 

ถมดินไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 ม. 
ยาวข้างละ 2,500.00 ม. พร้อมปรับ
เกรดใหไ้ด้ระดับรองรับการก่อสร้าง
ถนน คสล.ในอนาคต 

26. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ขุดลอกหนองจาน บ้านท่าสวนยา ม.12 
ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.
นครราชสมีา 

197,000 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ าให้บริหารจัดการน้ าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตามแบบท่ี อบต.ละหานปลาค้าว
ก าหนด 

27. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ขยายถนน คสล. สายบ้านโนนสมบูรณ์ ไป
ถึงบ้านท่าสวนยา (ออกข้างละ 1.00 
เมตร ) บ้านโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 7 

397,000 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1.เพื่อให้การสัญจรมีความสะดวก 2.เพื่อให้
การสญัจรเกดิความปลอดภัย 

ตามแบบท่ี อบต.ละหานปลาค้าว
ก าหนด 

28. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ปรับถนนดินลงหินคลุกจากศาลา
ประชาคมถึงท านบบ้านนา บ้านหวั
สะพาน หมู่ที่ 10 

98,000 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1.เพื่อให้การสัญจรมีความสะดวก 2.เพื่อให้
การสญัจรเกดิความปลอดภัย 

ตามแบบท่ี อบต.ละหานปลาค้าว
ก าหนด 

29. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ปรับเกรดถนนดินลงหินคลุกสายสีแ่ยก
บ้านนาเช่ือมต่อแยกโนนหว้า บ้านนา หมู่
ที่ 2 

197,000 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้การสัญจรสะดวกปลอดภยั 
ตามแบบท่ี อบต.ละหานปลาค้าว
ก าหนด 

30. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ปรับเกรดถนนดินลงหินคลุกสายหนองไอ้
หักเชื่อมหนองหัวคน บ้านโนนสูง หมู่ที่ 4 

100,000 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้การสัญจรสะดวกปลอดภยั 
ตามแบบท่ี อบต.ละหานปลาค้าว
ก าหนด 

31. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ก่อสร้างถนน คสล.สายคุ้มเหล่าเฉลิมชัย 
บ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 

197,000 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้การสัญจรสะดวกปลอดภยั 
ตามแบบท่ี อบต.ละหานปลาค้าว
ก าหนด 

32. อุตสาหกรรมและการ ลงหินคลุกบริเวณตาน้ าแก้มลิงแหง่ที่ 2 197,000 ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, เพื่อให้การสัญจรสะดวกปลอดภยั ตามแบบท่ี อบต.ละหานปลาค้าว



โยธา เชื่อมเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 กองประปา ก าหนด 

33. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังโรงเรียนบ้าน
ละหานสามัคคีเชื่อมโนนสาวเอ้ บา้น
ละหานปลาค้าว หมู่ที่ 6 

98,000 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้การสัญจรสะดวกปลอดภยั 
ตามแบบท่ี อบต.ละหานปลาค้าว
ก าหนด 

34. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ลงหินคลุกสายบ้านนางบญุล้อม มสิาเชื่อม
ศาลปู่ตา บ้านสระบัว หมู่ท่ี 8 

98,000 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้การสัญจรสะดวกปลอดภยั 
ตามแบบท่ี อบต.ละหานปลาค้าว
ก าหนด 

35. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

วางท่อ คสล.พร้อมเททับด้วย คสล.บริเวณ
ลานเจ้าพ่อขุนหานเชื่อมต่อศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก บ้านหนองละหาน หมู่ที่ 11 

347,000 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้การสัญจรสะดวกปลอดภยั 
ตามแบบท่ี อบต.ละหานปลาค้าว
ก าหนด 

36. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

เสรมิถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุก
สายนานางสะอาด สยีางนอกเชื่อมต่อโนน
ม่วง บ้านโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 7 

98,000 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้การสัญจรสะดวกปลอดภยั 
ตามแบบท่ี อบต.ละหานปลาค้าว
ก าหนด 

37. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ปรับถนนดินลงหินคลุกสายนานายหมวย 
คงพันแสงเชื่อมต่อถนนสายบ้านเมืองไผ่ 
บ้านโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 7 

98,000 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้การสัญจรสะดวกปลอดภยั 
ตามแบบท่ี อบต.ละหานปลาค้าว
ก าหนด 

38. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ซ่อมแซมถนน คสล.สายภายในหมูบ่้าน 
บ้านสระบัว หมู่ท่ี 8 

100,000 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้การสัญจรสะดวกปลอดภยั 
ตามแบบท่ี อบต.ละหานปลาค้าว
ก าหนด 

39. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ปรับเกรดถนนดินลงหินคลุกสายภายใน
หมู่บ้าน บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 

98,000 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้การสัญจรสะดวกปลอดภยั 
ตามแบบท่ี อบต.ละหานปลาค้าว
ก าหนด 

40. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ปรับเกรดถนนดินลงหินเลียบคลองสลักได
สายท านบป่าตาลเช่ือมต่อท านบบา้นนา 
บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 

98,000 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้การสัญจรสะดวกปลอดภยั 
ตามแบบท่ี อบต.ละหานปลาค้าว
ก าหนด 

41. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

วางท่อ คสล. บริเวณทางข้ามเหมอืงบ้า
นครบุรี หมู่ที่ 1 เส้นโนนขี้เหล็กถึงหนอง
ไอ้หัก ช่วงนายนายศรชัย นาคเครอืถึงนา
นายด ารง แว่นไธสง จ านวน 4 จุด 

29,500 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้การสัญจรสะดวกปลอดภยั 

1.วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 ม. จ านวน 
6 ท่อน 2.วางท่อ คสล. ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 ม. 
จ านวน 4 ท่อน 3.วางท่อ คสล. 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 x 
1.00 ม. จ านวน 4 ท่อน 4.วางท่อ 
คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 



x 1.00 ม. จ านวน 4 ท่อน 

42. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

วางท่อข้ามเหมือง สายหนองใหญถ่ึงหนอง
กลางบ้าน บ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 จ านวน 
3 จุด 

55,000 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้การสัญจรมคีวามสะดวกปลอดภัย 

1.วางท่อ คสล. เส้นผา่นศูนย์กลาง 
1.00 x 1.00 ม. จ านวน 7 ท่อน 2.
วางท่อ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 
1.00 x 1.00 ม. จ านวน 7 ท่อน 3.
วางท่อ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 
1.00 x 1.00 ม. จ านวน 7 ท่อน 

43. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ก่อสร้างถนนดินยกระดับ สายภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 9 
จ านวน 2 จุด 

98,000 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้การสัญจรสะดวกปลอดภยั 

1. ผิวจราจรดิน กว้าง 5.00 ม. ยาว 
195.00 ม. สูง 0.50 ม. 2.ผิว
จราจร กว้าง 3.50 ม. ยาว 130.00 
ม. สูง 0.50 ม. 

44. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ก่อสร้างถนนดินยกระดับสายบ้านหนอง
ละหาน หมู่ที่ 11 

21,500 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้การสัญจรสะดวกปลอดภยั 
ตามแบบท่ี อบต.ละหานปลาค้าว
ก าหนด 

45. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 

197,000 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้การสัญจรมคีวามสะดวก และปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 
1,510.00 ม. หนา 0.10 ม. หรอื
ปริมาตรหินคลุก ตามแบบ อบต.
ละหานปลาค้าว ก าหนด 

46. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงเรยีนบ้าน
ละหานสามัคคีเชื่อมต่อโนนสาวเอ ้บ้าน
ละหานปลาค้า่ว หมู่ที่ 6 

199,000 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้การสัญจรสะดวกปลอดภยั 
ตามแบบท่ี อบต.ละหานปลาค้าว
ก าหนด 

47. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

วางท่อ คสล.บริเวณทางข้ามเหมืองบ้า
นครบุรี หมู่ที่ 1 เส้นโนนขี้เหล็กถึงหนอง
ไอ้หัก ช่วงนานายศรชัย นาคเครือถึงนา
นายด ารง แว่นไธสง 

29,500 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ าให้บริหารจัดการน้ าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดที่ 1 วางท่อ คสล.เส้นผ่านศูนยก์า
ลาง 0.60 x1.00 ม. จ านวน 8 ท่อน 
จุดที่ 2 วางท่อ คสล. เส้นผา่น
ศูนย์กลาง 0.60x1.00 ม. จ านวน 6 
ท่อน จุดที่ 3 วางท่อ คสล. เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60x 1.00 ม. จ านวน 
6 ท่อน จุดที่ 4 วางท่อ คสล. เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60x1.00 ม. 
จ านวน 6 ท่อน 

48. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

วางท่อ คสล.ข้ามเหมืองสายหนองใหญ่ถึง
หนองกลางบ้าน บ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 

55,000 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ าให้บริหารจัดการน้ าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดที่ 1 วางท่อ คสล.เส้นผ่านศูนยก์า
ลาง 1.00 x1.00 ม. จ านวน 6 ท่อน 



จุดที่ 2 วางท่อ คสล. เส้นผา่น
ศูนย์กลาง 1.00x1.00 ม. จ านวน 6 
ท่อน จุดที่ 3 วางท่อ คสล. เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1.00x 1.00 ม. จ านวน 
6 ท่อน 

49. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ก่อสร้างถนนดินยกระดับสายภายในบ้าน
หนองมะเขือ หมู่ที่ 9 

98,000 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1.เพื่อให้การสัญจรสะดวก 2.เพื่อให้การ
สัญจรเกิดความปลอดภัย 

ตามแบบท่ี อบต.ละหานปลาค้าว
ก าหนด 

50. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ก่อสร้างถนนดินยกระดับสายบ้านหนอง
ละหาน หมู่ที่ 11 

21,500 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1.เพื่อให้การสัญจรสะดวก 2.เพื่อให้การ
สัญจรเกิดความปลอดภัย 

ตามแบบท่ี อบต.ละหานปลาค้าว
ก าหนด 

51. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหน้าวดัจินดา
ราม บ้านละหานปลาค้าว หมู่ที่ 6 ต.
ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.
นครราชสมีา 

98,000 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้การสัญจรสะดวกปลอดภยั 
ตามแบบท่ี อบต.ละหานปลาค้าว
ก าหนด 

52. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมูบ่้าน 
บ้านสระบัว หมู่ท่ี 8 ต.ละหานปลาค้าว อ.
เมืองยาง จ.นครราชสีมา 

98,000 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้การสัญจรสะดวกปลอดภยั 
ตามแบบท่ี อบต.ละหานปลาค้าว
ก าหนด 

53. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ก่อสร้างถนนหินคลุกไปบ่อขยะ บา้นโนน
สมบูรณ์ (โนนม่วง) หมู่ที่ 7 ต.ละหานปลา
ค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 

49,000 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้การสัญจรสะดวกปลอดภยั 
ตามแบบท่ี อบต.ละหานปลาค้าว
ก าหนด 

54. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ปรับปรุงซ่อมแซมก่อสรา้งลาน คสล. 
บริเวณหนองจาน บ้านท่าสวนยา หมู่ที่ 
12 ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.
นครราชสมีา 

98,000 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้เป็นลานส าหรับท ากิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ประจ าชุมชน 

ตามแบบท่ี อบต.ละหานปลาค้าว
ก าหนด  

55. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

วางท่อ คสล.เลยีบคลองสลักได 55,000 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภค บริโภคได้
อย่างทั่วถึง 

ตามที่ อบต.ละหานปลาค้าวก าหนด 

56. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

วางท่อ PVC จากล าสะแทดเข้าหนองจาน 98,000 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ าใช้ในการอุปโภค 
บริโภคได้อยา่งทั่วถึง 

ตามที่ อบต.ละหานปลาค้าวก าหนด 

57. 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ขุดลอกท าความสะอาดรางระบายน้ า 
ภายในหมู่บ้าน ม.11 

20,000 
ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้น้ าไหลระบายไดส้ะดวกและลดปญัหา
น้ าท่วมขัง 

ตามที่ อบต.ละหานปลาค้าวก าหนด 

58. อุตสาหกรรมและการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาเช่ือมโนน 478,000 ส านัก/กองช่าง, ส านักช่าง, กองโยธา, เพื่อให้การสัญจรเกดิความสะดวกปลอดภัย ตามที่ อบต.ละหานปลาค้าวก าหนด 



โยธา หว้า บ้านนา หมู่ที่ 2 กองประปา 

59. การเกษตร 
โครงการจดักิจกรรมปลูกต้นไม้ในวัน
ส าคัญของชาต ิ

0.00 กองส่งเสริมการเกษตร 
เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ปลูกต้นไม้และ
อนุรักษ์ธรรมชาต ิ

ตามที่ อบต.ละหานปลาค้าวก าหนด 

 
 
ฉ. การใชจ้่ายงบประมาณ 
     อบต.ละหานปลาคา้ว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญตัิงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 1 โครงการ จ านวนเงิน 100,000 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 1 โครงการ จ านวนเงิน 98,000 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การบริหารงานท่ัวไป 
    

การรักษาความสงบภายใน 
    

การศึกษา 
    

สาธารณสุข 
    

การสังคมสงเคราะห ์
    

การเคหะและชุมชน 
    

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    

งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    

อุตสาหกรรมและการโยธา 1 98,000 1 98,000 

การเกษตร 
    

การพาณิชย ์
    

งบกลาง 
    

รวม 1 98,000 1 98,000 

 

    



 
 
 
 
 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตัิงบประมาณอบต.ละหานปลาค้าว ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. อุตสาหกรรมและการโยธา 
ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง
มะเขือ หมู่ที่ 9 

100,000 98,000 98,000 2,000 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
อบต.ละหานปลาค้าว เมืองยาง จ.นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การบริหารงานท่ัวไป 21 7,469,800 2 0 
    

2.การรักษาความสงบภายใน 5 1,370,000 - - 
    

3.การศึกษา 14 1,085,000 1 0 
    

4.สาธารณสุข 8 1,510,000 3 0 
    

5.การสังคมสงเคราะห ์ 9 465,000 6 0 
    

6.การเคหะและชุมชน 1 30,000 - - 
    

7.สร้างความเขม้แข็งของชุมชน 0 0 - - 
    

8.งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 11 1,120,000 1 0 
    

9.อุตสาหกรรมและการโยธา 467 1,135,113,800 45 100,000 1 98,000 1 98,000 



10.การเกษตร 4 320,000 1 0 
    

11.การพาณิชย ์ 0 0 - - 
    

12.งบกลาง 0 0 - - 
    

รวม 540 1,148,483,600.00 59 100,000.00 1 98,000.00 1 98,000.00 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.ละหานปลาคา้ว ไดด้ าเนนิการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสรมิและสนบัสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคยีง โดยมผีลการด าเนินงานท่ีส าคัญดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ 
 
ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายสมหมาย ทองบอน ประธานกรรมการ 044756523 0872447324 - 

นายจักริน เหลาสา กรรมการ 044756523 0820285725 - 

นายพิเชษฐ์ พัชราชีวิน กรรมการ 044756523 0830889510 - 

นายชนวัตร พึ่งนนทสกุล กรรมการ 044756523 0812654788 - 

นายประถม แหนไธสง กรรมการ 044756523 0828745462 - 

นายทรงเกียรติ พลอยนลิ กรรมการ 044756523 0826691743 - 

นางวรรณี ลีด ี กรรมการ 044756523 0895084719 - 

นายส ารวล ค าแสน กรรมการ 044756523 0818766718 - 

นายแทน ด่านแก้ว กรรมการ 044756523 - - 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านโนนสมบูรณ์ หนองมะเขือ กรรมการ 044756523 - - 

นางพูนทรัพย์ บุบผาสุข กรรมการ 044756523 0821184320 - 

นางนุศราพร ส่วนบญุ กรรมการ 044756523 - - 

นางสาวธนภัทร เดี่ยวไธสง กรรมการ 044756523 0613826561 - 



นายเบ้า ทัดไธสง กรรมการ 044756523 - - 

นางอารี เพชรนิล กรรมการ 044756523 - - 

นายเกียรติศักดิ์ พลายงาม กรรมการ 044756523 0807303973 - 

นายโสภณ ปญัญาประดิษฐ ์ กรรมการ/เลขานุการ 044756523 0819995480 - 

นายกิตติ งามเลิศ ผู้ช่วยเลขานุการ 044756523 0946524153 - 

 
   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายเสง่ียม แว่นไธสง กรรมการ 044756523 0844108824 - 

นายจักริน เหลาสา กรรมการ 044756523 0820285725 - 

นายพีรเชษฐ์ จุพิมาย กรรมการ 044756523 - - 

นายเสนอ แว่นไธสง กรรมการ 044756523 - - 

นายชาลี บุญเพ็ง กรรมการ 044756523 - - 

นางสาวนุศราพร ส่วนบุญ กรรมการ 044756523 - - 

นายโสภณ ปญัญาประดิษฐ ์ กรรมการ 044756523 0819995480 - 

นายกิตติ งามเลิศ กรรมการ 044756523 0946524153 - 

นายแทน ด่านแก้ว กรรมการ 044756523 - - 

นายภูวดล โฉมไธสง กรรมการ 044756523 - - 

 
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายโสภณ ปญัญาประดิษฐ ์ ประธานกรรมการ 044756523 0819995480 - 

นายสุรชัย สุวรรณทา กรรมการ 044756523 0883463014 - 

นายเดชา วงษ์อินตา กรรมการ 044756523 - - 



นายทวีศักดิ์ สุวรรณทา กรรมการ 044756523 - - 

นางร าไพ ชูชีพ กรรมการ 044756523 - - 

นายประถม แหนไธสง กรรมการ 044756523 0828745462 - 

นายกิตติ งามเลิศ กรรมการ/เลขานุการ 044756523 0946524153 - 

นางสาวจันจิรา มาบกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 044756523 0980490548 - 
 

    ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องมีข้อสงสัยหรือมคีวามประสงคจ์ะเสนอตวามคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.ละหานปลาค้าวทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอ่ไป 
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 10  มกราคม  2565 
 
 
 
 
                                                                 (นายสมหมาย  ทองบอน) 
                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว 

 

 



 

 


