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คํานํา 

 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5 ขอ 27 กําหนดใหแผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลว
เสร็จภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณ
จากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น     

การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคการบริหารสวนตําบล            
ละหาร ถือเปนเรื่องสําคัญท่ีจะเปนเครื่องมือควบคุมในการบริหารและการดําเนินงานของผูบริหารทองถ่ินใหเปนไป
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยแผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดท่ี
รวบรวมจากโครงการ และกิจกรรมการพัฒนาตางๆ ของทุกสวนราชการท่ีตองดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมท้ังโครงการ/กิจกรรมของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาคหรือหนวยงาน
อ่ืนท่ีมาดําเนินการในพ้ืนท่ี ทําใหทราบถึงแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ 2561 ขององคการบริหารสวน
ตําบลละหาร กอใหเกิดความชัดเจนในการปฎิบัติมากข้ึน ลดความซํ้าซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณา
การทํางานกับหนวยงานอ่ืนสามารถจําแนกรายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานประจําป 
และเพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนเม่ือสิ้นปงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน 

  ท้ังนี้ แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ สําเร็จลงไดดวยความรวมมือ
จากคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และการมีสวนรวมของ
ประชาชนทุกข้ันตอนโดยหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินงานฉบับนี้จะเปนกรอบและแนวทางการพัฒนาท่ีตรงตอ
ความตองการสามารถพัฒนาใหเกิดความม่ันคงยั่งยืนและเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานของแตละสวนราชการ
รวมท้ังสงผลประโยชนตอประชาชนตําบลละหารในภาพรวมเปนสําคัญตอไป 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

        กันยายน 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
     หนา 

สวนที่ 1 
 
 
 

 

บทนํา   
-  บทนํา 
-  วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
-  ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
-  ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
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สวนที่ 2 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

บัญชีโครงการและงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

- โครงการและงบประมาณตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  ของสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลละหาร 

5-10 

- บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรักษา       
ความสงบเรียบรอย    

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
      การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
  6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา 

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลละหาร  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรักษา       
    ความสงบเรียบรอย    
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
    การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ท่ีอนุมัติจายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสมประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
-  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ท่ีอนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕8  
-  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ท่ีอนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕9  
-  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ท่ีขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
-  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ท่ีอนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕60  
-  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ท่ีขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
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วิสัยทัศนการบริหาร 
“เขาใจปญหา  พัฒนาโปรงใส  ใสใจการมีสวนรวม” 

 

     มุงสู 
 

วิสัยทัศนการพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 “ละหารนาอยู  พฒันาโปรงใส  ใสใจคุณภาพชีวิต  สงเสริมการมีสวนรวม” 
 

    บรรจุลง 
 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 

     ตาม 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลละหารดังน้ี 

1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  2.    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม           
  3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและ 
การรักษาความสงบเรียบรอย 
  4.    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  5.    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
การทองเที่ยว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
  6.    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

 
 

 

 
 



สวนที่ ๑ 
บทนํา 

 

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

1.๑ บทนํา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 
2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นอกจากนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5 ขอ 26 กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงานข้ึนโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น
ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความชัดเจนในการปฎิบัติมากข้ึนมีการประสานและบูรณาการการทํางานกับ
หนวยงานอ่ืน และการจําแนกรายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน ซ่ึงจะทําใหการติดตาม
ประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึน 

การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณพ.ศ. 2561 ขององคการบริหารสวนตําบล          
ละหาร เปนแผนงานท่ีไดรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาตางๆ ท่ีตองดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมท้ังโครงการ/กิจกรรมของหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคหรือหนวยงาน
อ่ืน ท่ีจะดําเนินการในพ้ืนท่ี อีกท้ังยังเปนการนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-25๖4) 
ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร ไปดําเนินการในภาคปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงตอไป 

๑.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

การวางแผนดําเนินงานเปนแผนงานท่ีนําแผนพัฒนามาบริหาร (Administrative Plans) กลาวคือ
การพิจารณานําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-25๖4) ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณให
ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2561 มาจัดทําเปนแผนการดําเนินงาน หรือเรียกวา (Action Plans) และสามารถ
นําการติดตามและประเมินผลดวยตนเองมาใชติดตามการดําเนินงานไดทุกข้ันตอนเรียกวา Self AssesmentReport 
หรือ SAR โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1.  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการและกิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการจริง
ท้ังหมดในพ้ืนท่ีประจําปงบประมาณนั้น   

2.  เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานของทุกสวนราชการกําหนดใหทุกโครงการ/กิจกรรมมีข้ันตอน
การปฏิบัติท่ีมีระยะเวลาแนนอนมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งข้ึน   

3.  เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 4.  เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานประสานงานและติดตามประเมินผลการพัฒนา 

5.  เพ่ือลดความซํ้าซอนของโครงการ  มีการประสานงานและบูรณาการงบประมาณกับหนวยงานตางๆ 
๖.  เพ่ือเปนเครื่องมือในการวัดความสําเร็จในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน 
 
 

 

/1.3 ข้ันตอนการ..... 

1 



๑.3 ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  
2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 26 และขอ 27 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี 
มท 0810.2/ว 4298  ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2548ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนดําเนินงาน
โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูล  
 ขอ 26 ใหคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลละหาร รวบรวม

ขอมูลแผนงานโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการจริงขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนวยราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลละหาร     

ข้ันตอนท่ี 2 จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
  หลังจากรวบรวมขอมูลโครงการตางๆ ท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาก 
 1. งบประมาณรายจายประจําป (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ี อปท.อุดหนุนหนวยงานอ่ืน) 

2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลละหาร ดําเนินการเองโดยไมใช
งบประมาณของทองถ่ิน 
 3.  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเขาดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
  4. โครงการ/กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีองคการบริหารสวนตําบลละหารเห็นวาจะเกิดประโยชนในการประสาน
การดําเนินงานในพ้ืนท่ี 

เสร็จแลวคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลละหาร จัดทําเปน
รางแผนดําเนินงานประจําป โดยนําขอมูลท้ังหมดมาพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนว
ทางการพัฒนาท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลละหาร   

ข้ันตอนท่ี 3 การประกาศใชแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
หลังจากจัดทํารางแผนการดําเนินงานประจําปแลวเสร็จ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลละหารนํารางแผนการดําเนินงานประจําปเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลละหารพิจารณา แลวเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลละหารประกาศเปนแผนการดําเนินงาน
ประจําปตอไป ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานประจําปภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศเพ่ือใหประชาชน
ในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน  
  ขอ 27 แผนการดําเนินงานใหจัดทําแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวย
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใน
ปงบประมาณนั้น 

  หากมีการตั้งงบประมาณเพ่ิมเติม หรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหนวยราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินให
ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป (เพ่ิมเติม) ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน โดยจัดทําเปนแผนการดําเนินงาน
ประจําป (เพ่ิมเติม) ฉบับท่ี 1 ,2 ,3…….  

  

 
 

/แผนภูมิข้ันตอน…. 
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แผนภูมิข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

/เคาโครงแผน..... 
 

ประกาศใชแผนการดําเนินงาน
ประจําป 

 

อนุมัติรางแผนการดําเนินงาน 

เสนอรางแผนการดําเนินงานตอ
นายกองคการบริหารสวนตําบล 

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอรางแผนการดําเนินงาน 

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

ราชการสวนกลาง 

ราชการสวนภูมิภาค 

รัฐวิสาหกิจ 

หนวยงานอ่ืน ๆ 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

คณะกรรมการพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบล 
ละหาร 

คณะกรรมการพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบล 
ละหาร 

นายก 
องคการบริหารสวนตําบล 
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เคาโครงแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

  สวนท่ี  1  บทนํา 
   -  บทนํา 
   -  วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
   -  ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
   -  ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

  สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
   -  บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (ผด. ๑) 
   -  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. ๒) 
 

๑.4. ประโยชนของแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  ๑.  สามารถควบคุมการดําเนินงาน การติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

   ๒.  ทําใหการประสานงานและบูรณาการงบประมาณกับหนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ี ดําเนินโครงการได
อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
   ๓.  เปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน ตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรมวา
สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค เปาหมายและวิสัยทัศนท่ีกําหนดไวหรือไม เพียงใด 
  ๔.  เปนเครื่องมือในการวัดความสําเร็จของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินเม่ือสิ้นป
ใหมีความสะดวกมากข้ึน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/สวนท่ี 2…. 
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สวนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561



โครงการและงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญมีพ้ืนท่ี 18.16  
ตารางกิโลเมตร หรือ 11,350 ไร แบงเปน 9 หมูบานมีประชากร(รวม) 22,086 คน มี 10,398 ครัวเรือน
(เมษายน, 2560) และเพ่ือใหการดําเนินงานครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ี การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร จึงเปนโครงการ/กิจกรรมท่ีจัดลําดับความสําคัญมา
จากแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561-25๖4) และบรรจุไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมถึงโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินการในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลละหาร 

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินโครงการเปนไปดวยความเรียบรอยตามอํานาจหนาท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลละหาร จึงไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เม่ือวันท่ี 21 
กันยายน 2560 โดยจัดสรรงบประมาณตามสวนราชการในขอบัญญัติงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สามารถจําแนกไดดังนี้ (ตามตารางท่ี ๑ และแผนภูมิท่ี ๑) 
 

ท่ี สวนราชการ งบประมาณ 
1 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 34,037,780 
2 กองคลัง 8,304,100 
3 กองชาง 39,201,780 
4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 33,407,460 
5 กองสวัสดิการสังคม 5,204,700 
6 กองสงเสริมการเกษตร 3,446,540 
7 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 33,610,740 
8 งบกลาง 29,025,425 

รวม ๑86,238,525 
 

ตารางที่ 1 งบประมาณของสวนราชการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนภูมิงบประมาณ... 
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แผนภูมิท่ี 1 แสดงงบประมาณตามสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

    

ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลละหารไดตระหนักถึงการดําเนินการบริหารและปฏิบัติงานใหเกิด
ความโปรงใสและคํานึงถึงหลักการมีสวนรวมของประชาชน ยึดการบริหารงานธรรมาภิบาล เนนความพอเพียง  
เหมาะสมตามสภาพของทองถ่ินท่ีตองเขาใจปญหา เขาถึงประชาชน และพัฒนาใหมีความม่ันคงยั่งยืน กอเกิด
ประโยชนตอประชาชนอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงไดรวบรวมโครงการ/กิจกรรมมาจากความตองการ
ของประชาชนในแตละหมูบานในการจัดทําเวทีประชาคม บรรจุลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-25๖4) 
ครอบคลุมท้ัง ๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลละหาร เฉพาะป พ.ศ. 2561 มีจํานวน
โครงการและงบประมาณดังตอไปนี้ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการ งบประมาณ 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 14 230,820,000 
2. ดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      24 37,069,000 
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบ 
เรียบรอย 

20 16,710,000 

4. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 76 81,905,000 
5. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว  
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

37 29,318,500 

6. ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 15 11,420,000 

รวม 186 407,242,500 

ตารางที่ 2 โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 25๖1-25๖4)  
เฉพาะป ๒๕๖1 ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 

/จึงเห็นไดวา... 

สํานักงานปลัดฯ (1) กองคลัง (2) กองชาง (3) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (4) กองสวัสดิการสังคม (5) กองสงเสริมการเกษตร (6) 

กองการศึกษาฯ (7) งบกลาง (8) 

39,201,780 (๓) 

8,304,100 (๒) 

34,037,780 (๑) 29,025,425 (๘) 

33,610,740 (๗) 

3,446,540 (๖) 

5,204,700 (๕) 
33,407,460 (๔) 
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จึงเห็นไดวา เปนการพัฒนาท่ีมีความครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ีและตามยุทธศาสตรการพัฒนาใน           
ทุกดาน ตามความตองการของประชาชนในแตละหมูบานจากการมีสวนรวมของประชาชนในเวทีประชาคม โดยยึด
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เนนความพอเพียง เหมาะสมตามสภาพของทองถ่ินและพัฒนาใหมีความม่ันคง
ยั่งยืน กอเกิดประโยชนตอประชาชนอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถแบงออกเปนยุทธศาสตรการ
พัฒนาท้ัง 6 ดาน ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีจํานวน 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 64.29 เปน
เงินงบประมาณ 2๑,215,๐00 บาท คิดเปนรอยละ 9.19 ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 25๖1-25๖4) 
เฉพาะป ๒๕๖1 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
มีจํานวน ๑5 โครงการ คิดเปนรอยละ 62.50 เปนเงินงบประมาณ 17,510,000 บาท คิดเปนรอยละ 47.24 
ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 25๖1-25๖4) เฉพาะป ๒๕๖1 
  3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรักษาความสงบ
เรียบรอย มีจํานวน ๑3 โครงการ คิดเปนรอยละ 65.00 เปนเงินงบประมาณ 12,212,8๐0 บาท คิดเปนรอยละ 
73.09 ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 25๖1-25๖4) เฉพาะป ๒๕๖1 
  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีจํานวน 47 โครงการ คิดเปนรอยละ 
61.84 เปนเงินงบประมาณ 50,477,200 บาท คิดเปนรอยละ ๖1.63 ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 25๖1-
25๖4) เฉพาะป ๒๕๖1 
  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมการทองเท่ียว 
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม มีจํานวน 24 โครงการ คิดเปนรอยละ 64.86 เปนเงินงบประมาณ 10,841,300  
บาท คิดเปนรอยละ 36.98 ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 25๖1-25๖4) เฉพาะป ๒๕๖1 
  6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน มีจํานวน    
9 โครงการ คิดเปนรอยละ ๖0.00 เปนเงินงบประมาณ 2,270,000 บาท คิดเปนรอยละ 28.12 ตาม
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 25๖1-25๖4) เฉพาะป ๒๕๖1 
  รวมการดําเนินโครงการและกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 25๖1 มาบรรจุอยูในแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ท้ังหมด 6 
ยุทธศาสตร จํานวน ๑๑7 โครงการเปนเงินงบประมาณ ๑14,526,300 บาทตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.    
25๖1-25๖4) เฉพาะป ๒๕๖1 (ตามตารางท่ี ๓) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการ งบประมาณ 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 9 21,215,000 
2. ดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 15 17,510,000 
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความ 
สงบเรียบรอย 

13 12,212,800 

4. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 47 50,477,200 
5. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว  
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

24 10,841,300 

6. ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 9 2,270,000 

รวม 117 114,526,300 
ตารางที่ 3 โครงการและกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาพรอมงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 

/แผนภูมิ.... 
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แผนภูมิท่ี ๒ แสดงจํานวนโครงการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา 
ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

 
 
 

 
 

แผนภูมิท่ี ๓ แสดงจํานวนงบประมาณในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา 
ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

 
 
 

/กราฟแสดง.... 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๓ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๖ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๓ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๖ 

9 โครงการ (๑) 
15 โครงการ (๒) 

๑3 โครงการ (๓) 

47 โครงการ (๔) 

24 โครงการ (๕) 

9 โครงการ (๖) 

2๑,215,๐๐๐ บาท (๑) 

17,๕10,๐๐๐ บาท (๒) 
12,212,8๐๐ บาท 

 

50,477,200 บาท (๔) 

10,841,300 บาท (๕) 
 

2,270,๐๐๐ บาท (๖) 
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แผนภูมิท่ี ๔ กราฟแสดงการนําโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 25๖1-25๖4) 
มาจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

 

 

สรุป  ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 6 ไดนําโครงการจากแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป มาจัดทําเปนแผนการดําเนินงานใน 
           สัดสวนนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 60.00 
       ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 3 ไดนําโครงการจากแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป มาจัดทําเปนแผนการดําเนินงานใน 
          สัดสวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 65.00 
       ๓. การนําโครงการจากแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท้ังหมด มาจัดทําเปนแผนการดําเนินงานท้ังหมด คิดเปนรอยละ   
          ๖๒.90 
 

 

 

 

 

/กราฟแสดง...... 

๑๔ 

๒๔ 

๒๐ 

๗๖ 

๓๗ 

๑๕ 

๙ 

๑๕ 
๑๓ 

๔๗ 

๒๔ 

๙ 

๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

๖๐ 

๗๐ 

๘๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี แผนการดาํเนินงาน ปี ๖๑ 
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แผนภูมิท่ี ๕ กราฟแสดงการตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 25๖1-25๖4) 
และแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

 
 

สรุป  ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 1 เปนยุทธศาสตรท่ีไดรับสัดสวนงบประมาณจากแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป มาจัดทํา 
           เปนแผนการดําเนินงาน ในสัดสวนนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 9.19 
       ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 3 เปนยุทธศาสตรท่ีไดรับสัดสวนงบประมาณจากแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป มาจัดทํา 
           เปนแผนการดําเนินงาน ในสัดสวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 73.09 
       ๓. สัดสวนการนํางบประมาณจากแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท้ังหมด มาจัดทําเปนงบประมาณตามแผนการ 
           ดําเนินงานท้ังหมด คิดเปนรอยละ ๒8.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/บัญชีสรุป...... 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561          
(ผด.๑)



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหารอําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเปนรอยละตาม
แผนการดําเนินงาน  

2561 ท้ังหมด หนวย 
ดําเนินการ 

จํานวน
โครงการตาม
แผนพัฒนา 

ทองถิ่น 

จํานวน
โครงการตาม 

แผนการ
ดําเนินงาน 

คิดเปน 
รอยละของ
โครงการ 
ตามแผน 

งบประมาณ 
ท่ีตั้งไวใน

แผนพัฒนา
ทองถิ่น 

งบประมาณท่ีตั้ง
ไวในแผนการ
ดําเนินงาน 

คิดเปน 
รอยละของ
งบประมาณ 
ตามแผน 

โครงการ งบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน          

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 14 9 64.29 230,820,000 21,215,000 9.19 7.69 18.52 กช. 

รวม 14 9 64.29 230,820,000 21,215,000 9.19 7.69 18.52  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหต:ุ ตัวยอของสวนตางๆ  มีดังน้ี สป. (สํานักงานปลัด), กค.  (กองคลัง),  กธ. (กองสาธารณสุขฯ),  กศ.  (กองการศึกษา),  กช. (กองชาง),  กส. (กองสวัสดิการสังคม),  กษ. (กองสงเสริมการเกษตร) 
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ผด.๑ 



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเปนรอยละตาม
แผนการดําเนินงาน  

2561 ท้ังหมด หนวย 
ดําเนินการ 

จํานวน
โครงการตาม
แผนพัฒนา 

ทองถิ่น 

จํานวน
โครงการตาม 

แผนการ
ดําเนินงาน 

คิดเปน 
รอยละของ
โครงการ 
ตามแผน 

งบประมาณ 
ท่ีตั้งไวใน

แผนพัฒนา
ทองถิ่น 

งบประมาณท่ีตั้ง
ไวในแผนการ
ดําเนินงาน 

คิดเปน 
รอยละของ
งบประมาณ 
ตามแผน 

โครงการ งบประมาณ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการ และการ 
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

         

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 20 12 60.00 36,369,000 17,250,000 47.43 10.26 15.06 กษ., กธ. 

2.2 แผนงานสาธารณสุข 1 - - 300,000 - - - - กธ. 

2.3 แผนงานการเกษตร 2 2 100.00 300,000 210,000 70.00 1.71 0.18 กษ. 

2.4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 1 100.00 100,000 50,000 50.00 0.85 0.04 สป. 

รวม 24 15 62.50 37,069,000 17,510,000 47.24 12.82 15.29  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ ตัวยอของสวนตางๆ  มีดังน้ี สป. (สํานักงานปลัด), กค.  (กองคลัง),  กธ. (กองสาธารณสุขฯ),  กศ.  (กองการศึกษา),  กช. (กองชาง),  กส. (กองสวัสดิการสังคม),  กษ. (กองสงเสริมการเกษตร) 
 

12 
ผด.๑ 



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเปนรอยละตาม
แผนการดําเนินงาน  

2561 ท้ังหมด หนวย 
ดําเนินการ 

จํานวน
โครงการตาม
แผนพัฒนา 

ทองถิ่น 

จํานวน
โครงการตาม 

แผนการ
ดําเนินงาน 

คิดเปน 
รอยละของ
โครงการ 
ตามแผน 

งบประมาณ 
ท่ีตั้งไวใน

แผนพัฒนา
ทองถิ่น 

งบประมาณท่ีตั้ง
ไวในแผนการ
ดําเนินงาน 

คิดเปน 
รอยละของ
งบประมาณ 
ตามแผน 

โครงการ งบประมาณ 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/  
สังคม/ความปลอดภัยและการรักษาความสงบ 
เรียบรอย 

         

    3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 12 9 75.00 9,000,000 6,802,800 75.59 7.69 5.94 สป. 

    3.2 แผนงานงบกลาง 1 1 100.00 3,000,000 5,000,000 166.67 0.85 4.37 สป. 

    3.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3 1 33.33 2,260,000 60,000 2.65 0.85 0.05 สป. 

    3.4 แผนงานเคหะและชุมชน 1 - - 2,000,000 - - - - กช. 

    3.5 แผนงานสาธารณสุข 3 2 66.67 450,000 350,000 77.78 1.71 0.31 กธ. 

รวม 20 13 65.00 16,710,000 12,212,800 73.09 11.11 10.66  

 

 

 

 
 

 

หมายเหต:ุ ตัวยอของสวนตางๆ  มีดังน้ี สป. (สํานักงานปลัด), กค.  (กองคลัง),  กธ. (กองสาธารณสุขฯ),  กศ.  (กองการศึกษา),  กช. (กองชาง),  กส. (กองสวัสดิการสังคม),  กษ. (กองสงเสริมการเกษตร) 
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ผด.๑ 



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเปนรอยละตาม
แผนการดําเนินงาน  

2561 ท้ังหมด หนวย 
ดําเนินการ 

จํานวน
โครงการตาม
แผนพัฒนา 

ทองถิ่น 

จํานวน
โครงการตาม 

แผนการ
ดําเนินงาน 

คิดเปน 
รอยละของ
โครงการ 
ตามแผน 

งบประมาณ 
ท่ีตั้งไวใน

แผนพัฒนา
ทองถิ่น 

งบประมาณท่ีตั้ง
ไวในแผนการ
ดําเนินงาน 

คิดเปน 
รอยละของ
งบประมาณ 
ตามแผน 

โครงการ งบประมาณ 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต          

      4.1  แผนงานการศึกษา 21 12 57.14 31,880,000 17,074,700 53.56 10.26 14.91 กศ. 

       4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 9 4 44.44 6,730,000 2,880,000 42.79 3.42 2.51 กศ. 

       4.3  แผนงานเคหะและชุมชน 2 1 50.00 10,300,000 4,800,000 46.60 0.85 4.19 กษ. 

      4.4  แผนงานสาธารณสุข 16 16 100.00 3,775,000 3,012,500 79.80 13.68 2.63 กธ. 

      4.5  แผนงานงบกลาง 4 4 100.00 19,630,000 21,560,000 109.83 3.42 18.83 กธ., กส. 

      4.6  แผนงานสังคมสงเคราะห 20 9 45.00 8,540,000 1,000,000 11.71 7.69 0.87 กส. 

      4.7  แผนงานการเกษตร 4 1 25.00 1,050,000 150,000 14.29 0.85 0.13 กษ. 

รวม 76 47 61.84 81,905,000 50,477,200 61.63 40.17 44.07  

 

 

 

 
 

 

หมายเหต:ุ ตัวยอของสวนตางๆ  มีดังน้ี สป. (สํานักงานปลัด), กค.  (กองคลัง),  กธ. (กองสาธารณสุขฯ),  กศ.  (กองการศึกษา),  กช. (กองชาง),  กส. (กองสวัสดิการสังคม),  กษ. (กองสงเสริมการเกษตร) 
 

14 
ผด.๑ 



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเปนรอยละตาม
แผนการดําเนินงาน  

2561 ท้ังหมด หนวย 
ดําเนินการ 

จํานวน
โครงการตาม
แผนพัฒนา 

ทองถิ่น 

จํานวน
โครงการตาม 

แผนการ
ดําเนินงาน 

คิดเปน 
รอยละของ
โครงการ 
ตามแผน 

งบประมาณ 
ท่ีตั้งไวใน

แผนพัฒนา
ทองถิ่น 

งบประมาณท่ีตั้ง
ไวในแผนการ
ดําเนินงาน 

คิดเปน 
รอยละของ
งบประมาณ 
ตามแผน 

โครงการ งบประมาณ 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริม 
การลงทุนพาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรม   
และอุตสาหกรรม 

         

     5.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 8 4 50.00 1,020,000 550,000 53.92 3.42 0.48 กส., กษ. 

     5.2 แผนงานการเกษตร 12 5 41.67 1,354,600 356,600 26.33 4.27 0.31 กษ. 

     5.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 9 9 100.00 9,611,100 8,462,900 88.05 7.69 7.39 สป., กค. 

     5.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 1 100.00 9,000 9,000 100.00 0.85 0.01 สป. 

     5.5 แผนงานสาธารณสุข 4 2 50.00 3,155,600 374,600 11.87 1.71 0.33 กธ. 

     5.6 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1 100.00 13,889,000 787,000 5.67 0.85 0.69 กช., กธ. 

     5.7 แผนงานสังคมสงเคราะห 1 1 100.00 31,800 42,800 134.59 0.85 0.04 กส. 

     5.8 แผนงานการศึกษา 1 1 100.00 247,400 258,400 104.45 0.85 0.23 กศ. 

รวม 37 24 64.86 29,318,500 10,841,300 36.98 20.51 9.47  

 

 
 

หมายเหต:ุ ตัวยอของสวนตางๆ  มีดังน้ี สป. (สํานักงานปลัด), กค.  (กองคลัง),  กธ. (กองสาธารณสุขฯ),  กศ.  (กองการศึกษา),  กช. (กองชาง),  กส. (กองสวัสดิการสังคม),  กษ. (กองสงเสริมการเกษตร) 
 

15 
ผด.๑ 



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเปนรอยละตาม
แผนการดําเนินงาน  
2561 ท้ังหมด หนวย 

ดําเนินการ 

จํานวน
โครงการตาม
แผนพัฒนา 

ทองถิ่น 

จํานวน
โครงการตาม 

แผนการ
ดําเนินงาน 

คิดเปน 
รอยละของ
โครงการ 
ตามแผน 

งบประมาณ 
ท่ีตั้งไวใน

แผนพัฒนา
ทองถิ่น 

งบประมาณท่ีตั้งไว
ในแผนการ
ดําเนินงาน 

คิดเปน 
รอยละของ
งบประมาณ 
ตามแผน 

โครงการ งบประมาณ 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

         

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5 3 60.00 1,600,000 600,000 37.50 2.56 0.52 สป. 

     6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10 6 60.00 9,820,000 1,670,000 17.01 5.13 1.46 กศ. 

รวม 15 9 60.00 11,420,000 2,270,000 19.88 7.69 1.98  

รวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร 186 117 62.90 407,242,500 114,526,300 28.12 100.00 100.00  

    รายจายประจํา 71,712,225     

    
งบประมาณตาม

ขอบัญญัติ 
186,238,525    

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ ตัวยอของสวนตางๆ  มีดังน้ี สป. (สํานักงานปลัด), กค.  (กองคลัง),  กธ. (กองสาธารณสุขฯ),  กศ.  (กองการศึกษา),  กช. (กองชาง),  กส. (กองสวัสดิการสังคม),  กษ. (กองสงเสริมการเกษตร) 
 

16 
ผด.๑ 



 
 
 
 
 
 
 
 

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน                             

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61            
(ผด.๒) 

 

 

 

 

 

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

๑ 
 

(๑.๑) โครงการกอสราง
ถนนหินคลุก ซอย
มิตรภาพ หมูท่ี 4 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
๒๕61-๒๕๖4 หนา 144
ขอ ๑) 

ดําเนินการกอสรางถนนหินคลุก ผวิจราจร
กวาง 5.๐๐ เมตร ยาว 215.๐๐ เมตร หิน
คลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
1,075.00 ตารางเมตร ตามแบบท่ี อบต.        
ละหารกําหนด 

งบประมาณ 1,9๐๐,๐00 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 140)  

 

ซอยมิตรภาพ 
หมูท่ี 4 

ตําบลละหาร 
/กองชาง 

 (งานไฟฟาถนน) 

1. สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  มีถนนท่ีไดมาตรฐาน จํานวน 1 แหง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  ประชาชนมีเสนทางสญัจรไปมาไดสะดวกสบาย ลดระยะเวลาในการเดินทาง การเกิดอุบัตเิหตุ
ลดลง ไมเกิดนํ้าทวมขัง และสามารถใชงานไดมากกวา ๕ ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17 
ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

๑ 
(ตอ) 

(๑.๒) โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติก 
คอนกรีต ซอยขางถนน
รถไฟ หมูท่ี 5 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
๒๕61-๒๕๖4 หนา 146
ขอ ๑) 

ดําเนินการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 
คอนกรีต ผิวจราจรกวาง 6.๐๐ เมตร  ยาว 
355.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร ไหลทาง
ตามสภาพ พรอมวางทอระบายนํ้า คสล. 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.80 เมตร (มอก.
ช้ัน 3) พรอมบอพักนํ้า ตามแบบท่ี อบต.             
ละหารกําหนด 

งบประมาณ ๒,800,๐00 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 140) 
 

ซอยขางถนน
รถไฟ หมูท่ี 5  
ตําบลละหาร 

/กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 

 

1. สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  มีถนนท่ีไดมาตรฐาน จํานวน 1 แหง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  ประชาชนมีเสนทางสญัจรไปมาไดสะดวกสบาย ลดระยะเวลาในการเดินทาง การเกิดอุบัตเิหตุ
ลดลง ไมเกิดนํ้าทวมขัง และสามารถใชงานไดมากกวา ๕ ป 

 
 
 
 
 
 
 

18 
ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

๑ 
(ตอ) 

(๑.3) โครงการกอสราง
ถนนหินคลุก ซอยเจะไบ 
หมูท่ี 7 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
๒๕61-๒๕๖4 หนา 151
ขอ ๑) 

ดําเนินการกอสรางถนนหินคลุก ผวิจราจร
กวาง 4.๐๐ เมตร ยาว 365.๐๐ เมตร ลง
ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.30 เมตร ผิวหนิคลุกหนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
1,460.00 ตารางเมตร ตามแบบท่ี อบต.      
ละหารกําหนด 

งบประมาณ 800,๐00 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 140) 
 

ซอยเจะไบ 
หมูท่ี 7  

ตําบลละหาร 
/กองชาง 

(งานไฟฟาถนน) 
 

1. สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  มีถนนท่ีไดมาตรฐาน จํานวน 1 แหง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  ประชาชนมีเสนทางสญัจรไปมาไดสะดวกสบาย ลดระยะเวลาในการเดินทาง การเกิดอุบัตเิหตุ
ลดลง ไมเกิดนํ้าทวมขัง และสามารถใชงานไดมากกวา ๕ ป 

 
 
 
 
 
 
 
 19 

ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

๑ 
(ตอ) 

(๑.4) โครงการกอสราง
ถนน คสล. พรอมวางทอ
ระบายนํ้า ซอยรอมลี           
โตะอาดาํ หมูท่ี 8 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
๒๕61-๒๕๖4 หนา 155
ขอ ๑) 

ดําเนินการกอสรางถนน คสล. ผิวจราจรกวาง  
4.๐๐ เมตร ยาว 440.๐๐ เมตร คอนกรีต
หนา ๐.20 เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า 
คสล. ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60 เมตร 
(มอก.ช้ัน 3) พรอมบอพักนํ้า ตามแบบท่ี 
อบต.ละหารกําหนด 

งบประมาณ 2,900,๐00 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 140) 
 

ซอยรอมลี           
โตะอาดาํ            
หมูท่ี 8  

ตําบลละหาร 
/กองชาง 

(งานไฟฟาถนน) 
 

1. สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  มีถนนท่ีไดมาตรฐาน จํานวน 1 แหง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  ประชาชนมีเสนทางสญัจรไปมาไดสะดวกสบาย ลดระยะเวลาในการเดินทาง การเกิดอุบัตเิหตุ
ลดลง ไมเกิดนํ้าทวมขัง และสามารถใชงานไดมากกวา ๕ ป 

 
 
 
 
 
 
 
 20 

ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

๒ โครงการกอสรางเข่ือน 
คสล. ริมคลองลํารี หมูท่ี 1 
(ตอจากเดิม) (แผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป ๒๕61-๒๕๖4 
หนา 165ขอ 3) 

ดําเนินการกอสรางเข่ือน คสล. ยาว 145.๐๐ 
เมตร สันเข่ือนกวาง 1.2๐ เมตร หนา 0.50 
เมตร ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด 

งบประมาณ 4,975,๐00 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 139) 
 

ริมคลองลําร ี
หมูท่ี 1 

ตําบลละหาร 
/กองชาง 

 (งานไฟฟาถนน) 

1. สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีเข่ือนท่ีไดมาตรฐาน (ตอจากเดิม) ยาว 145.00 เมตร ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ สามารถแกไขปญหานํ้าทวมขัง ลดการพังทลายของดินริมตลิ่งและสามารถใชงานไดมากกวา ๕ ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 
ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการกอสรางสถานี 
สูบนํ้า ซอยวากัฟและหลัง
โรงเรียนสุเหราลากคอน 
หมูท่ี 6 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
๒๕61-๒๕๖4 หนา 172
ขอ 4) 

ดําเนินการกอสรางสถานีสูบนํ้าโครงหลังตา
เหล็ก ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 2.00 
เมตร พรอมประตูระบายนํ้า จํานวน 2 แหง 
ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด 

งบประมาณ 990,๐00 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 141) 
 

บริเวณซอยวากัฟ 
และบรเิวณหลัง
โรงเรียนสุเหรา 

ลากคอน         
หมูท่ี 6 

ตําบลละหาร 
/กองชาง 

 (งานไฟฟาถนน) 

1. สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มสีถานีสูบนํ้าท่ีไดมาตรฐาน จํานวน 2 แหง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ สามารถแกไขปญหานํ้าทวมขัง ระบายนํ้าไดอยางตอเน่ืองตลอดป และสามารถใชงานไดมากกวา            
๕ ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22 

ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการกอสรางทาง          
เดินเทา (ถนน คสล.) 
พรอมลาน คสล. ทางเขา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
เกาะลอย หมูท่ี 3 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
๒๕61-๒๕๖4 หนา 175 
ขอ 5) 

ดําเนินการกอสรางทางเดินเทา (ถนน คสล.) 
กวางเฉลี่ย 4.00-6.50 เมตร ยาว 115.00 
เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร พรอมลาน
อเนกประสงค คอนกรีตหนา 0.15 เมตร 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,036.00 ตารางเมตร 
พรอมตีเสนจราจร ไฟกระพริบและสัญญาณ
จราจรบริเวณโรงเรียน ตามแบบท่ี อบต.        
ละหารกําหนด 

งบประมาณ 1,200,๐00 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 140) 
 

บริเวณทางเขา
ศูนยพัฒนา           
เด็กเล็กบาน
เกาะลอย 
หมูท่ี 3 

ตําบลละหาร 
/กองชาง 

 (งานไฟฟาถนน) 

1. สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีทางเดินเทา คสล. ท่ีไดมาตรฐานจํานวน 1 แหง  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนมีเสนทางสัญจรท่ีสะดวกรวดเร็ว และสามารถใชงานไดมากกวา ๕ ป 

 
 
 
 
 
 
 23 

ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 (5.1) โครงการกอสรางทอ
ระบายนํ้าพรอมบอพัก 
ซอยอาจหาญ หมูท่ี 6 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
๒๕61-๒๕๖4 หนา 147 
ขอ 1) 

ดําเนินการกอสรางทอระบายนํ้า คสล. ขนาด
เสนผานศูนยกลาง 0.60 เมตร ความยาวรวม
230.00 เมตร พรอมบอพัก ตามแบบท่ี 
อบต.ละหารกําหนด 

งบประมาณ 950,๐00 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 141) 
 

ซอยอาจหาญ       
หมูท่ี 6 

ตําบลละหาร 
/กองชาง 

 (งานไฟฟาถนน) 

1. สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีทอระบายนํ้าท่ีไดมาตรฐานจาํนวน 1 แหง ความยาว 230 เมตร ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ สามารถแกไขปญหานํ้าทวมขัง ระบายนํ้าไดอยางตอเน่ืองตลอดป และสามารถใชงานไดมากกวา            
๕ ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 24 
ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 
(ตอ) 

(5.2) โครงการกอสรางทอ
ระบายนํ้าพรอมบอพักนํ้า  
ขางมัสยิดนูรุลฮิดายะห 
(แสงประทีป) หมูท่ี 9 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
๒๕61-๒๕๖4 หนา 179 
ขอ 6) 

ดําเนินการกอสรางทอระบายนํ้า คสล. ขนาด
เสนผานศูนยกลาง 0.30 เมตร ความยาวรวม
51.00 เมตร พรอมบอพัก ตามแบบท่ี อบต.
ละหารกําหนด 

งบประมาณ 200,๐00 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 141) 
 

ขางมัสยิด               
นูรุลฮิดายะห 
(แสงประทีป) 

หมูท่ี 9 
ตําบลละหาร 

/กองชาง 
 (งานไฟฟาถนน) 

1. สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีทอระบายนํ้าท่ีไดมาตรฐานจาํนวน 1 แหง ความยาว 51 เมตร ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ สามารถแกไขปญหานํ้าทวมขัง ระบายนํ้าไดอยางตอเน่ืองตลอดป และสามารถใชงานไดมากกวา        
๕ ป 
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ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการลอกทอระบายนํ้า
และดดูสิ่งปฏิกูลตําบล          
ละหาร (แผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป ๒๕61-๒๕๖4 
หนา 180 ขอ 7) 

ดําเนินการลอกทอระบายนํ้าและดูดสิ่งปฏิกูล
ตามหมูบานจัดสรรและแหลงชุมชนท่ีมีทอ
ระบายนํ้า เพ่ือการระบายนํ้าและปองกันนํ้า
ทวมขัง ตามแบบอละรายละเอียดท่ี อบต.      
ละหารกําหนด 

งบประมาณ 1,0๐๐,๐00 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 148) 
 

หมูบานจัดสรร
และแหลงชุมชน

ในเขตตําบล      
ละหาร 

/กองชาง 
 (งานบําบัดน้ําเสีย) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ และประสาน
หมูบาน/ชุมชน 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการ 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ หมูบานจดัสรรและแหลงชุมชนในเขตตําบลละหารทุกหมูบานไดรับการลอกทอ
ระบายนํ้าและดูดสิ่งปฏิกูลอยางตอเน่ืองทุกป 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ สามารถแกไขปญหานํ้าทวมขัง และระบายนํ้าไดอยางตอเน่ืองตลอดป  
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ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
เตือนพรอมปายจราจร         
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
๒๕61-๒๕๖4 หนา 
183-184 ขอ 12-13) 

ดําเนินการติดตั้งสัญญาณไฟเตือน,ปายจราจร
บริเวณเขตชุมชน และติดตั้งกระจกมองโคง
บริเวณแยก ถนน, ซอยในเขตตําบลละหาร  
ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด 

งบประมาณ ๕๐๐,๐00 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 139) 

บริเวณแยก,             
ถนน, ซอย                                 

ในเขตตําบลละหาร 
/กองชาง 

 (งานไฟฟาถนน) 

1. สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีปายจราจรท่ีไดมาตรฐานติดตั้งในเขตตําบล จํานวนไมนอยกวา 80 ปาย และ
มีสิ่งอํานวยความสะดวกติดตั้งในเขตตําบล จาํนวนไมนอยกวา 10 แหง 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับความสะดวกปลอดภัยในการสญัจร และเกิดความปลอดภัยตอประชาชนใน
เขตตําบล 
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ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 อุดหนุนคาติดตั้ง/ขยายเขต
ไฟฟาสาธารณะทุกหมูบาน
ในเขตพ้ืนท่ี 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 312 
ขอ 1) 

ดําเนินการประสานการไฟฟานครหลวงติดตั้ง
ไฟฟาสาธารณะ การขยายเขตปกเสาพาด
สายไฟฟา การติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและ
อุปกรณไฟฟา และอ่ืนๆ ในเขตพ้ืนท่ีตําบล        
ละหาร 

งบประมาณ 500,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 142) 

 

ภายในเขต          
ตําบลละหาร 

/กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 

อุดหนุนใหการ
ไฟฟานครหลวง 

1. ขออนุมัตใิหตดิตั้งไฟฟาสาธารณะ 
2. ประสานการไฟฟาตามระเบียบฯ และ 
ประชาสมัพันธ 
3. การไฟฟานครหลวงดําเนินการติดตั้ง 
4. ติดตามผลการดําเนินงาน/สงมอบงาน/ 
ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 

  5. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะหรือการขยายเขตปกเสาพาดสายไฟฟา และอ่ืนๆ ให
ครอบคลมุท้ัง 9 หมูบาน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับความสะดวกสบาย และไดรับความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสินเพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.๒ 
28 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 อุดหนุนคาติดตั้งและขยาย
เขตวางทอประปา   
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 318 
ขอ 2) 

ดําเนินการประสานการประปานครหลวง
ติดตั้งวางทอประปานครหลวงหรอืการขยาย
เขตประปาบริเวณชุมชน ในพ้ืนท่ีตําบล           
ละหาร 

งบประมาณ ๒,500,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 142) 

บริเวณชุมชนใน
พ้ืนท่ีตําบล            

ละหาร 
/กองชาง 

(งานไฟฟาถนน) 

อุดหนุนใหการ
ประปานครหลวง 

1. ขออนุมัตใิหการประปานครหลวงติดตั้ง 
วางทอ 
2. ประสานการประปาตามระเบียบฯ และ 
ประชาสมัพันธ 
3. การประปาดาํเนินการติดตั้งระบบประปา 
4. ติดตามผลการดําเนินงาน/สงมอบงาน/ 
ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ติดตั้งวางทอประปาหรือขยายเขตวางทอประปาในพ้ืนท่ีตําบลละหาร ให
ครอบคลมุท้ัง 9 หมูบาน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนมีนํ้าประปาท่ีมีคณุภาพไวใชอุปโภคและบรโิภคเพียงพอตอความตองการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.๒ 
29 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

๑ โครงการคลองสวยนํ้าใส 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 203 
ขอ 19) 

ดําเนินการกําจัดวัชพืชและผักตบชวาใน         
ลําคลองพ้ืนท่ีตําบลละหาร และปรับปรุง          
ภูมิทัศนบรเิวณตลิ่งริมคลองตางๆ ตาม
รายละเอียดท่ี อบต.ละหารกําหนด 

งบประมาณ 1,0๐0,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 148) 
 

ลําคลองทุกคลอง
ในเขตพ้ืนท่ี         
ตําบลละหาร 

/กองชาง 
(งานบําบัดน้ําเสีย) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ 
3. ดําเนินการขุดลอกคลองทุกคลอง 
4. ทําฏีกาเบิกจาย 
5. สรปุและติดตามประเมินผล 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ แหลงนํ้าและคูคลองไดรับการบํารุงรักษา รอยละ 80  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ นํ้าในคลองมีคุณภาพท่ีดผีานเกณฑมาตรฐาน และประชาชนมีจิตสํานึกรักษาสิ่งแวดลอมมากข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓0 

ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

2 โครงการกําจดัขยะมูลฝอย
ในพ้ืนท่ีตําบลละหาร 
(คากําจัดขยะมูลฝอย
ใหกับ อบจ. นนทบุรี) 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 198 
ขอ 13) 

ดําเนินการชําระคาธรรมเนียมการกําจัดขยะ
มูลฝอยใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด
นนทบุรีในการบริหารจัดการดูแลบอฝงกลบ
ขยะ ในอัตราตามท่ี อบจ.นนทบุรี  กําหนด  

งบประมาณ ๑,๒๐0,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 143) 
 

สถานท่ีกําจัดขยะ
มูลฝอยของ อบจ. 
นนทบุรี ตั้งอยูท่ื          
ต.คลองขวาง 

อ.ไทรนอย 
/กองสาธารณสุข 

(งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ 
2. ดําเนินการนําสงขยะมลูฝอยของ อบต.      

ละหาร ไปกําจดั 
๓. ทําฏีกาเบิกจาย 
๔. สรปุและติดตามประเมินผล 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีการกําจดัขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลละหาร ท่ีสามารถ
จัดเก็บไดไมนอยกวารอยละ 90 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ขยะมูลฝอยถูกกําจัดดวยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะ ลดปญหามลพิษในพ้ืนท่ี ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี 
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ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ             
มูลฝอยแบบอัดทาย 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 188 
ขอ 3) 

ดําเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมลูฝอยแบบ
อัดทาย เครื่องยนตดีเซล ๖ ลอ ขนาด ๖ ตัน 
จํานวน 2 คัน (คุณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ) 

งบประมาณ 4,800,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 146) 
 

อบต.ละหาร 
/กองสาธารณสุข 

(งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบฯ 
๓. ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
๔. ลงทะเบียนทรัพยสิน 

 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีรถบรรทุกขยะเพ่ิมข้ึน 2 คัน เพียงพอตอการบริการจดัเก็บขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี 
อบต.ละหาร ครอบคลุมเขตพ้ืนท่ีไดไมนอยกวารอยละ 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ชุมชนในตําบลละหารม ีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย นาอยู มีความสวยงาม 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการจดัซื้อถังขยะรอง 
รับมูลฝอยในพ้ืนท่ีตําบล            
ละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 189 
ขอ 4) 

ดําเนินการจัดซื้อถังขยะรองรับมูลฝอยเพ่ือตั้ง
วางในชุมชน ครัวเรือน ในพ้ืนท่ีตําบลละหาร 
ตามขนาดและแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด 

งบประมาณ 1,0๐0,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 145) 
 

หมูท่ี ๑ -๙ 
ตําบลละหาร 

/กองสาธารณสุข 
(งานกําจัดขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ 
2. ขออนุมัตจิัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดฯุ 
๓. ดําเนินการจัดวางถังรองรับมูลฝอยในเขต

พ้ืนท่ีตําบลละหาร 
๔. สรปุและประเมินผล 

 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีถังรองรับขยะมูลฝอยครอบคลมุพ้ืนท่ีตําบลละหารไมนอยกวารอยละ 50 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ หมูบาน/ชุมชน ในตําบลละหารมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 จัดซื้อท่ีดินเพ่ือสรางศูนย
บริหารจดัการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 192 
ขอ 7) 

ดําเนินการจัดซื้อท่ีดินเพ่ือสรางศูนยบริหาร
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จํานวน 1 แปลง 
ขนาดไมต่ํากวา 2 ไร ตามรายละเอียดท่ี 
อบต.ละหารกําหนด 

งบประมาณ 8,000,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 147) 
 

อบต.ละหาร 
/กองสาธารณสุข 

(งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบฯ 
๓. ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
๔. ลงทะเบียนทรัพยสิน 

 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ อบต.ละหาร มีท่ีดินสําหรับกอสรางศูนยบรหิารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
จํานวน 1 แปลง 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  1. มีท่ีดินสําหรับกอสรางศูนยบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล 
                            2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยดีข้ึน 
                            3. ตําบลละหารมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย 
                            4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการรณรงค
ประชาสมัพันธการคัดแยก
ขยะ 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 195 
ขอ 10) 

ดําเนินกิจกรรมรณรงค ประชาสมัพันธสราง

จิตสํานึกการจัดการมลูฝอยดวยหลัก ๓Rs

ผานสื่อประชาสมัพันธรูปแบบตางๆ เชน 

ปายโฆษณาปายประชาสมัพันธ คูมือการคัด

แยกขยะในครัวเรือน 

งบประมาณ ๑๐0,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 144) 
 

ชุมชนในตําบล

ละหาร ๙ 

หมูบาน และ

โรงเรียนในพ้ืนท่ี 

ตําบลละหาร/        

กองสาธารณสุข 
(งานกําจัดขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล) 

1. ขออนุมัตดิําเนินโครงการ/เชิญประชุม
ผูเก่ียวของ/แตงตั้งคณะทํางานและกําหนด
หนาท่ี 
๒. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนด/
ประชาสมัพันธ/ประสานงานผูเก่ียวของ 
๓. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสด ุ
4. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
5. สรุปและประเมินผลโครงการ 

          
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  1. ประชาชนมีความรูความเขาใจวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยมากข้ึน 
                         ๒. ปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีลดลง 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  ๑. ประชาชนในชุมชนมีความรูความเขาใจวิธีการจัดการมูลฝอย มีจติสาํนึกโดยการคัดแยกขยะ
กอนท้ิง 
                          ๒. ปริมาณขยะมูลฝอยสงกําจัดลดลง คาใชจายการกําจดัขยะมลูฝอยของ อบต.ละหาร ลดลง 
                          ๓. บานเมืองมีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย 

 
 
 
 
 
 
 

ผด.๒ 

35 



   
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการคัดแยกขยะใน
ชุมชน 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 196 
ขอ 11) 

- จัดประชุมคณะทํางานดานบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน เพื่อหารือ รวบรวมและวิเคราะหขอมูล
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเพื่อจัดทาํฐานขอมลู 
- อบรมใหความรูและศึกษาดูงานนอกสถานที่ใหแก
คณะทํางานบริหารจัดการขยะมูลฝอยชมุชน 
จํานวน ๑ คร้ัง 
- จัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน เพื่อกําหนดทิศทางและเปาหมายในการ
ดําเนินงาน 
- จัดซ้ือ/จัดจาง/จัดหา อุปกรณ/ภาชนะรองรับขยะ
มูลฝอยแบบแยกประเภทและภาชนะรองรับขยะ
อันตรายชุมชน 
- จัดต้ังจุดรวบรวมขยะอันตรายในหมูบาน/ชุมชน 
ในจุดที่ประชาชนนําขยะมูลฝอยอันตรายมาทิ้งได
สะดวก 
- รณรงคประชาสัมพันธการคัดแยกขยะมูลฝอยผาน
ส่ือประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เชน แผนพับ
ประชาสัมพันธ ปายไวนิล สต๊ิกเกอร ฯลฯ 
- ติดตามประเมินผล จัดทํารายงาน 

งบประมาณ ๓๕0,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕61 หนา 144) 

ชุมชนในตําบล             
ละหารท้ัง ๙ 

หมูบาน 
/กองสาธารณสุข 

(งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล) 

1. ขออนุมัตดิําเนินโครงการ/เชิญประชุม
ผูเก่ียวของ/แตงตั้งคณะทํางานและกําหนด
หนาท่ี 
๒. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนด/
ประชาสมัพันธ/ประสานงานผูเก่ียวของ 
๓. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสด ุ
4. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
5. สรุปและประเมินผลโครงการ 

          
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ  ๑. มีแผนปฏิบัติการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยชุมชน ๒. มีภาชนะรองรับขยะมลู
ฝอยแบบแยกประเภทตั้งวางในหมูบาน/ชุมชน ท้ัง ๙ หมู  ๓. มีจดุท้ิงขยะอันตราย อยางนอย ๑ 
จุด/หมูบาน ๔. ปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนลดลงรอยละ ๕ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ๑. การจัดเก็บขยะมูลฝอยไดครอบคลุมพ้ืนท่ีเปนระบบ ลดปริมาณขยะมลูฝอยตกคางในพ้ืนท่ี        
๒. ขยะอันตรายไดรับการกําจดัอยางถูกวิธีตามหลักสุขาภิบาล ๓. ลดคาใชจายในการกําจดัขยะของ อบต.ละหาร             
๔. บานเมืองมีความสะอาดเปนระเบียบเรยีบรอยปราศจากแหลงเพาะพันธุเช้ือโรค 36 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการสรางวินัยการ
จัดการขยะในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 197 
ขอ 12) 

-ดําเนินการจดัทําสื่อความรูการคดัแยกขยะ 
และดําเนินกิจกรรมใหความรูความเขาใจ 
สรางความตระหนักแกเด็กปฐมวัย ผูปกครอง 
ตลอดจนผูเก่ียวของในศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 
7 ศูนย 
-จัดทําถังคัดแยกขยะ ตั้งวางใน ศพด. ท้ัง            
7 ศูนย จํานวน 1 ชุด/ศูนย 

งบประมาณ ๒๐0,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 145) 
 

ศพด.ในตําบล             
ละหารท้ัง 7 ศูนย 
/กองสาธารณสุข 

(งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล) 

1. ขออนุมัตดิําเนินโครงการ/เชิญประชุม
ผูเก่ียวของ/แตงตั้งคณะทํางานและกําหนด
หนาท่ี 
๒. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนด/
ประชาสมัพันธ/ประสานงานผูเก่ียวของ 
๓. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสด ุ
4. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
5. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 

          
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ  มีการจดัการมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รอยละ 80 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ๑. เด็กปฐมวัย ผูปกครองและผูเก่ียวของเกิดความรูความเขาใจและมีจติสํานึกดานการจัดการขยะ    
                             มูลฝอย 
                         2. มีถังคัดแยกขยะเพียงพอสําหรับ ศพด. ท้ัง 7 ศูนย 
                         3. เกิดความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย ประชาชนมีสุขอนามัยท่ีดีข้ึน 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการชาวละหาร           
รวมใจ ลดมลพิษพิชิตโรค 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 199 
ขอ 14) 

- รณรงคใหความรูถึงประโยชนและโทษของ

มลพิษท่ีเกิดจากขยะมลูฝอย ใหประชาชนใน

ชุมชนทราบท้ัง ๙ ชุมชน ผานสื่อปาย 

ประชาสมัพันธ 

-กิจกรรมขยะสินคาอุปโภค-บริโภคท่ี

จําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน เชน นํ้าปลา 

นํ้าตาล ผงซักฟอก ไขไก ฯลฯ จํานวน ๑ 

ครั้ง/หมูบาน 

งบประมาณ ๒๐0,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 144) 
 

หมูท่ี 1-9 
ตําบลละหาร 

/กองสาธารณสุข 
(งานกําจัดขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล) 

1. ขออนุมัตดิําเนินโครงการ/เชิญประชุม
ผูเก่ียวของ/แตงตั้งคณะทํางานและกําหนด
หนาท่ี 
๒. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนด/
ประชาสมัพันธ/ประสานงานผูเก่ียวของ 
๓. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสด ุ
4. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
5. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1. ประชาชนในหมูบาน/ชุมชน มีความรูความเขาใจถึงประโยชนและโทษท่ีเกิด
จากมูลฝอยมากข้ึน มีการคัดแยกขยะในครัวเรือนมากข้ึน 
                        2. พ้ืนท่ีในหมูบาน/ชุมชน มีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอยมากข้ึน 
                        ๓. ปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีลดลง 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1. ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีสงกําจดัลดลง 
                         2. ลดคาใชจายในการกําจัดขยะมลูฝอยของ อบต.ละหาร 
                         ๓. บานเมืองมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการชาวละหาร           
รวมใจพิทักษสิ่งแวดลอม 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 200 
ขอ 15) 

-จัดอบรมความรู นิทรรศการ ศึกษาดูงาน

ใหแกเด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชน 

ผูประกอบการและเจาของกิจการ 

-ประชาสัมพันธความรูโดยทําปาย เอกสาร 

จดหมาย ฯลฯ ความรูเก่ียวกับการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

-ตรวจสอบ ดูแล จัดการปญหา

สภาพแวดลอมในชุมชนตําบลละหาร 

งบประมาณ ๒๐0,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 144) 
 

หมูท่ี 1-9 
ตําบลละหาร 

/กองสาธารณสุข 
(งานกําจัดขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล) 

1. ขออนุมัตดิําเนินโครงการ/เชิญประชุม
ผูเก่ียวของ/แตงตั้งคณะทํางานและกําหนด
หนาท่ี 
๒. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนด/
ประชาสมัพันธ/ประสานงานผูเก่ียวของ 
๓. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสด ุ
4. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
5. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีการจดัการปญหาสภาพแวดลอมในชุมชนท่ีถูกวิธี และกลุมเปาหมายเขารวม
กิจกรรม/โครงการ ไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนมีความตระหนัก มีจิตสํานึกและมสีวนรวมการปองกัน ควบคุม จดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนเพ่ิมข้ึน 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการพัฒนาระบบเฝา
ระวังและปรับปรุงคณุภาพ
นํ้าท้ิงจากลําคลอง
สาธารณะในตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 201 
ขอ 16) 

-ติดตั้งครภุัณฑตรวจวัดคุณภาพนํ้าคลอง
สาธารณะ หมูท่ี 6 และ 9 ตําบลละหาร 
โดยการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาระบบ
เฝาระวังและปรับปรุงคณุภาพนํ้าท้ิงจาก
คลองสาธารณะในกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 1 
-ตรวจสอบเฝาระวังคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้า
สาธารณะ และจุดเสีย่งในเขตตําบลละหาร 
-บําบัดฟนฟูคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้า
สาธารณะ เมื่อเกิดการเนาเสียในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบตาํบลละหาร 

งบประมาณ 1๐0,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 144) 
 

หมูท่ี 6 และ 9 
ตําบลละหาร 

/กองสาธารณสุข 
(งานกําจัดขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล) 

1. ขออนุมัตดิําเนินโครงการ/เชิญประชุม
ผูเก่ียวของ/แตงตั้งคณะทํางานและกําหนด
หนาท่ี 
๒. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนด/
ประชาสมัพันธ/ประสานงานผูเก่ียวของ 
3. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
4. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีเครื่องตรวจวัดคุณภาพนํ้าคลองสาธารณะ ไมนอยกวา 2 เครื่อง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ สภาพนํ้าในคลองสาธารณะ ปญหานํ้าเนาเสยีในแหลงนํ้าสาธารณะไดรับการแกไขอยางทันทวงที
และครอบคลุม 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการเฝาระวังคุณภาพ
สิ่งแวดลอมเพ่ือสงเสริม
สถานประกอบการเชิงนิเวศ
ตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 202 
ขอ 17) 

-ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคณุภาพอากาศ/สถานี
ตรวจวัดคณุภาพอากาศ หมูท่ี 1-9 ตําบล 
ละหาร 
-ตรวจวิเคราะหคณุภาพอากาศตามจุดเสี่ยง
ในเขตพ้ืนท่ีตําบลละหาร 
-รณรงคประชาสมัพันธความรูเก่ียวกับการ
ลดโลกรอน ลดพฤติกรรมการกอมลพิษทาง
อากาศในโรงเรียน, สถานศึกษา, สถาน
ประกอบการภาคเกษตร/ภาคอุตสาหกรรม 
และชุมชน หมูท่ี 1-9 ตําบลละหาร ผานสื่อ 
เชน เอกสาร แผนพับ ปายประชาสัมพันธ 
ฯลฯ 

งบประมาณ 1๐0,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 144) 
 

หมูท่ี 1-9 
ตําบลละหาร 

/กองสาธารณสุข 
(งานกําจัดขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล) 

1. ขออนุมัตดิําเนินโครงการ/เชิญประชุม
ผูเก่ียวของ/แตงตั้งคณะทํางานและกําหนด
หนาท่ี 
๒. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนด/
ประชาสมัพันธ/ประสานงานผูเก่ียวของ 
3. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
4. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มเีครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ/สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ไมนอยกวา           
1 แหง 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1. คุณภาพอากาศในเขตพ้ืนท่ีตําบลละหารผานเกณฑมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ 
                         2. ประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม ไมนอยกวารอยละ 80 

 

 

40 ผด.๒ 



 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2.2 แผนงานการเกษตร 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

๑ โครงการจดักิจกรรมอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ  
และวันสําคัญตางๆ 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 206 
ขอ 1) 

ดําเนินการจัดกิจกรรมอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ โดยปลูกตนไมและปลอยพันธุ
ปลาในแหลงนํ้าธรรมชาตเิพ่ือถวายเปนพระ
ราชกุศล สงเสรมิใหเยาวชนและประชาชนมี
สวนรวมปลูกหญาแฝกหรือปลูกตนไมและ
อนุรักษลําคลองตามพระราชดําร ิ

งบประมาณ ๑๕0,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 161) 
 

ตําบลละหาร 
/กองสงเสริม 
การเกษตร 

(งานอนุรักษแหลงน้ํา
และปาไม) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ/ประสานหนวยงาน/
ผูท่ีเก่ียวของ 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ 
3. ประชาสัมพันธ/ดําเนินงานตามโครงการ 
 4. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

     
 
 

 

      

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ประชาชนในพ้ืนท่ีจํานวนไมนอยกวา 2๐๐ คน มสีวนรวมในการอนุรักษลําคลอง 
และปลูกไมยืนตนในเขตพ้ืนท่ีตําบลละหาร จํานวนไมนอยกวา 2๐๐ ตน   

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการอนุรกัษสิ่งแวดลอม และไดรับประโยชนจากโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

 
 
 
 
 
 

ผด.๒ 

41 



 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2.2 แผนงานการเกษตร 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

๒ สนับสนุนการดําเนินงาน
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราช- 
สุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 206 
ขอ 2) 
 

ดําเนินการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากร
ทองถ่ินตามพระราชดําริฯ 

งบประมาณ 60,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 161) 

ตําบลละหาร 
/กองสงเสริม 
การเกษตร 

(งานอนุรักษแหลงน้ํา
และปาไม) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ/ประสานหนวยงาน/
ประชุมคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง/
ประชาสมัพันธโครงการ 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ 
3. ดําเนินงานตามโครงการ 
 4. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 

   

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จัดทําฐานขอมูลทรัพยากรฯ ไดรอยละ 7๐ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนไดรับประโยชนจากการสํารวจและจดัทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถ่ินตามพระราชดํารฯิ 

 
 
 

 
 
 
 
 

42 ผด.๒ 



 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการอนุรักษพลังงาน
และสงเสรมิพลังงาน
ทดแทน 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 206 
ขอ 2) 

ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมใหเยาวชนและ
ประชาชนมีความรูและมีสวนรวมในการ
อนุรักษพลังงาน โดยมีประชาชนเขารวม
โครงการ ไมนอยกวา 100 คน 

งบประมาณ ๕0,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 71) 
 

ตําบลละหาร 
/สํานักงานปลัด 

(งานบริหารทั่วไป) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ/ประสานหนวยงาน/
ประชุมคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง/
ประชาสมัพันธโครงการ 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ 
3. ดําเนินงานตามโครงการ 
 4. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 

   

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ประชาชนมีสวนรวมอนุรักษพลังงาน รอยละ 70 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนมีความรูและเกิดจิตสาํนึกในการอนุรกัษพลังงานเพ่ิมมากข้ึน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

๔3 ผด.๒ 



 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 208 
ขอ 2) 

- ดําเนินการจดัตั้งศูนยปฏบัิติการรวมปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลตางๆ 
เชน เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต หรือ
เทศกาลอ่ืนๆ ท่ีสาํคัญและตลอดท้ังป 
- ตั้งจุดสกัดก้ันและจดัเจาหนาท่ีประจําศูนยฯ
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

งบประมาณ ๑๕0,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 89) 
 

ถนนสาย 
บางบัวทอง– 
สุพรรณบุร ี
หมูท่ี ๖  

ตําบลละหาร 
/สํานักงานปลัด 
(งานปองกันภัยฝาย         
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ/ประสานผูท่ีเก่ียวของ 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบฯ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการตาม
โครงการ 
 4. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตั้งจุดสกัดก้ันและจัดเจาหนาท่ีประจําศูนยฯ ในชวงเทศกาลปใหม, เทศกาล
สงกรานตหรือในชวงเทศกาลอ่ืน ๆ ไมนอยกวา ๒ ครั้ง/ป 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ลดสถิติการเกิดอุบัติทางถนน และลดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

 

 

 
 
 
 

๔4 ผด.๒ 



 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  

 ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

2 โครงการฝกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปองกันภัยฝาย           
พลเรือน (อปพร.) และศึกษา
ดูงาน 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 209 
ขอ 4) 

ดําเนินการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือนและศึกษาดูงานใหพรอมรับสา
ธารณภัยและภัยพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึนและเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใหสมาชิกอปพร.ตําบลละหาร   

งบประมาณ 300,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 90) 

อบต.ละหาร  
และศึกษาดูงาน

นอกสถานท่ี 
/สํานักงานปลัด 
(งานปองกันภัยฝาย         
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ และประสาน 
    หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดหลักสูตรการ   
    อบรม/ประชุมคณะผูบรหิารและ 
    คณะทํางานท่ีไดรับการแตงตั้ง 
2. ขออนุมัติเบิกจายและจัดซื้อ/จดัจาง 
ตามคาใชจายของโครงการ 
๓. ดําเนินการจัดฝกอบรมตามหลกัสูตรและ 
ศึกษาดูงาน 
๔. ประเมินความรูหลังการอบรม  

 ๕. สรุปและประเมินผล 

 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จัดการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืน (อปพร.) ท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ เปนเวลา ๓ วัน จํานวน ๑๒๐ คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ อปพร. ท่ีผานการฝกอบรมสามารถชวยเหลือผูประสบภัยไดอยางถูกตองรวดเร็วและ 
ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสินมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.๒ 45 



 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการอบรมการใชถัง
ดับเพลิงและซอมแผน
ดับเพลิงแกเด็ก เยาวชน
และประชาชนในพ้ืนท่ี 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 210 
ขอ 6) 

ดําเนินการจัดฝกอบรมวิธีการใชถังดับเพลิง 
ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และซอมแผน
ดับเพลิงแกเด็ก เยาวชนและประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

งบประมาณ 150,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 90) 

 

อบต.ละหาร 
/สํานักงานปลัด 
(งานปองกันภัยฝาย       
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ/ประสานผูท่ีเก่ียวของ 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบฯ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการตาม
โครงการ 
 4. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เด็ก เยาวชนและประชาชนเขารับการฝกอบรมท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ            
จํานวนไมนอยกวา 200 คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนท่ีผานการฝกอบรมไดรับความรูเพ่ิมมากข้ึน สามารถปฏิบัตไิดอยางถูกตอง มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินเพ่ิมมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 

ผด.๒ 



 

 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการซักซอมแผน
ปองกันและบรรเทา              
สาธารณภัย อัคคภีัย               
ภัยทางถนนและภัยแลง 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 211 
ขอ 7) 

ดําเนินการจัดฝกอบรมซักซอมแผนปองกันฯ 
ใหความรูเก่ียวกับการซอมแผนอพยพเมื่อเกิด
ภัยอยางถูกวิธี และใหมีการเตรียมความพรอม
เฝาระวังหากเกิดสาธารณภัยข้ึน 

งบประมาณ 150,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 89) 
 

อบต.ละหาร 
/สํานักงานปลัด 
(งานปองกันภัยฝาย       
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ/ประสานผูท่ีเก่ียวของ 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบฯ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการตาม
โครงการ 
 4. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ประชาชนเขารับการฝกอบรมท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จํานวนไม                
นอยกวา ๑๐๐ คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนท่ีผานการฝกอบรมไดรับความรูเพ่ิมมากข้ึน สามารถปฏิบัตไิดอยางถูกตอง มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินเพ่ิมมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 ผด.๒ 



 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการสงเสริมการให
ความรูดานสาธารณภัย 
อุทกภัย ภัยทางนํ้าและ          
วาตภัย 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 211 
ขอ 8) 

 

ดําเนินการจัดฝกอบรมสงเสริมการใหความรู
ดานสาธารณภัย อุทกภัย ภยัทางนํ้าและวาต
ภัย แกประชาชนท้ัง 9 หมูบาน 

งบประมาณ 150,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 90) 

อบต.ละหาร 
/สํานักงานปลัด 
(งานปองกันภัยฝาย       
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ/ประสานผูท่ีเก่ียวของ 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบฯ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการตาม
โครงการ 
 4. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ประชาชนเขารับการฝกอบรมท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จํานวนไม                
นอยกวา ๑๐๐ คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนท่ีผานการฝกอบรมไดรับความรูเพ่ิมมากข้ึน สามารถปฏิบัตไิดอยางถูกตอง มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินเพ่ิมมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 
49 

ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการอบรมการใช
อุปกรณกูชีพใหแกเจาหนาท่ี
ปองกันและบรรเทา                
สาธารณภัย และ อปพร. 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 212 
ขอ 10) 

 

ดําเนินการจัดฝกอบรมการใชอุปกรณกูชีพ 
ใหแกเจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย และ อปพร. ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
จํานวนไมนอยกวา 100 คน 

งบประมาณ 100,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 90) 

อบต.ละหาร 
/สํานักงานปลัด 
(งานปองกันภัยฝาย       
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ/ประสานผูท่ีเก่ียวของ 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบฯ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการตาม
โครงการ 
 4. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจาหนาท่ี อปพร. เขารับการ
ฝกอบรมท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จํานวนไมนอยกวา 50 คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เจาหนาท่ีท่ีผานการฝกอบรมไดรับความรูเพ่ิมมากข้ึน สามารถปฏิบัตไิดอยางถูกตอง มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินเพ่ิมมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 
ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการติดตั้งกลองวงจร
ปดในเขตพ้ืนท่ีตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 209 
ขอ 3) 

 

ดําเนินการจัดตดิตั้งกลองวงจรปดบริเวณ
สํานักงาน อบต.ละหาร และตดิตั้งบริเวณ           
จุดเสีย่งในเขตตําบลละหาร จาํนวนไมนอย
กวา 10 จุด 

งบประมาณ 3,052,800 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 92-97) 
 

อบต.ละหาร 
/สํานักงานปลัด 
(งานปองกันภัยฝาย       
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย) 

1. ขออนุมัติดําเนินการจดัหาพัสด ุ 
2. จัดซื้อ/จัดจางระเบียบฯ  
๓. สงมอบ/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
๔. ลงทะเบียนทรัพยสิน 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีกลองวงจรปดในพ้ืนท่ีจํานวนไมนอยกวา 10 จุด/80 กลอง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ สามารถดสถิติการเกิดอาชญากรรม ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเพ่ิมมาก
ข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 
ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 จัดซื้อรถบรรทุกนํ้า 
(ดับเพลิง) 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 210 
ขอ 5) 

 

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกนํ้า 
ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา
กวา 6,000 ซซีี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสดุ
ไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน 

งบประมาณ 2,500,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 97) 
 

อบต.ละหาร 
/สํานักงานปลัด 
(งานปองกันภัยฝาย       
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย) 

1. ขออนุมัติดําเนินการจดัหาพัสด ุ 
2. จัดซื้อ/จัดจางระเบียบฯ  
๓. สงมอบ/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
๔. ลงทะเบียนทรัพยสิน 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีเครื่องมือพรอมสําหรับการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน จํานวน 1 คัน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ มีเครื่องมือพรอมสําหรับการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินเพ่ิมมากข้ึน  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 จัดหาเครื่องมือ วัสดุและ
อุปกรณสาํหรับงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 213 
ขอ 12) 

ดําเนินการจัดหาเครื่องมือและครภุัณฑตาม
ความจําเปนและเหมาะสมเพ่ือเตรยีมความ
พรอมการปองกันและการบรรเทาสาธารณภัย
ท่ีสามารถปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณ 250,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 91) 
 

อบต.ละหาร 

/สํานักงานปลัด 
(งานปองกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย) 

 

1. ขออนุมัติดําเนินการจดัหา  
2. จัดซื้อ/จัดจางระเบียบฯ  
๓. สงมอบ/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
๔. ลงทะเบียนทรัพยสิน 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณท่ีพรอมสําหรับการปฏิบัติงาน จํานวนไมนอยกวา 
5 รายการ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนไดรับการชวยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนอยางทันทวงที และลดความเสียหายใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
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ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.2 แผนงานงบกลาง 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 สนับสนุนและการบูรณาการ
เพ่ือบรรเทาทุกขดาน              
สาธารณภัยใหแกประชาชน
ในพ้ืนท่ี  
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 214 
ขอ 13) 

ดําเนินการสนับสนุนและชวยเหลือประชาชนท่ี
ไดรับความเดือดรอนอันเน่ืองมาจากสาธารณ
ภัยตาง ๆท่ีเกิดข้ึนในเขตตําบลละหารเชน 
อุทกภัย วาตภัย อัคคภีัย ภัยแลง  ภัยหนาว 
ฯลฯ โดยจายจากเงินสาํรองจาย 

งบประมาณ 5,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 163) 
 

พ้ืนท่ีตําบลละหาร
ทุกหมูบาน 

/สํานักงานปลัด 
(งานงบกลาง) 

 

 
 

1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน/ประสาน    
    ผูท่ีเก่ียวของตรวจสอบความเสยีหาย 
๒. รวบรวมรายช่ือผูประสบภยั 
๓. ขออนุมัติดําเนินการเบิกจายเงิน/จัดซื้อ/ 
จัดจางตามระเบียบฯ  
๔. ดําเนินการบรรเทาทุกข 
๕. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

   
 
 
 

 
 
 
 

       

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ รอยละ ๙๐ ของประชาชน ท่ีไดรับความชวยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดรอน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนไดรับการชวยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนอยางทันทวงที และลดความเสียหายใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 ๕4 

ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

๑ โครงการออกหนวยบริการ 
อบต. เคลื่อนท่ีพบประชาชน 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 215 
ขอ 3) 

ดําเนินการออกหนวยบริการ อบต. เคลื่อนท่ี
ตามหมูบานชุมชนตางๆ ท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลรับผิดชอบ เพ่ืออํานวยความสะดวก
แกประชาชนในการรับทราบปญหาความ
ตองการ และความเดือดรอนของประชาชน
บริการดานการชําระภาษี การบรกิาร
สาธารณสุข การขอใบอนุญาตตางๆ ฯลฯ 
พรอมท้ังประชาสมัพันธผลการปฏบัิติงานและ
ภารกิจหนาท่ีท่ี อบต. รับผดิชอบ 

งบประมาณ 60,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 71) 
 

หมูท่ี ๑-๙ 
ตําบลละหาร 

/สํานักงานปลัด 
(งานบริหารทั่วไป) 

 

1. ขออนุมัติดําเนินการ 
๒. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน /ประสาน 
ผูท่ีเก่ียวของ 
๓. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบฯ  
๔. ดําเนินการตามโครงการ 
๕. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ไดรับทราบปญหาความตองการและความเดือดรอนของประชาชนและเปนการ
รวมมือในการปฏิบัติงานทองถ่ินแบบบูรณาการท้ัง ๙ หมูบาน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นสามารถแกไขปญหาความเดือดรอน และสามารถลดชองวางระหวาง 
อบต.กับประชาชนไดเปนอยางด ี

 

 

 

 

 

 

๕5 
ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.4 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองตน 
(EMS) 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 217 
ขอ 1) 

สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรมของบุคลากร
และเจาหนาท่ีดานการปฏิบัติงานกูชีพฉุกเฉิน 
(EMS) ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตาม
หลักสูตรของระบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน 

งบประมาณ 15๐,๐๐๐ บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 122) 

อบต.ละหาร 

/กองสาธารณสุขฯ 
(งานบริการ

สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น) 

 
 

1. ขออนุมัติดําเนินโครงการ/ประชุม
ผูเก่ียวของ/แตงตั้งคณะทํางานและกําหนด
หนาท่ี  
2. ดําเนินการแผนงานท่ีกําหนด/
ประชาสมัพันธ/ประสานงานผูเก่ียวของ  
๓. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสด ุ
๔. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
๕. สรปุและประเมินผล 

 

 
 
 
 

 

   
 
 
 

 
 
 
 

       
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ผูเขารับการอบรมมีความรูและสอบผานตามเกณฑมาตรฐานของระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉิน (EMS) ๑๐๐%  

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ผูผานการฝกอบรมสามารถปฏิบัติงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ ผูประสบอุบัติเหตหุรือผูปวยฉุกเฉินมี
ความปลอดภัยในชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 

56 
ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.4 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

2 โครงการพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานกูชีพฉุกเฉิน 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 218 
ขอ 2) 

- ดําเนินการจดัหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑทาง
การแพทยตามมาตรฐานการบริการการแพทย
ฉุกเฉินใหเพียงพอ 
- ดําเนินการจดัหาวัสดุอุปกรณอ่ืนๆ เพ่ือการ
พัฒนางาน 

งบประมาณ 20๐,๐๐๐ บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 122) 
 

อบต.ละหาร 

/กองสาธารณสุขฯ 
(งานบริการ

สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น) 

 
 

1. ขออนุมัติดําเนินการ  
2. จัดซื้อ/จัดจางระเบียบฯ  
๓. สงมอบ/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
๔. ลงทะเบียนทรัพยสิน 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ วัสดุ อุปกรณตางๆ ในระบบงานมีความเพียงพอ และไดมาตรฐานระบบการ
บริการการแพทยฉุกเฉิน รอยละ 100  

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระบบการบรกิารการแพทยฉุกเฉิน อบต.ละหาร มีการปฏิบัติงานท่ีมีระบบและมปีระสิทธิภาพได
มาตรฐาน ประชาชนผูรบับริการมคีวามปลอดภัยและพึงพอใจในงานบริการ 
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ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.1 แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

๑ โครงการถมดินบรเิวณ          
หลังโรงเรียนซอและหศึกษา  
หมูท่ี 7 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 220 
ขอ 1) 

ดําเนินการถมดิน ขนาดกวาง 40.00 เมตร 
ยาว 60.00 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 2.00 เมตร 
พรอมบดอัดแนน พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
2,400.00 ตารางเมตร ตามแบบท่ี อบต. 
ละหารกําหนด  

งบประมาณ 2,950,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 109) 
 

หลังโรงเรียน               
ซอและหศึกษา  

หมูท่ี 7 
/กองการศึกษาฯ 
 (งานระดับกอนวัย

เรียนและ
ประถมศึกษา) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ  
2. จัดซื้อ/จัดจางระเบียบฯ  
๓. สงมอบ/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
๔. ลงทะเบียนทรัพยสิน 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีท่ีดินสําหรับสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จาํนวน 1 แหง  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ มีสถานท่ีพรอมสําหรบัการเรียนการสอน 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.1 แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

2 โครงการวันวิชาการ          
เชิงปฏิบัติการ 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 220 
ขอ 2) 

ดําเนินการจัดปฐมนิเทศผูปกครอง เพ่ือให
ผูปกครองไดรับทราบและเขาใจถึงหลักการ 
ปรัชญา คติพจน และนโยบายการจัด
การศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รวมกัน เสริมสรางความสัมพันธท่ีดีระหวาง
ผูปกครองกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

งบประมาณ 80,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 105) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ละหาร                
ท้ัง 7 ศูนย 

/กองการศึกษาฯ 
 (งานระดับกอนวัย

เรียนและ
ประถมศึกษา) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ 
๒. คณะกรรมการฯ รวมกําหนดขอบขาย 
ของเรื่องท่ีจะประชุม 
๓. ออกหนังสือเชิญประชุม 
๔. จัดเตรียมเอกสารประกอบสําหรับ
ผูปกครองนักเรยีนใหม 
๕. เชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรู 
๖. จัดเตรียมสถานท่ี เครื่องดื่ม อาหาร 
๗. ดําเนินการปฐมนิเทศ 
๘. สรปุแบบสอบถามความคดิเห็น/รายงาน
สรุปผล 

 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ผูปกครองและนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง ๗ แหง เขารวมโครงการ ประมาณ 
๒๕0 คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ผูปกครองมีความรูความเขาใจในหลักการ ปรัชญา คติพจน นโยบายของศูนยฯ มากข้ึน 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.1 แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการแขงขันกีฬาสีศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 220 
ขอ 3) 

ดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาสีศูนยพัฒนา   
เด็กเล็กตําบลละหาร จํานวน ๗ ศนูย เพ่ือ
เสรมิสรางพลานามยัใหแกเด็กปฐมวัยดวย
การเลนกีฬาและการออกกําลังกาย  

งบประมาณ 1๕0,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 104) 

อบต.ละหาร 
/กองการศึกษาฯ 
 (งานระดับกอนวัย

เรียนและ
ประถมศึกษา) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ/แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการจดัการแขงขันกีฬา 
๒. จัดแบงกลุม ศพด. ท่ีเขารวมการแขงขัน
โดยแบงเปนส ี
๓. กําหนดประเภทกีฬา 
๔. ดําเนินการจัดซื้อ/จดัจาง/เตรียมวัสดุท่ีใช
ในการแขงขันกีฬา 
๕. ดําเนินการแขงขันกีฬา 
๖. สรปุและประเมินผลโครงการฯ 

 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนท่ีจํานวน 7 ศูนย ไดเขารวมโครงการ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เด็กเล็กทุกคนรูจักเกมกีฬาและรักการออกกําลงักาย มีนํ้าใจนักกีฬามีระเบียบวินัยและมคีวาม
สามัคคีกันมากข้ึน 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.1 แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการพัฒนาและ
สนับสนุนกิจกรรมของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.
ละหารท้ัง 7 ศูนย 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 221 
ขอ 4) 

ดําเนินการจัดโครงการพัฒนาและสนับสนุน
กิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.  
ละหาร ท้ัง ๗ ศูนย เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพใน
การเรยีนของเด็กใหมีการพัฒนาในระดับท่ี
สูงข้ึน 

งบประมาณ ๒๕0,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 105) 
 

อบต.ละหาร 
/กองการศึกษาฯ 
 (งานระดับกอนวัย

เรียนและ
ประถมศึกษา) 

๑. ประชุมเตรยีมการ 
๒. ขออนุมัตโิครงการ 
๓. จัดทํารายละเอียดกําหนดการจดัอบรม 
๔. ดําเนินงานตามโครงการ 
 ๕. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ครูผูดูแลเด็กของ อบต.ละหาร ท้ัง ๗ ศูนย ไดรับการพัฒนา ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดระเบียบการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและเด็กเล็กมีการพัฒนาใน
ระดับท่ีสูงข้ึน 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.1 แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการฝกอบรมและศึกษา
ดูงานพนักงานสวนตําบล
และครูผูดูแลเด็ก 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 221 
ขอ 5) 

ดําเนินการจัดฝกอบรมตามโครงการฯ เพ่ือให
คณะผูบริหาร ครผููดูแลเด็ก พนักงานและผูท่ี
เก่ียวของมีความรูความเขาใจในระเบียบ  
กฎหมาย แนวทางการจดัการศึกษาปฐมวัย 
และแนวทางการดาํเนินงานภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สามารถปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตอง  

งบประมาณ 100,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 105) 
 

อบต.ละหาร และ
นอกสถานท่ี 

/กองการศึกษาฯ 
(งานระดับกอนวยั

เรียนและ
ประถมศึกษา) 

1. ประชุมเตรยีมการ/ขออนุมัตโิครงการ 
๒. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและ

เจาหนาท่ีดําเนินการ 
๓. จัดทํารายละเอียดกําหนดการอบรม 
๔. จัดทําหนังสือและประสานหนวยงานท่ี

เก่ียวของท่ีจะศึกษาดูงาน 
๕. ดําเนินงานตามโครงการ 
๖. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ผูบริหาร พนักงานสวนตําบลและครูผูดูแลเด็กท้ัง 7 ศูนย เขารวมโครงการ   
จํานวน ๓๕ คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คณะผูบริหาร ครูผูดูแลเด็กและพนักงานมีความรูความเขาใจในแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัย 
และสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนใหเด็กไดอยางมีคุณภาพ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.1 แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา   
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 222 
ขอ 8) 

ดําเนินการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา 
ไดแก อาหารกลางวันสําหรับนักเรยีนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลละหาร รวมท้ังคาใชจายในการพัฒนา
ครู, คาพัฒนาผูดูแลเด็ก และคาจดัการเรียน
การสอน (รายหัว) 

งบประมาณ ๒,510,400 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 106) 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ละหาร          
ท้ัง ๗ ศูนย  

/กองการศึกษาฯ 
 (งานระดับกอน         

วัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 

1. ผูรบัจางประกอบอาหารเสนอราคาอาหาร
กลางวันกับ อบต.ละหาร 
2. กองการศึกษาฯ จัดทําบันทึกขออนุมัติจาง
เหมาจดัทําอาหารกลางวัน/ใบสั่งจาง 
3. ผูรับจางประกอบอาหารสงมอบงาน 
๔. คณะกรรมการตรวจรับอาหารกลางวันเด็ก 
ทําการตรวจรับอาหาร 
๕. ผูรบัจางสงมอบเอกสารใหกองการศึกษาฯ 
เพ่ือทําการเบิกจายเงินคาอาหารกลางวัน 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ รอยละ 100  ของเด็กเล็กและเด็กนักเรียนในสงักัด อบต. ไดรับประทานอาหาร
กลางวัน และผูดูแลเด็กไดรบัการพัฒนาทุกคน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เด็กเล็กและนักเรียนมสีุขภาพรางกายแข็งแรงและไดรับการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับวัย 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.1 แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

๗ โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 222 
ขอ 9) 

ดําเนินการอุดหนุนอาหารกลางวันใหเด็กเล็ก
และนักเรียนตั้งแตช้ันอนุบาล – ช้ันประถม
ปท่ี ๖ ในเขตพ้ืนท่ี จํานวน ๔ โรงเรียน     

งบประมาณ ๖,124,๐๐๐ บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 110) 

เด็กอนุบาล และ
นักเรียน ป.๑-ป.๖ 
โรงเรียนในพ้ืนท่ี 
ตําบลละหาร 

/กองการศึกษาฯ 
(งานระดับกอน            
วัยเรียนและ

ประถมศึกษา) 
 

1. ขออนุมัติดําเนินการ 
2. ทําสัญญาจดัซื้อ/จดัจางตามระเบียบฯ 
3. ดําเนินงานตามโครงการ 
๔. สงมอบ/ตรวจรับ และเบิกจายเงิน 
๕. สรปุและประเมินผลโครงการ 

 
 
 
 
 
 

 

     
 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ รอยละ 100 เด็กอนุบาล และนักเรยีนในพ้ืนท่ีตั้งแตช้ันอนุบาล – ช้ันประถมปท่ี 
๖ ไดรับประทานอาหารกลางวันฟร ี

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เด็กและนักเรียนมสีุขภาพรางกายแข็งแรงและไดรับการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๖4 
ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.1 แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

๘ โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 222 
ขอ 10) 

ดําเนินการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให
เด็กเล็กและนักเรียนตั้งแตช้ันอนุบาล – ช้ัน
ประถมปท่ี ๖ สังกัด สพฐ. จํานวน 4 
โรงเรียน และเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต. ละหาร ท้ัง 7 ศูนย 

งบประมาณ 3,873,30๐ บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 107) 
 

เด็กเล็ก,                  
เด็กอนุบาลและ

นักเรียน ป.๑-ป.๖ 
ในพ้ืนท่ี 

ตําบลละหาร 
/กองการศึกษาฯ 
(งานระดับกอน                 
วัยเรียนและ

ประถมศึกษา) 
 

1. ขออนุมัติดําเนินการ 
2. ทําสัญญาจดัซื้อ/จดัจางตามระเบียบฯ 
3. ดําเนินงานตามโครงการ 
๔. สงมอบ/ตรวจรับ และเบิกจายเงิน 
๕. สรปุและประเมินผลโครงการ 

 
 
 
 
 
 

 

     
 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ รอยละ 100 เด็กเล็ก, เด็กอนุบาล และนักเรียนในพ้ืนท่ีตั้งแตช้ันอนุบาล –ช้ัน
ประถมปท่ี ๖ ไดรับประทานอาหารเสริม (นม) ฟรี 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เด็กเล็กและนักเรียนมสีุขภาพรางกายแข็งแรงและไดรับการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับวัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 ๖5 

ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.1 แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

๙ จัดหาวัสดุการ 
ศึกษาสําหรับนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 223 
ขอ 13) 

ดําเนินการจัดหาวัสดุการศึกษาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลละหารเพ่ือชวยเหลือแบงเบา
ภาระคาใชจายของผูปกครองในการจัดความรู
ใหเด็กปฐมวัย เชน จัดซื้อหนังสือตามกลุม
สาระการเรียนรู จัดหาสื่อและอุปกรณการ
เรียนการสอน ฯลฯ เปนตน 

งบประมาณ ๑50,000 บาท 
 (ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 107) 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลละหาร

จํานวน ๗ ศูนย 
/กองการศึกษาฯ 
 (งานระดับกอน           

วัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 

1. ขออนุมัติดําเนินการตามรายการ 
2. บันทึกขออนุมัตจิัดซื้อตามระเบียบฯ 
3. ดําเนินงานสงมอบพัสด ุ
๔. ตรวจรับพัสดุ และเบิกจายเงิน 

 ๕. สรุปและประเมินผล 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดรับวัสดุการศกึษาครบทุกคนท้ัง 7 ศูนย ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เด็กปฐมวัยไดรับการศึกษาท่ีมีคณุภาพมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ๖6 
ผด.๒ 



  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.1 แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 (10.1) โครงการกอสราง
ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานเกาะลอย หมูท่ี 3 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 224 
ขอ 15) 

ดําเนินการปรับปรุงศูนยพัฒนาเดก็เล็กบาน
เกาะลอย โดยการทาสภีายนอกและภายใน
อาคาร ติดตั้งรั้วสเตนเลสดานหนาพรอม
ประตู ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด 

งบประมาณ 498,000 บาท 
 (ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 110) 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานเกาะลอย  

หมูท่ี 3 
ตําบลละหาร 

/กองการศึกษาฯ 
 (งานระดับกอน           

วัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 

 

1. ขออนุมัติดําเนินการ  
2. จัดซื้อ/จัดจางระเบียบฯ  
๓. สงมอบ/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
๔. ลงทะเบียนทรัพยสิน 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ศูนยพัฒนาเดก็เล็กไดรับการปรับปรุง รอยละ 80 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ มีสถานท่ีสําหรับจัดการเรียนการสอนท่ีไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 67 

ผด.๒ 



  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.1 แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 
(ตอ) 

(10.2) โครงการตอเตมิ 
กันสาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขันติธรรม หมูท่ี 7 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 224 
ขอ 15) 

ดําเนินการปรับปรุงศูนยพัฒนาเดก็เล็กขันติ
ธรรม โดยตอเติมกันสาดโครงเหลก็หลังคา
เมทัลชีท ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 8.00 
เมตร 2 ฝง และขนาดกวาง 1.20 เมตร ยาว 
4.00 เมตร พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 52.80 
ตารางเมตร ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด 

งบประมาณ 89,000 บาท 
 (ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 110) 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขันติธรรม หมูท่ี 7 

ตําบลละหาร 
/กองการศึกษาฯ 
 (งานระดับกอน           

วัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 

 

1. ขออนุมัติดําเนินการ  
2. จัดซื้อ/จัดจางระเบียบฯ  
๓. สงมอบ/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
๔. ลงทะเบียนทรัพยสิน 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ศูนยพัฒนาเดก็เล็กไดรับการปรับปรุง รอยละ 80 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ มีสถานท่ีสําหรับจัดการเรียนการสอนท่ีไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 68 
ผด.๒ 



  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.1 แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการจดัการศึกษาอบรม
การรณรงคเพ่ือตอตานและ
ปองกันยาเสพติดสําหรับ
เยาวชน (D.A.R.E) 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 226 
ขอ 20) 

ดําเนินการจัดอบรมตามโครงการฯ เพ่ือ
ควบคุมการขยายตัวของยาเสพติดและลดการ
แพรระบาดของยาเสพติดในโรงเรยีน และ
เพ่ือใหเยาวชนรูทันโทษภัยและวิธีการปองกัน
ยาเสพตดิ 

งบประมาณ ๑50,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 111) 
 

อบต.ละหาร 
/กองการศึกษาฯ 

(งานศึกษาไมกําหนด
ระดับ) 

1. ขออนุมัติดําเนินโครงการ/ประสานกับ
ตํารวจ D.A.R.E. เชิญเปนวิทยากรบรรยาย 

๒. อบต. และตํารวจ D.A.R.E. ประสานกับ
ผูบริหารโรงเรียน ขออนุญาตนําโครงการเขา
สอนเด็ก/จัดทําแผนการสอน และดําเนินการ
สอน 

3. มอบรางวัลและเกียรติบัตร 
 ๔. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ นักเรียนช้ันประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีเขารับการอบรมการรณรงค
ปองกัน จํานวนไมนอยกวา ๒๐๐ คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในโรงเรียนชะลอตัวและลดลง จนไมเกิดปญหาการแพร
ระบาดในโรงเรยีน  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.1 แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

๑2 โครงการจดังานวันเด็ก
แหงชาติ  
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 226 
ขอ 21) 

ดําเนินการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป  
2561 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดมีความ 
สัมพันธ ความสามัคคี และความสามารถใน
การริเริ่ม การแสดงออกทางดานสรางสรรค
ตางๆ  

งบประมาณ 1๕0,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 111) 
 

อบต.ละหาร   
/กองการศึกษาฯ 

(งานศึกษาไมกําหนด
ระดับ) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ/เชิญประชุมผูท่ี 
    เก่ียวของ/แตงตั้งคณะทํางานและกําหนด 
    หนาท่ี 
 2. ดําเนินการวางแผนตามท่ีกําหนด/  
     ประชาสัมพันธ  

   3. บันทึกขออนุมัตจิัดซื้อ/จดัจางตามระเบียบ 
   4. ดําเนินงานตามโครงการ 

5. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

  
 
 

 
 

        

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนเขารวมกิจกรรม จํานวนไมนอยกวา 2๐๐ คน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนมีความรักความสามคัคีมากข้ึน และเปนคนดีของสังคมตอไป 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

๑ โครงการจดัการแขงขัน
กีฬาเยาวชนและประชาชน
ตานยาเสพติด   
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 227 
ขอ 1) 

ดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตานยาเสพติด เพ่ือสงเสริมสุขภาพ
พลานามัยของเยาวชนและประชาชนใหมี
รางกายสมบูรณแข็งแรง และเสรมิสราง
ความสามัคคีในชุมชน สงเสริมใหเยาวชนใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน 

งบประมาณ 6๐0,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 151) 

 

อบต.ละหาร 
/กองการศึกษาฯ 

(งานกีฬาและ
นันทนาการ) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ/ประสานผูท่ีเก่ียวของ  
/เชิญประชุมผูบริหารและคณะกรรมการท่ี        
ไดรับการแตงตั้งเพ่ือกําหนดประเภทกีฬา 
2. ประชาสัมพันธและรับสมัครเขารวม 
    โครงการ 
3. บันทึกขออนุมัตจิัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ 
๔. ดําเนินการตามโครงการ 
๕. สรปุและประเมินผล 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ลดอัตราผูท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ี รอยละ 80 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงปญหาและแนวทางการแกไขปญหายาเสพติด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

2 โครงการจัดสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬา  
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 234 
ขอ 10) 

ดําเนินการจัดสงนักกีฬา เยาวชน และ
ประชาชน เขารวมแขงขันกีฬาตาง ๆ เชน 
กีฬา มวก.นนทบุรีคัพ, กีฬาสามัคคีระดับ
อําเภอ ฯลฯ เพ่ือสงเสริมสุขภาพพลานามัย
ใหแข็งแรง เกิดความสามัคคีในหมูคณะ    
และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

งบประมาณ ๑๓0,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 151) 

 

อําเภอบางบัวทอง/
สนามกีฬา 

จังหวัดนนทบุร ี
/กองการศึกษาฯ 

(งานกีฬาและ
นันทนาการ) 

 

1. ขออนุมัติดําเนินการ  
2. บันทึกขออนุมัติเบิกจายและจดัซื้อ/จัดจาง 
ตามคาใชจายของโครงการ 
3. ประชาสัมพันธ/ดําเนินการตามโครงการ 
4. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เด็ก เยาวชนและประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลละหาร เขารวมโครงการ                    
ไมนอยกวา ๑๐๐ คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เด็ก เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพพลานามยัท่ีสมบูรณแข็งแรง และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
หางไกลยาเสพติด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 จัดหาวัสดุ อุปกรณกีฬา
ประจําหมูบาน 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 228 
ขอ 6) 

ดําเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณกีฬา แจกจาย
ใหหมูบานในเขตตาํบลละหารเพ่ือสงเสริม
สุขภาพและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน      
เชน ฟุตบอล ตะกรอ ฟุตซอล และวัสดุ
เครื่องเลนของเด็ก ฯลฯ 

งบประมาณ ๑๕0,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 151) 
 

พ้ืนท่ีตําบลละหาร 
หมูท่ี ๑-๙ 

/กองการศึกษาฯ 
(งานกีฬาและ
นันทนาการ) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ 
2. ขออนุมัตจิัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสด ุ
3. ประชาสัมพันธและดําเนินโครงการ 
4. สงมอบพัสดุ/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน 
5. สรุปและประเมินผล 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จัดหาวัสดุอุปกรณกีฬาใหกับทุกหมูบาน จํานวนไมนอยกวา ๑๐ ชุด/ป ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนมีอุปกรณกีฬาสําหรับแขงขันกีฬาประจําหมูบาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 73 
ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการจดัหาอุปกรณเด็ก
เลนประจําหมูบาน/เครื่อง
ออกกําลังกายสําหรับ
ประชาชนและผูสูงอาย ุ
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 344 
ขอ 13) 

ดําเนินการจัดซื้อครุภณัฑกีฬา อุปกรณเด็ก
เลนประจําหมูบาน/เครื่องออกกําลังกาย
สําหรับประชาชนและผูสูงอายุ จํานวน 1 ชุด 

ตั้งไว ๒,๐๐๐,๐00 บาท 

(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 152) 

ตําบลละหาร 
/กองการศึกษา 

(งานกีฬาและ
นันทนาการ) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ 
2. บันทึกอนุมัติจัดซื้อ/จดัจางตามระเบียบฯ 
๓. สงมอบ/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
๔. ลงทะเบียนทรัพยสิน 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เด็ก เยาวชนและประชาชนมีอุปกรณเด็กเลน และเครื่องออกกําลังกายประจํา
หมูบาน ทุกหมูบาน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ มีครุภัณฑอุปกรณออกกําลังกายและเลนกีฬา ในการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ทําให
ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการรับบริการดานการพัฒนาคณุภาพชีวิตมากยิ่งข้ึน 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการกอสราง ปรับปรุง 
ซอมแซมลานกีฬา/สนาม
กีฬา/รั้วเหล็ก/รั้วตาขาย
ลอมรอบลานกีฬา และ/
หรือโครงหลังคาในเขต
พ้ืนท่ี 
(1.๑) โครงการกอสราง
หลังคาโครงหลังคลมุลาน
อเนกประสงค บริเวณหนา
โรงเรียนอิสลามสมัพันธ 
ตนสังกัด หมูท่ี 2 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 229 
ขอ 7) 

ดําเนินการกอสรางหลังคาโครงเหล็กคลมุลาน
อเนกประสงค ขนาดกวาง 10.00 เมตร ยาว 
35.00 เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา 350.00 
ตารางเมตร ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด 

งบประมาณ 2,200,๐00 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 139) 

หนาโรงเรียน
อิสลามสัมพันธ 

ตนสังกัด                       
หมูท่ี 2 

ตําบลละหาร 
/กองชาง 

(งานไฟฟาถนน) 
 

1. สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีโครงหลังคาท่ีไดมาตรฐาน จํานวน ๑ แหง    ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนมีพ้ืนท่ีในการทํากิจกรรมบริเวณลานอเนกประสงค ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน และ
สามารถใชงานไดมากกวา ๕ ป  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 
(ตอ) 

(1.๒) โครงการกอสราง
ลาน คสล. บานเกาะลอย 
หมูท่ี 3 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 232 
ขอ 7) 

ดําเนินการกอสรางลาน คสล. ขนาดกวาง 
8.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร คอนกรีตหนา 
0.15 เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา 72.00 ตาราง
เมตร ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด 

งบประมาณ 5๐,๐00 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 139) 
 

บริเวณ               
บานเกาะลอย 

หมูท่ี 3 
ตําบลละหาร 

/กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 

1. สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีลาน คสล. ท่ีไดมาตรฐาน จํานวน ๑ แหง    ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนมีพ้ืนท่ีในการทํากิจกรรมบริเวณลานอเนกประสงค ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน และ
สามารถใชงานไดมากกวา ๕ ป  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 
(ตอ) 

(1.๓) โครงการกอสราง
หลังคาโครงเหล็กคลุมลาน
อเนกประสงค หนามัสยิด 
นูรุลฮิดายะห (แสงประทีป) 
หมูท่ี 9 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 229 
ขอ 7) 
 

ดําเนินการกอสรางหลังคาโครงเหล็กคลมุลาน
อเนกประสงค ขนาดกวาง 8.80 เมตร ยาว 
46.00 เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา 404.80 
ตารางเมตร ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด 

งบประมาณ 2,550,๐00 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 139) 
 

หนามัสยดิ             
นูรุลฮิดายะห 
(แสงประทีป) 

หมูท่ี 9 
ตําบลละหาร 

/กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 

1. สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีโครงหลังคาท่ีไดมาตรฐาน จํานวน ๑ แหง    ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนมีพ้ืนท่ีในการทํากิจกรรมบริเวณลานอเนกประสงค ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน และ
สามารถใชงานไดมากกวา ๕ ป  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
    4.4 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

๑ โครงการควบคมุปองกัน
โรคพิษสุนัขบา และการทํา
หมันแมว, สุนัขในพ้ืนท่ี 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 246 
ขอ 1) 
 

ดําเนินการฉีดวัคซีนควบคมุปองกันโรคพิษ
สุนัขบาและทําหมันแมว, สุนัข ลดความเสีย่ง
การติดเช้ือโรคพิษสุนัขบาจากสตัวสูคน 

งบประมาณ ๑50,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 121) 

หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๙
ตําบลละหาร  
/กองสงเสริม          
การเกษตร 
(งานบริการ

สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ/ประสานหนวยงานท่ี 
    เก่ียวของ/ประชุมคณะกรรมการท่ีไดรับ   
    การแตงตั้ง/ประชาสัมพันธโครงการ 
2. บันทึกขออนุมัติเบิกจาย และจดัซื้อ/  
    จัดจางวัสดุ/อุปกรณตามคาใชจายของ   
    โครงการ 
๓. ดําเนินการตามโครงการ  
 ๔. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวนสัตวเลี้ยงในพ้ืนท่ีไดรับการควบคุมปองกันโรค ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ สามารถควบคุมประชากรแมว, สุนัขเรรอนใหเปนระเบียบเรยีบรอยและลดความเสี่ยงจากการติด
เช้ือโรคพิษสุนัขบาจากสัตวเลี้ยงสูคน 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
    4.4 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

2 โครงการควบคมุปองกัน
โรคไขหวัดนก 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 246 
ขอ 2) 
 

ดําเนินการรณรงคประชาสัมพันธการปองกัน
และควบคมุการแพรระบาดของโรคไขหวัดนก 
โดยจดัทําปาย, แผนพับ และสื่อ
ประชาสมัพันธตางๆ 

งบประมาณ 70,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 121) 
 

ตําบลละหาร  
/กองสงเสริม        
การเกษตร 
(งานบริการ

สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ 
2. ขออนุมัติเบิกจาย และจัดซื้อ/  
    จัดจางวัสดุ/อุปกรณตามคาใชจายของ   
    โครงการ 
๓. ดําเนินการตามโครงการ  
 ๔. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวนผูปวยลดลง รอยละ ๘๐ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ สามารถปองกันและควบคุมไมใหโรคไขหวัดนกเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.4 แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพตดิ 

กิจกรรม : สงเสริมการ

บําบัดฟนฟูผูตดิ/ผูเสพ            

ยาเสพตดิ  

และกิจกรรมสงเสริมการ

ฝกอบรมอาชีพใหแกผูผาน

การบําบัดฟนฟู 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 249 
ขอ 5) 
 

- ดําเนินการจดักิจกรรมรณรงค

ประชาสมัพันธการสรางจิตสํานึกตอตานยา

เสพติด ผานสื่อประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ  

- ดําเนินการจดักิจกรรมสงเสรมิการบําบัด

ฟนฟูผูติด/ผูเสพยาเสพตดิ และกิจกรรมการ

สงเสริมการฝกอบรมอาชีพใหแกผูท่ีผานการ

บําบัดฟนฟู โดยการจัดคายบําบัดฟนฟูและ

ฝกอาชีพ จํานวน ๑๕ วัน เปาหมาย ๕๐ คน 

จํานวน ๑ ครั้ง 

งบประมาณ ๓๐0,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 120) 

งบประมาณ ๓25,000 บาท 
(เงินอุดหนุนท่ัวไปจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน งบประมาณรายจาย 
ประจําป ๒๕61) 

 

อบต.ละหาร 
/กองสาธารณสุข 
(งานโรงพยาบาล) 

1. ขออนุมัตดิําเนินโครงการ/เชิญประชุม
ผูเก่ียวของ/แตงตั้งคณะทํางานและกําหนด
หนาท่ี 
๒. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนด/
ประชาสมัพันธ/ประสานงานผูเก่ียวของ 
๓. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสด ุ
4. ดําเนินงานตามโครงการ 
5. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ๑. เยาวชนประชาชนกลุมเสี่ยง เขารวมกิจกรรมในโครงการจาํนวนไมนอย 

                             กวา ๕๐ คน 

                         ๒. เยาวชน ประชาชนกลุมเสี่ยงมีความรูถึงโทษภัยยาเสพติด ไมนอยกวา 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เยาวชนและประชาชนกลุมเสี่ยงมีจติสาํนึกท่ีดี สามารถปฎิบัตตินใหปลอดภัยในการดํารงชีวิต

ประจําวันได 
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                             รอยละ ๘๐ 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.4 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการรณรงคและ
สงเสริมสื่อการ
ประชาสมัพันธถึงโทษ          
ภัยของยาเสพติด 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 247 
ขอ 3) 
 

ดําเนินการจัดทําสื่อตางๆ เชน เอกสาร  

แผนพับ/ปายโฆษณา ประชาสัมพันธให

ความรูแกผูท่ีเก่ียวของไดรูถึงโทษภัยของ         

ยาเสพตดิ 

งบประมาณ ๕0,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 124) 

ตําบลละหาร 
/กองสาธารณสุข 

(งานบริการ
สาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น) 
 

1. ขออนุมัตดิําเนินโครงการ/เชิญประชุม
ผูเก่ียวของ/แตงตั้งคณะทํางานและกําหนด
หนาท่ี 
๒. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนด/
ประชาสมัพันธ/ประสานงานผูเก่ียวของ 
๓. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสด ุ
4. ดําเนินงานตามโครงการ 
5. สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ประชาชนมีความรูถึงโทษภัยยาเสพติด ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เยาวชนและประชาชนรูทันโทษภัยและรูแนวทางการปองกันยาเสพตดิมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.๒ 



 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.4 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการเยาวชนรุนใหม 
รวมใจ รวมพลังประสาน
ตานภัยยาเสพติด 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 248 
ขอ 4) 
 

-ดําเนินการจดักิจกรรมใหความรูและรณรงค

สงเสริมใหประชาชนกลุมเสี่ยงและเยาวชน

ใหใชเวลาวางใหเปนประโยชน และมีสวน

รวมในการตานยาเสติด เชน เขาคายอบรม

กีฬาและสันทนาการตางๆ  

-จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จัด
งานประกวด/แขงขันเตนแอโรบิค ฮูลาฮูป 
เพ่ือสุขภาพ ฯลฯ เปนตน 

งบประมาณ 200,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 123) 

 

โรงเรียนในพ้ืนท่ี
ตําบลละหาร 

/กองสาธารณสุข 
(งานบริการ

สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น) 

 

1. ขออนุมัตดิําเนินโครงการ/เชิญประชุม
ผูเก่ียวของ/แตงตั้งคณะทํางานและกําหนด
หนาท่ี 
๒. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนด/
ประชาสมัพันธ/ประสานงานผูเก่ียวของ 
๓. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสด ุ
4. ดําเนินงานตามโครงการ 
5. สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ประชาชนมีความรูถึงโทษภัยยาเสพติด ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เยาวชนและประชาชนมีสวนรวมในการปองกันยาเสพตดิ เพ่ือลดอัตราการแพรระบาดของ             

ยาเสพตดิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81 ผด.๒ 



 
 

  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.4 แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการบริการ
สาธารณสุขเคลื่อนท่ี
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 250 
ขอ 6) 
 

- จัดกิจกรรมการออกใหบริการสาธารณสุข
เคลื่อนท่ีในชุมชนเขตตําบลละหาร จํานวน 
9 หมูบาน 
- สอนสุขศึกษา/อบรม ใหความรูเก่ียวกับ
สุขภาพ และโรคตางๆ ใหแกประชาชนทุก
กลุมวัย 

งบประมาณ ๑๐0,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 122) 

 

ชุมชนในเขต 
ตําบลละหาร 
หมูท่ี ๑-๙ 

/กองสาธารณสุขฯ 
(งานบริการ

สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น) 

1. ขออนุมัตดิําเนินโครงการ/เชิญประชุม
ผูเก่ียวของ/แตงตั้งคณะทํางานและกําหนด
หนาท่ี 
๒. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนด/
ประชาสมัพันธ/ประสานงานผูเก่ียวของ 
๓. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสด ุ
4. ดําเนินงานโครงการ 
5. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีแตละชุมชน/หมูบาน ไดรบับริการดานสาธารณสุข             
อยางนอยรอยละ 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขไดอยางครอบคลุมและท่ัวถึง และมคีุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 
 
 
 
 
 

82 ผด.๒ 



 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.4 แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการบริจาคโลหิต
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 251 
ขอ 7) 
 

ดําเนินการรับบรจิาคโลหิตในกลุมเปาหมาย 
ปรกอบดวย ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน 
อบต.ละหาร หนวยงานภาครัฐภาคเอกชนใน
เขตพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป จํานวน 2 
ครั้ง/ป ครั้งละไมนอยกวา 50 คน 

งบประมาณ ๕0,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 122) 
 

อบต.ละหาร 
/กองสาธารณสุขฯ 

(งานบริการ
สาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น) 

1. ขออนุมัตดิําเนินโครงการ/เชิญประชุม
ผูเก่ียวของ/แตงตั้งคณะทํางานและกําหนด
หนาท่ี 
๒. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนด/
ประชาสมัพันธ/ประสานงานผูเก่ียวของ 
๓. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสด ุ
4. ดําเนินงานโครงการ 
5. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ผูบรหิาร ขาราชการ พนักงานอบต.ละหาร หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในเขต
พ้ืนท่ี ประชาชนท่ัวไป เขารวมโครงการครั้งละไมนอยกวา ๕๐ คน จาํนวน 2 ครั้ง 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ๑. โรงพยาบาลมีโลหิตสํารองใชรักษาผูปวยท่ีมคีวามจําเปนไดทันทวงที 
                         ๒. ลดอัจราการตายของประชาชน 
                         ๓. ประชาชนทุกหมูเหลามีความรักสามัคคีตอกัน 

 
 
 
 
 
 

83 ผด.๒ 



 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.4 แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการรณรงคปองกันโรค
เอดสและโรคตดิตอทาง
เพศสัมพันธ 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 253 
ขอ 9) 
 

- จัดอบรมใหความรูแกเด็กและเยาวชนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนทุกโรงเรยีนในเขต
พ้ืนท่ีตําบลละหาร จาํนวน 4 โรงเรียน 
- จัดทําสื่อประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ เชน 
ปาย เอกสาร แผนพับ ฯลฯ เผยแพรแกเด็ก
และเยาวชน ประชาชนในเขตตําบลละหาร
ทุกหมูบาน/ชุมชน 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย เพ่ือ
ปองกันโรคเอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 

งบประมาณ 2๕๐,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 123) 
 

โรงเรียนมัธยมใน
เขตตําบลละหาร  

จํานวน 
4 โรงเรียน 

/กองสาธารณสุขฯ 
(งานบริการ

สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น) 

 

1. ขออนุมัติดําเนินโครงการ/ประชุม
ผูเก่ียวของ/แตงตั้งคณะทํางานและกําหนด
หนาท่ี 

๒. ดําเนินการแผนงานท่ีกําหนด/
ประชาสมัพันธ/ประสานงานผูเก่ียวของ 

๓. ขออนุมัตจิัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสด ุ
๔. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
๕. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษา/ผูเขารวมกิจกรรม มีความรูเรื่องโรคเอดส
และโรคตดิตอทางเพศสมัพันธเพ่ิมมากข้ึน ไมนอยกวารอยละ 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1. เด็ก เยาวชนและประชาชน มีความรูเก่ียวกับโรคเอดสเพ่ิมมากข้ึน 
                         2. เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความตระหนักถึงอันตราย พิษภัยของโรคเอดสและโรคตดิตอทาง
เพศสัมพันธเพ่ิมข้ึน 
                         3. เด็ก เยาวชนและประชาชน มีทัศนคติท่ีถูกตองและเห็นความสําคญัของการใชอุปกรณปองกัน
โรคมากข้ึน 

84 ผด.๒ 



 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.4 แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการรณรงค ปองกัน
โรคตดิตอและโรคไมติดตอ 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 254 
ขอ 10) 
 

- รณรงค ประชาสัมพันธ ผานสื่อ เชน จัดทํา
ปายประชาสัมพันธ เอกสารความรู จดหมาย
ขาว เสียงตามสายหอกระจายขาว ฯลฯ 
- อบรมใหความรูเด็ก เยาวชน ประชาชนใน
ชุมชน 
- กิจกรรมรณรงค ประชาสมัพันธ เชิงรุก
ตามสถานท่ีตางๆ เก่ียวกับโรคตดิตอและโรค
ไมตดิตอ โรคอุบัติใหม อุบัติซ้าํ โรคประจํา
ถ่ิน ตามสถานการณโรค 
- ดําเนินการควบคมุโรครวมกับภาคี
เครือขายสุขภาพ กรณีเกิดโรคระบาด 
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ นํ้ายา และวัสดุ
วิทยาศาสตรการแพทยสนับสนุนประชาชน 
ในการปองกัน ควบคุมโรค 

งบประมาณ 25๐,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 123) 

ครัวเรือน ชุมชน 
หมูบานจัดสรร 
สถานท่ีราชการ 

สถานประกอบการ 
โรงเรียน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

และสถานท่ีอ่ืนๆ 
ในพ้ืนท่ีตําบลละ
หาร หมูท่ี ๑-๙ 

/กองสาธารณสุขฯ 
(งานบริการ

สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น) 

 

1. ขออนุมัติดําเนินโครงการ/ประชุม
ผูเก่ียวของ/แตงตั้งคณะทํางานและกําหนด
หนาท่ี 

๒. ดําเนินการแผนงานท่ีกําหนด/
ประชาสมัพันธ/ประสานงานผูเก่ียวของ 

๓. ขออนุมัตจิัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสด ุ
๔. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
๕. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ๑. นักเรียน/ผูเขารวมกิจกรรม มีความรูเรื่องโรคติดตอและโรคไมตดิตอเพ่ิมมาก
ข้ึน ไมนอยกวารอยละ 80  

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ๑. เด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชนมีความรูและสามารถปองกันตนเองจากการเจ็บปวย
เพ่ิมข้ึน ตลอดจนดูแลรักาอาการเจ็บปวยเบ้ืองตนไดถูกตอง 
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                        2. ประชาชน/กลุมเสี่ยงผูเขารวมกิจกรรม มีความรูเรื่องโรคตดิตอและโรคไม
ติดตอเพ่ิมมากข้ึน ไมนอยกวารอยละ 80 

                         2. การเจ็บปวยลดลง หรือไมเกิดการเจ็บปวยและระบาดของโรคตางๆ ในชุมชน 
                         3. ประชาชนมีสุขภาวะท่ีด ี

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.4 แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการพัฒนามาตรฐาน
สถานท่ีจําหนายอาหารและ
สะสมอาหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 255 
ขอ 11) 
 

- อบรมใหความรู ศึกษาดูงานใหแก
ผูประกอบการ เจาของกิจการ รานจําหนาย
อาหาร แผงลอยจําหนายอาหาร ผูประกอบ
เลี้ยงอาหารในโรงอาหารในสถานศึกษา 
โรงงาน หมูท่ี 1-9 ตําบลละหาร จํานวน 
100 คน 
- รณรงคประชาสัมพันธดวยสื่อตางๆ เชน 
ปาย แผนพับ ฯลฯ 
- จัดซื้อนํ้ายา วัสดุ อุปกรณ วัสดุ
วิทยาศาสตรทางการแพทย 

งบประมาณ 20๐,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 122) 

ผูประกอบการ 
เจาของกิจการ 
รานจําหนาย

อาหาร แผงลอย
จําหนายอาหาร 
ผูประกอบการ
อาหารในโรง
อาหารใน

สถานศึกษา 
โรงงาน หมูท่ี 1-9 

ตําบลละหาร 
/กองสาธารณสุขฯ 

(งานบริการ
สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น) 
 

1. ขออนุมัติดําเนินโครงการ/ประชุม
ผูเก่ียวของ/แตงตั้งคณะทํางานและกําหนด
หนาท่ี 

๒. ดําเนินการแผนงานท่ีกําหนด/
ประชาสมัพันธ/ประสานงานผูเก่ียวของ 

๓. ขออนุมัตจิัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสด ุ
๔. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
๕. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ๑. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ 100 
                         2. รานอาหารแผงลอยจําหนายอาหารในโรงอาหาร ผานเกณฑมาตรฐาน          
ไมต่ํากวารอยละ 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ๑. สถานท่ีจําหนายอาหารไดรับการรับรองมาตรฐาน การสุขาภิบาลอาหารเพ่ิมข้ึน 
                         2. ไมพบการปนเปอนเช้ือโรค หนอนพยาธิ สารเคมี และสิ่งปนเปอนตางๆ  
                         3. ผูประกอบการ ผูปฏิบัติงานเก่ียวกับอาหาร มีความรู มีจติสํานึกในการประกอบการอยาง
ถูกตองมากข้ึน 

86 ผด.๒ 



                         4. ไมเกิดโรคติดตอจากอาหารและนํ้าเปนสื่อในพ้ืนท่ีตําบลละหาร 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.4 แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการรณรงคพนหมอก
ควันและทําลายแหลง
เพาะพันธุยุงลายปองกันโรค
ไขเลือดออก 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 256 
ขอ 12) 
 

- จัดกิจกรรมการพนหมอกควันและทําลาย
แหลงเพาะพันธุยุงลายใหครอบคลมุเขต
พ้ืนท่ีทุกหมุบาน/ชุมชนในตําบลละหาร ไม
นอยกวา 3 ครั้ง/ป 
- จัดซื้อ/จัดหา วัสดุอุปกรณ วัสดนํุ้ามัน
เช้ือเพลิงและหลอลื่น และวัสดุวิทยาศาสตร
ทางการแพทยท่ีจําเปนใหเพียงพอ 

งบประมาณ 15๐,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 123) 
 

หมูท่ี 1-9  
ตําบลละหาร 

/กองสาธารณสุขฯ 
(งานบริการ

สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น) 

1. ขออนุมัติดําเนินโครงการ/ประชุม
ผูเก่ียวของ/แตงตั้งคณะทํางานและกําหนด
หนาท่ี 

๒. ดําเนินการแผนงานท่ีกําหนด/
ประชาสมัพันธ/ประสานงานผูเก่ียวของ 

๓. ขออนุมัตจิัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสด ุ
๔. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
๕. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ๑. การปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก ครอบคลุมพ้ืนท่ีไมนอยกวารอยละ 80 
                         2. อัตราปวยโรคไขเลือดออกไมเกิน 50:แสน ของประชากร 
                         3. ผูปวยโรคไขเลือดออกไดรับการควบคมุการระบาด ภายใน 24 ช่ัวโมง             
ทุกราย 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ๑. ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีไมเกิดโรคไขเลือดออก 
                         2. กรณีเกิดโรคไขเลือดออกสามารถควบคมุการติดตอและการระบาดของโรคไดรวดเร็วมากข้ึน 
                         3. ยุงและแมลงพาหะนําโรคในเขตพ้ืนท่ีตําบลละหารลดลง 
                         4. อัตราการปวยดวยโรคไขเลือดออกในตําบลละหารลดนอยลง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.4 แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการรณรงคใหความรู
ตําบลละหารปลอดโรค
ไขเลือดออก 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 257 
ขอ 13) 
 

-จัดทําสื่อความรูตางๆ เชน ปายโฆษณา 
แผนพับ เอกสาร ฯลฯ เผยแพรใหประชาชน
ในชุมชน/หมูบาน ท้ัง 9 หมูบานในตําบล 
ละหาร 
-จัดกิจกรรมเดินรณรงคหรือนิทรรศการให
ความรูแกประชาชนในเขตพ้ืนท่ีในวันสําคัญ
หรืองานสําคญั 

งบประมาณ 100,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 124) 
 

หมูท่ี ๑-๙ 
ตําบลละหาร 

/กองสาธารณสุขฯ 
(งานบริการ

สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น) 

 

1. ขออนุมัติดําเนินโครงการ/ประชุม
ผูเก่ียวของ/แตงตั้งคณะทํางานและกําหนด
หนาท่ี 

๒. ดําเนินการแผนงานท่ีกําหนด/
ประชาสมัพันธ/ประสานผูประกอบการ
รานอาหารท่ีเก่ียวของ 

๓. ขออนุมัตจิัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสด ุ
๔. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
๕. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ๑. การปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกครอบคลมุพ้ืนท่ีไมนอยกวา รอยละ ๘๐  
                        2. อัตราปวยโรคไขเลือดออกไมเกิน 50:แสน ของประชากร 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ๑. ประชาชนตําบลละหารมีความรูในการปองกันโรค สามารถดูแลตัวเองและสมาชิกในครอบครัว
ไมใหเกิดโรคไขเลือดออกได 
                         2. ประชาชนตระหนักและเห็นความสําคญัในการปองกันโรคไขเลือดออก ตลอดจนใหความ
รวมมือมสีวนรวมในการดูแลและปองกันควบคุมโรคเพ่ิมมากข้ึน 
                         3. ประชาชนตําบลละหารมีคณุภาพชีวิตท่ีด ี
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.4 แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการกองทุนเพ่ือการ
ดูแลผูสูงอายุท่ีมภีาวะ
พ่ึงพิง 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 260 
ขอ 16) 
 

-สนับสนุน/สมทบการดําเนินงานเพ่ือการ
ดูแลผูสูงอายุท่ีมภีาวะพ่ึงพิงตําบลละหาร 
-เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานกองทุนเพ่ือ
การดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงตําบลละหาร 
เชน คาเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ี/
คระกรรมการ คาดําเนินการสํารวจ/คนหา
ขอมูลของผูสูงอายุท่ีมภีาวะพ่ึงพิง คาวัสด/ุ
อุปกรณตางๆ ท่ีจําเปน 

งบประมาณ 200,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 121) 
 

หมูท่ี ๑-๙ 
ตําบลละหาร 

/กองสาธารณสุขฯ 
(งานบริการ

สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น) 

 

1. ขออนุมัติดําเนินโครงการ/ประชุม
ผูเก่ียวของ/แตงตั้งคณะทํางานและกําหนด
หนาท่ี 

๒. ดําเนินการแผนงานท่ีกําหนด/
ประชาสมัพันธ/ประสานงานผูเก่ียวของ 

๓. ขออนุมัตจิัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสด ุ
๔. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
๕. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ผูสูงอายุท่ีมภีาวะพ่ึงพิงในเขตพ้ืนท่ีตําบลละหาร รอยละ 80 ไดรับการดูแล
สุขภาพ สงเสรมิสุขภาพ รักษาฟนฟูสมรรถภาพตามชุดสิทธิประโยชน 
 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในเขตพ้ืนท่ีตําบลละหาร ไดรับการดูแลตามชุดสิทธิประโยชนของกองทุนฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.4 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

๑4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
จิตอาสาดานสาธารณสุข
ตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 262 
ขอ 19) 
 

-อบรมฟนฟูความรูแกจติอาสาดาน
สาธารณสุข  
-จัดทัศนศึกษาดูงานในกลุม อสม. จิตอาสา
ดานสาธารณสุข คณะผูบริหาร สมาชิกสภา 
อบต. และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ปละ 1 ครั้ง 
จํานวน 100 คน 

งบประมาณ ๓๕0,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 123) 
 

อบต.ละหาร           
และนอกสถานท่ี   
/กองสาธารณสุขฯ 

(งานบริการ
สาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น) 

1. ขออนุมัตดิําเนินโครงการ/เชิญประชุม
ผูเก่ียวของ/แตงตั้งคณะทํางานและกําหนด
หนาท่ี 
๒. ประกาศรับสมัครจิตอาสา 
๓. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสด ุ
4. จัดประชุม/อบรมจติอาสาฯ 
5. ศึกษาดูงาน 
6. สรปุและประเมินผล 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1. จิตอาสาดานสาธารณสุข รอยละ 100 ไดรบัการพัฒนา  
                         2. ประชาชนรอยละ 100 ไดรับการบริการดานสาธารณสุขตามมาตรฐานการ 
สาธารณสุขมูลฐาน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ๑. จิตอาสาดานสาธารณสุข มีความรูความมั่นใจในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน 
                         2. จิตอาสาดานสาธารณสุข มีประสบการณและแนวคิดในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
                         3. จิตอาสาดานสาธารณสุข สามารถนําความรูจากการศึกษาดูงานมาปรับใชใหเหมาะสมกับ
สภาพความเปนอยูของชุมชนในปจจุบัน และนํามาถายทอดใหประชาชนไดรับรู 
                         4. เกิดความรักความสามัคคี สรางสมัพันธภาพท่ีดีระหวางกลุมจิตอาสาดานสาธารณสุข                 
และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 

 

 

90 

ผด.๒ 



 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.4 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 อุดหนุนกิจกรรมการ
สาธารณสุขมูลฐานของ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) 
ตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 323 
ขอ 2) 

อุดหนุนงบประมาณแกอาสาสมัครสาธารณสุข  
ประจําหมูบาน (อสม.) ตําบลละหาร เพ่ือ
ดําเนินกิจกรรมดานการบริการสาธารณสุข           
มูลฐาน ๓ กลุมกิจกรรมหรือปฏิบัติตาม
นโยบายท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
จํานวน ๙ หมูบาน หมูบานละ ๗,๕๐๐ บาท 

งบประมาณ ๖๗,๕00 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 125) 
 

หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๙
ตําบลละหาร   

/กองสาธารณสุขฯ 
(งานบริการ

สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น) 

อุดหนุนใหแกอาสา 
สมัครสาธารณสุข  

(อสม.)ในพ้ืนท่ีตําบล 
ละหาร 

1. ดําเนินการจัดทําหนังสือแจงแกประธาน 
อมส. ตําบลละหารทุกหมูบาน 
2. ดําเนินการรวบรวมเอกสารโครงการ   
เพ่ือเสนอผูบริหาร และจดัทําบันทึกขอตกลง 
3. ดําเนินการเบิกจายเงินเขาบัญชีงาน
บริการสาธารณสุขมูลฐานของแตละหมูบาน 
4. ติดตามผลการดําเนินงานของแตละ
หมูบาน 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ๑. อสม. ท้ัง ๙ หมูบาน ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ หมูบานละ 7,500 
บาท 
  ๒. ประชาชนในหมูบาน อยางนอยรอยละ 80 ไดรับการดูแลสุขภาพและการ
บริการจาก อสม. ประจําหมูบาน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1. ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลละหารไดรับการบริการดานสาธารณสุขมลูฐานแกชุมชน เชนการ

รักษาพยาบาลเบ้ืองตน การปองกันและควบคมุโรค การสงเสรมิสุขภาพ และการฟนฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาล

เบ้ืองตน อยางครอบคลมุและท่ัวถึง 

  ๒. ประชาชนมสีุขภาพและอนามยัท่ีดีข้ึน 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.4 แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการอุดหนุนกิจกรรม

การพัฒนาปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดใน

เด็กและเยาวชน 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 322 
ขอ 1) 

- จัดกจิกรรมใหความรูและฝกทักษะการปฏิเสธยา

เสพติด 

- อุดหนุนงบประมาณแกหนวยงานราชการ เชน 

โรงเรียน หรือกลุมประชาชน ในการดําเนินการ

แกไขปองกันปญหายาเสพติด จาํนวน 50,000 

บาท/แหง รายละเอยีด ดังนี ้

(1) โครงการเยาวชนคนดีหลีกหนยีาเสพติด จาก
โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 
(2) โครงการเทศกาลดนตรีตานภัยยาเสพติด “ST 
Anti-Festival” จากโรงเรียนแสงประทีปรัฐบํารุง 
(3) โครงการรูทันยาเสพติดบําเพญ็กิจกรรม 
สาธารณประโยชน จากโรงเรียนสุเหราเขียว 
(4) โครงการรณรงคการปองกันและแกไขปญหา             
ยาเสพติดในสถานศึกษา ภายใตยุทธศาสตร               
”ร้ัวโรงเรียน” จากโรงเรียนสุเหราปากคลองลํารี 

งบประมาณ 200,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕61 หนา 124) 

 

โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในเขตพ้ืนท่ี 

ตําบลละหาร 
/กองสาธารณสุขฯ 

(งานบริการ
สาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น) 

1. ไดรับหนังสือแจงขอรับการอุดหนุน 
๒. ขออนุมัตเิบิกจายเงิน และประสาน 
    หนวยงานท่ีขอสนับสนุน 
๓. ติดตามผลการดําเนินการ 
๔. สรปุและประเมินผล 
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ตามระยะเวลาท่ีหนวยงานแจงขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
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ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนอยางนอยรอยละ ๘๐ ในตําบลละหาร ไดรับการพัฒนาการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1. เด็กและเยาวชนมีความรูความเขาใจถึงปญหาและพิษภยัของยาเสพติด 
                         2. เกิดแกนนําในการตอตานและปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดในชุมชน 
                         3. ผูเขารวมโครงการสามารถใหคําแนะนําเพ่ือนและเยาวชนในชุมชนถึงพิษภัยของยาเสพติด 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.5 แผนงานงบกลาง 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดบั
ทองถ่ิน(สปสช.) 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 252 
ขอ 8) 

สมทบงบประมาณเขากองทุนหลักประกัน
สุขภาพองคการบริหารสวนตําบลละหาร 
เพ่ือนําไปใชจายดานการดําเนินงานและ
บริหารจดัการระบบหลักประกันสขุภาพใน
พ้ืนท่ีเก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพ การ
ปองกันโรค การฟนฟูสมรรถภาพ การ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภมูิเชิงรกุ การเกิด
โรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ี 

งบประมาณ ๕๐๐,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 163) 
 

ตําบลละหาร   
/กองสาธารณสุขฯ 

(งานงบกลาง) 

สมทบใหกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ (สปสช.) 
ตําบลละหาร 

1. ขออนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณเพ่ือ
สมทบเขากองทุน 
2. ดําเนินการเบิกจายเงินตามระเบียบ
หนังสือสั่งการฯ 
3. นําเงินสมทบเขากองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.ละหาร 
4. ติดตามผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ๑. กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ละหาร มเีงินงบประมาณจากการสมทบ
ของ อบต.ละหารไปใชในการดําเนินงานเพ่ิมข้ึน รอยละ 50 
              ๒. ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ ไดรับบริการดานการสรางเสริมสุขภาพ การ
ปองกันโรคการฟนฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภมูิเชิงรุก การเกิดโรคระบาดหรือ

ภัยพิบัติในพ้ืนท่ี ครอบคลมุอยางนอย รอยละ ๕๐ ของจํานวนประชากร 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1. ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลละหารมีหลักประกันสุขภาพ และมีสวนรวมตามความพรอม 
ความเหมาะสม และความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ดานการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรคการฟนฟู
สมรรถภาพการรักษาพยาบาลระดับปฐมภมูิเชิงรุก การเกิดโรคระบาดหรือภยัพิบัติในพ้ืนท่ี   
                         2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

93 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.5 แผนงานงบกลาง 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

2 โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอาย ุ
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 242 
ขอ 18) 

ดําเนินการจายเงินสงเคราะหเบ้ียยงัชีพใหแก
ผูสูงอายุในการดํารงชีวิตในเบ้ืองตนได
ทันทวงทีอยางตอเน่ือง เพียงพอและท่ัวถึง 
ทุกรายตามอัตราท่ีมสีิทธิไดรับ 

งบประมาณ 16,500,000บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 162) 

 

ตําบลละหาร 
/กองสวัสดิการ

สังคม 
(งานงบกลาง) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ/จัดประชุม    
    คณะทํางานผูเก่ียวของเพ่ือพิจารณา 
2. ประชาสัมพันธประกาศรายช่ือ 
3. ขออนุมัติรายช่ือ 

   4. เบิกจายตามสิทธ 
5. ติดตามและประเมินผล 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ผูสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต ๖๐ ปข้ึนไป ในเขตพ้ืนท่ีไดรับการสงเคราะห รอยละ 
100 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ผูสูงอายุท่ีไดรับการชวยเหลือมีคณุภาพชีวิตท่ีดข้ึีน 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.5 แผนงานงบกลาง 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพ
คนพิการ 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 242 
ขอ 19) 

ดําเนินการจายเงินสงเคราะหเบ้ียยงัชีพใหแก
ผูพิการในการดํารงชีวิตในเบ้ืองตนได
ทันทวงทีอยางตอเน่ือง เพียงพอและท่ัวถึง 
ทุกรายตามอัตราท่ีมสีิทธิไดรับ 

งบประมาณ 4,500,000บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 162) 

 

ตําบลละหาร 
/กองสวัสดิการ

สังคม 
(งานงบกลาง) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ/จัดประชุม    
    คณะทํางานผูเก่ียวของเพ่ือพิจารณา 
2. ประชาสัมพันธประกาศรายช่ือ 
3. ขออนุมัติรายช่ือ 

   4. เบิกจายตามสิทธ 
5. ติดตามและประเมินผล 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ผูพิการในเขตพ้ืนท่ี ไดรับการสงเคราะห รอยละ 100 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ผูพิการมีรายไดเพ่ิมในการเลี้ยงชีพ และมีคณุภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.5 แผนงานงบกลาง 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพ
ผูปวยเอดส 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 242 
ขอ 20) 

ดําเนินการจายเงินสงเคราะหเบ้ียยงัชีพใหแก
ผูปวยเอดสในการดํารงชีวิตในเบ้ืองตนได
ทันทวงทีอยางตอเน่ือง เพียงพอและท่ัวถึง 
ทุกรายตามอัตราท่ีมสีิทธิไดรับ 

งบประมาณ 60,000บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 162) 
 

ตําบลละหาร 
/กองสวัสดิการ

สังคม 
(งานงบกลาง) 

1. รวบรวมรายช่ือผูปวยเอดสท้ังหมด 
2. เสนอผูบริหารพิจารณาอนุมัติรายช่ือ 
3. ยื่นขอรับเงินตามสิทธ 

   4.เบิกจายเงิน 
5. ติดตามและประเมินผล 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ผูปวยเอดสไดรับการสงเคราะห รอยละ 100 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ผูปวยเอดสมรีายไดในการเลี้ยงชีพตนเอง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.6 แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการฝกอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพสตรีและ
ครอบครัว 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 235 
ขอ 1) 

ดําเนินการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุม
สตรี ครอบครัวและประชาชนท่ัวไปในทุกๆ 
ดาน เชน ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ  

งบประมาณ 2๐0,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 131) 

อบต.ละหาร       
และนอกสถานท่ี  
/กองสวัสดิการ

สังคม 
(งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห) 

 

 

1. ขออนุมัติดําเนินการ/เชิญประชุม 
    คณะทํางาน/คณะผูบริหาร/ประสานเชิญ 
    วิทยากร 
๒. วางแผนการดําเนินงานและประชาสัมพันธ 
๓. บันทึกขออนุมัตจิัดซื้อ/จัดจางตาม 
    คาใชจายของโครงการ 
๔. ดําเนินการอบรมตามโครงการ 
๕. สรปุและประเมินผล 
 

 
 
 

 

     
 

      

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ประชาชนไดเขารวมกิจกรรมจํานวน 300 คน สามารถลดชองวางระหวาง
ครอบครัวไดรอยละ 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1. สตรี ครอบครัวและประชาชนท่ีเขารวมโครงการฯ ไดรับความรูและเห็นความสําคัญของ
สถาบันครอบครัว 
                        2. ผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรูในสิทธิและการมีสวนรวมตางๆ ของสตรี 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.6 แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

2 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรูในวันผูสูงอาย ุ
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 235 
ขอ 2) 

ดําเนินการฝกอบรมและสัมมนาเพ่ือ
แลกเปลีย่นเรยีนรูรวมทํากิจกรรมกลุมสมัพันธ
และสันทนาการ 

งบประมาณ 2๐0,000บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 132) 

อบต.ละหาร  
/กองสวัสดิการ

สังคม 
(งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ/เชิญประชุม
คณะทํางาน/คณะผูบริหาร/ประสานเชิญ
วิทยากร 
๒. วางแผนการดําเนินงานและประชาสัมพันธ  
๓. บันทึกขออนุมัตจิัดซื้อ/จัดจางตาม 
    คาใชจายของโครงการ 
๔. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 
๕. สรปุและประเมินผลโครงการ 
 

 
 
 

 

    
 
 

 
 
 

 
 
 

     

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ผูสูงอายุและผูเขารวมกิจกรรมจาํนวน 400 คน และไดรับการพัฒนารอยละ 
80  

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ผูสูงอายุมีความสุขใจท่ีไดรับการดูแลจากลูกหลานและใหผูสูงอายไุดมโีอกาสแลกเปลี่ยนความรู 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.6 แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือสราง
เครือขายในชมรมผูสูงอายุ
ตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 235 
ขอ 3) 

ดําเนินการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมใน
กลุม/ชมรมผูสูงอายุตาํบลละหารเพ่ือให
ผูสูงอายไุดพบปะ แลกเปลี่ยนเรยีนรูและทํา
กิจกรรมตางๆรวมกัน 

งบประมาณ 30,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 132) 

อบต.ละหาร  
/กองสวัสดิการ

สังคม 
(งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห) 

1. ไดรับหนังสือแจงขอรับการอุดหนุน/ขอ
อนุมัติดําเนินการ/เชิญประชุมคณะทํางาน/
ประสานเชิญวิทยากร 
๒. ประสานงานผูท่ีเก่ียวของ/วางแผนการ
ดําเนินงานและประชาสัมพันธ 
๓. ขออนุมัตเิบิกจาย และจัดซื้อ/จดัจางตาม
คาใชจายของโครงการ 
๔. ดําเนินการอบรมตามโครงการ 

  ๕. สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

 
 
 

 

       
 

 
 
 

 
 

 
 

 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ผูสูงอายุในกลุม/ชมรม จาํนวน ๑๐0 คน  สามารถทํากิจกรรมรวมกันและ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันอยางตอเน่ือง 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ผูสูงอายุท่ีเขารวมโครงการ ไดรับความรูและพัฒนาศักยภาพตนเอง 

 
 
 
 
 

99 ผด.๒ 



 
 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.6 แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

๔ โครงการฝกอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพทาง
รางกายและจิตใจผูสูงอายุ
ของตําบลละหาร (สาน
สายใย) : กิจกรรมให
ความรูดานการดูแลสุขภาพ
กายและใจแกผูสูงอายุและ
ผูดูแลผูสูงอาย ุ
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 236 
ขอ 5) 

ดําเนินการฝกอบรมใหแกผูสูงอายุและผูดูแล 
โดยการอบรมจากวิทยากรท่ีมีความรู  
ความสามารถ และการดูงานนอกสถานท่ี 
เพ่ือสงเสริมใหผูสูงวัยไดอยูอยางมคีุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

งบประมาณ 150,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 131) 

ตําบลละหาร         
และนอกสถานท่ี  
/กองสวัสดิการ

สังคม 
(งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห) 

 

1. ขออนุมัติดําเนินการ/เชิญประชุม 
    คณะทํางาน/คณะผูบริหาร/ประสานเชิญ 
    วิทยากร 
๒. วางแผนการดําเนินงานและประชาสัมพันธ 
๓. บันทึกขออนุมัตจิัดซื้อ/จัดจางตาม 
    คาใชจายของโครงการ 
๔. ดําเนินการอบรมตามโครงการ 
๕. สรปุและประเมินผล 

 
 
 

 

    
 

 
 

      

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ผูสูงอายุและผูเขารวมกิจกรรมจํานวนไมนอยกวา 250 คน สามารถทํากิจกรรม
รวมกัน และชวยเหลือซึ่งกันและกันอยางตอเน่ือง 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ผูสูงอายุท่ีเขารวมโครงการไดรับความรู และนําความรูจากการศึกษาดูงานมาปรบัใชในชีวิต 
ประจําวันได 

 

 

 

 

 

 

 

100 ผด.๒ 



 

 

 

 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.6 แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการสรางเสรมิสุขภาพ
กาย บริหารใจสูวัยผูสูงอาย ุ
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 238 
ขอ 11) 

ดําเนินการอบรมใหความรูเรื่องการเตรียม
ความพรอมเขาสูวัยผูสูงอายุ เพ่ือใหผูสูงอายุ 
มีการรวมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและซอม
เสรมิสุขภาพ 

งบประมาณ 100,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 132) 
 

อบต.ละหาร 
/กองสวัสดิการ

สังคม 
(งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห) 

 

1. ขออนุมัติดําเนินการ/เชิญประชุม 
    คณะทํางาน/คณะผูบริหาร/ประสานเชิญ 
    วิทยากร 
๒. วางแผนการดําเนินงานและประชาสัมพันธ 
๓. บันทึกขออนุมัตจิัดซื้อ/จัดจางตาม 
    คาใชจายของโครงการ 
๔. ดําเนินการอบรมตามโครงการ 
๕. สรปุและประเมินผล 
 

    
 
 

 

        

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ผูสูงอายุและผูเขารวมกิจกรรมจํานวนไมนอยกวา ๑๐0 คน สามารถทํากิจกรรม
รวมกันอยางตอเน่ือง 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ผูสูงอายุมีความพรอมในการเขาสูวัยผูสูงอายุมากข้ึน และมีความรูในการดูแลสุขภาพกายและใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101 ผด.๒ 



 

 

 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.6 แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการสานสมัพันธ
สายใยรักผูพิการ 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 239 
ขอ 13) 

ดําเนินการอบรมเพ่ือใหคนพิการ ญาติหรือ
ผูดูแลคนพิการ อสม. ผูนําชุมชน มีความรูใน
สิทธิพ้ืนฐานของผูพิการตามกฎหมาย และ
สามารถขอรับความชวยเหลือตามสภาพ
ความตองการของคนพิการ 

งบประมาณ 100,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 132) 
 

อบต.ละหาร 
/กองสวัสดิการ

สังคม 
(งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห) 

 

1. ขออนุมัติดําเนินการ/เชิญประชุม 
    คณะทํางาน/คณะผูบริหาร/ประสานเชิญ 
    วิทยากร 
๒. วางแผนการดําเนินงานและประชาสัมพันธ 
๓. บันทึกขออนุมัตจิัดซื้อ/จัดจางตาม 
    คาใชจายของโครงการ 
๔. ดําเนินการอบรมตามโครงการ 
๕. สรปุและประเมินผล 
 

    
 
 

 

        

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คนพิการ ญาติหรือผูดูแลคนพิการ อสม. และผูนําชุมชน เขารวมกิจกรรมจํานวน
ไมนอยกวา ๑๐0 คน และไดรับความรูเพ่ิมข้ึนรอยละ 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1. คนพิการ ญาติหรือผูดูแลคนพิการ อสม. ผูนําชุมชน มีความรูในสิทธิพ้ืนฐานของผูพิการตาม
กฎหมาย 
                         2. คนพิการ ญาติหรือผูดูแลคนพิการ อสม. ผูนําชุมชน มีความรูและทักษะในการดูแลฟนฟู
สมรรถภาพผูพิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 

ผด.๒ 



 

 

 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.6 แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการฝกอบรมแกนนํา
เยาวชนปองกันการมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 240 
ขอ 15) 

ดําเนินการอบรมใหความรูแกเยาวชนในการ
ปองกันการมีเพศสมัพันธกอนวัยอันควร 
เพ่ือใหเยาวชนรูเทาทันในผลเสยีของการมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร 

งบประมาณ 100,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 131) 
 

อบต.ละหาร 
/กองสวัสดิการ

สังคม 
(งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห) 

 

1. ขออนุมัติดําเนินการ/เชิญประชุม 
    คณะทํางาน/คณะผูบริหาร/ประสานเชิญ 
    วิทยากร 
๒. วางแผนการดําเนินงานและประชาสัมพันธ 
๓. บันทึกขออนุมัตจิัดซื้อ/จัดจางตาม 
    คาใชจายของโครงการ 
๔. ดําเนินการอบรมตามโครงการ 
๕. สรปุและประเมินผล 
 

    
 
 

 

        

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เยาวชนในพ้ืนท่ีเขารวมกิจกรรมจํานวนไมนอยกวา ๑๐0 คน และไดรับความรู
เพ่ิมข้ึนรอยละ 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เยาวชนสามารถปฏิบัตตินไดอยางถูกตอง ปองกันการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร และรูเทาทันใน
ผลเสียของการมีเพศสมัพันธกอนวัยอันควร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103 ผด.๒ 



 

 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.6 แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศูนย
พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 243 
ขอ 22) 

ดําเนินการฝกอบรมใหแกคณะกรรมการ
และสมาชิกศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 
โดยการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ และการดู
งานนอกสถานท่ีเพ่ือสงเสริมใหสมาชิกศูนย
พัฒนาครอบครัวไดพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง 

งบประมาณ 100,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 132) 
 

อบต.ละหาร 
/กองสวัสดิการ

สังคม 
(งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห) 

 

1. ขออนุมัติดําเนินการ/เชิญประชุม 
    คณะทํางาน/คณะผูบริหาร/ประสานเชิญ 
    วิทยากร 
๒. วางแผนการดําเนินงานและประชาสัมพันธ 
๓. บันทึกขออนุมัตจิัดซื้อ/จัดจางตาม 
    คาใชจายของโครงการ 
๔. ดําเนินการอบรมตามโครงการ 
๕. สรปุและประเมินผล 
 

    
 
 

 

        

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คณะกรรมการและสมาชิกศูนยพัฒนาครอบครวัเขารวมกิจกรรมจาํนวนไมนอย
กวา ๑๐0 คน และไดรับการพัฒนารอยละ 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลละหาร ไดพัฒนาความเขมแข็งใหกับชุมชนตาํบลละหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 

ผด.๒ 



 

 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.6 แผนงานสังคมสงเคราะห 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 สนับสนุนกิจกรรมท่ีเปน
สาธารณประโยชน 
(อุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอ
บางบัวทอง) 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 321 
ขอ 1) 

ดําเนินการสนับสนุนงบประมาณใหองคกรการ
กุศลในการชวยเหลือบรรเทาทุกขผูประสบภัย 
ผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูถูกทอดท้ิง 
และผูสูงอายุ ของก่ิงกาชาดอําเภอบางบัวทอง 

งบประมาณ ๒0,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 133) 

ก่ิงกาชาดอําเภอ
บางบัวทอง 

/กองสวัสดิการ
สังคม 

(งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห) 
อุดหนุนใหกิ่งกาชาด
อําเภอบางบัวทอง 

 

1. ไดรับหนังสือแจงขอรับการอุดหนุน 
๒. ดําเนินการตรวจสอบโครงการตาม 
หลักเกณฑท่ีกําหนด 
๓. ขออนุมัตเิบิกจายเงิน และประสาน 
    หนวยงานท่ีขอสนับสนุนพรอมบันทึก 
    ขอตกลง 
๔. ติดตามผลการดําเนินการ 
 ๕. สรุปและประเมินผล 
 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ประชาชนไดรับการชวยเหลือในเบ้ืองตนและทันทวงทีสามารถชวยเหลือซึ่งกันและ
กันอยางตอเน่ืองเพียงพอและท่ัวถึง ไมนอยกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนผูประสบภัย ผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูถูกทอดท้ิงและผูสูงอายุ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
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ตามระยะเวลาท่ีหนวยงานอ่ืนแจงขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.7 แผนงานการเกษตร  
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการครัวเรือนเศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบ 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 321 
ขอ 1) 

ดําเนินการประกวดครอบครัวท่ีดําเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอพียง ในการเปนตนแบบ
หรือแบบอยางท่ีดีสําหรับใหครอบครัวอ่ืนๆ 
ปฏิบัติตาม โดยคดัเลือกครอบครัวตัวอยาง 
อยางนอยหมูบานละ 1 ครัวเรือน 

งบประมาณ 150,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 157) 
 

อบต.ละหาร 
/กองสงเสริม      
การเกษตร 
(งานสงเสริม
การเกษตร) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ/ประสานหนวยงาน/    
ผูท่ีเก่ียวของ    

2. ขออนุมัตจิัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ 
3. ประชาสัมพันธ/ดําเนินงานตามโครงการ 

 ๔. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

         
 
 

  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีครอบครัวตนแบบในชุมชน อยางนอยหมูบานละ 1 ครัวเรือน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนมีความเขาใจและนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตโดยมี
แบบอยางท่ีดีในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

ผด.๒ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.1 แผนงานสรางความแขมแข็งของชุมชน 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ.  2561 

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

๑ โครงการฝกอบรมอาชีพ      
ใหประชาชนตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 265 
ขอ 4) 

ดําเนินการฝกอบรมอาชีพใหประชาชนผูสนใจ
ในพ้ืนท่ี เพ่ือเปนการสรางอาชีพ สรางรายได
ใหกับประชาชนในตําบลละหาร จํานวน            
200 คน  

งบประมาณ 2๐0,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 149) 
 

อบต.ละหาร 
/กองสวัสดิการ

สังคม 
(งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ/ประสานหนวยงาน/     
ผูท่ีเก่ียวของ    
2. ขออนุมัตจิัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ 
3. ประชาสัมพันธ/ดําเนินงานตามโครงการ 

 ๔. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

         
 
 

  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน รอยละ 5๐ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ผูเขารวมโครงการไดฝกอาชีพและสรางรายไดใหกับครอบครัว 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.1 แผนงานสรางความแขมแข็งของชุมชน 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

2 โครงการพัฒนาการ
ออกแบบผลิตภัณฑและ 
สงเสริมการตลาด 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 265 
ขอ 5) 

ดําเนินการฝกอบรมใหกลุมอาชีพและผูท่ีสนใจ
ในพ้ืนท่ี จํานวน 100 คน สามารถออกแบบ
ผลิตภัณฑใหเหมาะสมและเพ่ิมมูลคาใหแก
ผลิตภัณฑ 

งบประมาณ ๑๐0,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 149) 
 

อบต.ละหาร 
/กองสวัสดิการ

สังคม 
(งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ/ประสานหนวยงาน/     
    ผูท่ีเก่ียวของ    
2. ขออนุมัตจิัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ 
3. ประชาสัมพันธ/ดําเนินงานตามโครงการ 

 ๔. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

         
 
 

  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ กลุมอาชีพสามารถออกแบบผลิตภณัฑเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหผลติภณัฑไดรอยละ 5๐ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ กลุมอาชีพสามารถออกแบบผลิตภณัฑใหเหมาะสมและเพ่ิมมูลคาใหแกผลติภณัฑของตนเองได 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.1 แผนงานสรางความแขมแข็งของชุมชน 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการสนับสนุนความ
เขมแข็งของกลุมอาชีพใน
พ้ืนท่ี 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 264 
ขอ 3) 

ดําเนินการจัดกิจกรรมฝกอบรมถายทอดองค
ความรู สนับสนุน สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน โดยฝกอบรมใหกลุมอาชีพ
ในเขตพ้ืนท่ีตําบลละหาร 

งบประมาณ 100,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 149) 
 

อบต.ละหาร 
/กองสงเสริม         
การเกษตร 

(งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ/ประสานหนวยงาน/     
    ผูท่ีเก่ียวของ    
2. ขออนุมัตจิัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ 
3. ประชาสัมพันธ/ดําเนินงานตามโครงการ 

 ๔. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

         
 
 

  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ กลุมอาชีพไดรับการพัฒนา รอยละ ๗๐  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนและกลุมอาชีพไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหมีความเขมแข็งและยั่งยนื 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

๑09 

ผด.๒ 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.1 แผนงานสรางความแขมแข็งของชุมชน 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ.  2561 

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 โครงการสนับสนุนและ
สงเสริมอาชีพการเลี้ยงไก
พ้ืนเมือง 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 264 
ขอ 1) 

ดําเนินการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะและองค
ความรูแกเกษตรกรเก่ียวกับการเลีย้งไก 
พ้ืนเมือง เพ่ือใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน          
โดยจัดอบรมใหประชาชนท่ีสนใจเขารวม
โครงการ จํานวน 100 คน 

งบประมาณ ๑50,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 150) 
 

อบต.ละหาร 
/กองสงเสริม      
การเกษตร 

(งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ/ประสานหนวยงาน/     
    ผูท่ีเก่ียวของ    
2. ขออนุมัตจิัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ 
3. ประชาสัมพันธ/ดําเนินงานตามโครงการ 

 ๔. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

         
 
 

  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน รอยละ 5๐ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน และสามารถลดคาใชจายในครัวเรือน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

๑10 

ผด.๒ 



 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.2 แผนงานการเกษตร 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามภารกิจของศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรประจําตําบล
ละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 267 
ขอ 1) 

ดําเนินการสงเสรมิและสนับสนุนการปฏิบัติ 
งานตามภารกิจของศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตรประจําตาํบลละหาร
เพ่ือขยายโอกาสของเกษตรกรในการเขาถึง
บริการของรัฐ และเพ่ือใหเกษตรกรสามารถ
สรางสังคมการเรียนรู เพ่ือพัฒนาอาชีพของ
ตนเองอยางมั่นคง 

งบประมาณ 40,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 158) 
 

ในพ้ืนท่ี           
ตําบลละหาร 
/กองสงเสริม 
การเกษตร 

(งานสงเสริมการ 
เกษตร) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ/ประสานหนวยงาน/    
ผูท่ีเก่ียวของ    

2. ขออนุมัตจิัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ 
3. ประชาสัมพันธ/ดําเนินงานตามโครงการ 

 ๔. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เกษตรกรในพ้ืนท่ีมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ ๗๐ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คณะกรรมการศูนยฯ/เกษตรกรรวมดําเนินงานพัฒนาดานการเกษตรในพ้ืนท่ี ไดรบัความรูและ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผด.๒ 

๑11 



 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.2 แผนงานการเกษตร 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

2 โครงการสงเสริมและ
ฝกอบรมการจัดทําปุย
ชีวภาพ ปุยหมักจากมลู
สัตวและเศษวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 269 
ขอ 6) 

ดําเนินการฝกอบรมการจดัทําปุยชีวภาพ 
ปุยหมักจากมลูสตัวและเศษวัสดุเหลือใช 
เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรใชปุยนํ้า ปุยหมักใน
การเกษตรมากข้ึน โดยจัดอบรมให
เกษตรกรจํานวน 80 คน 

งบประมาณ 10๐,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 157) 
 

อบต.ละหาร 
/กองสงเสริม
การเกษตร 

(งานสงเสริมการ 
เกษตร) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ 
2. ขออนุมัตจิัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ 
3. ประชาสัมพันธ/ดําเนินงานตามโครงการ 

 ๔. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

     
 
 

 

      

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เกษตรกรมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 80 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เกษตรกรนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการเกษตร สามารถลดการใชปุยเคมลีงได 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑12 ผด.๒ 



 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.2 แผนงานการเกษตร 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการรณรงคลดการเผา
ตอซังขาว 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 269 
ขอ 9) 

ดําเนินการประชาสัมพันธ โดยการติดตั้ง
ปายประชาสัมพันธในเขตพ้ืนท่ีตําบลละหาร 
หมูท่ี 1-9 

งบประมาณ 5๐,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 157) 
 

หมูท่ี 1-9  
ตําบลละหาร 
/กองสงเสริม
การเกษตร 

(งานสงเสริมการ 
เกษตร) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ 
2. ขออนุมัตจิัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ 
3. ประชาสัมพันธ/ดําเนินงานตามโครงการ 

 ๔. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

     
 
 

 

      

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เกษตรกรมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 80 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เกษตรกรผูปลูกขาวไดรับความรูเก่ียวกับขอเสยีของการเผาตอซังขาว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑13 
๑14 

ผด.๒ 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.2 แผนงานการเกษตร 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการสงเสริมการปลูก
ผักปลอดภัย “ผักสวนครัว 
รั้วกินได” 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 270 
ขอ 12) 

ดําเนินการฝกอบรมการปลูกผักสวนครัวใน
บริเวณบาน จํานวน 80 คน เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนปลูกผักปลอดภัยใชบริโภคหรือ
จําหนาย เปนการลดรายจายในครวัเรือน 

งบประมาณ 8๐,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 157) 
 

อบต.ละหาร 
/กองสงเสริม
การเกษตร 

(งานสงเสริมการ 
เกษตร) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ 
2. ขออนุมัตจิัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ 
3. ประชาสัมพันธ/ดําเนินงานตามโครงการ 

 ๔. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

     
 
 

 

      

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ประชาชนเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 50  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1. ประชาชนสามารถปลูกผักปลอดภัยใชบริโภคหรือจําหนาย 
                         2. ประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับการปลูกผักปลอดภัย สามารถลดรายจาย และดําเนินชีวิตตาม  
                             หลักเศรษฐกิจพอเพียงไดเปนอยางด ี

 

 
 
 
 
 
 

 

ผด.๒ 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.2 แผนงานการเกษตร 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 
 

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ
ประเภทตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 271 
ขอ 13) 

- ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 
จํานวน 2 รายการ ประกอบดวย 
(๑) โตะสํานักงาน จํานวน ๒ ตัว ราคา 
11,000 บาท 
(2) เกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 4 ตัว ราคา 
14,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 159) 

อบต.ละหาร 
/กองสงเสริม
การเกษตร 
(งานสงเสริม
การเกษตร) 

 
 

1. ขออนุมัติดําเนินการ 
2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบฯ 
๓. สงมอบ/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
๔. ลงทะเบียนทรัพยสิน 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บุคลากรของ อปท. มีครุภณัฑท่ีสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ มีครุภัณฑอุปกรณใชงานในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนผูมารับบริการ มปีระสิทธิภาพการ
ทํางานดียิ่งข้ึน ประชาชนผูใชบริการเกิดความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงานมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 

๑15 

ผด.๒ 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.2 แผนงานการเกษตร 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 
(ตอ) 

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ
ประเภทตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 271 
ขอ 13) 

- ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร          
จํานวน 4 รายการ ประกอบดวย 
(1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท 
(2) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 
บาท 
(3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก จํานวน 2 ชุด ราคา 7,600 บาท 
(4) ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 2 
ชุด ราคา 22,000 บาท 

(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 159-160) 
 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 86,600 บาท 
 

อบต.ละหาร 
/กองสงเสริม
การเกษตร 
(งานสงเสริม
การเกษตร) 

 
 
 

 

1. ขออนุมัติดําเนินการ 
2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบฯ 
๓. สงมอบ/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
๔. ลงทะเบียนทรัพยสิน 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บุคลากรของ อปท. มีครุภณัฑท่ีสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ มีครุภัณฑอุปกรณใชงานในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนผูมารับบริการ มปีระสิทธิภาพการ
ทํางานดียิ่งข้ึน ประชาชนผูใชบริการเกิดความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงานมากยิ่งข้ึน 

 

๑16 ผด.๒ 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการจดัเวทีประชาคม 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 272 
ขอ 1) 

ดําเนินการจัดเวทีประชาคมจดัทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน แผนพัฒนาชุมชน และแผนพัฒนา
อ่ืนๆ ไดแก การสงเสริมการมสีวนรวมจัดเวที
ประชาคม อบต. ละหารในการจดัทําแผน
ชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ฯลฯ 
- เพ่ือใหประชาคมตระหนักและเห็น
ความสําคญัของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
-เพ่ือระดมความคิดเห็นใหไดทราบถึงความ
ตองการและปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 
- เพ่ือดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดัทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

งบประมาณ ๑๐0,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 80) 
 

พ้ืนท่ีตําบลละหาร 
หมูท่ี ๑-๙ 

/สํานักงานปลัด 
(งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ/ประสานกลุม 
    เปาหมายเก่ียวของ/ประชุมคณะทํางานท่ี 
    ไดรับการแตงตั้ง/ประชาสัมพันธโครงการ  
2. บันทึกขออนุมัติเบิกจายและจดัซื้อ/จัดจาง 
ตามคาใชจายของโครงการ 
3. ดําเนินการจัดเวทีประชาคมตามโครงการ 
๔. จัดประชุมประชาคมตาํบล 
๕. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา 
    ทองถ่ิน 
๖. จัดทําแผนชุมชน/แผนพัฒนาสามป 
๗. สรปุและประเมินผล 

 

 
 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

    

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ประชาชนมีสวนรวมในการจัดเวทีประชาคมหมูบานท้ัง ๙ หมูบาน จํานวน ๙ ครั้ง 
และจัดเวทีประชาคมระดับตําบล จํานวน ๑ ครั้ง   

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและสามารถตอบสนองตอความตองการได
เหมาะสม เปนแนวทางสาํหรับการพัฒนาทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

๑17 

ผด.๒ 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาทักษะความรูผูนํา
หมูบาน/ชุมชน และ
บุคลากรในการจัดทําแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา
ทองถ่ิน   
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 273 
ขอ 2) 

ดําเนินการฝกอบรม สัมมนา และพัฒนา
ทักษะความรูผูนําหมูบาน/ชุมชน ในการจัดทํา
แผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยการ
สงเสริมการมีสวนรวมการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และการปฏิบัติงาน
พัฒนาทองถ่ินแบบบูรณาการใหแก 
คณะกรรมการในองคกรจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินผูท่ีเก่ียวของ ผูนําชุมชน และผูแทน
ประชาคมในพ้ืนท่ี 

งบประมาณ 8๐0,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 80) 
 

อบต.ละหาร 
และศึกษาดูงาน

นอกสถานท่ี 
/สํานักงานปลัด 

(งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ และประสาน 
    หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดหลักสูตรการ   
    อบรม/ประชุมคณะผูบรหิารและ 
    คณะทํางานท่ีไดรับการแตงตั้ง 
2. ขออนุมัติเบิกจายและจัดซื้อ/จดัจาง 
ตามคาใชจายของโครงการ 
๓. ดําเนินการจัดฝกอบรมตามหลกัสูตรและ 
ศึกษาดูงาน 
๔. ประเมินความรูหลังการอบรม  

 ๕. สรุปและประเมินผล 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ กลุมเปาหมายเขารับการอบรม โดยการสงเสรมิการมสีวนรวมการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวน ๑๕๐ คน cและมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ กลุมเปาหมายเขารับการอบรม มคีวามรูเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และ
จัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

ผด.๒ 

๑18 



 

 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทองถ่ิน  
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 274 
ขอ 3) 

ดําเนินการฝกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษา
ดูงานภายในประเทศ ใหแกผูบริหารทองถ่ิน 
สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการและพนักงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูความเขาใจในงานท่ีปฏิบัติใหดียิ่งข้ึน
และเพ่ือใหบุคลากรไดมโีอกาสเรียนรูนํามา
ปรับเปลีย่นทัศนคติในการทํางาน สามารถ
นําประสบการณมาปรับปรุงในงานของตน
ใหดียิ่งข้ึน 

งบประมาณ 3๐0,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 71) 
 

อบต.ละหาร 
และนอกสถานท่ี 
/สํานักงานปลัด 
(งานบริหารทั่วไป) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ และประสาน 
    หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดหลักสูตรการ   
    อบรม/ประชุมคณะผูบรหิารและ 
    คณะทํางานท่ีไดรับการแตงตั้ง 
2. ขออนุมัติเบิกจายและจัดซื้อ/จดัจาง 
ตามคาใชจายของโครงการ 
๓. ดําเนินการจัดฝกอบรมตามหลกัสูตรและ 
ศึกษาดูงาน 
๔. ประเมินความรูหลังการอบรม  

 ๕. สรุปและประเมินผล 

 
 
 

 

           
 
 

 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ผูบรหิารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการและพนักงาน อบต.ละหาร             
รอยละ ๘๐ ไดรับการฝกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการและพนักงานไดรับความรูความเขาใจในงานท่ี
ปฏิบัติ มีทัศนคติท่ีดีตอหนวยงาน มีขวัญกําลังใจและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานดยีิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

๑19 ผด.๒ 



 

 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการอบรมการปองกัน
การทุจริตและประพฤติ         
มิชอบ  
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 275 
ขอ 4) 

ดําเนินการจัดอบรมการปองกันการทุจริต
และประพฤติผดิมิชอบ เพ่ือสงเสรมิให
ขาราชการและพนักงานเปนบุคลากรท่ีมี
ความรับผิดชอบ ไมกระทําการทุจริตและ
ประพฤตผิิดมิชอบในการปฏิบัติงาน 

งบประมาณ 150,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 71) 

อบต.ละหาร             
และศึกษาดูงาน

นอกสถานท่ี 
/สํานักงานปลัด 
(งานบริหารทั่วไป) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ และประสาน 
    หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดหลักสูตรการ   
    อบรม/ประชุมคณะผูบรหิารและ 
    คณะทํางานท่ีไดรับการแตงตั้ง 
2. ขออนุมัติเบิกจายและจัดซื้อ/จดัจาง 
ตามคาใชจายของโครงการ 
๓. ดําเนินการจัดฝกอบรมตามหลกัสูตรและ 
ศึกษาดูงาน 
๔. ประเมินความรูหลังการอบรม  

 ๕. สรุปและประเมินผล 
 

 
 
 

 

           
 
 

 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ขาราชการและพนักงาน รอยละ ๘๐ ไดรับการฝกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ขาราชการและพนักงานสามารถปฏบัิติงานใหดีข้ึน และนําความรูท่ีไดรับไปใชใหเกิดประโยชนตอ
การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

๑๒0 
๑21 

ผด.๒ 



 

 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการกอสรางและ
ปรับปรุงอาคารสถานท่ีใน
การรับบริการของ อบต.       
ละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 277 
ขอ 7) 

(1) ปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต.ละหาร 
โดยการตอเตมิและตกแตงหองประชุมสภาฯ 
และหองปฏิบัติงานท้ัง 3 ช้ัน พรอมติดตั้ง
ผามาน ตดิตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณท่ี
จําเปน ตามรายการและรายละเอียดท่ี อบต.
ละหารกําหนด 

งบประมาณ 3,000,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 79) 
 

(2) จัดซ้ือเครื่องโทรศัพทต้ังโตะไรสาย 
สําหรับติดตั้งประจําอาคารใหม จาํนวน 10 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,000 บาท ตาม
รายการและรายละเอียดท่ี อบต.ละหาร
กําหนด 

งบประมาณ 20,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 74) 
 

อบต.ละหาร 
/สํานักงานปลัด 
(งานบริหารทั่วไป) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ 
2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบฯ 
๓. สงมอบ/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
๔. ลงทะเบียนทรัพยสิน 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีอาคารสถานท่ีพรอมสําหรับบริการประชาชนมากข้ึน รอยละ 80  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1. เพ่ิมประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของ อบต.ละหาร 
                         2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการมารับบริการเพ่ิมมากข้ึน 

ผด.๒ 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 
(ตอ) 

โครงการกอสรางและ
ปรับปรุงอาคารสถานท่ีใน
การรับบริการของ อบต.       
ละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 277 
ขอ 7) 

(3) จัดซ้ือเครื่องปรบัอากาศแบบแยกสวน 
ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 24,00 บีทียู พรอมติดต้ัง 
สําหรับติดตั้งภายในอาคารใหมของ อบต.ละ
หาร จํานวน 30 เครื่อง ราคาเครือ่งละ 
32,400 บาท ตามรายการและรายละเอียด
ท่ี อบต.ละหารกําหนด 

งบประมาณ 972,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 74) 
 

(4) จัดซ้ือระบบเครื่องเสียงพรอมติดต้ัง 
สําหรับหองอบรมและหองประชุมประจํา
อาคารใหม (ช้ัน 3) จํานวน 1 ชุด ตาม
รายการและรายละเอียดท่ี อบต.ละหาร
กําหนด 

งบประมาณ 100,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 75) 
 

อบต.ละหาร 
/สํานักงานปลัด 
(งานบริหารทั่วไป) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ 
2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบฯ 
๓. สงมอบ/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
๔. ลงทะเบียนทรัพยสิน 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีอาคารสถานท่ีพรอมสําหรับบริการประชาชนมากข้ึน รอยละ 80  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1. เพ่ิมประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของ อบต.ละหาร 

๑22 
123 

ผด.๒ 



                         2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการมารับบริการเพ่ิมมากข้ึน 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 
(ตอ) 

โครงการกอสรางและ
ปรับปรุงอาคารสถานท่ีใน
การรับบริการของ อบต.       
ละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 277 
ขอ 7) 

(5) จัดซ้ือระบบเครื่องเสียงพรอมติดต้ัง 
สําหรับหองประชุมสภา อบต.ละหาร (ช้ัน 3) 
จํานวน 1 ชุด ตามรายการและรายละเอียดท่ี 
อบต.ละหารกําหนด 

งบประมาณ 300,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 76) 
 

(6) จัดซ้ือเครื่องมลัติมีเดียโปรเจคเตอร 
สําหรับติดตั้งในหองประชุมสภา และหอง
ประชุมประจําอาคารใหม จํานวน 2 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 58,000 บาท ตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ 

งบประมาณ 116,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 77) 
 

อบต.ละหาร 
/สํานักงานปลัด 
(งานบริหารทั่วไป) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ 
2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบฯ 
๓. สงมอบ/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
๔. ลงทะเบียนทรัพยสิน 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีอาคารสถานท่ีพรอมสําหรับบริการประชาชนมากข้ึน รอยละ 80  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1. เพ่ิมประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของ อบต.ละหาร 
                         2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการมารับบริการเพ่ิมมากข้ึน 

 

ผด.๒ 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 
(ตอ) 

โครงการกอสรางและ
ปรับปรุงอาคารสถานท่ีใน
การรับบริการของ อบต.       
ละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 277 
ขอ 7) 

(7) จัดซ้ือจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา 
สําหรับติดตั้งในหองประชุมสภา และหอง
ประชุมประจําอาคารใหม จํานวน 2 จอ  
ราคาจอละ 9,000 บาท ตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ 

งบประมาณ 18,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 77) 
 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 4,526,000 บาท 
 

อบต.ละหาร 
/สํานักงานปลัด 
(งานบริหารทั่วไป) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ 
2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบฯ 
๓. สงมอบ/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
๔. ลงทะเบียนทรัพยสิน 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีอาคารสถานท่ีพรอมสําหรับบริการประชาชนมากข้ึน รอยละ 80  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1. เพ่ิมประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของ อบต.ละหาร 
                         2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการมารับบริการเพ่ิมมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 

124 

ผด.๒ 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ
ประเภทตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 282 
ขอ 10) 

- ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน          
จํานวน 3 รายการ ประกอบดวย 
(1) โตะพับอเนกประสงค จํานวน 60 ตัว 
ราคา 120,000 บาท 
(2) เกาอ้ีบุนวม จํานวน 200 ตัว ราคา 
140,000 บาท 
(3) ชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด ราคา 25,000 
บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 74-75) 
 

อบต.ละหาร 
/สํานักงานปลัด 
(งานบริหารทั่วไป) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ 
2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบฯ 
๓. สงมอบ/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
๔. ลงทะเบียนทรัพยสิน 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บุคลากรของ อปท. มีครุภณัฑท่ีสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ มีครุภัณฑอุปกรณใชงานในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนผูมารับบริการ มปีระสิทธิภาพการ
ทํางานดียิ่งข้ึน ประชาชนผูใชบริการเกิดความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงานมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 

๑25 ผด.๒ 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 
(ตอ) 

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ
ประเภทตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 281 
ขอ 10) 

- ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร          
จํานวน 3 รายการ ประกอบดวย 
(1) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง ราคา 42,000 
บาท 
(2) ชุดโปรแกรมปฏิบัติการสําหรบัเครื่อง
คอมพิวเตอร จํานวน 2 ชุด ราคา 7,600 
บาท 
(3) ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 2 
ชุด ราคา 22,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 78) 
 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 356,600 บาท 

 

อบต.ละหาร 
/สํานักงานปลัด 
(งานบริหารทั่วไป) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ 
2. บันทึกอนุมัติจัดซื้อ/จดัจางตามระเบียบฯ 
๓. สงมอบ/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
๔. ลงทะเบียนทรัพยสิน 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บุคลากรของ อปท. มีครุภณัฑท่ีสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ มีครุภัณฑอุปกรณใชงานในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนผูมารับบริการ มปีระสิทธิภาพการ
ทํางานดียิ่งข้ึน ประชาชนผูใชบริการเกิดความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงานมากยิ่งข้ึน 

 
 
 

๑26 ผด.๒ 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 
(ตอ) 

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ
ประเภทตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 282 
ขอ 10) 

- ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน          
จํานวน 1 รายการ ประกอบดวย 
(1) เกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 2 ตัว ราคา 
3,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 84) 

อบต.ละหาร 
/กองคลัง 

(งานบริหารงานคลัง) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ 
2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบฯ 
๓. สงมอบ/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
๔. ลงทะเบียนทรัพยสิน 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บุคลากรของ อปท. มีครุภณัฑท่ีสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ มีครุภัณฑอุปกรณใชงานในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนผูมารับบริการ มปีระสิทธิภาพการ
ทํางานดียิ่งข้ึน ประชาชนผูใชบริการเกิดความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงานมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 

๑27 ผด.๒ 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 
(ตอ) 

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ
ประเภทตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 281 
ขอ 10) 

- ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร          
จํานวน 4 รายการ ประกอบดวย 
(1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 จํานวน 2 เครื่อง       
ราคา 60,000 บาท 
(2) เครื่องพิมพมัลติฟงกช่ัน แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 7,700 บาท 
(3) ชุดโปรแกรมปฏิบัติการสําหรบัเครื่อง
คอมพิวเตอร จํานวน 2 ชุด ราคา 7,600 
บาท 
(4) ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 2 
ชุด ราคา 22,000 บาท 

(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 85-86) 
 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 100,300 บาท 
 

อบต.ละหาร 
/กองคลัง 

(งานบริหารงานคลัง) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ 
2. บันทึกอนุมัติจัดซื้อ/จดัจางตามระเบียบฯ 
๓. สงมอบ/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
๔. ลงทะเบียนทรัพยสิน 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บุคลากรของ อปท. มีครุภณัฑท่ีสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ มีครุภัณฑอุปกรณใชงานในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนผูมารับบริการ มปีระสิทธิภาพการ
ทํางานดียิ่งข้ึน ประชาชนผูใชบริการเกิดความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงานมากยิ่งข้ึน 

 

๑28 

ผด.๒ 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษี 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 280 
ขอ 9) 

- ดําเนินการจดักิจกรรมอบรมใหความรูแกผู
เสียภาษี 
- จัดทําสื่อประชาสัมพันธการชําระภาษี 
- มอบของท่ีระลึกเพ่ือสรางแรงจูงใจหผูเสีย
ภาษีท่ีใหความรวมมือในการชําระภาษี 

งบประมาณ ๑๐0,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 83) 
 

อบต.ละหาร 
/กองคลัง 

(งานบริหารงานคลัง) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ/ประชาสมัพันธตาม
โครงการ 

2. บันทึกขออนุมัติเบิกจายและจดัซื้อ/จัดจาง 
ตามคาใชจายของโครงการ  
๓. ดําเนินตามโครงการในระยะเวลาท่ีกําหนด 
๕. สรปุและประเมินผล 

 
 

 

  
 

         

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ ประชาชนในพ้ืนท่ีมาเสียภาษีเพ่ิมข้ึน รอยละ ๘๐ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ อบต.สามารถจัดเก็บภาษีไดเพ่ิมตามเปาหมายอยางตอเน่ืองไมต่ํากวารอยละ 8๐ ในแตละป ตาม
แนวทางของกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑30 

ผด.๒ 

๑29 



 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการจัดทําแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 280 
ขอ 8) 

ดําเนินการจางเหมาบริษัทเอกชนจดัทําระบบ
แผนทีภาษีและทะเบียนทรพัยสนิเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคการ
บริหารสวนตําบลละหาร 

งบประมาณ 2,0๐0,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 83) 

ตําบลละหาร 
/กองคลัง 

(งานบริหารงานคลัง) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ/ประชาสมัพันธให 
    บริษัทเขาแขงขันจัดทําแผนท่ีภาษี 
2. บันทึกขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสด ุ
๓. ดําเนินการตามข้ันตอนการจัดทําแผนท่ี 
    แมบทและคัดลอกขอมลูท่ีดิน 
๔. การสํารวจภาคสนาม 
๕. การจดัทําแผนท่ีภาษีฯ 
๖. การปรับขอมูลแผนท่ีภาษีฯ,ตรวจสอบผล 
    การดําเนินงาน และจดัเก็บเอกสารและ 
    รายงานผล 
๗. การสงมอบ/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
 ๘. สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน ๑ ชุด/ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายไดเพ่ิมข้ึน รอยละ ๙๐ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ มีขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินท่ีพรอมนําไปพัฒนาวางแผนจดัการในพ้ืนท่ีอยาง
ครอบคลมุและท่ัวถึง 

 
 
 
 
 
 

๑31 

ผด.๒ 



 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 อุดหนุนศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อจดัจา
งอบต.ระดับอําเภอ 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 324 
ขอ 1) 

ดําเนินการสนับสนุนงบประมาณให อปท.ท่ี
เปนเจาภาพบริหารศูนยฯ สําหรับดําเนินการ
บริหารศูนยจัดซื้อจดัจางขององคการบริหาร
สวนตําบลระดับอําเภอ เพ่ือใหการจัดซื้อ         
จัดจางในโครงการพ้ืนฐานมีความบริสุทธ 
ยุติธรรมมีประสิทธิภาพ และโปรงใส 
ตรวจสอบได 

งบประมาณ 3๐,๐๐๐ บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 87) 
 

ศูนยจัดซื้อจัดจาง
ระดับอําเภอ 
/กองคลัง 

(งานบริหารงานคลัง) 

อุดหนุนใหแก 
อปท. ท่ีเปนเจาภาพ 

1. ไดรับหนังสือแจงขอรับการอุดหนุน 
๒. ขออนุมัตเิบิกจายเงิน และประสาน 
    หนวยงานท่ีขอสนับสนุน 
๓. ติดตามผลการดําเนินการ 
๔. สรปุและประเมินผล 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ อปท. จํานวน ๖  แหง ในเขตอําเภอบางบัวทอง มีสถานท่ีจัดซื้อจดัจาง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ การดาํเนินงานของศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางของ อบต. ระดับอําเภอมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน รอยละ ๘๐ 

 

 
 

 
  

 
 
 

ตามระยะเวลาท่ีหนวยงานอ่ืนแจงขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

132 

ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ
ประเภทตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 282 
ขอ 10) 

- ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร จํานวน 1 รายการ ประกอบดวย 
(1) กลองถายภาพน่ิงระบบดิจิตอล ความ
ละเอียดไมนอยกวา 16 ลานพิกเซล จํานวน  
1 เครื่อง ราคา 9,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 96) 
 

อบต.ละหาร 
/สํานักงานปลัด 
(งานปองกันภัยฝาย 
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ 
2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบฯ 
๓. สงมอบ/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
๔. ลงทะเบียนทรัพยสิน 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บุคลากรของ อปท. มีครุภณัฑท่ีสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ มีครุภัณฑอุปกรณใชงานในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนผูมารับบริการ มปีระสิทธิภาพการ
ทํางานดียิ่งข้ึน ประชาชนผูใชบริการเกิดความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงานมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 ๑33 

ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.5 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลดานการ
สาธารณสขุ 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 287 
ขอ 4) 

-ดําเนินการจางเหมาการเขียนระบบโปรแกรม
และพัฒนารวบรวมฐานขอมลูดานการ
สาธารณสขุ จํานวน 1 ครั้ง 
-จัดหาวัสดุอุปกรณ ซอฟตแวร ฯลฯ เพ่ือ
ดําเนินการตามโครงการ 

งบประมาณ 50,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 122) 

ตําบลละหาร 
/กองสาธารณสุข 

(งานบริการ
สาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ/ประชาสมัพันธ 
2. บันทึกขออนุมัตจิัดจางตามระเบียบพัสด ุ
๓. ดําเนินการตามข้ันตอนการจัดทําระบบ   
    ฐานขอมูลดานการสาธารณสุข 
4. ตรวจสอบระบบ จัดเก็บเอกสารและ 
    รายงานผล 
5. การสงมอบ/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
 6. สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มโีปรแกรม/ฐานขอมูลดานการสาธารณสุข จํานวน ๑ ชุด/ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานดานสาธารณสุขเพ่ิมข้ึน รอยละ 8๐ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1. มีการพัฒนาฐานขอมูลและนํามาใชใหเกิดประโยชนในหนวยงานกองสาธารณสุข 
                         2. การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีมีประสิทธิภาพรวดเร็วมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๑34 
ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.5 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

2 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ
ประเภทตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 288 
ขอ 5) 

- ดําเนินการจัดซื้อครภุณัฑสํานกังาน จํานวน ๘ 
รายการ ประกอบดวย 
(1) ตูเก็บเอกสารบานเปดทึบสูง จํานวน 2 ตู 
ราคา 16,000 บาท 
(2) ตูเหล็กบานเล่ือนกระจก จํานวน 6 ตู  
ราคา 33,000 บาท 
(3) ชั้นวางแฟมเอกสาร 4 ชั้น จํานวน 4 ตู ราคา 
28,000 บาท 
(4) โตะพับอเนกประสงค จํานวน 4 ตัว ราคา 
12,000 บาท 
(5) โตะทํางาน  จํานวน 2 ตัว ราคา 10,000 
บาท  
(6) ชั้นวางอเนกประสงค 4 ชั้น จํานวน 2 ชุด 
ราคา 10,000 บาท 
(7) เกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว ราคา 5,000 
บาท 
(8) เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดํา 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 120,000 บาท  

(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 115-116) 
 

อบต.ละหาร 
/กองสาธารณสุข 
(งานบริหารทั่ว ไป

เกี่ยวกบัสาธารณสุข) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ 
2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบฯ 
๓. สงมอบ/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
๔. ลงทะเบียนทรัพยสิน 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บุคลากรของ อปท. มีครุภณัฑท่ีสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ มีครุภัณฑอุปกรณใชงานในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนผูมารับบริการ มปีระสิทธิภาพการ
ทํางานดียิ่งข้ึน ประชาชนผูใชบริการเกิดความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงานมากยิ่งข้ึน ๑35 

ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.5 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

2 
(ตอ) 

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ
ประเภทตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 292 
ขอ 5) 

- ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร          
จํานวน 5 รายการ ประกอบดวย 
(1) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ราคา 32,000 
บาท 
(2) เครื่องพิมพมัลติฟงกช่ัน ชนิดเลเซอร หรือ
ชนิด LED ส ีจํานวน 1 เครื่อง ราคา 
17,000 บาท 
(3) เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี 
แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
12,000 บาท 
(4) ชุดโปรแกรมปฏิบัติการสําหรบัเครื่อง
คอมพิวเตอร จํานวน 2 ชุด ราคา 7,600 
บาท 
(5) ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 2 
ชุด ราคา 22,000 บาท 

(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 117-119) 
 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 324,600 บาท 

อบต.ละหาร 
/กองสาธารณสุข 
(งานบริหารทั่ว ไป

เกี่ยวกบัสาธารณสุข) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ 
2. บันทึกอนุมัติจัดซื้อ/จดัจางตามระเบียบฯ 
๓. สงมอบ/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
๔. ลงทะเบียนทรัพยสิน 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บุคลากรของ อปท. มีครุภณัฑท่ีสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ มีครุภัณฑอุปกรณใชงานในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนผูมารับบริการ มปีระสิทธิภาพการ
ทํางานดียิ่งข้ึน ประชาชนผูใชบริการเกิดความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงานมากยิ่งข้ึน 

๑36 
ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.6 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ
ประเภทตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 291 
ขอ 5) 

- ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง จํานวน 1 รายการ ประกอบดวย 
(1) รถยนตบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี 
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบ้ิลแค็บ จํานวน 1 
คัน ราคา 787,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 146) 

อบต.ละหาร 
/กองสาธารณสุข 

(งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ 
2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบฯ 
๓. สงมอบ/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
๔. ลงทะเบียนทรัพยสิน 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บุคลากรของ อปท. มีครุภณัฑท่ีสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ มีครุภัณฑอุปกรณใชงานในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนผูมารับบริการ มปีระสิทธิภาพการ
ทํางานดียิ่งข้ึน ประชาชนผูใชบริการเกิดความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงานมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 ๑37 

ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.7 แผนงานสังคมสงเคราะห 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ
ประเภทตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 297 
ขอ 1) 

- ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร          
จํานวน 4 รายการ ประกอบดวย 
(1) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 
บาท 
(2) เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี 
แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
12,000 บาท 
(3) ชุดโปรแกรมปฏิบัติการสําหรบัเครื่อง
คอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด ราคา 3,800 
บาท 
(4) ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 1 
ชุด ราคา 11,000 บาท 

(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 129-130) 
 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 42,800 บาท 
 

อบต.ละหาร 
/กองสวัสดิการ

สังคม 
(งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกบัสังคม
สงเคราะห) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ 
2. บันทึกอนุมัติจัดซื้อ/จดัจางตามระเบียบฯ 
๓. สงมอบ/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
๔. ลงทะเบียนทรัพยสิน 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บุคลากรของ อปท. มีครุภณัฑท่ีสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ มีครุภัณฑอุปกรณใชงานในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนผูมารับบริการ มปีระสิทธิภาพการ
ทํางานดียิ่งข้ึน ประชาชนผูใชบริการเกิดความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงานมากยิ่งข้ึน 

 
 

๑38 
ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.8 แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ
ประเภทตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 298 
ขอ 1) 

- ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 
จํานวน 1 รายการ ประกอบดวย 
(1) เกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 4 ตัว ราคา
10,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 101) 

อบต.ละหาร 
/กองการศึกษา 
(งานบริหารทั่ว ไป
เกี่ยวกบัการศึกษา) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ 
2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบฯ 
๓. สงมอบ/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
๔. ลงทะเบียนทรัพยสิน 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บุคลากรของ อปท. มีครุภณัฑท่ีสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ มีครุภัณฑอุปกรณใชงานในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนผูมารับบริการ มปีระสิทธิภาพการ
ทํางานดียิ่งข้ึน ประชาชนผูใชบริการเกิดความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงานมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 ๑39 

ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.8 แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 
(ตอ) 

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ
ประเภทตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 300 
ขอ 1) 

- ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร          
จํานวน 3 รายการ ประกอบดวย 
(1) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 
บาท 
(2) ชุดโปรแกรมปฏิบัติการสําหรบัเครื่อง
คอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด ราคา 3,800 
บาท 
(3) ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 1 
ชุด ราคา 11,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 102) 
 

อบต.ละหาร 
/กองการศึกษา 
(งานบริหารทั่ว ไป
เกี่ยวกบัการศึกษา) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ 
2. บันทึกอนุมัติจัดซื้อ/จดัจางตามระเบียบฯ 
๓. สงมอบ/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
๔. ลงทะเบียนทรัพยสิน 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บุคลากรของ อปท. มีครุภณัฑท่ีสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ มีครุภัณฑอุปกรณใชงานในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนผูมารับบริการ มปีระสิทธิภาพการ
ทํางานดียิ่งข้ึน ประชาชนผูใชบริการเกิดความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงานมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 ๑40 

ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.8 แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 
(ตอ) 

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ
ประเภทตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 298 
ขอ 1) 

- ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน          
จํานวน 2 รายการ ประกอบดวย 
(1) โตะพับอเนกประสงค จํานวน 10 ตัว 
ราคา 25,000 บาท 
(2) โตะอาหารไมเน้ือแข็ง จํานวน 5 ชุด 
ราคา 75,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 108) 
 

อบต.ละหาร 
/กองการศึกษา 
(งานระดับกอน          
วัยเรียนและ

ประถมศึกษา) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ 
2. บันทึกอนุมัติจัดซื้อ/จดัจางตามระเบียบฯ 
๓. สงมอบ/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
๔. ลงทะเบียนทรัพยสิน 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บุคลากรของ อปท. มีครุภณัฑท่ีสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ มีครุภัณฑอุปกรณใชงานในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนผูมารับบริการ มปีระสิทธิภาพการ
ทํางานดียิ่งข้ึน ประชาชนผูใชบริการเกิดความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงานมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 ๑41 

ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.8 แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 
(ตอ) 

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ
ประเภทตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 299 
ขอ 1) 

- ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
จํานวน 1 รายการ ประกอบดวย 
(1) เครื่องเลนดีวีดี จํานวน 7 เครือ่ง ราคา 
24,500 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 108) 

อบต.ละหาร 
/กองการศึกษา 
(งานระดับกอน          
วัยเรียนและ

ประถมศึกษา) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ 
2. บันทึกอนุมัติจัดซื้อ/จดัจางตามระเบียบฯ 
๓. สงมอบ/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
๔. ลงทะเบียนทรัพยสิน 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บุคลากรของ อปท. มีครุภณัฑท่ีสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ มีครุภัณฑอุปกรณใชงานในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนผูมารับบริการ มปีระสิทธิภาพการ
ทํางานดียิ่งข้ึน ประชาชนผูใชบริการเกิดความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงานมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑42 
ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.8 แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 
(ตอ) 

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ
ประเภทตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 299 
ขอ 1) 

- ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร จํานวน 1 รายการ ประกอบดวย 
(1) กลองถายภาพน่ิงระบบดิจิตอล จํานวน 7 
เครื่อง ราคา 63,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 109) 

อบต.ละหาร 
/กองการศึกษา 
(งานระดับกอน          
วัยเรียนและ

ประถมศึกษา) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ 
2. บันทึกอนุมัติจัดซื้อ/จดัจางตามระเบียบฯ 
๓. สงมอบ/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
๔. ลงทะเบียนทรัพยสิน 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บุคลากรของ อปท. มีครุภณัฑท่ีสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ มีครุภัณฑอุปกรณใชงานในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนผูมารับบริการ มปีระสิทธิภาพการ
ทํางานดียิ่งข้ึน ประชาชนผูใชบริการเกิดความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงานมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑43 
ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.8 แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 
(ตอ) 

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ
ประเภทตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 299 
ขอ 1) 

- ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร 
จํานวน 1 รายการ ประกอบดวย 
(1) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 7 
เครื่อง ราคา 30,100 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 109) 
 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 258,400 บาท 
 

อบต.ละหาร 
/กองการศึกษา 
(งานระดับกอน          
วัยเรียนและ

ประถมศึกษา) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ 
2. บันทึกอนุมัติจัดซื้อ/จดัจางตามระเบียบฯ 
๓. สงมอบ/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
๔. ลงทะเบียนทรัพยสิน 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บุคลากรของ อปท. มีครุภณัฑท่ีสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ มีครุภัณฑอุปกรณใชงานในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนผูมารับบริการ มปีระสิทธิภาพการ
ทํางานดียิ่งข้ึน ประชาชนผูใชบริการเกิดความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงานมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑44 
ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

๑ โครงการจดังานวันเฉลมิ
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 307 
ขอ 1) 
 

ดําเนินการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เพ่ือใหประชาชนเกิด
ความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย และสาํนึกในพระมหา
กรุณาธิคณุ 

งบประมาณ 3๐๐,๐๐๐ บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 70) 
 

สํานักงาน 
อบต.ละหาร 

 /สํานักงานปลดั 
(งานบริหารทั่วไป) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ และประสาน 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ/ประชุมคณะผูบรหิาร 
และคณะทํางานท่ีไดรับการแตงตั้ง 
2. ขออนุมัติเบิกจายและจัดซื้อ/จดัจาง 
ตามคาใชจายของโครงการ 
๓. ดําเนินการจัดงานตามโครงการ 
๔. สรปุและประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวนไมนอยกวา 5๐๐ คน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนไดรวมแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยโดยพรอมเพียงกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 145 
ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

2 โครงการจดัพิธีวางพวง
มาลาถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย 
รัชกาลท่ี 5  
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 308 
ขอ 4) 
 

ดําเนินการจัดกิจกรรมในพิธีวางพวงมาลาถวาย
ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลท่ี 5 
เพ่ือใหประชาชนเกิดความจงรักภกัดี เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย และสํานึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ  

งบประมาณ 15๐,๐๐๐ บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 71) 
 

สํานักงาน 
อบต.ละหาร 

/สํานักงานปลัด 
(งานบริหารทั่วไป) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ และประสาน 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ/ประชุมคณะผูบรหิาร 
และคณะทํางานท่ีไดรับการแตงตั้ง 
2. ขออนุมัติเบิกจายและจัดซื้อ/จดัจาง 
ตามคาใชจายของโครงการ 
๓. ดําเนินการจัดงานตามโครงการ 
๔. สรปุและประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวนไมนอยกวา 3๐๐ คน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนไดรวมแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยโดยพรอมเพียงกัน 

 

 

 

 

 

 

 146 
ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการจดัพิธีวางพวง
มาลาถวายราชสักการะ 
รัชกาลท่ี 9  
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 308 
ขอ 5) 
 

ดําเนินการจัดกิจกรรมในพิธีวางพวงมาลาถวาย
ราชสักการะ รัชกาลท่ี 9 เพ่ือใหประชาชนเกิด
ความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย และสาํนึกในพระมหา
กรุณาธิคณุ  

งบประมาณ 15๐,๐๐๐ บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 70) 
 

สํานักงาน 
อบต.ละหาร 

/สํานักงานปลัด 
(งานบริหารทั่วไป) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ และประสาน 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ/ประชุมคณะผูบรหิาร 
และคณะทํางานท่ีไดรับการแตงตั้ง 
2. ขออนุมัติเบิกจายและจัดซื้อ/จดัจาง 
ตามคาใชจายของโครงการ 
๓. ดําเนินการจัดงานตามโครงการ 
๔. สรปุและประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวนไมนอยกวา 3๐๐ คน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนไดรวมแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยโดยพรอมเพียงกัน 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการจดังานประเพณี
สงกรานต 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 302
ขอ 2) 

ดําเนินการจัดงานประเพีสงกรานต เพ่ือเปน
การอนุรักษประเพณสีงกรานตใหดํารงอยู
สืบไป ประชาชนไดเห็นถึงความสาํคัญของปู
ชนียบุคคลท่ีควรเคารพ และเปดโอกาสให
ประชาชนในทองถ่ินไดรวมกิจกรรมอยาง
ท่ัวถึง 

งบประมาณ 15๐,๐๐๐ บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 153) 
 

อบต.ละหาร  
/กองการศึกษาฯ 

(งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถิ่น) 

1. ขออนุมัติดําเนินการ และประสาน 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ/ประชุมคณะ 
ผูบริหารและคณะทํางานท่ีไดรับการแตงตั้ง 
2. บันทึกขออนุมัติเบิกจายและจดัซื้อ/จัดจาง 
ตามคาใชจายของโครงการ 
๓. ดําเนินการจัดงานตามโครงการ 
๔. สรปุและประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ หนวยงานของรัฐ เอกชน สถานศึกษา ชุมชนและประชาชนเขารวมกิจกรรม
จํานวนไมนอยกวา ๓0๐ คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนไดรวมกันรักษาประเพณีอันมีเอกลักษณและมรดกทางวัฒนธรรม ไดรวบรวมรักษาไว
ใหแกอนุชนรุนหลัง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

2 โครงการจดังานประเพณี
แหเทียนจํานําพรรษา          
เน่ืองในวันเขาพรรษา 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 303
ขอ 4) 

ดําเนินการจัดกิจกรรมแหเทียนจํานําพรรษา 
เพ่ือใหประชาชนไดรวมกิจกรรมสงเสริม
สถาบันพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองยิ่งข้ึน 
และเพ่ืออนุรักษวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใหคงอยูสืบไป 

งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 153) 
 

วัดในเขตพ้ืนท่ี
ใกลเคียง 

/กองการศึกษาฯ 
(งานศาสนาวัฒนธรรม

ทองถิ่น) 
 

1. ขออนุมัติดําเนินการ และประสาน 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ/แตงตั้งคณะทํางาน 
และกําหนดหนาท่ีดําเนินงาน 
2. บันทึกขออนุมัติเบิกจายและจดัซื้อ/จัดจาง 
ตามคาใชจายของโครงการ  
๓. ดําเนินการจัดงานตามโครงการ 
๔. สรปุและประเมินผล 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

          

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ประชาชนในพ้ืนท่ีเขารวมกิจกรรมตามประเพณจีํานวนไมนอยกวา ๑๐๐ คน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนไดรวมกันอนุรักษ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทองถ่ินอยางยั่งยืน 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการฝกอบรม
เสรมิสรางประสิทธิภาพ
ผูสอนศาสนาอิสลาม             
(ฟรดูอีน) 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 303
ขอ 5) 

ดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ในการจัดอบรม
ครูผูสอนศาสนา (ฟรดูอีน) เพ่ือใหประชาชน
ทุกคนไดพัฒนาคณุธรรมในทุกดานแบบองค
รวมและเพ่ือพัฒนาสังคมใหยั่งยืนดวยมิติทาง
ศาสนา สรางคนดี โดยปฏิบัติตามหลักธรรม
คําสั่งสอนทางศาสนา 

งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 154) 
 

อบต.ละหาร 
 และนอกสถานท่ี 
/กองการศึกษาฯ 

(งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถิ่น) 

 

1. ขออนุมัติดําเนินการ และประสาน 
หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดหลักสตูรการ 
อบรม/แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
/ประชาสัมพันธโครงการ 
2. บันทึกขออนุมัติเบิกจายและจดัซื้อ/จัดจาง 
ตามคาใชจายของโครงการ  
๓. ดําเนินการจัดอบรมตามหลักสตูรและ 
ศึกษาดูงาน/ประเมินความรูหลังการอบรม  
4. สรปุและประเมินผล 

 
 
 

 

      
 
 

 
 
 

    

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ผูสอนศาสนาท่ีเขารับการอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 70 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ครูสอนศาสนาและเจาหนาท่ีมีทักษะและความสามารถในการสอนเยาวชนในทองถ่ินเพ่ิมข้ึน 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการจดังานวันตรุษอีดิ้ล
ฟตริและวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา             
ตามหลักศาสนาอิสลาม   
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 304
ขอ 7) 

ดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ในงานวันตรุษ       
อีดิ้ลฟตริและวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮาตามหลัก
ศาสนาอิสลาม เพ่ือรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ินของอิสลามให
คงอยูสืบไป และใหประชาชนมุสลมิประพฤติ
ปฏิบัติตนอยูในแนวทางของอิสลาม 

งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 153) 
 

มัสยดิในพ้ืนท่ี 
ตําบลละหาร 

/กองการศึกษาฯ 
(งานศาสนาวัฒนธรรม

ทองถิ่น) 
 

1. ขออนุมัติดําเนินการ และประสาน 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ/แตงตั้งคณะทํางาน 
และกําหนดหนาท่ีดําเนินงาน 
2. บันทึกขออนุมัติเบิกจายและจดัซื้อ/จัดจาง 
ตามคาใชจายของโครงการ  
๓. ดําเนินการจัดงานตามโครงการ 
๔. สรปุและประเมินผล 

          
 
 
 
 

 

 
 
 

 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ประชาชนในพ้ืนท่ีเขารวมกิจกรรมตามหลักศาสนาอิสลามไมนอยกวา            
500 คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ไดสืบสานประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน และเปนการสงเสริมสถาบันครอบครัวในการเยี่ยมเยียน
ขออภัยซึ่งกันและกัน 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการสนับสนุนการ
ปฏิบัติศาสนกิจและสงเสรมิ
กิจกรรมละศีลอด (เดือน
รอมฎอน) 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 305
ขอ 8) 

ดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ใหทุกมัสยิดใน
การละศีลอด (เดือนรอมฎอน) เพ่ือปฏิบัติ
ตามหลักขอปฏิบัติศาสนาอิสลาม รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของ
ศาสนาอิสลาม และเกิดการรวมตวั 
เสรมิสรางความรักและความสมัพันธอันดี
ระหวางมสุลิมหลากหลายกลุม 

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 154) 
 

มัสยดิ ๗ แหง ใน
เขตพ้ืนท่ี        

ตําบลละหาร 
/กองการศึกษาฯ 

(งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถิ่น) 

 

1. ขออนุมัติดําเนินการ/แตงตั้งคณะกรรมการ 
ดําเนินงาน/ประชาสมัพันธโครงการ 
2. บันทึกขออนุมัติเบิกจายและจดัซื้อ/จัดจาง 
ตามคาใชจายของโครงการ  
๓. ดําเนินการจัดกิจกรรม 
๔. สรปุและประเมินผล 

 
 
 

 

      
 
 

 
 
 

    

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ประชาชนท่ีนับถือศาสนาอิสลามเขารวมกิจกรรมจํานวนไมนอยกวา ๕00 คน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เกิดความรักความสัมพันธอันดรีะหวางมสุลิม มีการปรึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณและ
ตักเตือนซึ่งกันและกัน และตระหนักในความสําคญัและความประเสริฐของเดือนรอมฎอน 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการอบรมคุณธรรม-
จริยธรรมตามหลักศาสนา
แกเยาวชนและประชาชนใน
พ้ืนท่ีตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 305
ขอ 9) 

ดําเนินการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมตาม
หลักศาสนาของชุมชน เพ่ือใหเยาวชนเขาใจ
ในคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคาํสอนของ
ศาสนามากข้ึน 

งบประมาณ 5๐๐,๐๐๐ บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 หนา 154) 
 

มัสยดิ ๗ แหง      
ในเขตพ้ืนท่ี 
ตําบลละหาร 

/กองการศึกษาฯ 
(งานศาสนาวัฒนธรรม

ทองถิ่น) 
 

1. ขออนุมัติดําเนินการ/แตงตั้งคณะกรรมการ  
ดําเนินงาน/ประชาสมัพันธโครงการ 
2. บันทึกขออนุมัติเบิกจายและจดัซื้อ/จัดจาง 
ตามคาใชจายของโครงการ  
๓. ดําเนินการจัดกิจกรรม 
๔. สรปุและประเมินผล 

 
 
 

 

      
 
 

 
 
 

    

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ประชาชนเขารับการอบรมจํานวนไมนอยกวา ๕00 คน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เด็ก เยาวชนและประชาชน ไดนําหลักธรรมคําสอนทางศาสนามาใชดําเนินชีวิตประจําวันไดเปน
อยางด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 153 
ผด.๒ 



 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
ที่อนุมัติจายขาดเงินทุนสาํรองเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘      

ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่อนุมัติจายขาดเงินทุนสาํรองเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 
 

โครงการกอสรางเข่ือน 
คสล. ริมคลองลากคอน  
หมูท่ี ๕ (ตอจากเดิม) 
(แผนพัฒนาสามป ๒๕๕๘-
๒๕๖๐ เพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 
๑) หนา ๒ ขอ ๒) 

ดําเนินการกอสรางเข่ือน คสล. ยาว ๖๑.๐๐ 
เมตร สนัเข่ือนกวาง ๐.๕๐ เมตร และลงดินถม
หลังเข่ือน ความยาว ๑๗๑.๐๐ เมตร ปรมิาณ           
ดินถม ๓,๐๗๘ ลบ.ม. ตามแบบและรายการ
กอสรางท่ี อบต.ละหารกําหนด 

งบประมาณ 2,880,๐00 บาท 
(อนุมัติใหจายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสม            
ในการประชุมสภา สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. 
๒๕๕๘ สมัยท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๓๐ มี.ค. ๕๘) 
 

ริมคลองลากคอน 
หมูท่ี ๕   

ตําบลละหาร 
/กองชาง 

 (งานไฟฟา ถนน) 

1. ขออนุมัติดําเนินโครงการ 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีเข่ือนท่ีไดมาตรฐาน จํานวน ๑ แหง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ สามารถปองกันนํ้าทวมและการพังทลายของหนาดิน และสามารถใชงานไดมากกวา ๕ ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑54 

ผด.๒ 



 
 
 
 
 
 

 
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

ที่ขออนุมัตขิยายเวลาเบกิจายเงิน 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘              

ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

๑ 
 
 

โครงการกอสรางและ
ปรับปรุงอาคารสถานท่ีใน
การรับบริการของ อบต.
ละหาร  
(แผนพัฒนาสามป  
๒๕5๘-๒๕๖๐ หนา ๑๘๕
ขอ ๗) 

ดําเนินการกอสรางอาคารท่ีทําการ อบต.ละหาร 
เปนอาคาร คสล. ๓ ช้ัน ขนาดกวาง ๑๖.๕๐ 
เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร พ้ืนท่ีใชสอยรวม 
๒,๖๔๖.๐๐ ตร.ม. แบบเสาเข็มเจาะ พรอม
ติดตั้งระบบไฟฟา ระบบประปา (ตามแบบท่ี 
อบต.ละหาร กําหนด) 

งบประมาณ ๑,350,๐๐๐ บาท 
(อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณ ในการประชุม
สภาฯ สมัยวิสามญั ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ 
สมัยท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๒๘ ก.ย. ๕๘) 
 

สํานักงาน  
อบต.ละหาร 

/สํานักงานปลัด 
(งานบริหารทั่วไป) 

1. ขออนุมัติดําเนินโครงการ 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณอาคารสถานท่ีรับบริการประชาชน ไดรับการปรับปรุง จํานวน ๑ แหง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพประชาชนเกิดความพึงพอใจมากข้ึนในการมารับบริการจาก อบต.  

ผด.๒ 
๑55 



 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
ที่อนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9      

ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่อนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9  

ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 
 

โครงการกอสรางเข่ือน 
คสล. ริมคลองลากคอน 
(บริเวณหลังโรงเรียนสุเหรา
ลากคอน) หมูท่ี 6  
(แผนพัฒนาสามป ๒๕๕9-
๒๕๖1 เปลี่ยนแปลง (ครั้ง
ท่ี 1) หนา 4ขอ 2(1)) 

ดําเนินการกอสรางเข่ือน คสล. ความยาว  
145.๐0 เมตร สันเข่ือนกวาง 1.20 เมตร 
หนา 0.50 เมตร ตามแบบและรายการ
กอสรางท่ี อบต.ละหารกําหนด 

งบประมาณ 3,900,๐00 บาท 
(อนุมัติใหใชจายเงินสะสม ในการประชุมสภา 
สมัยวิสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕9 เมื่อวันท่ี 
23 พ.ค. ๕9) 
 

ริมคลองลากคอน 
(บริเวณ                  

หลังโรงเรียน
สุเหราลากคอน)  

หมูท่ี 6   
ตําบลละหาร 

/กองชาง 
 (งานไฟฟา ถนน) 

1. ขออนุมัติดําเนินโครงการ 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีเข่ือนท่ีไดมาตรฐาน จํานวน ๑ แหง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ สามารถปองกันนํ้าทวมและการพังทลายของหนาดิน และสามารถใชงานไดมากกวา ๕ ป 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.๒ 

156 



  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่อนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9  

ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

2 
 
 

โครงการกอสรางเข่ือน 
คสล. ริมคลองลํารี (ตั้งแต
สะพานสเุหราเขียว ถึงบาน
นายเสง่ียม เลาะเดรุส)          
หมูท่ี 8  
(แผนพัฒนาสามป ๒๕๕9-
๒๕๖1 เปลี่ยนแปลง (ครั้ง
ท่ี 1) หนา 6ขอ 2(3)) 

ดําเนินการกอสรางเข่ือน คสล. ความยาว  
145.๐0 เมตร สันเข่ือนกวาง 1.20 เมตร 
หนา 0.50 เมตร ตามแบบและรายการ
กอสรางท่ี อบต.ละหารกําหนด 

งบประมาณ 4,440,๐00 บาท 
(อนุมัติใหใชจายเงินสะสม ในการประชุมสภา 
สมัยวิสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕9 เมื่อวันท่ี 
23 พ.ค. ๕9) 
 

ริมคลองลํารี 
(ตั้งแตสะพาน
สุเหราเขียว ถึง
บานนายเสง่ียม 

เลาะเดรสุ)  
หมูท่ี 8   

ตําบลละหาร 
/กองชาง 

 (งานไฟฟา ถนน) 
 

1. ขออนุมัติดําเนินโครงการ 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีเข่ือนท่ีไดมาตรฐาน จํานวน ๑ แหง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ สามารถปองกันนํ้าทวมและการพังทลายของหนาดิน และสามารถใชงานไดมากกวา ๕ ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผด.๒ 

157 



 
 
 
 
 
 

 
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9             
มาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 
 

โครงการกอสรางลานกีฬา
พาราแอสฟลทคอนกรีต 
พรอมรั้วตาขายเหล็ก           
หมูท่ี ๖ 
(แผนพัฒนาสามป พ.ศ.  
๒๕5๙-๒๕๖๑ หนา ๑๓๐
ขอ ๔) 

ดําเนินการกอสรางลานกีฬาพาราแอสฟลท
คอนกรีต ขนาดกวาง ๓๙.๐๐ เมตร  ยาว 
๔๕.๐๐ เมตร หนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ีไมนอย
กวา 1,755 ตร.ม. พรอมรางระบายนํ้า เสา
ไฟฟาสปอรตไลท และรั้วตาขายเหล็กโดยรอบ 
(ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด)   
งบประมาณ 1,263,๐00 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หนา ๘๒ ขอ    
๓.๒.๑ (๖)) 

ขางกุโบรสุเหรา
ลากฆอน       
หมูท่ี ๖  

ตําบลละหาร 
/กองชาง 

(งานไฟฟา ถนน) 
 

1. ขออนุมัติดําเนินโครงการ 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

          
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีลานกีฬาท่ีไดมาตรฐาน จํานวน ๑ แหง    ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนมพ้ืีนท่ีในการทํากิจกรรมบริเวณลานอเนกประสงค ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน และ
สามารถใชงานไดมากกวา ๕ ป  

 
 
 
 
 
 

 ๑58 
ผด.๒ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
ที่อนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60      

ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่อนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  

ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 
 

(1.1) โครงการกอสรางถนน 
คสล. พรอมวางทอระบาย
นํ้า ถนนทางเขาสุสานมสัยดิ
นะฮฎอตุลอิสลาฮ หมูท่ี 2  
(แผนพัฒนาสามป ๒๕60-
๒๕๖2 หนา 24 ขอ 1(6)) 

ดําเนินการกอสรางถนน คสล. ชวงท่ี 1 กวาง 
5.00 เมตร ยาว 171.00 เมตร ชวงท่ี 2 
กวาง 4.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร ลูกรัง
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คอนกรีตหนา 0.20 
เมตร ไหลทางหินคลุกตามสภาพ พ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 967.00 ตารางเมตร 
พรอมวางทอระบายนํ้า คสล. ขนาด  
0.60 เมตร พรอมบอพักรางวี ตามแบบและ
รายการกอสรางท่ี อบต.ละหารกําหนด 

งบประมาณ 1,655,๐00 บาท 
(อนุมัติใหใชจายเงินสะสม ในการประชุมสภา 
สมัยสามญั ประจาํป พ.ศ. ๒๕๕9 เมื่อวันท่ี 
29 ธ.ค. ๕9) 
 

ถนนทางเขา               
สุสานมัสยดิ   

นะฮฎอตุลอิสลาฮ 
หมูท่ี 2   

ตําบลละหาร 
/กองชาง 

 (งานไฟฟา ถนน) 

1. สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีถนนท่ีไดมาตรฐาน จํานวน 1 แหง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนมีเสนทางสัญจรไปมาไดสะดวกสบาย ลดระยะเวลาในการเดินทาง การเกิดอุบัตเิหตุ
ลดลง ไมเกิดนํ้าทวมขัง และสามารถใชงานไดมากกวา ๕ ป 

 
 
 
 
 
 
 

ผด.๒ 

159 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่อนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  

ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 
(ตอ) 

 

(1.2) โครงการกอสรางถนน 
คสล. พรอมวางทอระบาย
นํ้า ซอยซอและห หมูท่ี 4  
(แผนพัฒนาสามป ๒๕60-
๒๕๖2 หนา 26 ขอ 1(6)) 

ดําเนินการกอสรางถนน คสล. ผิวจราจรกวาง 
4.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร คอนกรีต
หนา 0.15 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
พ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 608.00 ตาราง
เมตร ไหลทางหินคลุกตามสภาพ พรอมวาง
ทอระบายนํ้า คสล. ขนาด  0.40 เมตร 
พรอมบอพักรางวี ตามแบบและรายการ
กอสรางท่ี อบต.ละหารกําหนด 

งบประมาณ 1,047,๐00 บาท 
(อนุมัติใหใชจายเงินสะสม ในการประชุมสภา 
สมัยสามญั ประจาํป พ.ศ. ๒๕๕9 เมื่อวันท่ี 
29 ธ.ค. ๕9) 
 

ซอยซอและห  
หมูท่ี 4   

ตําบลละหาร 
/กองชาง 

 (งานไฟฟา ถนน) 

1. สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีถนนท่ีไดมาตรฐาน จํานวน 1 แหง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนมีเสนทางสัญจรไปมาไดสะดวกสบาย ลดระยะเวลาในการเดินทาง การเกิดอุบัตเิหตุ
ลดลง ไมเกิดนํ้าทวมขัง และสามารถใชงานไดมากกวา ๕ ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.๒ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่อนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  

ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 
(ตอ) 

 

(1.3) โครงการกอสราง
ถนนลาดยางพรอมวางทอ
ระบายนํ้า ซอยสงางาม           
หมูท่ี 6  
(แผนพัฒนาสามป ๒๕60-
๒๕๖2 หนา 28 ขอ 1 
(24)) 

ดําเนินการกอสรางถนนลาดยางพารา         
แอสฟลทคอนกรีต ผิวจราจรกวาง 5.00 
เมตร ยาว 650.00 เมตร หนา 0.07 เมตร 
หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พ้ืนท่ีผิวจราจร
ไมนอยกวา 3,250.00 ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพ พรอมวางทอระบายนํ้า คสล. 
ขนาด  0.60 เมตร พรอมบอพัก คสล. 
(ชวงท่ี 1 ยาว 150.00 เมตร ชวงท่ี 2 ยาว 
75.00 เมตร) ตามแบบและรายการกอสราง
ท่ี อบต.ละหารกําหนด 

งบประมาณ 3,776,๐00 บาท 
(อนุมัติใหใชจายเงินสะสม ในการประชุมสภา 
สมัยสามญั ประจาํป พ.ศ. ๒๕๕9 เมื่อวันท่ี 
29 ธ.ค. ๕9) 
 

ซอยสงางาม  
หมูท่ี 6   

ตําบลละหาร 
/กองชาง 

 (งานไฟฟา ถนน) 

1. สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีถนนท่ีไดมาตรฐาน จํานวน 1 แหง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนมีเสนทางสัญจรไปมาไดสะดวกสบาย ลดระยะเวลาในการเดินทาง การเกิดอุบัตเิหตุ
ลดลง ไมเกิดนํ้าทวมขัง และสามารถใชงานไดมากกวา ๕ ป 

 
 
 
 
 

ผด.๒ 

161 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่อนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  

ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 
(ตอ) 

 

(1.4) โครงการกอสราง
ถนนลาดยางเลียบคลอง 
ลากคอนเล็กตอนปลาย          
หมูท่ี 7 (ตอจากเดิม)  
(แผนพัฒนาสามป ๒๕60-
๒๕๖2 หนา 31 ขอ 1 
(31)) 

ดําเนินการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 
คอนกรีต ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 
435.00 เมตร หนา 0.07 เมตร พ้ืนท่ีผิว
จราจรไมนอยกวา 2,175.00 ตารางเมตร 
ตามแบบและรายการกอสรางท่ี อบต.           
ละหารกําหนด 

งบประมาณ 2,996,๐00 บาท 
(อนุมัติใหใชจายเงินสะสม ในการประชุมสภา 
สมัยสามญั ประจาํป พ.ศ. ๒๕๕9 เมื่อวันท่ี 
29 ธ.ค. ๕9) 
 

เลียบคลอง              
ลากคอนเล็ก              
ตอนปลาย              
หมูท่ี 7   

ตําบลละหาร 
/กองชาง 

 (งานไฟฟา ถนน) 

1. สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีถนนท่ีไดมาตรฐาน จํานวน 1 แหง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนมีเสนทางสัญจรไปมาไดสะดวกสบาย ลดระยะเวลาในการเดินทาง การเกิดอุบัตเิหตุ
ลดลง ไมเกิดนํ้าทวมขัง และสามารถใชงานไดมากกวา ๕ ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.๒ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่อนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  

ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 
(ตอ) 

 

(1.5) โครงการกอสราง
ถนนลาดยางพรอมวางทอ
ระบายนํ้า ซอยโดมถึงคลอง
ลํารี หมูท่ี 8 
(แผนพัฒนาสามป ๒๕60-
๒๕๖2 หนา 34 ขอ 1 
(47)) 

ดําเนินการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 
คอนกรีต ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 
378.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย
กวา 1,890.00 ตารางเมตร พรอมวางทอ
ระบายนํ้า คสล. ขนาด  0.60 เมตร ยาว 
885.00 เมตร และบอพัก คสล. ตามแบบ
และรายการกอสรางท่ี อบต.ละหารกําหนด 

งบประมาณ 4,353,๐00 บาท 
(อนุมัติใหใชจายเงินสะสม ในการประชุมสภา 
สมัยสามญั ประจาํป พ.ศ. ๒๕๕9 เมื่อวันท่ี 
29 ธ.ค. ๕9) 
 

ซอยโดม                    
ถึงคลองลํารี               

หมูท่ี 8   
ตําบลละหาร 

/กองชาง 
 (งานไฟฟา ถนน) 

1. สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีถนนท่ีไดมาตรฐาน จํานวน 1 แหง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนมีเสนทางสัญจรไปมาไดสะดวกสบาย ลดระยะเวลาในการเดินทาง การเกิดอุบัตเิหตุ
ลดลง ไมเกิดนํ้าทวมขัง และสามารถใชงานไดมากกวา ๕ ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.๒ 

163 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่อนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  

ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 
(ตอ) 

 

(1.6) โครงการกอสราง 
ถนน คสล. พรอมวางทอ
ระบายนํ้า ซอยเตะดอเลาะ 
หมูท่ี 9 
(แผนพัฒนาสามป ๒๕60-
๒๕๖2 หนา 38 ขอ 1 
(60)) 

ดําเนินการกอสรางถนน คสล. ผิวจราจรกวาง 
3.30 เมตร ยาว 185.00 เมตร คอนกรีต
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 
610.00 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกตาม
สภาพ พรอมวางทอระบายนํ้า คสล. ขนาด 
 0.30 เมตร และบอพักรางวี ตามแบบ
และรายการกอสรางท่ี อบต.ละหารกําหนด 

งบประมาณ 797,๐00 บาท 
(อนุมัติใหใชจายเงินสะสม ในการประชุมสภา 
สมัยสามญั ประจาํป พ.ศ. ๒๕๕9 เมื่อวันท่ี 
29 ธ.ค. ๕9) 
 

ซอยเตะดอเลาะ    
หมูท่ี 9   

ตําบลละหาร 
/กองชาง 

 (งานไฟฟา ถนน) 

1. สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีถนนท่ีไดมาตรฐาน จํานวน 1 แหง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนมีเสนทางสัญจรไปมาไดสะดวกสบาย ลดระยะเวลาในการเดินทาง การเกิดอุบัตเิหตุ
ลดลง ไมเกิดนํ้าทวมขัง และสามารถใชงานไดมากกวา ๕ ป 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่อนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  

ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

2 
 
 

(2.1) โครงการกอสราง
เข่ือน คสล. รมิคลองลํารี  
หมูท่ี 1 
(แผนพัฒนาสามป ๒๕60-
๒๕๖2 หนา 42 ขอ 3(1)) 

ดําเนินการกอสรางเข่ือน คสล. ความยาว 
145.00 เมตร สันเข่ือนกวาง 1.20 เมตร 
หนา 0.50 เมตร ตามแบบและรายการ
กอสรางท่ี อบต.ละหารกําหนด 

งบประมาณ 4,964,500 บาท 
(อนุมัติใหใชจายเงินสะสม ในการประชุมสภา 
สมัยสามญั ประจาํป พ.ศ. ๒๕๕9 เมื่อวันท่ี 
29 ธ.ค. ๕9) 
 

ริมคลองลํารี   
หมูท่ี 1   

ตําบลละหาร 
/กองชาง 

 (งานไฟฟา ถนน) 

1. สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีเข่ือนท่ีไดมาตรฐาน จํานวน ๑ แหง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ สามารถปองกันนํ้าทวมและการพังทลายของหนาดิน และสามารถใชงานไดมากกวา ๕ ป 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่อนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  

ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

2 
(ตอ) 

 
 

(2.2) โครงการกอสราง
เข่ือน คสล. รมิคลอง        
ลากคอน (หนาหมูบาน         
พิชามญชุ) หมูท่ี 5 
(แผนพัฒนาสามป ๒๕60-
๒๕๖2 หนา 44 ขอ 3(8)) 

ดําเนินการกอสรางเข่ือน คสล. ความยาว 
145.00 เมตร สันเข่ือนกวาง 1.20 เมตร 
หนา 0.50 เมตร ตามแบบและรายการ
กอสรางท่ี อบต.ละหารกําหนด 

งบประมาณ 4,954,000 บาท 
(อนุมัติใหใชจายเงินสะสม ในการประชุมสภา 
สมัยสามญั ประจาํป พ.ศ. ๒๕๕9 เมื่อวันท่ี 
29 ธ.ค. ๕9) 
 

หนาหมูบาน       
พิชามญชุ   
หมูท่ี 5   

ตําบลละหาร 
/กองชาง 

 (งานไฟฟา ถนน) 

1. สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีเข่ือนท่ีไดมาตรฐาน จํานวน ๑ แหง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ สามารถปองกันนํ้าทวมและการพังทลายของหนาดิน และสามารถใชงานไดมากกวา ๕ ป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.๒ 

166 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่อนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  

ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

2 
(ตอ) 

 
 

(2.3) โครงการกอสราง
เข่ือน คสล. รมิคลองลํารี 
(บริเวณสุสานจีน) หมูท่ี 9 
(แผนพัฒนาสามป ๒๕60-
๒๕๖2 หนา 47 ขอ 3 
(19)) 

ดําเนินการกอสรางเข่ือน คสล. ความยาว 
19.00 เมตร สันเข่ือนกวาง 1.20 เมตร 
หนา 0.50 เมตร ตามแบบและรายการ
กอสรางท่ี อบต.ละหารกําหนด 

งบประมาณ 650,000 บาท 
(อนุมัติใหใชจายเงินสะสม ในการประชุมสภา 
สมัยสามญั ประจาํป พ.ศ. ๒๕๕9 เมื่อวันท่ี 
29 ธ.ค. ๕9) 
 

บริเวณสุสานจีน   
หมูท่ี 9   

ตําบลละหาร 
/กองชาง 

 (งานไฟฟา ถนน) 

1. สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีเข่ือนท่ีไดมาตรฐาน จํานวน ๑ แหง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ สามารถปองกันนํ้าทวมและการพังทลายของหนาดิน และสามารถใชงานไดมากกวา ๕ ป 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่อนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  

ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

2 
(ตอ) 

 
 

(2.4) โครงการกอสราง
เข่ือน คสล. รมิคลองลํารี 
(หลังบริษัท ส.ศลิป) หมูท่ี 8 
(แผนพัฒนาสามป ๒๕60-
๒๕๖2 หนา 45 ขอ 3 
(14)) 

ดําเนินการกอสรางเข่ือน คสล. ความยาว 
200.00 เมตร สันเข่ือนกวาง 1.20 เมตร 
หนา 0.50 เมตร ตามแบบและรายการ
กอสรางท่ี อบต.ละหารกําหนด 

งบประมาณ 6,580,000 บาท 
(อนุมัติใหใชจายเงินสะสม ในการประชุมสภา 
สมัยสามญั ประจาํป พ.ศ. ๒๕๕9 เมื่อวันท่ี 
29 ธ.ค. ๕9) 
 

หลังบริษัท ส.ศลิป   
หมูท่ี 8   

ตําบลละหาร 
/กองชาง 

 (งานไฟฟา ถนน) 

1. สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีเข่ือนท่ีไดมาตรฐาน จํานวน ๑ แหง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ สามารถปองกันนํ้าทวมและการพังทลายของหนาดิน และสามารถใชงานไดมากกวา ๕ ป 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่อนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  

ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 
 
 

โครงการกอสราง 
วางทอระบายนํ้า คสล.                  
ถนนเกาะลอย หมูท่ี 3 
(แผนพัฒนาสามป ๒๕60-
๒๕๖2 หนา 52 ขอ 6(3)) 

ดําเนินการกอสรางวางทอระบายนํ้า คสล. 
ขนาด  0.60 เมตร ยาว 750.00 เมตร 
พรอมบอพัก คสล. ตามแบบและรายการ
กอสรางท่ี อบต.ละหารกําหนด 

งบประมาณ 2,290,000 บาท 
(อนุมัติใหใชจายเงินสะสม ในการประชุมสภา 
สมัยสามญั ประจาํป พ.ศ. ๒๕๕9 เมื่อวันท่ี 
29 ธ.ค. ๕9) 
 

ถนนเกาะลอย   
หมูท่ี 3   

ตําบลละหาร 
/กองชาง 

 (งานไฟฟา ถนน) 

1. สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีทอระบายนํ้าท่ีไดมาตรฐานจาํนวน 1 แหง ความยาว 750 เมตร ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ สามารถแกไขปญหานํ้าทวมขัง ระบายนํ้าไดอยางตอเน่ืองตลอดป และสามารถใชงานไดมากกวา        
๕ ป 
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

มาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561      
ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 มาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

๑ 
 

(๑.๑) โครงการกอสราง
ถนน คสล. หนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสุเหราแดง 
หมูท่ี 7 
(แผนพัฒนาสามป ๒๕60-
๒๕๖2 หนา 31 ขอ ๑) 

ดําเนินการกอสรางถนน คสล. ผิวจราจรกวาง 
4.๐๐ เมตร ยาว 8๒.๐๐ เมตร คอนกรีตหนา 
๐.๒๐ เมตร พรอมลาน คสล. พ้ืนท่ีรวมไม
นอยกวา 689.00 ตารางเมตร ไหลทางหิน
คลุกตามสภาพ (ตามแบบท่ี อบต.ละหาร
กําหนด) 

งบประมาณ 6๐๐,๐00 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 หนา 119) 

 

(อนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจายฯ ในการ
ประชุมสภา สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ.๒๕60 
เมื่อวันท่ี 30 ส.ค. 60) 
 

หนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก       

สุเหราแดง 
หมูท่ี 7 

ตําบลละหาร 
/กองชาง 

 (งานไฟฟาถนน) 

1. สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีถนนท่ีไดมาตรฐาน จํานวน 1 แหง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนมีเสนทางสัญจรไปมาไดสะดวกสบายลดระยะเวลาในการเดินทาง การเกิดอุบัตเิหตลุดลง 
ไมเกิดนํ้าทวมขัง และสามารถใชงานไดมากกวา ๕ ป 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 มาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

๑ 
(ตอ) 

 

(๑.2) โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทตกิ 
คอนกรีต (ซอยขางปม       
ซัสโก) หมูท่ี ๗ 
(แผนพัฒนาสามป ๒๕60-
๒๕๖2 หนา 31 ขอ ๑) 

ดําเนินการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 
คอนกรีต ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร  ยาว 
31๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร ไหลทาง
ตามสภาพ พ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,55๐.00 
ตารางเมตร พรอมวางทอระบายนํ้า คสล. 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60 เมตร (มอก.
ช้ัน 3) พรอมบอพักนํ้า (ตามแบบท่ี อบต.            
ละหารกําหนด) 

งบประมาณ ๒,409,๐00 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 หนา 120) 
 

ซอยขางปม       
ซัสโก หมูท่ี ๗ 
ตําบลละหาร 

/กองชาง 
 (งานไฟฟาถนน) 

1. สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีถนนท่ีไดมาตรฐาน จํานวน 1 แหง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนมีเสนทางสัญจรไปมาไดสะดวกสบายลดระยะเวลาในการเดินทาง การเกิดอุบัตเิหตลุดลง 
ไมเกิดนํ้าทวมขัง และสามารถใชงานไดมากกวา ๕ ป 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 มาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

๑ 
(ตอ) 

 

(๑.4) โครงการปรบัปรุง
ถนนลาดยางซอยโรงเรียน
สุเหราเขียว หมูท่ี 8 
(แผนพัฒนาสามป 2๕60-
๒๕๖2 หนา 32 ขอ ๑
(39)) 

ดําเนินการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก 
คอนกรีต ผิวจราจรกวาง 5.๐๐ เมตร ยาว 
237.๐๐ เมตร หนา ๐.๐5 เมตร ไหลทาง
ตามสภาพ (ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด) 

งบประมาณ 562,๐00 บาท 
(อนุมัติใหโอนตั้งจายเปนรายการใหม ในการ
ประชุมสภา สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ.๒๕60 
เมื่อวันท่ี 30 ส.ค. 60) 
 

ซอยโรงเรียน
สุเหราเขียว 

หมูท่ี 8 
ตําบลละหาร 

/กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 

 

1. สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีถนนท่ีไดมาตรฐาน จํานวน 1 แหง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนมีเสนทางสัญจรไปมาไดสะดวกสบายลดระยะเวลาในการเดินทาง การเกิดอุบัตเิหตลุดลง 
ไมเกิดนํ้าทวมขัง และสามารถใชงานไดมากกวา ๕ ป 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 มาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

2 
 
 

(2.1) โครงการกอสราง
เข่ือน คสล. รมิคลอง           
ลากคอน หมูท่ี ๔              
(ตอจากเดิม) 
(แผนพัฒนาสามป ๒๕60-
๒๕๖2 หนา 42 ขอ ๓) 

ดําเนินการกอสรางเข่ือน คสล. ยาว ๒๐๐.๐๐ 
เมตร สันเข่ือนกวาง ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบท่ี 
อบต.ละหารกําหนด) 

งบประมาณ 4,977,๐00 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 หนา 119) 
 

ริมคลอง           
ลากคอน 
หมูท่ี ๔ 

ตําบลละหาร 
/กองชาง 

 (งานไฟฟาถนน) 

1. สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีเข่ือนท่ีไดมาตรฐาน (ตอจากเดิม) ยาว 200.00 เมตร ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ สามารถแกไขปญหานํ้าทวมขัง ลดการพังทลายของดินริมตลิ่ง และสามารถใชงานไดมากกวา ๕ ป 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 มาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

2 
(ตอ) 

 
 

(2.2) โครงการกอสราง
เข่ือน คสล. รมิคลองลํารี 
หมูท่ี 9 
(แผนพัฒนาสามป ๒๕60-
๒๕๖2 หนา 46 ขอ ๓) 

ดําเนินการกอสรางเข่ือน คสล. ยาว 145.๐๐ 
เมตร สันเข่ือนกวาง 1.2๐ เมตร หนา 0.50 
เมตร (ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด) 

งบประมาณ 4,941,๐00 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 หนา 119) 
 

ริมคลองลําร ี
หมูท่ี 9 

ตําบลละหาร 
/กองชาง 

 (งานไฟฟาถนน) 

1. สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีเข่ือนท่ีไดมาตรฐาน (ตอจากเดิม) ยาว 145.00 เมตร ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ สามารถแกไขปญหานํ้าทวมขัง ลดการพังทลายของดินริมตลิ่ง และสามารถใชงานไดมากกวา ๕ ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 174 
ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 มาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 
 
 

(3.1) โครงการวางทอ
ระบายนํ้า คสล. หมูท่ี 1     
(แผนพัฒนาสามป ๒๕60-
๒๕๖2 หนา 52 ขอ ๖) 

ดําเนินการวางทอระบายนํ้า คสล. ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 0.60 เมตร (มอก.ช้ัน 3) 
ความยาวรวมไมนอยกวา 1,090 เมตร 
พรอมบอพักรางวี (ตามแบบท่ี อบต.ละหาร
กําหนด) 

งบประมาณ 4,553,๐00 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 หนา 120) 
 

(อนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจายฯ ในการ
ประชุมสภา สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ.๒๕60 
เมื่อวันท่ี 30 ส.ค. 60) 
 

ตั้งแตสะพาน 
(ปอมสายตรวจ) 

ถึงสามแยก 
(บานนายเดช) 

หมูท่ี 1 
ตําบลละหาร 

/กองชาง 
 (งานไฟฟาถนน) 

1. สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีทอระบายนํ้าท่ีไดมาตรฐานจาํนวน 1 แหง ความยาว 1,090 เมตร ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ สามารถแกไขปญหานํ้าทวมขัง ระบายนํ้าไดอยางตอเน่ืองตลอดป และสามารถใชงานไดมากกวา        
๕ ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

175 
ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 มาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 
(ตอ) 

 
 

(3.2) โครงการวางทอ
ระบายนํ้า คสล. หมูท่ี 5 
(แผนพัฒนาสามป ๒๕60-
๒๕๖2 หนา 53 ขอ ๖) 

ดําเนินการวางทอระบายนํ้า คสล. ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 0.60 เมตร (มอก.ช้ัน 3) 
ความยาวรวมไมนอยกวา 810 เมตร ท้ังสอง 
ขาง พรอมบอพักนํ้า (ตามแบบท่ี อบต.ละหาร
กําหนด) 

งบประมาณ 5,303,๐00 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 หนา 121) 
 

(อนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจายฯ ในการ
ประชุมสภา สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ.๒๕60 
เมื่อวันท่ี 30 ส.ค. 60) 
 

ซอยวัด              
บางบัวทอง 

หมูท่ี 5 
ตําบลละหาร 

/กองชาง 
 (งานไฟฟาถนน) 

1. สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีทอระบายนํ้าท่ีไดมาตรฐานจาํนวน 1 แหง ความยาว 810 เมตร ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ สามารถแกไขปญหานํ้าทวมขัง ระบายนํ้าไดอยางตอเน่ืองตลอดป และสามารถใชงานไดมากกวา        
๕ ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

176 
ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 มาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 
(ตอ) 

 
 

(3.3) โครงการปรบัปรุง
ระบบระบายนํ้าซอยโดม 
หมูท่ี 8  
(แผนพัฒนาสามป ๒๕60-
๒๕๖2 หนา 34 ขอ 1 
(47)) 

ดําเนินการวางทอระบายนํ้า คสล. ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 1.00 เมตร (มอก.ช้ัน 3) 
ความยาวรวมไมนอยกวา 14 เมตร พรอมคืน
สภาพถนนลาดยาง (ตามแบบท่ี อบต.ละหาร
กําหนด) 

งบประมาณ 75,๐00 บาท 
(อนุมัติใหโอนตั้งจายเปนรายการใหม ในการ
ประชุมสภา สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ.๒๕60 
เมื่อวันท่ี 30 ส.ค. 60) 
 

ซอยโดม 
หมูท่ี 8 

ตําบลละหาร 
/กองชาง 

 (งานไฟฟาถนน) 

1. สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีทอระบายนํ้าท่ีไดมาตรฐานจาํนวน 1 แหง ความยาว 14 เมตร ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ สามารถแกไขปญหานํ้าทวมขัง ระบายนํ้าไดอยางตอเน่ืองตลอดป และสามารถใชงานไดมากกวา        
๕ ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 177 

ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 มาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 
 

โครงการติดตั้งโซลาเซลล 
หมูท่ี 9 
(แผนพัฒนาสามป 2560-
๒๕๖2 หนา 64 ขอ 3) 

ดําเนินการจางเหมาติดต้ังโซลาเซลลระบบไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย ประกอบดวย แผงโซลาเซลล
พลังงานแสงอาทิตย ชนิด Poly Crystalline ขนาด 
ไมนอยกวา 250 วัตต, เคร่ืองควบคุมการแปลงไฟฟา
และจายไฟฟาระบบออนกริดGrid Tie Inverter 
ขนาดไมนอยกวา 20000 วัตต, เคร่ืองสงสัญญาณ
คล่ืนความถี่ 420-430 MHz ชนิดแบงจุดควบคุม
เปนรายจุด ไดไมนอยกวา 50 จุด, เคร่ืองรับคําส่ัง
คล่ืนความถี่ 420-430MHz สําหรับควบคุมการเปด
หรือปดโคมไฟฟาแสงสวางชนิด LED, เคร่ืองจายไฟ
ขนาดไมตํ่ากวา 12 VDC, มีชองเสียบไฟ 220 VAC 
ไมนอยกวา 4 ชอง, มีโวลทมิเตอรและแอมปมิเตอร, 
เคร่ืองต้ังเวลาอัตโนมัติ, โคมไฟฟาชนิด LED ขนาด 
90วัตต, งานเดินสายและเชื่อมสายระบบไฟฟา 
โครงสรางสูง 2 เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบต.ละหารกาํหนด) 

งบประมาณ ๑,300,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕60 หนา 11๘) 
(อนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจายฯ ในการประชุม
สภา สมยัสามัญ ประจําป พ.ศ.๒๕60 เมื่อวันที่ 30 
ส.ค. 60) 

หลังมัสยิด               
นูรุลฮิดายะห 

(สุเหราแสงประทีป) 
หมูท่ี 9 
/กองชาง 

(งานไฟฟาถนน) 

 

1. สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ประชาชนมีกระแสไฟฟาใช รอยละ 50  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับความสะดวกสบาย 178 
ผด.๒ 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 มาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 
 

โครงการติดตั้งไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย
ทางเดินเทาริมคลองลําโพ 
หมูท่ี 1,4 
(แผนพัฒนาสามป ๒๕60-
๒๕๖2 หนา 59-60 ขอ 
1) 

ดําเนินการจางเหมาติดตั้งไฟฟาพลังงาน 
แสงอาทิตย ประกอบดวย แผงโซลาเซลล 
ขนาดไมนอยกวา 100 วัตต แบบ Poly or 
Mono Crystalline เสาสูงไมนอยกวา 4 
เมตร ทําจากเหล็กชุบ Galvanize ตูควบคุม
การทํางาน และระบบควบคมุการทํางาน
อัตโนมัติ โคมไฟ LED ขนาดไมนอยกวา 30 
วัตต แบตเตอรี่แรงดันไฟฟา 12V ขนาดไม
นอยกวา 80 AH ความยาวไมนอยกวา 
1,570 เมตร จํานวน 33 ตน (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบต.ละหารกําหนด) 

งบประมาณ ๑,650,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 หนา 11๘)  
 

(อนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจายฯ ในการ
ประชุมสภา สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ.๒๕60 
เมื่อวันท่ี 30 ส.ค. 60) 
 

เลียบคลองลําโพ 
หมูท่ี 1,4 
/กองชาง 

(งานไฟฟาถนน) 

 

1. สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ติดตั้งไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ความยาวไมนอยกวา 1,570 เมตร จํานวน 33 
ตน  

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับความสะดวกสบาย และไดรับความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสินเพ่ิมข้ึน 

ผด.๒ 
179 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 มาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 
 

โครงการติดตั้งไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย
ทางเดินเทาริมคลองลําโพ 
หมูท่ี 2-3 
(แผนพัฒนาสามป ๒๕60-
๒๕๖2 หนา 59-60 ขอ 
1) 

ดําเนินการจางเหมาติดตั้งไฟฟาพลังงาน 
แสงอาทิตย ประกอบดวย แผงโซลาเซลล 
ขนาดไมนอยกวา 100 วัตต แบบ Poly or 
Mono Crystalline เสาสูงไมนอยกวา 4 
เมตร ทําจากเหล็กชุบ Galvanize ตูควบคุม
การทํางาน และระบบควบคมุการทํางาน
อัตโนมัติ โคมไฟ LED ขนาดไมนอยกวา 30 
วัตต แบตเตอรี่แรงดันไฟฟา 12V ขนาดไม
นอยกวา 80 AH ความยาวไมนอยกวา 
1,640 เมตร จํานวน 34 ตน (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบต.ละหารกําหนด) 

งบประมาณ ๑,700,000 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 หนา 119) 

 

(อนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจายฯ ในการ
ประชุมสภา สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ.๒๕60 
เมื่อวันท่ี 30 ส.ค. 60) 
 

เลียบคลองลําโพ 
หมูท่ี 2-3 
/กองชาง 

(งานไฟฟาถนน) 

 

1. สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ติดตั้งไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ความยาวไมนอยกวา 1,640 เมตร จํานวน 34 
ตน  

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับความสะดวกสบาย และไดรับความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสินเพ่ิมข้ึน 

ผด.๒ 
180 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 มาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 
 

โครงการติดตั้งปายซอย/
ถนนในเขตตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาสามป ๒๕60-
๒๕๖2 หนา ๖8 ขอ 3) 

ดําเนินการติดตั้งปายบอกช่ือซอย/ถนนในเขต
ตําบลละหาร จํานวน 100 ปาย (ตามแบบท่ี 
อบต.ละหารกําหนด) 

งบประมาณ 1,800,000บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 หนา 11๘) 
 

(อนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจายฯ ในการ
ประชุมสภา สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ.๒๕60 
เมื่อวันท่ี 30 ส.ค. 60) 
 

พ้ืนท่ีตําบลละหาร 
/กองชาง 

(งานไฟฟาถนน) 
 

1. สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีปายบอกช่ือซอย/ถนนติดตั้งในเขตตําบลท่ีไดมาตรฐาน จํานวน 100 ปาย ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับความสะดวกปลอดภัยในการสญัจร และเกิดความปลอดภัยตอประชาชนใน
เขตตําบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.๒ 
181 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 มาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

๑ โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค คสล.             
หมูท่ี 9 

(แผนพัฒนาสามป ๒๕60-
๒๕๖0 หนา ๘7 ขอ 3) 

ดําเนินการกอสรางอาคารอเนกประสงค 
คสล. 1 ช้ัน ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
12.00 เมตร (ตามแบบท่ี อบต.ละหาร
กําหนด) 

งบประมาณ 1,๒50,000บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 หนา 117) 
 

หลัง ม.นครทอง
(เลียบคลองลํารี) 

หมูท่ี ๙ 
ตําบลละหาร   

/กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 

1. สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีอาคารอเนกประสงคสําหรบัประชาชน จํานวน 1 หลัง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนมีสถานท่ีประชุมสําหรับแลกเปลี่ยนความรูและดําเนินกิจกรรมตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.๒ 

182 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 มาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
    3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 
 

โครงการกอสราง ปรับปรุง 
ซอมแซมลานกีฬา/สนาม
กีฬา/รั้วเหล็ก/รั้วตาขาย
ลอมรอบลานกีฬา และ/
หรือโครงหลังคาในเขต
พ้ืนท่ี 
(๑.๑) โครงการกอสราง
โครงหลังคาเหล็ก หมูท่ี 8 
(แผนพัฒนาสามป ๒๕60-
๒๕๖2 หนา ๑๓9 ขอ 5) 

ดําเนินการกอสรางโครงหลังคาเหล็ก
อเนกประสงค กวาง 5.00 เมตร ยาว 18.00 
เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา 90.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด) 

งบประมาณ 800,๐00 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 หนา 117) 
 

(อนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจายฯ ในการ
ประชุมสภา สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ.๒๕60 
เมื่อวันท่ี 30 ส.ค. 60) 
 

ลานสเุหราเขียว 
หมูท่ี 8 

ตําบลละหาร 
/กองชาง 

(งานไฟฟา ถนน) 
 

1. สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีโครงหลังคาท่ีไดมาตรฐาน จํานวน ๑ แหง    ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนมีพ้ืนท่ีในการทํากิจกรรมบริเวณลานอเนกประสงค ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน และ
สามารถใชงานไดมากกวา ๕ ป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.๒ 
183 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 มาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
    3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 
(ตอ) 

 

(๑.๒) โครงการกอสราง
ลาน คสล. หมูท่ี 2 
(แผนพัฒนาสามป ๒๕60-
๒๕๖2 หนา ๑41 ขอ 5) 

ดําเนินการกอสรางลาน คสล. กวาง 21.00 
เมตร ยาว 59.00 เมตร พรอมรั้วตาขายสูง 
2.80 เมตร เสาไฟสปอรตไลทสูง 5.00 เมตร 
พรอมรางระบายนํ้า พ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,239 
ตารางเมตร (ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด) 

งบประมาณ 1,85๐,๐00 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 หนา 117) 
 

บริเวณทางเขา
สุเหราปากคลอง
ลํารี (ดานซาย)      

หมูท่ี 2 
ตําบลละหาร 

/กองชาง 
(งานไฟฟา ถนน) 

 

1. สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีลาน คสล.ท่ีไดมาตรฐาน จํานวน ๑ แหง    ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนมีพ้ืนท่ีในการทํากิจกรรมบริเวณลานอเนกประสงค ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน และ
สามารถใชงานไดมากกวา ๕ ป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.๒ 
184 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 มาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
    3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 
(ตอ) 

 

(๑.๓) โครงการกอสราง
ลาน คสล. หมูท่ี 8 
(แผนพัฒนาสามป ๒๕60-
๒๕๖2 หนา ๑42 ขอ 5) 

ดําเนินการกอสรางลาน คสล. พรอมราง
ระบายนํ้า พ้ืนท่ีไมนอยกวา 431.00 ตาราง
เมตร (ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด) 

งบประมาณ 545,๐00 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 หนา 117) 
 

(อนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจายฯ ในการ
ประชุมสภา สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ.๒๕60 
เมื่อวันท่ี 30 ส.ค. 60) 
 

หนาอาคาร
โรงเรียนสอน

ศาสนา  
(หอพักหญิง)  

หมูท่ี 8 
ตําบลละหาร 

/กองชาง 
(งานไฟฟา ถนน) 

 

1. สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีลาน คสล.ท่ีไดมาตรฐาน จํานวน ๑ แหง    ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนมีพ้ืนท่ีในการทํากิจกรรมบริเวณลานอเนกประสงค ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน และ
สามารถใชงานไดมากกวา ๕ ป  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 มาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
    3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม           

/งบประมาณ 

สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

ขั้นตอนดําเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 
(ตอ) 

 

(๑.4) โครงการถมดิน
ยกระดับสนามกีฬา        
หมูท่ี 2 
(แผนพัฒนาสามป ๒๕60-
๒๕๖2 หนา ๑41 ขอ 5) 

ดําเนินการถมดินยกระดับสนามกีฬา กวาง 
55.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร ถมดินสูง 
0.50 เมตร พรอมปลูกหญา พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
4,675 ตารางเมตร (ตามแบบท่ี อบต.ละหาร
กําหนด) 

งบประมาณ 1,997,๐00 บาท 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 หนา 119) 
 

(อนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจายฯ ในการ
ประชุมสภา สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ.๒๕60 
เมื่อวันท่ี 30 ส.ค. 60) 
 

สนามกีฬา 
(สุเหราปากคลอง 

ลํารี) หมูท่ี 2 
ตําบลละหาร 

/กองชาง 
(งานไฟฟา ถนน) 

 

1. สํารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบ  
3. ประชาสัมพันธ และดําเนินการกอสราง 
4. สงมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจายเงิน 
5. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

 

           

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มสีนามกีฬาท่ีไดมาตรฐาน จํานวน ๑ แหง    ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนมีพ้ืนท่ีในการทํากิจกรรมบริเวณลานอเนกประสงค ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน และ
สามารถใชงานไดมากกวา ๕ ป  
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