
 
 
 
 
 
 

 

  

แผนพัฒนาท้องถินสีปี 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ของ 

องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร 

อาํเภอบางบัวทอง  จงัหวดันนทบุรี 
 

 

 

ฝ่ายนโยบายและแผน สํานักงานปลดั

องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร   

Subdivision of Policy and Planning 

Subdistrict Administrative 

Organization Laharn (SAOL) 

โทร ๐-๒๑๕๗-๐๑๑๖-๑๘ ต่อ ๑๐๘  

โทรสาร ๐-๒๙๘๓-๓๕๒๘ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 
(พ.ศ.2561-2564) 

ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
------------------------------------ 

 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร เปนหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 กระทรวงมหาดไทยไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับท่ัวไป เลมท่ี 112 ตอนพิเศษ 6ง ลงวันท่ี 3 มกราคม 2538 มีผลบังคับ
ใชตั้งแตวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2538   
 โดยกําหนดตราสัญลักษณขององคการบริหารสวนตําบลละหาร ประกอบดวย 
 1. ขนาดเปนรูปตรารูปกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 เซนติเมตร 

2. รูปลักษณะใชรูปมือประสานกันหนารูปลูกโลกและมีรวงขาว 2 รวง อยูระหวางขอบบนมี
อักษร “อบต. ละหาร” ขอบลางมีอักษร “อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี” 

 ความหมายตราสัญลักษณองคการบริหารสวนตําบลละหาร คือ  
       1. คําวา “ละหาร” เปนภาษายาวี แปลวา ท่ีราบลุมมีลักษณะคลาย      
 ทองกระทะ เหมือนสภาพพ้ืนท่ีของตําบลละหาร 
       2. รูปมือประสานกันหนารูปลูกโลกและมีรวงขาว 2 รวง อยูดานลาง   
 มีความหมายวา สามัคคีรวมมือรวมใจกันพัฒนา อบต. ใหเจริญรุงเรือง     

                             สามัคคีกันทุกภาคสวน   
          3. รวงขาว แสดงถึง ความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ีเหมาะสมกับการทํา  
                             เกษตรกรรม พืชพันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณ 

 
 

 
ตําบลละหารตั้งอยูทางดานทิศเหนือของอําเภอบางบัวทอง มีถนนสายหลักผานตําบล          

ละหาร ๓ สาย คือ ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี (๓๔๐) ถนนบางบัวทอง-บางปะอิน (๓๗) และถนน
บางบัวทอง-สะพานนนทบุรี (๓๔๕) ปจจุบันตั้งอยูเลขท่ี 9/9 หมูท่ี 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี 
ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี อยูระหวางท่ีวาการอําเภอบางบัวทองและสถานี
ตํารวจภูธรบางบัวทอง  

 
 
 

๑. ดานกายภาพ 

1.1 ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 

สวนท่ี 1 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 
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ตําบลละหารมีอาณาเขตติดตอกับตําบลและอําเภอตาง ๆ ดังนี้ คือ 
ทิศเหนือ       ติดตอกับ    ตําบลลําโพ          อําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี 
ทิศใต           ติดตอกับ    ตําบลบางบัวทอง  อําเภอบางบัวทอง   จังหวัดนนทบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดตอกับ    ตําบลคลองขอย   อําเภอปากเกร็ด     จังหวัดนนทบุรี                                           
ทิศตะวันตก    ติดตอกับ    ตําบลไทรนอย     อําเภอไทรนอย      จังหวัดนนทบุรี 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร มีพ้ืนท่ี 18.16 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,350 ไร 
รูปแสดงท่ีตั้งและอาณาเขตตําบลละหาร

 

   
ลักษณะภูมิประเทศของตําบลละหาร มีลักษณะเปนท่ีราบลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณ

พ้ืนท่ีสองฝงคลองลําโพท่ีผานทางดานตะวันออกของตําบลละหาร พ้ืนท่ีบริเวณนี้จะเปนท่ีลุมมาก 
พ้ืนท่ีตําบลละหารเหมาะสําหรับทําการเกษตร มีลําคลองท่ีสําคัญซ่ึงอยูใสความรับผิดชอบของกรม
ชลประทาน ในโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพระยาบรรลือ ควบคุมท้ังตําบล 

 

 
       ตําบลละหาร มี 3 ฤดู คือ 
                 ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม เกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต เริ่มพัดเขา
กนอาวไทย ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนพฤษภาคมหรือตนเดือนมิถุนายนเปนตนไป ลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใตจะพัดผาน ทําใหฝนตกมากข้ึนในเดือนสิงหาคม-ตุลาคม เปนระยะเวลาท่ีฝนตก
มากท่ีสุด ฝนท่ีตกในระยะนี้ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตสวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่งจะไดรับ
อิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นซ่ึงเคลื่อนตัวจากทางทะเลจีนใต เขามาทางฝงประเทศเวียดนาม ซ่ึงเกิดข้ึน

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
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ในบางที ถาปใดเกิดมีหลายๆลูกเขามาติดๆกัน ทําใหฤดูฝนยาวนานกวาปกตินั้นจะทําใหเกิดน้ําทวมขัง
ได โดยสวนใหญฤดูฝนจะหมดฝนประมาณกลางเดือนตุลาคม ปริมาณของน้ําฝนเฉลี่ย 10 ปยอนหลัง 
ประมาณ 1,469 มิลลิเมตร/ป 
                 ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ตั้งแต
เดือนพฤศจิกายน เปนระยะเปลี่ยนฤดูฝนเปนฤดูหนาว ระยะนี้จะมีฝนตกนอยไมมากนัก ซ่ึงจะมีลม
พัดจากทางทิศเหนือมาใตสลับกันเปนระยะ ในเดือนธันวาคม-มกราคม ฤดูหนาวภายในตําบลละหารนี้
จะไมถึงกับหนาวมาก เพราะสวนใหญอากาศบริเวณนี้มีความชื้นสูงเนื่องจากอยูไมไกลจากชายฝง
ทะเลนัก 
                 ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยเฉพาะในชวง
เดือนเมษายนนั้นจะมีอากาศรอนอบอาวมากท่ีสุด แตบางปก็จะมีฝนตกบางเล็กนอย 
      (1) อุณหภูมิ โดยท่ัวไปฤดูรอนอากาศจะรอนไมมากนัก ฤดูหนาวก็หนาวไมมาก สวนใน
ฤดูฝนมีฝนตกชุกพอสมควร 
      (2) ความช้ืน เม่ือเปรียบเทียบกับตําบลท่ีมีการปลูกพืชไมผล จะมีความชื้นท่ีนอยกวา 
แตก็จะมีความชื้นสูงกวาภาคกลางตอนบน 
      (3) ปริมาณและการกระจายของน้ําฝน เฉลี่ยในรอบปประมาณ 1,469 มิลลิเมตร 
โดยมีการกระจายของฝน 3 ชวง คือ 
  เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 
  เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 
  เดือนตุลาคมจะเปนชวงท่ีมีฝนตกมากท่ีสุด  

 

 
       สภาพดิน ตําบลละหารมีสภาพดินเปนดินเหนียว ประกอบดวยกลุมชุดดิน 3 กลุม ดังนี้ 

(1) กลุมดินชุด 3 f 
(2) กลุมดินชุด 8 
(3) กลุมดินชุด 11 f 
กลุมชุดดินท่ี 3 
ลักษณะโดยท่ัวไป : เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว ดินบนเปนสีเทาเขม สีน้ําตาลปนเทา

เขม ดินลางเปนสีเทาหรือสีน้ําตาลออน มีจุดประสีน้ําตาลแก สีน้ําตาลปนเหลือง สีแดงปนเหลือง พบ
ตามพ้ืนท่ีราบลุมหรือราบเรียบ เปนดินลึก มีการระบายน้ําเลว ฤดูฝนขังน้ําลึก 20-25 ซม. นาน 4-5 
เดือน ฤดูแลงดินแหงแตกระแหงเปนรองกวางลึก ถาพบบริเวณชายฝงทะเลมักมีเปลือกหอยอยูในดิน
ชั้นลาง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง มีปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง ถาเปนกรด
เล็กนอยมีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-6.5 สวนดินชั้นลางหากมีเปลือกหอยปะปน จะเปน
ดางหรือมีคาความเปนดางประมาณ 7.5-8.0 
  ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน : ถาเปนท่ีลุมมากๆจะมีปญหาเรื่องน้ําทวมในฤดูฝน 
  ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช : ในสภาพปจจุบันสภาพพ้ืนท่ีมีศักยภาพ
เหมาะสมในการทํานา เนื่องจากพ้ืนท่ีราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ เนื้อดินเปนดินเหนียว การระบายน้ํา
เลวในชวงฤดูฝนจะมีน้ําขังท่ีผิวดินนาน 4-5 เดือน แตสามารถปลูกพืชไรและพืชผักบางชนิดได ในชวง

1.4 ลักษณะของดิน 
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ฤดูแลงหลังการเก็บเก่ียวขาวแลว ไมเหมาะท่ีจะปลูกไมผลและไมยืนตน เพราะมีน้ําทวมขังลึกในฤดูฝน 
อยางไรก็ตามสามารถเปลี่ยนสภาพการใชประโยชนจากนาขาวเปนปลูกพืชไร ไมผล และพืชผักได ถา
ไดมีการพัฒนาท่ีดินโดยการทําคันดินรอบพ้ืนท่ีเพาะปลูก เพ่ือปองกันน้ําทวมและยกรองปลูกเพ่ือชวย
การระบายน้ําของดิน 
  กลุมชุดดินท่ี 3 (ชุดดินบางเลน Bang Len Series: BL) 
  การจําแนกดิน : Fine, smectitic, isohyperthermic Vertic Endoaquolls 
  การกําเนิด : ตะกอนน้ําทะเลผสมกับตะกอนลําน้ํา ซ่ึงพัฒนาในสภาพน้ํากรอย 
  สภาพพ้ืนท่ี : ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1% อยูสูง 1-4 
เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง 
  การระบายน้ํา : เลว 
  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน : ชา 
  การซึมผานไดของน้ํา : ชา 
  พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนท่ีดิน : ทํานา 
  การแพรกระจาย : ท่ีราบลุมภาคกลาง 
  การจัดเรียงชั้นดิน : Apg-Bssg-Bg-Cg 
  ลักษณะและสมบัติดิน : เปนดินลึก ดินบนเปนดินเหนียวปนทรายแปง สีดําหรือสี
เทา ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางเล็กนอย (pH 7.0-8.0) ดินบนตอนลางเปนดินเหนียว สีเทาปน
สีน้ําตาลออน สีเทาหรือสีเทาปนเขียวมะกอก มีจุดประสีน้ําตาลปนเขียวและสีน้ําตาลปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเปนดางปานกลาง (pH 8.0) ดินลางตอนลางเนื้อดินเปนดินเหนียว สีเทาปนน้ําตาลหรือสี
น้ําตาลปนเทา มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนดางปานกลาง (pH 8.0) ในดินลางลึกลง
ไปจะพบดินเลนสีน้ําเงิน มีปริมาณกํามะถันต่ํา จะพบรอยถูไถและผลึกยิปซัม 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุ 
แลกเปล่ียน 
แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว 
เบส 

ฟอสฟอรัส 
ท่ีเปนประโยชน 

โพแทสเซียม   
ท่ีเปนประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 

0-25 ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง สูง สูง 

25-50 ต่ํา สูง สูง ปานกลาง สูง ปานกลาง 

50-100 ต่ํา สูง สูง ปานกลาง สูง ปานกลาง 
 

  ชุดดินท่ีคลายคลึงกัน : ชุดดินบางกอก และชุดดินบางเขน 
  ขอจํากัดการใชประโยชน : มีน้ําทวมขังในฤดูฝน ลึก 50-200 ซม. นานประมาณ 6 เดือน 
  ขอเสนอแนะในการใชประโยชน : ทํานา ควรใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 

กลุมชุดดินท่ี 8 
ลักษณะโดยท่ัวไป : เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว ดินบนมีลักษณะการทับถมเปนชั้นๆ 

ของดินและอินทรียวัตถุท่ีไดจากการขุดลอกรองน้ํา ดินลางมีสีเทา บางแหงมีเปลือกหอยปะปนอยูดวย 
พบบริเวณท่ีราบลุมชายฝงทะเล ปจจุบันเกษตรกรไดทําการขุดยกรองเพ่ือพืชผลตางๆ เพ่ือใหสภาพ
พ้ืนดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป ตามปกติดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง pH6.0-7.0 
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  ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน : ดินยกรองบางแหงพ้ืนท่ีท่ียกรองใหมๆ จะมีปญหา
เรื่องดินเค็ม 
  ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช : การจัดชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินท่ี 8 
นั้นไดจัดในการเกษตรคือ ใชปลูกไมผล พืชผักและปลูกพืชไรบางชนิด พรอมกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
โดยเฉพาะปลาควบคูกับการปลูกพืชดังกลาว เนื่องจากไดมีการยกรองปลูกพืชและมีรองน้ําระหวาง
รองปลูกอยูแลว เพียงแตปรับปรุงใหเหมาะแกการเลี้ยงปลาก็จะทําใหเกิดรายไดเสริม 

กลุมชุดดินท่ี 11 
ลักษณะโดยท่ัวไป : เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว ดินบนมีสีดําหรือเทาแก ดินลางมีสี

เทา และมีจุดประสีน้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปนอยูเปนจํานวนมากในชองดินลางตอนบน และ
พบจุดประสีเหลืองฟางขาวของสารจาโรไซต ในระดับความลึก 50-100 ซม. จากผิวดิน พบบริเวณท่ี
ราบตามชายฝงทะเลหรือท่ีราบลุมภาคกลาง น้ําแชขังลึก 50-100 ซม. นาน 3-5 เดือน บางพ้ืนท่ีจะ
ขังนาน 6-7 เดือน เปนดินลึก มีการระบายน้ําเลว มีความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา ดินมีปฏิกิริยาเปน
กรดมาก ถึงเปนกรดจัด pH 4.5-5.0 
  ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน : ดินเปนกรดจัดมาก อาจขาดแรธาตุอาหารพืชพวก
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส หรืออาจมีสารละลายพวกอลูมินั่มและเหล็กมากเกินไปจนเปนพิษตอพืช ฤดู
ฝนน้ําแชขังนาน 3-7 เดือน 
  ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช : เม่ือพิจารณาสภาพพ้ืนท่ี ลักษณะเนื้อดินและ
การระบายน้ําของดิน กลุมชุดดินท่ี 11 มีศักยภาพท่ีเหมาะสมท่ีจะใชทํานามากกวาการปลูกพืชอยาง
อ่ืน ท่ีมีขอจํากัดในการปลูกขาว คือ ความเปนกรดจัดของดินทําใหผลผลิตของขาวตกต่ํา ในการท่ีจะ
นํากลุมชุดดินนี้ไปใชในการเพาะปลูกอยางอ่ืน เชน ไมผล หรือพืชผัก จําเปนตองมีการปรับปรุงดิน
หรือพัฒนาท่ีดินจึงจะสามารถในการปลูกพืชดังกลาวได เนื่องจากในชวงฤดูฝนจะมีน้ําทวมขังท่ีผิวดิน
ระหวาง 4-6 เดือน การใชประโยชนท่ีดินควรใชรูปแบบไรนาสวนผสม 
  กลุมชุดดินท่ี 11 (ชุดดินเสนา Sena Series: Se) 
  การจําแนกดิน : Very-fine, mixed, active, acid, isohyperthermic Sulfic 
Endoaquepts 
  การกําเนิด : ตะกอนน้ําทะเลผสมกับตะกอนลําน้ํา  
  สภาพพ้ืนท่ี : ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1%  
  การระบายน้ํา : เลว 
  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน : ชา 
  การซึมผานไดของน้ํา : ชา 
  พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนท่ีดิน : สวนใหญใชทํานา 
  การแพรกระจาย : บริเวณท่ีราบน้ําทะเลเคยทวมถึงทางดานใตของท่ีราบลุมภาคกลาง 
  การจัดเรียงชั้นดิน : Apg-Sssg-Bssg-Bjg-Bg-Cg 
  ลักษณะและสมบัติดิน : เปนดินลึก ดินบนเปนดินเหนียว สีดําหรือสีเทาเขม ถัดลงไป
เปนสีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาล และเปนดินเลนสีเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 
4.5-5.5) ดินบนตอนลางเปนดินเหนียวสีน้ําตาลปนเทา พบจุดประสีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงมากถึงกรดจัดมาก (pH 4.0-4.5) ดินลางตอนลางเปนดินเลนเหนียว สี
เทาเขมหรือสีเทา จุดประสีเหลืองปนน้ําตาล จะพบจุดประสีเหลืองฟางขาวของสารประกอบกํามะถัน
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ปนอยูในระดับความลึกตั้งแต 50-100 ซม. และพบรอยไถลผิวหนาอัดมันและผลึกยิปซัม ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 4.58-8.0)   

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุ 
แลกเปล่ียน 
แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว 
เบส 

ฟอสฟอรัส 
ท่ีเปนประโยชน 

โพแทสเซียม   
ท่ีเปนประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 

0-25 ปานกลาง สูง ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 

25-50 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 

50-100 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
 

  ชุดดินท่ีคลายคลึงกัน : ชุดดินรังสิต ชุดดินองครักษ ชุดดินธัญบุรี ชุดดินอยุธยา และ
ชุดดินมหาโพธิ 
  ขอจํากัดการใชประโยชน : ดินเปนกรดจัดมาก มีน้ําทวมสูง 1 เมตร นาน 4-5 
เดือน ใชทํานาหวานไดเพียงอยางเดียว ผลผลิตตกต่ํา ในบริเวณพ้ืนท่ีชลประทานใชทํานาดํา หรืออาจ
ปลูกพืชผักและพืชไรในฤดูแลง แตผลผลิตไมดีนัก 
  ขอเสนอแนะในการใชประโยชน : ควรปรับสภาพกรดของดินใหเหมาะสม โดยการ
ใชปูนมารล และไถคลุกเคลากับดินท้ิงไวตั้งแตกอนฤดูปลูก ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการใชปุยอินทรีย
และปุยเคมีควบคูกันเพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติดินท้ังทางกายภาพและทางเคมีใหดีข้ึน 

 

ขอมูลจาก : แผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล สํานักงานเกษตรอําเภอบางบัวทอง 
 

   
ภายในตําบลมีคลองธรรมชาติเปนแนวเขตตําบลเปนสวนใหญ อีกท้ังยังมีลําคลองไหล

ผานทุกหมูบาน มีอยู 8 ลําคลองท่ีเปนคลองธรรมชาติ คือ  
(1) คลองลากคอน   อยูในพ้ืนท่ี หมูท่ี 5, 6 และ 7  
(2) คลองลํารี  อยูในพ้ืนท่ี หมูท่ี 1, 2, 8 และ 9  
(3) คลองลําโพ  อยูในพ้ืนท่ี หมูท่ี 2 และ 3  
(4) คลองเจก  อยูในพ้ืนท่ี หมูท่ี 7 และ 8 
(5) คลองตาคลาย  อยูในพ้ืนท่ี หมูท่ี 7  
(6) คลองเกาะดอน  อยูในพ้ืนท่ี หมูท่ี 4  
(7) คลองถนนรถไฟเกา อยูในพ้ืนท่ี หมูท่ี 1 และ 5 
(8) คลองขุนนคร  อยูในพ้ืนท่ี หมูท่ี 2 
และอีก 1 ลําคลอง เปนคลองชลปร5ะทาน คือ คลองคันแอน อยูในพ้ืนท่ี หมูท่ี 2 และ 35  
น้ําในลําคลองสามารถนําไปใชเพ่ือการเพาะปลูกไดอยางพอเพียง สภาพพ้ืนท่ีเปนดินท่ี

อุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก ปจจุบันมีการใชพ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตรนอยลง เนื่องจากนํามาใช
สรางโรงงานอุตสาหกรรม คลังเก็บสินคา หมูบานจัดสรร รานอาหาร ท่ีอยูอาศัย ทําใหเริ่ม
เปลี่ยนแปลงจากชุมชนเกษตรกรรมเปนชุมชนเมือง 5 ท่ี ไดรับความเจริญแพรกระจายจาก
กรุงเทพมหานคร 

1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา 
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องคการบริหารสวนตําบลละหาร แบงเขตการปกครองเปน 9 หมูบาน คือ 

หมูท่ี ๑  บานถนนรถ 
หมูท่ี ๒  บานสุเหราลํารี 
หมูท่ี ๓  บานเกาะลอย 
หมูท่ี ๔  บานเกาะดอน 
หมูท่ี ๕  บานคลองลากคอน 
หมูท่ี ๖  บานลากคอน 
หมูท่ี ๗  บานสุเหราแดง 
หมูท่ี ๘  บานลํารี 
หมูท่ี ๙  บานคลองลํารี 
 

  
องคการบริหารสวนตําบลละหาร ประกอบดวยการปกครองทองท่ี ๙ หมูบาน มีสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนตําบล ๑๘ คน (มาจากการเลือกตั้ง) นายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน 
(มาจากการเลือกตั้ง) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน และท่ีปรึกษานายกองคการบริหาร
สวนตําบล 1 คน ไมมีความขัดแยงในการติดตอประสานงานระหวางทองถ่ินกับทองท่ี ซ่ึงประชาชน
ตําบลละหารใหความรวมมือเปนอยางดีและใหความสําคัญกับประชาชน หมูบาน ประชาคมตําบล
และการมีสวนรวมของประชาชน 

 ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลละหาร ประกอบดวย 
1. นายสมศักดิ์ อยูเจริญ  นายกองคการบริหารสวนตําบลละหาร 
2. นายสุชาต ิ เชยเอม  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลละหาร 
3. นางสาววรรณภา  วันแอเลาะ รองนายกองคการบริหารสวนตําบลละหาร 
4. นายสมศักดิ์  เทศเซ็น  ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบลละหาร 
ฝายสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร ประกอบดวย 
1. นายทองสุข แสงจันทร ประธานสภา อบต.ละหาร/สมาชิกสภาฯ หมู ๕ 
2. นายสมหวัง   คนตรง  รองประธานสภา อบต.ละหาร/สมาชิกสภาฯ หมู ๔ 
3. นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ เลขานุการสภา อบต.ละหาร/ปลัด อบต.ละหาร 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร ประกอบดวย 
1. นายเดชา มะปูเลาะ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร หมู 1 
2. นายประเสริฐ บินมูซา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร หมู 1 
3. นายประดิษฐ เทศเซ็น  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร หมู 2 
4.      -วาง-   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร หมู ๒ 
 

2. ดานการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 

2.2 การเลือกตั้ง 
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5. นายสมศักดิ์ ขันประสิทธิ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร หมู 3 
6. นายทัศไนย แจงโพธิ ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร หมู ๓ 
7. นายสมาน บุญยม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร หมู 4 
8. นายประจบ แสงจันทร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร หมู 5 
9. นายฮาบีบุลเลาะห  ชูพุทธพงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร หมู ๖ 
10. นายสมศักดิ์ อาจหาญ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร หมู 6 
11. นายมูฮําหมัด  เชื้อผูดี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร หมู ๗ 
12. นายปรีชา วาแสนดี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร หมู 7 
13. นายสมเกียรติ  เจริญสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร หมู 8 
14. นางสาวปยวรรณ  ศิริแสน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร หมู 8 
15. นายพรศักดิ์ บุญมาหา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร หมู 9 
16. นายประเสริฐ  ลอมาเละ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร หมู 9 

 

ตารางแสดงโครงสรางฝายนิติบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

 

 

ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลละหาร   

 

สมาชกิสภาองคการบริหารสวน

ตําบลละหาร  หมูท่ี  ๖ 

 

สมาชกิสภาองคการบริหารสวน

ตําบลละหาร  หมท่ี ๔ 

สมาชกิสภาองคการบริหารสวน

ตําบลละหาร  หมูท่ี ๒ 
สมาชกิสภาองคการบริหารสวน

ตําบลละหาร  หมูท่ี ๑ 

รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลละหาร   

 

เลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบลละหาร   

 

สมาชกิสภาองคการบริหารสวน

ตําบลละหาร  หมูท่ี  ๙ 

 

สมาชกิสภาองคการบริหารสวน

ตําบลละหาร  หมูท่ี  ๓ 

 

สมาชกิสภาองคการบริหารสวน

ตําบลละหาร  หมูท่ี  ๘ 

 

สมาชกิสภาองคการบริหารสวน

ตําบลละหาร  หมูท่ี  ๗ 
 

สมาชกิสภาองคการบริหารสวน

ตําบลละหาร  หมูท่ี  ๕ 
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  จํ านวนประชากร (ตามทะเบียนราษฎร )  ท้ั งสิ้ น  2๑ ,905 คน แยกเปน                 
ชาย 1๐,592 คน หญิง 1๑,313 คน จํานวนครัวเรือน 10,351 ครัวเรือน อัตราสวนความ
หนาแนนของประชากรเฉลี่ย ๑,205 คน ตอตารางกิโลเมตร แยกเปนรายหมูบาน ดังนี้ 
 

  ตารางแสดงจํานวนประชากรของตําบลละหารตามทะเบียนราษฎร 

หมูที่ ชื่อหมูบาน ประชากร (คน) จํานวน
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บานถนนรถ 716 734 ๑,๔50 ๓85 
2 บานสุเหราลํารี ๑,667 ๑,๗35 ๓,402 ๑,453 
3 บานเกาะลอย ๖83 ๗82 ๑,465 ๕๔6 

4 บานเกาะดอน ๘๘9 ๙23 ๑,812 ๙๕8 
5 บานคลองลากคอน ๑,๕68 ๑,700 ๓,268 ๑,๘76 
6 บานลากคอน 494 502 996 410 
7 บานสุเหราแดง ๑,319 ๑,360 ๒,679 1,547 
8 บานลํารี ๑,145 ๑,148 ๒,293 ๘65 
9 บานคลองลํารี 2,111 ๒,429 ๔,540 ๒,311 

รวมทั้งสิ้น 1๐,592 11,313 ๒1,905 10,351 

ขอมูลจาก สํานักทะเบียนอําเภอบางบัวทอง ณ เดือนพฤศจิกายน 255๙ 
 

รูปแสดงขอมูลประชากรชาย – หญิง และครัวเรือนรวม 5 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

.ขอมูลจาก สํานักทะเบียนอําเภอบางบัวทอง ณ เดือนพฤศจิกายน 255๙ 

3. ประชากร 

3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 

9,045 9,275 9,382 9,654 10,351 
9,831 9,932 10,004 10,424 10,592 

10,475 10,611 10,700 11,022 11,313 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

ป  2555 ป 2556 ป 2557 ป 255๘ ป 2559 

จาํนวนครัวเรือน 

เพศชาย (คน) 

เพศหญิง (คน) 
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  สถิติประชากร แยกรายละเอียดตามจํานวนประชากร แยกตามชวงอายุ (เฉพาะผูมี
สัญชาติไทย) ของตําบลละหาร ดังนี้ 
 

  ตารางแสดงจํานวนประชากรแยกตามชวงอายุของตําบลละหารตามทะเบียนราษฎร 
ประชากร ชาย หญิง รวม 

เยาวชนอายุต่ํากวา 1-17 ป 2,870 2,734 5,604 

ประชากรชวงอายุ 18-60 ป 6,811 7,366 14,177 

ประชากรอายุมากกวา 60 ป 883 1,181 2,064 

รวม 10,564 11,281 21,845 

ขอมูลจาก สํานักทะเบียนอําเภอบางบัวทอง ณ เดือนพฤศจิกายน 255๙ 
 

 
 

 

 องคการบริหารสวนตําบลละหาร ไดมีการสนับสนุนการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนใน
พ้ืนท่ีใหไดรับความรู ความสามารถ ท่ีจะชวยสงเสริมและเพ่ิมพัฒนาการใหเด็กไดตอยอดในการศึกษา
ท่ีสูงข้ึนตอไป โดยสามารถแยกรายละเอียด ดังนี้ 
 

ลําดับท่ี ช่ือ/สังกัด รวม (แหง) 
๑ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สังกัดองคการบริหารสวนตําบลละหาร)   ๗ 
๒ โรงเรียนประถมศึกษา (สังกัดสพฐ, อบจ. นนทบุรี) ๖ 
๓ โรงเรียนมัธยมศึกษา (สังกัดสพฐ. , อบจ. นนทบุรี) ๔ 
๔ โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม (สังกัดกรมศาสนา) ๑๓ 
๕ โรงเรียนเอกชน/อาชีวะ ๒ 

รวมท้ังหมด ๓๒ 
 

   อัตรานักเรียนระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

จํานวนเด็กเล็ก (คน) จํานวนผูดูแลเด็ก (คน) 
ชาย หญิง รวม หญิง 
๒๑๙ ๑๘๓ ๔๐๒ ๒๗ 

                   ขอมูลจาก : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ขอมูลชวงอายุและจํานวนประชากร 

4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ี (สังกัดองคการบริหารสวนตําบลละหาร) จํานวน ๗ แหง  ไดแก 
ลําดับท่ี ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อบต. สถานท่ีตั้ง 

๑ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนะฮฏอตุลอิสลาห  หมูท่ี ๒ 
๒ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเกาะลอย หมูท่ี ๓ 
๓ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมูไฮยิดดนี  หมูท่ี ๖ 
๔ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสุเหราแดง หมูท่ี ๗ 
๕ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขันติธรรม หมูท่ี ๗ 
๖ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสุเหราเขียว หมูท่ี ๘ 
๗ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแสงประทีป หมูท่ี ๙ 

  โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ี จํานวน ๖ แหง ไดแก 

ลําดับท่ี โรงเรียนประถมศึกษา/สังกัด สถานท่ีตั้ง 
๑ โรงเรียนสุเหราปากคลองลํารี  หมูท่ี ๒ 
๒ โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา หมูท่ี ๓ 
๓ โรงเรียนสุเหราลากคอน หมูท่ี ๖ 
๔ โรงเรียนซอและฮศึกษา (อบจ.นนทบุรี) หมูท่ี ๗ 
๕ โรงเรียนสุเหราเขียว   หมูท่ี ๘ 
๖ โรงเรียนแสงประทีปรัฐบํารุง หมูท่ี ๙ 

    โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในเขตพ้ืนท่ี จํานวน ๔ แหง ไดแก 

ลําดับท่ี โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน/สังกัด สถานท่ีตั้ง 
๑ โรงเรียนสุเหราปากคลองลํารี  หมูท่ี ๒ 
๒ โรงเรียนสุเหราลากคอน (อบจ.นนทบุรี) หมูท่ี ๖ 
๓ โรงเรียนซอและฮศึกษา (อบจ.นนทบุรี)  หมูท่ี ๗ 
๔ โรงเรียนสุเหราเขียว  (อบจ.นนทบุรี) หมูท่ี ๘ 

             โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในเขตพ้ืนท่ี จํานวน ๑๓ แหง ไดแก 

ลําดับท่ี โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม/สังกัด สถานท่ีตั้ง 
๑ โรงเรียนอิสลามสัมพันธ สาขา ๑   หมูท่ี ๑ 
๒ โรงเรียนอิสลามสัมพันธ สาขา ๓      หมูท่ี ๑ 
๓ โรงเรียนอิสลามสัมพันธ ตนสังกัด   หมูท่ี ๒ 
๔ โรงเรียนวิทยาทานอิสลาม  หมูท่ี ๓ 
๕ โรงเรียนอิสลามสัมพันธ สาขา ๒ หมูท่ี ๔ 
๖ โรงเรียนมูไฮยิดดิน (สุเหราลากคอน)   หมูท่ี ๖ 
๗ โรงเรียนฮูลามาอุดดีน (ขันติธรรม)    หมูท่ี ๗ 
๘ โรงเรียนอิสลามิยะห    หมูท่ี ๗ 
๙ โรงเรียนสุเหราแดง หมูท่ี ๗ 
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๑๐ โรงเรียนนูรุลเอ๊ียะซาน หมูท่ี ๗ 
๑๑ โรงเรียนดารุลยันนะฮ   หมูท่ี ๗ 
๑๒ โรงเรียนนูรุลอิสลาม (สุเหราเขียว)  หมูท่ี ๘ 
๑๓ โรงเรียนนูรุลฮิดายะห  (สุเหราแสงประทีป)    หมูท่ี ๙ 

 โรงเรียนเอกชน/อาชีวะในเขตพ้ืนท่ี จํานวน ๒ แหง  ไดแก 

ลําดับท่ี โรงเรียนอาชีวะ/สังกัด สถานท่ีตั้ง 
๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีอั4ร4รอบิตี  หมูท่ี ๒ 
๒ โรงเรียนญามีอุลอิควาน หมูท่ี ๗ 

 
 

   
  องคการบริหารสวนตําบลละหาร มีหนวยพยาบาลท่ีใหบริการประชาชนในเรื่องของการ
รักษาพยาบาล ดังนี้ 

      ๑. อาสาสมัครสาธารณสุขตําบลละหาร (อสม.)   จํานวน ๑๑๐ คน 
      ๒. กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ละหาร   จํานวน 1 แหง 

     ๓. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล    จํานวน ๒ แหง คือ 
๓.๑  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสุเหราแดง หมูท่ี ๗  มีจํานวนบุคลากรทาง
การแพทย  จํานวน ๓ คน  โดยมี นางอภัสรา ลาตีฟ  รักษาการ ผอ.รพ.สต. 
๓.๒  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสุเหราเขียว  หมูท่ี ๘  มีจํานวนบุคลากรทาง
การแพทย  จํานวน ๕ คน  โดยมี นายละเอิบ อ่ิมมาก  รักษาการ ผอ.รพ.สต. 
 

ตารางแสดงบุคลากรของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสุเหราแดง 

ประเภทบุคลากร จํานวน อัตราสวนตอ
ประชากร 

หมายเหตุ 

๑. แพทย - - - 

๒. เภสัชกร - - - 

๓. พยาบาลวิชาชีพ ๑ ๑ : ๗823 ประจํา 

๔. เจาหนาท่ีสาธารณสุข ๒ ๑ : ๓912 ประจํา 

๕. ทันตาภิบาล - - - 

  ขอมูลจาก : โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสุเหราแดง ณ  เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 

4.2 สาธารณสุข 
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ตารางแสดงบุคลากรของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสุเหราเขียว 

ประเภทบุคลากร จํานวน อัตราสวนตอ
ประชากร 

หมายเหตุ 

๑. แพทย - - - 

๒. เภสัชกร - - - 

๓. พยาบาลวิชาชีพ ๑ ๑ : ๑๑707 ประจํา 

๔. เจาหนาท่ีสาธารณสุข ๑ ๑ : ๑๑707 ประจํา 

๕. ทันตาภิบาล ๑ ๑ : ๑๑707 ประจํา 

    ขอมูลจาก : โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสุเหราเขียว ณ  เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕9 
 
 

ตารางแสดงจํานวนผูปวยจําแนกตามสาเหตุการปวย ๑๐ อันดับ ยอนหลัง 3 ป 
พ.ศ. 2557-2559 ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสุเหราแดง 

ลําดับ สาเหตุการปวย 
สถิติผูปวย (คน) 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 

1 โรคระบบทางเดินหายใจ 2,502 2,845 2,964 

2 โรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงรางและเนื้อเยื่อเสริม 1,217 1,091 1,139 

3 โรคระบบไหลเวียนโลหิต 1,492 1,319 433 

4 รวมโรคระบบยอยอาหาร โรคในชองปาก 945 799 1,084 

5 โรคเก่ียวกับตอมไรทอและโภชนาการ 1,519 1,706 1,480 

๖ โรคตารวมสวนประกอบของตา 499 340 298 

๗ ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 37 81 50 

๘ โรคติดเชื้อและปรสิต 226 156 54 

๙ โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง 110 56 45 

๑๐ สาเหตุภายนอกอ่ืน ๆ ท่ีทําใหปวยหรือตาย 13 75 92 

 ขอมูลจาก : โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสุเหราแดง ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
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ตารางแสดงจํานวนผูปวยจําแนกตามสาเหตุการปวย ๑๐ อันดับ ยอนหลัง 3 ป 
พ.ศ. 2557-2559 ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสุเหราเขียว 

ลําดับ สาเหตุการปวย 
สถิติผูปวย (คน) 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 

1 โรคเก่ียวกับตอมไรทอและโภชนาการ 57 58 105 

2 โรคระบบทางเดินหายใจ 438 417 1143 

3 รวมโรคระบบยอยอาหาร โรคในชองปาก 1,096 1,137 666 

4 โรคติดเชื้อและปรสิต 215 227 192 

5 โรคระบบไหลเวียนโลหิต 410 394 531 

๖ โรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงรางและเนื้อเยื่อเสริม 404 313 312 

๗ ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 34 32 51 

๘ โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง 141 135 145 

๙ โรคระบบสืบพันธุรวมปสสาวะ 84 115 60 

๑๐ โรคตารวมสวนประกอบของตา 272 142 127 

 ขอมูลจาก : โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสุเหราเขียว ณ  เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 

 

  ตารางแสดงการใหการสงเคราะหเบ้ียยังชีพคนชรา คนพิการ และผูปวยเอดส ในเขต
ตําบลละหาร พ.ศ. 2560  

ประเภท 
จํานวนผูไดรับการชวยเหลือ  

(ราย) 
เงินเบี้ยยังชีพคนชรา  1,911 
เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ  395 
เงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 5 

รวม 2,706 
หมายเหตุ  ขอมูล ณ เดือนมกราคม 2560  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 การสังคมสงเคราะห 
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ขอมูลผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส 
จํานวนคนพิการ หรือทุพพลภาพท่ีข้ึนทะเบียนผูรับเบี้ยยังชีพของ อบต.ละหาร  จํานวน  395  คน  
รวมจํานวนคนพิการ (ท้ังตําบล)  395  คน 

จํานวนผูปวยเอดสท่ีข้ึนทะเบียนผูรับการชวยเหลือ จํานวน  5  คน  
จํานวนผูปวยเอดสท่ีท่ีข้ึนทะเบียนใหม ป 2561  จํานวน   -   คน 
รวมผูปวยเอดส (ท้ังตําบล) จํานวน  5  คน 

จํานวนผูสูงอายุท่ีข้ึนทะเบียนผูรับเบี้ยยังชีพของ อบต.ละหาร  จํานวน  ๑,911  คน 
จํานวนผูสูงอายุท่ีข้ึนทะเบียนใหม ป 2561  จํานวน  182  คน 
รวมผูสูงอายุ (ท้ังตําบล) จํานวน  2,093  คน 

 
ตารางแสดงจํานวนผูรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ประจําป  

2560 
 

หมูท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 รวม (คน) 
ผูสูงอายุ 137 293 140 200 273 86 256 188 338 1,911 

คนพิการ 35 63 18 53 39 34 46 40 67 395 

ผูปวยเอดส - - - - 1 - 3 - 1 5 

รวม 172 356 158 253 313 120 305 228 406 2,311 

หมายเหตุ  ขอมูล  ณ  เดือนมกราคม 2560 
 

ตารางแสดงจํานวนผูมาข้ึนทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส 
ประจําป  2561 

 

หมูท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 รวม (คน) 

ผูสูงอายุ 12 26 16 14 25 5 14 19 51 182 

คนพิการ - - - - - - - - - - 

ผูปวยเอดส - - - - - - - - - - 

รวม 12 26 16 14 25 5 14 19 51 182 

หมายเหตุ  ขอมูล  ณ  เดือนมกราคม 2560  
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  การคมนาคมตําบลละหาร ใชการคมนาคมทางบก โดยทางรถยนตเปนหลักในการ
ติดตอสื่อสารและขนสงผลผลิตทางการเกษตรและสินคาอุตสาหกรรม โดยมีเสนทางท่ีสําคัญ ดังนี้ 
  ถนนสายหลัก 

 ถนนลาดยางและคอนกรีต (ทางหลวงชนบท) จํานวน 3 สาย ไดแก 
 1. ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี (ทางหลวงชนบท สาย 340) เปนถนนตัดผานตั้งแต

หมูท่ี 5, หมูท่ี 6, หมูท่ี 7, หมูท่ี ๘, หมูท่ี ๙ ตําบลละหาร เชื่อมกับตําบลหนาไม อําเภอลาดหลุมแกว 
จังหวัดปทุมธานี เปนถนนผิวจราจรลาดยาง ๔ เลนส ขนาดผิวจราจรกวาง ๔ เมตร ระยะทาง
ประมาณ ๗ กิโลเมตร   

2. ถนนบางบัวทอง-บางปะอิน (ทางหลวงชนบท สาย ๓๗) เปนถนนตัดผาน              
หมูท่ี ๕ ตําบลละหาร เชื่อมกับตําบลลําโพ อําเภอบางบัวทอง เปนถนนผิวจราจรคอนกรีต ๔ เลนส 
ขนาดผิวจราจรกวาง ๔ เมตร ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร 

3. ถนนบางบัวทอง-สะพานนนทบุรี (ทางหลวงชนบท สาย ๓๔๕) เปนถนนตัดผาน
หมูท่ี ๔ ตําบลละหาร เชื่อมกับตําบลลําโพ อําเภอบางบัวทอง เปนถนนผิวจราจรลาดยาง ๔ เลนส 
ขนาดผิวจราจรกวาง ๔ เมตร เมตร ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร 

ถนนสายรอง  
๑. มีถนนลูกรัง/หินคลุก จํานวน ๘ สาย ไดแก 

 
 
 
 
 

ลําดับท่ี ช่ือถนน/ซอย หมูท่ี 
ระยะทาง 
(เมตร)/ 

 

ปท่ีกอสราง 

1 ถนนเลียบคลองลากคอน  (งบไทยเขมแข็ง) 4 825 ม. 2553-2555 

2 ถนนซอยรวมใจอุทิศ  5 440 ม. 2552 

3 ถนนซอยทองสุข 6 ๗๕๐ ม.  ๒๕๕๐ 

4 ถนนซอยหมอหวัง 7 ๕๕๐ ม. ๒๕๕๐ 

5 ถนนซอยวากัฟ (สะมะอุน) (งบไทยเขมแข็ง) 8 400 ม. 2553-2555 

6 ถนนซอยสะมะ  8 270 ม. 2553 

7 ถนนซอยนอยปลา  8 160 ม. 2553 

8 ถนนซอยรอมลี  8 200 ม. 2553 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

5.1 การคมนาคมขนสง 
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๒. มีถนนลาดยาง จํานวน ๑๗ สาย ไดแก 
 

ลําดับท่ี รหัสสายทาง ช่ือสายทาง หมูท่ี ระยะทาง (เมตร) ปท่ีกอสราง 

1 นบ.ถ๔๒-๐๐๖ ถนนซอยเกาะลอย ๓ กวาง ๕ ม. ยาว 
๗๕๐ ม. 

๒๕๕๒ 

2 นบ.ถ๔๒-๐๐๙ ถนนซอยโรงเรียนอิสลาม
สัมพันธ สาขา ๒ 

๔ กวาง ๓ ม. ยาว 
๑๕๐ ม. 

๒๕๕๖ 

3 นบ.ถ๔๒-๐๑๒ ถนนซอยนุมกลิ่น ๕ กวาง ๕ ม. ยาว 
๖๘๐ ม. 

๒๕๕๒ 

4 นบ.ถ๔๒-๐๑๓ ถนนซอยชุมชนบานลากคอน ๕ กวาง ๕ ม. ยาว 
๘๐๕ ม. 

๒๕๕๒ 

5 นบ.ถ๔๒-๐๑๗ ถนนซอยสงางาม ๖ กวาง ๔ ม. ยาว 
๔๐๐ ม. 

๒๕๕๕ 

6 นบ.ถ๔๒-๐๑๘ ถนนเลียบคลองลากคอน ๖ กวาง ๕ ม. ยาว 
๑,๐๘๙ ม. 

๒๕๕๕ 

7 นบ.ถ๔๒-๐๑๙ ถนนเลียบคลองลากคอน             
(ขางอําเภอบางบัวทอง) 

๖ กวาง ๕.๕๐ ม. 
ยาว ๒๔๐ ม. 

๒๕๕๕ 

8 นบ.ถ๔๒-๐๒๑ ถนนซอยขันติธรรม ๒ ๗ กวาง ๔ ม. ยาว 
๕๔๐ ม. 

๒๕๕๔ 

๙ นบ.ถ๔๒-๐๒๒ ถนนทางเขาโรงเรียน                  
ญามีอุลอิควาน 

๗ กวาง ๔ ม. ยาว 
๓๑๐ ม. 

๒๕๕๔ 

๑๐ นบ.ถ๔๒-๐๒๕ ถนนเลียบคลองตาคลายใหญ 
(ตอนลาง) 

๗ กวาง ๕.๕๐ ม. 
ยาว ๑,๔๒๕ ม. 

๒๕๕๑ 

๑๑ นบ.ถ๔๒-๐๒๗ ถนนซอยอนามัยสุเหราแดง ๗ กวาง ๕ ม. ยาว 
๓๖๐ ม. 

๒๕๕๕ 

๑๒ นบ.ถ๔๒-๐๒๘ ถนนซอยหลังสุเหราแดง ๗ กวาง ๕ ม. ยาว 
๗๐๐ ม. 

๒๕๕๕ 

๑๓ นบ.ถ๔๒-๐๒๙ ถนนเลียบคลองลากคอน
อนามัยสุเหราแดง 

๗ กวาง ๕ ม. ยาว 
๒๘๐ ม. 

๒๕๕๓ 

๑๔ นบ.ถ๔๒-๐๓๐ ถนนเลียบคลองลากคอน ๗ กวาง ๕ ม. ยาว 
๒,๐๐๐ ม. 

๒๕๕๒ 

๑๕ นบ.ถ๔๒-๐๓๑ ถนนเลียบคลองลํารี ๘ กวาง ๔ ม. ยาว 
๑,๔๙๐ ม. 

๒๕๕๕ 

๑๖ นบ.ถ๔๒-๐๓๓ ถนนซอยโดม ๘ กวาง ๕ ม. ยาว 
๑,๑๑๕ ม. 

๒๕๕๒ 

๑๗ นบ.ถ๔๒-๐๓๕ ถนนซอยโสมอนุสรณ ๙ กวาง ๖ ม. ยาว 
๙๐๐ ม. 

๒๕๕๓ 



 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

18 

๓. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน ๑๙ สาย  ไดแก 
 

 
 
 

 

ลําดับท่ี รหัสสายทาง ช่ือสายทาง หมูท่ี ระยะทาง (เมตร) ปท่ีกอสราง 

1 นบ.ถ๔๒-๐๐๑ ถนนซอยเกาะดอน ๑,๔ กวาง ๕ ม. ยาว 
๒,๑๐๐ ม. 

๒๕๕๐ 

2 นบ.ถ๔๒-๐๐๒ ถนนซอยอิหมามซาฟอี ๑ กวาง ๕ ม. ยาว 
๑,๕๒๐ ม. 

๒๕๕๐ 

3 นบ.ถ๔๒-๐๐๓ ถนนซอยสุเหราปากคลองลํารี ๒ กวาง ๔.๕๐ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. 

๒๕๕๕ 

4 นบ.ถ๔๒-๐๐๔ ถนนซอยโรงเรียนสุเหรา            
ปากคลองลํารี 

๒ กวาง ๓.๕๐ ม. 
ยาว ๒๖๐ ม. 

๒๕๕๕ 

5 นบ.ถ๔๒-๐๐๕ ถนนซอยมัสยิดอุลยา ๓ กวาง ๓ ม. ยาว 
๑๑๐ ม. 

๒๕๕๓ 

6 นบ.ถ๔๒-๐๐๗ ถนนซอยบัววิคตอเรีย ๔ กวาง ๕ ม. ยาว 
๔๑๐ ม. 

๒๕๕๒ 

7 นบ.ถ๔๒-๐๐๘ ถนนซอยนิมา ๔ กวาง ๕๐ ม. ยาว 
๓๓๐ ม. 

๒๕๕๖ 

8 นบ.ถ๔๒-๐๑๐ ถนนเลียบคลองลากคอน ๔ กวาง ๕ ม. ยาว 
๓๐๐ ม. 

๒๕๕๒ 

๙ นบ.ถ๔๒-๐๑๑ ถนนซอยเจริญรัฐ ๕ กวาง ๕ ม. ยาว 
๗๓๐ ม. 

๒๕๕๒ 

๑๐ นบ.ถ๔๒-๐๑๔ ถนนซอยเทพประทานพร ๕ กวาง ๕ ม. ยาว 
๗๘๐ ม. 

๒๕๕๒ 

๑๑ นบ.ถ๔๒-๐๑๕ ถนนเลียบคลองลากคอน ๕ กวาง ๕ ม. ยาว 
๑,๕๔๐ ม. 

๒๕๕๒ 

๑๒ นบ.ถ๔๒-๐๑๖ ถนนเลียบคลอง ม.พิชามญชุ ๕ กวาง ๔.๕๐ ม. 
ยาว ๗๓๐ ม. 

๒๕๕๒ 

๑๓ นบ.ถ๔๒-๐๒๐ ถนนซอยขันติธรรม ๑ ๗ กวาง ๕ ม. ยาว 
๕๑๐ ม. 

๒๕๕๓ 

๑๔ นบ.ถ๔๒-๐๒๓ ถนนซอยสุเหราอิสลามิยะห ๗ กวาง ๕ ม. ยาว 
๕๐๐ ม. 

๒๕๕๒ 

๑๕ นบ.ถ๔๒-๐๒๔ ถนนเลียบคลองตาคลายใหญ 
(ฝงสุเหราแดง) 

๗ กวาง ๖ ม. ยาว 
๑,๔๔๐ ม. 

๒๕๕๒ 

16 นบ.ถ๔๒-๐๒๖ ถนนเลียบคลองเจ็ก ๗,๘ กวาง ๕ ม. ยาว 
๑,๐๓๐ ม. 

๒๕๕๒ 
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ทางเดินเทาคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน ๔ แหง  ไดแก 
 

ลําดับที ่ ชือ่ทางเดินเทา หมูที่ ระยะทาง (เมตร) 
1 ทางเดินเทาเลียบคลองลํารี 1 ยาว ๓๕๐ ม. 
2 ทางเดินเทาซอยสุเหราปากคลองลํารี 2 ยาว ๗๐๐ ม. 
3 ทางเดินเทาเลียบคลองละหาร- ลําโพ 4 ยาว ๖๐๐ ม. 
4 ทางเดินเทาเลียบคลองลากคอน     7 ยาว ๗๑๕ ม. 

 

สะพานเดินเทาคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน ๒ แหง  ไดแก 
 

ลําดับที ่ ชื่อสะพานทางเดินเทา หมูที่ ระยะทาง (เมตร) 
1 สะพานทางเดินเทาขางโรงสีเกา  (2551) 2 ยาว ๑๙๘ ม. 
2 สะพานทางเดินเทาริมคลองลําโพ  (2552) 3 ยาว  558  ม. 

 
เข่ือนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน ๔ แหง  ไดแก 
 

ลําดับที ่ ชื่อเขื่อน หมูที่ ระยะทาง (เมตร) 
1 เข่ือนเลียบคลองลากคอน  (2553) 5 ยาว  105  ม. 
2 เข่ือนเลียบคลองลากคอน  (2553) 6 ยาว  225  ม. 
3 เข่ือนริมคลองลํารี  (2553) 8 ยาว 160.50 ม. 
4 เข่ือนริมคลองลํารี  (2552) 9 ยาว  168  ม. 
๕ เข่ือนริมคลองลํารี  (๒๕๕๗) ๘ ยาว ๓๕๘ ม. 
๖ เข่ือนริมคลองลํารี  (๒๕๕๗) 9 ยาว  ๓๖๒  ม. 
๗ เข่ือนริมคลองลํารี  (๒๕๕๘) 9 ยาว  ๑๕๐  ม. 
๘ เข่ือนริมคลองลํารี  (๒๕๕๘) 9 ยาว  ๔๐๐ ม. 

 

(ขอมูลจาก : กองชาง องคการบริหารสวนตําบลละหาร ณ  เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ี รหัสสายทาง ช่ือสายทาง หมูท่ี ระยะทาง (เมตร) ปท่ีกอสราง 

17 นบ.ถ๔๒-๐๓๒ ถนนเลียบคลองลํารี                    
(บานนายรอด) 

๘ กวาง ๕ ม. ยาว 
๙๖๕ ม. 

๒๕๕๖ 

18 นบ.ถ๔๒-๐๓๔ ถนนซอยแสงประทีป ๙ กวาง ๕ ม. ยาว 
๙๙๐ ม. 

๒๕๕๓ 

19 นบ.ถ๔๒-๐๓๖ ถนนเลียบคลองลํารี ๘,๙ กวาง ๖ ม. ยาว 
๓,๙๓๐ ม. 

๒๕๕๓ 
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  ไฟฟาในเขตตําบลละหาร มีไฟฟาเขาถึงทุกหมูบาน จํานวน ๙ หมูบาน และ

ครอบคลุมทุกครัวเรือน  
 ไฟฟาสาธารณะในเขตตําบลละหาร เปนบริการของการไฟฟานครหลวงเขต                  

บางบัวทอง ซ่ึงใหบริการครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดในเขตตําบลละหาร แตยังมีบางถนนบางสายในพ้ืนท่ีท่ียัง
ไมมีไฟฟาสาธารณะ จึงจําเปนตองไดรับการติดตั้งใหครอบคลุมอีกมากเพ่ือรองรับความเจริญเติบโต
ของพ้ืนท่ีในอนาคต โดยถนน/ซอยท่ีไดรับการติดตั้งแลว มีดังนี้ 

 ลําดับท่ี ช่ือถนน/ซอย หมูท่ี 
๑ ซอยอิหมามซาฟอี, ซอยถนนรถไฟเกา  ๑ 
๒ ถนนละหาร - ลําโพ  ๒ 
๓ ถนนละหาร - ลําโพ, ถนนเกาะลอย, ถนนชลประทาน ๓ 
๔ ถนนซอยโรงเรียนสอนศาสนา, ถนนเกาะดอน         ๔ 
๕ ถนนรถไฟเกา, ซอยเจริญรัฐ ๕ 
๖ ถนนเลียบคลองลากคอน, ซอยสุเหราลากคอน ๖ 
๗ ถนนเลียบคลองลากคอน, ถนนวัดสามงาม ๗ 
๘ ถนนเลียบคลองเจกใหญ ๗ 
๙ ซอยสุเหราเขียว ๘ 

๑๐ ซอยสุเหราแสงประทีป, ซอยโสมอนุสรณ ๙ 
  

 
  ระบบประปาในพ้ืนท่ีตําบลละหาร มีประปาเขาถึงทุกหมูบาน จํานวน ๙ 

หมูบาน แตยังไมครอบคลุมทุกครัวเรือน  
 ระบบประปาในเขตตําบลละหาร เปนบริการของการประปานครหลวงเขต                  

บางบัวทอง ซ่ึงใหบริการครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดในเขตตําบลละหาร แตยังมีบางครัวเรือนในพ้ืนท่ีท่ียังไม
มีประปานครหลวงใช จึงจําเปนตองไดรับการติดตั้งใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี เพ่ือรองรับความเจริญเติบโต
ของพ้ืนท่ีในอนาคต  

 ถังเก็บน้ําประปาหมูบานในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลละหาร มีจํานวน ๑๕ แหง ดังนี้ 
ลําดับท่ี ถังประปา ขนาด (ลบ.ม.) หมูท่ี ผูรับผิดชอบ 

๑ ประปาหอถัง ๑๐ ๑   สํานักงานโยธาธิการ จ.นนทบุรี 

๒ ประปาหอถัง ๑๕ ๒ สํานักงานโยธาธิการ จ.นนทบุรี 

๓ ประปาถังน้ําใส ๑๐ ๗ อบต.ละหาร 

๔ ประปาหอถัง ๑๕ ๗ และ ๙ อบต.ละหาร 

๕ ประปาหอถัง ๑๐ 
๓,๕,๗ (๒ แหง) 
และ ๘ (๒ แหง) 

อบต.ละหาร 

๖ ประปาถังน้ําใส ๖๐ ๑,๕,๗ และ ๙ อบต.ละหาร 
 

5.2 การไฟฟา 

 

5.3 การประปา 
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  ตําบลละหาร มีพ้ืนท่ีสําหรับทําการเกษตร ดังนี้   
   พ้ืนท่ีทํานา 2,705 ไร จํานวน 144 ครัวเรือน มีการทํานาตลอดท้ังป ท้ังนาป, 
นาปรัง การทํานาจะทําแบบการหวาน น้ําตม ผลผลิตเฉลี่ยนาปรังไรละ 970 กิโลกรัม นาปไรละ 
950 กิโลกรัม พันธุขาวท่ีนิยมปลูกสวนใหญ เปนพันธุขาวท่ีทางราชการสงเสริม ไดแก ขาวพันธุ
สุพรรณบุรี 1,2 ชัยนาท 1 ปทุมธานี 1 พันธุ กข 23 และพันธุพิษณุโลก 2 เปนตน 
   พ้ืนท่ีทําสวน 640.50 ไร จํานวน 701  ครัวเรือน จะทําการยกรองสวน หรือ
เกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีนอยก็จะปลูกตามบริเวณบาน ไมผลท่ีปลูกสวนใหญเปนจําพวก มะมวง ขนุน และ
มะพราว 

 
  ตําบลละหารมีพ้ืนท่ีทําการประมง 217 ไร จํานวน 74 ครัวเรือน เกษตรกรจะทํา
การขุดบอเลี้ยงปลาในบริเวณใกลๆ บาน การเลี้ยงปลาก็จะเลี้ยงปลาจําพวกปลากินพืชเปนสวนใหญ 
 

 
  ตําบลละหารมีเกษตรกรจํานวน 152 ครัวเรือนทําการเลี้ยงสัตว เนื่องจากเปนชาว
มุสลิม สัตวท่ีเลี้ยง ไดแก ไกพ้ืนเมือง, แพะ, แกะ, วัว เปนตน การเลี้ยงสัตวมักจะทําคอกกันในบริเวณ
บานและออกปลอยตามทุงหญาท่ีวางเปลา   

     

 
 ในพ้ืนท่ีตําบลละหารมีแหลงบริการดานการเงิน และอุตสาหกรรมบริการ ดังนี้ 

 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จํานวน 1 แหง คือสาขายอย 333 
แฟคทอรี่แลนด บางบัวทอง ตั้งอยูเลขท่ี 333/51-52 หมู 9 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตําบล             
ละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จํานวน 1 แหง คือสาขาถนนบางบัวทอง-
สุพรรณบุรี ตั้งอยูเลขท่ี 40/14 หมู 9 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

    สถานีบริการน้ํามัน   จํานวน  ๑4  แหง 
    สถานีบริการปมแกส (LPG)            จํานวน    ๖  แหง 
    สถานีบริการปมแกส (NGV)          จํานวน    ๑  แหง 
 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร 

6.2 การประมง 

6.3 การปศุสัตว 

6.4 การบริการ 
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  ในพ้ืนท่ีตําบลละหารมีแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร คือ บัววิคตอเรีย (บัวกระดง) เปน
แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรและเปนท่ีพักผอนหยอนใจท่ีดูดีมีสไตล เปนแหลงผลิตและจําหนายพันธุบัว
กระดงของจังหวัดนนทบุรี ตั้งอยูเลขท่ี ๖๖/๗ หมูท่ี ๔ ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
โทร ๐๘-๙๐๕๗-๒๒๘๙, ๐๘-๗๙๑๑-๘๘๐๑ 

 

  
 ในพ้ืนท่ีตําบลละหาร มีอุตสาหกรรมท่ีหลากหลาย อาทิ อุตสาหกรรมโรงงาน และ

กิจการตางๆ ดังนี้ 
    โรงงานอุตสาหกรรม           จํานวน  20  แหง 
    คลังสินคาขนาดใหญ            จํานวน    ๔  แหง 
    บริษัท/หางหุนสวน            จํานวน 173 แหง 
    โรงสี                         จํานวน    ๑  แหง 
 

  
  ในพ้ืนท่ีตําบลละหาร มีกิจการพาณิชย ดังนี้ 
    หมูบานจัดสรร   จํานวน  20  แหง 
    บานเชา                       จํานวน ๑20 แหง 
    รานขายยา                       จํานวน    ๕  แหง 

  รานคาบริการท่ัวไป           จํานวน 324 แหง 
    รานอาหาร                      จํานวน    ๕  แหง 
    คลินิก    จํานวน    ๑  แหง 
    โรงฆาสัตวขนาดเล็ก             จํานวน    ๑  แหง 
  (ขอมูลจาก ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙) 

          ในพ้ืนท่ีตําบลละหารมีกลุมผูผลิต/ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนและเครือขาย และผูลงทะเบียนผลิตภัณฑ OTOP จํานวน ๗ กลุม ประกอบดวย  

(๑) ผลิตภัณฑนมแพะ   
(๒) ผลิตภัณฑทองมวนนมแพะ 
(๓) เครื่องสาน   
(๔) เครื่องหอมไทย  
(๕) วิสาหกิจชุมชนมาลัยบัววิคตอเรีย (บัวกระดง)   
(๖) กฤตาพรสมุนไพร 
(๗) บานสมุนไพรพูลสุข 

 
 
 
 

6.5 การทองเท่ียว 

6.6 อุตสาหกรรม 

6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
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  มีจํานวน 9 หมูบาน และมีขอมูลพ้ืนฐานแตละหมูบาน ดังนี้ 

หมูท่ี หมูบาน 
ประชากร รวม 

(คน) 
หลังคาเรือน 

เนื้อท่ีประมาณ 
(ไร) ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 บานถนนรถ 716 734 ๑,๔50 ๓85 912.50 
2 บานสุเหราลํารี ๑,667 ๑,๗35 ๓,402 ๑,453 425 
3 บานเกาะลอย ๖83 ๗82 ๑,465 ๕๔6 750 
4 บานเกาะดอน ๘๘9 ๙23 ๑,812 ๙๕8 585 
5 บานคลองลากคอน ๑,๕68 ๑,700 ๓,268 ๑,๘76 1,750 
6 บานลากคอน 494 502 996 410 1,031 
7 บานสุเหราแดง ๑,319 ๑,360 ๒,679 1,547 2,393 
8 บานลําร ี ๑,145 ๑,148 ๒,293 ๘65 1,400 
9 บานคลองลํารี 2,111 ๒,429 ๔,540 ๒,311 2,100 
 รวม 1๐,592 11,313 ๒1,905 10,351 11,346.50 

           

 
  (ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2559) 

หมูท่ี 

พ้ืนท่ี 

ทํานา 

(ไร) 

พ้ืนท่ี 

ทําสวน 

(ไร) 

พ้ืนท่ี 

ปลูกผัก 

(ไร) 

พ้ืนท่ี 

ปลูกพืชไร 
(ไร) 

พ้ืนท่ี 

ปลูกไมประดับ 

(ไร) 

อ่ืนๆ 

(ไร) 

1 162 295 - - - - 

2 239 32 - - - - 
3 173 12 - - - - 
4 145 27 - - - - 
5 673 8 - - - - 
6 257 14.5 - - - - 

7 431 75 - - - - 

8 256 60 - - - - 

9 314 117 - - - - 

รวม 2,650 640.50 - - - - 
 
 
 

7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 

7.1 ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานหรือชุมชน 

7.2 ขอมูลดานการเกษตร 
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แหลงน้ําทางการเกษตรของตําบลละหาร มีแหลงน้ําธรรมชาติและแหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 

ดังนี้ คือลําคลองท่ีเปนคลองธรรมชาติ คือ  
(1) คลองลากคอน   อยูในพ้ืนท่ี หมูท่ี 5, 6 และ 7  
(2) คลองลํารี  อยูในพ้ืนท่ี หมูท่ี 1, 2, 8 และ 9  
(3) คลองลําโพ  อยูในพ้ืนท่ี หมูท่ี 2 และ 3  
(4) คลองเจก  อยูในพ้ืนท่ี หมูท่ี 7 และ 8 
(5) คลองตาคลาย  อยูในพ้ืนท่ี หมูท่ี 7  
(6) คลองเกาะดอน  อยูในพ้ืนท่ี หมูท่ี 4  
(7) คลองถนนรถไฟเกา อยูในพ้ืนท่ี หมูท่ี 1 และ 5 
(8) คลองขุนนคร  อยูในพ้ืนท่ี หมูท่ี 2 
และอีก 1 ลําคลอง เปนคลองชลประทาน คือ คลองคันแอน อยูในพ้ืนท่ี หมูท่ี 2 และ 3  

 

 
  (ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2559)  

 

หมูท่ี 
บอบาดาลสาธารณะ บอนํ้าต้ืนสาธารณะ ประปาหมูบาน 

(ของ อปท.) 
ระบบประปา               

(การประปาสวนภูมิภาค) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
จํานวน 
(แหง) 

ใชได 
(แหง) 

ใชไมได 
(แหง) 

จํานวน 
(แหง) 

ใชได 
(แหง) 

ใชไมได 
(แหง) 

จํานวน 
(แหง) 

ใชได 
(แหง) 

ใชไมได 
(แหง) 

จํานวน 
(แหง) 

ใชได 
(แหง) 

ใชไมได 
(แหง) 

จํานวน 
(แหง) 

ใชได 
(แหง) 

ใชไมได 
(แหง) 

1 - - - - - - 1 1 - 1 1 - 3 3 - 

2 - - - - - - - - - 1 1 - 3 3 - 

3 - - - - - - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 

4 - - - - - - - - - 1 1 - 2 2 - 

5 1 - - - - - 2 2 - 1 1 - 2 2 - 

6 - - - - - - - - - 1 1 - 1 1 - 

7 - - - - - - 5 5 - 1 1 - 3 3 - 

8 - - - - - - 2 2 - 1 1 - 2 2 - 

9 1 - - - - - 2 2 - 1 1 - 1 1 - 

รวม 2 - - - - - 13 13 - 9 9 - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 

7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
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ประชากรดั้งเดิมของตําบลละหารสวนใหญประมาณรอยละ ๙๐ เปนผูนับถือศาสนา

อิสลาม ในปจจุบันนี้ตําบลละหารไดพัฒนาไปเปนชุมชนเมืองมีผูคนเขามาอยูในตําบลละหารมาก           
แตประชากรของตําบลละหารประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในตําบลละหารท้ังหมดเปนผูนับถือ
ศาสนาอิสลาม ตําบลละหารจึงเปนตําบลท่ีมีสุเหราหรือมัสยิดมากถึง ๗ แหง  ดังนี ้

 

(๑)  มัสยิดนะฮฎอตุลอิสลาห  หรือ  สุเหราปากคลองลํารี  

 

       
 

ตั้งอยูท่ีหมูท่ี ๒ ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มัสยิดใน
ปจจุบันนี้เปนมัสยิดหลังที่ ๔ ที่ไดสรางข้ึนในชุมชนมุสลิมปากคลองลํารี  มีความสวยงามตั้งอยูริมคลองลําโพ
ฝงตะวันออกตรงขามปากคลองลํารี อาคารมัสยิดเปนอาคาร ๒ ชั้น กวาง ๒๐ เมตร  ยาว ๔๐ เมตร ชั้นบนมี
ชานตอออกไปทางทิศเหนือและทิศใต ดานหนามีโดมขนาดใหญ ๑ โดม มีดาดฟาทางดานหลังของอาคาร
มัสยิด มีหออาซานสูงจากชั้นดาดฟา ๑๘ เมตร หออาซานมีความสวยงามแลเดนเปนสงามาแตไกล   

มัสยิดนะฮฎอตุลอิสลาหหลังที่ ๔ นี้  เปนมัสยิดที่มีขนาดใหญมาก มีพื้นที่ถึง 
๘๐๐ ตารางเมตร  สามารถจุผูทํานมัสการไดถึง ๘๐๐ คน ชั้นบนเปนที่นมัสการพระเจา ชั้นลางเปนอาคาร
อเนกประสงค การกอสรางอาคารมัสยิดใชเวลา ๑๘ ป ระหวาง พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๒๕๒๕ ปจจุบันมี               
ฮัจยีอับดุลฮากีม วันแอเลาะ เปนอิหมามประจํามัสยิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

8.1 การนับถือศาสนา 
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(๒) มัสยิดอุลยา   

 

 
 

ตั้งอยูหมูท่ี ๓ ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี ไดกอตั้งมา
ประมาณ ๔๑ ป เดิมเปนโรงเรียนสรางอยางเรียบงาย หลังคามุงสังกะสี ฝาจาก พ.ศ. ๒๕๓๗ ไดสราง
อาคารเรียนเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในชื่อโรงเรียนวิทยาทานอิสลาม 

พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดจัดตั้งเปนมัสยิดชื่อวา มัสยิดอุลยา ปจจุบันมี นายฮาริส            
ปูเตะ เปนอิหมามประจํามัสยิด 

 

(๓) มัสยิดมูไฮยิดดีน  

 

 
 

ตั้งอยูท่ีหมูท่ี ๖ ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  เดิมเม่ือ
ประมาณ  พ.ศ. ๒๔๙๐ เปนชุมชนเล็กๆ มีบานเรือนท่ีอยูในชุมชนประมาณ ๒๐ หลังคาเรือน ไมมี
มัสยิดสําหรับประกอบศาสนกิจในชุมชน ชาวบานตองเดินทางไปละหมาดวันศุกรหรือวันออกอีด (วัน
ตรุษอีดิ้ลฟตริและวันตรุษอีดิ้ลอัดฮา) วันสําคัญทางศาสนาอิสลามหรือเม่ือมีคนในชุมชนเสียชีวิต ตอง
ไปประกอบพิธีทางศาสนาท่ีมัสยิดนะฮฎอตุลอิสลาห (สุ เหราปากคลองลํารี )  หรือท่ีมัสยิด            
ดารุลอาบีดีน (สุเหราแดง) ซ่ึงอยูไกลไมสะดวกในการเดินทางในเวลาตอมาผูคนในชุมชนมีมากข้ึน  
ความคิดวาควรมีมัสยิดในชุมชนของตนมีมากข้ึน ดวยผูคนในชุมชนไดเห็นชอบรวมกันวาควรมีมัสยิด
ในชุมชนของตน ผูอาวุโสในชุมชนโดยการนําของอิหมามฮัจยีมะหมุด เชื้อผูดี ไดไปติดตอขอท่ีดินจาก
ทานโตะกีฮัจยีฮูเซน เพ่ือสรางมัสยิดพรอมกุโบร (สุสาน) ไดรับบริจาคท่ีดินจํานวน ๗ ไร ๓ งาน ๔๓  
ตารางวา จากทานโตะกีฮัจยีฮูเซน จึงไดสรางมัสยิดเปนท่ีประกอบศาสนกิจพรอมสุสานและโรงเรียน
ประชาบาล เปนประโยชนแกผูคนในชุมชนมาจนถึงปจจุบันนี้ โดยมี ฮัจยีอับดุลฮาลีม เจริญสุขวิทยา 
เปนอิหมามประจํามัสยิด 
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(๔)  มัสยิดอัรเราะหมาตุลอิสลามิยะห  

 

 
 

ตั้งอยูท่ีหมูท่ี ๗ ตําบลละหาร  อําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี ประมาณ 
พ.ศ.  ๒๔๕๐  โตะกีมะฮ  โตะวังสาย  และบรรดาลูกหลานท้ังหมดเปนทายาทของหลวงกามาและ
หลวงสะมะแอ  ซ่ึงเปนตนตระกูลของชาวมุสลิมบานทาอิฐ  มีตระกูลเชื้อผูดี  ไดเขามาตั้งถ่ินฐาน
บานเรือนท่ีบริเวณคลองลากคอนเปนกลุมแรก จากนั้นมีชาวมุสลิมจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีก
กลุมหนึ่งท่ีไดเขามาอยูในชุมชนแหงนี้ดวย 

โตะกีมะฮและโตะวังสาย ไดอุทิศท่ีดินของทานและสรางบานเปนสถานท่ี
สอนศาสนาและประกอบศาสนกิจ  ตอมาโตะครูมะมุด  เชื้อผูดี  ซ่ึงเปนเขยของโตะกีมะฮและเปนผูมี
ความรูทางศาสนาอิสลามดี  ไดจัดต้ังสถาบันสอนศาสนาอิสลามียะหข้ึนในท่ีดินท่ีไดรับบริจาค เปน
อาคารไมตั้งอยูริมคลองลากคอน  ตอมาอาคารท่ีสรางไวนั้นชํารุดทรุดโทรม  จึงไดมีการสรางอาคาร
มัสยิดข้ึนใหมแทนหลังเดิม  และไดยายมาสรางติดกับถนนตลิ่งชัน – สุพรรณบุรี  เพ่ือความสะดวกแก
ผูมาประกอบศาสนกิจและเรียนหนังสือ ปจจุบันมี ฮัจยีอะหหมัด และซัน เปนอิหมามประจํามัสยิด 
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(๕) มัสยิดดารุลอาบีดีน (สุเหราแดง)   

 

 
 

ตั้งอยูริมคลองลากคอนหมูท่ี ๗ ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัด

นนทบุรี ผูคนในชุมชนแหงนี้ไดเขามาตั้งถ่ินฐานอยูริมคลองลากคอนเม่ือกวา ๑๐๐ ปมาแลว ครอบครัว
แรกท่ีเขามาหักรางถางปาเพ่ือทํานาคือฮัจยีมูโซะหและโตะคอดีเยาะห  ซ่ึงเปนชาวบานทาอิฐ อําเภอ              
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เม่ือไถหวานปกดําขาวเสร็จแลวกลับไปท่ีบานทาอิฐ เม่ือถึงฤดูเก็บเก่ียวจึงมา
เก็บเก่ียวขาว ตอมาจึงไดปลูกสรางบานเรือนและสรางมัสยิดข้ึน  ฮัจยีซอและห แมะกัน บุตรชายของทาน
เปนอิหมาม 

มัสยิดหลังปจจุบันนี้เปนมัสยิดหลังท่ี ๓ สรางข้ึนเม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๖ เปนอาคาร
ไมสักท้ังหลัง หลังคาทรงปนหยา ดานทิศตะวันตกมีมุข หนาจั่วมุขประดับดวยไมฉลุลายแบบเรือนขนม          
ปงขิงท่ีสวยงาม ดานขางมีระเบียงตลอด ระหวางเสาระเบียงประดับไมฉลุเปนมานแหวกท่ีสวยงาม ท่ีหนา
บันมุขมีตัวเลขบอกปท่ีสรางอาคารมัสยิด ๒๔๗๖ ดานหนามัสยิดเปนหออาซาน เปนอาคารสูง ๔ ชั้น    
ฮัจยีอับดุลเกาะฮฮาร  มนัสวกุล ดํารงตําแหนงอิหมามมัสยิดดารุลอาบีดีน คนปจจุบัน อาคารมัสยิด
ดารุลอาบีดีนหรือสุเหราแดงและหออาซาน เปนสถาปตยกรรมท่ีมีความสวยงามมากหลังหนึ่งในอําเภอ
บางบัวทอง 
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 (๖) มัสยิดนูรุลอิสลาม (สุเหราเขียว) 

 

ตั้งอยูท่ีหมูท่ี ๘ ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แชบะหเรน 
ไดบริจาคท่ีดินเพ่ือสรางมัสยิดและรวมบริจาคเงินเพ่ือใชในการสรางมัสยิด มัสยิดหลังแรกสรางเปน
อาคารไมทรงปนหยา หลังคาสังกะสี ตอมาอาคารมัสยิดหลังแรกทรุดโทรมลง จึงไดสรางอาคารมัสยิด
หลังท่ี ๒ มีโตะเยาะห (แก) เซ็นเยาะ เปนอิหมาม ตอมาในชุมชนมีสัปบุรุษมากข้ึน มัสยิดคับแคบไม
สามารถท่ีจะรองรับบรรดาสัปบุรุษท่ีมารวมประกอบศาสนกิจ จึงมีการสรางมัสยิดหลังใหมข้ึนเปน
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น เม่ือโตะเยาะห (แก) ถึงแกกรรม ฮัจยีอะหหมัด เจริญสุข ดํารง
ตําแหนงอิหมามสืบตอมา ปจจุบันมีอาจารยอุมัร เจริญสุข เปนอิหมามมัสยิดนูรุลอิสลามคนปจจุบัน 

 

(๗) มัสยิดนูรุลฮิดายะห  (สุเหราแสงประทีป)  

 

 

ตั้งอยูท่ีหมูท่ี ๙ ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แตเดิมใน
ชุมชนไม มี มัสยิดสัปบุรุษในชุมชนตองไปละหมาดวัน ศุกรและวัน อีดท่ี มัสยิดยามาลุด ดีน                    
พ.ศ. ๒๕๐๗ ฮัจยีหวัง อยูเจริญ บริจาคท่ีดิน ๒๐๐ ตารางวา โตะนิ บริจาคท่ีดิน ๖๐๐ ตารางวา เพ่ือ
สรางมัสยิด ชาวบานในชุมชนไดรวมกันบริจาคทรัพยสรางมัสยิดหลังแรกเปนอาคารไม 

ตอมาฮัจยะหแมะ ตะนีสะมิ ไดบริจาคท่ีดินใหมัสยิด ๓ ไร เพ่ือสรางโรงเรียน
ประชาบาลแสงประทีป 

พ.ศ. ๒๕๑๒ ไดสรางมัสยิดหลังใหมแทนหลังเดิม เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    
๒ ชั้น ขนาดกวาง ๑๐ เมตร ยาว ๒๑.๕๐ เมตร ชั้นบนเปนท่ีทําการนมัสการละหมาดวันศุกร               
สวนชั้นลางเปนท่ีสอนอัลกุรอาน อาคารมัสยิดหลังใหมมีการวางศิลารากฐานเม่ือ พ.ศ.๒๕๓๒  
อาจารยซาฟอี วันแอเลาะ ใหเกียรติเปนประธานวางศิลารากฐาน ปจจุบันมี ฮัจยีอับดุลฮากีม                
อยูเจริญ เปนอิหมามประจํามัสยิด   (ท่ีมา : จากหนังสือทองถ่ินบางบัวทอง) 
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ตําบลละหาร มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และวันสําคัญทางศาสนา ท้ังไทย

พุทธ-มุสลิม ท่ีสืบทอดกันมาจนถึงปจจุบัน ไดแก   
ศาสนาพุทธ  ประกอบดวย 
๑)  ประเพณีสงกรานต  เปนวันสําคัญหนึ่งของชาวไทย ซ่ึงเปนประเพณีรดน้ําดําหัว

ผูใหญ จัดข้ึนชวงระหวางวันท่ี 13-15 เมษายน ภายในงานมีการทําบุญตักบาตร สรงน้ําพระพุทธรูป 
สรงน้ําพระสงฆ รดน้ําดําหัวผูสูงอายุในหมูบาน ประเพณีสงกรานตจัดข้ึนทุกหมูบานท่ัวตําบล สําหรับ
องคการบริหารสวนตําบลละหาร จัดตามโอกาสสมควรในชวงสงกรานตของทุกป บริเวณท่ีทําการ
องคการบริหารสวนตําบลละหาร     

๒)  ประเพณีลอยกระทง  เปนวันสําคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันข้ึน 15 คํ่า 2 
เดือน 12 ตาม2ปฏิทินจันทรคติไทย ตาม2ปฏิทินจันทรคติลานนา มักจะตกอยูในราวเดือน 2พฤศจิกายน 
ตาม2ปฏิทินสุริยคติ ประเพณีนี้กําหนดข้ึนเพ่ือเปนการสะเดาะเคราะหและขอขมาตอพระแมคงคา 2 บาง
หลักฐานเชื่อวาเปนการบูชารอยพระพุทธบาท2ท่ีริมฝงแมน้ํานัมทามหานที และบางหลักฐานก็วาเปน
การบูชาพระอุปคุตอรหันตหรือพระมหาสาวก สําหรับประเทศไทย 2ประเพณีลอยกระทงไดกําหนดจัด
ในทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณท่ีติดกับแมน้ํา ลําคลอง หรือ แหลงน้ําตาง ๆ ซ่ึงแต
ละพ้ืนท่ีก็จะมีเอกลักษณท่ีนาสนใจแตกตางกันไป สําหรับองคการบริหารสวนตําบลละหาร จัดในวัน
ข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๑๒ ของทุกป  บริเวณริมคลองลากคอน  

๓)  ประเพณีแหเทียนพรรษา  มีตนกําเนิดจากความเชื่อในเรื่องการถวายเทียน
พรรษาใหแกวัด ซ่ึงเปนโบราณประเพณีท่ีทําสืบๆ มาเปนเวลาชานาน เม่ือถึงฤดูเขาพรรษา ภิกษุท้ัง
ปวงตองจําพรรษาในวัดเปนเวลา 3 เดือน พุทธศาสนิกชนท้ังหลาย จึงไดจัดทําใหเปนกุศลพิธีข้ึน เม่ือ
ไดนําเทียนไปถวายพระสงฆแลว ทานก็จะไดจุดบูชาตอหนาพระประธานในพระอุโบสถ ตอมาจึงเริ่มมี
การประกวดดานการตกแตงและประดับตนเทียนกันของชุมชนตาง ๆ จึงทําใหเกิดเปนประเพณีแห
เทียนพรรษาข้ึน งานประเพณีแหเทียนพรรษา มีวัตถุประสงคเพ่ือรักษาไวซ่ึงขนมธรรมเนียมประเพณี
ทางศาสนาของพุทธศาสนิกชน ในชวงกอนวันเขาพรรษา ชาวชุมชนตาง ๆ จะมารวมตัวกันเพ่ือ
ประดิษฐลวดลายสําหรับประดับตนเทียนพรรษา เม่ือถึงวันงานก็จะมีการเคลื่อนยายตนเทียนไปสูวัด 
การถายทอดเกิดข้ึนขณะท่ีคนในชุมชนมารวมตัวกันเพ่ือทําเทียน ไมวาจะเปนเด็กหรือผูใหญจะมา
เรียนรูและฝกรวมกัน งานประเพณีแหเทียนเปนงานประจําปงานหนึ่ง ซ่ึงถือไดวาดังไปท่ัวโลก คนรุน
ใหมใหความสนใจและรูสึกภาคภูมิใจกับงานประเพณีนี้ ซ่ึงเปนแรงจูงใจใหเกิดการเรียนรูไดเปนอยางดี 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลละหาร จัดรวมกับอําเภอบางบัวทองเปนประจําทุกป โดยมีประชาชน
ในตําบลละหาร มารวมแหเทียนพรรษามุงสูวัดละหาร 

๔)  วันมาฆบูชา  เปนวันสําคัญหนึ่งของชนชาวไทย หมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญ
เดือน ๓ เนื่องในโอกาสคลาย วันท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงโอวาทปาติโมกข  วันมาฆบูชา เปนวันข้ึน 
๑๕ คํ่า เดือน ๓ มีเหตุการณอัศจรรยท่ี พระสงฆสาวกของพระพุทธเจาจํานวน ๑,๒๕๐ รูป มาเฝา
พระพุทธเจา ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห แควนมคธ โดยมิไดนัดหมายกันพระสงฆ ท้ังหมดเปนพระ
อรหันต สําหรับในตําบลละหาร ประชาชนท่ีนับถือศาสนาพุทธก็จะรวมตัวกันไปประกอบพิธีทาง
ศาสนาท่ีวัดในพ้ืนท่ีใกลเคียง 

8.2 ประเพณีและงานประจําป 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99_15_%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99_12
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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  ๕)  วันวิสาขบูชา  ตรงกับวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซ่ึง
มักจะตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน ถือเปนวันสําคัญท่ีสุดทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากลวน
มีเหตุการณท่ี เ ก่ียวของกับการถือกําเนิดของพระพุทธศาสนา คือ เปนวันท่ีพระศาสดา คือ                    
พระสัมมาสัมพุทธเจาประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน ดังนั้นพุทธศาสนิกชนท่ัวโลกจึงใหความสําคัญกับ
วันวิสาขบูชานี้ 0 และในวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2542 องคการสหประชาชาติไดยอมรับญัตติท่ี
ประชุม กําหนดใหวันวิสาขบูชาเปนวันสําคัญของโลก โดยเรียกวา Vesak Day  ตามคําเรียกของ
ชาวศรีลังกา 0 ผูท่ียื่นเรื่องใหสหประชาชาติพิจารณา และไดกําหนดวันวิสาขบูชานี้ถือเปนวันหยุดวัน
หนึ่งของสหประชาชาติอีกดวย ท้ังนี้ก็เพ่ือใหชาวพุทธท่ัวโลกไดมีโอกาสบําเพ็ญบุญเนื่องในวันประสูติ 
ตรัสรู และปรินิพพานของพระบรมศาสดา โดยการท่ีสหประชาชาติไดกําหนดใหวันวิสาขบูชาเปนวัน
สําคัญของโลกนั้น ไดใหเหตุผลไววา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเปนมหาบุรุษผูใหความ
เมตตาตอหมูมวลมนุษย เปดโอกาสใหทุกศาสนาสามารถเขามาศึกษาพุทธศาสนา เพ่ือพิสูจนหา
ขอเท็จจริงไดโดยไมจําเปนตองเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ และทรงสั่งสอนทุกคนโดยใชปญญาธิคุณ 
โดยไมคิดคาตอบแทน สําหรับในตําบลละหาร ประชาชนท่ีนับถือศาสนาพุทธก็จะรวมตัวกันไป
ประกอบพิธีทางศาสนาท่ีวัดในพ้ืนท่ีใกลเคียง 

  ๖)  วันอาสาฬหบูชา  ตรงกับวันข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๘ นับเปนวันท่ีสําคัญใน
ประวัติศาสตรแหงพระพุทธศาสนา คือวันท่ีพระพุทธองคทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมท่ีทรง
ตรัสรู เปนครั้งแรกแกเบญจวัคคียท้ัง ๕ ณ มฤคทายวัน ตําบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีป
สมัยโบราณซ่ึงปจจุบันตั้งอยูในประเทศอินเดีย ดวยพระพุทธองคทรงเปรียบดังผูทรงเปนธรรมราชา ก็
ทรงบันลือธรรมเภรียังลอแหงธรรมใหหมุนรุดหนา เริ่มตนแผขยายอาณาจักรแหงธรรม นําความ
รมเย็นและความสงบสุขมาใหแกหมูประชา  สําหรับในตําบลละหาร ประชาชนท่ีนับถือศาสนาพุทธก็
จะรวมตัวกันไปประกอบพิธีทางศาสนาท่ีวัดในพ้ืนท่ีใกลเคียง 

๗)  วันเขาพรรษา  3เปนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา แปลวา "พักฝน" หมายถึง 
พระภิกษุสงฆตองอยูประจํา ณ วัดใดวัดหนึ่งระหวางฤดูฝน 0 โดยเหตุท่ีพระภิกษุในสมัยพุทธกาล มี
หนาท่ีจะตองจาริกโปรดสัตว และเผยแผพระธรรมคําสั่งสอนแกประชาชนไปในท่ีตาง ๆ ไมจําเปนตอง
มีท่ีอยูประจํา แมในฤดูฝน ชาวบานจึงตําหนิวาไปเหยียบขาวกลาและพืชอ่ืน ๆ จนเสียหาย 
พระพุทธเจาจึงทรงวางระเบียบการจําพรรษาใหพระภิกษุอยูประจําท่ีตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน คือ 
เริ่มตั้งแตวันแรม 1 คํ่า เดือน 8 ของทุกป เรียกวา0 "ปุริมพรรษา" ถาปใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็เลื่อนมา
เปนวันแรม 1 คํ่า เดือนแปดหลัง และออกพรรษาในวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 11 เรียกวา0 "ปจฉิมพรรษา" 

๘)  วันออกพรรษา  ตรงกับวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 11 เปนสําคัญวันหนึ่งของ
พระภิกษุสงฆ 0 คือ เปนวันสิ้นสุดการจําพรรษา หรือออกจากพรรษาท่ีไดอธิษฐานเขาจําพรรษาตลอด
ระยะเวลา 3 เดือน ในวันออกพรรษาในพระไตรปฎกกลาวไววา เปนวันท่ี 0 พระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จ
ลงจากสวรรค 2ชั้นดาวดึงสมายังโลกมนุษย หลังจากท่ีพระองคไดเสด็จไปจําพรรษา และแสดงพระ
ธรรมเทศนา 2โปรดเทพบุตรพุทธมารดา ซ่ึงอยูสวรรคชั้นดุสิต แตลงมาฟงพระธรรมเทศนา 2ท่ีชั้น
ดาวดึงส พุทธศาสนิกชนถือวาเปนโอกาสอันดีท่ีจะกระทําการบําเพ็ญกุศล เชน ทําบุญตักบาตร จัดก
ไม ธูป เทียน ไปบูชาพระท่ีวัดและฟงพระธรรมเทศนา สําหรับในตําบลละหาร ประชาชนท่ีนับถือ
ศาสนาพุทธก็จะรวมตัวกันไปประกอบพิธีทางศาสนาท่ีวัดในพ้ืนท่ีใกลเคียง 

 
ศาสนาอิสลาม  ประกอบดวย 

http://video.dmc.tv/programs/heaven_animation.html
http://www.dmc.tv/search/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B2
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๑) วันเมาลิด  คําวาเมาลิดเปนภาษาอาหรับ แปลวาวันประสูติของทานนบี              
มูฮําหมัด (ซ.ล.) ตรงกับจันทรท่ี 12 เดือนรอบิอุลเอาวัล ณ นครเมกกะฮ ประเทศ ซาอุดีอาระเบียเปน
วันแหงการเฉลิมฉลองคลายวันเกิดของทานศาสดามูฮําหมัดในวันดังกลาว ชาวมุสลิมจะไดจัดงาน
ถวายความรําลึกถึงทานศาสดามูฮําหมัด (ซ.ล.) ในพิธีจะมีการนําประวัติของทานศาสดามากลาวถึง
เปนโวหารสดุดี มีท้ังการกลาวดวยรอยแกวและรอยกรอง ซ่ึงจะใชหนังสือ อัลบัรซันญี ในการอาน 
วัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรเกียรติคุณทานศาสดาผูมีพระคุณและแสดงความกตเวทิตาคุณ และเปน
ประหนึ่ง เพ่ือสอนใหเยาวชนไดรูจักบุคคลสําคัญทางศาสนา นอกจากนี้ยังมีการอานคัมภีรอัล-กุลอาน 
การอานดูอาขอพรจากองคอัลเลาะฮ เม่ือเสร็จพิธีทางศาสนาแลวก็จะมีการทําบุญเลี้ยงกันท่ีมัสยิดหรือ
ท่ีบาน ปจจุบันมีการจัดวันเมาลิดรวมกันเปนระดับตําบล อําเภอ หรือจังหวัด เรียกวางานเมาลิดกลาง 
มีการประกวดการอานพระคัมภีรอัลกุลอาน และแสดงปาฐกถาธรรม กลาวถึงผลงานและคุณธรรม
ของทานนบีมูฮําหมัด สําหรับในตําบลละหาร ประชาชนท่ีนับถือศาสนาอิสลามก็จะรวมตัวกันจัดงานท่ี
มัสยิดในพ้ืนท่ีของตนเอง 

๒) วันอาซูรออ  ชวงเวลา ตรงกับวันท่ี ๑๐ เดือนมุฮัรรอม ซ่ึงเปนเดือนแรกของป
ของศาสนาอิสลาม (ประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกป) ความเปนมาของการกวนขาวอาซูรอ หรือ
กวนขนมอาซูรอสืบเนื่องจากไดเกิดน้ําทวมใหญในสมัยนบีนุฮ (อล) ทําใหเกิดความเสียหายแก
ทรัพยสิน ไรนาของประชาชนและสาวกของนบีนุฮ (อล) และคนท่ัวไปอดอาหาร นบีนุฮ (อล) จึง
ประกาศใหผูท่ีมีสิ่งของเหลือพอจะรับประทานได ใหเอามากองรวมกัน และใหเอาของเหลานั้นมากวน
เขาดวยกัน เพ่ือใหทุกคนไดรับประทานอาหารกันโดยท่ัวหนา 

การกวนขาวอาซูรอ (ขนมอาซูรอ) เปนประเพณีทองถ่ินของชาวไทยมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต คําวา อาซูรอ เปนภาษาอาหรับ แปลวา การผสม การรวมกัน คือการนําสิ่งของท่ี
รับประทานไดหลายสิ่งหลายอยางมากวนรวมกัน มีท้ังชนิดคาวและหวาน การกวนขาวอาซูรอจะใช
คนในหมูบานมาชวยกันคนละไมคนละมือ เพ่ือความสามัคคีและสรางความพรอมเพรียงเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน อันมีผลตอการอยูรวมกันของสังคมอยางมีความสุข กอนจะแจกจายใหรับประทานกัน 
เจาภาพจะเชิญบุคคลท่ีนับถือของชุมชนข้ึนมากลาวขอพร (ดูอา) กอน จึงจะแจกใหคนท่ัวไป
รับประทานกัน สําหรับในตําบลละหาร ประชาชนท่ีนับถือศาสนาอิสลามก็จะรวมตัวกันจัดงานท่ีมัสยิด
ในพ้ืนท่ีของตนเอง 

๓) การถือศีลอด มาจากภาษาอาหรับวา "อัศ-เศาม" หรือ "อัศ-ศิยาม" ในทางภาษา 
หมายถึง การละ0 การงด การระงับยับยั้ง การควบคุม ครองตน เชน การละความชั่ว ยับยั้งสิ่งตางๆ ท่ี
เกิดจากอารมณฝายต่ํา สวนความหมายในทางศาสนา หมายถึง การละเวนการบริโภคอาหาร 
เครื่องดื่ม การรวมสังวาสระหวางรุงสาง จนตะวันลับขอบฟา งดเวนการพูดจาโกหก เหลวไหล ไรสาระ 
เวนจากการประพฤติชั่ว ท้ังโดยลับและเปดเผย ถือปฏิบัติตามแบบอยางท่ีทานศาสดามุฮัมหมัด (ซ .
ล.) ไดทรงกําหนดไวโดยใหควบคุม พรอมท้ังมือ เทา หู ตา ใจ ลิ้น และอวัยวะทุกสวน มิใหใชไป
ในทางไรสาระ โดยจะกระทําในเดือนรอมฎอน (เดือนท่ี 9 ตามปฏิทินทางจันทรคติของอิสลาม) ของ
ทุกป เปนเวลาประมาณ 29 ถึง 30 วัน ถูกกําหนดบังคับใชสําหรับมุสลิมทุกคน ซ่ึงถูกบัญญัติในเดือน
ซะอบาน (เดือนท่ี 8) หลังจากทานศาสดามุฮัมหมัด (ซ.ล.) อพยพจากมักกะฮ สูมาดีนะฮ ได 2 ป (ป
ฮิจเราะฮท่ี 2) และไดปฏิบัติกันมาจนตราบเทาทุกวันนี้ การถือศีลอดเปนการทดลองและฝกหัด
รางกาย ใหรูจักอดกลั้น ใหรูจักสภาพอันแทจริงของผูท่ีอัตคัดขัดสน ทําใหเกิดความเห็นอกเห็นใจกัน 
เปนการขัดเกลาจิตใจใหบริสุทธิ์ผองแผวพนจากอํานาจใฝต่ํา และมีคุณธรรม 
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๔) วันอีดิ้ลฟตริ  ตรงกับวันข้ึน 1 คํ่า เดือนเชาวาล ซ่ึงเปนเดือน 10 ตามปฏิทิน
อิสลาม ซ่ึงเปนวันออกบวช หรือ เสร็จสิ้นจากเดือนแหงการถือศีลอด เปนวันรื่นเริงประจําป ชาว
มุสลิมจะไปเยี่ยมเยียนพอแม ญาติพ่ีนอง เพ่ือนบาน เพ่ืออภัยตอกันในสิ่งท่ีผานมา 0 เปนวันท่ีทุกคนมี
ความสุขมาก มุสลิมจะมีการประกอบพิธีกรรมพรอมเพรียงกันท่ัวโลก ในวันอีดีลฟตรี มุสลิมทุกคน
จะตองจายซะกาตฟตเราะห คือ การบริจาคทานแกคนยากจนอนาถา สําหรับในตําบลละหาร 
ประชาชนท่ีนับถือศาสนาอิสลามก็จะรวมตัวกันจัดงานท่ีมัสยิดในพ้ืนท่ีของตนเอง 

๕) วันอีดิ้ลอัฎฮา  ตรงกับวันท่ี 10 เดือน ซุลฮิจยะห หรือตรงกับเดือน 12 ของ
ปฏิทินอิสลาม ซ่ึงเปนการฉลอง วันออกฮัจญ จะมีการเชือดสัตวเปนพลี แลวจะทํากุรบัน แจกจายเนื้อ
เพ่ือเปนทานแกญาติมิตร สัตวท่ีใชในการเชือดพลี ไดแก อูฐ วัว แพะ เปนการขัดเกลาจิตใจของมนุษย
ใหเปนผูบริจาค เปนการเอ้ือเฟอเผื่อแผตอเพ่ือนมนุษย0 และในวันสําคัญดังกลาว ชาวมุสลิมจะเดินทาง
กลับภูมิสําเนาของตน มารวมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยพรอมเพรียงกัน ไดพบปะ สังสรรคกับ
เพ่ือน ญาติพ่ีนอง เพ่ือจะไดขออภัยตอกัน สําหรับในตําบลละหาร ประชาชนท่ีนับถือศาสนาอิสลามก็
จะรวมตัวกันจัดงานท่ีมัสยิดในพ้ืนท่ีของตนเอง 
 

  
 

 
 ในเขตพ้ืนท่ีตําบลละหารมีแหลงน้ําตามธรรมชาติ จํานวน ๖ สาย ดังนี้ 

         ๑. คลองลํารี  แยกจากคลองลําโพไปทางทิศตะวันตกขนานกับคลองพระราชาพิมล
ตัดกับคลองขุดใหมหรือคลอกเจ็ก จากนั้นไปบรรจบคลองลากคอนในเขตอําเภอไทรนอย 
     ๒. คลองลากคอน  เปนคลองท่ีขุดแยกจากคลองลําโพไปทางทิศตะวันตกขนานกับ
คลองลํารี ผานตําบลละหาร ตําบลราษฎรนิยม อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี อําเภอลาดหลุมแกว  
จังหวัดปทุมธานีไปบรรจบคลองพระยาบันลือ ท่ีอําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓. คลองเจ็ก หรือคลองขุดใหม คลองเจกขุดแยกจากคลองพระราชาพิมลฝงทิศ
เหนือท่ีตําบลบางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง ตรงไปอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 

๔. คลองตาคลาย  หรือคลองตาคลายใหญ  เปนคลองขุดแยกจากคลองพระราชา 
พิมลฝงทิศเหนือใกลวัดไทรนอย  แตเดิมคลองตาคลายเปนคลองเล็กท่ีขุดจากคลองพระราชาพิมลตรง
ไปวัดคลองตาคลายในเขตอําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี  ตอมามีการขุดคลองลากคอนแยกจาก
คลองพระยาบันลือท่ีอําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเขาคลองพระราชาพิมล จึงมี
การขุดคลองลากคอนในชวงท่ีผานอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี แยกไปทางทิศตะวันตกผาน
ตําบลราษฎรนิยม อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี ไปบรรจบคลองตาคลายท่ีใกลปากคลองตาคลาย  
และขุดขยายปากคลองตาคลายใหกวางกวาเดิม  ชาวบานจึงเรียกวา  คลองตาคลายใหญ  คลองนี้จึง
ชวยระบายน้ําจากคลองพระยาบันลือซ่ึงอยูใกลแมน้ําเจาพระยาสงน้ําเขาสูคลองพระราชาพิมล และ
คลองซอยตางๆ ในอําเภอบางบัวทองและอําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 
  การขุดคลองสายนี้จึงขุดใกลปากคลองตาคลายท่ีแยกจากคลองพระราชาพิมลไป
บรรจบปลายคลองลากคอนท่ีขุดแยกจากคลองพระยาบันลือท่ีบานอางแตก  เพ่ือระบายน้ําจากคลอง
พระยาบรรลือเขาในคลองพระราชาพิมล 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.1 น้ํา 
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๕. คลองลําโพ  คลองลําโพขุดผานตําบลละหารทางทิศตะวันออก มีคลองลํารีและ
คลองลากคอน ขุดแยกคลองลําโพ  คลองนี้รับน้ําจากคลองบางบัวทองและคลองขวางบนท่ีตําบล
คลองขอย อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   

๖. คลองขุด  คลองขุดเปนคลองชลประทานท่ีขุดผานในตําบลละหารเพ่ือเปนคลอง 
สงน้ําใหแกชาวนาท่ีทํานาชวงระหวางคลองลากคอนและคลองลํารีไดมีน้ําเพียงพอในการทํานา  

(ขอมูลจาก : หนังสือทองถ่ินบางบัวทอง) 
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ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลละหาร ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหาร
สวนตําบลละหาร อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับ
ปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาโดยองคการบริหารสวนตําบลละหารไดใช
แผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณ
จากเงินสะสม การใชจายงบประมาณตามแผนความตองการของบลงทุนเพ่ือพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การตั้งงบประมาณอุดหนุนใหแกหนวยงานอ่ืน และโครงการท่ีขอใหหนวยงานอ่ืนมา
ดําเนินงานให รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  

ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลละหาร ไดดําเนินการตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ
ดังกลาว ตามแผนพัฒนาทองถ่ินซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้       

สรุปผลการตั้งงบประมาณและการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวน 

โครงการตาม
แผนพัฒนา 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา 

จํานวนโครงการ         
ตามแผนการ
ดําเนินงาน 

งบประมาณ           
ที่ไดรับอนุมัติ 

จํานวน 
โครงการ 

ที่ดําเนินการ
จริง 

งบประมาณ 
ที่เบิกจายจริง 

1. การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

๑๗ ๔๕,๘๐๐,๐๐๐ 11 31,650,000 ๘ ๕๐,๓๑๐,๔๔๖.๘๒ 

2. การพัฒนาดานบริหาร
จัดการ และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ                
และส่ิงแวดลอม  

๑๒ ๖,๒๐๐,๐๐๐ 10 3,850,000 ๗ ๖,๙๖๒,๕๗๒.๒๕ 

3. การพัฒนาดานการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบรอย   

๒๔ ๕,๒๘๐,๐๐๐ 17 8,998,000 ๑๔ ๑๕,๕๔๑,๗๖๑.๕๘ 

4. การพัฒนาดานงาน
สงเสริมคุณภาพชีวิต  

๗๔ ๒๕,๑๐๒,๕๐๐ 59 30,518,160 ๔9 ๔๓,๓๒๗,๘๙๑.๘๑ 

5. การพัฒนาดานการ
วางแผน การสงเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม การทองเที่ยว 
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

๒๙ ๖๒,๐๓๖,๐๐๐ 16 47,822,095 ๑๓ ๓๙,๗๒๖,๖๘๓.๐๗ 

6. การพัฒนาดานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี  
และภูมิปญญาทองถิ่น 

๑๓ ๔,๗๘๐,๐๐๐ 10 3,850,000 ๘ ๓,๔๘๘,๘๒๕ 

รวม ๑๖๙ ๑๔๙,๑๙๘,๕๐๐ 123 126,688,255 ๙9 ๑๕๙,๓๕๘,๑๘๐.๕๓ 

๑. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับและการเบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1.1 สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ 

สวนท่ี ๒ 
สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2557-2560) 



 

แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

36 

สรุปผลการตั้งงบประมาณและการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

 

สรุปผลการตั้งงบประมาณและการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวน 

โครงการตาม
แผนพัฒนา 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา 

จํานวนโครงการ         
ตามแผนการ
ดําเนินงาน 

งบประมาณ           
ที่ไดรับอนุมัติ 

จํานวน 
โครงการ 

ที่ดําเนินการ
จริง 

งบประมาณ 
ที่เบิกจายจริง 

1. การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

13 114,531,000 ๑๐ ๕๕,๘๔๐,๐๐๐ ๙ ๕๒,๑๓๙,๘๖๗.๗๕ 

2. การพัฒนาดานบริหาร
จัดการ และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ                
และส่ิงแวดลอม  

14 9,850,000 ๑๐ ๓,๗๒๖,๓๕๐ ๘ ๔,๐๖๒,๔๘๙.๕๐ 

3. การพัฒนาดานการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบรอย   

13 7,300,000 ๑๑ ๕,๒๘๙,๐๙๐ ๘ ๑,๓๒๒,๔๔๓ 

4. การพัฒนาดานงาน
สงเสริมคุณภาพชีวิต  

62 23,295,000 ๖๑ ๔๙,๗๗๔,๘๕๐ ๕๑ ๔๔,๗๘๒,๗๗๘.๓๙ 

5. การพัฒนาดานการ
วางแผน การสงเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม การทองเที่ยว 
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

24 56,224,400 ๒๐ ๖๑,๐๖๘ฃ,๓๕๐ ๑๔ ๖๑,๕๒๔,๔๔๒.๗๐ 

6. การพัฒนาดานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี  
และภูมิปญญาทองถิ่น 

7 3,230,000 ๗ ๕,๙๕๐,๐๐๐ ๖ ๓,๑๗๑,๘๔๐ 

รวม 133 175,630,400 ๑๑๙ ๑๘๑,๖๔๘,๖๔๐ ๙๖ ๑๖๗,๐๐๓,๘๖๑.๓๔ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวน 

โครงการตาม
แผนพัฒนา 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา 

จํานวนโครงการ         
ตามแผนการ
ดําเนินงาน 

งบประมาณ           
ที่ไดรับอนุมัติ 

จํานวน 
โครงการ 

ที่ดําเนินการ
จริง 

งบประมาณ 
ที่เบิกจายจริง 

1. การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

14 65,500,000 9 97,357,879 9 83,242,462.46 

2. การพัฒนาดานบริหาร
จัดการ และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ                
และส่ิงแวดลอม  

14 11,919,000 9 5,000,000 9 4,308,249.75 

3. การพัฒนาดานการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบรอย   

17 12,800,000 12 3,500,000 10 2,043,907.20 

4. การพัฒนาดานงาน
สงเสริมคุณภาพชีวิต  

66 53,213,500 54 33,859,380 39 45,227,805.11 

5. การพัฒนาดานการ
วางแผน การสงเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม การทองเที่ยว 
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

27 22,896,500 15 6,932,200 10 4,392,836 

6. การพัฒนาดานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี  
และภูมิปญญาทองถิ่น 

14 9,750,000 11 3,004,500 4 1,479,870 

รวม 152 176,079,000 110 149,653,959 81 140,695,130.52 
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สรุปผลการตั้งงบประมาณและการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลละหารไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใชเปนเครื่องมือใน
การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลละหาร ใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการ
แกไขปญหาใหกับประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ 
๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึง
คณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแต
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอย
ปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป   

 ซ่ึงแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลละหาร สามารถนําไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพไดดังนี้   

 

 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวน 

โครงการตาม
แผนพัฒนา 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา 

จํานวนโครงการ         
ตามแผนการ
ดําเนินงาน 

งบประมาณ           
ที่ไดรับอนุมัติ 

จํานวน 
โครงการ 

ที่ดําเนินการ
จริง 

งบประมาณ 
ที่เบิกจายจริง 

1. การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

20 265,290,000 11 41,953,000 - - 

2. การพัฒนาดานบริหาร
จัดการ และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ                
และส่ิงแวดลอม  

14 14,169,000 11 5,569,000 - - 

3. การพัฒนาดานการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบรอย   

15 19,514,000 11 6,134,000 - - 

4. การพัฒนาดานงาน
สงเสริมคุณภาพชีวิต  

86 68,108,980 56 47,655,470 - - 

5. การพัฒนาดานการ
วางแผน การสงเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม การทองเที่ยว 
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

37 31,603,275 18 4,274,975 - - 

6. การพัฒนาดานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี  
และภูมิปญญาทองถิ่น 

18 10,620,000 11 3,320,000 - - 

รวม 190 409,305,255 118 108,906,445 - - 

1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏบัิติในเชิงปริมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2557 

 

 
 

การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2557 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 ท่ีผานมา องคการบริหารสวนตําบลละหารไดดําเนินนโยบายและ
ยุทธศาสตรดังกลาว ท่ีสามารถสนองตอบความตองการของชุมชนทองถ่ิน รวมท้ังการแกไขปญหาและอุปสรรค
ประการตาง ๆ ท้ังในสวนท่ีเปนภารกิจประจําและภารกิจตามนโยบายและความจําเปนเรงดวนซ่ึงสามารถสรุปผล
การพัฒนาในภาพรวมได ดังนี้ 

(1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน             
องคการบริหารสวนตําบลละหาร ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาเพ่ือใหพ้ืนท่ีมีความสวยงาม นาอยู

อาศัย และนามาเยี่ยมเยือนโดยการปรับปรุงถนนในเขตตําบล ซอย ทางเดินเทา เสนทางการจราจรและขนสง การปรับ
ภูมิทัศนใหมีความสวยงามมีความเปนระเบียบเรียบรอยและมีความพรอมสําหรับการตอนรับประชาชนท่ีผานเขตพ้ืนท่ี
เพ่ือทํากิจธุระ นอกจากนี้ยังดําเนินการติดตั้งระบบไฟฟาสาธารณะหรือขยายเขตไฟฟาและประปาท่ีสะอาดและเขาถึง 
ในทุกระดับครัวเรือน การจัดทําระบบปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม ในทุกพ้ืนท่ีภายในเขตตําบลละหารอยางตอเนื่อง 
ดังนี้ โครงการกอสรางถนน คสล. ม.๑,ม.๓, ม.๔, ม.๕ ม.๖, ม.๘ และ ม.๙, โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

จํานวน 
โครงการ

ตาม
แผนพัฒนา 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา 

จํานวน
โครงการ         

ตาม
แผนการ

ดําเนินงาน 

งบประมาณ           
ที่ไดรับอนุมัติ 

จํานวน 
โครงการ 
ที่นําไป
ปฏิบัติ 

คิดเปน 
รอยละ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจายจริง 

คิดเปน 
รอยละ 

1. การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

๑๗ ๔๕,๘๐๐,๐๐๐ 11 31,650,000 ๘ 47.06 ๕๐,๓๑๐,๔๔๖.๘๒ 109.85 

2. การพัฒนาดาน
บริหารจัดการ และ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ                
และส่ิงแวดลอม  

๑๒ ๖,๒๐๐,๐๐๐ 10 3,850,000 ๗ 58.33 ๖,๙๖๒,๕๗๒.๒๕ 112.30 

3. การพัฒนาดานการ
จัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย   

๒๔ ๕,๒๘๐,๐๐๐ 17 8,998,000 ๑๔ 58.33 ๑๕,๕๔๑,๗๖๑.๕๘ 294.35 

4. การพัฒนาดานงาน
สงเสริมคุณภาพชีวิต  

๗๔ ๒๕,๑๐๒,๕๐๐ 59 30,518,160 ๔9 66.22 ๔๓,๓๒๗,๘๙๑.๘๑ 172.60 

5. การพัฒนาดานการ
วางแผน การสงเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม การ
ทองเที่ยว เกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม 

๒๙ ๖๒,๐๓๖,๐๐๐ 16 47,822,095 ๑๓ 44.83 ๓๙,๗๒๖,๖๘๓.๐๗ 64.04 

6. การพัฒนาดานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

๑๓ ๔,๗๘๐,๐๐๐ 10 3,850,000 ๘ 72.73 ๓,๔๘๘,๘๒๕ 72.99 

รวม ๑๖๙ ๑๔๙,๑๙๘,๕๐๐ 123 126,688,255 ๙9 58.58 ๑๕๙,๓๕๘,๑๘๐.๕๓ 106.81 
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ม.๕,ม.๖ ม.๗ และ ม.๘, โครงการกอสรางเข่ือน ม.๘ และ ม.๙, โครงการกอสรางทางเดินเทา คสล. ม.๒, โครงการ
กอสรางสะพาน คสล. ม.๒, โครงการซอมแซมสะพาน, โครงการซอมแซมถนนท่ีชํารุด, โครงการลอกทอระบายน้ําและ
ดูดสิ่งปฏิกูล, โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ, โครงการขยายเขตวางทอประปา, โครงการปรับปรุงซอมแซมไฟฟา และ
ปรับปรุงซอมแซมระบบประปา เปนตน 

  บทสรุปยุทธศาสตรท่ี 1 

  การนํายุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ท่ีระบุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-          
2๕59) ขององคการบริหารสวนตําบลละหารไปสูการปฏิบัติ พบวา สามารถนําโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได            
8 โครงการ คิดเปนรอยละ 47.06 ของป 2557 (จากจํานวน ๑7 โครงการ) และมีการใชงบประมาณไปท้ังสิ้น  
๕๐,๓๑๐,๔๔๖.๘๒ บาท คิดเปนรอยละ 109.85 ของป 2557 (จากจํานวน ๔๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท) ทําให
สามารถแกไขปญหาความเดือดรอนในดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคตางๆ ภายในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลไดเปนอยางดี สงผลใหเกิดประโยชนตอประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลละหารโดยรวม ดังนี้  

 มีการกอสรางถนนสายหลัก สายรอง และซอยในเขตองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใหเกิด
ความสะดวกสบายในการคมนาคม พรอมกับการกอสรางและปรับปรุงรองระบายน้ํา ซ่ึงชวยใหเกิดความรวดเร็วใน
การระบายน้ํา  

 มีการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยเฉพาะ
ผูท่ีใชเสนทางสัญจรไป-มา  

 มีการปรับปรุงซอมแซมไฟฟาสาธารณะ ขยายเขตไฟฟาเพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

 มีการปรับปรุงแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค เชน ขุดลอก ปรับปรุงระบบประปา ขยายเขต
ระบบประปา  

  (๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม     
องคการบริหารสวนตําบลละหาร ไดคํานึงถึงและใหความสําคัญกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม โดยการสงเสริม สนับสนุนการเรียนรูและเขาใจถึงความสําคัญของมนุษยกับสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
การสรางและปลูกจิตสํานึกใหแกประชาชนตั้งแตระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชนไปจนถึงระดับจังหวัด เพื่อใหการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่น ซึ่งเปนหนวยสังคมหนวยหนึ่งของสังคมทองถิ่นมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินการความสําเร็จของการดําเนินการที่เห็นไดอยางชัดเจนเปนรูปธรรม โดยได
ดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนา ดังนี้ โครงการกําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี, โครงการจัดซ้ือถังขยะรองรับขยะมูลฝอย
ในเขตพ้ืนท่ี, โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย, จางเหมาดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี,  
โครงการคัดแยกขยะในชุมชน, โครงการรณรงคติดตั้งบอดักไขมันในรานจําหนายอาหาร ชุมชน และโรงเรียน และ
โครงการจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริและวันสําคัญตางๆ เปนตน 

  บทสรุปยุทธศาสตรท่ี 2 

  การนํายุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ท่ีระบุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2๕59) ขององคการบริหารสวนตําบลละหารไปสูการปฏิบัติ 
พบวา สามารถนําโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 58.33 ของป 2557 (จากจํานวน  
๑2 โครงการ) และมีการใชงบประมาณไปท้ังสิ้น ๖,๙๖๒,๕๗๒.๒๕ บาท คิดเปนรอยละ 112.30 ของป 2557 
(จากจํานวน ๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท) ทําใหสามารถกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย และควบคุมมลพิษตาง ๆ ใน
พ้ืนท่ีได บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีความยั่งยืน พรอมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถ่ินไดเปนอยางดี สงผลใหเกิดประโยชน
ตอประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลละหารโดยรวม ดังนี้  
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 ปริมาณขยะในชุมชนลดลง การกําจัดขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนท่ี ไมมีขยะตกคาง บานเมืองมี
ความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย นาอยู มีความสวยงาม และปราศจากแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค 

 คูคลอง แหลงน้ําสาธารณะในตําบล สะอาดสวยงาม ไมพบปญหาน้ําเนาเสีย 

 พ้ืนท่ีตําบลละหารมีภูมิทัศนท่ีสวยงาม นาอยูอาศัย 

   มีการใชประโยชนจากแมน้ําลําคลองมากข้ึน ชุมชนเกิดความรักและเห็นคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหแมน้ําลําคลองสะอาด ประชาชนท่ีอาศัยอยูริมแมน้ําลําคลองมีสุขภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

          (๓)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรักษา
ความสงบเรียบรอย    

องคการบริหารสวนตําบลละหาร ไดดําเนินโครงการและกิจกรรมท่ีสามารถพัฒนาบุคลากรในการ
สรางความปลอดภัยและใหความคุมครองในชีวิตและทรัพยสินแกประชาชนไดเปนอยางมาก มีการสงเสริมให
ประชาชนในสังคมและชุมชนอยูรวมกันอยางสันติสุขทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมท้ังสงเสริม 
สนับสนุนประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชน และพัฒนาระบบการอํานวยการบรรเทาสาธารณภัยทุก
รูปแบบในทุกพ้ืนท่ี โดยจัดทําโครงการ/กิจกรรมตางๆ ดังนี้ โครงการตั้งจุดตรวจและการรณรงคสรางจิตสํานึกใน
การลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลตางๆ, โครงการจัดออกหนวยตรวจรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ีตําบล             
ละหาร, โครงการอบรมการใชถังดับเพลิงแกประชาชนในพ้ืนท่ี, โครงการจัดระเบียบรถจักรยานยนตสาธารณะ, 
โครงการออกหนวยบริการ อบต.เคลื่อนท่ีพบประชาชน, โครงการจัดหาเครื่องมือ วัสดุและครุภัณฑสําหรับงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการสนับสนุนและบูรณาการเพ่ือบรรเทาทุกขดานสาธารณภัยใหแกประชาชน
ในพ้ืนท่ี เปนตน 

บทสรุปยุทธศาสตรท่ี 3 

  การนํายุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษา
ความสงบเรียบรอย ท่ีระบุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2๕9) ขององคการบริหารสวนตําบลละหารไปสูการ
ปฏิบัติ พบวา สามารถนําโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได 14 โครงการ คิดเปนรอยละ 58.33 ของป 2557 (จาก
จํานวน 24 โครงการ) และมีการใชงบประมาณไปท้ังสิ้น ๑๕,๕๔๑,๗๖๑.๕๘ บาท คิดเปนรอยละ 294.35 ของป 
2557 (จากจํานวน ๕,๒๘๐,๐๐๐ บาท) ทําใหประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดรับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน ประชาชนอยูรวมกันอยางสันติสุข ไดรับการบรรเทาสาธารณภัยอยางท่ัวถึง สงผลใหเกิด
ประโยชนตอประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลละหารโดยรวม ดังนี้  

 ประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติ ไดรับความชวยเหลืออยางถูกตอง รวดเร็ว และและลดความ
เสียหายในชีวิตและทรัพยสิน 

 ลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และลดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน 

 ประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร และมีความรูในการชวยเหลือตนเองเม่ือประสบภัย 

   บุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูประสบอุบัติเหตุหรือผูปวยมีความปลอดภัยในชีวิต 

(๔)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร ไดใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาและสรางสังคมแหงการ

เรียนรูในทองถ่ินเปนการพัฒนาเพ่ือสงเสริมและยกระดับการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานอยางเต็มศักยภาพ 
สรางแหลงเรียนรู จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาศูนยเด็กเล็กใหมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคใหไดตามเกณฑมาตรฐาน สรางประชาคมในการปองกัน แกไข เฝาระวังปญหาและตอตานยาเสพติดตาม
นโยบายรัฐบาล สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน การคุมครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม สราง
สังคมเปนธรรมและเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความ
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เขมแข็งมากข้ึน สงเสริมใหประชาชนยังไดรับโอกาสในการพัฒนาอาชีพเพ่ือสรางรายได ในลักษณะเศรษฐกิจชุมชน
พ่ึงตนเองในทองถ่ินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ การสงเสริมและสนับสนุน
การสาธารณสุข ปองกันโรค และมีการเฝาระวัง รักษามาตรฐานการบริการสาธารณสุข โดยอาศัยการมีสวนรวมของ
ประชาชน ในรูปแบบของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) โดยใหการบริการสาธารณสุขแกประชาชนอยางเทา
เทียมกันในทุกพ้ืนท่ีและครอบคลุมในทุกๆ ดาน และการสงเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ ตลอดจน
ใหความสําคัญกับการพัฒนาความเจริญและความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ินโดยเนนคนเปนศูนยกลางของการ
พัฒนาภายใตแนวคิดของการสรางความมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาดวยวิธีการ รูปแบบ และโอกาสตาง 
ๆ ท้ังในการรับฟงความคิดเห็น การจัดกิจกรรมในลักษณะการมีสวนรวมขององคกรทุกภาคสวน รวมท้ังการจัดใหมี
การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน เพ่ือรวมกันเปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนชุมชนมีการเรียนรู ท่ีจะกาวไปสูการ
พัฒนาพรอมๆ กัน  

โดยองคการบริหารสวนตําบลละหารไดดําเนินการพัฒนาและจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
โครงการปฐมนิเทศผูปกครอง, โครงการจัดการแขงขันกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนท่ี, โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหารสถานศึกษา, โครงการจัดหาเครื่องแตงกายสําหรับนักเรียน ศพด., โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน, โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม), โครงการกอสราง ปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ี, 
โครงการศึกษาอบรมการ รณรงคปองกันยาเสพติดสําหรับเยาวชน (D.A.R.E ), โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตานยาเสพติด, โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด, โครงการเยาวชนรุนใหมรวมใจรวมพลัง
ประสานตานภัยยาเสพติด, โครงการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ, โครงการจัดกิจกรรมท่ีเปนการดูแลผูสูงอายุ (ครอบครัว
อบอุน), โครงการจัดกิจกรรมอันสงเสริมและพัฒนาจิตใจผูสูงอายุ (สานสายใย), ดครงการคายเยาวชนพัฒนาปลูกปา, 
โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการตรวจสุขภาพผูสูงอายุ, โครงการสงเสริมทันตสุขภาพเด็กกอนวัยเรียน, โครงการ
สงเสริมสุขภาพเด็กกอนวัยเรียน, โครงการเด็กไทยในละหารสุขภาพดีตั้งแตอยูในครรภ, โครงการตอนรับสมาชิกใหม
ในชุมชน, โครงการเด็กไทยใสใจสุขภาพ รูรักษสิ่งแวดลอม, โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ, โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยเอดส, โครงการบริการการแพทยฉุกเฉิน, โครงการรณรงคพนหมอกควันปองกันโรค
ไขเลือดออกและโรคติดตอตางๆ, โครงการรณรงคปองกันโรคติดตอ และโรคไมติดตอท่ีเกิดข้ึนใหมและเกิดข้ึนซํ้า
ประจําถ่ิน, โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนท่ี, โครงการบริจาคดลหิต, โครงการอาหารปลอดภัยใสใจผูบริโภค,  
โครงการละหารหวงใยใสใจคนพิการ, โครงการสงเสริมสุขลักษณะและสุขภาพผูพิการและผูสูงอายุ, โครงการพัฒนา
ศักยภาพจิตอาสาดานสาธารณสุขตําบลละหาร, โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณกีฬาประจําหมูบาน, โครงการสงเสริม
ทักษะและการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชนตําบลละหาร, โครงการทองถ่ินไทยรวมใจภักดิ์ รักษพ้ืนท่ีสีเขียว และ
โครงการสนับสนุนศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน เปนตน 
  บทสรุปยุทธศาสตรท่ี 4 
  การนํายุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ท่ีระบุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.       
2557-2๕59) ขององคการบริหารสวนตําบลละหารไปสูการปฏิบัติ พบวา สามารถนําโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติ
ได 49 โครงการ คิดเปนรอยละ 66.22 ของป 2557 (จากจํานวน 74 โครงการ) และมีการใชงบประมาณไป
ท้ังสิ้น ๔๓,๓๒๗,๘๙๑.๘๑ บาท คิดเปนรอยละ 172.60 ของป 2557 (จากจํานวน ๒๕,๑๐๒,๕๐๐ บาท) ทําให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สงผลใหเกิดประโยชนตอประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลละหารโดยรวม 
ดังนี้ 

 สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ไดรับการศึกษาท่ีไดมาตรฐาน  
 สามารถปรับปรุงระบบการใหบริการสาธารณสุขมูลฐาน และการจัดการดานสาธารณสุขใหมี

คุณภาพ ไดรับการบริการดานสาธารณสุขอยางท่ัวถึง  
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 สามารถรณรงคและปองกันมิใหเกิดการแพรกระจายของยาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษาได
เปนอยางดี  

 ประชาชนในทองถ่ินรักการออกกําลังกายและเลนกีฬา ตลอดจนสามารถจัดหาสถานท่ี วัสดุ 
อุปกรณในการเลนกีฬาใหกับประชาชนไดอยางท่ัวถึง  

 ประชาชนไดรับบริการทางดานสังคมสงเคราะห และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
 ชุมชนมีความเขมแข็ง เกิดการพัฒนาอยางแทจริงและยั่งยืน  

   (๕)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว  
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม          

องคการบริหารสวนตําบลละหาร มุงเนนและใหความสําคัญเปนอยางมากในการบริหารจัดการ
องคกรตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ธรรมาภิบาล) เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
ละหารเปนไปดวยความโปรงใส มีสวนรวมและมีความรับผิดชอบการดําเนินงานท่ีสําคัญๆ นอกจากนี้ ยังมีการ
สงเสริมใหประชาชนไดรับโอกาสในการพัฒนาอาชีพเพ่ือสรางรายได ในลักษณะเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในทองถ่ิน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ อันจะกอใหเกิดการผลิตและการจําหนายท่ี
สามารถสงเสริมตลาดจากการรองรับสินคาของชุมชนและยังมีโอกาสในพัฒนาดานการทองเท่ียวภายใตความ
รวมมือของกลุมอาชีพ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือยกระดับมาตรฐานของสินคาใหเปนท่ีรูจักและยอมรับกันอยาง
แพรหลายดําเนินการสงเสริมการใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือกระตุนชุมชนในการเรียนรูเพ่ือผลิต
ผลิตภัณฑชุมชนท่ีมีเอกลักษณและความโดดเดน สามารถสรางสรรคแนวคิดท่ีมีความสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดและมีความทันสมัยกับกระแสนิยมของผูบริโภคโดยไมทําลายสิ่งแวดลอม โดยไดดําเนินการพัฒนาและ
จัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ โครงการฝกอบรมซอมอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส, สนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, โครงการ
สงเสริมและฝกอบรมการจัดทําปุยชีวภาพ ปุยหมักจากมูลสัตวและเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร, โครงการสงเสริม
การปลูกพืชปลอดภัยไดมาตรฐาน, โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะความรูผูนําหมูบาน/ชุมชน ใน
การจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถ่ิน, โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนา
ทองถ่ินโดยการมีสวนรวมของประชาชนตําบลละหาร, โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถ่ิน และสนับสนุน
ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางของ อบต.ระดับอําเภอ เปนตน  
  บทสรุปยุทธศาสตรท่ี 5 

  การนํายุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การ
ทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ท่ีระบุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2๕59) ขององคการบริหารสวน
ตําบลละหารไปสูการปฏิบัติ พบวา สามารถนําโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได ๑3 โครงการ คิดเปนรอยละ 44.83 
ของป 2557 (จากจํานวน ๒9 โครงการ) และมีการใชงบประมาณไปท้ังสิ้น ๓๙,๗๒๖,๖๘๓.๐๗ บาท คิดเปนรอย
ละ 64.04 ของป 2557 (จากจํานวน ๖๒,๐๓๖,๐๐๐ บาท) ทําใหระบบการบริหารจัดการของ อบต. สามารถ
ตอบสนองตอภารกิจในดานตางๆ ไดเปนอยางดี ดวยการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน คน และวัสดุอุปกรณ 
ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ สงผลใหการบริการประชาชนมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลละหารโดยรวม ดังนี้ 

 เกษตรกรและกลุมอาชีพไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหมีความเขมแข็งและยิ่งยืน  
 สงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรม การพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหยั่งยืน และธํารงไวซ่ึงเอกลักษณ

ของความเปนเกษตรกรรมไทย   
 มีวัสดุ อุปกรณ บุคลากร และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเพียงพอตอการบริการประชาชน   
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 สามารถพัฒนาระบบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  (๖) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทองถ่ินนั้น องคการบริหารสวนตําบลละหารได

ตระหนักและใหความสําคัญในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม เพ่ือคงความเปนเอกลักษณและงามอยาง
ไทยอยางจริงจังและตอเนื่องตลอดมา ท้ังนี้ เพ่ือใหมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินยังคงอยูคูตําบลละ
หาร อันเปนการประกาศเจตนารมณของการพัฒนาเมืองควบคูไปกับการรักษาคุณคาทางวัฒนธรรมอันงดงาม จึงได
ดําเนินโครงการท่ีเก่ียวของสําคัญ ๆ โดยไดดําเนินการพัฒนาและสงเสริม/สนับสนุนใหประชาชนไดแสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ดังนี้ โครงการจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ, โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช, โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต, โครงการฝกอบรมเสริมสราง
ประสิทธิภาพผูสอนศาสนาอิสลาม (ฟรดูอีน), โครงการอุดหนุนการจัดงานวันตรุษอีดิ้ลฟตริและวันตรุษอีดิ้ลอัฏฮา 
ตามหลักศาสนาอิสลาม, โครงการสงเสริมกิจกรรมละศีลอด (เดือนรอมฎอน), โครงการจัดกิจกรรมประเพณีแห
เทียนจํานําพรรษา และโครงการอุดหนุนการอบรมจริยธรรมใหกับเยาวชนตามหลักศาสนาของชุมชน เปนตน  
  บทสรุปยุทธศาสตรท่ี 6 

  การนํายุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารัตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีระบุ
ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2๕59) ขององคการบริหารสวนตําบลละหารไปสูการปฏิบัติ พบวา สามารถนํา
โครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 72.73 ของป 2557 (จากจํานวน 13 โครงการ) และ
มีการใชงบประมาณไปท้ังสิ้น ๓,๔๘๘,๘๒๕ บาท คิดเปนรอยละ 72.99 ของป 2557 (จากจํานวน 
๔,๗๘๐,๐๐๐ บาท) ทําใหประชาชนไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการแสดงความจงรักภักดิ์ดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย มีความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมกันอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ิน สงผล
ใหเกิดประโยชนตอประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลละหารโดยรวม ดังนี้ 

 ประชาชนในเขตตําบลไดมีสวนรวมในการแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย   
 ประชาชนมีความรูความเขาใจในประเพณีอันดีงาม ไดรวมกันอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และสืบ

สานวัฒนธรรมท่ีดีของทองถ่ิน 
 มีการพัฒนาเอกลักษณของทองถ่ิน และประชาชนมีวิถีชีวิตท่ีดีงามบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมนําสู

สังคมสันติสุขอยางยั่งยืน  
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 

 

 
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ท่ีผานมา องคการบริหารสวนตําบลละหารไดดําเนินนโยบายและ

ยุทธศาสตรดังกลาว ท่ีสามารถสนองตอบความตองการของชุมชนทองถ่ิน รวมท้ังการแกไขปญหาและอุปสรรค
ประการตาง ๆ ท้ังในสวนท่ีเปนภารกิจประจําและภารกิจตามนโยบายและความจําเปนเรงดวนซ่ึงสามารถสรุปผล
การพัฒนาในภาพรวมได ดังนี้ 

(1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน             
องคการบริหารสวนตําบลละหาร ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาเพ่ือใหพ้ืนท่ีมีความสวยงาม นาอยู

อาศัย และนามาเยี่ยมเยือนโดยการปรับปรุงถนนในเขตตําบล ซอย ทางเดินเทา เสนทางการจราจรและขนสง การปรับ
ภูมิทัศนใหมีความสวยงามมีความเปนระเบียบเรียบรอยและมีความพรอมสําหรับการตอนรับประชาชนท่ีผานเขตพ้ืนท่ี
เพ่ือทํากิจธุระ นอกจากนี้ยังดําเนินการติดตั้งระบบไฟฟาสาธารณะหรือขยายเขตไฟฟาและประปาท่ีสะอาดและเขาถึง 
ในทุกระดับครัวเรือน การจัดทําระบบปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม ในทุกพ้ืนท่ีภายในเขตตําบลละหารอยางตอเนื่อง 
ดังนี้ โครงการกอสรางถนน คสล. ม.๓-ม.๙, โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก ม.๕ และ ม.๘, โครงการถมดิน

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

จํานวน 
โครงการ

ตาม
แผนพัฒนา 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา 

จํานวน
โครงการ         

ตาม
แผนการ

ดําเนินงาน 

งบประมาณ           
ที่ไดรับอนุมัติ 

จํานวน 
โครงการ 
ที่นําไป
ปฏิบัติ 

คิดเปน 
รอยละ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจายจริง 

คิดเปน 
รอยละ 

1. การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

13 114,531,000 ๑๐ ๕๕,๘๔๐,๐๐๐ ๙ 69.23 ๕๒,๑๓๙,๘๖๗.๗๕ 45.52 

2. การพัฒนาดาน
บริหารจัดการ และ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ                
และส่ิงแวดลอม  

14 9,850,000 ๑๐ ๓,๗๒๖,๓๕๐ ๘ 57.14 ๔,๐๖๒,๔๘๙.๕๐ 41.24 

3. การพัฒนาดานการ
จัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย   

13 7,300,000 ๑๑ ๕,๒๘๙,๐๙๐ ๘ 61.54 ๑,๓๒๒,๔๔๓ 18.12 

4. การพัฒนาดานงาน
สงเสริมคุณภาพชีวิต  

62 23,295,000 ๖๑ ๔๙,๗๗๔,๘๕๐ ๕๑ 82.26 ๔๔,๗๘๒,๗๗๘.๓๙ 192.24 

5. การพัฒนาดานการ
วางแผน การสงเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม การ
ทองเที่ยว เกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม 

24 56,224,400 ๒๐ ๖๑,๐๖๘ฃ,๓๕๐ ๑๔ 58.33 ๖๑,๕๒๔,๔๔๒.๗๐ 109.43 

6. การพัฒนาดานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

7 3,230,000 ๗ ๕,๙๕๐,๐๐๐ ๖ 85.71 ๓,๑๗๑,๘๔๐ 98.20 

รวม 133 175,630,400 ๑๑๙ ๑๘๑,๖๔๘,๖๔๐ ๙๖ 72.18 ๑๖๗,๐๐๓,๘๖๑.๓๔ 95.09 
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หลังเข่ือน ม.๖, โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล. ม.๘, โครงการลอกทอระบายน้ําและดูดสิ่งปฏิกูล, โครงการ
กอสรางประตูระบายน้ํา ม.๑ และ ม.๔, โครงการกอสรางคันดินก้ันน้ํา ม.๗, โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ, โครงการ
ขยายเขตวางทอประปา, โครงการปรับปรุงซอมแซมไฟฟา และปรับปรุงซอมแซมระบบประปา เปนตน 

  บทสรุปยุทธศาสตรท่ี 1 

  การนํายุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ท่ีระบุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.255๘-          
2๕๖๐) ขององคการบริหารสวนตําบลละหารไปสูการปฏิบัติ พบวา สามารถนําโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได            
๙ โครงการ คิดเปนรอยละ ๖๙.๒๓ ของป 255๘ (จากจํานวน ๑๓ โครงการ) และมีการใชงบประมาณไปท้ังสิ้น  
๕๒,๒๑๙,๘๖๗.๗๕ บาท คิดเปนรอยละ ๔๕.๖๐ ของป 255๘ (จากจํานวน ๑๑๔,๕๓๑,๐๐๐ บาท) ทําให
สามารถแกไขปญหาความเดือดรอนในดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคตางๆ ภายในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลไดเปนอยางดี สงผลใหเกิดประโยชนตอประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลละหารโดยรวม ดังนี้  

 มีการกอสรางถนนสายหลัก สายรอง และซอยในเขตองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใหเกิด
ความสะดวกสบายในการคมนาคม พรอมกับการกอสรางและปรับปรุงรองระบายน้ํา ซ่ึงชวยใหเกิดความรวดเร็วใน
การระบายน้ํา  

 มีการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยเฉพาะ
ผูท่ีใชเสนทางสัญจรไป-มา  

 มีการปรับปรุงซอมแซมไฟฟาสาธารณะ ขยายเขตไฟฟาเพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

 มีการปรับปรุงแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค เชน ขุดลอก ปรับปรุงระบบประปา ขยายเขต
ระบบประปา  

  (๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม     
องคการบริหารสวนตําบลละหาร ไดคํานึงถึงและใหความสําคัญกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม โดยการสงเสริม สนับสนุนการเรียนรูและเขาใจถึงความสําคัญของมนุษยกับสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
การสรางและปลูกจิตสํานึกใหแกประชาชนตั้งแตระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชนไปจนถึงระดับจังหวัด เพื่อใหการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่น ซึ่งเปนหนวยสังคมหนวยหนึ่งของสังคมทองถิ่นมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินการความสําเร็จของการดําเนินการที่เห็นไดอยางชัดเจนเปนรูปธรรม โดยได
ดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนา ดังนี้ โครงการคลองสวยน้ําใส, โครงการกําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี, โครงการจัดซ้ือ
ถังขยะรองรับขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนท่ี, โครงการคัดแยกขยะในชุมชน, โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการ
มูลฝอยในโรงเรียนและชุมชน, โครงการชาวละหารรักษน้ําตามแนวพระราชดําริ, โครงการชาวละหารรวมใจลด
มลพิษพิชิตโรค และโครงการจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และวันสําคัญตางๆ เปนตน 

  บทสรุปยุทธศาสตรท่ี 2 

  การนํายุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ท่ีระบุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.255๘-2๕๖๐) ขององคการบริหารสวนตําบลละหารไปสูการปฏิบัติ 
พบวา สามารถนําโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได ๘ โครงการ คิดเปนรอยละ ๕๗.๑๕ ของป 255๘ (จากจํานวน 
๑๔ โครงการ) และมีการใชงบประมาณไปท้ังสิ้น ๔,๐๖๒,๔๘๙.๕๐ บาท คิดเปนรอยละ ๔๑.๒๕ ของป 255๘ 
(จากจํานวน ๙,๘๕๐,๐๐๐ บาท) ทําใหสามารถกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย และควบคุมมลพิษตาง ๆ ใน
พ้ืนท่ีได บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีความยั่งยืน พรอมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถ่ินไดเปนอยางดี สงผลใหเกิดประโยชน
ตอประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลละหารโดยรวม ดังนี้  
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 ปริมาณขยะในชุมชนลดลง การกําจัดขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนท่ี ไมมีขยะตกคาง บานเมืองมี
ความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย นาอยู มีความสวยงาม และปราศจากแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค 

 คูคลอง แหลงน้ําสาธารณะในตําบล สะอาดสวยงาม ไมพบปญหาน้ําเนาเสีย 

 พ้ืนท่ีตําบลละหารมีภูมิทัศนท่ีสวยงาม นาอยูอาศัย 

   มีการใชประโยชนจากแมน้ําลําคลองมากข้ึน ชุมชนเกิดความรักและเห็นคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหแมน้ําลําคลองสะอาด ประชาชนท่ีอาศัยอยูริมแมน้ําลําคลองมีสุขภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

          (๓)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรักษา
ความสงบเรียบรอย    

องคการบริหารสวนตําบลละหาร ไดดําเนินโครงการและกิจกรรมท่ีสามารถพัฒนาบุคลากรในการ
สรางความปลอดภัยและใหความคุมครองในชีวิตและทรัพยสินแกประชาชนไดเปนอยางมาก มีการสงเสริมให
ประชาชนในสังคมและชุมชนอยูรวมกันอยางสันติสุขทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมท้ังสงเสริม 
สนับสนุนประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชน และพัฒนาระบบการอํานวยการบรรเทาสาธารณภัยทุก
รูปแบบในทุกพ้ืนท่ี โดยจัดทําโครงการ/กิจกรรมตางๆ ดังนี้ โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
(อปพร.),  โครงการปองกันและการลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ, โครงการอบรมการใชถังดับเพลิง
และซอมแผนดับเพลิงใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี, โครงการติดตั้งปายประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของทางราชการ, 
โครงการออกหนวยบริการ อบต.เคลื่อนท่ีพบประชาชน, โครงการจัดหาเครื่องมือ วัสดุและครุภัณฑสําหรับงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, โครงการฝกอบรมจิตอาสาการปฏิบัติงานกูชีพฉุกเฉิน และโครงการฝกอบรมการ
ปฐมพยาบาลและการฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน เปนตน 

บทสรุปยุทธศาสตรท่ี 3 

  การนํายุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษา
ความสงบเรียบรอย ท่ีระบุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.255๘-2๕๖๐) ขององคการบริหารสวนตําบลละหารไปสูการ
ปฏิบัติ พบวา สามารถนําโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได ๘ โครงการ คิดเปนรอยละ ๖๑.๕๔ ของป 255๘ (จาก
จํานวน ๑๓ โครงการ) และมีการใชงบประมาณไปท้ังสิ้น ๑,๓๒๒,๔๔๓ บาท คิดเปนรอยละ ๑๘.๑๒ ของป 255๘ 
(จากจํานวน ๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท) ทําใหประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดรับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ประชาชนอยูรวมกันอยางสันติสุข ไดรับการบรรเทาสาธารณภัยอยางท่ัวถึง สงผลใหเกิดประโยชนตอ
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลละหารโดยรวม ดังนี้  

 ประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติ ไดรับความชวยเหลืออยางถูกตอง รวดเร็ว และและลดความ
เสียหายในชีวิตและทรัพยสิน 

 ลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และลดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน 

 ประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร และมีความรูในการชวยเหลือตนเองเม่ือประสบภัย 

   บุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูประสบอุบัติเหตุหรือผูปวยมีความปลอดภัยในชีวิต 

(๔)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร ไดใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาและสรางสังคมแหงการ

เรียนรูในทองถ่ินเปนการพัฒนาเพ่ือสงเสริมและยกระดับการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานอยางเต็มศักยภาพ 
สรางแหลงเรียนรู จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาศูนยเด็กเล็กใหมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคใหไดตามเกณฑมาตรฐาน สรางประชาคมในการปองกัน แกไข เฝาระวังปญหาและตอตานยาเสพติดตาม
นโยบายรัฐบาล สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน การคุมครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม สราง
สังคมเปนธรรมและเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความ
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เขมแข็งมากข้ึน สงเสริมใหประชาชนยังไดรับโอกาสในการพัฒนาอาชีพเพ่ือสรางรายได ในลักษณะเศรษฐกิจชุมชน
พ่ึงตนเองในทองถ่ินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ การสงเสริมและสนับสนุน
การสาธารณสุข ปองกันโรค และมีการเฝาระวัง รักษามาตรฐานการบริการสาธารณสุข โดยอาศัยการมีสวนรวมของ
ประชาชน ในรูปแบบของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) โดยใหการบริการสาธารณสุขแกประชาชนอยางเทา
เทียมกันในทุกพ้ืนท่ีและครอบคลุมในทุกๆ ดาน และการสงเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ ตลอดจน
ใหความสําคัญกับการพัฒนาความเจริญและความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ินโดยเนนคนเปนศูนยกลางของการ
พัฒนาภายใตแนวคิดของการสรางความมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาดวยวิธีการ รูปแบบ และโอกาสตาง 
ๆ ท้ังในการรับฟงความคิดเห็น การจัดกิจกรรมในลักษณะการมีสวนรวมขององคกรทุกภาคสวน รวมท้ังการจัดใหมี
การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน เพ่ือรวมกันเปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนชุมชนมีการเรียนรู ท่ีจะกาวไปสูการ
พัฒนาพรอมๆ กัน  

โดยองคการบริหารสวนตําบลละหารไดดําเนินการพัฒนาและจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
โครงการจัดการแขงขันกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนท่ี, โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานสวนตําบล
และครูผูดูแลเด็ก, โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา, โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน, โครงการ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม), โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาสําหรับนักเรียน, โครงการกอสราง ปรับปรุงซอมแซมศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ี, โครงการศึกษาอบรมการ รณรงคปองกันยาเสพติดสําหรับเยาวชน (D.A.R.E ), โครงการ
แขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตานยาเสพติด, โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด, โครงการเยาวชนรุน
ใหมรวมใจรวมพลังประสานตานภัยยาเสพติด, โครงการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ, โครงการจัดกิจกรรมท่ีเปนการดูแล
ผูสูงอายุ (ครอบครัวอบอุน), โครงการจัดกิจกรรมอันสงเสริมและพัฒนาจิตใจผูสูงอายุ (สานสายใย), โครงการเด็กไทย
ในละหารพัฒนาการสมวัย, โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ, โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวย
เอดส, โครงการซอมแซมบานอยูอาศัยใหแกผูยากไร, โครงการบริการการแพทยฉุกเฉิน, โครงการตําบลละหารปลอด
โรคไขเลือกออกและโรคติดตอตางๆ, โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนท่ี, โครงการอาหารปลอดภัยใสใจสุขภาพ, 
โครงการเยาวชนรูทัน รูเลี้ยง ไมเสี่ยงเอดส, โครงการ ละหารหวงใยใสใจคนพิการ, โครงการสงเสริมสุขลักษณะและ
สุขภาพผูพิการและผูสูงอายุ, โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาดานสาธารณสุขตําบลละหาร, โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณกีฬาประจําหมูบาน, โครงการสงเสริมทักษะและการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชนตําบลละหาร, โครงการ
ทองถ่ินไทย รวมใจภักดิ์ รักษพ้ืนท่ีสีเขียว, โครงการจัดหาอุปกรณเด็กเลนและเครื่องออกกําลังกายสนามสําหรับ
ประชาชนและผูสูงอายุ, โครงการสนับสนุนศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน และโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว 
เปนตน 
  บทสรุปยุทธศาสตรท่ี 4 
  การนํายุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ท่ีระบุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.       
255๘-2๕๖๐) ขององคการบริหารสวนตําบลละหารไปสูการปฏิบัติ พบวา สามารถนําโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติ
ได ๕๑ โครงการ คิดเปนรอยละ ๗๘.๔๗ ของป 255๘ (จากจํานวน ๖๕ โครงการ) และมีการใชงบประมาณไป
ท้ังสิ้น ๔๔,๗๘๒,๗๗๘.๓๙ บาท คิดเปนรอยละ ๑๘๕.๗๕ ของป 255๘ (จากจํานวน ๒๔,๑๐๙,๘๐๐ บาท) ทําให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สงผลใหเกิดประโยชนตอประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลละหารโดยรวม 
ดังนี้ 

 สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ไดรับการศึกษาท่ีไดมาตรฐาน  
 สามารถปรับปรุงระบบการใหบริการสาธารณสุขมูลฐาน และการจัดการดานสาธารณสุขใหมี

คุณภาพ ไดรับการบริการดานสาธารณสุขอยางท่ัวถึง  
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 สามารถรณรงคและปองกันมิใหเกิดการแพรกระจายของยาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษาได
เปนอยางดี  

 ประชาชนในทองถ่ินรักการออกกําลังกายและเลนกีฬา ตลอดจนสามารถจัดหาสถานท่ี วัสดุ 
อุปกรณในการเลนกีฬาใหกับประชาชนไดอยางท่ัวถึง  

 ประชาชนไดรับบริการทางดานสังคมสงเคราะห และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
 ชุมชนมีความเขมแข็ง เกิดการพัฒนาอยางแทจริงและยั่งยืน  

   (๕)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว  
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม          

องคการบริหารสวนตําบลละหาร มุงเนนและใหความสําคัญเปนอยางมากในการบริหารจัดการ
องคกรตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ธรรมาภิบาล) เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
ละหารเปนไปดวยความโปรงใส มีสวนรวมและมีความรับผิดชอบการดําเนินงานท่ีสําคัญๆ นอกจากนี้ ยังมีการ
สงเสริมใหประชาชนไดรับโอกาสในการพัฒนาอาชีพเพ่ือสรางรายได ในลักษณะเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในทองถ่ิน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ อันจะกอใหเกิดการผลิตและการจําหนายท่ี
สามารถสงเสริมตลาดจากการรองรับสินคาของชุมชนและยังมีโอกาสในพัฒนาดานการทองเท่ียวภายใตความ
รวมมือของกลุมอาชีพ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือยกระดับมาตรฐานของสินคาใหเปนท่ีรูจักและยอมรับกันอยาง
แพรหลายดําเนินการสงเสริมการใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือกระตุนชุมชนในการเรียนรูเพ่ือผลิต
ผลิตภัณฑชุมชนท่ีมีเอกลักษณและความโดดเดน สามารถสรางสรรคแนวคิดท่ีมีความสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดและมีความทันสมัยกับกระแสนิยมของผูบริโภคโดยไมทําลายสิ่งแวดลอม โดยไดดําเนินการพัฒนาและ
จัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนยขาวชุมชนแหลงผลิตเมล็ดขางพันธุดี, โครงการ
ฝกอบรมและพัฒนาทักษะดานอาชีพ, โครงการสงเสริมและฝกอบรมการจัดทําปุยชีวภาพ ปุยหมักจากมูลสัตวและ
เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร, โครงการฝกอบรมการกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี, โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาทักษะความรูผูนําหมูบาน/ชุมชน ในการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถ่ิน, โครงการจัดเวทีประชาคม
เพ่ือจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถ่ินโดยการมีสวนรวมของประชาชนตําบลละหาร, โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทองถ่ิน, โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได, โครงการจัดซ้ือครุภัณฑตางๆ ในการ
ปฏิบัติงานของ อบต., โครงการบํารุงรักษาซอมแซมวัสดุ ปรับปรุงครุภัณฑและทรัพยสินของ อบต., โครงการ
ฝกอบรมเสริมสรางสมรรถนะและประสิทธิภาพบุคลากรทองถ่ิน, โครงการบริหารงานและพัฒนาบุคลากรใน
งบประมาณรายจายงบกลางและรายจายประจําของ อบต., โครงการศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางของ 
อบต.ระดับอําเภอ, โครงการกอสรางและปรับปรุงอาคารสถานท่ีในการรับบริการของ อบต. เปนตน  
  บทสรุปยุทธศาสตรท่ี 5 

  การนํายุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การ
ทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ท่ีระบุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.255๘-2๕๖๐) ขององคการบริหารสวน
ตําบลละหารไปสูการปฏิบัติ พบวา สามารถนําโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได ๑๔ โครงการ คิดเปนรอยละ ๕๘.๓๔ 
ของป 255๘ (จากจํานวน ๒๔ โครงการ) และมีการใชงบประมาณไปท้ังสิ้น ๖๑,๕๒๔,๔๔๒.๗๐ บาท คิดเปนรอย
ละ ๑๐๙.๔๓ ของป 255๘ (จากจํานวน ๕๖,๒๒๔,๔๐๐ บาท) ทําใหระบบการบริหารจัดการของ อบต. สามารถ
ตอบสนองตอภารกิจในดานตางๆ ไดเปนอยางดี ดวยการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน คน และวัสดุอุปกรณ 
ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ สงผลใหการบริการประชาชนมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลละหารโดยรวม ดังนี้ 
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 เกษตรกรและกลุมอาชีพไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหมีความเขมแข็งและยิ่งยืน  
 สงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรม การพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหยั่งยืน และธํารงไวซ่ึงเอกลักษณ

ของความเปนเกษตรกรรมไทย   
 มีวัสดุ อุปกรณ บุคลากร และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเพียงพอตอการบริการประชาชน   
 สามารถพัฒนาระบบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหตอบสนองความตองการ

ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  (๖) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทองถ่ินนั้น องคการบริหารสวนตําบลละหารได

ตระหนักและใหความสําคัญในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม เพ่ือคงความเปนเอกลักษณและงามอยาง
ไทยอยางจริงจังและตอเนื่องตลอดมา ท้ังนี้ เพ่ือใหมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินยังคงอยูคูตําบลละ
หาร อันเปนการประกาศเจตนารมณของการพัฒนาเมืองควบคูไปกับการรักษาคุณคาทางวัฒนธรรมอันงดงาม จึงได
ดําเนินโครงการท่ีเก่ียวของสําคัญ ๆ โดยไดดําเนินการพัฒนาและสงเสริม/สนับสนุนใหประชาชนไดแสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ดังนี้ โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
ภูมิพลอดุลยเดช, โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, โครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, โครงการจัดงาน รัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ, 
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต, โครงการฝกอบรมเสริมสรางประสิทธิภาพผูสอนศาสนาอิสลาม (ฟรดูอีน), 
โครงการอุดหนุนการจัดงานวันตรุษอีดิ้ลฟตริและวันตรุษอีดิ้ลอัฏฮา ตามหลักศาสนาอิสลาม, โครงการสงเสริม
กิจกรรมละศีลอด (เดือนรอมฎอน), โครงการจัดกิจกรรมประเพณีแหเทียนพรรษา และโครงการอุดหนุนการอบรม
จริยธรรมใหกับเยาวชนตามหลักศาสนาของชุมชน เปนตน  
  บทสรุปยุทธศาสตรท่ี 6 

  การนํายุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารัตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีระบุ
ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.255๘-2๕๖๐) ขององคการบริหารสวนตําบลละหารไปสูการปฏิบัติ พบวา สามารถนํา
โครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได ๖ โครงการ คิดเปนรอยละ ๘๕.๗๒ ของป 255๘ (จากจํานวน ๗ โครงการ) และมี
การใชงบประมาณไปท้ังสิ้น ๓,๑๗๑,๘๔๐ บาท คิดเปนรอยละ ๙๘.๒๐ ของป 255๘ (จากจํานวน ๓,๒๓๐,๐๐๐ 
บาท) ทําใหประชาชนไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการแสดงความจงรักภักดิ์ดีตอสถาบันพระมหากษัตริย               
มีความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมกันอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ิน สงผลใหเกิดประโยชน
ตอประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลละหารโดยรวม ดังนี้ 

 ประชาชนในเขตตําบลไดมีสวนรวมในการแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย   
 ประชาชนมีความรูความเขาใจในประเพณีอันดีงาม ไดรวมกันอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และสืบ

สานวัฒนธรรมท่ีดีของทองถ่ิน 
 มีการพัฒนาเอกลักษณของทองถ่ิน และประชาชนมีวิถีชีวิตท่ีดีงามบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมนําสู

สังคมสันติสุขอยางยั่งยืน  
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

 

 
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ท่ีผานมา องคการบริหารสวนตําบลละหารไดดําเนินนโยบายและ

ยุทธศาสตรดังกลาว ท่ีสามารถสนองตอบความตองการของชุมชนทองถ่ิน รวมท้ังการแกไขปญหาและอุปสรรค
ประการตาง ๆ ท้ังในสวนท่ีเปนภารกิจประจําและภารกิจตามนโยบายและความจําเปนเรงดวนซ่ึงสามารถสรุปผล
การพัฒนาในภาพรวมได ดังนี้ 

(1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน             
องคการบริหารสวนตําบลละหาร ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาเพ่ือใหพ้ืนท่ีมีความสวยงาม นาอยู

อาศัย และนามาเยี่ยมเยือนโดยการปรับปรุงถนนในเขตตําบล ซอย ทางเดินเทา เสนทางการจราจรและขนสง การปรับ
ภูมิทัศนใหมีความสวยงามมีความเปนระเบียบเรียบรอยและมีความพรอมสําหรับการตอนรับประชาชนท่ีผานเขตพ้ืนท่ี
เพ่ือทํากิจธุระ นอกจากนี้ยังดําเนินการติดตั้งระบบไฟฟาสาธารณะหรือขยายเขตไฟฟาและประปาท่ีสะอาดและเขาถึง 
ในทุกระดับครัวเรือน การจัดทําระบบปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม ในทุกพ้ืนท่ีภายในเขตตําบลละหารอยางตอเนื่อง 
ดังนี้ โครงการกอสรางถนน คสล. ม.๑, ม.๘ และ ม.๙, โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก ม.๗ และ ม.๙, 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

จํานวน 
โครงการ

ตาม
แผนพัฒนา 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา 

จํานวน
โครงการ         

ตาม
แผนการ

ดําเนินงาน 

งบประมาณ           
ที่ไดรับอนุมัติ 

จํานวน 
โครงการ 
ที่นําไป
ปฏิบัติ 

คิดเปน 
รอยละ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจายจริง 

คิดเปน 
รอยละ 

1. การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

14 65,500,000 9 97,357,879 9 64.29 83,242,462.46 127.09 

2. การพัฒนาดาน
บริหารจัดการ และ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ                
และส่ิงแวดลอม  

14 11,919,000 9 5,000,000 9 64.29 4,308,249.75 36.15 

3. การพัฒนาดานการ
จัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย   

17 12,800,000 12 3,500,000 10 58.82 2,043,907.20 15.97 

4. การพัฒนาดานงาน
สงเสริมคุณภาพชีวิต  

66 53,213,500 54 33,859,380 39 59.09 45,227,805.11 84.99 

5. การพัฒนาดานการ
วางแผน การสงเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม การ
ทองเที่ยว เกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม 

27 22,896,500 15 6,932,200 10 37.04 4,392,836 19.19 

6. การพัฒนาดานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

14 9,750,000 11 3,004,500 4 28.57 1,479,870 15.18 

รวม 152 176,079,000 110 149,653,959 81 53.29 140,695,130.52 79.90 
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โครงการกอสรางทางเชื่อมถนนลาดยางแอสฟลทติก บริเวณปากทางเขาหมูบาน/ชุมชน, โครงการกอสรางเข่ือน คสล. 
ม.๔, ม.๖, ม.๗, ม.๘ และ ม.๙, โครงการกอสรางท่ีจอดรถจักรยานยนต, โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล. ม.๗, 
โครงการลอกทอระบายน้ําและดูดสิ่งปฏิกูล, โครงการขุดลอกคลองและคูน้ํา, โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ, โครงการ
ขยายเขตวางทอประปา, โครงการปรับปรุงซอมแซมไฟฟา และปรับปรุงซอมแซมระบบประปา เปนตน 

  บทสรุปยุทธศาสตรท่ี 1 

  การนํายุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ท่ีระบุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-          
2๕๖1) ขององคการบริหารสวนตําบลละหารไปสูการปฏิบัติ พบวา สามารถนําโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได            
9 โครงการ คิดเปนรอยละ 64.29 ของป 2559 (จากจํานวน ๑4 โครงการ) และมีการใชงบประมาณไปท้ังสิ้น  
83,242,462.46 บาท คิดเปนรอยละ 127.09 ของป 2559 (จากจํานวน 65,500,000 บาท) ทําให
สามารถแกไขปญหาความเดือดรอนในดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคตางๆ ภายในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลไดเปนอยางดี สงผลใหเกิดประโยชนตอประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลละหารโดยรวม ดังนี้  

 มีการกอสรางถนนสายหลัก สายรอง และซอยในเขตองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใหเกิด
ความสะดวกสบายในการคมนาคม พรอมกับการกอสรางและปรับปรุงรองระบายน้ํา ซ่ึงชวยใหเกิดความรวดเร็วใน
การระบายน้ํา  

 มีการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยเฉพาะ
ผูท่ีใชเสนทางสัญจรไป-มา  

 มีการปรับปรุงซอมแซมไฟฟาสาธารณะ ขยายเขตไฟฟาเพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

 มีการปรับปรุงแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค เชน ขุดลอก ปรับปรุงระบบประปา ขยายเขต
ระบบประปา  

  (๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม     
องคการบริหารสวนตําบลละหาร ไดคํานึงถึงและใหความสําคัญกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม โดยการสงเสริม สนับสนุนการเรียนรูและเขาใจถึงความสําคัญของมนุษยกับสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
การสรางและปลูกจิตสํานึกใหแกประชาชนตั้งแตระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชนไปจนถึงระดับจังหวัด เพื่อใหการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่น ซึ่งเปนหนวยสังคมหนวยหนึ่งของสังคมทองถิ่นมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินการความสําเร็จของการดําเนินการที่เห็นไดอยางชัดเจนเปนรูปธรรม โดยได
ดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนา ดังนี้ โครงการกําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี, โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอย
แบบอัดทาย, โครงการจัดซ้ือถังขยะรองรับขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนท่ี,โครงการรณรงคประชาสัมพันธการคัดแยกขยะ, 
โครงการคัดแยกขยะในชุมชน, โครงการสถานประกอบการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน, โครงการชาวละหาร
รวมใจลดมลพิษพิชิตโรค, โครงการจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และวันสําคัญตางๆ และสนับสนุนการ
ดําเนินงานอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เปนตน 

  บทสรุปยุทธศาสตรท่ี 2 

  การนํายุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ท่ีระบุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2๕๖1) ขององคการบริหารสวนตําบลละหารไปสูการปฏิบัติ 
พบวา สามารถนําโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 64.29 ของป 2559 (จากจํานวน 
๑๔ โครงการ) และมีการใชงบประมาณไปท้ังสิ้น 4,308,249.75 บาท คิดเปนรอยละ 36.15 ของป 2559 
(จากจํานวน 11,919,000 บาท) ทําใหสามารถกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย และควบคุมมลพิษตาง ๆ ใน
พ้ืนท่ีได บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีความยั่งยืน พรอมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษและจัดการ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถ่ินไดเปนอยางดี สงผลใหเกิดประโยชน
ตอประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลละหารโดยรวม ดังนี้  

 ปริมาณขยะในชุมชนลดลง การกําจัดขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนท่ี ไมมีขยะตกคาง บานเมืองมี
ความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย นาอยู มีความสวยงาม และปราศจากแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค 

 คูคลอง แหลงน้ําสาธารณะในตําบล สะอาดสวยงาม ไมพบปญหาน้ําเนาเสีย 

 พ้ืนท่ีตําบลละหารมีภูมิทัศนท่ีสวยงาม นาอยูอาศัย 

   มีการใชประโยชนจากแมน้ําลําคลองมากข้ึน ชุมชนเกิดความรักและเห็นคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหแมน้ําลําคลองสะอาด ประชาชนท่ีอาศัยอยูริมแมน้ําลําคลองมีสุขภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

          (๓)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรักษา
ความสงบเรียบรอย    

องคการบริหารสวนตําบลละหาร ไดดําเนินโครงการและกิจกรรมท่ีสามารถพัฒนาบุคลากรในการ
สรางความปลอดภัยและใหความคุมครองในชีวิตและทรัพยสินแกประชาชนไดเปนอยางมาก มีการสงเสริมให
ประชาชนในสังคมและชุมชนอยูรวมกันอยางสันติสุขทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมท้ังสงเสริม 
สนับสนุนประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชน และพัฒนาระบบการอํานวยการบรรเทาสาธารณภัยทุก
รูปแบบในทุกพ้ืนท่ี โดยจัดทําโครงการ/กิจกรรมตางๆ ดังนี้ โครงการติดตั้งกลองวงจรปดในเขตพ้ืนท่ี, โครงการ
ปองกันและการลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ, โครงการอบรมการใชถังดับเพลิงและซอมแผนดับเพลิง
แกเด็ก เยาวชนและประชาชนในพ้ืนท่ี, โครงการจัดหาชุดดับเพลิง, โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจําหมูบาน, 
โครงการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย, โครงการออกหนวยบริการ อบต.เคลื่อนท่ีพบประชาชน, 
โครงการจัดหาเครื่องมือ วัสดุและครุภัณฑสําหรับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, โครงการฝกอบรมจิตอาสา
การปฏิบัติงานกูชีพฉุกเฉิน และการสนับสนุนและบูรณาการเพ่ือบรรเทาทุกขดานสาธารณภัยใหแกประชาชนใน
พ้ืนท่ี เปนตน 

บทสรุปยุทธศาสตรท่ี 3 

  การนํายุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษา
ความสงบเรียบรอย ท่ีระบุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2๕๖1) ขององคการบริหารสวนตําบลละหารไปสูการ
ปฏิบัติ พบวา สามารถนําโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได 10 โครงการ คิดเปนรอยละ 58.82 ของป 2559 (จาก
จํานวน ๑7 โครงการ) และมีการใชงบประมาณไปท้ังสิ้น 2,043,907.20 บาท คิดเปนรอยละ ๑5.97 ของป 
2559 (จากจํานวน 12,800,000 บาท) ทําใหประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดรับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน ประชาชนอยูรวมกันอยางสันติสุข ไดรับการบรรเทาสาธารณภัยอยางท่ัวถึง สงผลใหเกิด
ประโยชนตอประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลละหารโดยรวม ดังนี้  

 ประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติ ไดรับความชวยเหลืออยางถูกตอง รวดเร็ว และและลดความ
เสียหายในชีวิตและทรัพยสิน 

 ลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และลดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน 

 ประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร และมีความรูในการชวยเหลือตนเองเม่ือประสบภัย 

   บุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูประสบอุบัติเหตุหรือผูปวยมีความปลอดภัยในชีวิต 
 

\ 
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(๔)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร ไดใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาและสรางสังคมแหงการ

เรียนรูในทองถ่ินเปนการพัฒนาเพ่ือสงเสริมและยกระดับการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานอยางเต็มศักยภาพ 
สรางแหลงเรียนรู จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาศูนยเด็กเล็กใหมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคใหไดตามเกณฑมาตรฐาน สรางประชาคมในการปองกัน แกไข เฝาระวังปญหาและตอตานยาเสพติดตาม
นโยบายรัฐบาล สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน การคุมครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม สราง
สังคมเปนธรรมและเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความ
เขมแข็งมากข้ึน สงเสริมใหประชาชนยังไดรับโอกาสในการพัฒนาอาชีพเพ่ือสรางรายได ในลักษณะเศรษฐกิจชุมชน
พ่ึงตนเองในทองถ่ินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ การสงเสริมและสนับสนุน
การสาธารณสุข ปองกันโรค และมีการเฝาระวัง รักษามาตรฐานการบริการสาธารณสุข โดยอาศัยการมีสวนรวมของ
ประชาชน ในรูปแบบของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) โดยใหการบริการสาธารณสุขแกประชาชนอยางเทา
เทียมกันในทุกพ้ืนท่ีและครอบคลุมในทุกๆ ดาน และการสงเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ ตลอดจน
ใหความสําคัญกับการพัฒนาความเจริญและความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ินโดยเนนคนเปนศูนยกลางของการ
พัฒนาภายใตแนวคิดของการสรางความมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาดวยวิธีการ รูปแบบ และโอกาสตาง 
ๆ ท้ังในการรับฟงความคิดเห็น การจัดกิจกรรมในลักษณะการมีสวนรวมขององคกรทุกภาคสวน รวมท้ังการจัดใหมี
การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน เพ่ือรวมกันเปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนชุมชนมีการเรียนรู ท่ีจะกาวไปสูการ
พัฒนาพรอมๆ กัน  

โดยองคการบริหารสวนตําบลละหารไดดําเนินการพัฒนาและจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
โครงการจัดการแขงขันกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนท่ี, โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา, 
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน, โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม), โครงการกอสรางศูนยการเรียน อบต.            
ละหาร, โครงการศึกษาอบรมการ รณรงคปองกันยาเสพติดสําหรับเยาวชน (D.A.R.E ), โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนตานยาเสพติด, โครงการรณรงคและสงเสริมสื่อการประชาสัมพันธถึงโทษภัยของยาเสพติด, โครงการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด, โครงการเยาวชนรุนใหมรวมใจรวมพลังประสานตานภัยยาเสพติด, โครงการจุด
บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สําหรับคนพิการและผูสูงอายุ, โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาเยาวชนใหหางไกลยาเสพติด, โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว, โครงการสงเสริม
พัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ, โครงการสงเสริมทันตสุขภาพเด็กกอนวัยเรียนและเด็กปฐมวัย, โครงการ
ตอนรับสมาชิกใหมในชุมชน, โครงการเด็กไทยใสใจสุขภาพ รูรักษสิ่งแวดลอม, โครงการเด็กไทยในละหารสุขภาพดี
ตั้งแตอยูในครรภ, โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ, โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยเอดส, 
โครงการควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา และการทําหมันแมว,สุนัขในพ้ืนท่ี, โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนท่ี, 
โครงการบริจาคโลหิต, โครงการรณรงคปองกันโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ, โครงการรณรงคปองกัน
โรคติดตอและโรคไมติดตอ, โครงการตําบลละหารปลอดโรคไขเลือดออก, สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ทองถ่ิน (สปสช.), โครงการสงเสริมสุขลักษณะและสุขภาพผูพิการและผูสูงอายุนอนติดเตียง, โครงการละหารหวงใย
ใสใจคนพิการ, โครงการรณรงคกําจัดเหาเพ่ือพัฒนาการสมวัย โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาดานสาธารณสุข
ตําบลละหาร, โครงการกอสรางลานกีฬา ม.๒, ม.๕, ม.๖ และ ม.๘, โครงการกอสรางหลังคาโครงเหล็กคลุมลาน
อเนกประสงค ม.๓ และ ม.๕, โครงการติดตั้งไฟฟาลานกีฬาอเนกประสงค ม.๑, โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณกีฬา
ประจําหมูบาน, โครงการทองถ่ินไทย รวมใจภักดิ์ รักษพ้ืนท่ีสีเขียว, โครงการจัดหาอุปกรณเด็กเลนและเครื่องออก
กําลังกายสนามสําหรับประชาชนและผูสูงอายุ และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศูนญพัฒนาครอบครัว
ในชุมชนตําบลละหาร เปนตน 



 

แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

54 

  บทสรุปยุทธศาสตรท่ี 4 
  การนํายุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ท่ีระบุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.       
2559-2๕๖1) ขององคการบริหารสวนตําบลละหารไปสูการปฏิบัติ พบวา สามารถนําโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติ
ได 39 โครงการ คิดเปนรอยละ 59.09 ของป 2559 (จากจํานวน ๖6 โครงการ) และมีการใชงบประมาณไป
ท้ังสิ้น 45,227,805.11 บาท คิดเปนรอยละ 84.99 ของป 2559 (จากจํานวน 53,313,500 บาท) ทําให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สงผลใหเกิดประโยชนตอประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลละหารโดยรวม 
ดังนี้ 

 สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ไดรับการศึกษาท่ีไดมาตรฐาน  
 สามารถปรับปรุงระบบการใหบริการสาธารณสุขมูลฐาน และการจัดการดานสาธารณสุขใหมี

คุณภาพ ไดรับการบริการดานสาธารณสุขอยางท่ัวถึง  
 สามารถรณรงคและปองกันมิใหเกิดการแพรกระจายของยาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษาได

เปนอยางดี  
 ประชาชนในทองถ่ินรักการออกกําลังกายและเลนกีฬา ตลอดจนสามารถจัดหาสถานท่ี วัสดุ 

อุปกรณในการเลนกีฬาใหกับประชาชนไดอยางท่ัวถึง  
 ประชาชนไดรับบริการทางดานสังคมสงเคราะห และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
 ชุมชนมีความเขมแข็ง เกิดการพัฒนาอยางแทจริงและยั่งยืน  

   (๕)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว  
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม          

องคการบริหารสวนตําบลละหาร มุงเนนและใหความสําคัญเปนอยางมากในการบริหารจัดการ
องคกรตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ธรรมาภิบาล) เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
ละหารเปนไปดวยความโปรงใส มีสวนรวมและมีความรับผิดชอบการดําเนินงานท่ีสําคัญๆ นอกจากนี้ ยังมีการ
สงเสริมใหประชาชนไดรับโอกาสในการพัฒนาอาชีพเพ่ือสรางรายได ในลักษณะเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในทองถ่ิน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ อันจะกอใหเกิดการผลิตและการจําหนายท่ี
สามารถสงเสริมตลาดจากการรองรับสินคาของชุมชนและยังมีโอกาสในพัฒนาดานการทองเท่ียวภายใตความ
รวมมือของกลุมอาชีพ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือยกระดับมาตรฐานของสินคาใหเปนท่ีรูจักและยอมรับกันอยาง
แพรหลายดําเนินการสงเสริมการใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือกระตุนชุมชนในการเรียนรูเพ่ือผลิต
ผลิตภัณฑชุมชนท่ีมีเอกลักษณและความโดดเดน สามารถสรางสรรคแนวคิดท่ีมีความสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดและมีความทันสมัยกับกระแสนิยมของผูบริโภคโดยไมทําลายสิ่งแวดลอม โดยไดดําเนินการพัฒนาและ
จัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ โครงการฝกอบรมการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร, โครงการสนับสนุน
ความเขมแข็งของกลุมอาชีพในพ้ืนท่ี, โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนยขาวชมุชนแหลงผลิตเมล็ดขางพันธุดี, โครงการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะความรูผูนําหมูบาน/ชุมชน ในการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถ่ิน, 
โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถ่ินโดยการมีสวนรวมของประชาชนตําบล              
ละหาร, โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถ่ิน, โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี, โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑตางๆ ในการปฏิบัติงานของ อบต., สนับสนุนศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางของ อบต.ระดับ
อําเภอ และโครงการซอมแซมอาคารสํานักงาน อบต.ละหาร เปนตน  
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  บทสรุปยุทธศาสตรท่ี 5 

  การนํายุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การ
ทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ท่ีระบุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2๕๖1) ขององคการบริหารสวน
ตําบลละหารไปสูการปฏิบัติ พบวา สามารถนําโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได ๑0 โครงการ คิดเปนรอยละ 37.04 
ของป 2559 (จากจํานวน ๒7 โครงการ) และมีการใชงบประมาณไปท้ังสิ้น 4,392,836 บาท คิดเปนรอยละ         
๑9.19 ของป 2559 (จากจํานวน 22,896,500 บาท) ทําใหระบบการบริหารจัดการของ อบต. สามารถ
ตอบสนองตอภารกิจในดานตางๆ ไดเปนอยางดี ดวยการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน คน และวัสดุอุปกรณ 
ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ สงผลใหการบริการประชาชนมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลละหารโดยรวม ดังนี้ 

 เกษตรกรและกลุมอาชีพไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหมีความเขมแข็งและยิ่งยืน  
 สงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรม การพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหยั่งยืน และธํารงไวซ่ึงเอกลักษณ

ของความเปนเกษตรกรรมไทย   
 มีวัสดุ อุปกรณ บุคลากร และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเพียงพอตอการบริการประชาชน   
 สามารถพัฒนาระบบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหตอบสนองความตองการ

ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  (๖) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทองถ่ินนั้น องคการบริหารสวนตําบลละหารได

ตระหนักและใหความสําคัญในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม เพ่ือคงความเปนเอกลักษณและงามอยาง
ไทยอยางจริงจังและตอเนื่องตลอดมา ท้ังนี้ เพ่ือใหมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินยังคงอยูคูตําบลละ
หาร อันเปนการประกาศเจตนารมณของการพัฒนาเมืองควบคูไปกับการรักษาคุณคาทางวัฒนธรรมอันงดงาม จึงได
ดําเนินโครงการท่ีเก่ียวของสําคัญ ๆ โดยไดดําเนินการพัฒนาและสงเสริม/สนับสนุนใหประชาชนไดแสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ดังนี้ โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
ภูมิพลอดุลยเดช, โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, โครงการ
จัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ และโครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมตางๆ ตามหลักศาสนา (อุดหนุนการจัดงาน
วันตรุษอีดิ้ลอัฏฮา เปนตน  
  บทสรุปยุทธศาสตรท่ี 6 

  การนํายุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารัตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีระบุ
ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2๕๖1) ขององคการบริหารสวนตําบลละหารไปสูการปฏิบัติ พบวา สามารถนํา
โครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 28.57 ของป 2559 (จากจํานวน 14 โครงการ) และ
มีการใชงบประมาณไปท้ังสิ้น 1,479,870 บาท คิดเปนรอยละ 15.18 ของป 2559 (จากจํานวน 
9,750,000 บาท) ทําใหประชาชนไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการแสดงความจงรักภักดิ์ดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย มีความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมกันอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ิน สงผล
ใหเกิดประโยชนตอประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลละหารโดยรวม ดังนี้ 

 ประชาชนในเขตตําบลไดมีสวนรวมในการแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย   
 ประชาชนมีความรูความเขาใจในประเพณีอันดีงาม ไดรวมกันอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และสืบ

สานวัฒนธรรมท่ีดีของทองถ่ิน 
 มีการพัฒนาเอกลักษณของทองถ่ิน และประชาชนมีวิถีชีวิตท่ีดีงามบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมนําสู

สังคมสันติสุขอยางยั่งยืน  
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

จํานวน 
โครงการ

ตาม
แผนพัฒนา 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา 

จํานวน
โครงการ         

ตาม
แผนการ

ดําเนินงาน 

งบประมาณ           
ที่ไดรับอนุมัติ 

จํานวน 
โครงการ 
ที่นําไป
ปฏิบัติ 

คิดเปน 
รอยละ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจายจริง 

คิดเปน 
รอยละ 

1. การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

20 265,290,000 11 41,953,000 - - - - 

2. การพัฒนาดาน
บริหารจัดการ และ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ                
และส่ิงแวดลอม  

14 14,169,000 11 5,569,000 - - - - 

3. การพัฒนาดานการ
จัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย   

15 19,514,000 11 6,134,000 - - - - 

4. การพัฒนาดานงาน
สงเสริมคุณภาพชีวิต  

86 68,108,980 56 47,655,470 - - - - 

5. การพัฒนาดานการ
วางแผน การสงเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม การ
ทองเที่ยว เกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม 

37 31,603,275 18 4,274,975 - - - - 

6. การพัฒนาดานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

18 10,620,000 11 3,320,000 - - - - 

รวม 190 409,305,255 118 108,906,445 - - - - 
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  องคการบริหารสวนตําบลละหาร ไดดําเนินโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557-255๙ 
ในเขตพ้ืนท่ี โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนท่ี 
จนโครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนตอประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง ซ่ึงผลท่ี
ไดรับมีดังนี้ 
  (1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  มีการพัฒนาซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมการพัฒนาทางศักยภาพและทางกายภาพ มีการปรับปรุงพ้ืนท่ี 
และการกอสรางสาธารณูปการ อันเปนการสงเสริมความสะดวกในการอยูอาศัยและการประกอบอาชีพ มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคตางๆ ในเขตตําบล ทําใหสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนในดาน
โครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคตางๆ ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดเปนอยางดี สงผลใหเกิด
ประโยชนตอประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลละหารโดยรวม ดังนี้  

 มีการกอสรางถนนสายหลัก สายรอง และซอยในเขตองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใหเกิด
ความสะดวกสบายในการคมนาคม พรอมกับการกอสรางและปรับปรุงรองระบายน้ํา ซ่ึงชวยใหเกิดความรวดเร็วใน
การระบายน้ํา  

 มีการกอสรางเข่ือนริมคลองตางๆ เพ่ือปองกันการพังทลายของตลิ่งและปองกันการทรุดตัว
ของถนน เพ่ือใหเกิดความสะดวกสบายในการสัญจรของประชาชน 

 มีการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยเฉพาะ
ผูท่ีใชเสนทางสัญจรไป-มา  

 มีการปรับปรุงซอมแซมไฟฟาสาธารณะ ขยายเขตไฟฟาเพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

 มีการปรับปรุงแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค เชน ขุดลอก ปรับปรุงระบบประปา ขยายเขต
ระบบประปา  

  (๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม     
  มีการบํ า รุ ง รั กษา อนุ รั กษ  พัฒนาและฟ น ฟู  เ พ่ื อการใชประโยชน จากป า ไม  ท่ีดิ น 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน รวมท้ังการควบคุมมลพิษ โดยสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน
และทุกฝายท่ีเก่ียวของมีสวนรวม ทําใหสามารถกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย และควบคุมมลพิษตาง ๆ ใน
พ้ืนท่ีได บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีความยั่งยืน พรอมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถ่ินไดเปนอยางดี สงผลใหเกิดประโยชน
ตอประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลละหารโดยรวม ดังนี้  

 ปริมาณขยะในชุมชนลดลง การกําจัดขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนท่ี ไมมีขยะตกคาง บานเมืองมี
ความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย นาอยู มีความสวยงาม และปราศจากแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค 

 คูคลอง แหลงน้ําสาธารณะในตําบล สะอาดสวยงาม ไมพบปญหาน้ําเนาเสีย 

 พ้ืนท่ีตําบลละหารมีภูมิทัศนท่ีสวยงาม นาอยูอาศัย 

   มีการใชประโยชนจากแมน้ําลําคลองมากข้ึน ชุมชนเกิดความรักและเห็นคุณคาของ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหแมน้ําลําคลองสะอาด ประชาชนท่ีอาศัยอยูริมแมน้ําลําคลองมีสุขภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 

2. ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 

2.1 ผลท่ีไดรับหรือผลท่ีสําคัญ 
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          (๓)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรักษา
ความสงบเรียบรอย    
  มีการสรางความปลอดภัยและใหความคุมครองตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนใหครอบคลุม
ทุกพ้ืนท่ี ประชาชนในชุมชนไดรับความสงบสันติสุขเพ่ิมมากข้ึนดวยการจัดระเบียบสังคม การบังคับใชกฎหมาย 
และการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนการเสริมสรางวินัย รวมถึงประชาชนจะ
ไดรับประโยชนจากการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติภัยตางๆ อยางเปนระบบ รวดเร็ว ท่ัวถึงและเปน
ธรรม ทําใหประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ประชาชนอยู
รวมกันอยางสันติสุข ไดรับการบรรเทาสาธารณภัยอยางท่ัวถึง สงผลใหเกิดประโยชนตอประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลละหารโดยรวม ดังนี้  

 ประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติ ไดรับความชวยเหลืออยางถูกตอง รวดเร็ว และและลดความ
เสียหายในชีวิตและทรัพยสิน 

 ลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และลดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน 

 ประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร และมีความรูในการชวยเหลือตนเองเม่ือประสบภัย 

   บุคลากรปฏิบตัิงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูประสบอุบัติเหตุหรือผูปวยมีความปลอดภัยในชีวิต 

(๔)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
มีการใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถ่ิน เปนการพัฒนา

เพ่ือสงเสริมและยกระดับการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานอยางเต็มศักยภาพ สรางแหลงเรียนรู จัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสรางกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาศูนยเด็กเล็กใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคใหไดตามเกณฑมาตรฐาน 
สรางประชาคมในการปองกัน แกไข เฝาระวังปญหาและตอตานยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล สนับสนุนการจัด
สวัสดิการชุมชน การคุมครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมท่ีมี
คุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็งมากข้ึน สงเสริมให
ประชาชนยังไดรับโอกาสในการพัฒนาอาชีพเพ่ือสรางรายได ในลักษณะเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในทองถ่ินตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ การสงเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข ปองกัน
โรค และมีการเฝาระวัง รักษามาตรฐานการบริการสาธารณสุข โดยอาศัยการมีสวนรวมของประชาชน ในรูปแบบ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) โดยใหการบริการสาธารณสุขแกประชาชนอยางเทาเทียมกันในทุกพ้ืนท่ี
และครอบคลุมในทุกๆ ดาน และการสงเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ ตลอดจนใหความสําคัญกับ
การพัฒนาความเจริญและความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ินโดยเนนคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาภายใตแนวคิด
ของการสรางความมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาดวยวิธีการ รูปแบบ และโอกาสตาง ๆ ท้ังในการรับฟง
ความคิดเห็น การจัดกิจกรรมในลักษณะการมีสวนรวมขององคกรทุกภาคสวน รวมท้ังการจัดใหมีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุมชน เพ่ือรวมกันเปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนชุมชนมีการเรียนรู ท่ีจะกาวไปสูการพัฒนาพรอมๆ 
กัน ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สงผลใหเกิดประโยชนตอประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล           
ละหารโดยรวม ดังนี้ 

 สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ไดรับการศึกษาท่ีไดมาตรฐาน  
 สามารถปรับปรุงระบบการใหบริการสาธารณสุขมูลฐาน และการจัดการดานสาธารณสุขใหมี

คุณภาพ ไดรับการบริการดานสาธารณสุขอยางท่ัวถึง  
 สามารถรณรงคและปองกันมิใหเกิดการแพรกระจายของยาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษาได

เปนอยางดี  
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 ประชาชนในทองถ่ินรักการออกกําลังกายและเลนกีฬา ตลอดจนสามารถจัดหาสถานท่ี วัสดุ 
อุปกรณในการเลนกีฬาใหกับประชาชนไดอยางท่ัวถึง  

 ประชาชนไดรับบริการทางดานสังคมสงเคราะห และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
 ชุมชนมีความเขมแข็ง เกิดการพัฒนาอยางแทจริงและยั่งยืน  

   (๕)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว  
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม          

องคการบริหารสวนตําบลละหาร มุงเนนและใหความสําคัญเปนอยางมากในการบริหารจัดการ
องคกรตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ธรรมาภิบาล) เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
ละหารเปนไปดวยความโปรงใส มีสวนรวมและมีความรับผิดชอบการดําเนินงานท่ีสําคัญๆ นอกจากนี้ ยังมีการ
สงเสริมใหประชาชนไดรับโอกาสในการพัฒนาอาชีพเพ่ือสรางรายได ในลักษณะเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในทองถ่ิน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ อันจะกอใหเกิดการผลิตและการจําหนายท่ี
สามารถสงเสริมตลาดจากการรองรับสินคาของชุมชนและยังมีโอกาสในพัฒนาดานการทองเท่ียวภายใตความ
รวมมือของกลุมอาชีพ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือยกระดับมาตรฐานของสินคาใหเปนท่ีรูจักและยอมรับกันอยาง
แพรหลายดําเนินการสงเสริมการใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือกระตุนชุมชนในการเรียนรูเพ่ือผลิต
ผลิตภัณฑชุมชนท่ีมีเอกลักษณและความโดดเดน สามารถสรางสรรคแนวคิดท่ีมีความสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดและมีความทันสมัยกับกระแสนิยมของผูบริโภคโดยไมทําลายสิ่งแวดลอม ทําใหระบบการบริหารจัดการ
ของ อบต. สามารถตอบสนองตอภารกิจในดานตางๆ ไดเปนอยางดี ดวยการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน คน 
และวัสดุอุปกรณ ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ สงผลใหการบริการประชาชนมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนตอประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลละหารโดยรวม ดังนี้ 

 เกษตรกรและกลุมอาชีพไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหมีความเขมแข็งและยิ่งยืน  
 สงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรม การพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหยั่งยืน และธํารงไวซ่ึงเอกลักษณ

ของความเปนเกษตรกรรมไทย   
 มีวัสดุ อุปกรณ บุคลากร และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเพียงพอตอการบริการประชาชน   
 สามารถพัฒนาระบบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหตอบสนองความตองการ

ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  (๖) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
มีการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลละหาร

ไดตระหนักและใหความสําคัญในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม เพ่ือคงความเปนเอกลักษณและงามอยาง
ไทยอยางจริงจังและตอเนื่องตลอดมา ท้ังนี้ เพ่ือใหมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินยังคงอยูคูตําบล              
ละหาร อันเปนการประกาศเจตนารมณของการพัฒนาเมืองควบคูไปกับการรักษาคุณคาทางวัฒนธรรมอันงดงาม  
ทําใหประชาชนไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการแสดงความจงรักภักดิ์ดีตอสถาบันพระมหากษัตริย            
มีความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมกันอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ิน สงผลใหเกิดประโยชน
ตอประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลละหารโดยรวม ดังนี้ 

 ประชาชนในเขตตําบลไดมีสวนรวมในการแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย   
 ประชาชนมีความรูความเขาใจในประเพณีอันดีงาม ไดรวมกันอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และสืบ

สานวัฒนธรรมท่ีดีของทองถ่ิน 
 มีการพัฒนาเอกลักษณของทองถ่ิน และประชาชนมีวิถีชีวิตท่ีดีงามบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมนําสู

สังคมสันติสุขอยางยั่งยืน  
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 ในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลละหาร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕59  
ไดรับความรวมมือ ไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนท่ี จนประสบ
ผลสําเร็จตามตามนโยบายท่ีไดวางไว กอใหเกิดประโยชนตอประชาชนในพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ แตผลจากการ
ดําเนินงานนั้นก็ยังสงผลผลกระทบตอประชาชนและหมูบาน ดังนี้ 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 (๑)  การกอสรางถนน, เข่ือน ฯลฯ เพ่ิมข้ึนในเขตตําบล ทําใหการระบายน้ําไดชาลง เกิดน้ําทวม

ขังในบางพ้ืนท่ี ทําให อบต. ตองเรงกอสรางทางระบายน้ําเพ่ิมข้ึนเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว 
(2) การขยายตัวของบานจัดสรรและโรงงานอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว น้ําเพ่ือการอุปโภคและ

บริโภคจึงเปนปจจัยท่ีสําคัญในการดํารงชีวิตท่ีตองดูแลจัดหาใหเพียงพอ ซ่ึงในเขตตําบลละหารระบบประปายังไม
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 : การพัฒนาดานบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

(1) การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว จึงควรจะมีการสรางระบบบริหารจัดการการ
กําจัดขยะอยางถูกวิธีโดยไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม เนื่องจากนับวันปริมาณขยะท่ีกําจัดยาก ขยะมีมลพิษจะ
ยิ่งมากข้ึน ซ่ึงในเขตตําบลละหารยังไมมีสถานท่ีเพ่ือบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 

(2) การขยายตัวของหมูบานจัดสรร ทําใหน้ําเสียท่ีปลอยท้ิงจากหมูบานจัดสรรมีปริมาณเพ่ิมมาก
ข้ึน ระบบบําบัดน้ําเสียไมสามารถบําบัดน้ําไดดี จึงสงผลใหมีน้ําเสียปะปนลงไปในลําคลองเพ่ิมข้ึน  
   ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการ
รักษาความสงบเรียบรอย 

(1) ปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินนับวันยิ่งรุนแรงข้ึน เนื่องจากตําบลละหารเปน
สังคมก่ึงเมืองก่ึงชนบท มีประชากรแฝงเปนจํานวนมาก ยากแกการควบคุมดูแล จึงสงผลกระทบตอประชาชนใน
ตําบล  

(2) ระบบกลองวงจรปดในพ้ืนท่ีมีนอยและไมครอบคลุมทุกหมูบาน จึงสงผลกระทบตอประชาชน
ในบางพ้ืนท่ีทางดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   ยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 (1)  การพัฒนาเจริญข้ึนทําใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนไปดวย มีโรงงานอุตสาหกรรม
เกิดข้ึนมากมาย สงผลใหเกิดเปนชุมชนแออัด กอใหเกิดโรคระบาด เชน ไขเลือดออก โรคมือเทาปาก เปนตน 

 (2)  เม่ือประชาชนเพ่ิมมากข้ึนแตหนวยบริการดานสาธารณสุขมีไมเพียงพอตอความตองการ ทํา
ใหไมไดรับความสะดวกในการใชบริการดานสาธารณสุข 

(3) ประชาชนยังขาดความรูและความเขาใจในการปองกันโรคระบาดตางๆ ทําใหยากแกการ
ปองกัน 

(5) ประชาชนยังขาดแหลงเรียนรูท่ีเปนการศึกษานอกหลักสูตร ทําใหไมสามารถกาวทันตอ
กระแสโลกาภิวัฒน 

(6) ความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและหมูบานจัดสรร คานิยมเขามาครอบงําสังคม ทําใหขาด
การควบคุมจิตใจ กอใหเกิดปญหาทางสังคมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

(7) การแพรระบาดของยาเสพติดยังคงมีอยูในสังคม เนื่องจากขาดความตอเนื่องในการ
ปราบปรามและปองกันปญหา 

2.2 ผลกระทบ 
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(8) ระบบครอบครัวมีแนวโนมเปนครอบครัวเดี่ยวมากข้ึน สภาวะทางเศรษฐกิจทําใหแตละคน
หรือครอบครัวมุงเอาแตท่ีจะทํางานทําใหเกิดความเห็นแกตัว  

(9) ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ถูกละเลย ไมไดรับการดูแลท่ีดี ทําใหตองดํารงชีวิตอยูดวยความ
ยากลําบาก 
   ยุทธศาสตรท่ี 5 : การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การ
ทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

 (1)  การขยายตัวของหมูบานจัดสรรและโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึน จึงสงผลกระทบใหพ้ืนท่ี
เกษตรลดลง ทําใหประชาชนมีรายไดในครัวเรือนลดลง   

(2) ประชาชนมีความยากจนและมีภาระหนี้สินจํานวนมากเนื่องจากยังขาดการวางแผนการ
ประกอบอาชีพท่ีดี  

(3) ขาดอาชีพเสริมนอกฤดูการทําการเกษตร เกิดการวางงานไมมีอาชีพท่ีแนนอน ทําใหขาด
โอกาสท่ีจะพัฒนาและสรางรายไดใหกับครัวเรือนหรือชุมชน 

(4) ประชาชนยังขาดการรวมกลุมเพ่ือประกอบอาชีพ ซ่ึงกลุมนับวาเปนพลังสําคัญในระบบ
เศรษฐกิจของชุมชนอยางยั่งยืน 

(5) การขาดเงินทุนประกอบอาชีพ ประชาชนสวนใหญยังอยูในฐานะท่ียากจน การลงทุนประกอบ
อาชีพยังขาดแคลนทุนทรัพย 
   ยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
  (1) วัฒนธรรมทองถ่ินอันดีงาม ภูมิปญญาชาวบานเริ่มสูญหาย เนื่องจากไมไดรับความสนใจจาก
เยาวชนรุนหลัง 
  (2) วัตถุนิยมเขามาครอบงําสังคมทําใหเกิดความวุนวายในสังคม วัฒนธรรมท่ีสั่งสมมาจนเปน
เอกลักษณของแตละทองถ่ินจะสูญหายไปหากไมมีการดํารงรักษาไว 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

3. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 
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ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

1. การดําเนินงานของ อบต. ในการทําประโยชนใหประชาชนในการกอสรางตาง ๆ เชน ถนน ประตู
ระบายน้ํา และอ่ืน ๆ ชาวบานไมคอยเขาใจ และรองเรียนกับหนวยงาน เพราะไมมีปายบงบอก อบต. ไมคอยชี้แนะ
กับชาวบานใหเขาใจ และไมคอยติดตามและตรวจสอบงานดวย 

2. การจัดสรรงบประมาณในโครงการท่ีไมมีความพรอมของสถานท่ีกอสรางหลายโครงการทําใหตองยกเลิก
หรือปรับเปลี่ยนในบางโครงการ 

3. ไมดําเนินการตรวจสอบโครงการกอนการตั้งงบประมาณ ทําใหเกิดปญหาการตั้งงบประมาณในโครงการท่ี
ซํ้าซอน จึงไมเปนไปตามแผนพัฒนาท่ีวางไว 

4. งานโครงการไมเสร็จตามวันเวลาท่ีกําหนด ทําใหประชาชนไมไดรับประโยชน 
5. คณะกรรมการตรวจการจางขาดความรูดานการตรวจการจาง 
6. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ไมทราบการดําเนินโครงการกอนการดําเนินงาน 
7. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ไมดําเนินการติดตามประเมินผลแผนทุกยุทธศาสตร แต

เลือกประเมินผลแตยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน จึงไมครอบคลุมทุกยุทธศาสตร 

ขอแนะนํา/ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 

๑.  ควรดําเนินการประชาสัมพันธโครงการตั้งแตกอนดําเนินการเพ่ือใหประชาชนทราบอยางตอเนื่อง และมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น รวมท้ังรวมตรวจสอบโครงการใหเกิดความโปรงใสทุกโครงการ 

2. ควรตรวจสอบสถานท่ีท่ีจะดําเนินโครงการใหเกิดความพรอม แลวจึงคอยจัดตั้งงบประมาณในการ
กอสราง เพ่ือลดการระยะเวลา และสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดทันที 

3. ผูบริหารควรใหความสําคัญกับขอมูลท่ีไดจากการประเมินผลในแตละยุทธศาสตร และนําไป
ประกอบการตัดสินใจและใชกําหนดนโยบายการพัฒนาทองถ่ิน 

4. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ควรเขามามีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทุกหมูบาน เพ่ือใหการบริหารงบประมาณครอบคลุมทุกยุทธศาสตร 

5. เนนการประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ พรอมจัดทําเปนเอกสารเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารให
ประชาชนไดรับทราบเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง และเพ่ือเปนการปองกันและแกไขปญหาทุจริตคอรัปชั่น โดยการมีสวน
รวมขององคกรภาคประชาชน  

6. ควรใหเจาหนาท่ีเขมงวดในการตรวจงานในโครงการเพ่ือประโยชนสูงสุดของประชาชน 
7. ควรนําโครงการจากแผนการดําเนินงานประจําป หรือตามขอบัญญัติงบประมาณประจําปมาดําเนินการ

เปนโครงการแรก และใหตรงตามวัตถุประสงค จะทําใหโครงการในแผนพัฒนาสามปเหลือนอยลง สามารถชวยลด
ความซํ้าซอนของโครงการได 

8. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตองเขารวมประชุมกับประชาชนในหมูบานทุกครั้งท่ีมีโครงการ 
9. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตองตรวจสอบงานและติดตามอยูบอยๆ จนกวางานจะแลวเสร็จ 
10. ควรอบรมใหความรูตอคณะกรรมการตรวจการจางเปนประจําและตอเนื่อง 

ขอแนะนําและขอเสนอแนะในการประชุมติดตามและประเมินผลโครงการ 
ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลละหาร ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลละหาร 
ในการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ วันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 



 

แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

63 

11. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ควรดําเนินการติดตามทุกยุทธศาสตร ไมควร
เจาะจงประเมินเฉพาะยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
1. จากการลงพ้ืนท่ีติดตามโครงการ มีหลายโครงการเกิดปญหามาก โดยเฉพาะโครงการดานโครงสราง

พ้ืนฐาน (การกอสรางถนน) หลายโครงการคอนกรีตไมไดมาตรฐาน เกิดการหลุดรอนของผิวคอนกรีต ทําใหเกิด
ปญหาฝุนละอองรบกวนผูอยูอาศัยบริเวณขางทาง จากการประเมินพบวาบริษัทท่ีไดรับจางตามสัญญาปลอยเวลา
ท้ิงนาน บางโครงการหมดสัญญาแลวจึงเริ่มทํางาน ทําใหประชาชนไดรับประโยชนลาชา โครงการอ่ืนๆ มี
ผลกระทบบางเล็กนอย 

2. บริษัทรับจางไมมาดําเนินการซอมแซมถนนท่ีชํารุดกอนหมดสัญญาประกัน ทําใหชาวบานเดือดรอน
จากถนนท่ีชํารุด แลวไมไดรับการซอมแซม 

3. การดําเนินงานของ อบต. ในการทําประโยชนใหประชาชนในการกอสรางตาง ๆ เชน ถนน ประตู
ระบายน้ํา และอ่ืน ๆ ชาวบานไมคอยเขาใจ และรองเรียนกับหนวยงาน เพราะไมมีปายบงบอก อบต. ไมคอยชี้แนะ
กับชาวบานใหเขาใจ และไมคอยติดตามและตรวจสอบงานดวย 

4. การจัดสรรงบประมาณในโครงการท่ีไมมีความพรอมของสถานท่ีกอสรางหลายโครงการทําใหตองยกเลิก
หรือปรับเปลี่ยนในบางโครงการ 

5. ไมดําเนินการตรวจสอบโครงการกอนการตั้งงบประมาณ ทําใหเกิดปญหาการตั้งงบประมาณในโครงการท่ี
ซํ้าซอน จึงไมเปนไปตามแผนพัฒนาท่ีวางไว 

6. งานโครงการไมเสร็จตามวันเวลาท่ีกําหนด ทําใหประชาชนไมไดรับประโยชน 
7. คณะกรรมการตรวจการจางขาดความรูดานการตรวจการจาง 
8. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ไมทราบการดําเนินโครงการกอนการดําเนินงาน 
9. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ไมดําเนินการติดตามประเมินผลแผนทุกยุทธศาสตร แต

เลือกประเมินผลแตยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน จึงไมครอบคลุมทุกยุทธศาสตร 

ขอแนะนํา/ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 
๑. ควรอบรมใหความรูตอคณะกรรมการตรวจการจางเปนประจําและตอเนื่อง 
2. ควรเพ่ิมมาตรการในการควบคุมงานของคณะกรรมการตรวจการจาง ชางผูควบคุมงานตองหม่ันดูหนา

งาน และแกปญหาอันท่ีจะเกิดข้ึนเพ่ือใหเปนไปตามรูปแบบรายการกอสราง คุณภาพวัสดุ ตลอดจนสัญญาจาง  
3. ควรมีการประชุมคณะกรรมการตรวจการจางแตละโครงการวาเกิดปญหาใดในการตรวจการจาง 

วิเคราะหใหเกิดการแตกประเด็นปญหาตางๆ ของการตรวจการจาง 
4. ควรใหมีแบบแปลนและรายละเอียดของสัญญาจางแกคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน ให

เปนไปตามสัญญาจางและรูปแบบรายการกอสราง 

ขอแนะนํา และขอเสนอแนะในการประชุมติดตามและประเมินผลโครงการ 
ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลละหาร ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลละหาร 
ในการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ วันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
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5. ปายประชาสัมพันธโครงการควรจัดใหมีกอนการดําเนินโครงการ เพ่ือประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
อยางตอเนื่อง และมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น รวมท้ังรวมตรวจสอบโครงการใหเกิดความโปรงใสทุก
โครงการ 

6. ควรออกมาตรการเพ่ิมเติม กรณีบริษัทไมมาซอมแซมงานกอสรางท่ีชํารุดเสียหายตามสัญญาคํ้าประกัน
ผลงาน 

7. ควรตรวจสอบสถานท่ีท่ีจะดําเนินโครงการใหเกิดความพรอม แลวจึงคอยจัดตั้งงบประมาณในการ
กอสราง เพ่ือลดการระยะเวลา และสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดทันที 

8. ผูบริหารควรใหความสําคัญกับขอมูลท่ีไดจากการประเมินผลในแตละยุทธศาสตร และนําไป
ประกอบการตัดสินใจและใชกําหนดนโยบายการพัฒนาทองถ่ิน 

9. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ควรเขามามีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทุกหมูบาน เพ่ือใหการบริหารงบประมาณครอบคลุมทุกยุทธศาสตร 

10. เนนการประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ พรอมจัดทําเปนเอกสารเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสาร
ใหประชาชนไดรับทราบเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง และเพ่ือเปนการปองกันและแกไขปญหาทุจริตคอรัปชั่น โดยการมี
สวนรวมขององคกรภาคประชาชน  

11. ควรนําโครงการจากแผนพัฒนาสามปในโครงการปแรก มาดําเนินการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณ 
เพ่ือใหตรงตามความตองการของประชาชน สามารถชวยลดความซํ้าซอนของโครงการได 

12. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตองเขารวมประชุมกับประชาชนในหมูบานทุกครั้งท่ีมีโครงการ 
13. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ควรดําเนินการติดตามทุกยุทธศาสตร ไมควร

เจาะจงประเมินเฉพาะยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
1. จากการลงพ้ืนท่ีติดตามโครงการ มีหลายโครงการเกิดปญหามาก โดยเฉพาะโครงการดานโครงสราง

พ้ืนฐาน  หลายโครงการคอนกรีตไมไดมาตรฐาน เกิดการหลุดรอนของผิวคอนกรีต ทําใหเกิดปญหาฝุนละออง
รบกวนผูอยูอาศัยบริเวณขางทาง จากการประเมินพบวาบริษัทท่ีไดรับจางตามสัญญาปลอยเวลาท้ิงนาน บาง
โครงการหมดสัญญาแลวจึงเริ่มทํางาน ทําใหประชาชนไดรับประโยชนลาชา โครงการอ่ืนๆ มีผลกระทบบาง
เล็กนอย 

2. บริษัทรับจางไมมาดําเนินการซอมแซมถนนท่ีชํารุดกอนหมดสัญญาประกัน ทําใหชาวบานเดือดรอน
จากถนนท่ีชํารุด แลวไมไดรับการซอมแซม 

3. การจัดสรรงบประมาณในโครงการท่ีไมมีความพรอมของสถานท่ีกอสรางหลายโครงการทําใหตองยกเลิก
หรือปรับเปลี่ยนในบางโครงการ 

4. ไมดําเนินการตรวจสอบโครงการกอนการตั้งงบประมาณ ทําใหเกิดปญหาการตั้งงบประมาณในโครงการท่ี
ซํ้าซอน จึงไมเปนไปตามแผนพัฒนาท่ีวางไว 

5. งานโครงการไมเสร็จตามวันเวลาท่ีกําหนด ทําใหประชาชนไมไดรับประโยชน 

ขอแนะนํา และขอเสนอแนะในการประชุมติดตามและประเมินผลโครงการ 
ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลละหาร ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9  

ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลละหาร 
ในการประชุม ครั้งท่ี 5/๒๕๕9 วันท่ี 14 พฤศจิกายน ๒๕๕9 
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6. คณะกรรมการตรวจการจางขาดความรูดานการตรวจการจาง 
7. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ไมทราบการดําเนินโครงการกอนการดําเนินงาน 
8. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ไมดําเนินการติดตามประเมินผลแผนทุกยุทธศาสตร แต

เลือกประเมินผลแตยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน จึงไมครอบคลุมทุกยุทธศาสตร 

ขอแนะนํา/ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 
1. ควรลงพ้ืนท่ีติดตามประเมินผลโครงการ อยางนอย 2 ครั้ง คณะกรรมการฯ มีความเห็นวาถาไมไดลง

พ้ืนท่ีติดตาม จะไมมีขอมูลของโครงการท่ีกําลังกอสราง หรือโครงการท่ีแลวเสร็จ ทําใหไมทราบถึงขอบกพรองของ
โครงการท่ีจะนําเสนอใหผูบริหารทราบ เพ่ือจะไดดําเนินการแกไขขอบกพรองตางๆ เหลานั้น   

2. ควรอบรมใหความรูตอคณะกรรมการตรวจการจางเปนประจําและตอเนื่อง 
3. ควรเพ่ิมมาตรการในการควบคุมงานของคณะกรรมการตรวจการจาง ชางผูควบคุมงานตองหม่ันดูหนา

งาน และแกปญหาอันท่ีจะเกิดข้ึนเพ่ือใหเปนไปตามรูปแบบรายการกอสราง คุณภาพวัสดุ ตลอดจนสัญญาจาง  
4. ควรมีการประชุมคณะกรรมการตรวจการจางแตละโครงการวาเกิดปญหาใดในการตรวจการจาง 

วิเคราะหใหเกิดการแตกประเด็นปญหาตางๆ ของการตรวจการจาง 
5. ผูบริหารควรใหความสําคัญกับขอมูลท่ีไดจากการประเมินผลในแตละยุทธศาสตร และนําไป

ประกอบการตัดสินใจและใชกําหนดนโยบายการพัฒนาทองถ่ิน 
6. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ควรเขามามีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทุกหมูบาน เพ่ือใหการบริหารงบประมาณครอบคลุมทุกยุทธศาสตร 
7. เนนการประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ พรอมจัดทําเปนเอกสารเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารให

ประชาชนไดรับทราบเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง และเพ่ือเปนการปองกันและแกไขปญหาทุจริตคอรัปชั่น โดยการมีสวน
รวมขององคกรภาคประชาชน  

8. ควรนําโครงการจากแผนพัฒนาสามปในโครงการปแรก มาดําเนินการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณ 
เพ่ือใหตรงตามความตองการของประชาชน สามารถชวยลดความซํ้าซอนของโครงการได 

9. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตองเขารวมประชุมกับประชาชนในหมูบานทุกครั้งท่ีมีโครงการ 
10. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ควรดําเนินการติดตามทุกยุทธศาสตร ไมควร

เจาะจงประเมินเฉพาะยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
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 คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ไดกําหนด “ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-

2579)” เพ่ือเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พรอมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังจะชวย
ยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนําพาประเทศไทยใหหลุดพนหรือบรรเทาความรุนแรงของ
สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ท้ังปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาความเหลื่อมล้ํา ปญหาการทุจริตคอรัปชั่น และ
ปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตและสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนใหมของโลกได ซ่ึงจะทําให
ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก สามารถดํารงรักษาความเปนชาติท่ีมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูดีมีสุขอยางถวนหนากัน 
  สาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรกําลังดําเนินการยกรางอยูใน
ขณะนี้นั้น จะประกอบดวยวิสัยทัศนและเปาหมาของชาติท่ีคนไทยทุกคนตองการบรรลุรวมกัน รวมท้ังนโยบาย
แหงชาติและมาตรการเฉพาะ ซ่ึงเปนแนวทาง ทิศทาง และวิธีการท่ีทุกองคกรและคนไทยทุกคนตองมุงดําเนินการ
ไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพ่ือใหบรรลุซ่ึงสิ่งท่ีคนไทยทุกคนตองการ คือ ประเทศไทยม่ันคง ม่ังคั่ง และ
ย่ังยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแหงชาติ อันไดแก การเมืองภายในประเทศ การเมืองตางประเทศ เศรษฐกิจ  
สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ภายใต “ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)” ดังกลาว คณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ ไดกําหนดวิสัยทัศนวา “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว         
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” ท้ังนี้ 
วิสัยทัศนดังกลาวจะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหง
เขตอํานาจรัฐ การดํารงอยูอยางม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความม่ันคงทางสังคม
ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรม
และความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวาง
ประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติ ประสานสอดคลองกันดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลก และสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีดอยกวา 
  เพ่ือใหประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คน
ไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเปนธรรม ซ่ึงยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนว
ทางการพัฒนาในระยะ 20 ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก 

๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

สวนท่ี 3 
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตรดานการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

 
  จากสถานะของประเทศบริบทการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการ
กําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการ
พัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปาน
กลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง มีความม่ังค่ังและมียั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนําไปสู
การบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” ของประเทศ 
   ยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร 
ดังนี้ 

1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
2. การเสริมความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
3. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
4. การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
5. ดานความม่ันคง 
6. การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
7. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
8. ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัยและนวัตกรรม 
9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
10. การตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค 

 

 
 

 แผนพัฒนาภาคกลาง 
  จากการท่ีภาคกลางเปนภาคท่ีมีเศรษฐกิจขนาดใหญท่ีสุดของประเทศ แตมีความไม

สมดุลและยั่งยืน มีความเหลื่อมล้ําระหวางพ้ืนท่ีสูง และสงผลกระทบตอสังคม ความไมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน และสภาวะแวดลอมคอนขางสูง อยางไรก็ตามภาคกลางเปนศูนยกลางคมนาคม ศูนยกลาง
การศึกษา พ้ืนท่ีเกษตรมีระบบชลประทานจํานวนมาก จึงเปนแหลงผลิตอาหารท่ีสําคัญของประเทศ จึง
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
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  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
    เปาประสงค : เพ่ือรักษาเสถียรภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตร การบริการ 

การลงทุนใหมีความม่ันคงและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
     แนวทางการพัฒนา  
   (1) อุตสาหกรรม 
   (2) เกษตร 
   (3) ทองเท่ียว 
   (4) การคา การลงทุน และการบริการ 
   (5) พัฒนาระบบ Logistics และ Infrastructures ใหมีประสิทธิภาพ 
   ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาศักยภาพคน สังคม และชุมชนใหมีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล 
    เปาประสงค : เพ่ือพรอมรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคูกับการยกระดับ

คุณภาพชีวิตประชาชนใหดีข้ึน 
     แนวทางการพัฒนา  
   (1) พัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีภาคกลาง 
   (2) พัฒนาสุขภาวะของประชาชน 
   (3) เสริมสรางความเขมแข็งสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม 
   (4) พัฒนาศักยภาพของชุมชนและทองถ่ิน 
  ยุทธศาสตรท่ี 3 อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมี

ความสมดุลตอระบบนิเวศ 
    เปาประสงค : เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ 
     แนวทางการพัฒนา  
   (1) เรงแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลอาวไทย 
   (2) ปองกันปญหาสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาเมืองและชุมชนท่ีจะสงผลกระทบ

ตอพ้ืนท่ีชนบท 
   (3) สงเสริมการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
   (4) อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ 
   (5) เตรียมการรองรับการแกปญหาอันเนื่องจากภัยพิบัติ 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 เสริมสรางศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนท่ีชายแดนตามแนว

เสนทางเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบานท้ังแนวเหนือ-ใต และตะวันออก-ตะวันตก 
    เปาประสงค : เพ่ือเปนประตูการคาเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบานและนานาชาติ โดย

มีพ้ืนท่ีเปาหมายการพัฒนาการคาชายแดน ดังนี้ กาฐจนบุรี-ทวาย (พมา) บางสะพาน-บกเปยน (พมา) 
สระแกว-ปอยเปต (กัมพูชา) ตราด-เกาะกง (กัมพูชา) 

     แนวทางการพัฒนา  
   (1) พัฒนาโครงขายการคมนาคมขนสงใหเชื่อมโยงตามแนวเสนทางเศรษฐกิจ

ตะวันออก-ตะวันตก 
   (2) ปรับปรุงกฎระเบียบและสิทธิประโยชนท่ีเอ้ือตอการลงทุนรวมกัน 
   (3) ยกระดับมาตรฐานการใหบริการและอํานวยความสะดวกบริเวณจุดผานแดน 
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   (4) สนับสนุนใหเกิดการสรางแหลงงานในพ้ืนท่ีชายแดนระหวางไทยกับประเทศ
เพ่ือนบาน 

   (5) สงเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี
ชายแดน 

   (6) สงเสริมใหมีการพัฒนาการทองเท่ียวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน 
   (7) สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในดาน

ประเพณี วัฒนธรรม การกีฬา และความรวมมือทางวิชาการ 
  ยุทธศาสตรท่ี 5 บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองและชนบทอยางมีสวนรวมและ

เกื้อกูลกัน 
    เปาประสงค : เพ่ือใหมีการจัดระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนได

สอดคลองกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและความตองการของชุมชน 
     แนวทางการพัฒนา  
   (1) สนับสนุนใหมีการจัดทําผังเมืองระดับจังหวัด 
   (2) สงเสริมการบริหารจัดการพัฒนาพ้ืนท่ีอยางมีสวนรวม 
   (3) สนับสนุนความรูทางวิชาการและเตรียมความพรอมใหกับชุมชนและทองถ่ิน

ในการพัฒนาพ้ืนท่ีของตนเอง 
   (4) สนับสนุนใหทองถ่ินและชุมชนในพ้ืนท่ีชนบทวางแผนพัฒนาชุมชนเพ่ือ

เตรียมการรองรับการพัฒนาท่ีขยายตัวจากพ้ืนท่ีเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
   (5) สนับสนุนกระบวนการติดตามประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาและบริหารจัดการพ้ืนท่ีของภาครัฐ 
   (6) การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับภาค และการแกไขปญหา

ความขัดแยงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากผลการพัฒนาพ้ืนท่ี 
 
 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
 วิสัยทัศน “เมืองแหงอนาคต แหลงของการลงทุน และทองเท่ียวเชิงสรางสรรค มีภูมิ

ปญญาและนวัตกรรมท่ีแขงขันไดในระดับสากล” 
 ยุทธศาสตรการพัฒนา มี 4 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและความรวมมือกับสถาน

ประกอบการกับชุมชนเพ่ือสงเสริมอุตสาหกรรมและการเกษตรเชิงสรางสรรค 
 ประกอบดวย 7 กลยุทธ 

  (1) สงเสริมงานวิจัยท่ีบงชี้ถึงภูมิปญญาทองถ่ิน และวัตถุดิบในการอุปโภค บริโภคท่ีมี
ความเปนเอกลักษณของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 และหาไดยาก (หรือหาไมได) จากพ้ืนท่ี 

  (2) เพ่ิมศักยภาพในการแปลงงานวิจัยดานภูมิปญญาทองถ่ินและวัตถุดิบท่ีหาไดเฉพาะใน
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ใหเปนสินคาอุปโภคบริโภค ท่ีตอบสนองความตองการของผูบริโภคในระดับสากล
ได 

  (3) สงเสริมภาพลักษณของผลิตภัณฑกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ผาน Social 
Media และจัดจําหนายสินคาผานชองทางท่ีสามารถเขาถึงผูบริโภคขามพ้ืนท่ี และตางประเทศใหไดอยางสะดวก
และรวดเร็ว 
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  (4) เพ่ิมความเขมแข็งของภาคอุตสาหกรรม ดวยการรวมพัฒนาบุคลากรกับภาคเอกชน
และภาคประชาชน ใหสามารถตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรม High Tech และ/หรืออุตสาหกรรมแหง
อนาคต 

  (5) บูรณาการขอมูลท่ีสําคัญและจําเปนเพ่ือใชประโยชนรวมกันของภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน 

  (6) พัฒนาฐานขอมูลและระบบสารสนเทศท่ีใชรวมกัน และปรับ Interface ใหงายตอ
การใชงาน 

  (7) เพ่ิมศักยภาพและโอกาสใหประชาชนเขาถึงขอมูลโดยการใช Mobile Application 
และ Cloud Computing 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : เสริมความโดดเดนของการทองเท่ียวดวยการ
ผสมผสานกันระหวาง Technology ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ธรรมชาติ และภูมิปญญาทองถิ่น 

 ประกอบดวย 4 กลยุทธ 
  (1) สงเสริมการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวดานประวัติศาสตรงานประเพณี และการ

ประชาสัมพันธเชิงรุกดานการทองเท่ียว และความนาสนใจและมีคุณภาพของการทองเท่ียวคางคืนในกลุมจังหวัด 
  (2) สงเสริมการพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพดานการเรียนรูทาง

ประวัติศาสตรของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
  (3) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางและเยี่ยมชมแหลงทองเท่ียวใหได

มาตรฐานสากล 
  (4) เพ่ิมความแปลกใหมใหกับการทองเท่ียวดวยการ 
       1) ประยุกตเอา Mobile Technology มาผสมผสานกับการทองเท่ียวเชิง

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม และเพ่ิมความเปนท่ีประจักษของภูมิปญญาทองถ่ิน 
       2) ผสมผสานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเขาดวยกัน  

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : เพ่ิมศักยภาพการจัดการมลภาวะส่ิงแวดลอม การ
ฟนฟูคุณภาพระบบนิเวสนของแมน้ําเจาพระยา/ปาสัก และสรางมูลคาเพ่ิมจากขยะดวยการใชนวัตกรรม
แหงชาติ 

 ประกอบดวย 3 กลยุทธ 
  (1) เพ่ิมการประสานงานและบูรณาการรวมกับ สวทช. และ/หรือสถาบันอุดมศึกษา ใน

การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติมาประยุกตใชเพ่ือแกปญหาสภาพแวดลอม (น้ําเสีย ผักตบชวา และ
มลภาวะทางอากาศ) ในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 

  (2) ยกระดับการใหความรู และสงเสริมการนําขยะและผักตบชวาไปเพ่ิมมูลคา 
  (3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพ่ือใหมีน้ําท่ีมีคุณภาพ และเพียงพอตอการ

ทําเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีหลักของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาเมืองและการจัดการ Logistics 
 ประกอบดวย 4 กลยุทธ 

  (1) พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 
  (2) พัฒนาระบบ Logistics และระบบขนสงสาธารณะ 
  (3) รักษาและสืบสานอัตลักษณของเมืองในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมืองในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
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 แผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 
  วิสัยทัศน “จังหวัดนนทบุรี เปนเมืองท่ีอยูอาศัยคุณภาพดีและมีเศรษฐกิจสรางสรรค” 

(Nonthaburi as a city’s of the best Habitat with High. Quality, and The city of creative 
economy) 
   เปาประสงครวม 

(1) จังหวัดนนทบุรีเปนเมืองท่ีนาอยูรองรับการอยูอาศัยของคนทุกระดับ 
(2) จังหวัดนนทบุรีใหเปนเมืองแหงเศรษฐกิจสรางสรรคเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาและ

ภาคบริการใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 
(3) จังหวัดนนทบุรีใหเปนเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
พันธกิจของจังหวัดนนทบุรี (พ.ศ. 2561-2564) 
(1) พัฒนาและบริหารจัดการจังหวัดนนทบุรีใหเปนเมืองท่ีนาอยูรองรับการอยูอาศัยของ

คนทุกระดับ 
(2) พัฒนาและสงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
(3) เสริมสรางและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีใหเปนเมืองแหงเศรษฐกิจสรางสรรค เพ่ือเพ่ิม

มูลคาใหกับสินคาและภาคบริการใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 
(4) พัฒนาและบริหารจัดการจังหวัดนนทบุรีใหเปนเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ประเด็นยุทธศาสตรสําหรับแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2561-2564 

   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของ
ประชาชนทุกระดับ 

  เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
  (1) จังหวัดนนทบุรีเปนเมืองท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมแกการเปนเมืองนาอยูรองรับ

การอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
  (2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ประกอบดวย 4 กลยุทธ 
  (1) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการขนสงสาธารณะและระบบสาธารณูปโภค เพ่ือรองรับ

การเติบโตของเมืองและบริการประชาชนอยางท่ัวถึง 
  (2) สรางความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
  (3) พัฒนาและสงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความภูมิใจในความเปนคนนนท 

และเทิดทูนไวซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  (4) พัฒนาระบบการใหบริการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง 
   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับภาคการ

บริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
  เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
  (1) จังหวัดนนทบุรีเปนเมืองแหงเศรษฐกิจสรางสรรค เพ่ือเพ่ิมมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและ

บริการอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 
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  ประกอบดวย 5 กลยุทธ 
  (1) สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก 
  (2) ฟนฟู พัฒนา และสงเสริมใหเปนเมืองทองเท่ียวเชิงสรางสรรคดานประวัติศาสตร     

วิถีชีวิตและสุขภาพ 
  (3) สงเสริมและพัฒนาใหเปนแหลงผลิตภาคเกษตรกรรมท่ีมีคุณภาพและเชิงสรางสรรค 
  (4) สงเสริมและพัฒนาใหเปนแหลงประกอบุรกิจท่ีมีคุณภาพและเชิงสรางสรรค 
  (5) พัฒนาศักยภาพแรงงานใหมีความสามารถในการประกอบอาชีพ 
   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาใหเปนเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
  เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
  (1) เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการบริหารจัดการมลพิษ ในการลดของเสียท่ี

แหลงกําเนิด เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพ่ิมสิ่งแวดลอมท่ีดีตอเมือง 
  (2) เพ่ือคงวิถีชีวิตรักสิ่งแวดลอม เปนเมืองแหงการอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือเปนแหลงพัก

อาศัยประชาชน 
  ประกอบดวย 3 กลยุทธ 
  (1) พัฒนาพ้ืนท่ีของจังหวัดนนทบุรีใหเปนเมืองสีเขียว 
  (2) จัดการมลพิษและขยะมูลฝอยเพ่ือรักษาสิ่งแวดลอมใหนาอยู 
  (3) สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมี
ความสุข 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 : เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 : เสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคไดมาตรฐานและมี
มูลคาเพ่ิม 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัย และ
ยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 : พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับ
การเขาสูประชาคมอาเซียนได 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 : พัฒนา สงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถ่ินอันดีงาม 

 
 
 
 
 
 

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
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“ละหารนาอยู  พัฒนาโปรงใส  ใสใจคุณภาพชีวิต  สงเสริมการมีสวนรวม” 
 

 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 : การพัฒนาดานบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตรท่ี 5 : การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การ
ทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
  ยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

 
     ยุทธศาสตรท่ี 1 
 (๑) การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว และสามารถปองกันน้ําทวมขัง ถนน ซอย และท่ีอยูอาศัย

ของประชาชน 
     (๒) ประชาชนไดรับบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการพ้ืนฐานอันพึงมีในทองถ่ินอยางครบถวน
และท่ัวถึง 

     ยุทธศาสตรท่ี 2 
     (1) สิ่งแวดลอมไมเปนมลพิษ ชุมชนสะอาดสวยงามและนาอยูอาศัย 
     ยุทธศาสตรท่ี 3 
     (1) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
     (๒) ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
     ยุทธศาสตรท่ี 4 
     (1) ประชาชนปลอดภัยจากโรคติดตอ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
     (๒) เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูยากไรและผูดอยโอกาสไดรับการสงเคราะหให

สามารถดํารงชีพไดอยางปกติสุขตามอัตภาพและสามารถชวยเหลือตนเองได 
     (๓) ประชาชนไดรับการศึกษาและรับรูขอมูลขาวสารไดอยางท่ัวถึง 
     (๔) ประชาชนมีสถานท่ีสําหรับพักผอนหยอนใจ ออกกําลังกาย และเลนกีฬา 
     (๕) ชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีความรักความสามัคคีในชุมชน มีการประสานงานและทํากิจกรรม

สาธารณประโยชนรวมกัน 
 
 

2.3 เปาประสงค 

2.2 ยุทธศาสตร 

2.1 วิสัยทัศน 

2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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     ยุทธศาสตรท่ี 5 
(1) ประชาชนมีอาชีพม่ันคงและมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
(2) พัฒนาศักยภาพการใหบริการขององคกรและสงเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการ

ปฏิบัติหนาท่ีเพ่ิมข้ึน 
     ยุทธศาสตรท่ี 6 

(1) รักษาไวซ่ึงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีของทองถ่ิน 
 

 
     ยุทธศาสตรท่ี 1 

เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
๑. การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว และ
สามารถปองกันน้ําทวมขัง ถนน ซอย และท่ีอยู
อาศัยของประชาชน 

- จํานวนเสนทางท่ีไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

๒. ประชาชนไดรับบริการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการพ้ืนฐานอันพึงมีในทองถ่ินอยาง
ครบถวนและท่ัวถึง 

- จํานวนครัวเรือนท่ีไดรับบริการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการครบถวนทุกประเภท 

 

     ยุทธศาสตรท่ี 2 
เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค 

๑. สิ่งแวดลอมไมเปนมลพิษ ชุมชนสะอาดสวยงาม
และนาอยูอาศัย 

- ประชาชนสามารถกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูก
สุขลักษณะ 
- ประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากข้ึน 
- มีสถานท่ีสําหรับพักผอนหยอนใจ ออกกําลังกาย
และเลนกีฬาเพ่ิมข้ึน 

 

     ยุทธศาสตรท่ี 3 
เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค 

1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและปลอดภัยมากข้ึน 
- รอยละของหมูบานเสี่ยงภัยมีการดําเนินการ
ปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัย 
- กลุมเปาหมายไดรับการสงเสริมการปองกันและ
แกไขปญหาสาธารณภัย 

๒. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน - ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินมากข้ึน 
 
 
 
 
 

2.4 ตัวช้ีวัด 
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     ยุทธศาสตรท่ี 4 
เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค 

1. ประชาชนปลอดภัยจากโรคติดตอ มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตท่ีดี 

- ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีเขาถึงบริการสาธารณสุข
ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานอยางเทาเทียม 

๒. เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูยากไร
และผูดอยโอกาสไดรับการสงเคราะหใหสามารถ
ดํารงชีพไดอยางปกติสุขตามอัตภาพและสามารถ
ชวยเหลือตนเองได 

- สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
คนพิการ และผูดอยโอกาสอยางท่ัวถึง 

๓. ประชาชนไดรับการศึกษาและรับรูขอมูล
ขาวสารไดอยางท่ัวถึง 

- ประชาชนมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิต 
- สงเสริมใหสถานศึกษามีมาตรฐานมากข้ึน 

๔. ประชาชนมีสถานท่ีสําหรับพักผอนหยอนใจ 
ออกกําลังกาย และเลนกีฬา 

- การแขงขันกีฬาและนันทนาการทําใหประชาชน
มีสุขภาพแข็งแรงข้ึน 
- มีสนามกีฬาและสวนสาธารณะใหประชาชนได
ออกกําลังกายมีสุขภาพแข็งแรง 

๕. ชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีความรักความ
สามัคคีในชุมชน มีการประสานงานและทํา
กิจกรรมสาธารณประโยชนรวมกัน 

- ประชาชนไดรับการสงเสริม สนับสนุนความ
เขมแข็งของสถาบันครอบครัว 
- ประชาชนไดรับการรณรงค ปองกัน ปราบปราม 
อาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท 

 

     ยุทธศาสตรท่ี 5 
เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค 

1. ประชาชนมีอาชีพม่ันคงและมีรายไดเพ่ิมข้ึน - กลุมเกษตรกร/กลุมสตรีแมบาน/กลุมอาชีพ ฯลฯ
มีความเขมแข็งและสามารถประกอบอาชีพเพ่ิม
รายไดใหครอบครัวได 
- มีแหลงเรียนรูทางดานการเกษตร เพ่ือสงเสริม 
การฝกอบรม การประกอบอาชีพและขยายผลตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาศักยภาพการใหบริการขององคกรและ
สงเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ
หนาท่ีเพ่ิมข้ึน 

- การบริหารราชการขององคกรมีความทันสมัย
และสามารถใหบริการประชาชนไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

 

     ยุทธศาสตรท่ี 6 
เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค 

รักษาไวซ่ึงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และ
จารีตประเพณีของทองถ่ิน 

ประชาชนไดรวมสืบทอด ฟนฟู อนุรักษศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี แหลงเรียนรู ภูมิปญญา
ทองถ่ินและปราชญชาวบานในชุมชนทองถ่ินให        
คงอยูสืบไป 
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     ยุทธศาสตรท่ี 1 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา คาเปาหมาย 
1. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทาง

น้ํา และทางระบายน้ํา  
- จํานวนเสนทาง ทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ําท่ี
ไดรับการกอสราง มีมาตรฐาน 
- จํานวนเสนทาง ทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ําท่ี
ไดรับการบํารุงรักษา ประชาชนสามารถใชบริการไดดี
ข้ึน 

2. พัฒนางานผังเมือง การใชประโยชนท่ีดิน
และการควบคุมอาคาร 

- รอยละของครัวเรือนท่ีไดรับประโยชนจากการพัฒนา
และใชประโยชนตามกฎหมายท่ีกําหนด 

3. พัฒนาระบบไฟฟาและประปา - รอยละของครัวเรือนท่ีมีไฟฟาและประปาใช 
- จํานวนหมูบานท่ีไดรับการติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟา
สาธารณะใหใชงานไดดีทุกแหง 
- รอยละของครัวเรือนท่ีมีน้ําอุปโภค บริโภคอยางท่ัวถึง
สะอาดและปลอดภัย 

๔. พัฒนาระบบจราจร ขนสงมวลชน            
การวิศวกรรมจราจร และบุคลากร 

- จํานวนชุมชน/หมูบาน ท่ีไดรับประโยชน 
- การจราจรและขนสงมีสภาพคลองตัวมากข้ึน 

๕. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาตลาด         
ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ 

- จํานวนตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถท่ีได
มาตรฐาน และประชาชนสามารถใชบริการไดดีข้ึน 

 

     ยุทธศาสตรท่ี 2 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา คาเปาหมาย 

๑. บริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอย            
สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย และมลพิษตางๆ 

- รอยละของครัวเรือนท่ีกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูก
สุขลักษณะ 
- การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย และมลพิษ
ตางๆ ถูกหลักสุขาภิบาลและมีสภาพแวดลอมท่ีดีข้ึนและ
ยั่งยืน 

๒. สงเสริม สนับสนุน ควบคุมการฆาสัตว - จํานวนโรงฆาสัตวท่ีไดมาตรฐานและสะอาดตามหลัก
อนามัย 

๓. สงเสริม สนับสนุน ควบคุมสุสาน 
และฌาปณสถาน 

- จํานวนสุสานและฌาปนสถานไดมาตรฐานและเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 

๔. สงเสริม สนับสนุน บํารุงรักษา และการใช
ประโยชนจากท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ     
สิ่งแวดลอม 

- จํานวนประชาชนท่ีไดใชประโยชนจากท่ีดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๕. สงเสริม สนับสนุน การลดภาวะโลกรอน - รอยละของพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชนท่ีไดรับการพัฒนา 
 
 
 

2.5 คาเปาหมาย  
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     ยุทธศาสตรท่ี 3 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา คาเปาหมาย 

๑. สงเสริม สนับสนุนการปองกันรักษาความสงบ
เรียบรอยในชีวิตและทรัพยสิน 

- รอยละของประชาชนท่ีมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
- จํานวนอาชญากรรมท่ีลดลง 

๒. สงเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย และสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน 

- จํานวนประชาชนมีสวนรวมในประชาธิปไตย
มากข้ึน 

๓. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาทองถ่ิน 

- รอยละของประชาชนท่ีเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถ่ิน 

๔. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการและ
การบริการ 

- รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระบบ
บริหารจัดการและบริการของรัฐมากข้ึน 

๕. สงเสริมพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม - จํานวนวัสดุอุปกรณและเครื่องมือท่ีจัดหา 
๖. สงเสริม สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย 
ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย           
โรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืนๆ 

- จํานวนโรงมหรสพและสาธารณสถานอ่ืนๆ 
ไดรับการรักษาความปลอดภัย 

๗. สงเสริม ปรับปรุง งานปองกันและบรรเทา       
สาธารณภัย 

- รอยละของครัวเรือนท่ีไดรับการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
- รอยละของประชาชนท่ีไดรับการชวยเหลือจาก
การประสบสาธารณภัย 
- รอยละของหมูบานเสี่ยงภัยไดรับการสงเสริม
การปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัย 

๘. การควบคุมการเลี้ยงสัตวและปลอยสัตว - จํานวนครัวเรือนท่ีไดรับการดูแลเก่ียวกับการ 
ปศุสัตวท่ีไดมาตรฐาน 

 

     ยุทธศาสตรท่ี 4 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา คาเปาหมาย 

๑. สงเสริม สนับสนุนการศึกษาท้ังในและนอก 
โรงเรียน   

- จํานวนสถานศึกษาท้ังในและนอกโรงเรียนท่ี
ไดรับการสงเสริมสนับสนุนและสามารถจัด
การศึกษามีคุณภาพยิ่งข้ึน 
- รอยละของประชาชนอายุ ๓-๑๕ ป ไดรับ
การศึกษา 

๒. ปองกัน แกไข เฝาระวัง ปญหายาเสพติด - จํานวนผูติดยาเสพติดท่ีไดรับการบําบัดรักษา
และกลับสูชีวิตปกติ 
- จํานวนประชาชนท่ีไดรับการสงเสริม สนับสนุน
ใหหางไกลยาเสพติด 

๓. สงเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 

- จํานวนเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอย 
โอกาสท่ีไดรับการสงเสริมและมีชีวิตความเปนอยู
ท่ีดีข้ึน 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมและสนับสนุน 
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๔. สงเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห - จํานวนกลุมเปาหมายท่ีไดรับการสงเคราะหและ
มีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมและ
สนับสนุน 

๕. สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง - จํานวนประชาชนท่ีไดรับการสงเสริมและ
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมและ
สนับสนุน 

๖. สงเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัย
ครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

- จํานวนประชาชน/ครอบครัวท่ีไดรับบริการและ
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

๗. สงเสริม สนับสนุนเครือขายขององคกรภาค
ประชาชนในรูปแบบตาง ๆ 

- จํานวนกลุมท่ีไดรับการสงเสริมสนับสนุน 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมและ
สนับสนุน 

๘. สงเสริม สนับสนุนการรักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

- จํานวนชุมชน/หมูบานท่ีสะอาดและเปน
ระเบียบเรียบรอยเพ่ิมข้ึน 

๙. สงเสริม สนับสนุนกีฬา สวนสาธารณะ และ
สถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

- จํานวนสนามกีฬา สวนสาธารณะและสถานท่ี
พักผอนหยอนใจท่ีไดรับการพัฒนาและมีคุณภาพ
ยิ่งข้ึน 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุน 

๑๐. สงเสริม สนับสนุนความเขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัว 

- จํานวนครอบครัวท่ีไดรับการสงเสริมสนับสนุน 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมและ
สนับสนุน 

 

     ยุทธศาสตรท่ี 5 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา คาเปาหมาย 

๑. สงเสริม สนับสนุนการฝกและประกอบอาชีพ - จํานวนประชาชนท่ีไดรับการฝกอาชีพและ
สามารถนําไปใชในการดํารงชีพได 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมและสนับสนุน 

๒. สงเสริม สนับสนุนการพาณิชย การลงทุน - พาณิชยกรรม และการลงทุนท่ีไดรับการสงเสริม
และพัฒนายิ่งข้ึน 

๓. สงเสริม สนับสนุนการลงทุนภาคอุตสาหกรรม - การลงทุนภาคอุตสาหกรรมท่ีไดรับการสงเสริม
และพัฒนายิ่งข้ึน 

๔. สงเสริม สนับสนุนภาคเกษตรกรรมปลอดภัย
ไดมาตรฐาน 

- การเกษตรกรรมมีความปลอดภัยและได
มาตรฐานยิ่งข้ึน 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมและสนับสนุน 

๕. สงเสริม สนับสนุนการทองเท่ียว  - การทองเท่ียวท่ีไดรับการพัฒนาและมี
นักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

๖. สงเสริม สนับสนุนอาชีพการเลี้ยงสัตว - การปศุสัตวท่ีไดมาตรฐานปลอดภัยมากข้ึน 
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๗. สงเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน, แผนชุมชน/หมูบาน และการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

- รอยละของประชาชนท่ีเขารวมประชุม
ประชาคม 
- แผนพัฒนาทองถ่ิน แผนหมูบาน/ชุมชนมี
ประสิทธิภาพ และสามารถนําไปใชเปนแนว
ทางการพัฒนาทองถ่ินเพ่ิมข้ึน 

๘. สงเสริมการบริหารจัดการองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

- การบริหารราชการองคกรมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

๙. สงเสริม สนับสนุนการเปนประชาคมอาเซียน - จํานวนประชาชนท่ีไดรับการสงเสริมการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

 

     ยุทธศาสตรท่ี 6 
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 

๑. สงเสริม สนับสนุน บํารุงรักษาศิลปะ 
โบราณสถาน วัฒนธรรม จารีตประเพณี                 
ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

- ศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน
ไดรับการอนุรักษและคงอยูตอไป 

๒. สงเสริม สนับสนุนดานศาสนา และวันสําคัญ
ตาง ๆ 

- การจัดงานพิธีการทางศาสนาและวันสําคัญ
ตางๆ มีประชาชนใหความรวมมือมากข้ึน 
- รอยละของประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรม/
โครงการ 

๓. สงเสริมใหมีและสนับสนุนพิพิธภัณฑและ            
หอจดหมายเหต ุ

- จํานวนพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุท่ีไดรับ
การสงเสริม 

 

 
     ยุทธศาสตรท่ี 1 
     1. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
     2. พัฒนางานผังเมือง การใชประโยชนท่ีดินและการควบคุมอาคาร 
     3. พัฒนาระบบไฟฟาและประปา  
     ๔. พัฒนาระบบจราจร ขนสงมวลชน การวิศวกรรมจราจร และบุคลากร 
    ๕. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ 
 

     ยุทธศาสตรท่ี 2 
     ๑. บริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย และมลพิษตางๆ 
     ๒. สงเสริม สนับสนุน ควบคุมการฆาสัตว 
     ๓. สงเสริม สนับสนุน ควบคุมสุสาน และฌาปณสถาน 
     ๔. สงเสริม สนับสนุน บํารุงรักษา และการใชประโยชนจากท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ     

สิ่งแวดลอม 
     ๕. สงเสริม สนับสนุน การลดภาวะโลกรอน 
 

2.6 กลยุทธ  
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     ยุทธศาสตรท่ี 3 
     ๑. สงเสริม สนับสนุนการปองกันรักษาความสงบเรียบรอยในชีวิตและทรัพยสิน 
     ๒. สงเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
     ๓. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
     ๔. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ 
     ๕. สงเสริมพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
     ๖. สงเสริม สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย           

โรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืนๆ 
     ๗. สงเสริม ปรับปรุงงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     ๘. การควบคุมการเลี้ยงสัตวและปลอยสัตว 
 

     ยุทธศาสตรท่ี 4 
     ๑. สงเสริม สนับสนุนการศึกษาท้ังในและนอกโรงเรียน  
     ๒. ปองกัน แกไข เฝาระวัง ปญหายาเสพติด 
     3. สงเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 
     ๔. สงเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห 
     ๕. สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๖. สงเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
     ๗. สงเสริม สนับสนุนเครือขายขององคกรภาคประชาชนในรูปแบบตาง ๆ 
     ๘. สงเสริม สนับสนุนการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
     ๙. สงเสริม สนับสนุนกีฬา สวนสาธารณะ และสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
     ๑๐. สงเสริม สนับสนุนความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 
 

     ยุทธศาสตรท่ี 5 
๑. สงเสริม สนับสนุนการฝกและประกอบอาชีพ 
๒. สงเสริม สนับสนุนการพาณิชย การลงทุน 
๓. สงเสริม สนับสนุนการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 
๔. สงเสริม สนับสนุนภาคเกษตรกรรมปลอดภัยไดมาตรฐาน 
5. สงเสริม สนับสนุนการทองเท่ียว 
6. สงเสริม สนับสนุนอาชีพการเลี้ยงสัตว 
7. สงเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน, แผนชุมชน/หมูบาน และการประสาน

แผนพัฒนาทองถ่ิน 
8. สงเสริมการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
9. สงเสริม สนับสนุนการเปนประชาคมอาเซียน 

 

     ยุทธศาสตรท่ี 6 
๑. สงเสริม สนับสนุน บํารุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรม จารีตประเพณี                 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
2. สงเสริม สนับสนุนดานศาสนา และวันสําคัญตาง ๆ 
3. สงเสริมใหมีและสนับสนุนพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ 



 

แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

81 

 
การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลละหารไดนําขอมูลความ

เชื่อมโยงของแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4) และยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัดนนทบุรี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4) เพ่ือใชประกอบการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล ละหาร (พ.ศ. 2561-25๖4) เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลละหาร จึงได
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลละหาร (พ.ศ. 2561-25๖4) ดังนี้   

 ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 : การพัฒนาดานบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตรท่ี 5 : การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การ
ทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร  
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   ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม เปนการอธิบายความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดจังหวัดนนทบุรี ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนนทบุรี และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลละหาร วามีความเชื่อมโยงกันอยางไร เพ่ือแสดงใหเห็นวา
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.ละหาร ไดตอบสนองตอวิสัยทัศนเชนไร มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับพันธกิจ 
เปาประสงค แนวทางการพัฒนา (จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน) ซ่ึงกอใหเกิดผลผลิตและโครงการท่ีจะเกิดข้ึน
ไดอยางไร และสงผลตอการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตรจังหวัดอยางไร ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
องคการ

บริหารสวน
ตําบล 
ละหาร 

  

 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาเมือง
นนทบุรี เพ่ือการ
อยูอาศัยของ
ประชาชนอยางมี
ความสุข 

ยุทธศาสตรที่ 2  
เสริมสรางและ
พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม
อยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ 3 
เสริมสรางและ
พัฒนาเศรษฐกิจ
สรางสรรคได
มาตรฐานและมี
มูลคาเพ่ิม 

ยุทธศาสตรที่ 4 
พัฒนาดาน

ทรัพยากรมนุษย์

และสงัคมให้

กา้วหนา้ 

ปลอดภยั               

และยัง่ยืน  

ยุทธศาสตรที่ 5  
พัฒนาการ
บริหารจัดการให
มีประสิทธิภาพ 
และสามารถ
รองรับการเขาสู
ประชาคม
อาเซียนได 

ยุทธศาสตรที่ 6  
พัฒนา สงเสริม
และอนุรักษศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
อันดีงาม  

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ขององคกร

ปกครองสวน
ทองถ่ินใน
เขตจังหวัด
นนทบุร ี

ยุทธศาสตรที่ 1  
พัฒนาใหเปนเมืองนาอยู
รองรับการอยูอาศัยของ
ประชาชนทุกระดับ 

ยุทธศาสตรที่ 2  
พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจ
สรางสรรคใหกับภาคการ

บริการ ภาคเกษตรกรรม ภาค

พาณิชยกรรม ภาคการลงทุน 

และการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ

และมีมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตรที่ 3  
พัฒนาใหเปนเมืองที่เปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม 
 

 
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของจังหวัด

นนทบุร ี

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรที่ 2  
การพัฒนาดาน
บริหารจัดการ
และอนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาดาน
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม/
ความปลอดภัย 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบรอย 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรที่ 5  
การพัฒนาดาน
การวางแผน การ
สงเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม 
การทองเที่ยว 
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตรที่ 6  
การพัฒนาดาน
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปญญา
ทองถิ่น  
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  องคการบริหารสวนตําบลละหาร ใหความสําคัญตอการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา เนื่องจาก
แผนพัฒนาทองถ่ินเปนแผนท่ีมุงไปสูสภาพการท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนกรอบในการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาตําบล สามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด แผนชุมชน และนโยบายในการพัฒนาของ
ผูบริหารทองถ่ิน ผลการวิเคราะหจากการประชุมประชาคมตลอดระยะเวลาท่ีผานมารวมกับชุมชนในเขตตําบลซ่ึง
สามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

ช่ือ
ปญหา/          
ความ

ตองการ 

ขอบขาย
และ

ปริมาณ
ของ

ปญหา 

พ้ืนท่ี
เปาหมาย/

กลุมเปาหมาย 
การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

1. ปญหา
ดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน   

1. ถนน
เพ่ือการ
สัญจรมี
ความ
ชํารุด
เสียหาย 
และการ
ปรับปรุง 
มีนอยทํา
ใหการ
เดินทาง
สัญจรไม
สะดวก
รวดเร็ว 

ถนนทุกหมูบาน 
และตามซอย
เชื่อมตอ
ระหวางหมูบาน 
 
 

- การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความเจริญของชุมชนเมืองมาสูพ้ืนท่ีไดสะดวกรวดเร็ว 
- การพัฒนาระบบขนสงของตําบลละหาร  พรอมเสนทางการลําเลียงผลผลิตจะชวยใ
เดินทางมีความสะดวก รวดเร็ว และทันตอความตองการ 
- การเกษตรยังเปนพ้ืนฐานหลักทาง เศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงหากระบบเศรษฐกิจระ
หญามีความเขมแข็งจะสงผลใหเศรษฐกิจของประเทศแข็งแกรง   

2. ขาด
น้ําประปา
เพ่ือการ
อุปโภค 
บริโภคท่ี
เพียงพอ
ตอความ
ตองการ 

หมูบานท่ียัง
ไมไดขยาย
ระบบประปา 

- การขยายตัวของบานจัดสรรและโรงงานอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว น้ําเพ่ือการอุปโภ
บริโภค จึงเปนปจจัยท่ีสําคัญในการดํารงชีวิตท่ีตองดูแลจัดหาใหเพียงพอ 

3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
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3.ไฟฟา
แสงสวาง
สาธารณะ
ยังไม
เพียงพอ
สําหรับ
ความ
ปลอดภัย
ของ
ประชาชน
ในพ้ืนท่ี 

ถนนทุก
หมูบานและ
ตามซอย
เชื่อมตอ
ระหวาง
หมูบาน 

- ปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินนับวันยิ่งรุนแรงข้ึน การติดตั้งไฟฟาแส
สามารถลดปญหาไดในระดับหนึ่ง 
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ช่ือปญหา/          
ความตองการ 

ขอบขายและปริมาณของ
ปญหา 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/
กลุมเปาหมาย 

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

2. ปญหาดานการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและ
การทองเท่ียว 

1.ขยะและสิ่งปฏิกูล ถือวาเปน
สิ่งท่ีกําลังจะสรางปญหาใหกับ 
สังคม หากไมมีการวางแผนท่ีดี
จะกลายเปนปญหาท่ียากจะ 
แกไข 

ทุกหมูบาน - การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจอยาง
รวดเร็ว จึงควรจะมีการสรางระบบบริหาร
จัดการการกําจัดขยะอยางถูกวิธี โดยไม
กอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม เนื่องจาก
นับวันปริมาณขยะท่ีกําจัดยาก ขยะมีมลพิษ
จะยิ่งมากข้ึน 

2.  น้ําเสียจากการขยายตัวของ
หมูบานจัดสรรท่ีเกิดข้ึนอยาง
รวดเร็ว ทําใหการจัดการระบบ
กําจัดน้ําเสียไมสามารถกําจัดให
หมดไป 

ทุกหมูบาน 
 

- น้ําเสียท่ีปลอยท้ิงจากหมูบานจัดสรรท่ี
เพ่ิมมากข้ึนทําใหระบบบําบัดไมสามารถ
บําบัดน้ําไดดี ทําใหปะปนน้ําท่ีท้ิงลงไปใน
ลําคลองเพ่ิมข้ึน 

3.  การเกิดควันไฟจากการ
เผาตอซัง และอ่ืน ๆ ทําใหเกิด
มลพิษทางอากาศ และระบบ
หายใจแกประชาชนโดยรวม 

ทุกหมูบาน 
 

- สภาพอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไป        
ทําใหปรากฏการเอลนีโญ หรือลานิญาเปน
ผลใหสภาวะอากาศฤดูกาลของโลกสูงข้ึน    
เกิดภัยธรรมชาติท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน 
และเกิดสภาวะโลกรอน 

4. สถานท่ีทองเท่ียวทาง
ธรรมชาติในพ้ืนท่ียังไมไดรับ
การพัฒนา หรือปรับปรุงให
เปนท่ีรูจัก เนื่องจากขาดการ
เชื่อมโยงดานการทองเท่ียว 

หมูท่ี 4 
 

 

- การทองเท่ียวเชิงอนุรักษจะเปนท่ีนิยมมาก
ข้ึนสมควรท่ีจะมีการพัฒนาหรือดึงศักยภาพท่ี
มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด 
- การเชื่อมโยงดานการทองเท่ียว การ
ประชาสัมพันธขอมูลดานการทองเท่ียวของ
ทองถ่ินแตละแหง จะกอใหเกิดมูลคาเพ่ิม
ดานการทองเท่ียว กระจายรายไดสูทองถ่ิน 

3. ปญหาดาน
เศรษฐกิจ และ
ความยากจน   

1.  ประชาชนมีความยากจน
และมีภาระหนี้สินจํานวนมาก
เนื่องจากยังขาดการวาง
แผนการประกอบอาชีพท่ีดี 

ทุกหมูบาน - ความเจริญเติบโตและการขยายตัวของ
ระบบเศรษฐกิจ ทําใหชีวิตประจําวัน
เปลี่ยนแปลง การวางแผนชีวิตท่ีดีจะทําให 
อยูรอดในสังคม 

2. ขาดอาชีพเสริมนอกฤดูการ
ทําการเกษตร เกิดการวางงาน
ไมมีอาชีพท่ีแนนอน ทําใหขาด
โอกาสท่ีจะพัฒนาและสราง
รายไดใหกับครัวเรือน หรือ
ชุมชน 

ทุกหมูบาน - สภาพอากาศ ฤดูกาลของโลกเปลี่ยน 
แปลงไป การพ่ึงพาการเกษตรตามฤดูกาล
อยางเดียว ไมเพียงพอท่ีจะสรางความ
เปนอยูท่ีดีและสรางความเขมแข็งชุมชนได 
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ช่ือปญหา/          
ความตองการ 

ขอบขายและปริมาณของ
ปญหา 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/
กลุมเปาหมาย 

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

3. ปญหาดาน
เศรษฐกิจและ
ความยากจน  
(ตอ) 

3. การขาดการรวมกลุมเพ่ือ
ประกอบอาชีพ ซ่ึงกลุมนับวา
เปนพลังสําคัญในระบบ
เศรษฐกิจของชุมชนอยางยั่งยืน 

ทุกหมูบาน - ระบบการผลิตแบบกลุมจะชวยให สามารถ
มีอํานาจตอรองในการแขงขันกับคูแขงได
ดีกวา ท้ังดานตนทุน แรงงาน  และผลผลิต   

4. การขาดเงินทุนประกอบ
อาชีพ ประชาชนสวนใหญยัง
อยูในฐานะท่ียากจน การ
ลงทุนประกอบอาชีพยังขาด
แคลนทุนทรัพย  

ทุกหมูบาน - การสงเสริมใหระบบเศรษฐกิจฐานราก
เขมแข็งจะทําใหเศรษฐกิจของประเทศ
เขมแข็ง และยั่งยืน 

5.การขาดความสนใจ จริงใจ 
จริงจัง ของประชาชนในพ้ืนท่ี
เอง ในการเอาใจใสหรือสนใจ
กับโครงการชวยเหลือของ
ภาครัฐ ทําใหโครงการท่ีรัฐ
สงเสริมไมประสบความสําเร็จ 

ทุกหมูบาน - ทุนมนุษยเปนทางทุนสังคมท่ีทองถ่ินตอง
สงเสริมและจัดใหกับชุมชน การท่ีจะประสบ
ความสําเร็จมากหรือนอยก็ข้ึนอยูกับความ
รวมมือ รวมใจ ทัศนคติของแตละชุมชนดวย 

4. ปญหาดาน
สาธารณสุขและ
สังคม 

1. ประชาชนยังขาดความรู
และความเขาใจในการปองกัน
โรคระบาดตางๆ ทําใหยากแก
การปองกัน 

ทุกหมูบาน - ความเจริญของโลกทําใหชีวิตประจําวัน
เปลี่ยนแปลง การวางแผนปองกันท่ีดีจะทํา
ใหสุขภาพมีความเขมแข็งยั่งยืน 

2. ประชาชนชนยังขาดความ
สนใจในการรักษาสุขภาพ 
และปญหาดานสุขอนามัย 

ทุกหมูบาน - สภาพอากาศฤดูกาลของโลกเปลี่ยนแปลง
ไป การวางแผนปองกันท่ีดีจะทําใหสุขภาพมี
ความเขมแข็งปราศจากโรคได 

3. ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย
เอดส ถูกละเลย ไมไดรับการ
ดูแลท่ีดี ทําใหตองดํารงชีวิต
อยูดวยความยากลําบาก 

ทุกหมูบาน - ระบบครอบครัวมีแนวโนมเปนครอบครัว
เดี่ยวมากข้ึน สภาวะทางเศรษฐกิจทําใหแต
ละคนหรือครอบครัวมุงเอาแตท่ีจะทํางาน
ทําใหเกิดความเห็นแกตัว 

4. การแพรระบาดของ                    
ยาเสพติดยังคงมีอยูในสังคม 
เนื่องจากขาดความตอเนื่องใน
การปราบปรามและปองกัน
ปญหา 

ทุกหมูบาน - มีการพัฒนาวิธีการขนสงยาเสพติด
รูปแบบใหม ทําใหยากแกการปองกันและ
สกัดก้ัน วิธีท่ีจะบรรเทาปญหาไดก็คือการ
สรางภูมิคุมกันทางสังคม โดยเนนท่ีสถาบัน
ครอบครัว 
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ช่ือปญหา/          
ความตองการ 

ขอบขายและปริมาณของ
ปญหา 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/
กลุมเปาหมาย 

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

4. ปญหาดาน
สาธารณสุขและ
สังคม (ตอ) 

5. การทะเลาะวิวาทของ
วัยรุนมีความรุนแรงมากข้ึน 
ทุกวัน เนื่องจากคานิยมและ
การเลียนแบบ ความออนแอ
ของสถาบันครอบครัวทําให
เกิดปญหานี้ 

ทุกหมูบาน 
 

- ความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและ
หมูบานจัดสรร คานิยมเขามาครอบงําสังคม  
ทําใหขาดการควบคุมจิตใจ กอใหเกิดปญหา
ทางสังคมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

5 .ปญหาดาน
การศึกษา               
การศาสนา 
วัฒนธรรมทองถ่ิน 
การกีฬาและ
นันทนาการ  

1. ประชาชนยังขาดแหลง
เรียนรูท่ีเปนการศึกษาทาง
ธรรมชาติ หรือการศึกษานอก
หลักสูตรทําใหไมสามารถกาว
ทันตอกระแสโลกาภิวัฒน 

ทุกหมูบาน 
 
 
 

- การศึกษาไมมีท่ีสิ้นสุด การศึกษานอก
หลักสูตรจะเปนอีกแนวทางหนึ่งในการสราง
กระบวนการคิดและการเรียนรูในชุมชน ทํา
ใหเกิดการคนพบศักยภาพของตนเอง 

2. วัฒนธรรมทองถ่ินอันดีงาม  
ภูมิปญญาชาวบานเริ่มสูญหาย 
เนื่องจากไมไดรับความสนใจ 
จากเยาวชนรุนหลัง 

ทุกหมูบาน 
 
 

- วัตถุนิยมเขามาครอบงําสังคม ทําใหเกิด
ความวุนวายในสังคม วัฒนธรรมท่ีสั่งสมมา
จนเปนเอกลักษณของแตละทองถ่ินจะ      
สูญหายไปหากไมมีการดํารงรักษาไว 

6. ปญหาดาน
การเมืองการ
บริหารทองถ่ิน  

1. ประชาชนไมเขาใจระบบ
บริหารงาน ของ อบต. ทําให                     
เกิดความเขาใจผิดในการติดตอ 
ประสานงานอยูบอยครั้ง 

ทุกหมูบาน 
 

- อบต. เปนหนวยงานท่ีใกลชิดกับ 
ประชาชน และนับวันภารกิจจะเพ่ิมมากข้ึน 
ดังนั้นการสรางความเขากับประชาชนจึง
เปนสิ่งสําคัญ 

2. ขาดความสนใจในดานการ
มีสวนรวม การเมือง การ
ปกครอง และการบริหารหรือ
พัฒนาทองถ่ินของชุมชน 

ทุกหมูบาน 
 
 
 

- การพัฒนาและการแกปญหาหรือ การ
วางแผนกําหนดทิศทางการพัฒนาทองถ่ิน
ในอนาคต จําเปนอยางยิ่งท่ีตองอาศัยความ
รวมมือ จากทุกฝาย 

3. ระบบบริหารจัดการของ
ภาครัฐยังมีกฎระเบียบท่ีมาก 
ทําใหการใหบริการประชาชน
ยังขาดความคลองตัว และมี
ข้ันตอนมาก 

พนักงาน อบต. 
และพนักงานจาง 

-  การอธิบายและการประชาสัมพันธ การ
ทําความเขาใจใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีได
ทราบถึงบทบาทและวิธี การบริหารงาน 
วิธีการทํางาน ของ อบต. 
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การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน

อนาคตของทองถ่ิน เปนการประเมินถึงโอกาส และภัยคุกคามหรือขอจํากัดอันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผล
ตอการพัฒนาทองถ่ิน รวมถึงจุดแข็งและจุดออนของทองถ่ิน อันเปนสภาวะแวดลอมภายในขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โดยใชเทคนิคการ SWOT analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) เพ่ือพิจารณาศักยภาพการ
พัฒนาของแตละยุทธศาสตร ในแตละดาน ดังนี้ 

 

จุดแข็ง (Strength=s)   
1.  มีโครงสรางกรอบอัตรากําลังบุคลากรท่ีชัดเจน คลอบคลุมอํานาจหนาท่ีตามภารกิจ และสามารถ

เปลี่ยนแปลงปรับปรุงไดตามภารกิจท่ีไดรับการถายโอน 
2.  มีงบประมาณในการบริหารงานดานบุคลากรท่ีเพียงพอ ไมมีผลกระทบตองบประมาณดานบริการ

สาธารณะของ อบต. 
    ๓.  มีรายไดจากเงินอุดหนุน และรายไดจากการจัดเก็บภาษีเปนของตนเอง ทําใหเกิดความคลองตัวในการ

บริหารงาน 
๔.  มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดอํานาจหนาท่ีและภารกิจของ อบต. ไวชัดเจน ตาม พรบ.

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. และ พรบ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
๕.  สภาองคการบริหารสวนตําบลสามารถออกขอบัญญัติไดเองภายใตกรอบของกฎหมาย 
๖.  ผูบริหารทองถ่ินกําหนดนโยบายไดเองภายใตกรอบของกฎหมาย 
๗.  ผูบริหารทองถ่ินสามารถจัดสรรงบประมาณแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดโดยตรง 
๘.  มีแผนพัฒนาท่ีชัดเจน และมีการบรูณาการจัดทําแผน การทํางานรวมกับหนวยงานหรือสวนราชการอ่ืน 

    ๙.  มีตัวแทนของประชาชนซ่ึงทราบปญหาในทองถ่ินเปนอยางดี เขารวมในกระบวนการพัฒนาทองถ่ิน 
๑๐.  มีการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ เครื่องมือท่ีใชในการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย และเอ้ือประโยชนตอ

การปฏิบัติงานใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

จุดออน (Weakness=W)   
1.  ขาดการแลกเปลี่ยนองคความรู และการประสานงานระหวาง อบต. และหนวยงานอ่ืนในพ้ืนท่ี 
2.  ขาดความตอเนื่องในการบริหารงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทําใหขาดเสถียรภาพทาง

การเมือง 
3.  ขาดการพัฒนาดานการศึกษาอยางเปนระบบ 
๔.  ความตองการและความคาดหวังของประชาชนมีสูงตอองคการปริหารสวนตําบลในการแกไขปญหา

ความเดือดรอน แตองคการบริหารสวนตําบลตอบสนองไดนอย 
๕.  งบประมาณดานบริการสาธารณะท่ีมีอยูอยางจํากัดไมสามารถตอบสนองความตองการปจจัยพ้ืนฐาน

ของ อปท. ไดอยางเพียงพอ   
๖.  ความยุงยากของข้ันตอนในการทํางาน  ทําใหไมสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยาง

ทันทวงที 
๗.  มีระเบียบ/กฎหมายใหมๆ จํานวนมาก และมีการถายโอนภารกิจเพ่ิมมากข้ึน ทําใหการปฏิบัติงานของ

บุคลากรไมทันตอภารกิจท่ีไดรับถายโอน 
8.  ไมสามารถนํางบประมาณไปชวยเหลือหนวยงานอ่ืนไดอยางคลองตัว   
9.  การประสานงานระหวางหนวยงานภายใน อบต. ยังขาดประสิทธิภาพ 

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
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10.  การบริหารงานบุคคลขาดการนําระบบคุณธรรมมาใช 
11.  บุคลากรขาดการฝกอบรมทักษะเฉพาะดานอยางตอเนื่อง 
12.  การบริหารงานไมเปนไปตามแผนการดําเนินงานท่ีวางไว 

 

โอกาส (Opportunity=O)   
1.  มีศูนยกระจายสินคาและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญท่ีสําคัญทําใหโอกาสทางการจัดเก็บรายไดมี

มากข้ึน 
2.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดและตําบลสูงข้ึน 
๓.  ท่ีตั้งของตําบลละหาร เหมาะสมเปนแหลงพัฒนาทางเศรษฐกิจในดานอุตสาหกรรมและการขยายตัว

ดานท่ีอยูอาศัย 
๔.  แนวโนมของรายไดท่ีไดรับจัดสรรมากข้ึน ตามลําดับแผนกระจายอํานาจฯ และการจัดเก็บรายไดเอง

ขององคการบริหารสวนตําบลมีมากข้ึน 
๕.  แผนยุทธศาสตรจังหวัด กลุมจังหวัด และระดับชาติเอ้ือหนุนตอการพัฒนาทองถ่ิน 
๖.  นโยบายภาครัฐในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
๗.  กฎหมายกระจายอํานาจฯ เอ้ือตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล 
๘.  มีศาสนสถาน (มัสยิด) ในพ้ืนท่ีจํานวนมาก ซ่ึงสามารถพัฒนาเสริมสรางความพรอมใหเปนแหลงพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและประชานในตําบล 
 

อุปสรรค (Threat=T)   
1. งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐไมเพียงพอตอความตองการในการพัฒนาทองถ่ิน 
2.  รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาประเทศบอย  สงผลใหทองถ่ินตองมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย

ตามไปดวย 
๓.  ปญหาการเมืองระดับประเทศยังไมมีเสถียรภาพ ยังมีการเปลี่ยนแปลง ทําใหนโยบายการพัฒนา

ทองถ่ินไมชัดเจน 
๔.  การเมืองเขามามีบทบาทตอการบริหารจัดการมากข้ึน 
๕.  ระเบียบฯ ขอกฎหมาย จํากัดอํานาจหนาท่ีบางประการท่ีสงผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  
๖.  อํานาจหนาหนาท่ีตามแผนการกระจายอํานาจฯ บางภารกิจยังไมมีความชัดเจน 
๗.  รัฐบาลถายโอนภารกิจใหทองถ่ินมากข้ึน แตไมจัดสรรบุคลากรและงบประมาณใหทองถ่ินบริหารงาน

ไดอยางเต็มท่ี 
๘.  การใหความอิสระองคการบริหารสวนตําบลจากสวนกลางยังไมเต็มท่ี ยังตองอยูภายใตการกํากับ 

ควบคุมดูแลจากสวนภูมิภาค 
๙.  ระบบฐานขอมูลไมตรงความจริง เชน จํานวนประชากรแฝงไมตรงกับฐานขอมูลทําใหการไดรับการ

จัดสรรงบประมาณบางอยางไมตรงกับความเปนจริง   
๑๐.  ปญหาดานเศรษฐกิจภายในประเทศเกิดการชะลอตัว 
๑๑.  ประชาชนและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีขาดความรวมมือในการทํางาน ทําใหไมเกิดการ             

บูรณาการรวมกัน 
๑๒.  ความหลากหลายของประชากรท่ีเขามาทํางานในพ้ืนท่ีสงผลทําใหเกิดปญหายาเสพติดและปญหา

อาชญากรรมเพ่ิมมากข้ึน 
1๓.  กฎหมายผังเมืองยังไมไดถูกนํามาใชบังคับอยางจริงจัง 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตรที่ 1
ดานความมั่นคง 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การเติบโตที่ 
เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาอยาง
ยั่งยืน  

ยุทธศาสตรที่ 3
ดานการพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพคน 
 

ยุทธศาสตรที่ 4 
ดานการสราง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เทาเทียมกัน
ทางสังคม 

ยทุธศาสตรที่ 6 
ดานการปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 5
ดานการสราง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 1 
ดานการ
เสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การเสริมความ   
เปนธรรม ลด
ความเหล่ือม
ลํ้าในสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การสรางความ
เขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แขงขันได
อยางยั่งยืน  

ยุทธศาสตรที่ 2 
ดานการสราง
ความสามารถ
ในการแขงขัน 

 

ยุทธศาสตรที่ 5 
ดานความ
มั่นคง  

 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ               
และธรรมาภิบาล                  
ในภาครัฐ  

 

ยุทธศาสตรที่ 7 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐานและ
ระบบ                 
โลจิสติกส  

 

ยุทธศาสตรที่ 8 
ดาน
วิทยาศาสตร  
เทคโนโลยี วิจัย             
และนวัตกรรม 
  

 

ยุทธศาสตรที่ 9 
การพัฒนาภาค  
เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ  

 

ยุทธศาสตรที่ 10 
การตางประเทศ  
ประเทศเพื่อน
บานและภูมิภาค 

 
ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป 

 
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตรที่ 1 
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและความรวมมือกับ
สถานประกอบการกับ
ชุมชนเพื่อสงเสริม
อุตสาหกรรมและ
การเกษตรเชิงสรางสรรค 

ยุทธศาสตรที่ 3 
เพิ่มศักยภาพการจัดการ
มลภาวะส่ิงแวดลอม การ
ฟนฟูคุณภาพระบบนิเวศ
ของแมน้ําเจาพระยา/        
ปาสัก และสราง
มูลคาเพิ่มจากขยะดวย
การใชนวัตกรรมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรที่ 4 
พัฒนาเมืองและการ
จัดการ Logistics 

ยุทธศาสตรที่ 2 
เสริมความโดดเดนของการ
ทองเที่ยวดวยการ
ผสมผสานกันระหวาง
Technology 
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม 
ธรรมชาติ และภูมิปญญา
ทองถิ่น 

 
ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด
ภาคกลาง
ตอนบน 1 
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ยุทธศาสตร
การพัฒนา
องคการ

บริหารสวน
ตําบล 
ละหาร 

  

 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาเมือง
นนทบุรี เพ่ือการ
อยูอาศัยของ
ประชาชนอยาง
มีความสุข 

ยุทธศาสตรที่ 2  
เสริมสรางและ
พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม
อยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ 3 
เสริมสรางและ
พัฒนาเศรษฐกิจ
สรางสรรคได
มาตรฐานและมี
มูลคาเพ่ิม 

ยุทธศาสตรที่ 4 
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย
และสังคมให
กาวหนา ปลอดภัย               
และย่ังยืน  

ยุทธศาสตรที่ 5  
พัฒนาการบริหาร
จัดการใหมี
ประสิทธิภาพ           
และสามารถรองรับ
การเขาสูประชาคม
อาเซียนได 

ยุทธศาสตรที่ 6  
พัฒนา สงเสริม
และอนุรักษศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
อันดีงาม  

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ขององคกร

ปกครองสวน
ทองถ่ินใน
เขตจังหวัด
นนทบุรี 

ยุทธศาสตรที่ 1  
พัฒนาใหเปนเมืองนาอยู
รองรับการอยูอาศัยของ
ประชาชนทุกระดับ 

ยุทธศาสตรที่ 2  
พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจ
สรางสรรคใหกับภาคการ
บริการ ภาคเกษตรกรรม ภาค
พาณิชยกรรม ภาคการลงทุน 
และการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ
และมีมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตรที่ 3  
พัฒนาใหเปนเมืองที่เปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม 
 

 
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของจังหวัด

นนทบุร ี

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรที่ 2  
การพัฒนาดาน
บริหารจัดการ
และอนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาดาน
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม/
ความปลอดภัย 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบรอย 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรที่ 5  
การพัฒนาดาน         
การวางแผน การ
สงเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม                             
การทองเที่ยว 
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตรที่ 6  
การพัฒนาดาน
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปญญา
ทองถิ่น  

ยุทธศาสตรที่ 1 
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและความรวมมือกับ
สถานประกอบการกับ
ชุมชนเพื่อสงเสริม
อุตสาหกรรมและ
การเกษตรเชิงสรางสรรค 

ยุทธศาสตรที่ 3 
เพิ่มศักยภาพการจัดการ
มลภาวะส่ิงแวดลอม การ
ฟนฟูคุณภาพระบบนิเวศ
ของแมน้ําเจาพระยา/           
ปาสัก และสราง
มูลคาเพิ่มจากขยะดวย
การใชนวัตกรรมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรที่ 4 
พัฒนาเมืองและการ
จัดการ Logistics 

ยุทธศาสตรที่ 2 
เสริมความโดดเดนของการ
ทองเที่ยวดวยการ
ผสมผสานกันระหวาง
Technology 
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม 
ธรรมชาติ และภูมิปญญา
ทองถิ่น 

 
ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด
ภาคกลาง
ตอนบน 1 

แบบ ยท.01 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล 

ละหาร 

 

ยุทธศาสตรที่ ๑  
การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  

1. การคมนาคมมีความ
สะดวก รวดเร็ว และ
สามารถปองกันน้ําทวมขัง 
ถนน ซอย และที่อยูอาศัย
ของประชาชน 

 

แบบ ยท.01 

2. ประชาชนไดรับบริการ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการพื้นฐานอัน
พึงมีในทองถิ่นอยาง
ครบถวนและทั่วถึง 

 

เปาประสงค 

กลยุทธ 
1. กอสราง 
ปรับปรุง 
บํารุงรักษา
ทางบก ทาง
น้ํา และทาง
ระบายน้ํา 

2. พัฒนา
งาน ผังเมือง 
การใช
ประโยชน
ที่ดิน และ
การควบคุม

 

3. พัฒนา
ระบบไฟฟา
และประปา 

4. พัฒนา
ระบบจราจร 
ขนสงมวลชน 
การวิศวกรรม
จราจร และ
บุคลากร 

5. กอสราง 
ปรับปรุง 
บํารุงรักษา
ตลาด ทาเทียบ
เรือ ทาขาม 
และที่จอดรถ 

แผนงาน 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 

กลยุทธที่ 1 
1. โครงการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมถนน 
2.โครงการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม
สะพาน 
3. โครงการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมเขื่อน 
4. โครงการกอสรางและปรับปรุงประตูกั้น
น้ํา/ประตูระบายน้ํา/สถานีสูบน้ํา 
5. โครงการกอสราง ปรับปรุงและซอมแซม
ทางเดินเทา คสล. พรอมราว กันตก 
โครงการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมทอ
ระบายน้ําและบอพัก 
7. โครงการขุดลอกคูน้ํา รองน้ําหรือทอ
ระบายน้ําและคูคลอง 
8. โครงการกอสรางคันดินกั้นน้ํา พรอมวาง
ทอลอดระบายน้ําในพื้นที่ 
 

กลยุทธที่ 3 
1. โครงการติดต้ัง/ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะทุกหมูบานในเขตพื้นที่ 
2. โครงการซอมแซมและปรับปรุง
ไฟฟาสาธารณะทุกหมูบานในเขตพื้นที่ 
3. โครงการติดต้ังแผงโซลาเซลลผลิต
กระแสไฟฟา 
4. โครงการติดต้ังทอและขยายเขต
วางทอประปาหมูบานหรือประปา
นครหลวงในเขตพื้นที่ 
5. โครงการปรับปรุง ซอมแซมและ
บํารุงรักษาระบบประปาหมูบานและ
ประปานครหลวงในเขตพื้นที ่

กลยุทธที่ 4 
1. โครงการติดต้ังปายประชาสัมพันธ
เขตควบคุมอาคาร 
2. โครงการติดต้ังปายประชาสัมพันธ
เขตตําบลละหาร 
3. โครงการติดต้ังปายจราจร ปาย
บอกทาง และบอกสถานที่ราชการ
ตางๆ ในเขตพื้นที่ 
4. โครงการจัดทําส่ิงอํานวยความ
ปลอดภัยเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 
5. โครงการกอสรางศาลาพัก
ผูโดยสารริมทางสาธารณะ 

ผลผลิต/โครงการ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล 

ละหาร 

 

ยุทธศาสตรที่ 2  
การพัฒนาดานบริหารจัดการและอนุรักษ

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  

ส่ิงแวดลอมไมเปนมลพิษ ชุมชน
สะอาดสวยงามและนาอยูอาศัย 

 

แบบ ยท.01 

เปาประสงค 

กลยุทธ 
1. บริหาร
จัดการระบบ
กําจัดขยะมูล
ฝอย ส่ิงปฏิกูล 
น้ําเสีย และ
มลพิษตางๆ 

2. สงเสริม 
สนับสนุน 
ควบคุมการ
ฆาสัตว 

3. สงเสริม 
สนับสนุน 
ควบคุมสุสาน 
และฌาปณ
สถาน 

4. สงเสริม สนับสนุน 
บํารุงรักษา และการ
ใชประโยชนที่ดิน 
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

5. สงเสริม 
สนับสนุน   
การลดภาวะ
โลกรอน 

แผนงาน แผนงานเคหะ 
และชุมชน 

กลยุทธที่ 1 
1. โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ 
2. โครงการจัดซ้ือถังขยะรองรับขยะมูลฝอย 
3. โครงการจัดซ้ือรถสุขาเคล่ือนที่ 
4. โครงการจัดซ้ือรถดูดส่ิงปฏิกูล 
5. จัดซ้ือที่ดินเพื่อสรางศูนยบริหารจัดการ
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
6. กอสรางอาคารศูนยบริหารจัดการส่ิง
ปฏิกูลและมูลฝอย 
7. เชาพื้นที่/อาคารสถานที่สําหรับจอดเก็บ
รถบรรทุกขยะมูลฝอย 
8. โครงการรณรงคประชาสัมพันธการคัด
แยกขยะ 
9. โครงการคัดแยกขยะในชุมชน 
10. โครงการกําจัดขยะมูลฝอย  
11. โครงการชาวละหารรวมใจพิทักษ
ส่ิงแวดลอม 
12. โครงการชาวละหารรวมใจลดมลพิษ
พิชิตโรค 
13. โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังและ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งจากคลองสาธารณะ 

กลยุทธที่ 1 (ตอ) 
14. โครงการเฝาระวังคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมเพื่อสงเสริมสถาน
ประกอบการเชิงนิเวศ 
15. โครงการกอสราง/
ปรับปรุง/ซอมแซมบอบําบัดน้ํา
เสียในหมูบาน/ชุมชน 
16. โครงการคลองสวยนํ้าใส 
17. โครงการสรางวินัยการ
จัดการขยะใน ศพด. 
กลยุทธที่ 5 
1. โครงการปรับปรุงและดูแล
รักษาภูมิทัศนในพื้นที ่
 

กลยุทธที่ 4 
1. โครงการจัดกิจกรรมอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริและ
วันสําคัญตางๆ 
2. การสนับสนุนการ
ดําเนินงานอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

ผลผลิต/โครงการ 

แผนงานสาธารณสุข แผนงานการเกษตร แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 

กลยุทธที่ 4 
1. โครงการสํารวจสถาน
ประกอบการในเขตตําบลละหาร 
 

กลยุทธที่ 5 
1. โครงการอนุรักษพลังงาน  
และสงเสริมพลังงานทดแทน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล 

ละหาร 

 

ยุทธศาสตรที่ 3  
การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/          

ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
  

แบบ ยท.01 

กลยุทธ 
1. สงเสริม 
สนับสนุนการ
ปองกันรักษา
ความสงบ
เรียบรอยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

2. สงเสริม 
สนับสนุน
ประชาธิปไตย 
และสิทธิ
เสรีภาพของ
ประชาชน 

3. สงเสริม
การมีสวน
รวมของ
ประชาชนใน
การพัฒนา
ทองถิ่น 

4. พัฒนา 
และปรับปรุง
ระบบบริหาร
จัดการและ
การบริการ 

5. สงเสริม
พัฒนา             
เทคโนโลยี           
ที่เหมาะสม 

แผนงาน แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

กลยุทธที่ 1 
1. โครงการกอสรางปอมจุดตรวจ  
2. โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
3. โครงการติดต้ังและซอมแซมระบบกลองวงจรปด 
4. โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  
5. โครงการอบรมการใชถังดับเพลิงและซอมแผน
ดับเพลิงแกเด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ 
6. โครงการจัดซ้ือรถดับเพลิง 
7. โครงการซักซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๘. โครงการสงเสริมการใหความรูดานสาธารณภัย  
๙. โครงการซอมแผนอพยพหนีไฟแกพนักงาน 
10. โครงการอบรมการใชอุปกรณกูชีพใหแกเจาหนาที ่
๑๑. โครงการติดต้ังถังดับเพลิง  
12. จัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับงานปองกัน  
๑๓. สนับสนุนและการบูรณาการเพื่อบรรเทาทุกข
ดานสาธารณภัยใหแกประชาชน 

กลยุทธที่ 2 
1. โครงการติดต้ัง ปรับปรุงและขยาย
เสียงตามสาย/ไรสายประจําหมูบาน 
2. โครงการติดต้ังบอรดประชาสัมพันธ 
กลยุทธที่ 3  
1. โครงการออกหนวยบริการ อบต.
เคล่ือนที่พบประชาชน 

กลยุทธที่ 7 
1. โครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน (EMS) 
2. โครงการพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานกูชีพฉุกเฉิน 
๓. โครงการรณรงคใหความรูการ
บริการการแพทยฉุกเฉิน 

ผลผลิต/โครงการ 

แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 

 

แผนงานเคหะ 
และชุมชน 

แผนงาน 
สาธารณสุข 

1. ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 

 

2. ประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น 

 

เปาประสงค 

6. สงเสริม 
สนับสนุนการ
รักษาความ
ปลอดภัย ความ
เปนระเบียบ
เรียบรอย และ
การอนามัย         
โรงมหรสพ และ
สาธารณสถาน
อื่นๆ 

7. สงเสริม 
ปรับปรุงงาน
ปองกันและ
บรรเทา           
สาธารณภัย 

8. ควบคุมการ
เล้ียงสัตวและ
ปลอยสัตว 

กลยุทธที่ 2  
1. โครงการกอสราง/ปรับปรุงศาลา
ประชาคม/ศาลาอเนกประสงค/
อาคารอเนกประสงคประจําหมูบาน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล 

ละหาร 

 

ยุทธศาสตรที่ 4  
การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

  

แบบ ยท.01 

กลยุทธ 
1. สงเสริม 
สนับสนุน
การศึกษาทั้งใน
และนอก
โรงเรียน 

6. สงเสริม 
สนับสนุนการ
สาธารณสุข การ
อนามัยครอบครัว  
และการรักษา 
พยาบาล 

7. สงเสริม 
สนับสนุนเครือขาย
ขององคกรภาค
ประชาชนใน
รูปแบบตางๆ 

2. ปองกัน 
แกไข เฝา
ระวังปญหา 
ยาเสพติด 

3. สงเสริม สนับสนุน
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  
ผูสูงอายุ คนพิการ 
และผูดอยโอกาส 

แผนงาน แผนงาน 
การศึกษา 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

แผนงานเคหะ 
และชุมชน 

แผนงาน 
สาธารณสุข 

เปาประสงค 

4. สงเสริม 
สนับสนุน    
การสังคม
สงเคราะห 

5. สงเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ประชาชน
ปลอดภัยจาก
โรคติดตอ           
มีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต 
ที่ดี 

2. เด็ก สตรี ผูสูงอายุ           
ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูยากไร
และผูดอยโอกาสไดรับการ
สงเคราะหใหสามารถดํารงชีพ
ไดอยางปกติสุขามอัตภาพและ
สามารถชวยเหลือตนเองได 

3. ประชาชน
ไดรับการศึกษา
และรับรูขอมูล
ขาวสารไดอยาง
ทั่วถึง 

4. ประชาชนมี
สถานที่สําหรับ
พักผอนหยอน
ใจ ออกกําลัง
กาย และเลน
กีฬา 

5. ชุมชนเขมแข็ง 
ประชาชนมีความรัก
ความสามัคคีในชุมชน     
มีการประสานงานและ
ทํากิจกรรมสาธารณ 
ประโยชนรวมกัน 

8. สงเสริม 
สนับสนุนการ
รักษาความสะอาด 
และความเปน
ระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง 

9. สงเสริม 
สนับสนุนกีฬา 
สวนสาธารณะ  
และสถานที่
พักผอนหยอนใจ 

10. สงเสริม 
สนับสนุนความ
เขมแข็งของ
สถาบันครอบครัว 

แผนงานสังคม
สงเคราะห 

แผนงาน 
การเกษตร 
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กลยุทธที่ 1 
1. โครงการถมดินพรอมกอสรางศูนยพัฒนา     
เด็กเล็ก  
2. โครงการวันวิชาการเชิงปฏิบัติการ 
3. โครงการแขงขันกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
4. โครงการพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ 
5. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานสวน
ตําบลและครูผูดูแลเด็ก 
6. โครงการจัดคายศึกษาเพื่อพัฒนาความรูของ
เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตําบลละหาร 
7. โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมตางๆ ของ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตําบลละหาร 
8. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 
9. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 
10. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
11. โครงการสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
12. โครงการจัดหาเคร่ืองแตงกายสําหรับนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละหาร 
13. โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาสําหรับนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละหาร 
14. โครงการสนับสนุนและสงเสริมประสิทธิภาพ
การเรียนรู การจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. 
15. โครงการปรับปรุง ตอเติมและซอมแซมศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละหาร 
16. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ละหาร 
17. โครงการกอสราง/ปรับปรุงหองสมุดประชาชน
ประจําตําบล 
18. โครงการสนับสนุนที่อานหนังสือพิมพประจํา
หมูบาน 
19. โครงการกอสรางศูนยการเรียนรูตลอดชีวิต 
กลยุทธที่ 2 
1. โครงการกอสรางศูนยการเรียนรูตลอดชีวิต
ประจําตําบล (D.A.R.E.) 
กลยุทธที่ 3 
1. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 
 

กลยุทธที่ 2 
1. โครงการรณรงคและสงเสริมส่ือการ
ประชาสัมพันธถึงโทษภัยของยาเสพติด  
2. โครงการเยาวชนรุนใหม รวมใจ        
รวมพลังประสานตานภัยยาเสพติด 
3. โครงการปองกันและแกไขปญหา                 
ยาเสพติด 
4. อุดหนุนกิจกรรมการพัฒนาปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในเด็กและ
เยาวชน 
 
  
 กลยุทธที่ 2 
1. โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนตานยาเสพติด 
2. โครงการจัดสงเสริมและสนับสนุน
สรางแกนนําเยาวชนตานยาเสพติดใน
ชุมชน 
3. จัดสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเชิง
บวกสําหรับเยาวชนตานยาเสพติด 
4. โครงการกอสรางสนามกีฬาตาน         
ยาเสพติดบริเวณสวนสาธารณะหมูบาน
และชุมชนในพื้นที่ 
กลยุทธที่ 9 
1. โครงการสงเสริมทักษะและการ
แขงขันกีฬาเด็กและเยาวชน 
2. โครงการจัดหาอุปกรณกีฬาและ
ครุภัณฑกีฬาสําหรับออกกําลังกาย
ประจําหมูบาน 
3. โครงการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม
ลานกีฬา/สนามกีฬา/ร้ัวเหล็ก/ร้ัวตาขาย
ลอมรอบลานกีฬาและ/หรือโครงหลังคา 
4. โครงการจัดหาอุปกรณเด็กเลน
ประจําหมูบาน/เคร่ืองออกกําลังกาย
สนามสําหรับประชาชนและผูสูงอายุ9. 
โครงการสนับสนุนการแขงขันกีฬา
สัมพันธ สรางความสามัคคีระดับ
หมูบาน/ชุมชน 
5. โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬา 
 

ผลผลิต/โครงการ 

แผนงาน แผนงาน 
การศึกษา 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

แผนงานเคหะ 
และชุมชน 

แผนงาน 
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห 

แผนงาน 
การเกษตร 

กลยุทธที่ 3 
1. โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
สตรีและครอบครัว 
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรูในวันผูสูงอายุ 
3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
สรางเครือขายในชมรมผูสูงอายุตําบล
ละหาร 
4. โครงการฝกอบรมและสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการดูแลผูสูงอายุของ
ตําบลละหาร (ครอบครัวอบอุน) 
5. โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพทางรางกายและจิตใจผูสูงอายุ
ของตําบลละหาร (สานสายใย) 
6. โครงการสงเสริมความเขมแข็งของ
ชมรมผูสูงอายุตําบลละหาร 
7. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเยาวชนให
หางไกลยาเสพติด 
8. โครงการจุดบริการเบ็ดเสร็จ (One 
Stop Service) สําหรับคนพิการและ
ผูสูงอายุ 
9. โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูพิการ 
10. โครงการแขงขันกีฬาพื้นบาน
สําหรับผูสูงอายุ 
11. โครงการสรางเสริมสุขภาพกาย 
บริหารใจสูวัยผูสูงอายุ 
12. โครงการฝกอบรมผูชวยคนพิการ
เบื้องตน 
13. โครงการสานสัมพันธสายใยรักผู
พิการ 
14. จัดซ้ือวัสดุ/ครุภัณฑวิทยาศาสตร
หรือการแพทยสําหรับผูพิการ 
15. โครงการฝกอบรมแกนนําเยาวชน 
ปองกนัการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
16. โครงการเยาวชนรวมใจพิทักษ
ส่ิงแวดลอม 
17. โครงการปองกันและแกไขปญหา
การต้ังครรภไมพรอม 
 

แบบ ยท.01 
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กลยุทธที่ 4 
1. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพใหกับ
ผูสูงอายุ 
2. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพใหกับผูพิการ 
3. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพใหกับผูปวย
เอดส 
4. กอสรางศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
5. สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน 
(สนับสนุนกิ่งกาชาดอําเภอบางบัวทอง) 
 
 

กลยุทธที่ 5  
1. โครงการสงเสริมอาชีพเกษตรกรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2. โครงการจัดฝกอบรมและศึกษาดูงานที
ดําเนินการตามแนวพระราชดําริ 
3. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานการ
ทําเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. โครงการครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง
ตนแบบ 
กลยุทธที่ 9 
1. โครงการทองถิ่นไทยรวมใจภักด์ิ                  
รักษพื้นที่สีเขียว 

ผลผลิต/โครงการ 

แผนงาน แผนงาน 
การศึกษา 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

แผนงานเคหะ 
และชุมชน 

แผนงาน 
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห 

แผนงาน 
การเกษตร 

กลยุทธที่ 9  
1. โครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อทํา
สวนสาธารณะ 
2. โครงการกอสรางศาลาทาน้ําหลังหมูบาน
นครทองปารควิวล 

กลยุทธที่ 6  
1.โครงการควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา 
และการทําหมันแมว, สุนัขในพื้นที่ 
2. โครงการควบคุมปองกันโรคไขหวัดนก 
3. โครงการบริการสาธารณสุขเคล่ือนที่ 
4. โครงการบริจาคโลหิต 
5. สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่น 
6. โครงการรณรงคปองกันโรคเอดสและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
7. โครงการรณรงคปองกันโรคติดตอและ
โรคไมติดตอ 
8. โครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่
จําหนายอาหารและสะสมอาหาร 
9. โครงการรณรงคพนหมอกควันและทําลาย
แหลงเพาะพันธุยุงลายปองกันโรคไขเลือดออก 
10. โครงการรณรงคใหความรูเร่ืองโรค
ไขเลือดออก 
11. โครงการกอสรางศูนย อสม. 
12. โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการ
สาธารณสุข 
13. กองทุนเพื่อการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง 
14. กอสรางหองน้ําสาธารณะในพื้นที่ 
15. อุดหนุนกิจกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน
ของ อสม. 
กลยุทธที่ 9  
1. โครงการกอสรางศูนยออกกําลังกายครบ
วงจร (ฟตเนส) 
 

กลยุทธที ่7  
1. โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาดาน
สาธารณสุขตําบลละหาร 
 

กลยุทธที่ 10  
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 
2. โครงการการสรางภูมิคุมกันทางสังคม 
3. โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับสตรีและ 
ครอบครัว 

แบบ ยท.01 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล 

ละหาร 

 

ยุทธศาสตรที่ 5  
การพัฒนาดาน การวางแผน การสงเสริมการลงทุน            

พาณิชยกรรม การทองเที่ยว เกษตรกรรมและ
 

  

แบบ ยท.01 

กลยุทธ 
1. สงเสริม 
สนับสนุน      
การฝกและ
ประกอบอาชีพ 

6. สงเสริม 
สนับสนุน
อาชีพการ
เล้ียงสัตว 

7. สงเสริม 
สนับสนุนการ
จัดทําแผน 
พัฒนาทองถิ่น, 
แผนชุมชน/
หมูบาน และกร
ประสานแผน 
พัฒนาทองถิ่น 

2. สงเสริม 
สนับสนุน           
การพาณิชย 
การลงทุน 

3. สงเสริม 
สนับสนุนการ
ลงทุนภาค 
อุตสาหกรรม 

แผนงาน แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 

 

แผนงานเคหะ 
และชุมชน 

แผนงาน 
สาธารณสุข 

1. ประชาชนมีอาชีพมั่นคงและ
มีรายไดเพิ่มขึ้น 

 

2. พัฒนาศักยภาพการใหบริการขององคกรและ
สงเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการ
ปฏิบัติหนาที่เพิ่มขึ้น 

 

เปาประสงค 

4. สงเสริม 
สนับสนุนภาค
เกษตรกรรม
ปลอดภัยได
มาตรฐาน 

5. สงเสริม 
สนับสนุนการ
ทองเที่ยว 

8. สงเสริมการ
บริหารจัดการ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

9. สงเสริม 
สนับสนุนการ
เปนประชาคม
อาเซียน 

แผนงานสังคม
สงเคราะห 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
การศึกษา 
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แผนงาน แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน 

กลยุทธที่ 1 
1. โครงการสนับสนุนและสงเสริมอาชีพการ
เล้ียงไกพื้นเมือง 
2. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการเล้ียง
ปลาดุกเพื่อสรางรายได 
3. โครงการสงเสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งของกลุมอาชีพในพื้นที่ 
4. โครงการฝกอบรมอาชีพใหประชาชน 
5. โครงการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ
และสงเสริมการตลาด 
6. โครงการฝกอาชีพและพัฒนากลุมสตรี 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพและ
การสรางเครือขาย 
8. โครงการจัดต้ังศูนยจําหนายผลิตภัณฑ
ชุมชน 
 

กลยุทธที่ 1 
1. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตาม
ภารกิจของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร 
2. โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนยขาวชุมชน
แหลงผลิตเมล็ดขาวพันธุดี 
3. โครงการสนับสนุนและสงเสริมการปลูกพืช
ใชน้ํานอยเพื่อแกไขผลกระทบจากปญหา      
ภัยแลง 
 

กลยุทธที่ 4 
1. โครงการสงเสริมและฝกอบรมการจัดทํา
ปุยชีวภาพ ปุยหมักจากมูลสัตวและเศษ
วัสดุเหลือใชทางการเกษตร 
2. โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ในพระราชา
นุเคราะหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร 
3. โครงการฝกอบรมสงเสริมการใชปุยส่ังตัด
ในทางการเกษตร 
4. โครงการฝกอบรมการกําจัดศัตรูพืชโดย
ชีววิธี 
5. โครงการรณรงคลดการเผาตอซังขาว 
6. โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดภัย 
“ผักสวนครัว ร้ัวกินได” 
 

ผลผลิต/โครงการ 

แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 

 

แผนงานเคหะ 
และชุมชน 

แผนงาน 
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
การศึกษา 

กลยุทธที่ 5 
1. โครงการสนับสนุนและสงเสริมการสราง
แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ 

กลยุทธที่ 2 
1. โครงการจัดต้ังตลาดชุมชน/ตลาดน้ํา
ในชุมชน 
 

กลยุทธที่ 2 
1. โครงการตลาดนัดสินคาเกษตร 
 

กลยุทธที่ 7 
1. โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมเพื่อ
จัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถิ่น
โดยการมีสวนรวมของประชาชน 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ทักษะความรูผูนําหมูบาน/ชุมชน และ
บุคลากร ในการจัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาทองถิ่น 
 

กลยุทธที่ 6 
1. โครงการฝกอบรมแนวทางการเล้ียงสัตว
ในภาวะภัยแลง 

กลยุทธที่ 8 
1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทองถิ่น 
2. โครงการอบรมการปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบใหแกขาราชการ
และพนักงาน อบต.ละหาร 
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะขาราชการ
และพนักงานสวนทองถิ่น 
4. โครงการจัดซ้ือที่ดินเพื่อใชในการ
ดําเนินงานของ อบต. 
5. โครงการกอสรางและปรับปรุง
อาคารสถานที่ในการรับบริการของ 
อบต.ละหาร 
6. โครงการจัดจางทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน (GIS)  
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี 
8. จัดซ้ือครุภัณฑประเภทตางๆ ในการ
ปฏิบัติงานของ อบต.ละหาร 
9. สนับสนุนศูนยรวมขอมูลขาวสารการ
จัดซ้ือจัดจางของ อบต.ระดับอําเภอ 

กลยุทธที่ 8  
1. โครงการตอเติมและตกแตง
หองปฏิบัติการหนวยบริการการแพทย
ฉุกเฉินตําบลละหาร 
2. โครงการปรับปรุงมาตรฐานบริการดาน
การสาธารณสุขในสํานักงาน 
3. โครงการจัดทําระบบฐานขอมูลดานการ
สาธารณสุข 
4. จัดซ้ือครุภัณฑประเภทตางๆ ในการ
ปฏิบัติงานของ อบต.ละหาร 

กลยุทธที่ 8 
1. จัดซ้ือครุภัณฑประเภทตางๆ ในการ
ปฏิบัติงานของ อบต.ละหาร 

กลยุทธที่ 8 
1. จัดซ้ือครุภัณฑประเภทตางๆ ในการ
ปฏิบัติงานของ อบต.ละหาร 

แบบ ยท.01 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล 

ละหาร 

 

ยุทธศาสตรที่ 6  
การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
  

1. รักษาไวซ่ึงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
และจารีตประเพณีทองถิ่น 

 

แบบ ยท.01 

เปาประสงค 

กลยุทธ 
1. สงสริม สนับสนุน 
บํารุงรักษาศิลปะ 
โบราณสถาน วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่น 

2. สงเสริม 
สนับสนุนดาน
ศาสนา และ
วันสําคัญตางๆ 

3. สงเสริมใหมี
และสนับสนุน
พิพิธภัณฑและ
หอจดหมายเหตุ 

แผนงาน 
 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กลยุทธที่ 1 
1. โครงการจัดต้ังศูนยวัฒนธรรมชุมชน
ประจําตําบล 
2. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 
3. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณี
ลอยกระทง 
4. โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนจํานํา
พรรษา 
 

กลยุทธที่ 1 
1. โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ- 
บดินทรเทพยวรางกูร 
2. โครงการจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริยและเฉลิมฉลอง
เนื่องในโอกาสตางๆ 
3. โครงการจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธี
ตางๆ 
4. โครงการจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราช
สักการะพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ 5 
5. โครงการจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราช
สักการะ รัชกาลที่ 9 
 
 

กลยุทธที่ 2 
1. สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ทางศาสนาและวัฒนธรรม 
2. โครงการฝกอบรมเสริมสราง
ประสิทธิภาพผูสอนศาสนาอิสลาม (ฟรดูอีน) 
3. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ
และสงเสริมกิจกรรมละศีลอดในเดือน
รอมฎอน 
4. โครงการจัดงานวันตรุษตามหลักศาสนา
อิสลาม 
5. โครงการกอสราง ปรับปรุงและซอมแซม
ศูนยอบรมจริยธรรมประจําหมูบาน/อาคาร
สอนศาสนา 
6. โครงการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม 
7. โครงการกอสรางกําแพงพรอมปรับภูมิ
ทัศนศูนยบริหารกิจการอิสลามประจํา
จังหวัดนนทบุรี 

ผลผลิต/โครงการ 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห 

กลยุทธที่ 1 
1. โครงการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากร
และวัฒนธรรมพื้นบาน 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร (Strategic map) 

วิสัยทัศน 
 

“ละหารนาอยู พัฒนาโปรงใส ใสใจคุณภาพชีวิต สงเสริมการมีสวนรวม” 

แบบ ยท.02 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ 
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ 
การพัฒนาดาน
บริหารจัดการและ
อนุรักษทรัพยากร          
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ 
การพัฒนาดานการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม/
ความปลอดภัย และ
การรักษาความสงบ
เรียบรอย 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ 
การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ 
การพัฒนาดานการ
วางแผน การสงเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม การ
ทองเท่ียว เกษตรกรรม  
และอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ 
การพัฒนาดาน
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตร 

การคมนาคมมีความ
สะดวกรวดเร็ว และ
สามารถปองกันน้ําทวม
ขัง ถนน ซอย และที่ 
อยูอาศัยของประชาชน 

ประชาชนไดรับบริการ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการพื้นฐาน
อันพึง มีในทองถิ่น 
อยางครบถวนและ     
ทั่วถึง 

ส่ิงแวดลอมไมเปน
มลพิษ ชุมชน
สะอาด สวยงาม 
และนาอยูอาศัย 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

ประชาชนมีสวน 
รวมในการพัฒนา
ทองถิ่นมากขึ้น 

ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคติดตอ มีสุขภาพกาย
และสขภาพจิตที่ดี 

เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผู
พิการ ผูปวยเอดส ผู
ยากไรและผูดอยโอกาส
ไดรับการสงเคราะหให
สามารถดํารงชีพไดอยาง
ปกติสุขตามอัตภาพและ
สามารถชวยเหลือตนเอง
ได 

รักษาไวซ่ึงศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม            
และจารีตประเพณี
ของทองถิ่น 

เปาประสงค 

พัฒนาศักยภาพการ
ใหบริการขององคกร 
และสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
ในการปฏิบัติหนาที่
เพิ่มขึ้น 

 

ประชาชนมีอาชีพมั่นคง 
และมีรายไดเพิ่มขึ้น 

ชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีความ
รักความสามัคคี   ในชุมชน มีการ
ประสาน งานและทํากิจกรรม
สาธารณประโยชนรวมกัน 

ประชาชนมีสถานที่สําหรับพัก 
ผอนหยอนใจ ออกกําลังกายและ
เลนกีฬา 

ประชาชนไดรับการ ศึกษาและ              
รับรูขอมูลขาวสารไดอยางทั่วถึง 
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เปาประสงค 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ 
 

เปาประสงค 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ 

เปาประสงค 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ 

เปาประสงค
ยุทธศาสตรท่ี ๔ 

เปาประสงค 
ยุทธศาสตรท่ี ๕ 

เปาประสงค 
ยุทธศาสตรท่ี ๖ 

แบบ ยท.02 

เปาประสงค 

จํานวนเสนทาง ทางบก          
ทางน้ํา และทางระบายน้ํา      
ที่ไดรับการกอสรางและ
บํารุงรักษา มีมาตรฐาน 

การกําจัดขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย และ
มลพิษตางๆ ถูกหลัก
สุขาภิบาลและมี
สภาพแวดลอมที่ดีข้ึน
และย่ังยืน 

รอยละของประชาชน
ที่มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

จํานวนประชาชนมีสวน
รวมในประชาธิปไตย
มากข้ึน 

รอยละของประชาชนที่
ไดรับการชวยเหลือจาก
การประสบสาธารณภัย 

ศิลปะ โบราณสถาน 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
ภูมิปญญาทองถ่ินและ
วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน
ไดรับการอนุรักษและคงอยู
ตอไป 

คาเปาหมาย 

พาณิชยกรรม และการ
ลงทุนที่ไดรับการสงเสริม
และพัฒนาย่ิงข้ึน 

จํานวนประชาชนที่ไดรับการ
ฝกอาชีพและสามารถนําไป 
ใชในการดํารงชีพได 

จํานวนเด็ก สตรี ผูสูงอาย 
คนพิการ และผูดอย 
โอกาสที่ไดรับการ
สงเสริมและมีชีวติความ
เปนอยูที่ดีข้ึน 

จํานวนประชาชนที่ไดรับ
การสงเสริม สนับสนุนให
หางไกลยาเสพติด 

รอยละของประชาชนอายุ 
๓-๑๕ ป ไดรับการศึกษา 

รอยละของครัวเรือนที่ไดรับ
ประโยชนจากการพัฒนา 
และใชประโยชนตาม
กฎหมายที่กําหนด 

รอยละของครัวเรือนที่มี  
ไฟฟาและประปาใช 

การจราจรและขนสงมี    
สภาพคลองตัวมากข้ึน 

จํานวนตลาด ทาเทียบเรือ 
ทาขาม และที่จอดรถที่ได
มาตรฐาน และประชาชน
สามารถใชบริการไดดีข้ึน 

จํานวนโรงฆาสัตวที่ได
มาตรฐานและสะอาด
ตามหลักอนามัย 

จํานวนสุสานและฌาปน
สถานไดมาตรฐานและ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

จํานวนประชาชนที่ไดใช
ประโยชนจากที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

รอยละของพ้ืนที่สีเขียว
ในชุมชนที่ไดรับการ
พัฒนา 

รอยละของประชาชนที
เขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถ่ิน 

รอยละของประชาชนมี
ความพึงพอใจในระบบ
บริหารจัดการและ
บริการของรัฐมากข้ึน 

จํานวนวัสดุอุปกรณ         
และเครื่องมือที่จัดหา 

จํานวนโรงมหรสพและ
สาธารณสถานอ่ืนๆ 
ไดรับการรักษาความ
ปลอดภัย 

จํานวนครัวเรือนที่ไดรับ
การดูแลเก่ียวกับการ  
ปศุสัตวที่ไดมาตรฐาน จํานวนกลุมเปาหมายที่

ไดรับการสงเคราะหและ 
มีชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึน 

จํานวนประชาชนที่ไดรับ
การสงเสริมและสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน
ได 

จํานวนประชาชน/
ครอบครัวที่ไดรับบริการ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

จํานวนกลุมที่ไดรับการ
สงเสริมสนับสนุน 

จํานวนชุมชน/หมูบานที่
สะอาดและเปนระเบียบ
เรียบรอยเพ่ิมข้ึน 

จํานวนสนามกีฬา 
สวนสาธารณะและ
สถานที่พักผอนหยอนใจ
ที่ไดรับการพัฒนาและมี
คุณภาพย่ิงข้ึน 

จํานวนครอบครัวที่ไดรับ
การสงเสริมสนับสนุน 

การลงทุนภาคอุตสาหกรรม
ที่ไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาย่ิงข้ึน 

การเกษตรกรรมมีความ
ปลอดภัยและไดมาตรฐาน
ย่ิงข้ึน 

การทองเที่ยวที่ไดรับการ
พัฒนาและมีนักทองเที่ยว
เพ่ิมข้ึน 

การปศุสัตวที่ไดมาตรฐาน
ปลอดภัยมากข้ึน 

รอยละของประชาชนที่เขา
รวมประชุมประชาคม 

การบริหารราชการองคกรมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

จํานวนประชาชนที่ไดรับ
การสงเสริมการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

การจัดงานพิธีการทาง
ศาสนาและวันสําคัญตางๆ   
มีประชาชนใหความรวมมือ
มากข้ึน 

จํานวนพิพิธภัณฑและหอ
จดหมายเหตุที่ไดรับการ
สงเสริม 
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๑.๑ กอสราง ปรับปรุง 
บํารุงรักษาทางบก ทาง 
น้ํา และทางระบายน้ํา 

๒.๑ บริหารจัดการ
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย และ
มลพิษตางๆ 

กลยุทธ 

๑.๒ พัฒนางาน         
ผังเมือง การใชประโยชน
ที่ดิน และการควบคุม
อาคาร 

๑.๓ พัฒนาระบบไฟฟา
และประปา 

๑.๔ พัฒนาระบบจราจร 
ขนสงมวลชน การ
วิศวกรรมจราจร และ
บุคลากร 

๑.๕ กอสราง ปรับปรุง 
บํารุงรักษาตลาด ทา
เทียบเรือ ทาขาม และที่
จอดรถ 

๒.๒ สงเสริม สนับสนุน 
ควบคุมการฆาสัตว  

๒.๓ สงเสริม สนับสนุน 
ควบคุมสุสาน และ            
ฌาปณสถาน 

๒.๔ สงเสริม สนับสนุน 
บํารุงรักษา และการใช
ประโยชนจากที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๓.๑ สงเสริม สนับสนุน
การปองกันรักษาความ
สงบเรียบรอยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

๒.๕ สงเสริม สนับสนุน 
การลดภาวะโลกรอน  

๓.๒ สงเสริม สนับสนุน
ประชาธิปไตย และสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน 

๓.๕ สงเสริม พัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

๓.๓ สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนในการ
พัฒนาทองถ่ิน 

๓.๔ พัฒนาและปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการและ
การบริการ 

๓.๖ สงเสริม สนับสนุน
การรักษาความปลอดภัย 
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย และการ
อนามัย โรงมหรสพ       
และสาธารณสถานอ่ืนๆ 

๓.๗ สงเสริม ปรับปรุง 
งานปองกันและบรรเทา          
สาธารณภัย 

๓.๘ การควบคุมการเลี้ยง
สัตวและปลอยสัตว 

๔.๑ สงเสริม 
สนับสนุนการศึกษา 
ทั้งในและนอก
โรงเรียน 

๔.๗ สงเสริม สนับสนุน
เครือขายองคกรภาค
ประชาชนในรูปแบบ
ตางๆ 

๕.๑ สงเสริม สนับสนุน     
การฝกและประกอบอาชีพ 

๖.๑ สงเสริม สนับสนุน 
บํารุงรักษาศิลปะ 
โบราณสถาน  วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดี
ของทองถ่ิน 

๔.๒ ปองกัน แกไข เฝา
ระวังปญหายาเสพติด 

๔.๓ สงเสริม สนับสนุน
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
ผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูดอยโอกาส 

๔.๔ สงเสริม สนับสนุน
การสังคมสงเคราะห 

๔.๕ สงเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๔.๖ สงเสริม สนับสนุน
การสาธารณสุข การ
อนามัยครอบครัวและการ
รักษาพยาบาล 

๔.๘ สงเสริม สนับสนุน
การ รักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง 

๔.๙ สงเสริม สนับสนุน
กีฬา สวนสาธารณะ  
และสถานที่ พักผอน
หยอนใจ 

๔.๑๐ สงเสริม 
สนับสนุนกีฬา 
สวนสาธารณะ และ
สถานที่พักผอนหยอนใจ 

๕.๒ สงเสริม สนับสนุนการ
พาณิชย การลงทุน 

๕.๓ สงเสริม สนับสนุนการ
ลงทุนภาค อุตสาหกรรม 

๕.๔ สงเสริม สนับสนุน 
ภาคเกษตรกรรม ปลอดภัย
ไดมาตรฐาน 

๕.๕ สงเสริม สนับสนุนการ
ทองเที่ยว 

๕.๖ สงเสริม สนับสนุน 
อาชีพการเลี้ยงสัตว 

๕.๗ สงเสริม สนับสนุน        
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน, 
แผนชุมชน/หมูบาน และการ
ประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

๕.๘ สงเสริมการบริหาร
จัดการองคกรปกครอง            
สวนทองถิ่น 

๕.๙ สงเสริม สนับสนุนการ
เปนประชาคม อาเซียน 

๖.๒ สงเสริม สนับสนุน ดาน
ศาสนา และวันสําคัญตางๆ 

๖.๓ สงเสริมใหมีและ  
สนับสนุนพิพิธภัณฑและ       
หอจดหมายเหตุ 

แบบ ยท.02 

คาเปาหมาย 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ 
 

คาเปาหมาย 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ 

คาเปาหมาย 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ 

คาเปาหมาย
ยุทธศาสตรท่ี ๔ 

คาเปาหมาย 
ยุทธศาสตรท่ี ๕ 

คาเปาหมาย 
ยุทธศาสตรท่ี ๖ 

คาเปาหมาย 
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กลยุทธท่ี ๑ 
 

กลยุทธท่ี ๒ กลยุทธท่ี ๓ กลยุทธท่ี ๔ กลยุทธท่ี ๕ กลยุทธท่ี ๖ 

แบบ ยท.02 

กลยุทธ 

แผนงานเคหะ       
และชุมชน 

แผนงาน 
สาธารณสุข 

แผนงาน 
การเกษตร 

แผนงานบริหาร   
งานทั่วไป 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานสังคม
สงเคราะห 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
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 3.5.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา 
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาใหเปนเมือง
นาอยู รองรับการ
อยูอาศัยของ
ประชาชนทุกระดับ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
พัฒนาเมือง
นนทบุรี เพื่อการ
อยูอาศัยของ
ประชาชนอยาง
มีความสุข 
 

ยุทธศาสตรที่ 1  
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 
 

1. การคมนาคมมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
และสามารถปองกัน
น้ําทวมขัง ถนน ซอย 
และที่ อยูอาศัยของ
ประชาชน 
 
2. ประชาชน         
ไดรับบริการ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
พื้นฐานอันพึงมีใน
ทองถิ่น อยางครบ 
ถวนและทั่วถึง 
 

๑. จํานวน
เสนทางที่ได
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 
๒. จํานวน
ครัวเรือนที่ไดรับ
บริการ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
ครบถวนทุก
ประเภท 

20 25 30 35 ปละ 5   
สายทาง 

กลยุทธที่ ๑ 
กอสราง ปรับปรุง 
บํารุงรักษาทาง
บก ทางน้ํา และ
ทางระบายน้ํา   

1. โครงการกอสราง ปรับปรุง 
ซอมแซมถนน 

กองชาง - 

5 7 9 11 ปละ 2 แหง 2. โครงการกอสราง ปรับปรุง 
ซอมแซมสะพาน 

กองชาง - 
 

10 12 14 16 ปละ 2 แหง 3. โครงการกอสราง ปรับปรุง 
ซอมแซมเขื่อน 

กองชาง - 
 

4 6 8 10 ปละ 2 แหง 4. โครงการกอสรางและปรับปรุง
ประตูกั้นน้ํา/ประตูระบายน้ํา/
สถานีสูบน้ํา 

กองชาง - 
 

4 6 8 10 ปละ 2 แหง 5. โครงการกอสราง ปรับปรุง
และซอมแซมทาวงเดินเทาพรอม
ราวกันตก 

กองชาง - 
 

4 6 8 10 ปละ 2 แหง 6. โครงการกอสราง ปรับปรุง
และซอมแซมทอระบายน้ําและ
บอพัก 

กองชาง - 

1 2 3 4 ปละ 1 คร้ัง 7. โครงการขุดลอกคูน้ํา รองน้ํา
หรือทอระบายน้ําและคูคลอง 

กองชาง - 
 

2 4 6 8 ปละ 2 แหง 8. โครงการกอสรางคันดินกั้นน้ํา 
พรอมวางทอลอดระบายน้ําใน
พื้นที่ 

กองชาง - 
 

 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร 

แบบ ยท.03 
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 3.5.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน (ตอ) 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา 
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาใหเปนเมือง
นาอยู รองรับการ
อยูอาศัยของ
ประชาชนทุกระดับ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
พัฒนาเมือง
นนทบุรี เพื่อการ
อยูอาศัยของ
ประชาชนอยาง
มีความสุข 
 

ยุทธศาสตรที่ 1  
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 
 

1. การคมนาคมมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
และสามารถปองกัน
น้ําทวมขัง ถนน ซอย 
และที่ อยูอาศัยของ
ประชาชน 
 
2. ประชาชน         
ไดรับบริการ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
พื้นฐานอันพึงมีใน
ทองถิ่น อยางครบ 
ถวนและทั่วถึง 
 

๑. จํานวน
เสนทางที่ได
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 
๒. จํานวน
ครัวเรือนที่ไดรับ
บริการ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
ครบถวนทุก
ประเภท 

๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ รอยละ ๑๐ 
ตอป 

กลยุทธที่ 3 
พัฒนาระบบ
ไฟฟาและประปา 

1. โครงการติดต้ัง/ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะทุกหมูบานในเขตพื้นที่ 

กองชาง การไฟฟาเขต         
บางบัวทอง 

9 9 9 9 9 หมูบาน    
ทุกป 

2. โครงการซอมแซมและปรับปรุง
ไฟฟาสาธารณะทุกหมูบานในเขต
พื้นที่ 

กองชาง การไฟฟาเขต         
บางบัวทอง 

1 2 3 4 ปละ 1 แหง 3. โครงการติดต้ังแผงโซลาเซลล
ผลิตกระแสไฟฟา 

กองชาง - 

๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ รอยละ ๑๐ 
ตอป 

4. โครงการติดต้ังทอแชละขยาย
เขตวางทอประปานครหลวงในเขต
พื้นที่ 

กองชาง สํานักงาน 
ประปา 
สาขา 

บางบัวทอง 

9 9 9 9 9 หมูบาน  
ทุกป 

5. โครงการปรับปรุง ซอมแซมและ
บํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน
และประปานครหลวงในเขตพื้นที่ 

กองชาง สํานักงาน 
ประปา 
สาขา 

บางบัวทอง 

 

 

 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร 

แบบ ยท.03 
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 3.5.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน (ตอ) 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา 
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาใหเปนเมือง
นาอยู รองรับการ
อยูอาศัยของ
ประชาชนทุกระดับ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
พัฒนาเมือง
นนทบุรี เพื่อการ
อยูอาศัยของ
ประชาชนอยาง
มีความสุข 
 

ยุทธศาสตรที่ 1  
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 
 

1. การคมนาคมมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
และสามารถปองกัน
น้ําทวมขัง ถนน ซอย 
และที่ อยูอาศัยของ
ประชาชน 
 
2. ประชาชน         
ไดรับบริการ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
พื้นฐานอันพึงมีใน
ทองถิ่น อยางครบ 
ถวนและทั่วถึง 

๑. จํานวน
เสนทางที่ได
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 
๒. จํานวน
ครัวเรือนที่ไดรับ
บริการ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
ครบถวนทุก
ประเภท 

15 20 25 30 ปละ 5 ปาย กลยุทธที่ 4 
พัฒนาระบบ 
จราจร ขนสง
มวลชน การ
วิศวกรรมจราจร 
และบุคลากร 

1. โครงการติดต้ังปาย 
ประชาสัมพันธเขตควบคุมอาคาร 

กองชาง - 

15 20 25 30 ปละ 5 ปาย 2. โครงการติดต้ังปาย
ประชาสัมพันธเขตตําบลละหาร 

กองชาง - 

15 20 25 30 ปละ 5 ปาย 3. โครงการติดต้ังปายจราจร 
ปายบอกทางและบอกสถานที่
ราชการตางๆ ในเขตพื้นที่ 

กองชาง - 

1 2 3 4 ปละ 1 คร้ัง 4. โครงการจัดทําส่ิงอํานวยความ
ปลอดภัยเพื่อปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

กองชาง - 

1 2 3 4 ปละ 1 แหง 5. โครงการกอสรางศาลาพัก
ผูโดยสารริมทางสาธารณะ 

กองชาง - 

 
 
 
 
 
 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร 
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 3.5.2 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา 
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 2 
พัฒนาใหเปนเมือง 
ที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 2 
เสริมสรางและ
พัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๒  
การพัฒนาดาน
บริหารจัดการ
และอนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
 

ส่ิงแวดลอมไมเปน
มลพิษ ชุมชนสะอาด 
สวยงามและนาอยู
อาศัย 
 

1. ประชาชน
สามารถกําจัด
ขยะมูลฝอยอยาง
ถูกสุขลักษณะ 
 
2. ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม             
มากขึ้น 
 
3. มีสถานที่
สําหรับพักผอน
หยอนใจ ออก
กําลังกายและ
เลนกีฬาเพิ่มขึ้น 

1 2 3 4 ปละ 1 คัน กลยุทธที่ ๑ 
บริหารจัดการ
ระบบกําจัดขยะ
มูลฝอย ส่ิงปฏิกูล 
น้ําเสีย และ
มลพิษตางๆ 

1. โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ 
 

กอง          
สาธารณสุขฯ 

- 

300 400 500 600 ปละ 100 ใบ 2. โครงการจัดซ้ือถังขยะรองรับ
ขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท 

กอง          
สาธารณสุขฯ 

- 

1 - - - จัดซ้ือคร้ังเดียว 
1 คัน 

3. โครงการจัดซ้ือรถสุขา
เคล่ือนที่ 

กอง          
สาธารณสุขฯ 

- 

1 - - - จัดซ้ือคร้ังเดียว 
1 คัน 

4. โครงการจัดซ้ือรถดูดส่ิงปฏิกูล กอง          
สาธารณสุขฯ 

- 

1 - - - จัดซ้ือคร้ังเดียว 
1 แหง 

5. จัดซ้ือที่ดินเพื่อสรางศูนยบริหาร
จัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

กอง          
สาธารณสุขฯ 

- 

1 - - - กอสรางคร้ังเดียว 
1 แหง 

6. กอสรางอาคารศูนยบริหาร
จัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

กอง          
สาธารณสุขฯ 

- 

1 1 1 1 เชาคร้ังเดียว            
1 แหง 

7. เชาพื้นที่/อาคารสถานที่สําหรับ
จอดเก็บรถบรรทุกขยะมูลฝอย 

กอง          
สาธารณสุขฯ 

- 

70 80 90 100 รอยละ 10 ของ
ครัวเรือน ตอป 

8. โครงการรณรงคประชาสัมพันธ
การคัดแยกขยะ 

กอง          
สาธารณสุขฯ 

- 

70 80 90 100 รอยละ 10 ของ
ครัวเรือน ตอป 

9. โครงการคัดแยกขยะในชุมชน กอง          
สาธารณสุขฯ 

- 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 10. โครงการกําจัดขยะมูลฝอย
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

กอง          
สาธารณสุขฯ 

- 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 11. โครงการชาวละหารรวมใจ
พิทักษส่ิงแวดลอม 

กอง          
สาธารณสุขฯ 

- 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร 

แบบ ยท.03 
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 3.5.2 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (ตอ) 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา 
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 2 
พัฒนาใหเปนเมือง 
ที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 2 
เสริมสรางและ
พัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๒  
การพัฒนาดาน
บริหารจัดการ
และอนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
 

ส่ิงแวดลอมไมเปน
มลพิษ ชุมชนสะอาด 
สวยงามและนาอยู
อาศัย 
 

1. ประชาชน
สามารถกําจัด
ขยะมูลฝอยอยาง
ถูกสุขลักษณะ 
 
2. ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม             
มากขึ้น 
 
3. มีสถานที่
สําหรับพักผอน
หยอนใจ ออก
กําลังกายและ
เลนกีฬาเพิ่มขึ้น 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป กลยุทธที่ ๑ 
บริหารจัดการ
ระบบกําจัดขยะ
มูลฝอย ส่ิงปฏิกูล 
น้ําเสีย และ
มลพิษตางๆ 

12. โครงการชาวละหารรวมใจ
ลดมลพิษพิชิตโรค 

กอง          
สาธารณสุขฯ 

- 

1 2 3 4 ติดต้ังเคร่ือง
ตรวจวัดคุณภาพ 
ปละ 1 เคร่ือง 

13. โครงการพัฒนาระบบเฝา
ระวังและปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้ง
จากคลองสาธารณะ 

กอง          
สาธารณสุขฯ 

- 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 14. โครงการสรางวินัยการ
จัดการขยะในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

กอง          
สาธารณสุขฯ 

- 

1 2 3 4 ติดต้ังเคร่ือง
ตรวจวัดคุณภาพ 
ปละ 1 เคร่ือง 

15. โครงการเฝาระวังคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมเพื่อสงเสริมสถาน
ประกอบการเชิงนิเวศ 

กอง          
สาธารณสุขฯ 

- 

1 2 3 4 ปละ 1 แหง 16. โครงการกอสราง/ปรับปรุง/
ซอมแซมบอบําบัดน้ําเสียใน
หมูบาน/ชุมชน 

กอง          
สาธารณสุขฯ 

- 

1 2 3 4 ปละ 1 คร้ัง 17. โครงการคลองสวยน้ําใส กองชาง - 

 
 
 
 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร 

แบบ ยท.03 
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 3.5.2 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (ตอ) 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา 
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 2 
พัฒนาใหเปนเมือง 
ที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 2 
เสริมสรางและ
พัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๒  
การพัฒนาดาน
บริหารจัดการ
และอนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
 

ส่ิงแวดลอมไมเปน
มลพิษ ชุมชนสะอาด 
สวยงามและนาอยู
อาศัย 
 

1. ประชาชน
สามารถกําจัด
ขยะมูลฝอยอยาง
ถูกสุขลักษณะ 
 
2. ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม             
มากขึ้น 
 
3. มีสถานที่
สําหรับพักผอน
หยอนใจ ออก
กําลังกายและ
เลนกีฬาเพิ่มขึ้น 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป กลยุทธที่ 4  
สงเสริม 
สนับสนุน 
บํารุงรักษา   
และการใช
ประโยชนจาก
ที่ดิน ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

1. โครงการสํารวจสถาน
ประกอบการในเขตตําบลละหาร 

กอง          
สาธารณสุขฯ 

- 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 2. โครงการจัดกิจกรรมอันเนื่อง   
มาจากพระราชดําริและวันสําคัญ
ตางๆ 

กองสงเสริม
การเกษตร 

- 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 3. สนับสนุนการดําเนินงาน
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา 
จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

กองสงเสริม
การเกษตร 

- 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป กลยุทธที่ 5 
สงเสริม 
สนับสนุนการลด
ภาวะโลกรอน 

1. โครงการปรับปรุงและดูแล
รักษาภูมิทัศนในพื้นที่ 

กองชาง - 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 2. โครงการอนุรักษพลังงานและ 
สงเสริมพลังงานทดแทน 

สํานักงานปลัด - 

 
 
 
 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร 

แบบ ยท.03 
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 3.5.3 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา 
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาใหเปนเมือง
นาอยู รองรับการ
อยูอาศัยของ
ประชาชนทุกระดับ 

ยุทธศาสตรที่ 4  
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย
และสังคมให
กาวหนา 
ปลอดภัยและ
ยั่งยืน 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๓  
การพัฒนาดาน
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม/
ความปลอดภัย 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบรอย 
 

1. ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 
๒. ประชาชนมีสวน
รวมในการพัฒนา
ทองถิ่น 

1. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
และปลอดภัย        
มากขึ้น 
 
2. รอยละของ
หมูบานเส่ียงภัย    
มีการดําเนินการ
ปองกันและแกไข
ปญหาสาธารณภัย 
 
3. กลุมเปาหมาย
ไดรับการสงเสริม 
การปองกันและ
แกไขปญหา             
สาธารณภัย 
 
4. ประชาชนมี
สวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น 
มากขึ้น 

1 2 3 4 ปละ 1 แหง กลยุทธที่ ๑ 
สงเสริม 
สนับสนุนการ
ปองกันรักษา
ความสงบ
เรียบรอยในชีวิต
และทรัพยสิน 

1. โครงการกอสรางปอมจุดตรวจ 
สําหรับสายตรวจและเจาหนาที่  
อปพร. ในพื้นที่ 

สํานักงานปลัด - 

2 2 2 2 2 คร้ัง ทุกป 2. โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุในเทศกาลสําคัญ 

สํานักงานปลัด - 

10 15 20 25 ปละ 5 แหง 3. โครงการติดต้ังและซอมแซม
ระบบกลองวงจรปดในเขตพื้นที่  

สํานักงานปลัด - 

1 1 1 1 1 คร้ัง ทุกป 4. โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 

สํานักงานปลัด - 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 5. โครงการอบรมการใชถัง
ดับเพลิงและซอมแผนดับเพลิงแก
เด็ก เยาวชนและประชาชนใน 
พื้นที่ 

สํานักงานปลัด - 

1 - - - จัดซ้ือคร้ังเดียว      
1 คัน 

6. โครงการจัดซ้ือรถดับเพลิง สํานักงานปลัด - 

10  12 14 16 ปละ 2 รายการ 7. จัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สํานักงานปลัด - 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 8. โครงการซักซอมแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อัคคีภัย 
ภัยทางถนน และภัยแลง 

สํานักงานปลัด - 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 9. โครงการสงเสริมการใหความรู
ดานสาธารณภัย อุทกภัย ภัยทาง
น้ํา และวาตภัย 

สํานักงานปลัด - 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร 

แบบ ยท.03 
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 3.5.3 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย (ตอ) 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา 
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาใหเปนเมือง
นาอยู รองรับการ
อยูอาศัยของ
ประชาชนทุกระดับ 

ยุทธศาสตรที่ 4  
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย
และสังคมให
กาวหนา 
ปลอดภัยและ
ยั่งยืน 
 
 

ยุทธศาสตรที ่๓  
การพัฒนาดาน
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม/
ความปลอดภัย 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบรอย 
 

1. ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 
๒. ประชาชนมีสวน
รวมในการพัฒนา
ทองถิ่น 

1. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
และปลอดภัย        
มากขึ้น 
 
2. รอยละของ
หมูบานเส่ียงภัย    
มีการดําเนินการ
ปองกันและแกไข
ปญหาสาธารณภัย 
 
3. กลุมเปาหมาย
ไดรับการสงเสริม 
การปองกันและ
แกไขปญหา             
สาธารณภัย 
 
4. ประชาชนมี
สวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น 
มากขึ้น 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป กลยุทธที่ ๑ 
สงเสริม 
สนับสนุนการ
ปองกันรักษา
ความสงบ
เรียบรอยในชีวิต
และทรัพยสิน 

10. โครงการซอมแผนอพยพหนี
ไฟแกพนักงานสวนตําบล 

สํานักงานปลัด - 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 11. โครงการอบรมการใชอุปกรณ
กูชีพใหแกเจาหนาที่ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และ อปพร. 

สํานักงานปลัด - 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 12. โครงการติดต้ังถังดับเพลิง
ประจําตําบลละหาร 

สํานักงานปลัด - 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 13. สนับสนุนและการบูรณาการ
เพื่อบรรเทาทุกขดานสาธารณภัย
ใหแกประชาชนในพื้นที่ 

สํานักงานปลัด - 

 
 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร 

แบบ ยท.03 
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 3.5.3 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย (ตอ) 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา 
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาใหเปนเมือง
นาอยู รองรับการ
อยูอาศัยของ
ประชาชนทุกระดับ 

ยุทธศาสตรที่ 4  
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย
และสังคมให
กาวหนา 
ปลอดภัยและ
ยั่งยืน 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๓  
การพัฒนาดาน
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม/
ความปลอดภัย 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบรอย 
 

1. ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 
๒. ประชาชนมีสวน
รวมในการพัฒนา
ทองถิ่น 

1. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
และปลอดภัย        
มากขึ้น 
 
2. รอยละของ
หมูบานเส่ียงภัย    
มีการดําเนินการ
ปองกันและแกไข
ปญหาสาธารณภัย 
 
3. กลุมเปาหมาย
ไดรับการสงเสริม 
การปองกันและ
แกไขปญหา             
สาธารณภัย 
 
4. ประชาชนมี
สวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น 
มากขึ้น 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป กลยุทธที่ 2  
สงเสริม 
สนับสนุน
ประชาธิปไตย
และสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน 
 
 
 

1. โครงการติดต้ัง ปรับปรุงและ
ขยายเสียงตามสาย/ไรสายประจํา
หมูบานในพื้นที่ 

สํานักงานปลัด - 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 2. โครงการติดต้ังบอรด
ประชาสัมพันธ 

สํานักงานปลัด - 

1 2 3 4 ปละ 1 แหง 3. โครงการกอสราง/ปรับปรุง
ศาลาประชาคม/ศาลา
อเนกประสงค/อาคาร
อเนกประสงคประจําหมูบาน 

สํานักงานปลัด - 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป กลยุทธที่ 3 
สงเสริมการมี  
สวนรวมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาทองถิ่น 

1. โครงการออกหนวยบริการ 
อบต.เคล่ือนที่พบประชาชน 

สํานักงานปลัด - 

 
 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร 

แบบ ยท.03 
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 3.5.3 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย (ตอ) 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา 
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาใหเปนเมือง
นาอยู รองรับการ
อยูอาศัยของ
ประชาชนทุกระดับ 

ยุทธศาสตรที่ 4  
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย
และสังคมให
กาวหนา 
ปลอดภัยและ
ยั่งยืน 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๓  
การพฒันาดาน
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม/
ความปลอดภัย 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบรอย 
 

1. ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 
๒. ประชาชนมีสวน
รวมในการพัฒนา
ทองถิ่น 

1. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
และปลอดภัย        
มากขึ้น 
 
2. รอยละของ
หมูบานเส่ียงภัย    
มีการดําเนินการ
ปองกันและแกไข
ปญหาสาธารณภัย 
 
3. กลุมเปาหมาย
ไดรับการสงเสริม 
การปองกันและ
แกไขปญหา             
สาธารณภัย 
 
4. ประชาชนมี
สวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น 
มากขึ้น 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป กลยุทธที่ 7 
สงเสริม ปรับปรุง
งานปองกัน         
และบรรเทา                      
สาธารณภัย 

1. โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเบื้องตน (EMS) 

กองสาธารณสุขฯ - 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 2. โครงการพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานกูชีพฉุกเฉิน 

กองสาธารณสุขฯ - 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 3. โครงการรณรงคใหความรูการ
บริการการแพทยฉุกเฉิน 

กองสาธารณสุขฯ - 

 
 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร 
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 3.5.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา 
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาใหเปนเมือง
นาอยู รองรับการ
อยูอาศัยของ
ประชาชนทุกระดับ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
พัฒนาเมือง
นนทบุรี เพื่อการ
อยูอาศัยของ
ประชาชนอยาง
มีความสุข 
 
ยุทธศาสตรที่ 4  
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย
และสังคมให
กาวหนา 
ปลอดภัยและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ ๔  
การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

1. ประชาชนปลอดภัย
จากโรคติดตอ มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี 
 
๒. เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผู
พิการ ผูปวยเอดส ผู
ยากไรและผูดอยโอกาส
ไดรับการสงเคราะหให
สามารถดํารงชีพไดอยาง
ปกติสุขตามอัตภาพและ
สามารถชวยเหลือตนเอง
ได 
 
๓. ประชาชนไดรับ
การศึกษาและรับรูขอมูล
ขาวสารไดอยางทั่วถึง 
 
๔. ประชาชนมีสถานที่
สําหรับพักผอนหยอนใจ 
ออกกําลังกาย และเลน
กีฬา 
 
๕. ชุมชนเขมแข็ง 
ประชาชนมีความรัก
ความสามัคคีในชุมชน     
มีการประสานงานและ
ทํากิจกรรมสาธารณ 
ประโยชนรวมกัน 

1. ประชาชนมีสุขภาวะ 
ท่ีดี เขาถึงบริการ
สาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐานอยางเทา
เทียมกัน 
2. สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา คนพิการ และ
ผูดอยโอกาสอยางท่ัวถึง 
3. ประชาชนมีโอกาส
เรียนรูตลอดชีวิต 
4. สงเสริมใหสถาน 
ศึกษามีมาตรฐานมากข้ึน 
5. การแขงขันกีฬาและ
นันทนาการทําให
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงข้ึน 
6. มีสนามกีฬาและ
สวนสาธารณะให
ประชาชนไดออกกําลัง
กายมีสุขภาพแข็งแรง 
7. ประชาชนไดรับการ
สงเสริม สนับสนุนความ
เขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัว 
8. ประชาชนไดรับการ
รณรงคปองกัน 
ปราบปรามอาชญากรรม
และยาเสพติดทุก
ประเภท 

1 2 3 4 ปละ 1 แหง กลยุทธที่ ๑ 
สงเสริม 
สนับสนุน
การศึกษาทั้งใน
และนอก
โรงเรียน 

1. โครงการถมดินพรอมสราง
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ 

กองการศึกษา - 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 2. โครงการวันวิชาการเชิง
ปฏิบัติการ 

กองการศึกษา - 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 3. โครงการแขงขันกีฬาสีศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา - 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 4. โครงการพัฒนาและสนับสนุน
กิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพื้นที่ 

กองการศึกษา - 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 5. โครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งานพนักงานสวนตําบลและครู
ผูดูแลเด็ก 

กองการศึกษา - 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 6. โครงการจัดคายศึกษาเพื่อ
พัฒนาความรูของเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ตําบลละหาร 

กองการศึกษา - 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 7. โครงการอุดหนุนการจัด
กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในพื้นที่ตําบลละหาร 

กองการศึกษา - 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 8. โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา 

กองการศึกษา - 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร 

แบบ ยท.03 



 

แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

115 

 

 3.5.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต (ตอ) 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา 
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หนวย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาใหเปนเมือง
นาอยู รองรับการ
อยูอาศัยของ
ประชาชนทุกระดับ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
พัฒนาเมือง
นนทบุรี เพื่อการ
อยูอาศัยของ
ประชาชนอยาง
มีความสุข 
 
ยุทธศาสตรที่ 4  
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย
และสังคมให
กาวหนา 
ปลอดภัยและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ ๔  
การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

1. ประชาชนปลอดภัย
จากโรคติดตอ มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี 
 
๒. เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผู
พิการ ผูปวยเอดส ผู
ยากไรและผูดอยโอกาส
ไดรับการสงเคราะหให
สามารถดํารงชีพไดอยาง
ปกติสุขตามอัตภาพและ
สามารถชวยเหลือตนเอง
ได 
 
๓. ประชาชนไดรับ
การศึกษาและรับรูขอมูล
ขาวสารไดอยางทั่วถึง 
 
๔. ประชาชนมีสถานที่
สําหรับพักผอนหยอนใจ 
ออกกําลังกาย และเลน
กีฬา 
 
๕. ชุมชนเขมแข็ง 
ประชาชนมีความรัก
ความสามัคคีในชุมชน     
มีการประสานงานและ
ทํากิจกรรมสาธารณ 
ประโยชนรวมกัน 

1. ประชาชนมีสุขภาวะ 
ท่ีดี เขาถึงบริการ
สาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐานอยางเทา
เทียมกัน 
2. สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา คนพิการ และ
ผูดอยโอกาสอยางท่ัวถึง 
3. ประชาชนมีโอกาส
เรียนรูตลอดชีวิต 
4. สงเสริมใหสถาน 
ศึกษามีมาตรฐานมากข้ึน 
5. การแขงขันกีฬาและ
นันทนาการทําให
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงข้ึน 
6. มีสนามกีฬาและ
สวนสาธารณะให
ประชาชนไดออกกําลัง
กายมีสุขภาพแข็งแรง 
7. ประชาชนไดรับการ
สงเสริม สนับสนุนความ
เขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัว 
8. ประชาชนไดรับการ
รณรงคปองกัน 
ปราบปรามอาชญากรรม
และยาเสพติดทุก
ประเภท 

100 100 100 100 รอยละ 100           
ทุกป 

กลยุทธที่ ๑ 
สงเสริม 
สนับสนุน
การศึกษาทั้งใน
และนอก
โรงเรียน 

9. โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

กองการศึกษา - 

100 100 100 100 รอยละ 100           
ทุกป 

10. โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) 

กองการศึกษา - 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 11. โครงการสงเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา - 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 12. โครงการจัดหาเคร่ืองแตงกาย
สําหรับนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ละหาร 

กองการศึกษา - 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 13. โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา
สําหรับนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ละหาร 

กองการศึกษา - 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 14. โครงการสนับสนุนและ
สงเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู 
การจัดการศึกษาของโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ในพื้นที่ 

กองการศึกษา - 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 15. โครงการปรับปรุง ตอเติมและ
ซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ละหาร 

กองการศึกษา - 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 16. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละหาร 

กองการศึกษา - 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร 

แบบ ยท.03 
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 3.5.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต (ตอ) 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา 
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาใหเปนเมือง
นาอยู รองรับการ
อยูอาศัยของ
ประชาชนทุกระดับ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
พัฒนาเมือง
นนทบุรี เพื่อการ
อยูอาศัยของ
ประชาชนอยาง
มีความสุข 
 
ยุทธศาสตรที่ 4  
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย
และสังคมให
กาวหนา 
ปลอดภัยและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ ๔  
การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

1. ประชาชนปลอดภัย
จากโรคติดตอ มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี 
 
๒. เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผู
พิการ ผูปวยเอดส ผู
ยากไรและผูดอยโอกาส
ไดรับการสงเคราะหให
สามารถดํารงชีพไดอยาง
ปกติสุขตามอัตภาพและ
สามารถชวยเหลือตนเอง
ได 
 
๓. ประชาชนไดรับ
การศึกษาและรับรูขอมูล
ขาวสารไดอยางทั่วถึง 
 
๔. ประชาชนมีสถานที่
สําหรับพักผอนหยอนใจ 
ออกกําลังกาย และเลน
กีฬา 
 
๕. ชุมชนเขมแข็ง 
ประชาชนมีความรัก
ความสามัคคีในชุมชน     
มีการประสานงานและ
ทํากิจกรรมสาธารณ 
ประโยชนรวมกัน 

1. ประชาชนมีสุขภาวะ 
ท่ีดี เขาถึงบริการ
สาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐานอยางเทา
เทียมกัน 
2. สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา คนพิการ และ
ผูดอยโอกาสอยางท่ัวถึง 
3. ประชาชนมีโอกาส
เรียนรูตลอดชีวิต 
4. สงเสริมใหสถาน 
ศึกษามีมาตรฐานมากข้ึน 
5. การแขงขันกีฬาและ
นันทนาการทําให
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงข้ึน 
6. มีสนามกีฬาและ
สวนสาธารณะให
ประชาชนไดออกกําลัง
กายมีสุขภาพแข็งแรง 
7. ประชาชนไดรับการ
สงเสริม สนับสนุนความ
เขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัว 
8. ประชาชนไดรับการ
รณรงคปองกัน 
ปราบปรามอาชญากรรม
และยาเสพติดทุก
ประเภท 

1 - - - กอสรางคร้ังเดียว 
1 แหง 

กลยุทธที่ ๑ 
สงเสริม 
สนับสนุน
การศึกษาทั้งใน
และนอก
โรงเรียน 

17. โครงการกอสราง/ปรับปรุง
หองสมุดประชาชนประจําตําบล 

กองการศึกษา - 

1 2 3 4 ปละ 1 แหง 18. โครงการสนับสนุนที่อาน
หนังสือพิมพประจําหมูบาน 

กองการศึกษา - 

1 - - - กอสรางคร้ังเดียว 
1 แหง 

19. โครงการกอสรางศูนยการ
เรียนรูตลอดชีวิตประจําตําบล 

กองการศึกษา - 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร 

แบบ ยท.03 
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 3.5.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต (ตอ) 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา 
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาใหเปนเมือง
นาอยู รองรับการ
อยูอาศัยของ
ประชาชนทุกระดับ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
พัฒนาเมือง
นนทบุรี เพื่อการ
อยูอาศัยของ
ประชาชนอยาง
มีความสุข 
 
ยุทธศาสตรที่ 4  
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย
และสังคมให
กาวหนา 
ปลอดภัยและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ ๔  
การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

1. ประชาชนปลอดภัย
จากโรคติดตอ มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี 
 
๒. เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผู
พิการ ผูปวยเอดส ผู
ยากไรและผูดอยโอกาส
ไดรับการสงเคราะหให
สามารถดํารงชีพไดอยาง
ปกติสุขตามอัตภาพและ
สามารถชวยเหลือตนเอง
ได 
 
๓. ประชาชนไดรับ
การศึกษาและรับรูขอมูล
ขาวสารไดอยางทั่วถึง 
 
๔. ประชาชนมีสถานที่
สําหรับพักผอนหยอนใจ 
ออกกําลังกาย และเลน
กีฬา 
 
๕. ชุมชนเขมแข็ง 
ประชาชนมีความรัก
ความสามัคคีในชุมชน     
มีการประสานงานและ
ทํากิจกรรมสาธารณ 
ประโยชนรวมกัน 

1. ประชาชนมีสุขภาวะ 
ท่ีดี เขาถึงบริการ
สาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐานอยางเทา
เทียมกัน 
2. สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา คนพิการ และ
ผูดอยโอกาสอยางท่ัวถึง 
3. ประชาชนมีโอกาส
เรียนรูตลอดชีวิต 
4. สงเสริมใหสถาน 
ศึกษามีมาตรฐานมากข้ึน 
5. การแขงขันกีฬาและ
นันทนาการทําให
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงข้ึน 
6. มีสนามกีฬาและ
สวนสาธารณะให
ประชาชนไดออกกําลัง
กายมีสุขภาพแข็งแรง 
7. ประชาชนไดรับการ
สงเสริม สนับสนุนความ
เขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัว 
8. ประชาชนไดรับการ
รณรงคปองกัน 
ปราบปรามอาชญากรรม
และยาเสพติดทุก
ประเภท 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป กลยุทธที่ 2 
ปองกัน แกไข 
เฝาระวังปญหา
ยาเสพติด 

1. โครงการรณรงคและสงเสริมส่ือ
การประชาสัมพันธถึงโทษภัยของ
ยาเสพติด 

กองสาธารณสุขฯ - 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 2. โครงการเยาวชนรุนใหม รวมใจ
รวมพลังประสานตานภัยยาเสพติด 

กองสาธารณสุขฯ - 

50 50 50 50 ปละ 50 คนทุกป 3. โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

กองสาธารณสุขฯ - 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 4. อุดหนุนกิจกรรมการพัฒนา
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในเด็กและเยาวชน 

กองสาธารณสุขฯ - 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 5. โครงการจัดการศึกษาอบรมการ
รณรงคเพื่อตอตานและปองกันยา
เสพติดสําหรับเยาวชน (D.A.R.E.) 

กองการศึกษา - 

100  200 300 400 ปละ 100 คน 6. โครงการจัดการแขงขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนตานยาเสพติ  

กองการศึกษา - 

5 10 15 20 ปละ 5 คน 7. โครงการจัดสงเสริมและ
สนับสนุนสรางแกนนําเยาวชนตาน
ยาเสพติดในชุมชน 

กองการศึกษา - 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 8. จัดสงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเชิงบวกสําหรับเยาวชน
ตานยาเสพติด 

กองการศึกษา - 

1 2 3 4 ปละ 1 แหง 9. โครงการกอสรางสนามกีฬา
ตานยาเสพติด 

กองการศึกษา - 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร 
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 3.5.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต (ตอ) 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา 
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาใหเปนเมือง
นาอยู รองรับการ
อยูอาศัยของ
ประชาชนทุกระดับ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
พัฒนาเมือง
นนทบุรี เพื่อการ
อยูอาศัยของ
ประชาชนอยาง
มีความสุข 
 
ยุทธศาสตรที่ 4  
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย
และสังคมให
กาวหนา 
ปลอดภัยและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ ๔  
การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

1. ประชาชนปลอดภัย
จากโรคติดตอ มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี 
 
๒. เด็ก สตรี ผูสูงอายุ            
ผูพิการ ผูปวยเอดส ผู
ยากไรและผูดอยโอกาส
ไดรับการสงเคราะหให
สามารถดํารงชีพไดอยาง
ปกติสุขตามอัตภาพและ
สามารถชวยเหลือตนเอง
ได 
 
๓. ประชาชนไดรับ
การศึกษาและรับรูขอมูล
ขาวสารไดอยางทั่วถึง 
 
๔. ประชาชนมีสถานที่
สําหรับพักผอนหยอนใจ 
ออกกําลังกาย และเลน
กีฬา 
 
๕. ชุมชนเขมแข็ง 
ประชาชนมีความรัก
ความสามัคคีในชุมชน     
มีการประสานงานและ
ทํากิจกรรมสาธารณ 
ประโยชนรวมกัน 

1. ประชาชนมีสุขภาวะ 
ท่ีดี เขาถึงบริการ
สาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐานอยางเทา
เทียมกัน 
2. สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา คนพิการ และ
ผูดอยโอกาสอยางท่ัวถึง 
3. ประชาชนมีโอกาส
เรียนรูตลอดชีวิต 
4. สงเสริมใหสถาน 
ศึกษามีมาตรฐานมากข้ึน 
5. การแขงขันกีฬาและ
นันทนาการทําให
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงข้ึน 
6. มีสนามกีฬาและ
สวนสาธารณะให
ประชาชนไดออกกําลัง
กายมีสุขภาพแข็งแรง 
7. ประชาชนไดรับการ
สงเสริม สนับสนุนความ
เขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัว 
8. ประชาชนไดรับการ
รณรงคปองกัน 
ปราบปรามอาชญากรรม
และยาเสพติดทุก
ประเภท 

50 60 70 80 รอยละ 10 ตอป กลยุทธที่ 3  
สงเสริม 
สนับสนุน
คุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี ผูสูงอายุ 
คนพิการ และ
ผูดอยโอกาส 

1. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ 

กองการศึกษา - 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 2. โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพสตรีและครอบครัว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

- 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูในวัน
ผูสูงอายุ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

- 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสรางเครือขายในชมรม
ผูสูงอายุตําบลละหาร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

- 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 5. โครงการฝกอบรมและสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อการดูแลผูสูงอายุ
ของตําบลละหาร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

- 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 6. โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพทางรางกายและจิตใจ
ผูสูงอายุของตําบลละหาร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

- 

2 2 2 2 ปละ 2 คร้ัง ทุกป 7. โครงการสงเสริมความเขมแข็ง
ของชมรมผูสูงอายุตําบลละหาร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

- 

50 60 70 80 รอยละ 10 ตอป 8. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเยาวชน
ใหหางไกลยาเสพติด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

- 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 9. โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูพิการ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

- 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร 

แบบ ยท.03 
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 3.5.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต (ตอ) 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา 
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาใหเปนเมือง
นาอยู รองรับการ
อยูอาศัยของ
ประชาชนทุกระดับ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
พัฒนาเมือง
นนทบุรี เพื่อการ
อยูอาศัยของ
ประชาชนอยาง
มีความสุข 
 
ยุทธศาสตรที่ 4  
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย
และสังคมให
กาวหนา 
ปลอดภัยและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ ๔  
การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

1. ประชาชนปลอดภัย
จากโรคติดตอ มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี 
 
๒. เด็ก สตรี ผูสูงอายุ            
ผูพิการ ผูปวยเอดส ผู
ยากไรและผูดอยโอกาส
ไดรับการสงเคราะหให
สามารถดํารงชีพไดอยาง
ปกติสุขตามอัตภาพและ
สามารถชวยเหลือตนเอง
ได 
 
๓. ประชาชนไดรับ
การศึกษาและรับรูขอมูล
ขาวสารไดอยางทั่วถึง 
 
๔. ประชาชนมีสถานที่
สําหรับพักผอนหยอนใจ 
ออกกําลังกาย และเลน
กีฬา 
 
๕. ชุมชนเขมแข็ง 
ประชาชนมีความรัก
ความสามัคคีในชุมชน     
มีการประสานงานและ
ทํากิจกรรมสาธารณ 
ประโยชนรวมกัน 

1. ประชาชนมีสุขภาวะ 
ท่ีดี เขาถึงบริการ
สาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐานอยางเทา
เทียมกัน 
2. สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา คนพิการ และ
ผูดอยโอกาสอยางท่ัวถึง 
3. ประชาชนมีโอกาส
เรียนรูตลอดชีวิต 
4. สงเสริมใหสถาน 
ศึกษามีมาตรฐานมากข้ึน 
5. การแขงขันกีฬาและ
นันทนาการทําให
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงข้ึน 
6. มีสนามกีฬาและ
สวนสาธารณะให
ประชาชนไดออกกําลัง
กายมีสุขภาพแข็งแรง 
7. ประชาชนไดรับการ
สงเสริม สนับสนุนความ
เขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัว 
8. ประชาชนไดรับการ
รณรงคปองกัน 
ปราบปรามอาชญากรรม
และยาเสพติดทุก
ประเภท 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป กลยุทธที่ 3  
สงเสริม 
สนับสนุน
คุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี ผูสูงอายุ 
คนพิการ และ
ผูดอยโอกาส 

10. โครงการจุดบริการเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) สําหรับคน
พิการและผูสูงอายุ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

- 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 11. โครงการแขงขันกีฬาพื้นบาน
สําหรับผูสูงอายุ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

- 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 12. โครงการสรางเสริมสุขภาพ
กาย บริหารใจสูวัยผูสูงอายุ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

- 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 13. โครงการฝกอบรมผูชวยคน
พิการเบื้องตน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

- 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 14. โครงการสานสัมพันธสายใย
รักผูพิการ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

- 

2 2 2 2 ปละ 2 รายการ 15. จัดซ้ือวัสดุ/ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือการแพทยสําหรับ
ผูพิการ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

- 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 16. โครงการฝกอบรมแกนนํา
เยาวชน ปองกันการมีเพศสัมพันธ
กอนวัยอันควร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

- 

50 60 70 80 รอยละ 10 ตอป 17. โครงการเยาวชนรวมใจพิทักษ
ส่ิงแวดลอม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

- 

50 60 70 80 รอยละ 10 ตอป 18. โครงการปองกันและแกไข
ปญหาการต้ังครรภไมพรอม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

- 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร 

แบบ ยท.03 
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 3.5.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต (ตอ) 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา 
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาใหเปนเมือง
นาอยู รองรับการ
อยูอาศัยของ
ประชาชนทุกระดับ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
พัฒนาเมือง
นนทบุรี เพื่อการ
อยูอาศัยของ
ประชาชนอยาง
มีความสุข 
 
ยุทธศาสตรที่ 4  
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย
และสังคมให
กาวหนา 
ปลอดภัยและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ ๔  
การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

1. ประชาชนปลอดภัย
จากโรคติดตอ มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี 
 
๒. เด็ก สตรี ผูสูงอายุ            
ผูพิการ ผูปวยเอดส ผู
ยากไรและผูดอยโอกาส
ไดรับการสงเคราะหให
สามารถดํารงชีพไดอยาง
ปกติสุขตามอัตภาพและ
สามารถชวยเหลือตนเอง
ได 
 
๓. ประชาชนไดรับ
การศึกษาและรับรูขอมูล
ขาวสารไดอยางทั่วถึง 
 
๔. ประชาชนมีสถานที่
สําหรับพักผอนหยอนใจ 
ออกกําลังกาย และเลน
กีฬา 
 
๕. ชุมชนเขมแข็ง 
ประชาชนมีความรัก
ความสามัคคีในชุมชน     
มีการประสานงานและ
ทํากิจกรรมสาธารณ 
ประโยชนรวมกัน 

1. ประชาชนมีสุขภาวะ 
ท่ีดี เขาถึงบริการ
สาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐานอยางเทา
เทียมกัน 
2. สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา คนพิการ และ
ผูดอยโอกาสอยางท่ัวถึง 
3. ประชาชนมีโอกาส
เรียนรูตลอดชีวิต 
4. สงเสริมใหสถาน 
ศึกษามีมาตรฐานมากข้ึน 
5. การแขงขันกีฬาและ
นันทนาการทําให
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงข้ึน 
6. มีสนามกีฬาและ
สวนสาธารณะให
ประชาชนไดออกกําลัง
กายมีสุขภาพแข็งแรง 
7. ประชาชนไดรับการ
สงเสริม สนับสนุนความ
เขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัว 
8. ประชาชนไดรับการ
รณรงคปองกัน 
ปราบปรามอาชญากรรม
และยาเสพติดทุก
ประเภท 

100 100 100 100 รอยละ 100           
ทุกป 

กลยุทธที่ 4  
สงเสริม 
สนับสนุนการ
สังคมสงเคราะห 

1. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ใหกับผูสูงอายุ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

- 

100 100 100 100 รอยละ 100       
ทุกป 

2. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ใหกับผูพิการ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

- 

100 100 100 100 รอยละ 100             
ทุกป 

3. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ใหกับผูปวยเอดส 

กองสวัสดิการ
สังคม 

- 

50 60 70 80 รอยละ 10 ตอป 4. โครงการสงเคราะหครอบครัว
ผูมีรายไดนอยและไรที่พึ่ง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

- 

1 - - - กอสรางคร้ังเดียว 
1 แหง 

5. กอสรางศูนยฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

- 

50 60 70 80 รอยละ 10 ตอป 6. สนับสนุนกิจกรรรม 
สาธารณประโยชน (สนับสนุน          
กิ่งกาชาดอําเภอบางบัวทอง) 

กองสวัสดิการ
สังคม 

- 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร 

แบบ ยท.03 
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 3.5.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต (ตอ) 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา 
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หนวย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาใหเปนเมือง
นาอยู รองรับการ
อยูอาศัยของ
ประชาชนทุกระดับ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
พัฒนาเมือง
นนทบุรี เพื่อการ
อยูอาศัยของ
ประชาชนอยาง
มีความสุข 
 
ยุทธศาสตรที่ 4  
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย
และสังคมให
กาวหนา 
ปลอดภัยและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ ๔  
การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

1. ประชาชนปลอดภัย
จากโรคติดตอ มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี 
 
๒. เด็ก สตรี ผูสูงอายุ            
ผูพิการ ผูปวยเอดส ผู
ยากไรและผูดอยโอกาส
ไดรับการสงเคราะหให
สามารถดํารงชีพไดอยาง
ปกติสุขตามอัตภาพและ
สามารถชวยเหลือตนเอง
ได 
 
๓. ประชาชนไดรับ
การศึกษาและรับรูขอมูล
ขาวสารไดอยางทั่วถึง 
 
๔. ประชาชนมีสถานที่
สําหรับพักผอนหยอนใจ 
ออกกําลังกาย และเลน
กีฬา 
 
๕. ชุมชนเขมแข็ง 
ประชาชนมีความรัก
ความสามัคคีในชุมชน     
มีการประสานงานและ
ทํากิจกรรมสาธารณ 
ประโยชนรวมกัน 

1. ประชาชนมีสุขภาวะ 
ท่ีดี เขาถึงบริการ
สาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐานอยางเทา
เทียมกัน 
2. สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา คนพิการ และ
ผูดอยโอกาสอยางท่ัวถึง 
3. ประชาชนมีโอกาส
เรียนรูตลอดชีวิต 
4. สงเสริมใหสถาน 
ศึกษามีมาตรฐานมากข้ึน 
5. การแขงขันกีฬาและ
นันทนาการทําให
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงข้ึน 
6. มีสนามกีฬาและ
สวนสาธารณะให
ประชาชนไดออกกําลัง
กายมีสุขภาพแข็งแรง 
7. ประชาชนไดรับการ
สงเสริม สนับสนุนความ
เขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัว 
8. ประชาชนไดรับการ
รณรงคปองกัน 
ปราบปรามอาชญากรรม
และยาเสพติดทุก
ประเภท 

50 60 70 80 รอยละ 10 ตอป กลยุทธที่ 5  
สงเสริม 
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. โครงการสงเสริมอาชีพ
เกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กองสงเสริม
การเกษตร 

- 

50 60 70 80 รอยละ 10 ตอป 2. โครงการจัดฝกอบรมและศึกษา
ดูงานที่ดําเนินการตามแนว
พระราชดําริ 

กองสงเสริม
การเกษตร 

- 

50 60 70 80 รอยละ 10 ตอป 3. โครงการฝกอบรมและศึกษา         
ดูงานการทําเกษตรกรรมตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

กองสงเสริม
การเกษตร 

- 

9 10 11 12 1 ครัวเรือน ตอป 4. โครงการครัวเรือนเศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบ 

กองสงเสริม
การเกษตร 

- 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร 

แบบ ยท.03 
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 3.5.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต (ตอ) 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา 
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาใหเปนเมือง
นาอยู รองรับการ
อยูอาศัยของ
ประชาชนทุกระดับ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
พัฒนาเมือง
นนทบุรี เพื่อการ
อยูอาศัยของ
ประชาชนอยาง
มีความสุข 
 
ยุทธศาสตรที่ 4  
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย
และสังคมให
กาวหนา 
ปลอดภัยและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ ๔  
การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

1. ประชาชนปลอดภัย
จากโรคติดตอ มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี 
 
๒. เด็ก สตรี ผูสูงอายุ            
ผูพิการ ผูปวยเอดส ผู
ยากไรและผูดอยโอกาส
ไดรับการสงเคราะหให
สามารถดํารงชีพไดอยาง
ปกติสุขตามอัตภาพและ
สามารถชวยเหลือตนเอง
ได 
 
๓. ประชาชนไดรับ
การศึกษาและรับรูขอมูล
ขาวสารไดอยางทั่วถึง 
 
๔. ประชาชนมีสถานที่
สําหรับพักผอนหยอนใจ 
ออกกําลังกาย และเลน
กีฬา 
 
๕. ชุมชนเขมแข็ง 
ประชาชนมีความรัก
ความสามัคคีในชุมชน     
มีการประสานงานและ
ทํากิจกรรมสาธารณ 
ประโยชนรวมกัน 

1. ประชาชนมีสุขภาวะ 
ท่ีดี เขาถึงบริการ
สาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐานอยางเทา
เทียมกัน 
2. สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา คนพิการ และ
ผูดอยโอกาสอยางท่ัวถึง 
3. ประชาชนมีโอกาส
เรียนรูตลอดชีวิต 
4. สงเสริมใหสถาน 
ศึกษามีมาตรฐานมากข้ึน 
5. การแขงขันกีฬาและ
นันทนาการทําให
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงข้ึน 
6. มีสนามกีฬาและ
สวนสาธารณะให
ประชาชนไดออกกําลัง
กายมีสุขภาพแข็งแรง 
7. ประชาชนไดรับการ
สงเสริม สนับสนุนความ
เขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัว 
8. ประชาชนไดรับการ
รณรงคปองกัน 
ปราบปรามอาชญากรรม
และยาเสพติดทุก
ประเภท 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป กลยุทธที่ 6  
สงเสริม 
สนับสนุนการ
สาธารณสุข            
การอนามัย
ครอบครัวและ
การรักษา 
พยาบาล 

1. โครงการควบคุมปองกันโรคพิษ
สุนัขบา และการทําหมันแมว,สุนัข
ในพื้นที่ 

กองสาธารณสุขฯ - 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 2. โครงการควบคุมปองกันโรค
ไขหวัดนก 

กองสาธารณสุขฯ - 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 3. โครงการบริการสาธารณสุข
เคล่ือนที่ 

กองสาธารณสุขฯ - 

3 3 3 3 3 คร้ัง ทุกป 4. โครงการบริจาคโลหิต กองสาธารณสุขฯ - 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 5. สนับสนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถิ่น 

กองสาธารณสุขฯ - 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 6. โครงการรณรงคปองกันโรค
เอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 

กองสาธารณสุขฯ - 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 7. โครงการรณรงคปองกันโรค 
ติดตอและโรคไมติดตอ 

กองสาธารณสุขฯ - 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 8. โครงการพัฒนามาตรฐาน
สถานที่จําหนายอาหารและสะสม
อาหาร 

กองสาธารณสุขฯ - 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 9. โครงการรณรงคพนหมอกควัน
และทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย
ปองกันโรคไขเลือดออก 

กองสาธารณสุขฯ - 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร 

แบบ ยท.03 
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 3.5.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต (ตอ) 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา 
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาใหเปนเมือง
นาอยู รองรับการ
อยูอาศัยของ
ประชาชนทุกระดับ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
พัฒนาเมือง
นนทบุรี เพื่อการ
อยูอาศัยของ
ประชาชนอยาง
มีความสุข 
 
ยุทธศาสตรที่ 4  
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย
และสังคมให
กาวหนา 
ปลอดภัยและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ ๔  
การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

1. ประชาชนปลอดภัย
จากโรคติดตอ มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี 
 
๒. เด็ก สตรี ผูสูงอายุ            
ผูพิการ ผูปวยเอดส ผู
ยากไรและผูดอยโอกาส
ไดรับการสงเคราะหให
สามารถดํารงชีพไดอยาง
ปกติสุขตามอัตภาพและ
สามารถชวยเหลือตนเอง
ได 
 
๓. ประชาชนไดรับ
การศึกษาและรับรูขอมูล
ขาวสารไดอยางทั่วถึง 
 
๔. ประชาชนมีสถานที่
สําหรับพักผอนหยอนใจ 
ออกกําลังกาย และเลน
กีฬา 
 
๕. ชุมชนเขมแข็ง 
ประชาชนมีความรัก
ความสามัคคีในชุมชน     
มีการประสานงานและ
ทํากิจกรรมสาธารณ 
ประโยชนรวมกัน 

1. ประชาชนมีสุขภาวะ 
ท่ีดี เขาถึงบริการ
สาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐานอยางเทา
เทียมกัน 
2. สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา คนพิการ และ
ผูดอยโอกาสอยางท่ัวถึง 
3. ประชาชนมีโอกาส
เรียนรูตลอดชีวิต 
4. สงเสริมใหสถาน 
ศึกษามีมาตรฐานมากข้ึน 
5. การแขงขันกีฬาและ
นันทนาการทําให
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงข้ึน 
6. มีสนามกีฬาและ
สวนสาธารณะให
ประชาชนไดออกกําลัง
กายมีสุขภาพแข็งแรง 
7. ประชาชนไดรับการ
สงเสริม สนับสนุนความ
เขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัว 
8. ประชาชนไดรับการ
รณรงคปองกัน 
ปราบปรามอาชญากรรม
และยาเสพติดทุก
ประเภท 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป กลยุทธที่ 6  
สงเสริม 
สนับสนุนการ
สาธารณสุข            
การอนามัย
ครอบครัวและ
การรักษา 
พยาบาล 
 
 
 

10. โครงการรณรงคใหความรู
เร่ืองโรคไขเลือดออก 

กองสาธารณสุขฯ - 

1 - - - กอสรางคร้ังเดียว 
1 แหง 

11. โครงการกอสราง/ปรับปรุง
ศูนย อสม. 

กองสาธารณสุขฯ - 

1 - - - กอสรางคร้ังเดียว 
1 แหง 

12. โครงการกอสรางอาคารศูนย 
บริการสาธารณสุข อบต. ละหาร 

กองสาธารณสุขฯ - 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 13. กองทุนเพื่อการดูแลผูสูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง 

กองสาธารณสุขฯ - 

1 1 1 1 ปละ 1 แหง 14. โครงการกอสรางหองน้ํา          
สาธารณะในเขตพื้นที่ตําบลละหาร 

กองสาธารณสุขฯ 
 

- 
 

9 9 9 9 9 หมูบาน ทุกป 
 

15. อุดหนุนกิจกรรมการ
สาธารณสุขมูลฐานของ อสม. 

กองสาธารณสุขฯ 
 

- 
 

100 100 100 100 รอยละ 100       
ทุกป 

กลยุทธที่ 7  
สงเสริม 
สนับสนุน
เครือขายของ
องคกรภาค
ประชาชนใน
รูปแบบตางๆ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ          
จิตอาสาดานสาธารณสุขตําบล             
ละหาร 

กองสาธารณสุขฯ - 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร 

แบบ ยท.03 
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 3.5.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต (ตอ) 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา 
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาใหเปนเมือง
นาอยู รองรับการ
อยูอาศัยของ
ประชาชนทุกระดับ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
พัฒนาเมือง
นนทบุรี เพื่อการ
อยูอาศัยของ
ประชาชนอยาง
มีความสุข 
 
ยุทธศาสตรที่ 4  
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย
และสังคมให
กาวหนา 
ปลอดภัยและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ ๔  
การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

1. ประชาชนปลอดภัย
จากโรคติดตอ มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี 
 
๒. เด็ก สตรี ผูสูงอายุ            
ผูพิการ ผูปวยเอดส ผู
ยากไรและผูดอยโอกาส
ไดรับการสงเคราะหให
สามารถดํารงชีพไดอยาง
ปกติสุขตามอัตภาพและ
สามารถชวยเหลือตนเอง
ได 
 
๓. ประชาชนไดรับ
การศึกษาและรับรูขอมูล
ขาวสารไดอยางทั่วถึง 
 
๔. ประชาชนมีสถานที่
สําหรับพักผอนหยอนใจ 
ออกกําลังกาย และเลน
กีฬา 
 
๕. ชุมชนเขมแข็ง 
ประชาชนมีความรัก
ความสามัคคีในชุมชน     
มีการประสานงานและ
ทํากิจกรรมสาธารณ 
ประโยชนรวมกัน 

1. ประชาชนมีสุขภาวะ 
ท่ีดี เขาถึงบริการ
สาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐานอยางเทา
เทียมกัน 
2. สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา คนพิการ และ
ผูดอยโอกาสอยางท่ัวถึง 
3. ประชาชนมีโอกาส
เรียนรูตลอดชีวิต 
4. สงเสริมใหสถาน 
ศึกษามีมาตรฐานมากข้ึน 
5. การแขงขันกีฬาและ
นันทนาการทําให
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงข้ึน 
6. มีสนามกีฬาและ
สวนสาธารณะให
ประชาชนไดออกกําลัง
กายมีสุขภาพแข็งแรง 
7. ประชาชนไดรับการ
สงเสริม สนับสนุนความ
เขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัว 
8. ประชาชนไดรับการ
รณรงคปองกัน 
ปราบปรามอาชญากรรม
และยาเสพติดทุก
ประเภท 

50 60 70 80 รอยละ 10 ตอป กลยุทธที่ 9  
สงเสริม 
สนับสนุนกีฬา 
สวนสาธารณะ
และสถานที่
พักผอนหยอนใจ 

1. โครงการทองถิ่นไทยรวมใจ
ภักด์ิ รักษพื้นที่สีเขียว 

กองสงเสริม
การเกษตร 

- 

50 60 70 80 รอยละ 10 ตอป 2. โครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อทํา
สวนสาธารณะ 

กองชาง - 

1 - - - กอสรางคร้ังเดียว 
1 แหง 

3. โครงการกอสรางศาลาทาน้ํา
หลังหมูบานนครทองปารควิวล 

กองชาง - 

50 60 70 80 รอยละ 10 ตอป 4. โครงการสงเสริมทักษะและ
การแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชน 

กองการศึกษา - 

50 60 70 80 รอยละ 10 ตอป 5. โครงการจัดหาอุปกรณกีฬา
และครุภัณฑกีฬาสําหรับออก
กําลังกายประจําหมูบาน 

กองการศึกษา - 

2 4 6 8 ปละ 2 แหง 6. โครงการกอสราง ปรับปรุง 
ซอมแซมลานกีฬา/สนามกีฬา/ร้ัว
เหล็ก/ร้ัวตาขายลอมรอบลานกีฬา 
และ/หรือโครงหลังคาในเขตพื้นที ่

กองการศึกษา - 

50 60 70 80 รอยละ 10 ตอป 7. โครงการจัดหาอุปกรณเด็กเลน
ประจําหมูบาน/เคร่ืองออกกําลัง
กายสนามสําหรับประชาชนและ
ผูสูงอายุ 

กองการศึกษา - 

2 2 2 2 2 คร้ัง ทุกป 8. โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬา 

กองการศึกษา - 

50 60 70 80 รอยละ 10 ตอป 9. โครงการกอสรางศูนยออก
กําลังกายครบวงจร (ฟตเนส) 

กองสาธารณสุขฯ - 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร 

แบบ ยท.03 
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 3.5.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต (ตอ) 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา 
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาใหเปนเมือง
นาอยู รองรับการ
อยูอาศัยของ
ประชาชนทุกระดับ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
พัฒนาเมือง
นนทบุรี เพื่อการ
อยูอาศัยของ
ประชาชนอยาง
มีความสุข 
 
ยุทธศาสตรที่ 4  
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย
และสังคมให
กาวหนา 
ปลอดภัยและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ ๔  
การพัฒนาดาน
การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

1. ประชาชนปลอดภัย
จากโรคติดตอ มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี 
 
๒. เด็ก สตรี ผูสูงอายุ            
ผูพิการ ผูปวยเอดส ผู
ยากไรและผูดอยโอกาส
ไดรับการสงเคราะหให
สามารถดํารงชีพไดอยาง
ปกติสุขตามอัตภาพและ
สามารถชวยเหลือตนเอง
ได 
 
๓. ประชาชนไดรับ
การศึกษาและรับรูขอมูล
ขาวสารไดอยางทั่วถึง 
 
๔. ประชาชนมีสถานที่
สําหรับพักผอนหยอนใจ 
ออกกําลังกาย และเลน
กีฬา 
 
๕. ชุมชนเขมแข็ง 
ประชาชนมีความรัก
ความสามัคคีในชุมชน     
มีการประสานงานและ
ทํากิจกรรมสาธารณ 
ประโยชนรวมกัน 

1. ประชาชนมีสุขภาวะ 
ท่ีดี เขาถึงบริการ
สาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐานอยางเทา
เทียมกัน 
2. สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา คนพิการ และ
ผูดอยโอกาสอยางท่ัวถึง 
3. ประชาชนมีโอกาส
เรียนรูตลอดชีวิต 
4. สงเสริมใหสถาน 
ศึกษามีมาตรฐานมากข้ึน 
5. การแขงขันกีฬาและ
นันทนาการทําให
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงข้ึน 
6. มีสนามกีฬาและ
สวนสาธารณะให
ประชาชนไดออกกําลัง
กายมีสุขภาพแข็งแรง 
7. ประชาชนไดรับการ
สงเสริม สนับสนุนความ
เขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัว 
8. ประชาชนไดรับการ
รณรงคปองกัน 
ปราบปรามอาชญากรรม
และยาเสพติดทุก
ประเภท 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป กลยุทธที่ 10  
สงเสริม 
สนับสนุนความ
เขมแข็งของ
สถาบัน
ครอบครัว 

1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศูนยพัฒนาครอบครัว
ในชุมชนตําบลละหาร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

- 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 2. โครงการสรางภูมิคุมกันทาง
สังคม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

- 

70 80 90 100 รอยละ 10 ตอป 3. โครงการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
สตรีและครอบครัว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

- 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร 

แบบ ยท.03 



 

แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

126 

 

 3.5.5 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา 
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 2  
พัฒนาเปนเมือง
เศรษฐกิจสรางสรรค
ใหกับภาคการ
บริการ ภาค
เกษตรกรรม             
ภาคพาณิชยกรรม 
ภาคการลงทุนและ
การทองเที่ยวที่มี
คุณภาพและมี
มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตรที่ 3  
เสริมสรางและ
พัฒนาเศรษฐกิจ
สรางสรรคได
มาตรฐานและมี
มูลคาเพิ่ม 
 
ยุทธศาสตรที่ 5  
พัฒนาการบริหาร
จัดการใหมี
ประสิทธิภาพและ
สามารถรองรับ
การเขาสู
ประชาคมอาเซียน
ได 

ยุทธศาสตรที่ ๕  
การพัฒนาดาน
การวางแผน  
การสงเสริม            
การลงทุน             
พาณิชยกรรม 
การทองเที่ยว 
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

1. ประชาชนมีอาชีพ
มั่นคงและมีรายได
เพิ่มขึ้น 
 
2. พัฒนาศักยภาพ
การใหบริการของ
องคกรและสงเสริม
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติหนาที่เพิ่มขึ้น 

๑. กลุมเกษตรกร/
กลุมสตรีแมบาน/
กลุมอาชีพ ฯลฯ มี
ความเขมแข็งและ
สามารถประกอบ
อาชีพเพิ่มรายได
ใหครอบครัวได 
๒. มีแหลงเรียนรู
ทางดาน
การเกษตรเพื่อ
สงเสริมการ
ฝกอบรม การ
ประกอบอาชีพ
และขยายผลตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓. การบริหาร
ราชการของ
องคกรมีความ
ทันสมัยและ
สามารถใหบริการ
ประชาชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป กลยุทธที่ ๑ 
สงเสริม 
สนับสนุนการฝก
และประกอบ
อาชีพ 

1. โครงการสนับสนุนการดําเนิน 
งานตามภารกิจของศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตรประจําตําบลละหาร 

กองสงเสริม
การเกษตร 

- 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป 2. โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย
ขาวชุมชน แหลงผลิตเมล็ดขาว
พันธุดี 

กองสงเสริม
การเกษตร 

- 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป 3. โครงการสนบัสนุนและสงเสริม
การปลูกพืชใชน้ํานอยเพื่อแกไข
ผลกระทบจากปญหาภัยแลง 

กองสงเสริม
การเกษตร 

- 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป 4. โครงการสนับสนุนและสงเสริม
อาชีพการเล้ียงไกพื้นเมือง 

กองสงเสริม
การเกษตร 

- 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป 5. โครงการสงเสริมและสนับสนุน
การเล้ียงปลาดุกเพื่อสรางรายได 

กองสงเสริม
การเกษตร 

- 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป ๖. โครงการสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งของกลุมอาชีพใน
พื้นที่ 

กองสงเสริม
การเกษตร 

- 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป 7. โครงการฝกอบรมอาชีพให
ประชาชนตําบลละหาร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

- 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป 8. โครงการพัฒนาการออกแบบ
ผลิตภัณฑและสงเสริมการตลาด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

- 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป 9. โครงการฝกอาชีพและพัฒนา
กลุมสตรีตําบลละหาร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

- 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร 

แบบ ยท.03 
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 3.5.5 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม (ตอ) 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา 
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 2  
พัฒนาเปนเมือง
เศรษฐกิจสรางสรรค
ใหกับภาคการ
บริการ ภาค
เกษตรกรรม             
ภาคพาณิชยกรรม 
ภาคการลงทุนและ
การทองเที่ยวที่มี
คุณภาพและมี
มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตรที่ 3  
เสริมสรางและ
พัฒนาเศรษฐกิจ
สรางสรรคได
มาตรฐานและมี
มูลคาเพิ่ม 
 
ยุทธศาสตรที่ 5  
พัฒนาการบริหาร
จัดการใหมี
ประสิทธิภาพและ
สามารถรองรับ
การเขาสู
ประชาคมอาเซียน
ได 

ยุทธศาสตรที่ ๕  
การพัฒนาดาน
การวางแผน  
การสงเสริม            
การลงทุน             
พาณิชยกรรม 
การทองเที่ยว 
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

1. ประชาชนมีอาชีพ
มั่นคงและมีรายได
เพิ่มขึ้น 
 
2. พัฒนาศักยภาพ
การใหบริการของ
องคกรและสงเสริม
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติหนาที่เพิ่มขึ้น 

๑. กลุมเกษตรกร/
กลุมสตรีแมบาน/
กลุมอาชีพ ฯลฯ มี
ความเขมแข็งและ
สามารถประกอบ
อาชีพเพิ่มรายได
ใหครอบครัวได 
๒. มีแหลงเรียนรู
ทางดาน
การเกษตรเพื่อ
สงเสริมการ
ฝกอบรม การ
ประกอบอาชีพ
และขยายผลตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓. การบริหาร
ราชการของ
องคกรมีความ
ทันสมัยและ
สามารถใหบริการ
ประชาชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป กลยุทธที่ ๑ 
สงเสริม 
สนับสนุนการ 
ฝกและประกอบ
อาชีพ 

๑0. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม
อาชีพและการสรางเครือขาย 

กองสวัสดิการ
สังคม 

- 

1 - - - กอสราง 1 แหง 11. โครงการจัดต้ังศูนยจําหนาย
ผลิตภัณฑชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

- 

๑ ๑ ๑ ๑ ปละ 1 แหง กลยุทธที่ ๒ 
สงเสริม สนับ 
สนุนการพาณิชย
และการลงทุน 

๑. โครงการจัดต้ังตลาดชุมชน/
ตลาดน้ําในชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ - 

๑ ๑ ๑ ๑ เดือนละ 1 คร้ัง 2. โครงการตลาดนัดสินคาเกษตร กองสงเสริม
การเกษตร 

- 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ปละ ๑ แหง กลยุทธที่ ๔ 
สงเสริม 
สนับสนุนภาค
การเกษตรกรรม
ปลอดภัยได
มาตรฐาน 

๑. โครงการสงเสริมและฝกอบรม
การจัดทําปุยชีวภาพ ปุยหมักจาก
มูลสัตวและเศษวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตร 

กองสงเสริม
การเกษตร 

- 

๑ ๑ ๑ ๑ รอยละ 10 ตอป ๒. โครงการสนับสนุนการดําเนิน 
งานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ 

กองสงเสริม
การเกษตร 

- 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๑ คร้ัง ตอป ๓. โครงการฝกอบรมสงเสริมการ
ใชปุยส่ังตัดในทางการเกษตร 

กองสงเสริม
การเกษตร 

- 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป ๔. โครงการฝกอบรมการกําจัด
ศัตรูพืชโดยชีววิธ ี

กองสงเสริม
การเกษตร 

- 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป ๕. โครงการรณรงคลดการเผาตอ
ซังขาว 

กองสงเสริม
การเกษตร 

- 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป 6. โครงการสงเสริมการปลูกผัก
ปลอดภัย “ผักสวนครัว ร้ัวกินได” 

กองสงเสริม
การเกษตร 

- 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร 

แบบ ยท.03 
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 3.5.5 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม (ตอ) 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา 
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 2  
พัฒนาเปนเมือง
เศรษฐกิจสรางสรรค
ใหกับภาคการ
บริการ ภาค
เกษตรกรรม             
ภาคพาณิชยกรรม 
ภาคการลงทุนและ
การทองเที่ยวที่มี
คุณภาพและมี
มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตรที่ 3  
เสริมสรางและ
พัฒนาเศรษฐกิจ
สรางสรรคได
มาตรฐานและมี
มูลคาเพิ่ม 
 
ยุทธศาสตรที่ 5  
พัฒนาการบริหาร
จัดการใหมี
ประสิทธิภาพและ
สามารถรองรับ
การเขาสู
ประชาคมอาเซียน
ได 

ยุทธศาสตรที่ ๕  
การพัฒนาดาน
การวางแผน  
การสงเสริม            
การลงทุน             
พาณิชยกรรม 
การทองเที่ยว 
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

1. ประชาชนมีอาชีพ
มั่นคงและมีรายได
เพิ่มขึ้น 
 
2. พัฒนาศักยภาพ
การใหบริการของ
องคกรและสงเสริม
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติหนาที่เพิ่มขึ้น 

๑. กลุมเกษตรกร/
กลุมสตรีแมบาน/
กลุมอาชีพ ฯลฯ มี
ความเขมแข็งและ
สามารถประกอบ
อาชีพเพิ่มรายได
ใหครอบครัวได 
๒. มีแหลงเรียนรู
ทางดาน
การเกษตรเพื่อ
สงเสริมการ
ฝกอบรม การ
ประกอบอาชีพ
และขยายผลตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓. การบริหาร
ราชการของ
องคกรมีความ
ทันสมัยและ
สามารถใหบริการ
ประชาชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป กลยุทธที่ 5 
สงเสริม 
สนับสนุนการ
ทองเที่ยว 

๑. โครงการสนับสนุนและ
สงเสริมการสรางแหลงทองเที่ยว
เชิงเกษตรในพื้นที่ 

กองสงเสริม
การเกษตร 

- 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป กลยุทธที่ 6 
สงเสริม 
สนับสนุนอาชีพ
การเล้ียงสัตว 

1. โครงการฝกอบรมแนวทางการ
เล้ียงสัตวในภาวะภัยแลง 

กองสงเสริม
การเกษตร 

- 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป กลยุทธที่ ๗ 
สงเสริม 
สนับสนุนการ
จัดทําแผน 
พัฒนาทองถิ่น 
แผนชุมชน/
หมูบาน และการ
ประสานแผน 
พัฒนาทองถิ่น 

๑. โครงการจัดเวทีประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทําแผนชุมชน
และแผนพัฒนาทองถิ่นโดยการมี
สวนรวมของประชาชนในตําบล 
ละหาร 

สํานักงานปลัด - 

๑๕๐ ๑๕๐ ๑๕๐ ๑๕๐ ๑๕๐ คนตอป ๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาทักษะความรูผูนํา
หมูบาน/ชุมชน และบุคลากร ใน
การจัดทําแผนชุมชนและแผน 
พัฒนาทองถิ่น 

สํานักงานปลัด - 

 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร 

แบบ ยท.03 
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 3.5.5 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม (ตอ) 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา 
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 2  
พัฒนาเปนเมือง
เศรษฐกิจสรางสรรค
ใหกับภาคการ
บริการ ภาค
เกษตรกรรม             
ภาคพาณิชยกรรม 
ภาคการลงทุนและ
การทองเที่ยวที่มี
คุณภาพและมี
มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตรที่ 3  
เสริมสรางและ
พัฒนาเศรษฐกิจ
สรางสรรคได
มาตรฐานและมี
มูลคาเพิ่ม 
 
ยุทธศาสตรที่ 5  
พัฒนาการบริหาร
จัดการใหมี
ประสิทธิภาพและ
สามารถรองรับ
การเขาสู
ประชาคมอาเซียน
ได 

ยุทธศาสตรที่ ๕  
การพัฒนาดาน
การวางแผน  
การสงเสริม            
การลงทุน             
พาณิชยกรรม 
การทองเที่ยว 
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

1. ประชาชนมีอาชีพ
มั่นคงและมีรายได
เพิ่มขึ้น 
 
2. พัฒนาศักยภาพ
การใหบริการของ
องคกรและสงเสริม
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติหนาที่เพิ่มขึ้น 

๑. กลุมเกษตรกร/
กลุมสตรีแมบาน/
กลุมอาชีพ ฯลฯ มี
ความเขมแข็งและ
สามารถประกอบ
อาชีพเพิ่มรายได
ใหครอบครัวได 
๒. มีแหลงเรียนรู
ทางดาน
การเกษตรเพื่อ
สงเสริมการ
ฝกอบรม การ
ประกอบอาชีพ
และขยายผลตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓. การบริหาร
ราชการของ
องคกรมีความ
ทันสมัยและ
สามารถใหบริการ
ประชาชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป กลยุทธที่ ๘ 
สงเสริมการ
บริหารจัดการ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

๑. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทองถิ่น 

สํานักงานปลัด - 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป ๒. โครงการอบรมการปองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบใหแก
ขาราชการและพนักงาน  

สํานักงานปลัด - 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป ๓. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ขาราชการและพนักงานสวน
ทองถิ่น 

สํานักงานปลัด - 

1 1 1 1 ปละ 1 แปลง ๔. โครงการจัดซ้ือที่ดินเพื่อใชใน
การดําเนินงานของ อบต. 

สํานักงานปลัด - 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป ๕. โครงการกอสรางและปรับปรุง
อาคารสถานที่ในการรับบริการ
ของ อบต.ละหาร 

สํานักงานปลัด - 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป 6. โครงการจัดจางทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน (GIS) 

กองคลัง - 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป 7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษ ี

กองคลัง - 

๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ปละ ๑๐ รายการ 8. จัดซ้ือครุภัณฑประเภทตางๆ     
ในการปฏิบัติงานของ อบต.           

ทุกกองราชการ - 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป 9. สนับสนุนศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซ้ือจัดจางของ 
อบต. ระดับอําเภอ 

กองคลัง - 

 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร 

แบบ ยท.03 
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 3.5.5 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม (ตอ) 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา 
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 2  
พัฒนาเปนเมือง
เศรษฐกิจสรางสรรค
ใหกับภาคการ
บริการ ภาค
เกษตรกรรม             
ภาคพาณิชยกรรม 
ภาคการลงทุนและ
การทองเที่ยวที่มี
คุณภาพและมี
มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตรที่ 3  
เสริมสรางและ
พัฒนาเศรษฐกิจ
สรางสรรคได
มาตรฐานและมี
มูลคาเพิ่ม 
 
ยุทธศาสตรที่ 5  
พัฒนาการบริหาร
จัดการใหมี
ประสิทธิภาพและ
สามารถรองรับ
การเขาสู
ประชาคมอาเซียน
ได 

ยุทธศาสตรที่ ๕  
การพัฒนาดาน
การวางแผน  
การสงเสริม            
การลงทุน             
พาณิชยกรรม 
การทองเที่ยว 
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

1. ประชาชนมีอาชีพ
มั่นคงและมีรายได
เพิ่มขึ้น 
 
2. พัฒนาศักยภาพ
การใหบริการของ
องคกรและสงเสริม
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติหนาที่เพิ่มขึ้น 

๑. กลุมเกษตรกร/
กลุมสตรีแมบาน/
กลุมอาชีพ ฯลฯ มี
ความเขมแข็งและ
สามารถประกอบ
อาชีพเพิ่มรายได
ใหครอบครัวได 
๒. มีแหลงเรียนรู
ทางดาน
การเกษตรเพื่อ
สงเสริมการ
ฝกอบรม การ
ประกอบอาชีพ
และขยายผลตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓. การบริหาร
ราชการของ
องคกรมีความ
ทันสมัยและ
สามารถใหบริการ
ประชาชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

1 - - - กอสรางคร้ังเดียว 
1 หอง 

กลยุทธที่ ๘ 
สงเสริมการ
บริหารจัดการ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

10. โครงการตอเติมและตกแตง
หองปฏิบัติการหนวยบริการ
การแพทยฉุกเฉินตําบลละหาร 

กองสาธารณสุขฯ - 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป 11. โครงการปรับปรุงมาตรฐาน
บริการดานการสาธารณสุขใน
สํานักงาน 

กองสาธารณสุขฯ - 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป 12. โครงการจัดทําระบบฐาน 
ขอมูลดานการสาธารณสุข 

กองสาธารณสุขฯ - 

 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร 

แบบ ยท.03 
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 3.5.5 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม (ตอ) 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา 
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 2  
พัฒนาเปนเมือง
เศรษฐกิจสรางสรรค
ใหกับภาคการ
บริการ ภาค
เกษตรกรรม             
ภาคพาณิชยกรรม 
ภาคการลงทุนและ
การทองเที่ยวที่มี
คุณภาพและมี
มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตรที่ 3  
เสริมสรางและ
พัฒนาเศรษฐกิจ
สรางสรรคได
มาตรฐานและมี
มูลคาเพิ่ม 
 
ยุทธศาสตรที่ 5  
พัฒนาการบริหาร
จัดการใหมี
ประสิทธิภาพและ
สามารถรองรับ
การเขาสู
ประชาคมอาเซียน
ได 

ยุทธศาสตรที่ ๕  
การพัฒนาดาน
การวางแผน  
การสงเสริม            
การลงทุน             
พาณิชยกรรม 
การทองเที่ยว 
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

1. ประชาชนมีอาชีพ
มั่นคงและมีรายได
เพิ่มขึ้น 
 
2. พัฒนาศักยภาพ
การใหบริการของ
องคกรและสงเสริม
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติหนาที่เพิ่มขึ้น 

๑. กลุมเกษตรกร/
กลุมสตรีแมบาน/
กลุมอาชีพ ฯลฯ มี
ความเขมแข็งและ
สามารถประกอบ
อาชีพเพิ่มรายได
ใหครอบครัวได 
๒. มีแหลงเรียนรู
ทางดาน
การเกษตรเพื่อ
สงเสริมการ
ฝกอบรม การ
ประกอบอาชีพ
และขยายผลตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓. การบริหาร
ราชการของ
องคกรมีความ
ทันสมัยและ
สามารถใหบริการ
ประชาชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

1 - - - กอสรางคร้ังเดียว 
1 หอง 

กลยุทธที่ ๘ 
สงเสริมการ
บริหารจัดการ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

10. โครงการตอเติมและตกแตง
หองปฏิบัติการหนวยบริการ
การแพทยฉุกเฉินตําบลละหาร 

กองสาธารณสุขฯ - 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป 11. โครงการปรับปรุงมาตรฐาน
บริการดานการสาธารณสุขใน
สํานักงาน 

กองสาธารณสุขฯ - 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป 12. โครงการจัดทําระบบฐาน 
ขอมูลดานการสาธารณสุข 

กองสาธารณสุขฯ - 

 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร 

แบบ ยท.03 
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 3.5.๖ ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา 
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 1  
พัฒนาใหเปนเมือง
นาอยู รองรับการ
อยูอาศัยของ
ประชาชนทุกระดับ 

ยุทธศาสตรที่ ๖  
พัฒนา สงเสริม
และอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
ภูมิปญญาทองถิ่น
อันดีงาม 

ยุทธศาสตรที ่๖  
การพัฒนาดาน
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปญญา
ทองถิ่น 
 
 

รักษาไวซ่ึง
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม   
และจารีตประเพณี
ของทองถิ่น 

ประชาชนไดรวม
สืบทอด ฟนฟู 
อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี แหลง
เรียนรู ภูมิปญญา
ทองถิ่นและ
ปราชญชาวบานใน
ชุมชนทองถิ่นใหคง
อยูสืบไป 

๑ - - - กอสราง ๑ แหง กลยุทธที่ ๑ 
สงเสริม 
สนับสนุน 
บํารุงรักษาศิลปะ 
โบราณสถาน 
วัฒนธรรม                 
จารีตประเพณี    
ภูมิปญญา
ทองถิ่น และ
วัฒนธรรม          
อันดีของทองถิ่น 

๑. โครงการจัดต้ังศูนยวัฒนธรรม
ชุมชนประจําตําบล 

กองการศึกษา - 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป ๒. โครงการจัดงานประเพณี 
สงกรานต 

กองการศึกษา - 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป 3. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย
ประเพณีลอยกระทง 

กองการศึกษา - 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป 4. โครงการจัดงานประเพณีแห
เทียนจํานําพรรษา 

กองการศึกษา - 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป 5. โครงการจัดงานเฉลิมพระ 
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทร              
เทพยวรางกูร 

สํานักงานปลัด - 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป ๖. โครงการจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริยและเฉลิม
ฉลองเนื่องในโอกาสตางๆ 

สํานักงานปลัด - 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป 7. โครงการจัดงานรัฐพิธีและ    
พระราชพิธีตางๆ  

สํานักงานปลัด - 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป 8. โครงการจัดพิธีวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะ รัชกาลที่ ๕ 

สํานักงานปลัด - 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป ๙. โครงการจัดพิธีวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะ รัชกาลที่ ๕ 

สํานักงานปลัด - 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป 10. โครงการพัฒนาและอนุรักษ
ทรัพยากรและวัฒนธรรมพื้นบาน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

- 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร 

แบบ ยท.03 
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 3.5.๖ ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาวหนา 
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 1  
พัฒนาใหเปนเมือง
นาอยู รองรับการ
อยูอาศัยของ
ประชาชนทุกระดับ 

ยุทธศาสตรที่ ๖  
พัฒนา สงเสริม
และอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
ภูมิปญญาทองถิ่น
อันดีงาม 

ยุทธศาสตรที ่๖  
การพัฒนาดาน
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปญญา
ทองถิ่น 
 
 

รักษาไวซ่ึง
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม   
และจารีตประเพณี
ของทองถิ่น 

ประชาชนไดรวม
สืบทอด ฟนฟู 
อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี แหลง
เรียนรู ภูมิปญญา
ทองถิ่นและ
ปราชญชาวบานใน
ชุมชนทองถิ่นใหคง
อยูสืบไป 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป กลยุทธที่ 2 
สงเสริม 
สนับสนุนดาน
ศาสนา และวัน
สําคัญตาง ๆ  

๑. สงเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม 

กองการศึกษา - 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป ๒. โครงการฝกอบรมเสริมสราง
ประสิทธิภาพผูสอนศาสนาอิสลาม 
(ฟรดูอีน) 

กองการศึกษา - 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป ๓. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติ
ศาสนกิจและสงเสริมกิจกรรมการ
ละศีลอดในเดือนรอมฎอน 

กองการศึกษา - 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป ๔. โครงการจัดงานวันตรุษตาม
หลักศาสนาอิสลาม 

กองการศึกษา - 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป ๕. โครงการกอสราง ปรับปรุงและ
ซอมแซมศูนยอบรมจริยธรรม
ประจําหมูบาน/อาคารสอนศาสนา 

กองการศึกษา - 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ รอยละ 10 ตอป ๖. โครงการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม 

กองการศึกษา - 

1 - - - กอสรางคร้ังเดียว 
1 แหง 

7. โครงการกอสรางกําแพงพรอม
ปรับปรุงภูมิทัศนศูนยบริหาร
กิจการอิสลามประจําจังหวัด
นนทบุรี 

กองการศึกษา - 

 
 

 
 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร 

แบบ ยท.03 
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ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน 
สนับสนุน 

1 การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

1. ดานบริการชุมชนและ
สังคม 

1. แผนงานเคหะและชุมชน 1. กองชาง - 

2 การพัฒนาดานบริหารจัดการ
และการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1. ดานบริหารงานท่ัวไป 
2. ดานบริการชุมชนและ
สังคม 
3. ดานการเศรษฐกิจ 

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2. แผนงานสาธารณสุข 
3. แผนงานเคหะและชุมชน 
4. แผนงานการเกษตร 

1. กองสาธารณสุขฯ 
2. กองชาง 
3.สํานักงานปลัด 
4. กองสงเสริมการเกษตร 

- 

3 การพัฒนาดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย 
และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

1. ดานบริหารงานท่ัวไป 
 

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2. แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
3. แผนงานสาธารณสุข 
4. แผนงานเคหะและชุมชน 

1. สํานักงานปลัด 
2. กองชาง 
3. กองสงเสริมการเกษตร 

- 

4 การพัฒนาดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

1. ดานบริการชุมชนและ
สังคม 
2. ดานการเศรษฐกิจ 

1. แผนงานการศึกษา 
2. แผนงานสาธารณสุข 
3. แผนงานสังคมสงเคราะห 
4. แผนงานเคหะและชุมชน 
5. แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
6. แผนงานการเกษตร  

1. กองการศึกษา 
2. กองสาธารณสุขฯ 
3. กองสวัสดิการสังคม 
4. กองสงเสริมการเกษตร 
5. กองชาง 

- 

5 การพัฒนาดานการวางแผน  
การสงเสริมการลงทุน             
พาณิชยกรรม การทองเท่ียว  
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

1. ดานบริหารงานท่ัวไป 
2. ดานบริการชุมชนและ
สังคม 
3. ดานการเศรษฐกิจ 

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2. แผนงานการศึกษา 
3. แผนงานสาธารณสุข 
4. แผนงานสังคมสงเคราะห 
5. แผนงานเคหะและชุมชน 
6. แผนงานการเกษตร 

1. สํานักงานปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองชาง 
4. กองสาธารณสุขฯ 
5. กองการศึกษาฯ 
6. กองสวัสดิการสังคม 
7. กองสงเสริมการเกษตร 

- 

6 การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

1. ดานบริหารงานท่ัวไป 
2. ดานบริการชุมชนและ
สังคม 

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2. แผนงานสังคมสงเคราะห 
3. แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1. สํานักงานปลัด 
2. กองการศึกษาฯ 
3. กองสวัสดิการสังคม 

- 

 
 
 

 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

สวนท่ี ๔ 
การนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัติ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕6๑ – ๒๕๖๔) 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

 
ยุทธศาสตร 

ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 รวม  4  ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

          

    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 14 231,320,000 14 230,820,000 14 230,820,000 14 230,820,000 56 925,280,000 

รวม 14 230,820,000 14 230,820,000 14 230,820,000 14 230,820,000 56 923,280,000 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

          

    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 20 36,369,000 13 8,850,000 13 8,850,000 14 10,550,000 60 64,619,000 

    2.2 แผนงานสาธารณสุข 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 4 1,200,000 

    2.3 แผนงานการเกษตร 2 300,000 2 300,000 2 300,000 2 300,000 8 1,200,000 

    2.4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 4 400,000 
รวม 24 37,069,000 17 9,550,000 17 9,550,000 18 11,250,000 76 67,419,000 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๗ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕6๑ – ๒๕๖๔) 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

 
ยุทธศาสตร 

ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 รวม  4  ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัด
ระเบียบชุมชน/ สังคม/ความปลอดภัย         
และการรักษาความสงบเรียบรอย 

          

    3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 13 12,000,000 12 7,500,000 12 7,500,000 12 7,500,000 49 34,500,000 

    3.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3 2,260,000 3 2,260,000 3 2,260,000 3 2,260,000 12 9,040,000 

    3.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 4 8,000,000 

    3.4 แผนงานสาธารณสุข 3 450,000 3 450,000 3 450,000 3 450,000 12 1,800,000 
รวม 20 16,710,000 19 12,210,000 19 12,210,000 19 12,210,000 77 53,340,000 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริม
คุณภาพชวิีต 

          

     4.1  แผนงานการศึกษา 21 31,880,000 21 31,980,000 21 31,980,000 21 31,980,000 84 127,820,000 

     4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 

และนันทนาการ 

10 16,730,000 9 16,530,000 9 16,530,000 9 16,530,000 37 66,320,000 

     4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห  24 28,170,000 23 28,020,000 22 25,653,000 22 29,456,000 91 111,299,000 

     4.4 แผนงานการเกษตร 4 1,050,000 5 1,050,000 5 1,050,000 5 1,050,000 19 4,200,000 

     4.5 แผนงานสาธารณสุข 16 3,775,000 19 11,975,000 19 11,975,000 18 11,475,000 72 39,200,000 

     4.6 แผนงานเคหะและชุมชน 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 4 1,200,000 

รวม 76 81,905,000 78 89,855,000 77 87,488,000 76 90,791,000 307 350,039,000 

แบบ ผ.๐๗ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕6๑ – ๒๕๖๔) 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

 
ยุทธศาสตร 

ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 รวม  4  ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน                 
การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม                      
การทองเท่ียว เกษตรกรรม  และ
อุตสาหกรรม 

          

     5.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

8 1,020,000 7 900,000 7 900,000 7 900,000 29 3,720,000 

     5.2 แผนงานการเกษตร 12 1,354,600 8 790,000 9 890,000 8 880,000 37 3,914,600 

     5.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 9 9,620,100 8 39,450,000 7 4,450,000 7 4,450,000 31 57,970,100 

     5.4 แผนงานสาธารณสุข 5 3,155,600 3 2,000,000 3 2,000,000 3 2,000,000 14 9,155,600 

     5.5 แผนงานเคหะและชุมชน 1 13,889,000 - - - - - - 1 13,889,000 

     5.6 แผนงานสังคมสงเคราะห 1 31,800 - - - - - - 1 31,800 

     5.7 แผนงานการศึกษา 1 247,400 - - - - - - 1 247,400 
รวม 37 29,318,500 26 43,140,000 26 8,240,000 25 8,230,000 114 88,928,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๗ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕6๑ – ๒๕๖๔) 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

 
ยุทธศาสตร 

ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 รวม  4  ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

   

 

 

       

     6.1  แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรม และนันทนาการ 

10 9,820,000 10 8,220,000 9 7,820,000 9 7,820,000 38 33,680,000 

     6.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5 1,600,000 5 1,600,000 5 1,600,000 5 1,600,000 20 6,400,000 

     6.3 แผนงานสังคมสงเคราะห - - 1 100,000 1 100,000 - - 2 200,000 

รวม 15 11,420,000 16 9,920,000 15 9,520,000 14 9,420,000 60 40,280,000 

รวมท้ังสิ้น 186 407,742,500 170 395,995,000 168 358,328,000 166 363,221,000 690 1,525,286,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๗ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

  องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการกอสราง ปรับปรุง 
ซอมแซม ถนน 
 

เพ่ือใหประชาชนไดมี
เสนทางคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็ว  และไดมาตรฐาน
ในการ สัญจรไปมา
ตลอดจนเปนระบบระบาย
นํ้ามิใหเกิดนํ้าทวมขังใน
พ้ืนท่ี   

กอสรางถนนตามมาตรฐาน
ทางหลวงทองถ่ิน ดังน้ี 

หมูท่ี ๑ 
(1) กอสรางถนน คสล.     
หมูท่ี ๑ ตอจากถนน คสล.
เดิม ถึงคลองลําโพ ขนาดผิว
จราจรกวาง 6.00 เมตร 
ยาว ๒๐๐.00 เมตร ลูกรัง
หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ผิว 
คสล. หนา 0.20 เมตร 
ไหลทางหินคลุกเฉลี่ยขาง
ละ 0.50 เมตร  พ้ืนท่ี 
คสล.  ไมนอยกวา ๑,๒๐0 
ตร.ม. ตามแบบของ อบต.
ละหาร 

116,100,000 

 
 

๑,๔๐๐,๐๐๐ 

116,100,000 

 
 

๑,๔๐๐,๐๐๐ 

116,100,000 

 
 

๑,๔๐๐,๐๐๐ 

116,100,000 

 
 

๑,๔๐๐,๐๐๐ 

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร             
รอยละ ๘๐ 
- สามารถระบาย
นํ้าทวมขังได  
รอยละ ๘๐ 

ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็วและ
ไดรับประโยชนจาก
การปองกันนํ้าทวม
ในพ้ืนท่ี 

กองชาง 

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
(ตอ) 

  (2) ขยายไหลทางถนนเกาะ
ดอน หมูท่ี ๑ ตลอดแนว 
ตามแบบของ อบต.ละหาร 
(3) กอสรางถนน คสล.        
หมูท่ี ๑ เลียบคลองลํารี 
เช่ือมถนนรถไฟ ขนาดผิว
จราจรกวาง ๒.๕0 เมตร 
ยาว ๔๕.00 เมตร ลูกรัง
หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร         
ผิว คสล. หนา 0.๑๕ เมตร 
ไหลทางหินคลุกเฉลี่ยขางละ 
0.50 เมตร  พ้ืนท่ี คสล.  
ไมนอยกวา ๑๑๒.๕0 ตร.ม. 
พรอมทอบล็อกระบายนํ้า 
คสล. ตามแบบของ อบต.
ละหาร 
(4) กอสรางถนนหินคลุก 
ซอยพันพฤกษ หมูท่ี ๑  
ตามแบบของ อบต.ละหาร 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

600,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

600,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

600,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 
 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

600,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 
 

   

 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
(ตอ) 

  หมูท่ี ๒ 
(5) กอสรางถนนพรอมวาง
ทอระบายนํ้า ทางเขา ศพด. 
นะฮฎอตุลอิสลาฮ ดานถนน
ชัยพฤกษ-กาญจนาภิเษก 
ขนาด ๖ x ๑๐๐ ม. ตาม
แบบของ อบต.ละหาร 
 
(6) กอสรางถนนทางเขา
สุสานมัสยิดนะฮฎอตุลอิส
ลาฮ พรอมวางทอระบายนํ้า 
ขนาด ๕.๐๐ x ๒๐๐.๐๐ ม. 
ตามแบบของ อบต.ละหาร 
 
(7) ซอมแซมถนนทางเขา 
ศพด. นะฮฎอตุลอิสลาฮ 
พรอมวางทอระบายนํ้า  
ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. ตามแบบ
ของ อบต.ละหาร 

 
2,000,000 
 
 
 
 
 
 
2,000,000 

 
 
 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
2,000,000 

 
 
 
 
 
 

2,000,000 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
2,000,000 

 
 
 
 
 
 

2,000,000 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
2,000,000 

 
 
 
 
 
 

2,000,000 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

   

 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
(ตอ) 

  (8) กอสรางถนน คสล.     
ขางโรงสี ยาวประมาณ 
๒๐๐.๐๐ ม. ตามแบบของ 
อบต.ละหาร 
 
(9) ซอมแซมถนนใน
หมูบานบัวทองธานี ๕          
ตามแบบของ อบต.ละหาร 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

500,000 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

500,000 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

500,000 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

500,000 

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
(ตอ) 

  หมูท่ี ๓ 
(๑๐) ยกระดับถนนดิน ซอย
สะมันย ีหมูท่ี ๓ ขนาดผิว
จราจรกวาง ๔.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร 
ตามแบบของ อบต. ละหาร 
 
(๑๑) ปรับปรุงถนนลาดยาง 
ทางเขา-ออก พรอมวางทอ
ระบายนํ้า หมูบานลภาวัล 
๑๒ หมูท่ี ๓ ขนาดพ้ืนท่ีไม
นอยกวา ๖๐ ตารางเมตร 
ตามแบบของ อบต.ละหาร 
 
(12) ยกระดับถนนซอยเขา
บานเกาะลอย พรอมวางทอ
ระบายนํ้า ประมาณ 120 
เมตร ตามแบบของ อบต.
ละหาร 
 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

800,000 
 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

800,000 
 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

800,000 
 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

800,000 
 
 

   

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
(ตอ) 

  หมูท่ี ๔ 
(๑3) กอสรางถนนซอย
มิตรภาพ หมูท่ี ๔ ตามแบบ
ของ อบต.ละหาร 
 
(๑4) ขยายไหลทางถนน
สายเกาะดอนตลอดแนว 
ตามแบบของ อบต.ละหาร 
 
(๑5) กอสรางถนนหินคลุก 
เลียบคลองเกาะดอนถึงชาย
คลองละหารฝงทิศเหนือ หมู
ท่ี ๔ ผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว
ประมาณ ๕๐๐ เมตร ตาม
แบบของ อบต. ละหาร 
 
(๑6) ยกระดับถนนซอย      
ลุงหวัง หมูท่ี ๔ ระยะทาง
ประมาณ ๒๐๐ เมตร ตาม
แบบของ อบต.ละหาร 

 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

   

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
(ตอ) 

  (๑7) กอสรางถนน คสล. 
ซอยซอและห หมูท่ี ๔ ขนาด
ผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ เมตร 
ยาวประมาณ ๑๕๐.๐๐ 
เมตร ตามแบบของ อบต.            
ละหาร 
 
(18) ปรับปรุงถนนหินคลุก            
เลียบคลองลากคอน หมูท่ี 4 
กวาง 4.00 เมตร ยาว 
825.00 เมตรตามแบบ
ของ อบต.ละหาร 

๗๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

๗๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

๗๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

๗๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
(ตอ) 

  หมูท่ี ๕ 
(19) กอสรางถนน คสล. 
พรอมวางทอระบายนํ้า ถนน
ขางทางรถไฟ ยาวประมาณ 
500 เมตร ตามแบบของ 
อบต.ละหาร 
 
(20) กอสรางถนนหินคลุก
ขางหมูบานนิวเวิลดวิลล 
(ซอยคําแหลมหลัก) กวาง
ประมาณ ๔.๕๐ เมตร ยาว
ประมาณ ๕๐๐ เมตร ตาม
แบบของ อบต.ละหาร 
 
(21) ขยายถนนริมคลอง    
ลากคอน หมูท่ี 5 กวาง 
1.00 เมตร ยาว 
1,500.00 เมตร คอนกรีต
หนา 0.20 เมตร ตามแบบ
ของ อบต.  ละหาร 
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แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
(ตอ) 

  หมูท่ี ๖ 
(๒2) ปรับปรุงถนน คสล. 
พรอมวางทอระบายนํ้าซอย
อาจหาญ หมูท่ี ๖ ตามแบบ
ของ อบต. ละหาร  
 
(๒3) กอสรางถนน คสล. 
พรอมวางทอระบายนํ้าซอย
ซอและห หมูท่ี ๖ (ตอจาก
เดิม) ตามแบบของ อบต.         
ละหาร 
 
(24) ซอมแซมถนนซอย   
สงางาม หมูท่ี 6 ตามแบบ
ของ อบต.ละหาร 
 
(25) ซอมแซมถนนพรอมวาง
ทอระบายนํ้า ซอยโรงเรียน
สุเหราลากคอน หมูท่ี 6 

 
๒,๐๐๐,๐๐๐ 
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แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
(ตอ) 

  (๒6) กอสรางถนนลาดยาง
จากบานลุงหยัด ถึงสะพาน
วัดสามงาม ริมคลองลากคอน 
หมูท่ี ๖ ขนาดผิวจราจรกวาง 
5.00 เมตร ยาว 735.00 
เมตร ตามแบบของ อบต.          
ละหาร 
 
(27) กอสรางถนน คสล. 
ซอยอาจหาญ (ตอจากเดิม) 
ถึงปากซอย พรอมวางทอ
ระบายนํ้า ตามแบบของ 
อบต.ละหาร 
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แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
(ตอ) 

  หมูท่ี ๗ 
(28) ซอมแซมถนนริมคลอง            
ลากคอน ตั้งแตสะพาน
โรงเรียนสามัคคีวิทยา ถึง
สะพานวัดสามงาม 
 
(29) ปรับปรุงถนน พรอม
วางทอระบายนํ้า ซอยวากัฟ 
ซอย 2 ตามแบบของ อบต.
ละหาร 
 
(30) กอสรางถนน คสล.
พรอมวางทอระบายนํ้า และ
บอพัก ซอยทองดี หมูท่ี ๗ 
(ประชาคม อบต.ป ๕๒)  ผิว
จราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐๐  เมตร 
พรอมวางทอระบายนํ้าและ
บอพัก ตามแบบ ของ อบต. 
ละหาร 
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แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
(ตอ) 

  (31) กอสรางถนน คสล. 
ซอยขันติธรรม (ตะวันออก) 
หมูท่ี ๗ (ประชาคม ป ๕๐) 
ผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐๐ 
เมตร ตามแบบ ของ อบต. 
ละหาร 
 
(32) กอสรางถนนลาดยาง 
ตั้งแตซอยอิสลามิยะห ถึง
ตั้งถาวร (ริมคลองลากคอน) 
ขนาดกวาง ๕.๐๐ x 
๖๓๓.๐๐ ม. ตามแบบของ 
อบต.ละหาร 
 
(33) กอสรางถนน คสล. 
เลียบคลองลากคอนเล็ก 
ปลายหมู ๗ (ตอจากเดิม) 
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๒,๐๐๐,๐๐๐ 
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แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
(ตอ) 

  (34) กอสรางถนน คสล.
เลียบคลองลากคอนใหญ 
ยาวประมาณ 1,600.00 
เมตร ยกระดับ 1.00 เมตร 
ตามแบบของ อบต.ละหาร 
 
(35) กอสรางถนน คสล. 
พรอมวางทอระบายนํ้า ซอย
เจะใบ  ตามแบบของ อบต.
ละหาร 
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แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
(ตอ) 

  หมูท่ี ๘ 
(36) กอสรางถนน คสล. 
จากบานนายประเสริฐ      
อินเดริส ถึงบานสามหลัง 
ตามแบบของ อบต.ละหาร 
 
(37) ปรับปรุงถนนหนา
โรงเรียนมัธยมสุเหราเขียว 
ตามแบบของ อบต.ละหาร 
 
(38) กอสรางถนน คสล. 
เสนปลายคลองลํารี ม.๘ 
ตามแบบของ อบต.ละหาร 
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แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
(ตอ) 

  (39) กอสรางถนนลาดยาง 
ซอยวากัฟ (สะมะอุน) หมูท่ี 
8 ขนาดผิวจราจรกวาง 
5.00 เมตร ยาว 500.00 
เมตร ปูยางแอสฟลทหนา 
0.05 เมตร ไหลทางหิน
คลุกตามสภาพ พ้ืนท่ี  ไม
นอยกวา 2,500 ตร.ม. 
ตามแบบของ อบต.ละหาร 
 
(40) กอสรางถนนหินคลุก 
ซอยสินสุข ม.๘ ยาว 
๓๐๐.๐๐ ม. ตามแบบของ 
อบต.ละหาร 
 
(41) ปรับปรุงถนนลาดยาง 
ซอยนอยปลา หมูท่ี ๘ กวาง 
3.00 เมตร ยาว 400.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร ตามแบบของ อบต.
ละหาร 
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แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
(ตอ) 

  (42) กอสรางถนนลาดยาง               
ริมคลองลํารี เช่ือมซอยโดม 
หมูท่ี 8 ขนาดผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร ปูยาง          
แอสฟลทหนา 0.05 เมตร 
ไหลทางหินคลุกตามสภาพ 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,200 
ตร.ม. ตามแบบของ อบต.
ละหาร 
 
(43) กอสรางถนนหินคลุก 
จาก บานนายนิรันด 
เหลือลน ถึงบานนายมาน 
เอ่ียมสะอาด หมูท่ี ๘  ตาม
แบบของ อบต.ละหาร 
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แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
(ตอ) 

  (44) กอสรางถนน คสล. 
พรอมวางทอระบายนํ้า ซอย
วากัฟ (รอมลี โตะอาดํา)   
หมูท่ี ๘ ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว 
๕๐๐ เมตร พรอมวางทอ
ระบายนํ้าและบอพัก ตาม
แบบของ อบต.ละหาร 

 

(45) กอสรางถนนลาดยาง 
ซอยโดม ถึงริมคลองลํารี หมู
ท่ี ๘ พรอมวางทอระบายนํ้า 
ตามแบบของ อบต.ละหาร 
 

(46) กอสรางถนนลาดยาง
แบบแอสฟลทติกคอนกรีต
ขางโรงงานบางกอกวูดเดน
บิสสิเนส (ซอยสะมะ) หมูท่ี 
๘  ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว 
๖๐๐ เมตร ตามแบบ ของ 
อบต. ละหาร 
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แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
(ตอ) 

  (47) กอสรางถนนหินคลุกจาก
บาน นายฮีม รักหอม  ถึงบาน
นาย วันชัย  ปานวอ หมูท่ี ๘ ผิว
จราจรกวาง ๔.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐  เมตร   
ตามแบบ ของ อบต. ละหาร 
 
(48) กอสรางถนนลาดยาง
แบบแอสฟลทติกคอนกรีต 
ซอยวากัฟ อิสลามียะห ๒ 
(หมอหวัง) หมูท่ี ๘ ผิวจราจร
กวาง ๔.๐๐ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร  ยาว ๕๐๐ 
เมตร ตามแบบของ อบต.   
ละหาร 
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แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
(ตอ) 

  (49) กอสรางถนน คสล. 
เลียบคลองลํารี ชวงหลัง
โรงงาน ส.ศิลป หมูท่ี 8 
ขนาดกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 200.00 เมตร 
คอนกรีตหนา 0.20 เมตร 
ลูกรังหนา 0.50 เมตร ตาม
แบบของ อบต.ละหาร 
 
(50) กอสรางถนนริมคลอง
ลํารี ชวงบานนายเสง่ียม 
เลาะเดรุส ถึงบานสะมะ     
หมูท่ี 8 ตามแบบของ อบต.
ละหาร 
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แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
(ตอ) 

  หมูท่ี ๙ 
(51) ปรับปรุงถนนใตสะพาน
ขามคลองลํารี ม.9 เช่ือม   
ม.1 ตามแบบของ อบต.       
ละหาร 
 
(52) กอสรางถนน คสล. 
พรอมวางทอระบายนํ้า ซอย
จําปา หมูท่ี ๙  ผิวจราจร
กวาง  ๔.๕๐ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร 
และทอระบายนํ้า ขนาด 
๐.๖๐ เมตร พรอมบอพัก 
ตามแบบของ อบต. ละหาร 
 
(53) กอสรางถนน คสล. 
พรอมวางทอระบายนํ้าและ
บอพัก ซอยประยูรหงส 
ขนาดกวาง ๕.๐๐ x 
๓๐๐.๐๐ ม. ตามแบบของ 
อบต. ละหาร 
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แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
(ตอ) 

  (54) กอสรางถนน คสล. 
พรอมวางทอระบายนํ้าและ
บอพัก ซอยศิริโรจน ตาม
แบบของ อบต. ละหาร 
 
(55) ยกระดับถนนคอนกรีต  
พรอมวางทอระบายนํ้า ซอย
จิตรรัตนา หมูท่ี ๙ ผิวจราจร
กวาง ๔.๐๐ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร 
และทอระบายนํ้า ขนาด 
๐.๖๐ เมตร พรอมบอพัก 
ตามแบบของ อบต. ละหาร 
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แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
(ตอ) 

  (56) กอสรางถนน คสล. 
พรอมวางทอระบายนํ้า ซอย
ขวานทอง หมูท่ี ๙ ผิวจราจร
กวาง ๔.๐๐ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร ยาว ๙๙๐ เมตร 
และทอระบายนํ้า ขนาด 
๐.๖๐ เมตร พรอมบอพัก 
ตามแบบของ อบต. ละหาร 
 
(57) กอสรางถนน คสล. 
ซอยสุขใจ หมูท่ี ๙ ตามแบบ
ของ อบต.ละหาร 
 

5,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000,000 
 

 

5,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000,000 
 

 

5,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000,000 
 

 

5,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000,000 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
(ตอ) 

  (58) กอสรางถนน คสล. 
พรอมทอระบายนํ้า ซอย
เตะดอเลาะ ขนาดกวาง 
๔.๕๐ x ๓๐๐.๐๐ ม.       
ตามแบบของ อบต.ละหาร 
 
(59) กอสรางยกระดับถนน 
คสล. พรอมทอระบายนํ้า 
ซอยปรางคทิพย ขนาดผิว
จราจรกวาง 6.๐๐ เมตร  
ยาว ๙๐๐.๐๐ ม. คอนกรีต
หนา 0.20 เมตร ตามแบบ
ของ อบต.ละหาร 
 
(60) ปรับปรุงถนนพรอมวาง
ทอระบายนํ้า ซอยหมูบาน            
ศิรินญา หมูท่ี 9 ตามแบบ
ของ อบต.ละหาร 

2,000,000 
 
 

 
 
 

5,000,000 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 

2,000,000 
 
 

 
 
 

5,000,000 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 

2,000,000 
 
 

 
 
 

5,000,000 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 

2,000,000 
 
 

 
 
 

5,000,000 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 

   

 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
(ตอ) 

  (61) ปรับปรุงซอมแซมถนน
ท่ีชํารุดในพ้ืนท่ีตําบลละหาร 
เพ่ือใหสามารถใชงานได
ตามปกติ ตามแบบของ อบต.
ละหาร 
 
(62) ปรับปรุงทางเช่ือมเขา
หมูบาน/ถนนซอยในเขต
ตําบลละหาร ตามแบบของ 
อบต.ละหาร 
 

5,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

5๐๐,๐๐๐ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

5๐๐,๐๐๐ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

 
 
5๐๐,๐๐๐ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

 
 
5๐๐,๐๐๐ 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒ 
 

โครงการกอสราง ปรับปรุง 
ซอมแซมสะพาน 

เพ่ือใหประชาชนไดมี
เสนทางคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและไดมาตรฐานใน
การสัญจรไปมา ตลอดจน
เปนระบบระบายนํ้ามิให
เกิดนํ้าทวมขังในพ้ืนท่ี   

กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม
สะพานตามมาตรฐานทาง
หลวงทองถ่ิน  ดังน้ี 
 
(๑) กอสรางสะพาน คสล. 
ขามคลองลํารี หมูท่ี ๑            
ต.ละหาร เช่ือมหมูท่ี ๑๓         
ต.บางบัวทอง กวาง ๕.๐๐ 
เมตร ยาวประมาณ ๒๕.๐๐ 
เมตร ตามแบบของ อบต.          
ละหาร 
 
(๒) กอสรางสะพาน คสล. 
ขามคลอง ซอยพันพฤกษ        
หมูท่ี ๑ ตามแบบของ อบต. 
ละหาร 
 
(๓) กอสรางสะพาน คสล.ขาม
คลอง พรอมทางเดินเทา คสล. 
จากปากคลองเกาะดอน เช่ือม 
ม.๓ 

7,0๐๐,๐๐๐ 
 

 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
  
 
 

500,000 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

 

7,0๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

7,0๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

7,0๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

ประชาชนมี
เสนทางสัญจรไป
มาไดสะดวก                
รอยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
เสนทางการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและ
สามารถลด
ระยะเวลาในการ
เดินทางไดดี 

กองชาง 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   (4) กอสรางสะพาน คสล. 
เช่ือมถนนหลัง รพ.สต.สุเหรา
แดง กับ ม.2 ตําบลหนาไม 
 
(๕) ปรับปรุงซอมแซมสะพาน
ในพ้ืนท่ีตําบลละหาร ท่ีชํารุด
เสียหาย ตามแบบของ อบต.
ละหาร 

500,000 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

500,000 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

500,000 
 
 
 
๕๐๐,๐๐๐ 

500,000 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๓ โครงการกอสราง ปรับปรุง 
ซอมแซมเข่ือน คสล. 

เพ่ือปองกันการกัดเซาะของ
นํ้าและการพังทลายของดิน
ริมคลอง และสามารถใช
ประโยชนไดเต็มพ้ืนท่ี 

กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม
เข่ือน คสล. ดังน้ี 
 
(1) กอสรางเข่ือน คสล.            
ริมคลองลํารี หมูท่ี 1 
ระยะทางโดยประมาณ 
700.00 เมตร ตามแบบ
ของ อบต.ละหาร 
 
(2) กอสรางเข่ือน คสล. หลัง
หอพักหญิง สุเหราปากคลอง
ลํารี หมูท่ี ๒ ยาว ๘๖.๐๐ 
เมตร พรอมทางเดินเทากวาง 
๑.๒๐ เมตร ยาว ๗๖.๐๐ 
เมตร ตามแบบของ อบต.        
ละหาร 
 

81,220,000 
 
 

๒๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

81,220,000 
 
 

๒๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

81,220,000 
 
 

๒๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

81,220,000 
 
 

๒๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน รอยละ 
๕๐ 

สามารถปองกันนํ้า
ทวมและการ
พังทลายของดิน      
ไดเปนอยางดี 

กองชาง 

 

 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๓ 
(ตอ) 
 

  (3) กอสรางเข่ือน คสล. 
เลียบคลองลากคอน หมูท่ี ๔ 
(ตอจากโครงการเดิม) ยาว 
145.00 เมตร สันเข่ือน
กวาง 1.20 เมตร สันเข่ือน
หนา ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ
ของ อบต. ละหาร 
 
(4) กอสรางเข่ือน คสล. 
เลียบคลองลําโพ หมูท่ี ๔ 
ชวงท่ี ๑ ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร 
ตามแบบของ  อบต.ละหาร 
 
(5) ลงดินหลังเข่ือนเดิม            
ริมคลองลากคอน หมูท่ี ๕ 
ตามแบบของ อบต.ละหาร 
 

4,976,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

4,976,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

4,976,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

4,976,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

   

 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๓ 
(ตอ) 
 

  (6) เสริมคันเข่ือน คสล.       
ริมคลองลากคอน ม.5 ตลอด
แนว พรอมลงดินหลังเข่ือน 
ตามแบบของ อบต.ละหาร 
 
(7) กอสรางเข่ือน คสล.          
ริมคลองลากคอน หมูท่ี 5 
(ชวงหนาหมูบานพิชามญชุ) 
ยาว 145.00 เมตร                
สันเข่ือนกวาง 1.20 เมตร 
สันเข่ือนหนา 0.50 เมตร 
ตามแบบของ อบต.ละหาร 
 
(8) กอสรางเข่ือน คสล.       
ริมคลองลากคอน หมูท่ี ๖ 
(หลังโรงเรียนสุเหรา              
ลากคอน) ตอจากเดิม            
ตามแบบของ อบต.ละหาร 

5,000,000 
 
 
 
 

4,976,000 
 
 
 
 
 
 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

5,000,000 
 
 
 
 

4,976,000 
 
 
 
 
 
 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

5,000,000 
 
 
 
 

4,976,000 
 
 
 
 
 
 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

5,000,000 
 
 
 
 

4,976,000 
 
 
 
 
 
 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

   

 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๓ 
(ตอ) 

 

  (9) กอสรางเข่ือน คสล.            
ริมคลองลากคอน ม.๗          
(ตอจากเดิม) ตามแบบของ 
อบต.ละหาร 
 
(10) กอสรางเข่ือน คสล.  
ริมคลองลํารี หมูท่ี 7-8  
(ชวงสะพานลัดสุเหราแดง) 
ยาว 145.00 เมตร                
สันเข่ือนกวาง 1.20 เมตร           
สันเข่ือนหนา 0.50 เมตร 
ตามแบบของ อบต.ละหาร 
 
(11) กอสรางเข่ือน คสล.     
ชวงตั้งแตบานนายประเสริฐ 
อินเดริส ถึงบริษัท ส.ศิลป 
จํากัด หมูท่ี ๘ (ตอจากเดิม) 
ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร สันเข่ือน
กวาง ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ
ของ อบต.ละหาร 

5,000,000 
 
 
 
 

4,976,000 
 
 
 
 
 
 
 

5,0๐๐,๐๐๐ 

5,000,000 
 
 
 
 

4,976,000 
 
 
 
 
 
 
 

5,0๐๐,๐๐๐ 

5,000,000 
 
 
 
 

4,976,000 
 
 
 
 
 
 
 

5,0๐๐,๐๐๐ 

5,000,000 
 
 
 
 

4,976,000 
 
 
 
 
 
 
 

5,0๐๐,๐๐๐ 

   

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๓ 
(ตอ) 
 

  (12) กอสรางเข่ือน คสล.   
ริมคลองลํารี (ชวงหลังบริษัท 
ส.ศิลป) หมูท่ี 8 ยาว 
145.00 เมตร สันเข่ือน
กวาง 1.20 เมตร สันเข่ือน
หนา 0.50 เมตร ตามแบบ
ของ อบต.ละหาร 
 
(13) กอสรางเข่ือน คสล.     
ริมคลองลํารี หมูท่ี 8 (ตั้งแต
บานนายสมชาย ยารัตน            
ถึงซอยวากัฟสะมะอุน)  
เข่ือน คสล. ยาว 159.00 
เมตร สันเข่ือนกวาง 1.20 
เมตร พรอมปรับปรุงถนน
คอนกรีต กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร 
คอนกรีตหนา 0.20 เมตร 
ตามแบบขง อบต.ละหาร 
 

4,976,000 
 
 
 
 
 
 
 

5,886,000 

4,976,000 
 
 
 
 
 
 
 

5,886,000 

4,976,000 
 
 
 
 
 
 
 

5,886,000 

4,976,000 
 
 
 
 
 
 
 

5,886,000 

   

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๓ 
(ตอ) 

 

  (14) กอสรางผนังก้ันนํ้าบน
สันเข่ือนคลองลํารี หมูท่ี ๙ 
กวาง ๐.๑๐ ม. สูง ๐.๘๐ ม. 
ยาวตามเข่ือนเดิม 
 
(15) กอสรางเข่ือน คสล.  
ริมคลองลํารี หมูท่ี 9 (ชวง
บานนายมานโลเล) ยาว 
80.00 เมตร สันเข่ือนกวาง 
1.20 เมตร สันเข่ือนหนา 
0.50 เมตร ตามแบบท่ี 
อบต.ละหารกําหนด 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

2,744,000 
 
 
 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

2,744,000 
 
 
 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

2,744,000 
 
 
 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

2,744,000 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๓ 
(ตอ) 
 

  (16) กอสรางเข่ือน คสล.  
ริมคลองลํารี หมูท่ี 9 (ชวง
สุสานจีน) ยาว 20.00 เมตร 
สันเข่ือนกวาง 1.20 เมตร 
สันเข่ือนหนา 0.50 เมตร 
ตามแบบของ อบต. ละหาร 
 
(17) ปรับปรุงซอมแซมเข่ือน
ก้ันนํ้าริมคลอง ในพ้ืนท่ีตําบล
ละหารท่ีชํารุดเสียหาย ตาม
แบบของ อบต.ละหาร 
 

686,000 
 
 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

686,000 
 
 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

686,000 
 
 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

686,000 
 
 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๔ 
 

โครงการกอสรางและ
ปรับปรุง ประตูก้ันนํ้า/ประตู
ระบายนํ้า/สถานีสูบนํ้า/             
บอพัก  

เพ่ือแกปญหาและปองกัน
นํ้าทวม และเพ่ือปองกัน
และรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอม 

กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม
ประตู ก้ันนํ้า/ประตูระบาย
นํ้า/สถานีสูบนํ้า/บอพัก ดังน้ี 
 
(๑) กอสรางประตูระบายนํ้า  
/ประตูเปด-ปดนํ้า หมูท่ี 3 
ตามแบบของ อบต.    ละหาร 
 
(๒) เสริมประตูก้ันนํ้าเกาะดอน                
หมูท่ี ๔ ตามแบบของ อบต.  
ละหาร 
 
(3) กอสรางสถานีสูบนํ้า 
บริเวณซอยวากัฟ และหลัง
โรงเรียนสุเหราลากคอน 2 จุด 
ตามแบบของ อบต.ละหาร 
 

4,800,000 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

600,000 
 
 
 
 

4,800,000 
 
 
 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

600,000 
 

4,800,000 
 
 
 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

600,000 
 

4,800,000 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

600,000 
 

   

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 
(ตอ) 
 

  (4) กอสรางประตูก้ันนํ้าปาก
คลองลากคอนเล็ก (ตอนลาง) 
บริเวณบานนางนอย สมใจแท 
และคลองเจก หมูท่ี ๗ ขนาด
ประตูกวางประมาณ  ๑๗ 
เมตร ยาว ๒๐ เมตร จํานวน  
2 จุด ตามแบบ ของ อบต.   
ละหาร 
 
(5) เสริมบอพักริมคลองลํารี
ท้ังหมด ตามแบบของ อบต.   
ละหาร 
 
(6) กอสรางประตูระบายนํ้า
พรอมสถานีสูบนํ้า บริเวณปาก
คลองลํารี  หมูท่ี ๙ ตามแบบ
ของ อบต.ละหาร 
 
(7) กอสรางประตูเปด-ปดนํ้า 
บริเวณทอระบายนํ้าริมถนน
เลียบคลองลํารี หมูท่ี ๙ 

1,200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

1,200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

1,200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

1,200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

   

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๕ 
 

โครงการกอสราง ปรับปรุง 
และซอมแซมทางเดินเทา 
คสล. พรอมราวกันตก 

เพ่ือใชเปนเสนทางการ
คมนาคมของประชาชน 

กอสราง ปรับปรุง และ
ซอมแซมทางเดินเทา คสล. 
ดังน้ี 
 
(๑) กอสรางสะพานทางเดิน
เทา คสล. ซอยพันธพฤกษ  
(ริมคลองลําโพ) หมูท่ี ๑        
ตามแบบของ อบต.ละหาร 
 
(๒) กอสรางสะพานทางเดิน
เทา คสล. ขามคลองลําโพ 
หมูท่ี ๓ เช่ือมหมูท่ี ๔ ผิว
สะพาน คสล. กวาง ๑.๒๐  
เมตร ยาว ๔๐ เมตร พรอม
ทางเดินเทา คสล. กวาง 
๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร 
ตามแบบของ อบต.ละหาร 
 

4,2๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 

 
 

4,2๐๐,๐๐๐ 
  
 
 

500,000 
 
 
 
 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 

 
 
 

 
 
 

 

4,2๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 
 

 

4,2๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 

ประชาชนมี
เสนทางสัญจรท่ี
สะดวกรวดเร็ว 
รอยละ ๗๐ 

ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็วและ
สามารถลด
ระยะเวลาในการ
เดินทางไดดี 

กองชาง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 
(ตอ) 
 

  (3) กอสรางทางเดินเทา
พรอมหลังคา ทางเขา ศพด.
บานเกาะลอย หมูท่ี 3 
 
(4) ติดตั้งโครงหลังคา
ทางเดินเทาปากคลอง           
ลากคอน หมูท่ี ๔ (ตรงขาม
มัสยิดอุลยา) ตามแบบของ 
อบต. ละหาร 
 
(5) ซอมแซมทางเดินเทา 
จากปากคลองลากคอน ถึง
บานนายสมาน บุญยม             
หมูท่ี 4 
 
(6) กอสรางทางเดินเทา 
คสล. ริมคลองลากคอน  
จุดกลับรถใตสะพานถนน 
สายบางบัวทอง-บางปะอิน           
หมูท่ี ๕ ตามแบบของ อบต.
ละหาร 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

   

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 
(ตอ) 
 

  (7) กอสรางสะพานทางเดิน
เทา คสล. ขามคลองหนา
สุเหราแดง หมูท่ี ๗ ขนาด
สะพานกวาง ๑.๒๐ เมตร         
สูงเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว
ประมาณ ๒๕ เมตร ตามแบบ
ของ อบต.ละหาร 
 
(8) ปรับปรุงซอมแซม
ทางเดินเทา คสล. ในพ้ืนท่ี
ตําบลละหาร ท่ีชํารุดเสียหาย 
เพ่ือใหสามารถใชงานได
ตามปกติ ตามแบบของ อบต.         
ละหาร 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

   

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๖ 
 

โครงการกอสราง/ปรับปรุง/
ซอมแซมทอระบายนํ้าและ      
บอพัก  

เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมขัง
และสามารถระบายนํ้าได
อยางรวดเร็ว 

กอสรางระบบระบายนํ้าดวย
การวางทอระบายนํ้าและ             
บอพัก ดังน้ี 
 
(1) กอสรางทอระบายนํ้าจาก
สามแยกถึงคลองลําโพ          
หมูท่ี 1 ตามแบบของ อบต.
ละหาร 
 
(2) กอสรางทอระบายนํ้า
บริเวณถนนเกาะลอย หมูท่ี 3 
ตามแบบของ อบต.ละหาร 
 
(3) วางทอระบายนํ้าหนา
หมูบานปนทองแลนด หมูท่ี 
5 ตามแบบของ อบต.ละหาร 
 

6,00๐,๐๐๐ 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 

1,000,000 
 
 
 
500,000 

6,00๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

1,000,000 
 
 
 

500,000 
 
 

 

6,00๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

1,000,000 
 
 
 

500,000 
 

 

6,00๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

1,000,000 
 
 
 

500,000 
 

แกไขปญหานํ้า
ทวมขังและ
ระบายนํ้าได รอย
ละ ๕๐ 

สามารถแกไข
ปญหานํ้าทวมขังใน
ผิวจาราจร และ
ประชาชนมี
เสนทางการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๖ 
(ตอ) 
 

  (4) กอสรางทอระบายนํ้า 
คสล. ตั้งแตถนนรถไฟถึง
คลองลากคอน หมูท่ี ๕ วาง
ทอระบายนํ้าขนาด ๐.๖๐ 
เมตร พรอมบอพัก ระยะทาง 
๑๑๐ เมตร ตามแบบของ 
อบต.ละหาร 
 
(5) วางทอระบายนํ้าถนน
ขางกุโบร หมูท่ี 6 ตามแบบ
ของ อบต.ละหาร 
 
(6) วางทอระบายนํ้า จาก     
กุโบร ถึงโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล (สุเหราเขียว) 
หมูท่ี ๘ ตามแบบของ อบต.
ละหาร 
 

1,0๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

1,0๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

1,0๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

1,0๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

   

 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๖ 
(ตอ) 
 

  (7) กอสรางทอระบายนํ้า 
บริเวณโรงเรียนมัธยมสุเหรา
เขียว หมูท่ี ๘ ตามแบบของ 
อบต.ละหาร 
 
(8) วางทอระบายซอยโดม 
ตั้งแตถนนถึงคลองลํารี หมูท่ี 
8 ตามแบบของ อบต.ละหาร 
 
(9) วางทอระบายนํ้าพรอม
บอพัก ขางมัสยิดนูรุลฮิดา
ยะห หมูท่ี 9 ตามแบบของ 
อบต.ละหาร 
 

1,0๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 

5๐๐,๐๐๐ 

1,0๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 

5๐๐,๐๐๐ 

1,0๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 

5๐๐,๐๐๐ 

1,0๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 

5๐๐,๐๐๐ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๗ 
 

โครงการขุดลอก คูนํ้า รองนํ้า
หรือทอระบายนํ้า และคูคลอง 
  

เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมขัง
และสามารถระบายนํ้าได
อยางรวดเร็ว 

ขุดลอกคูนํ้า รองนํ้าหรือทอ
ระบายนํ้า และคูคลอง               
เพ่ือระบายนํ้าในพ้ืนท่ีตําบล          
ละหาร ดังน้ี 
 
(๑) ขุดลอกคลองทุกคลองใน
เขตพ้ืนท่ีตําบลละหาร 
 
(2) ขุดลอกทอระบายนํ้าและ
ดูดสิ่งปฏิกูล ในชุมชนและ
หมูบานจัดสรรในพ้ืนท่ีตําบล
ละหาร 
 

2,0๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

1,0๐๐,๐๐๐ 
 
 

1,0๐๐,๐๐๐ 
 

2,0๐๐,๐๐๐  
 
 
 
 

1,0๐๐,๐๐๐ 
 
 

1,0๐๐,๐๐๐ 
 

2,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

1,0๐๐,๐๐๐ 
 
 

1,0๐๐,๐๐๐ 
 

2,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

1,0๐๐,๐๐๐ 
 
 

1,0๐๐,๐๐๐ 
 

แกไขปญหานํ้า
ทวมและระบาย
นํ้าได รอยละ ๕๐ 
 

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ปองกัน นํ้าทวมขัง 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๘ 
 

โครงการกอสรางคันดิน  
ก้ันนํ้า พรอมวางทอลอด
ระบายนํ้าในพ้ืนท่ีตําบล      
ละหาร  
 

เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหานํ้าทวม 

กอสรางคันดินก้ันนํ้า พรอม
วางทอระบายนํ้า ในพ้ืนท่ี
ตําบลละหาร  ดังน้ี 
 
(๑) กอสรางคันดินก้ันนํ้า 
ยกระดับถนนดินริมคลอง
ลํารี หมูท่ี ๑ ตามแบบของ 
อบต. ละหาร 
 
(2) กอสรางคันดินก้ันนํ้าใน
พ้ืนท่ี เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน 
ตามแบบของ อบต.ละหาร 
 

4,000,000 
 
 
 

3,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

1,0๐๐,๐๐๐ 

4,000,000 
 
 
 

3,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

1,0๐๐,๐๐๐ 

4,000,000 
 
 
 

3,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

1,0๐๐,๐๐๐ 

4,000,000 
 
 
 

3,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

1,0๐๐,๐๐๐ 

แกไขปญหา          นํ้าทวมได               
รอยละ ๕๐ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ปองกันนํ้าทวม 

กองชาง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้งแผงโซลา
เซลลผลิตกระแสไฟฟา  
 

เพ่ือใหประชาชนไดมี
กระแสไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ติดตั้งแผงโซลาเซลลผลิต
กระแสไฟฟา ดังน้ี  
- ติดตั้งบนดาดฟามัสยิด
นะฮฎอตุลอิสลาฮ หมูท่ี 2 
- ติดตั้งบริเวณโรงเรียน
ประสานสามัคคีวิทยา            
หมูท่ี 3 
- ติดตั้งบริเวณมัสยิดอุลยา  
หมูท่ี 3 
หรือบริเวณท่ีกําหนดในพ้ืนท่ี
ตําบลละหาร 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

ประชาชนมี
กระแสไฟฟาใช 
รอยละ ๕๐ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบาย 

กองชาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑0 โครงการติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธเขต     
ควบคุมอาคาร 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีรู
เขตควบคุมอาคารของ
ตําบลละหาร 

ติดตั้งปายประชาสัมพันธ
เขตควบคุมอาคาร ขนาด
กวาง ๒.๕๐ เมตร ยาว 
๓.๐๐ เมตร จํานวน ๑๕ 
ปาย 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
รอยละ ๗๐ ไดรู
เขตควบคุมอาคาร 

ประชาชนไดรู
ขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับเขตควบคุม
อาคาร  ไดอยาง
ถูกตอง 

กองชาง 

 11 โครงการติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธเขตตําบล            
ละหาร 
 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีรู
เขตของตําบลละหาร 

 

ติดตั้งปายประชาสัมพันธเขต
ตําบลละหาร ขนาดกวาง 
๒.๕๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร 
จํานวน ๑๕ ปาย 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
และผูสัญจรไปมา 
รอยละ ๗๐  ไดรู
เขต อบต.ละหาร 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
และผูท่ีสัญจรไปมา
ไดรูเขตพ้ืนท่ี         
ของตําบลละหาร 

กองชาง 

12 โครงการติดตั้งปายจราจร 
ปายบอกทาง และบอก
สถานท่ีราชการตางๆ ใน
เขตพ้ืนท่ี 

เพ่ือความปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนนของ
ยานพาหนะท่ีสัญจร 

ติดตั้งปายจราจร ปายบอก
ทางและบอกสถานท่ีราชการ
ตางๆ บริเวณท่ีกําหนด 
จํานวน 100 ปาย 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย       
รอยละ ๘๐ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและ เกิดความ
ปลอดภัยตอ
ประชาชนในเขต
ตําบล 

กองชาง 

 
 

 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการจัดทําสิ่งอํานวย
ความปลอดภัยเพ่ือปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน 

เพ่ือความปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนนของ
ยานพาหนะท่ีสัญจร 

ดําเนินการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ี  
โดยดําเนินการดังน้ี 
-จัดทําลูกระนาด  
-ตีเสนสะดุด 
-ติดตั้งกระจกเงาบริเวณทางโคง 
-ทําทางมาลาย บริเวณ
โรงเรียน,ชุมชน 
-ติดตั้งสัญญาณเตือน/ไฟ
กระพริบ ฯลฯ บริเวณชุมชน 
ในพ้ืนท่ีตําบลละหาร 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย       
รอยละ ๘๐ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและ เกิดความ
ปลอดภัยตอ
ประชาชนในเขต
ตําบล 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการกอสรางศาลาพัก
ผูโดยสารริมทางสาธารณะ   
 
 

๑. ใหประชาชนไดมีท่ีพัก
สําหรับรอรถประจําทาง  
๒. เพ่ือความปลอดภัย
สําหรับประชาชน 

 

กอสรางศาลาพักผูโดยสารริม
ทางสาธารณะ ดังน้ี บริเวณ
หนา ม.ปนทองแลนด หมูท่ี ๗, 
หนา ม.วิโรจนวิลล หมูท่ี ๔, 
บริเวณถนนสายบางบัวทอง-
บางปะอิน (40), ขางราน     
ฟารีดา หมูท่ี ๑, หนาหมูบาน
บัวทองธานี พารค ๓, พารค ๕ 
หมูท่ี ๒, ตรงขาม ม.สุชา หมูท่ี 
๕, ศาลาริมคลองลํารี บริเวณ
หลัง ม.นครทองปารควิวล 
หรือในบริเวณท่ีกําหนด 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมีท่ีพัก  
รอ รถโดยสาร
ไดรับความสะดวก 
สบาย รอยละ๘๐ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและ      เกิด
ความปลอดภัยตอ
ประชาชนในเขต
ตําบล 

กองชาง 

 
 
 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  พัฒนาใหเปนเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 2 เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
        2.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูล
ฝอย ชนิดอัดทายตูบรรทุก
ขยะ 

-เพ่ือใหมีรถบรรทุกขยะ          
มูลฝอยขนาดเล็กใชในการ
จัดเก็บและรวบรวมขยะ       
มูลฝอยบริเวณถนน ตรอก 
ซอกซอยแคบๆ ในพ้ืนท่ี
ตําบลละหารไดอยาง
ท่ัวถึงและครอบคลุมท้ัง
ตําบล 
-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานเก็บขน 
รวบรวมขยะมูลฝอย 
-ตําบลละหารมีความ
สะอาดและเปนระเบียบ
เรียบรอย 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย 
เครื่องยนตดีเซล ชนิดอัด
ทายตูบรรทุกขยะ ความจุ
ไมนอยกวา 3 ลูกบาศก
เมตร จํานวน 1 คัน 
(ตามคุณลักษณะท่ี อบต. 
ละหารกําหนด) 
 

1,700,000 - - 1,700,000 -มีรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย 
จํานวน 1 คัน 
-อบต.ละหาร
จัดเก็บขยะมูล
ฝอยในพ้ืนท่ีได          
ท่ัวถึงและ
ครอบคลุม รอย
ละ 80 

-มีรถบรรทุกขยะ
มูลฝอยขนาดเล็ก
ท่ีสามารถใชงาน
ในพ้ืนท่ี ถนน 
ตรอก ซอกซอย
แคบๆ  
-การเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอยมี
ประสิทธิภาพ 
มากข้ึน 
-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  พัฒนาใหเปนเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 2 เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
        2.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ         
มูลฝอย แบบเปดขาง        
เททาย 

-เพ่ือใหมีรถบรรทุกเก็บ
ขนขยะอันตรายเปนการ
เฉพาะ 
-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การเก็บขนขยะมูลฝอย
ของ อบต.ละหาร 
-เพ่ือใหมีการเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอยอันตรายได
อยางท่ัวถึงและสงไป
กําจัดอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล  
-ตําบลละหารมีความ
สะอาดและเปนระเบียบ
เรียบรอย 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย
แบบเปดขางเททาย ความจุ
ไมนอยกวา 3 ลูกบาศก
เมตร จํานวน 1 คัน 
(ตามคุณลักษณะท่ี อบต. 
ละหารกําหนด) 
 

900,000 - - - -มีรถบรรทุก
เก็บขนขยะมูล
ฝอยอันตราย 
จํานวน 1 คัน 
-อบต.ละหาร
จัดเก็บ รวบรวม
ขยะอันตรายได          
ท่ัวถึงและ
ครอบคลุม รอย
ละ 80 

-มีรถบรรทุก
สําหรับเก็บขน 
รวบรวมมูลฝอย
อันตราย  
-การเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอยมี
ประสิทธิภาพ 
มากข้ึน 
-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  พัฒนาใหเปนเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 2 เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
        2.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๓ จัดซื้อรถยนตบรรทุกขยะ -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บขยะมูลฝอย
ประเภทขยะอันตราย 
ขยะรีไซเคิล 
เชน หลอดไฟ ขยะ
อิเล็กทรอนิค 
ถานไฟฉาย ฯลฯ 
ในพ้ืนท่ี อบต.ละหาร 

-จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูล
ฝอย แบบเปดขางเททาย  
เครื่องยนต ดีเซล 6 ลอ 
ขนาด 6 ตัน 
ความจุ 10 ลบม. 
(คุณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ) 
จํานวน 1 คัน 

2,119,000 - - - -การบริการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยอันตราย 
ของอบต.ละหาร    
มีความครอบคลุม
เขตพื้นที่ไดไมนอย
กวารอยละ 80  
-ประชาชน
ผูรับบริการมีความ
พึงพอใจใน
ประสิทธิภาพการ
ใหบริการเก็บขน
ขยะมูลฝอยของ 
อบต.ละหาร 
-การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของ
อบต.ละหาร 
มีประสิทธิภาพ 
สามารถจัดเก็บ 
ขยะมูลฝอย
อันตรายและของ 
รีไซเคิลได 
ทําใหปริมาณขยะ
ลดลง 

มีรถยนตสําหรับ 
เก็บขนขยะมูลฝอย 
ขยะอันตรายและ
ขยะรีไซเคิล ได
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 
อบต.ละหาร 
-ลดปริมาณขยะ
อันตรายท่ีตกคาง 
-สามารถเก็บขน
ขยะมูลฝอย
อันตรายไปยัง
แหลงกําจัดได
ถูกตองตามหลัก
วิชาการ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  พัฒนาใหเปนเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 2 เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
        2.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๔ โครงการจัดซื้อถังขยะ
รองรับมูลฝอย 
แบบแยกประเภท 

- เพ่ือใหมีภาชนะไว
รองรับขยะมูลฝอยใน
ชุมชน ถนน ทาง
สาธารณะอยางเพียงพอ 
- เพ่ือใหประชาชนรูจัก
แยกขยะกอนท้ิง 
-เพ่ือใหการจัดเก็บขยะมี
ประสิทธิภาพ 
เพ่ือลดปริมาณขยะท่ี
นําไปกําจัด 
-เกิดความสะอาดและเปน
ระเบียบเรียบรอยตอ
บานเมือง 

จัดซื้อถังขยะแบบแยก
ประเภทจํานวนไมต่ํากวา
๕๐๐ ใบ/ป 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- การตั้งวาง
ภาชนะรองรับ
ขยะมูลฝอย
แบบแยก
ประเภทในพ้ืนท่ี 
มีความครอบคลุม      
ไมนอยกวา 
รอยละ ๘๐ 
- การเก็บ
รวบรวมมูลฝอย
มีประสิทธิภาพ
มากข้ึนใชเวลา
นอยลง เก็บได
มากข้ึน 
- ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการใหบริการ
รวบรวมและ
เก็บขนขยะ           
มูลฝอย 

- มีถังขยะรองรับ
มูลฝอยในชุมชน 
ถนน ทางสาธารณะ 
เพียงพอกับความ
ตองการของ
ประชาชน 
- บานเมืองมีความ
สะอาดและเปน
ระเบียบเรียบรอย 
- ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  พัฒนาใหเปนเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 2 เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
        2.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๕ โครงการจัดซื้อรถสุขา
เคลื่อนท่ี 

- เพ่ือการกําจัดสิ่งปฏิกูล
ใหถูกสุขลักษณะ 
- เพ่ือใหประชาชน 
ตลอดจนนักทองเท่ียว 
ถายปสสาวะ และ
อุจจาระ ท่ีถูกสุขลักษณะ 
ไดรับความสะดวกสบาย 
เกิดความประทับใจ 
- ลดอัตราการเกิด
โรคติดตอจากการกําจัด
สิ่งปฏิกูลท่ีไมถูกตองไมถูก
สุขลักษณะ 

-จัดซื้อรถสุขาเคลื่อนท่ี ชนิด 
6 ลอ เครื่องยนตดีเซล 6 
สูบ 4 จังหวะ ระบายความ
รอนดวยนํ้า แรงมาไมนอย
กวา 200 แรงมา หองสุขา
ไมนอยกวา 10 หอง ระบบ
สัญญาณไฟตาง ๆ ตามท่ี
กรมการขนสงทางบก
กําหนด จํานวน 1 คัน 

๖,๕๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - การบริการเก็บ
ขนกําจัดสิ่งปฏิกูล 
ของอบต.ละหาร 
แกประชาชนใน
กรณีอยูรวมกัน
เปนหมูคณะ 
หรือจํานวน
มากๆ มีความ
ครอบคลุมเขต
พ้ืนท่ีได  
ไมนอยกวา 
รอยละ ๘๐ 
- ประชาชน
ผูรับบริการมี
ความพึงพอใจ
ในประสิทธิภาพ 
การใหบริการ
เก็บขนกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลของอบต.
ละหารระดับดี - 
ดีมาก 

- สามารถกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลไดอยางถูก
สุขลักษณะ 
ประชาชน
ตลอดจน
นักทองเท่ียว 
มีท่ีถายปสสาวะ 
และอุจจาระ 
ท่ีถูกสุขลักษณะ  
มีความสะดวก 
สบาย และเกิด
ความประทับใจ 
- ลดอัตราการเกิด
โรคติดตอ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  พัฒนาใหเปนเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 2 เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
        2.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล 
 

-เพ่ือใหมีรถดูดสิ่งปฏิกูล
เปนการเฉพาะ 
-เพ่ือใหมีรถดูดสิ่งปฏิกูล
สําหรับบริการประชาชน
ในตําบลละหารอยาง
ท่ัวถึง มีความสะดวก และ
นําสิ่งปฏิกูลไปกําจัดอยาง
ถูกหลักสุขาภิบาล 

จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล 
เครื่องยนตดีเซล ขนาด 
150 แรงมา ความจุถังรับ
สิ่งปฏิกูลไมนอยกวา 
3,000 ลิตร จํานวน 1 คัน 
(ตามคุณลักษณะท่ี อบต. 
ละหารกําหนด) 
 

๒,300,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 

- - - -ไดรถดูดสิ่ง
ปฏิกูล จํานวน   
1 คัน 
 

-มีรถดูดสิ่งปฏิกูล 
-ประชาชนในตําบล
ละหาร มีความพึง
พอใจไดรับความ
สะดวกในการ
ใหบริการดูดสิ่ง
ปฏิกูล 
-มีการนําสิ่งปฏิกูล
ในเขตพ้ืนท่ีตําบล
ละหาร ไปกําจัด
อยางถูกตองตาม
หลักสุขาภิบาล 
-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  พัฒนาใหเปนเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 2 เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
        2.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 จัดซื้อท่ีดินเพ่ือสรางศูนย
บริหารจัดการสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอย 

-เพ่ือใหมีสถานท่ีใช
สําหรับกอสรางอาคาร
ศูนยบริหารจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย 
-เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและ มูลฝอย 
-เพ่ือความสะอาดและเปน
ระเบียบเรียบรอยของ
ตําบลละหาร 

จัดซื้อท่ีดิน 1 แปลง  
(ขนาดไมต่ํากวา 2 ไร) 

8,000,000 - -  อบต.ละหารมี
ท่ีดินสําหรับ
กอสรางศูนย
บริหารจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและ       
มูลฝอย 1 แปลง 

-มีท่ีดินสําหรับ
กอสรางศูนย
บริหารจัดการสิ่ง
ปฏิกูล 
-ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย 
ดีข้ึน 
-ตําบลละหารมี
ความ สะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอย 
-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  พัฒนาใหเปนเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 2 เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
        2.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการกอสรางอาคาร
ศูนยบริหารจัดการ         
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย         
ตําบลละหาร 

-เพ่ือใหมีอาคารศูนย
บริหารจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย 
ท่ีเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตอ
การบริหารจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย 
 

กอสรางอาคารศูนยบริหาร
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
จํานวน 1 หลัง (ตามแบบท่ี 
อบต.ละหารกําหนด) 

2,000,000 - -  อบต.ละหารมี
อาคารศูนย
บริหารจัดการ         
สิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย จํานวน 1 
แหง 

-มีอาคารศูนย
บริหารจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและ         
มูลฝอยท่ี
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน 
-ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย
ดีข้ึน 
-ตําบลละหารมี
ความ สะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอย 
-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  พัฒนาใหเปนเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 2 เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
        2.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการเชาพ้ืนท่ี/อาคาร
สถานท่ีสําหรับจอดเก็บ
รถบรรทุกขยะมูลฝอย 

-เพ่ือใหมีสถานท่ีสําหรับ
จอดเก็บรถบรรทุกขยะ 
มูลฝอย 
-เพ่ือปองกันเหตุรําคาญ
จากกลิ่นท่ีจะเกิดจาก
รถบรรทุกขยะตอ
ประชาชนผูมาติดตอ 
ราชการ 
-เพ่ือความปลอดภัยของ
รถบรรทุกขยะซึ่งเปน
ทรพัยสินของทางราชการ 

มีสถานท่ีจอดเก็บรถบรรทุก
ขยะมูลฝอยของ อบต.         
ละหาร จํานวน 1 แหง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีสถานท่ีจอด
เก็บรถบรรทุก
ขยะมูลฝอยเปน
การเฉพาะ          
และถูก
สุขลักษณะ 
จํานวน 1 แหง 

-มีบริเวณท่ีจอดเก็บ
รถบรรทุกขยะมูล
ฝอยเปนการเฉพาะ 
-ปองกันไมใหเกิด
เหตุรําคาญของ
ประชาชนผูมา
ติดตอราชการจาก
กลิ่นของรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย 
-รถบรรทุกขยะมูล
ฝอยมีความ
ปลอดภัยไมเกิด
ความเสียหาย 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  พัฒนาใหเปนเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 2 เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
        2.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 
 

โครงการรณรงค
ประชาสัมพันธการคัด
แยกขยะ  

- เพ่ือใหประชาชนมี
จิตสํานึกมีวินัยและ
ตระหนักถึงความสําคัญ 
ในการมีสวนรวมในการ
จัดการขยะ 

- รณรงคและ
ประชาสัมพันธใหความรู
ดวยสื่อ รูปแบบตางๆ เชน 
แผนพับ ปายโฆษณา ฯลฯ 
แกประชาชนทุกชุมชน/
หมูบาน 9 หมูบาน ในเขต
ตําบลละหาร 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

- ประชาชนและ
สถานประกอบการ 
ใหความรวมมือ
กับทองถ่ินใน
การคัดแยกขยะ
กอนท้ิงและ
กําจัดขยะ
ถูกตอง  
-การบริหาร
จัดการ 
ขยะมูลฝอยของ 
อบต.ละหาร  
มีประสิทธิภาพ
มากข้ึนสามารถ
เก็บรวบรวมเร็ว
ข้ึน 
-คาใชจายใน
การกําจัดขยะ
มูลฝอยลดลง 

- ประชาชนมี
ความรู และมี
จิตสํานึก มีสวน
รวมจัดการขยะ
มูลฝอย 
-บานเมืองสะอาด 
เรียบรอย
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  พัฒนาใหเปนเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 2 เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
        2.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการคัดแยกขยะใน
ชุมชน 
 
 

-เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนใน
ชุมชนมีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยในครัวเรือน และ
ชุมชน 
- เพ่ือลดปริมาณขยะ 
มูลฝอยในชุมชนใหนอยลง 
 

- จัดอบรมใหความรู/ศึกษา
ดูงาน นอกสถานท่ี แกคณะ
ผูบริหาร เจาหนาท่ี ผูนํา
ชุมชน ผูแทนชุมชน อสม. 
ฯลฯจํานวน 1 ครั้ง  
-รณรงคประชาสัมพันธการ
คัดแยกขยะผานสื่อ
ประชาสัมพันธตางๆ 
เชน ปายไวนิล,แผนพับ 
ฯลฯ 
- สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ
รักษาความสะอาดใหแก
ชุมชน ท้ัง 9 หมูบานในเขต
พ้ืนท่ี ต.ละหาร 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

- ประชาชนใน
ครัวเรือน และ
ชุมชน มีการคัด
แยกขยะมูลฝอย 
รอยละ ๘๐ 
- ปริมาณขยะ 
มูลฝอยในชุมชน 
ท่ี อบต.ละหาร
จัดเก็บไดลดลง
กวาเดิมไมนอย
กวารอยละ 8๐ 

- ชุมชนมีสวนรวม
ในการจัดการขยะ
ในพ้ืนท่ี 
- ลดปริมาณขยะ
ในชุมชนลดภาระ 
คาใชจายในการ
กําจัดขยะมูลฝอย
ของ อบต.ละหาร 
- ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีจิตสํานึก 
ในการรักษา
สิ่งแวดลอม และ 
มีรายไดจากการ
คัดแยกขยะ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  พัฒนาใหเปนเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 2 เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
        2.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 โครงการสรางวินัยการ
จัดการขยะในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
 
 
 

- สงเสริมพฤติกรรมความ
มีวินัยในตนเองเก่ียวกับ
การจัดการขยะของครู
และเด็กในชุมชน 
-สงเสริมใหเด็กเรียนรูการ
คัดแยกขยะมูลฝอย 
-เพ่ือให ศพด. และ
บานเมืองมีความสะอาด
เปนระเบียบเรียบรอย 

- จัดทําสื่อความรูการคัด
แยกขยะ 
- สนับสนุนให ศพด. ใชใน
การเรียนการสอน ท้ัง 7 
ศูนย 
-จัดทําถังคัดแยกขยะ ตั้ง
วางใน ศพด. ท้ัง 7 ศูนย 
จํานวน 1 ชุด/ศูนย 
 

๒00,000 
 
 
 
 
 

 

๒00,000 
 

 
 
 
 
 

๒00,000  ๒00,000 - มีการจัดการ 
มูลฝอยท่ีถูก
สุขลักษณะใน 
ศพด. รอยละ ๘๐ 
 

-มีสื่อการเรียนรู
การคัดแยกขยะใช
ใน ศพด. ครบท้ัง 
7 ศูนย 
-ถังคัดแยกขยะ
เพียงพอสําหรับ 
ศพด. ท้ัง 7 ศูนย 
-เกิดความสะอาด
เปนระเบียบ
เรียบรอย ประชาชน
มีสุขอนามัยท่ีดีข้ึน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  พัฒนาใหเปนเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 2 เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
        2.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการกําจัดขยะ 
มูลฝอย องคการบริหาร
สวนตําบลละหาร 

- เพ่ือกําจัดขยะ 
มูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ 
บานเมืองสะอาด 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดี 

- ชําระคาธรรมเนียมการ
กําจัดขยะมูลฝอย ใหแก  
อบจ.นนทบุรี ในการบริหาร
จัดการการดูแลบอกําจัด
ขยะ ในอัตราตามท่ี อบจ. 
นนทบุรี กําหนด ตลอด
ระยะเวลา 1 ป 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 

- อบต.ละหาร
สามารถกําจัดขยะ
มูลฝอยท่ีจัดเก็บ
และรวบรวมไดใน 
เขตพ้ืนท่ีท้ังหมด
รอยละ ๑๐๐ 

- ขยะมูลฝอยถูก
กําจัดดวยวิธีการท่ี
ถูกสุขลักษณะ ลด
ปญหา มลพิษใน
พ้ืนท่ี  
- ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  พัฒนาใหเปนเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 2 เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
        2.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการ 
ชาวละหารรวมใจ 
ลดมลพิษพิชิตโรค 

- เพื่อรณรงคสรางจิตสํานึกให
ประชาชนในตําบลละหาร
ชวยกันกําจัดขยะมูลฝอยใหถูก
วิธี 
- เพื่อปองกันการแพรกระจาย
ของเชื้อโรคที่เกิดจากการ
สะสมของขยะมูลฝอยหรือส่ิง
ปฏิกูลที่ 
ตกคางอยูในครัวเรือนและ
ชุมชน 
- เพื่อกระตุนและรณรงคใหคน
ในชุมชน ครอบครัวตอง
รวมมือรวมใจกันจัดการโดย
การลด 
คัดแยกและนําขยะมูลฝอย 
กลับมาใชประโยชนใหมาก
ที่สุดโดยเร่ิมจากระดับ
ครัวเรือนขยายออกไปสูชุมชน 
ในหมูบาน  
อันจะสงผลใหปริมาณขยะ 
มูลฝอยลดลงในที่สุด 
- เพื่อใหประชาชนในตําบล 
ละหารมีคุณภาพชีวิตทีดี่ 

- รณรงคใหความรูถึง
ประโยชนและโทษของ
มลพิษ ท่ีเกิดจาก 
ขยะมูลฝอยใหประชาชน 
ในชุมชนทราบท้ัง ๙ ชุมชน 
ผานสื่อปาย 
ประชาสัมพันธ 
- กิจกรรม BigCleaning 
Day ในชุมชน 1 ครั้ง/
หมูบาน  
- กิจกรรมขยะแลกสินคา
อุปโภค-บริโภคท่ีจําเปนตอง
ใชในชีวิตประจําวัน เชน 
นํ้าปลา นํ้าตาล ผงซักฟอก 
ไขไก ฯลฯ ในชุมชน 
 1 ครั้ง/หมูบาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 - ประชาชน 
ในชุมชนรอยละ 
๘๐ มีความรูถึง
ประโยชนและ
โทษของมลพิษ 
ท่ีเกิดจากขยะ
มูลฝอย 
- ชุมชนแออัดใน
เขตพ้ืนท่ีตําบล 
ละหารท่ีไดรับ
การสนับสนุน
จากทองถ่ิน เกิด
ความสะอาด
เปนระเบียบ
เรียบรอยมาก
ข้ึน 
-ปริมาณขยะ 
มูลฝอยในพ้ืนท่ี
ลดลง  

- ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการชวยกันกําจัด 
ขยะมูลฝอยใหถูกวิธี 
- คนในชุมชน
ครอบครัว เกิดความรัก
สามัคคี รวมมือรวมใจ
กันจัดการโดยการลด 
คัดแยกและ 
นําขยะมูลฝอยกลับมา 
ใชประโยชนใหมาก 
ที่สุด สงผลใหปริมาณ 
ขยะมูลฝอยลดลง 
- บานเมือง ชุมชน 
เกิดความสะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอย 
ชวยปองกันและ
ควบคุมการ
แพรกระจายของเชื้อ
โรคที่เกิดจากการ
สะสมของ 
ขยะมูลฝอยหรือ 
ส่ิงปฏิกูลที่ตกคางอยู 
ในครัวเรือนและชุมชน 
- ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  พัฒนาใหเปนเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 2 เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
        2.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 โครงการชาวละหารรวม
ใจพิทักษสิ่งแวดลอม 

- เพ่ือใหประชาชนมี
ความรูในการปองกัน 
ควบคุม ภาวะคุกคามตอ
สุขภาพและผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมเปนพิษ 
- เพ่ือรณรงค 
ประชาสัมพันธให
ประชาชนมีความรู
เก่ียวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ตลอดจน
ระเบียบ กฎหมาย 
ขอบัญญัติตําบลละหาร  
- เพ่ือสรางความตระหนัก 
ปลูกจิตสํานึก และ
สงเสริมการมีสวนรวมการ
ปองกัน ควบคุม จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในชุมชน 

- จัดอบรมความรู นิทรรศการ 
ศึกษาดูงานใหแก เด็ก 
เยาวชนประชาชนในชุมชน
ผูประกอบการ และเจาของ
กิจการ  
- ประชาสัมพันธความรูโดย 
ทําปาย เอกสาร จดหมาย  
ฯลฯ ความรูเกี่ยวกับการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ระเบียบ 
กฎหมาย ขอบัญญัติตําบล 
เผยแพรใหแกเด็ก เยาวชน 
ประชาชน ผูประกอบการ 
เจาของกิจการ หนวยงาน
ราชการ องคกรเอกชน ในเขต
พ้ืนท่ีตําบลละหาร 
- ตรวจสอบ ดูแล จัดการ
ปญหาสภาพแวดลอมในชุมชน
ตําบลละหาร 
- รณรงคการจัดการ จัดทํา 
สารบําบัดบัดนํ้าเสียในคูคลอง
หรือแหลงนํ้าสาธารณะ ใหแก
ประชาน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 200,000 -ประชาชน
ผูประกอบการ
เจาของกิจการ
และประชาชนใน
ชุมชน 
กลุมเปาหมาย
เขารวมโครงการ 
ไมต่ํากวารอยละ 
๙๐ 
-ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในเขต
พ้ืนท่ีตําบลละหาร 
ไดรับการจัดการ
ดูแล ครอบคลุม
พ้ืนท่ี ไมต่ํากวา 
รอยละ ๘๐ 
 

-ประชาชนมีความรู
ในการปองกัน 
ควบคุม ภาวะ
คุกคามตอสุขภาพ
และผลการกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมเปน
พิษเพิ่มขึ้น 
-ประชาชนมีความรู
เกี่ยวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
ตลอดจนระเบียบ 
กฎหมาย ขอบญัญัติ
ตําบลละหาร  
และปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
เพิ่มขึ้น 
-ประชาชนมีความ
ตระหนัก และมี
จิตสํานึก และมีสวน
รวมการปองกัน 
ควบคุม จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมใน
ชุมชนเพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  พัฒนาใหเปนเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 2 เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
        2.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 โครงการพัฒนาระบบเฝา
ระวังและปรับปรุง
คุณภาพนํ้าท้ิงจากคลอง
สาธารณะในตําบลละหาร 
 

บูรณาการรวมกับ 
 

โครงการพัฒนาระบบเฝา
ระวังและปรับปรุง
คุณภาพนํ้าท้ิงจากคลอง
สาธารณะในกลุมจังหวัด
ภาคกลางตอนบน ๑ 

- เพ่ือใหมีระบบเฝาระวัง
คุณภาพนํ้าในแหลงนํ้า
คลองสาธารณะ ในเขต
ตําบลละหาร 
- เพ่ือใหการแกไขปญหา
มลพิษทางนํ้าในแหลงนํ้า
สาธารณะ ในตําบลละหาร 
มีประสิทธิภาพ 
 

- ติดตั้งครุภัณฑตรวจวัด
คุณภาพนํ้าคลองสาธารณะ 
หมูท่ี ๖ และ ๙ ตําบล 
ละหาร โดยการสนับสนุน
จากโครงการพัฒนาระบบ
เฝาระวังและปรับปรุง
คุณภาพนํ้าท้ิงจากคลอง
สาธารณะในกลุมจังหวัด
ภาคกลางตอนบน ๑ 
- ตรวจสอบเฝาระวัง
คุณภาพนํ้าในแหลงนํ้า
สาธารณะ และจุดเสี่ยงใน
เขตตําบลละหาร 
- บําบัด ฟนฟู คุณภาพนํ้า
ในแหลงนํ้าสาธารณะ เมื่อ
เกิดการเนาเสียในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบตําบลละหาร 

๑๐0,00๐ 
 

๑๐0,00๐ 
 

๑๐0,000 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

เชิงปริมาณ 
- ติดตั้งเครื่อง
ตรวจวัดคุณภาพ
นํ้าคลอง
สาธารณะไมนอย
กวา ๒ เครื่อง  
เชิงคุณภาพ 
- สภาพนํ้าใน
คลองสาธารณะ
ปญหานํ้าเนา
เสียในแหลงนํ้า
สาธารณะไดรับ
การแกไขอยาง
ทันทวงที และ
ครอบคลุม 
 

- อบต.ละหาร มี
เครื่องมือ อุปกรณ 
ในการเฝาระวัง
คุณภาพนํ้าใน
แหลงนํ้า
สาธารณะท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
มากข้ึน 
- แหลงนํ้า
สาธารณะในเขต
ตําบลละหาร 
ไดรับการดูแล 
ปองกันการเกิด
มลภาวะทางนํ้า
เพ่ิมข้ึน สภาพนํ้า
เนาเสียลดลง 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  พัฒนาใหเปนเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 2 เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
        2.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 โครงการเฝาระวัง
คุณภาพสิ่งแวดลอม      
เพ่ือสงเสริม 
สถานประกอบการ            
เชิงนิเวศตําบลละหาร 
 
บูรณาการรวมกับ 
 
โครงการเฝาระวัง
คุณภาพสิ่งแวดลอม  
เพ่ือสงเสริม 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ในกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน ๑ 

- เพื่อใหสามารถกํากับดูแล 
ตรวจสอบ การจัดการ
ส่ิงแวดลอมทางอากาศของ
โรงงานอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม และชุมชนในเขต
พื้นที่ตําบลละหาร 
- เพื่อใหมีระบบตรวจวัด
คุณภาพส่ิงแวดลอมทาง
อากาศ ใชเปนดัชนีชี้วัด
คุณภาพ 
- เพื่อใหมีขอมูลส่ิงแวดลอม
ทางอากาศสําหรับแจงเตือน
ประชาชนผูรับผลกระทบ
รวมถึงใหความชวยเหลือและ
แกไขปญหาเบื้องตนใหกับผูที่
ไดรับผลกระทบอยางทันทวงที 
- สรางความเชื่อมั่นตอ
สาธารณชน 
- เพื่อสรางจิตสํานึกและการมี
สวนรวมของประชาชนในการ
ปองกันและแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอม 

- ติดตั้งเครื่องตรวจวัด
คุณภาพอากาศ/สถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ  
หมูท่ี ๑ -๙ ตําบลละหาร 
- ตรวจวิเคราะหคุณภาพ
อากาศตามจุดเสี่ยงในเขต
พ้ืนท่ีตําบลละหาร  
- รณรงค ประชาสัมพันธ
ความรู เก่ียวกับการ 
ลดโลกรอน ลดพฤติกรรม
การกอมลพิษทางอากาศ  
ในโรงเรียน,สถานศึกษา
,สถานประกอบการ 
ภาคเกษตร/
ภาคอุตสาหกรรม 
และชุมชน  
หมูท่ี ๑-๙  ตําบลละหาร 
ผานสื่อ เชน เอกสาร  
แผนพับ ปายประชาสัมพันธ 
ฯลฯ 
 

๑00,0๐0 
 

๑00,0๐0 
 

๑00,000 
 

๑00,000 
 

เชิงปริมาณ 
- องคการบริหาร
สวนตําบลละหาร
มีเครื่องตรวจวัด
คุณภาพอากาศ/
สถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศ 
ไมนอยกวา ๑ แหง 
เชิงคุณภาพ 
- คุณภาพอากาศ
ในเขตพ้ืนท่ีตําบล 
ละหารผานเกณฑ
มาตรฐานของ
กรมควบคุม
มลพิษ 
- ประชาชนมีสวน
รวมในการ
ปองกันและแกไข
ปญหาดาน
ส่ิงแวดลอม 
 ไมนอยกวา 
 รอยละ ๘๐  

- การกํากับดูแล 
ตรวจสอบ การจัดการ
ส่ิงแวดลอมของโรงงาน
อุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม และชุมชน
ในเขตพ้ืนที่ตําบลละหาร 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- ตําบลละหาร มีระบบ
เฝาระวังคุณภาพทาง
อากาศที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
- มีขอมูลหรือสามารถ
ระบุคุณภาพส่ิงแวดลอม
ทางอากาศไดถูกตอง 
ชัดเจนมากย่ิงขึ้น  และ
สามารถแจงเตือน แกไข
ปญหาไดทันทวงที
เพ่ิมขึ้น  
- ประชาชนมีจิตสํานึก
และมีสวนรวมในการ
ปองกันและแกไขปญหา
มลภาวะทางอากาศ
เพ่ิมขึ้น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
        2.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑8 โครงการกอสราง/
ปรับปรุง/ซอมแซมบอ
บําบัดนํ้าเสียในหมูบาน/
ชุมชน 

เพ่ือดําเนินการกอสราง 
ปรับปรุง และซอมแซม
ระบบบําบัดนํ้าเสียภายใน
หมูบาน/ชุมชน ใหอยูใน
สภาพพรอมใชงาน สามารถ
กําจัดนํ้าเสียไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ติดตั้ง/ปรับปรุง/ซอมแซมบอ
บําบัดนํ้าเสียในหมูบาน/
ชุมชน ดังน้ี 
สุเหราปากคลองลํารี ม.๒,              
ม.นิวเวิลดวิลล, ม.สุชา ม.๕, 
ม.แสงบัวทอง ม.8,  ม.นคร
ทองปารควิวล ม.๙ หรือ
บริเวณท่ีกําหนด 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 

จํานวนครัวเรือนท่ี
ไดรับการแกไข
ปญหาจากระบบ
บําบัดนํ้าเสีย                            
รอยละ ๘๐ 

ระบบบําบัดนํ้าเสีย
ของหมูบาน/ชุมชน 
ไดรับการติดตั้ง 
ซอมแซม สามารถ
กําจัดนํ้าเสียได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

๑9 โครงการคลองสวยนํ้าใส 
(กําจัดผักตบชวาในลํา
คลอง) 

-เพ่ือกําจัดผักตบชวาในลํา
คลองใหสะอาดนามอง 
-เพ่ือใหประชาสังคมทุก
ภาคสวน เกิดจิตสํานึกและ
มีสวนรวมในการอนุรักษ 
รักษาคู ลําคลอง ในพ้ืนท่ี 
ใหสะอาด 

- การกําจัดวัชพืชในลําคลอง 
ทุกคลองในเขตพ้ืนท่ีตําบล 
ละหาร 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

แหลงนํ้า คูคลอง
ท่ีไดรับการ
บํารุงรักษา           
รอยละ ๘๐ 

 
 
 

-นํ้าในคลองมี
คุณภาพท่ีดีผาน
เกณฑมาตรฐาน  
และประชาชนมี 
จิตสํานึกรักษา
สิ่งแวดลอมมากข้ึน 

กองชาง 

 

 

 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  พัฒนาใหเปนเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
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    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
        2.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 โครงการปรับปรุงและดูแล
รักษาภูมิทัศนในพ้ืนท่ี
ตําบลละหาร  

- เพ่ือเพ่ิมพ้ืนทีสีเขียวใน
เขตชุมชนบริเวณริมถนน/ 
ซอย/ทางเดินเทา และ
อาคารสํานักงาน มีความ
สวยงาม และรมรื่น 
- เพ่ือชวยเพ่ิมความเปน
ธรรมชาติใหแกชุมชน  
- เพ่ือสรางความพึงพอใจ
ใหกับประชาชน และทําให 
ศาสนสถานมีความรมรื่น
สวยงาม 

ปรับภูมิทัศนและจัดสวนหยอม
บริเวณอาคารสํานักงาน อบต./
ชุมชน/ริมถนน/ซอย/ทางเดิน
เทา/มัสยิด/โรงเรียน/ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ ดังน้ี 
บริเวณอาคารสํานักงาน อบต.
ละหาร, สวนสาธารณะชุมชน
วากัฟ ม.๒,บริเวณมัสยิดอุลยา, 
บริเวณสวนหยอม ม.ลภาวัล 
๑๒  ม.๓, ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เกาะลอย ม.๓, สวนสาธารณะ
บริเวณเกาะลอย ม.3, ริมถนน
เกาะดอน, โรงเรียนอิสลาม
สัมพันธ สาขา ๒ ม.๔,               
ม.นิวเวิลดวิลล ม.๕, บริเวณ
โรงเรียนมัธยมสุเหราเขียว, 
จากโรงเรียนมัธยม-กุโบร ม.๘, 
สนามเด็กเลน ม.แสงบัวทอง  
ม.๘, ริมคลองลํารี ม.9, ม.นคร
ทองปารควิวล, บริเวณมัสยิด             
นูรุลฮิดายะห ม.๙, บริเวณ
มัสยิดทุกมัสยิด หรือบริเวณท่ี
กําหนดในเขต อบต.ละหาร 

๕,0๐๐,๐๐๐ 
 

1,0๐๐,๐๐๐ 
 

1,0๐๐,๐๐๐ 
 

1,0๐๐,๐๐๐ 
 

เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
ในชุมชนได รอย
ละ ๘๐ 

 

ปรับปรุงภูมิทัศน 
ใหสมดุลกับสภาพ 
แวดลอมและเพ่ิม
คุณคาทางดาน
สุนทรียภาพพ้ืนท่ีสี
เขียวในตําบลละ
หารใหสวยงาม นา
มอง, นาอยู 

กองชาง/สํานักงาน
ปลัด/กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  พัฒนาใหเปนเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 2 เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
        2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสํารวจสถาน
ประกอบการในเขตตําบล
ละหาร 

- เพ่ือจัดทําฐานขอมูล
สถานประกอบการในเขต
พ้ืนท่ีตําบลละหาร 
- เพ่ือควบคุม กํากับ ดูแล 
สถานประกอบการให
เปนไปตามขอบังคับตําบล
และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
- เพ่ือปองกัน ควบคุม 
การกอมลพิษจากสถาน
ประกอบการสู
สภาพแวดลอมในชุมชน 
- เพ่ือปองกันผลกระทบ
ตอสุขภาพของประชาชน
และ สิ่งแวดลอม 
ตลอดจนเหตุเดือดรอน
รําคาญ อันเกิดจากสถาน
ประกอบการ 
 

- สํารวจขอมูลสถานประกอบการ
ในเขตพ้ืนที่ตําบลละหาร หมูที่ ๑-๙ 
โดยจัดทีมบุคลากรเดินเทาหรือ
ยานพาหนะ สํารวจ เก็บรวบรวม
ขอมูล หรือจางเหมาบริการสํารวจ
สถานประกอบการ และอื่นๆ  
- จัดทําทะเบียนฐานขอมูลสถาน
ประกอบการบันทึกในระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือจางเหมาลงโป
แกรมฐานขอมูล 
- จัดทําแผนที่แสดงตําแหนงสถาน
ประกอบการตามรายชื่อที่สํารวจ 
หรือจางเหมา 
- ประชาสัมพันธ แจงเตือน สถาน
ประกอบการที่ยังไมแจงหรือขอ
อนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น 
โดย จางเหมาจัดสงเอกสารหรือ
จดหมาย 
- ตรวจประเมินสถานประกอบการ 
ใหเปนไปตามขอบัญญัติ อบต. 
ละหาร หรือ พรบ.การสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๓๕ ตามประเภทกิจการ 
- รณรงค ประชาสัมพันธ 
ความรูแกผูประกอบการเกี่ยวกับ
การปองกัน ควบคุมมลพิษ และ
การอาชีวะอนามัยในสถาน
ประกอบการ 

๓๐0,0๐0 
 

๓๐0,0๐0 
 

๓๐0,000 
 

๓๐0,000 
 

- จํานวนขอมูล
สถานประกอบการ
ครบถวน ไมนอย
กวารอยละ ๙๐ ใน
พื้นที่ตําบลละหาร  
- สถานประกอบการ
ปฏิบัติตาม
ขอกําหนด 
หลักเกณฑเง่ือนไข
ตามขอบังคับตําบล
และกฎหมายที่
เกี่ยวของ ไมนอย
กวารอยละ ๘๐  
จากฐานขอมูล 
เชิงคุณภาพ 
- ปญหามลพิษ
เร่ืองรองเรียนเหตุ
รําคาญจากสถาน
ประกอบการไม
เกิน ๕ คร้ังตอป 

- มีระบบฐานขอมูล
สถานประกอบการที่
งายตอการสืบคน
ครบถวนถูกตองและ
เปนปจจุบันมากขึ้น 
- ไมเกิดมลพิษจน
สงผลกระทบตอ
สุขภาพส่ิงแวดลอม 
หรือการกอเหตุ
รําคาญจากสถาน
ประกอบการลดลง 
- เจาของกิจการ/
ผูประกอบการมี
ความเขาใจกัน 
รวมมือ ชวยเหลือ 
เอื้ออาทรตอกันและ
สามารถอยูรวมกันได
ปกติสุขมากขึ้น 
- สถานประกอบการ
หรือกิจการอยู
รวมกับประชาชน
อยางปกติสุข 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  พัฒนาใหเปนเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 2 เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
        2.3 แผนงานการเกษตร 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการจัดกิจกรรม          
อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  
และวันสําคัญตาง ๆ 

เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนและ
ประชาชนมีสวนรวมปลูก
หญาแฝกหรือปลูกตนไมและ
อนุรักษลําคลองตาม
พระราชดําร ิ

จัดกิจกรรมอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ ในพ้ืนท่ีตําบล
ละหาร เพ่ือถวายเปนพระ
ราชกุศล 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมีสวน
รวมอนุรักษ
สิ่งแวดลอม          
รอยละ ๗๐ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจาก 
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก 
พระราชดําริ  

กองสงเสริม
การเกษตร 

๒ การสนับสนุนการ
ดําเนินงานอนุรักษ 
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

เพ่ือสนองพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในการปกปก
รักษาทรัพยากรทองถ่ินของ
ตนเองไว 

ดําเนินการสํารวจและจัดทํา
ฐานทรัพยากรทองถ่ินตาม 
พระราชดําริฯ 

๑๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

จัดทําฐานขอมูล
ทรัพยากรฯ ได 
รอยละ ๗๐ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
สํารวจและจัดทํา
ฐานทรัพยากร
ทองถ่ินตาม 
พระราชดําริฯ 

กองสงเสริม
การเกษตร 

 

 

 

 

 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  พัฒนาใหเปนเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 2 เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
        2.4 แผนงานการบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษพลังงาน
และสงเสริมพลังงาน
ทดแทน 

เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนและ
ประชาชนมีความรูและมี
สวนรวมในการอนุรักษ
พลังงาน 

จัดกิจกรรมสงเสริมความรู
ในการอนุรักษพลังงาน โดย
มีประชาชนเขารวม
โครงการ ไมนอยกวา             
100 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีสวน
รวมอนุรักษ
พลังงาน          
รอยละ ๗๐ 

ประชาชนมี
ความรูและเกิด 
จิตสํานึกในการ
อนุรักษพลังงาน
เพ่ิมมากข้ึน 

สํานักงานปลัด 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
        3.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการกอสรางปอมจุด
ตรวจ สําหรับสายตรวจ
และเจาหนาท่ี อปพร.          
ในพ้ืนท่ี 

เพ่ือเพ่ิมความพรอมใน
การปองกันการรักษา
ความสงบเรียบรอยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กอสรางปอมจุดตรวจบริเวณ
หนาวิทยาลัยเทคโนโลยี-รอบีตี้ 
ม.๒, บริเวณมัสยิดอุลยา,              
ม.ลภาวัล ๑๒ ม.๓, ตรงขาม
บริษัท เอส พี เค แฟคตอรี่ 
แลนด (เกาะดอน) ม.๔,            
ม.นิวเวิลดวิลล ม.๕, บริเวณ
ประปาหมูบานซอยวัดบางบัว
ทอง, หนา ร.ร. สุเหราลาก
คอน ม.๖, บริเวณหมูท่ี ๗ 
ตอนปลาย, บริเวณสามแยก
แสงประทีป ตรงศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก หรือจุดสุมเสี่ยงท่ี
กําหนด  

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย 
รอยละ ๕๐ 

 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
เพ่ิมมากข้ึน 

สํานักงานปลัด 

๒ โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

เพ่ือเปนการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุท่ีจะเกิดข้ึน
ในชวงเทศกาลปใหมและ
ชวงสงกรานต หรือ
เทศกาลอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญ 
และตลอดท้ังป 

ตั้งจุดตรวจในชวงเทศกาล
สําคัญ เชน เทศกาลปใหม 
เทศกาลสงกรานต และ
เทศกาลอ่ืนๆ หรือตลอด         
ท้ังป ปละไมต่ํากวา ๒ ครั้ง 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

 

๑๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน    
ท่ีไดรับความ
ปลอดภัย รอยละ 
๗๐ 

สามารถลดสถิติการ
เกิดอุบัติทางถนน 
และลดการสูญเสีย
ในชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน 

สํานักงานปลัด 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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        3.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๓ โครงการติดตั้งและซอมแซม
ระบบกลองวงจรปดในเขต
พ้ืนท่ี 

เพ่ือเพ่ิมความพรอมใน
การปองกันและรักษา
ความสงบเรียบรอยในชีวิต
และทรัพยสิน 

ติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณ
อาคารสํานักงาน อบต.     
ละหาร, มัสยิด, หมูบาน
จัดสรร, ชุมชน หรือบริเวณ
จุดสุมเสี่ยงในเขตพ้ืนท่ี และ
ซอมแซมในบริเวณท่ีชํารุด
เสียหายเพ่ือใหสามารถใช
งานไดตามปกต ิ

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒,0๐๐,๐๐๐ 
 

๒,0๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน  
ท่ีไดรับความ
ปลอดภัย รอยละ 
๗๐ 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
เพ่ิมมากข้ึน 

สํานักงานปลัด 

๔ โครงการฝกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปองกันภัยฝาย 
พลเรือน (อปพร.) 

เพ่ือฝกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือนใหพรอมรับ         
สาธารณภัยและภัยพิบัติท่ี
อาจเกิดข้ึน  และเพ่ิม
ประสิทธิภาพใหสมาชิก     
อปพร. 

จัดฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน (อปพร.)              
ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
พรอมศึกษาดูงานเปนเวลา             
๒ วัน 
 

๔๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

๔๕๐,๐๐๐ 
 

๔๕๐,๐๐๐ 
 

๔๕๐,๐๐๐ จํานวน อปพร.  
ท่ีผานการ
ฝกอบรม รอยละ 
๘๐ 
 

อปพร. ท่ีผานการ
ฝกอบรมสามารถ
ชวยเหลือ
ผูประสบภัยไดอยาง
ถูกตองรวดเร็วและ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสนิมากยิ่งข้ึน 

สํานักงานปลัด 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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        3.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการจัดซื้อรถดับเพลิง เพ่ือใหมีเครื่องมือท่ีพรอม
สําหรับการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

จัดซื้อรถดับเพลิง ๑๐ ลอ 
ขนาดความจุ ๑๐,๐๐๐ 
ลิตร จํานวน  ๑ คัน 

๔,๕๐๐,๐๐๐ 
 

- - - มีเครื่องมือพรอม
สําหรับการ
ปฏิบัติงาน            
รอยละ ๖๐ 

มีเครื่องมือท่ีพรอม
สําหรับการปองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน 

สํานักงานปลัด 

6 โครงการอบรมการใชถัง
ดับเพลิงและซอมแผน
ดับเพลิงแกเด็ก เยาวชน 
และประชาชนในพ้ืนท่ี 

- เพ่ือใหเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนไดรับความรู
เก่ียวกับวิธีการใชถัง
ดับเพลิง และสามารถ
ปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
- เพ่ือใหมีการเตรียมความ
พรอมและเฝาระวังหากเกิด
อัคคีภัยในหมูบานหรือ
ชุมชน 
 

จัดฝกอบรมวิธีการใชถัง
ดับเพลิงแกประชาชน ท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ท้ัง ๙ หมูบาน 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

จํานวนเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนท่ีไดรับ
การอบรม รอยละ 
๕๐/ครัวเรือน 

 
 

- ประชาชนท่ีผาน
การฝกอบรม ไดรับ
ความรูเพ่ิมมากข้ึน 
สามารถปฏิบัติได
อยางถูกตอง              
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
เพ่ิมมากข้ึน 
- ลดการเกิดอัคคีภัย
ในชุมชนและการ
ปองกันและรักษา
ความสงบเรียบรอย 

สํานักงานปลัด 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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        3.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการซักซอมแผน
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย อัคคีภัย                   
ภัยทางถนน และภัยแลง 

- เพ่ือใหเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนไดรับความรู
เก่ียวกับวิธีการปองกัน            
สาธารณภัย และสามารถ
ปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
- เพ่ือใหมีการเตรียมความ
พรอมและเฝาระวังหากเกิด
สาธารณภัยในหมูบานหรือ
ชุมชน 

จัดฝกอบรมซักซอมแผน
ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย อัคคีภัย ภัยทางถนน และ
ภัยแลงแกประชาชน ท้ัง ๙ 
หมูบาน 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

จํานวนเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนท่ีไดรับ
การอบรม รอยละ 
๕๐/ครัวเรือน 

 
 

- ประชาชนท่ีผาน
การฝกอบรม ไดรับ
ความรูเพ่ิมมากข้ึน 
สามารถปฏิบัติได
อยางถูกตอง              
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
เพ่ิมมากข้ึน 

สํานักงานปลัด 

8 โครงการสงเสริมการให
ความรูดานสาธารณภัย 
อุทกภัย ภัยทางนํ้า และ 
วาตภัย 

- เพ่ือใหเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนไดรับความรู
เก่ียวกับวิธีการปองกัน            
สาธารณภัย และสามารถ
ปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
- เพ่ือใหมีการเตรียมความ
พรอมและเฝาระวังหากเกิด
สาธารณภัยในหมูบานหรือ
ชุมชน 

จัดฝกอบรมสงเสริมการให
ความรูดานสาธารณภัย 
อุทกภัย ภัยทางนํ้า และ            
วาตภัยแกประชาชน ท้ัง ๙ 
หมูบาน 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

จํานวนเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนท่ีไดรับ
การอบรม รอยละ 
๕๐/ครัวเรือน 

 
 

- ประชาชนท่ีผาน
การฝกอบรม ไดรับ
ความรูเพ่ิมมากข้ึน 
สามารถปฏิบัติได
อยางถูกตอง              
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
เพ่ิมมากข้ึน 
 

สํานักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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    3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
        3.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการซอมแผนอพยพ 
หนีไฟแกพนักงานสวน
ตําบล 

- เพ่ือใหพนักงานไดรับ
ความรูเก่ียวกับวิธีการซอม
แผนอพยพหนีไฟ และ
สามารถปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง 
- เพ่ือใหมีการเตรียมความ
พรอมและเฝาระวังหากเกิด
อัคคีภัยในสถานท่ีทํางาน 

จัดฝกอบรมการซอมแผน
อพยพ หนีไฟแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวนไมนอยกวา 
๑๐๐ คน ท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ  

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ พนักงานสวน
ตําบลไดรับการ
อบรม รอยละ ๘๐ 

 
 

- พนักงานสวน
ตําบลท่ีผานการ
ฝกอบรม ไดรับ
ความรูเพ่ิมมากข้ึน 
สามารถปฏิบัติได
อยางถูกตอง              
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
เพ่ิมมากข้ึน 

สํานักงานปลัด 

๑0 โครงการอบรมการใช
อุปกรณกูชีพใหแก
เจาหนาท่ีปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และ 
อปพร.  

- เพ่ือใหเจาหนาท่ีปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และ 
อปพร. ไดรับความรูเก่ียวกับ
วิธีการใชอุปกรณกูชีพ   
และสามารถปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง 
- เพ่ือใหมีการเตรียมความ
พรอมและเฝาระวังหากเกิด
สาธารณภัยข้ึนในหมูบาน
หรือชุมชน 

จัดฝกอบรมการใชอุปกรณกู
ชีพใหแกเจาหนาท่ีปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และ 
อปพร. จํานวนไมนอยกวา 
๑๐๐ คน ท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ  

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เจาหนาท่ีปองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย และ               
อปพร.ไดรับการ
อบรม รอยละ ๘๐ 

 
 

- เจาหนาท่ีปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย และ อปพร.              
ท่ีผานการฝกอบรม 
ไดรับความรูเพ่ิม
มากข้ึน สามารถ
ปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินเพ่ิม
มากข้ึน 

สํานักงานปลัด 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
        3.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑1 โครงการติดตั้งถังดับเพลิง
ประจําตําบลละหาร 

เพ่ือใหมีถังดับเพลิงสําหรับ
เตรียมความพรอมเพ่ือ
บรรเทาสาธารณภัย หาก
เกิดอัคคีภัยในหมูบานหรือ
ชุมชน 
 

ติดตั้งถังดับเพลิงบริเวณ
ชุมชนหรือสถานท่ีสําคัญ  
ท้ัง ๙ หมูบาน 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน รอยละ 
๕๐/ครัวเรือน 

 
 

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินเพ่ิม
มากข้ึน 
- ลดการสูญเสียชีวิต
และทรัพยสิน 

สํานักงานปลัด 

๑2 จัดหาเครื่องมือ วัสดุและ
ครุภัณฑสําหรับงาน
ปองกันและบรรเทา                   
สาธารณภัย 

เพ่ือเตรียมความพรอมดาน
การปองกันและบรรเทา            
สาธารณภัย ใหสามารถ
ปฏิบัติการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

เครื่องมือและครุภัณฑ 
ตามความจําเปนและเหมาะสม 
เชน ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง 
วิทยุสื่อสาร ฯลฯ 

๔๐๐,๐๐๐ 
 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

มีเครื่องมือพรอม
ในการปฏิบัติงาน   
รอยละ 8๐ 

การปฏิบัติงานดาน
การปองกันและ
บรรเทา             
สาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

สํานักงานปลัด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
        3.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑3 สนับสนุนและการ              
บูรณาการเพ่ือบรรเทา
ทุกขดานสาธารณภัยใหแก
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

- เพ่ือเตรียมการชวยเหลือ
และปองกันการเกิดภัย
พิบัติตลอดจนพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
บรรเทาฟนฟูบูรณะเมื่อ
เกิดภัย  
- เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ความเสียหายนอยท่ีสุด 
หากเกิดสาธารณภัยหรือภัย
พิบัติตาง ๆ 

ชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับ
ความเดือดรอนอัน
เน่ืองมาจากสาธารณภัย 
ตาง ๆ  ในเขตตําบลละหาร 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

จํานวนครัวเรือน
ท่ีไดรับการ
ชวยเหลือ                      
รอยละ ๖๐ 

 
 

ประชาชนไดรับการ
ชวยเหลือเพ่ือ
บรรเทาความ
เดือดรอนลดความ
เสียหายในชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน 

สํานักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
        3.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการติดตั้ง, ปรับปรุง 
และขยายเสียงตามสาย/
ไรสาย หรือหอกระจาย
ขาวประจําหมูบาน                

เพ่ือใหประชาชนไดรับรู
ขาวสารตาม พ.ร.บ. ศูนย
ขอมูลขาวสาร  พ.ศ. 
๒๕๔๐ ในพ้ืนท่ี    

ติดตั้ง, ปรับปรุง และขยาย
เสียงตามสาย/ไรสาย หรือหอ
กระจายขาว ในหมูบานชุมชน 
หรือบริเวณท่ีกําหนด 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสารเร็ว
ข้ึน รอยละ ๗๐ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดรับขอมูลขาวสาร
ท่ีเปนประโยชน
อยางรวดเร็ว
เพ่ิมข้ึน 

สํานักงานปลัด,  
กองชาง 

๒ โครงการติดตั้งบอรด
ประชาสัมพันธ 

เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธมี
ประสิทธิภาพทันตอ
เหตุการณ และประชาชน
สามารถรับรูขอมูลขาวสาร
ไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 

จัดทําบอรดประชาสัมพันธ 
ติดดั้งบริเวณชุมชนในพ้ืนท่ี
ตําบลละหาร  

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสารเร็ว
ข้ึน รอยละ ๗๐ 

ประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสารได
อยางท่ัวถึง 
รวดเร็วทันตอ
เหตุการณและมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด,          
กองชาง 

3 โครงการออกหนวย 
บริการ อบต.เคลื่อนท่ี                  
พบประชาชน 

- เพ่ือรับทราบปญหาความ
ตองการและความ
เดือดรอนของประชาชน 
- เพ่ือการรวมมือในการ
ปฏิบัติงานทองถ่ินแบบ
บูรณาการ 
- เพ่ือประชาสัมพันธผลการ
ปฏิบัติงาน พรอมภารกิจ
หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

จัดออกหนวยบริการ
เคลื่อนท่ีพบประชาชน ปละ 
๒ ครั้ง เพ่ือใหประชาชนใน
พ้ืนท่ีไดรับการบริการอยาง
ท่ัวถึง ท้ัง ๙ หมูบาน 

60,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

6๐,๐๐๐ 
 
 

6๐,๐๐๐ 
 
 

6๐,๐๐๐ 
 
 

รับทราบปญหา
ความตองการของ
ประชาชนไดมาก
ข้ึน รอยละ ๖๐ 

ประชาชนเกิด
ความเช่ือมั่น 
สามารถแกไข
ปญหาความ
เดือดรอนและลด
ชองวางระหวาง 
อบต. กับประชาชน 

สํานักงานปลัด 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
        3.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการกอสราง/ปรับปรุง
ศาลาประชาคม/ศาลา
เอนกประสงค/อาคาร
อเนกประสงค ประจํา
หมูบาน 

เพ่ือใหชุมชนและประชาชน
ในพ้ืนท่ีไดมีสถานท่ีในการ
ดําเนินกิจกรรมการตาง ๆ    

กอสราง/ปรับปรุงศาลา
ประชาคม/ศาลาอเนกประสงค 
/อาคารอเนกประสงค บริเวณ
หมูบาน/ชุมชน ดังน้ี 
- ขางสนามฟุตบอล หมูท่ี 1  
- ม.พารวย ม.๒ 
- ม.ลภาวัล ๘ ม.๒ 
- ม.ภัทราวรรณ ม.๒ 
- ม.บัวทองธานี พารค ๓,๕  
ม.๒ 
- ชุมชนเกาะลอย ม.๓ 
- บริเวณสะพานปากคลอง             
ลากคอน ม.๔ 
- บานคลองลากคอน ม.๕ 
- ดานหนามัสยิดนูรุลอิสลาม 
ม.8 
- โรงเรียนสอนสาสนา         
(บาแล) ม.8 
- บานคลองลํารี ม.๙           
(ริมคลองลํารี) 
- ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค 
ม.นครทองปารควิว ม.9  
- ม.ซ่ือตรง ม.๙ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 
สบาย               
รอยละ ๘๐ 

ประชาชนไดมี
สถานท่ีประชุม 
สําหรับ 
แลกเปลี่ยนความรู
และดําเนินกิจกรรม
ตางๆ 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
        3.4 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการฝกอบรม 
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบ้ืองตน (EMS) 

- เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานกูชีพฉุกเฉิน 
(EMS) ของบุคลากรและ
และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 
 

- สงเสริมและสนับสนุนการ
ฝกอบรมของบุคลากรและ
เจาหนาท่ีดานการ
ปฏิบัติงานกูชีพฉุกเฉิน 
(EMS) ท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติตามหลักสูตร 
ของระบบการการบริการ
การแพทยฉุกเฉิน 
 

15๐,๐๐๐ 

 
15๐,๐๐๐ 

 
15๐,๐๐๐ 

 
15๐,๐๐๐ 

 
- ผูผานการ
ฝกอบรมสามารถ
ปฏิบัติงานได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 
รอยละ 90 
 

- บุคลากรและ
เจาหนาท่ีไดรับ
การพัฒนาความรู 
และความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
กูชีพฉุกเฉิน 
(EMS) ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
- ประชาชนผู
ประสบอุบัติเหตุ 
ฉุกเฉินในเขตพ้ืนท่ี 
ไดรับการ
ชวยเหลือไดอยาง
ถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ เกิด
ความปลอดภัยใน
ชีวิต 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
        3.4 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒ โครงการพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานกูชีพ
ฉุกเฉิน 

-เพ่ือพัฒนาระบบ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานกูชีพฉุกเฉินให
ไดมาตรฐานระบบการ
บรกิารการแพทยฉุกเฉิน 
 

- ดําเนินการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ ครุภัณฑทาง
การแพทยตามมาตรฐาน
การบริการการแพทย
ฉุกเฉินใหเพียงพอ 
-ดําเนินการจัดหาวัสดุ
อุปกรณอ่ืนๆเพ่ือการพัฒนา
งาน 
 

20๐,๐๐๐ 

 
20๐,๐๐๐ 

 
20๐,๐๐๐ 

 
20๐,๐๐๐ 

 
- วัสดุ อุปกรณ 
ตางๆในระบบงาน
มีความเพียงพอ
และไดมาตรฐาน
ระบบการบริการ
การแพทยฉุกเฉิน 
รอยละ 100 
 

- ระบบการ
บริการการแพทย
ฉุกเฉิน อบต.        
ละหาร มีการ
ปฏิบัติงานท่ีมี
ระบบและมี
ประสิทธิภาพได
มาตรฐานของ
ระบบการบริการ
การแพทยฉุกเฉิน 
-ประชาชน
ผูรับบริการมี
ความปลอดภัย
และพึงพอใจใน
งานบริการ 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
        3.4 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๓ โครงการรณรงคให
ความรูการบริการ
การแพทยฉุกเฉิน 

- เพ่ือใหประชาชนมี
ความรูเก่ียวกับ
กระบวนการข้ันตอน การ
ขอรับบริการการแพทย
ฉุกเฉิน  
อบต.ละหาร 
-เพ่ือใหประชาชนมีความรู
ในการสังเกตการเจ็บปวย
ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ ท่ี
จําเปนตองขอรับบริการ
การแพทยฉุกเฉิน 
อบต.ละหาร 

- จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
รูปแบบตางๆ เชน ปาย 
แผนพับ เอกสาร ฯลฯ 
-จัดกิจกรรมอบรมใหความรู 
แกประชาชน กลุมเสี่ยงตอ
การเกิดภาวะฉุกเฉินทาง
อายุรศาสตรในชุมชน/
หมูบาน ครอบคลุมในเขต
พ้ืนท่ีตําบลละหาร 
 

10๐,๐๐๐ 

 
10๐,๐๐๐ 

 
10๐,๐๐๐ 

 
10๐,๐๐๐ 

 
- ประชาชน/ 
ผูเขารวมกิจกรรม
มีความรูเรื่อง
การแพทย 
ฉุกเฉินมากข้ึน 
-ผูเจ็บปวยฉุกเฉิน
และอุบัติเหตุ
ไดรับบริการ
การแพทยฉุกเฉิน
อยางทันทวงที 
เพ่ิมมากข้ึน 
 
 

-ประชาชนมี
ความรู สามารถ
ขอรับบริการ
การแพทยฉุกเฉิน
ไดอยางถูกตอง 
-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.๑ แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการถมดินพรอมสราง
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในพ้ืนท่ีตําบลละหาร 

เพ่ือใหเด็กนักเรียนมี
อาคารเรียนท่ีพรอม
สําหรับการศึกษา 

กอสรางอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเกาะดอน ม.๔, 
บานคลองลากคอน ม. ๕  
และบานสุเหราแดง ม. ๗  
จํานวน ๓ หลัง ตามแบบ
ของ อบต.ละหาร 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

นักเรียนมีอาคาร
สถานท่ีพรอม
สําหรับการเรียน           
รอยละ ๘๐ 

นักเรียนมีอาคาร
เรียนท่ีพรอม
สําหรับการเรียน
การสอน 

กองการศึกษา 

๒ โครงการวันวิชาการเชิง
ปฏิบัติการ 

เพ่ือใหผูปกครองเด็กเล็ก
เกิดความเขาใจในแผนการ
สอนของศูนยพัฒนาเด็กเลก็
ของ อบต. 

ผูปกครองของเด็กเล็กท่ีมา
ปฐมนิเทศ จํานวน ๔๕๐ 
คน 

๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 
 
 

๘๐,๐๐๐ 
 
 
 

ผูปกครองเขาใจ
แผนการสอน 
รอยละ ๘๐ 

ผูปกครองและเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กไดรับความรู 

กองการศึกษา 

๓ โครงการแขงขันกีฬาสี 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ
ระหวางเด็กเล็กของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละหาร 
ท้ัง ๗ ศูนย 

เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ละหาร ท้ัง ๗ ศูนย 

๑๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

เด็กเล็กมีความรัก
ความสามัคคี
เพ่ิมข้ึน  รอยละ 
๘๐ 

เด็กเล็กของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก มี
ความรัก สามัคคี 
และมีใจรกัใน การ
เลนกีฬา 

กองการศึกษา 

 
 

 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.๑ แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๔ โครงการพัฒนาและ
สนับสนุนกิจกรรมของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนท่ี 

เพ่ือพัฒนา สนับสนุนและ
สงเสริมการดําเนินงานการ
พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ีใหมี
การเรียนรูท่ีสูงข้ึน 

เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ละหาร ท้ัง ๗ ศูนย 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
  
 
 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
  

๒๕๐,๐๐๐ 
  

การดําเนินงาน 
ของ ศพด. มี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน รอยละ 
๗๐ 

เด็กเล็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีโอกาส
ทางการศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการเรียนและ
พัฒนาในระดับท่ี
สูงข้ึน 

กองการศึกษา 

๕ โครงการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานพนักงานสวน
ตําบลและครูผูดูแลเด็ก 

เพ่ือใหพนักงานสวนตําบล
และครูผูดูแลเด็กมีทักษะ 
ความรู ความเขาใจใน
มาตรฐานกลางและแนว
ทางการบริหาร 

พนักงานสวนตําบลและครู
ผูดูแลเด็กท้ัง ๗ ศูนย 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

พนักงานและครูท่ี
มีทักษะความรู
เพ่ิมข้ึน รอยละ 
๘๐ 

พนักงานสวนตําบล
และครูผูดูแลเด็กมี
ความรู ความเขาใจ
ในมาตรฐานกลาง
และแนวทางการ
บริหาร 

กองการศึกษา 

๖ โครงการจัดคายศึกษาเพ่ือ
พัฒนาความรูของเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ีตําบล          
ละหาร 

เพ่ือสรางเสริมองคความรูให
เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี
ไดรับนอกหองเรียน 

เด็กและเยาวชนเขาคายศึกษา
เพ่ือพัฒนาความรู จํานวน 
๔๐๐ คน 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

เด็กนักเรียนไดรับ
ความรูเพ่ิมข้ึน  
รอยละ ๗๐ 

เด็กนักเรียนไดรับ
ความรูจากแหลง
เรียนรูนอก
หองเรียนเพ่ิม           
มากข้ึน 

กองการศึกษา 

 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.๑ แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๗ โครงการอุดหนุนการ           
จัดกิจกรรมตาง ๆ ของ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.             
ในพ้ืนท่ีตําบลละหาร 

เพ่ือใหเด็กไดมีโอกาสทํา
กิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการ
ของโรงเรียน 

เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในพ้ืนท่ีตําบลละหาร 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

เด็กนักเรียนได
รวมกิจกรรมมาก
ข้ึน รอยละ ๘๐ 

เด็กนักเรียนไดใช
เวลาวางใหเกิด
ประโยชนและมี
ความรูมากข้ึน 

กองการศึกษา 

๘ โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพ่ือสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา 
ไดแก อาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียน ศพด.,  
คาพัฒนาครูผูดูแลเด็ก 
และคาใชจายอ่ืนๆ            
เปนตน 

สนับสนุนใหศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในพ้ืนท่ีตําบลละหาร 

๒,5๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

สถานศึกษาไดรับ
การพัฒนาเพ่ิมข้ึน      
รอยละ ๘๐ 

สถานศึกษาไดรับ
การพัฒนา และมี
คาใชจายในการ
บริหารเพ่ิมมากข้ึน 

กองการศึกษา 

๙ โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

เพ่ือใหเด็กนักเรียนไดมี
อาหารกลางวัน
รับประทานท่ีถูกหลัก
โภชนาการ 

สนับสนุนใหสถานศึกษา 
ศพด. ในสังกัด และโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในพ้ืนท่ีตําบล          
ละหาร 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 
 

 

๖,1๐๐,๐๐๐ 
 

๖,1๐๐,๐๐๐ 
 

๖,1๐๐,๐๐๐ 
 

เด็กนักเรียนมี
อาหารกลางวัน
รับประทาน                
รอยละ ๑๐๐ 

เด็กและเยาวชนได
มีอาหารกลางวัน
รับประทานตลอด
ปการศึกษา 

กองการศึกษา 

๑๐ โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) 

เพ่ือใหเด็กนักเรียนมี
อาหารเสริม (นม) 
รับประทาน 

สนับสนุนใหสถานศึกษา 
ศพด. ในสังกัด และโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในพ้ืนท่ีตําบล   
ละหาร 

๔,๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๔,๑๐๐,๐๐๐ 
  

๔,๑๐๐,๐๐๐ 
  
 
 
 

๔,๑๐๐,๐๐๐ 
  
 
 
 

เด็กนักเรียนมี
อาหารเสริม (นม)
รับประทาน             
รอยละ ๑๐๐ 

เด็กและเยาวชนไดมี
อาหารเสริม (นม) 
รับประทานตลอดป
การศึกษา 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.๑ แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑๑ โครงการสงเสริมและ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือสนับสนุนและสงเสริม
การศึกษาใหกับเด็ก
นักเรียนท่ีเรียนดีและ
ยากจนไดรับการ
พัฒนาการเรียนรูท่ีสูงข้ึน 

เด็กนักเรียนในพ้ืนท่ี ท่ีผาน
คุณสมบัติ ไดมีโอกาสทาง    
การศึกษา ท้ัง ๗ ศูนย 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

นักเรียนมีโอกาส
ทางการศึกษา
เพ่ิมข้ึน รอยละ 
๕๐ 

นักเรียนมีโอกาส
ทางการศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการเรียนและ
พัฒนาในระดับท่ี
สูงข้ึน 

กองการศึกษา 

๑๒ โครงการจัดหาเครื่องแตง
กายสําหรับนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.    
ละหาร 

เพ่ือชวยเหลือประชาชน
ในการจัดหาเครื่องแตง
กาย และมีโอกาสสราง
เสริมความรูใหเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ี 

เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ละหาร ท้ัง ๗ ศูนย 

๖๐๐,๐๐๐ 
 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 

นักเรียนไดรับการ
ชวยเหลือ รอยละ 
๘๐ 

เด็กนักเรียนไดรับ
การชวยเหลือ
เครื่องแตงกายท่ี
เปนระเบียบ
เรียบรอย และ
สวยงาม 

กองการศึกษา 

๑๓ โครงการจัดหาวัสดุ
การศึกษาสําหรับ   
นักเรียนศูนยพัฒนา             
เด็กเล็ก อบต.ละหาร 

เพ่ือชวยเหลือแบงเบาภาระ
คาใชจายของผูปกครองใน
การจัดหาวัสดุอุปกรณตาง ๆ 
สําหรับจัดการเรียนการสอน
ใหนักเรียนศูนยพัฒนา              
เด็กเล็ก 

เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ละหาร ท้ัง ๗ ศูนย 

 

๑๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

นักเรียนไดรับการ
ชวยเหลือ รอยละ 
๘๐ 

เด็กนักเรียนไดรับ
การชวยเหลือวัสดุ
อุปกรณ สําหรับการ
เรียนการศึกษา และ
หนังสือเรียน  

กองการศึกษา 

 
 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.๑ แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑๔ โครงการสนับสนุนและ
สงเสริมประสิทธิภาพการ
เรียนรู การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ในพ้ืนท่ี 

เพ่ือสนับสนุนและสงเสริม
การศึกษาใหกับเด็ก
นักเรียนท่ีเรียนดีแตยากจน 
ไดรับการพัฒนาการเรียนรู
ท่ีสูงข้ึน 

เด็กนักเรียนของโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในพ้ืนท่ี ไดรับการ
สนับสนุน 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

นักเรียนมีโอกาส
ทางการศึกษา
เพ่ิมข้ึน  รอยละ 
๕๐ 

นักเรียนมีโอกาส
ทางการศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการเรียนและ
พัฒนาในระดับท่ี
สูงข้ึน 

กองการศึกษา 

๑๕ โครงการปรับปรุง            
ตอเติมและซอมแซมศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.            
ละหาร 

เพ่ือปรับปรุง ตอเติมและ
ซอมแซมอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก และบริเวณรอบ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก              
ใหมีสถานท่ีพรอมสําหรับ
จัดการเรียนการสอน 

ดําเนินการปรับปรุง ตอเติม
และซอมแซมศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ตามแบบของ อบต.       
ละหาร ท้ัง 7 ศูนย 
 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

มีสถานท่ีจัดการ
เรียนการสอนท่ีมี
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน           
รอยละ ๗๐ 

มีสถานท่ีสําหรับ
จัดการเรียนการ
สอนท่ีไดมาตรฐาน
และม ี
ประสิทธิภาพ 
 

กองการศึกษา 

๑๖ โครงการปรับปรุง                
ภูมิทัศนศูนยพัฒนา          
เด็กเล็ก อบต.ละหาร 

เพ่ือปรับปรุงสภาพ 
แวดลอมบริเวณศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใหมีความรมรื่น 
สวยงาม ไดมาตรฐาน 

ปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ละหาร ท้ัง ๗ 
ศูนย 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

 

ศพด.ไดรับการ
ปรับปรุง ภูมิทัศน 
รอยละ ๖๐ 
 

สภาพแวดลอม
บริเวณศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีความ           
รมรื่น สวยงาม 
เหมาะแกการ
จัดการเรียนการ
สอน 

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.๑ แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑๗ โครงการกอสราง/ปรับปรุง
หองสมุด ประชาชนประจํา
ตําบล  
 

เพ่ือสงเสริมใหแกประชาชน 
เด็กและเยาวชนไดมีสถานท่ี
ศึกษาหาความรูเพ่ิมข้ึน 
 

จัดตั้งหองสมุดชุมชน ดังน้ี 
ม.ภัทรวรรณ, ม.ลภาวัล,                          
ม.พารวย, ม.บัวทองธานี  ม.๒,              
ม.สุชา ม.๕  หรือบริเวณท่ี
กําหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 มีแหลงเรียนรู
เพ่ิมข้ึน  ๑ แหง 

มีแหลงเรียนรู
พรอมบริการแก
นักเรียนท่ีสมบูรณ
ตามมาตรฐานให
ไดศึกษาคนควา 

กอง 
การศึกษา 

๑๘ โครงการสนับสนุนท่ีอาน
หนังสือพิมพ ประจํา
หมูบาน   

เพ่ือใหประชาชนมีแหลง
เรียนรูและคนควาหา
ความรูมาพัฒนาตนเอง 

ท่ีอานหนังสือพิมพประจํา
หมูบานและชุมชน จํานวน 
๙ แหง 

200,000 200,000 200,000 200,000 มีแหลงเรียนรู
เพ่ิมข้ึน ๙ แหง 

ประชาชนในชุมชน
และใกลเคียง รักการ
แสวงหาความรูเปน
สังคมแหงการเรียนรู 

กองการศึกษา 

๑๙ โครงการกอสรางศูนยการ
เรียนรูตลอดชีวิตประจํา
ตําบล 

เพ่ือใหประชาชนมีแหลง
เรียนรูและคนควาหา
ความรูมาพัฒนาตนเอง 

กอสรางศูนยเรียนรูประจํา
ตําบล/กศน. ประจําตําบล 
จํานวน ๑ หลัง ตามแบบ
ของ อบต. ละหาร 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

มีแหลงเรียนรู
เพ่ิมข้ึน 1 แหง 

ประชาชนในชุมชน
และใกลเคียง                
รักการแสวงหา
ความรูเปนสังคม
แหงการเรียนรู 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.๑ แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 โครงการจัดการศึกษา
อบรมการรณรงคเพ่ือ
ตอตานและปองกัน           
ยาเสพติดสําหรับเยาวชน 
(D.A.R.E.) แหงประเทศ
ไทย 

๑. ฝกอบรมใหเยาวชนรูทัน
โทษภัยและการปองกัน           
ยาเสพติด 
๒. จัดการอบรมใหความรู
เรื่องยาเสพติดแกเด็กและ
เยาวชน และจัดประกวด
เรียงความ และคําขวัญการ
รณรงคตอตานยาเสพติด 
๓. รณรงคกระตุนจิตสํานึก
ใหแกเด็กและเยาวชนทุก
กลุมรูเทาทันโทษภัยและ
รวมกันปองกันปญหายา
เสพติด 

เด็กนักเรียนและเยาวชนกลุม
เสี่ยงเขารวมกิจกรรม 
ประมาณ ๒๐๐ คน 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

เยาวชนมีความรู
ถึงโทษภัยยาเสพ
ติดไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 

เด็กและเยาวชน
รูทันโทษภัยยา
เสพติดและ             
รูแนวทางการ
ปองกัน ยาเสพติด
มากข้ึน 
 

กองการศึกษา 

2๑ โครงการจัดกิจกรรม        
วันเด็กแหงชาติ   

เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดมี
ความสัมพันธ ความสามัคคี             
และความสามารถในการ
ริเริ่มการแสดงออกทาง 
ดานกิจกรรมสรางสรรค
ตาง ๆ ของเยาวชน 

เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีได
เขารวมกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ ประมาณ             
๑,๐๐๐ คน 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

จํานวนเด็กท่ีเขา
รวมกิจกรรม              
รอยละ ๘๐ 

เด็กและเยาวชนมี
ความรัก ความ
สามัคคีเพ่ิมข้ึน 
และเปนคนดีของ
สังคมตอไป 

กองการศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาเยาวชนและประชาชน
ตานยาเสพติดตําบล                 
ละหาร   

เพ่ือใหมีการแขงขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ระหวางหมูบาน             
ภายในตําบลละหาร 

เยาวชนและประชาชน           
เขารวมกิจกรรม ประมาณ 
๕๐๐ คน  

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

ลดอัตราผูท่ี
เก่ียวของกับยา
เสพติดในเขต
พ้ืนท่ี รอยละ ๘๐ 

- เยาวชนและ
ประชาชน
ตระหนักถึงปญหา
และแนวทางการ
แกไขปญหายา
เสพติด 
- ลดอัตราผูท่ี
เก่ียวของกับยา
เสพติดในเขต
พ้ืนท่ี รอยละ ๘๐ 

กองการศึกษา 

2 โครงการจัดสงเสริมและ
สนับสนุนสรางแกนนํา
เยาวชนตานยาเสพติด       
ในชุมชน 

เพ่ือฝกอบรมใหเยาวชนรูทัน
โทษภัยและแนวทางปองกัน
ยาเสพติด 

แกนนําเยาวชนเขารวม
กิจกรรมตานยาเสพติด 
ประมาณ ๑๐๐ คน 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

ลดอัตราผูท่ี
เก่ียวของกับ      
ยาเสพติดในเขต
พ้ืนท่ี รอยละ ๑๐ 

ลดอัตราผูท่ี
เก่ียวของกับยา
เสพติดในเขต
พ้ืนท่ี รอยละ ๑๐ 
 

กองการศึกษาฯ 

3 จัดสงเสริมและสนับสุนน
กิจกรรมเชิงบวกสําหรับ
เยาวชนตานยาเสพติด 

เพ่ือสงเสริมใหเยาวชน
รูทันโทษภัยของยาเสพติด 
และใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน 

จัดกิจกรรมเชิงบวกสําหรับ
เยาวชนในพ้ืนท่ี จํานวน ๑ 
ครั้ง 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

 

ลดอัตราผูท่ี
เก่ียวของกับ              
ยาเสพติดในเขต
พ้ืนท่ี รอยละ ๘๐ 

เยาวชนรูทันโทษ
ภัยของยาเสพติด
และใชเวลาวางให
เกิดประโยชน 

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการกอสรางสนาม
กีฬาตานยาเสพติด 
บริเวณสวนสาธารณะ
หมูบานและชุมชนใน
พ้ืนท่ี 

เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน 
หางไกลยาเสพติดดวยการ
เลนกีฬา 

กอสรางสนามกีฬา จํานวน ๑ 
ลานตอป 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

 

- -  ลดอัตราผูท่ี
เก่ียวของกับยา
เสพติดในเขต
พ้ืนท่ี รอยละ ๘๐ 

เยาวชนรูทันโทษ
ภัยของยาเสพติด
และใชเวลาวางให
เกิดประโยชน 
หางไกลยาเสพติด
ดวยการเลนกีฬา 

กองการศึกษา 

5 โครงการสงเสริมทักษะ
และการแขงขันกีฬาเด็ก
และเยาวชนตําบลละหาร 

เพ่ือสงเสริมทักษะและ
การแขงขันกีฬา สนับสนุน
ใหนักเรียน,ประชาชนรักษ
การเลนกีฬาและใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน 

เด็กและเยาวชนเขารวม
กิจกรรม ประมาณ ๑,๐๐๐ 
คน 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

จํานวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเขารวม
โครงการ รอยละ 
๖๐ 

เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพรางกาย
สมบูรณแข็งแรง มี
นํ้าใจนักกีฬา และ
มีความสามัคคี 

กองการศึกษา 

6 โครงการจัดหาอุปกรณ
กีฬาและครุภัณฑกีฬา
สําหรับออกกําลังกาย
ประจําหมูบาน 

เพ่ือสนับสนุนใหเด็ก 
เยาวชน และประชาชน รัก
การเลนกีฬาและใชเวลา
วางใหเปนประโยชน 

จัดสนับสนุนอุปกรณกีฬา/
ครุภัณฑกีฬาประจําหมูบาน/
ชุมชน ใหทุกหมูบานในเขต
พ้ืนท่ีตําบลละหาร เชน โตะ
เทเบิลเทนนิส, ฟุตบอล, 
ตะกรอ ฯลฯ 

๑๕๐,๐๐๐ 
 
 

 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมี
อุปกรณกีฬา
สําหรับแขงขัน  
รอยละ ๘๐ 

 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีอุปกรณ
กีฬาสําหรับแขงขัน
กีฬาประจําหมูบาน 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการกอสราง ปรับปรุง 
ซอมแซมลานกีฬา/สนาม
กีฬา/รั้วเหล็ก/รั้วตาขาย
ลอมรอบลานกีฬาและ/หรือ
โครงหลังคาในเขตพ้ืนท่ี   

๑. เสริมสรางพลานามัย
และการใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนกับเยาวชน 
๒. เพ่ือเสริมสรางความพึง
พอใจและการอยูดีมีสุขของ
ประชาชนไดมีสถานท่ี
พักผอนหยอนใจในพ้ืนท่ี 
๓. เพ่ือท่ีเด็กและ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการเลนกีฬา
และออกกําลังกาย 
 

กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมลาน
กีฬา/สนามกีฬา/รั้วเหล็ก/รั้วตา
ขายลอมรอบ และ/หรือโครง
หลังคา ดังน้ี  
โครงหลังคา บริเวณลานกีฬา
หนาโรงเรียนอิสลามสัมพันธ 
สาขา ๑ และสาขา ๓ ม.๑ (ตอ
จากเดิม), สนามฟุตซอล ม.ภัทร
วรรณ, ม.ลภาวัล ๘, ม.บัวทอง
ธานีพารค ๓, พารค ๕ หมูท่ี ๒, 
หนาโรงเรียนอิสลามสัมพันธตน
สังกัด ม.2, ลานกีฬามัสยิดอุลยา
, ลานอเนกประสงค ม.ลภาวัล 
๑๒ ม.๓, ม.นิวเวิลดวิลล, ติดต้ัง
บานเกล็ดระบายอากาศรอบ
โครงหลังคา ม.สุชา ม.๕, หนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (หลังมัสยิด 
มูไฮยิดดีน) ม.๖, สุเหราเขียว ม.๘, 
โครงหลังคาพรอมลาน
อเนกประสงคหนาสุเหราแสง
ประทีป ม.9 หรือบริเวณท่ี
กําหนด  

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน 
รอยละ ๗๐ 

๑. ประชาชนมี
สนามเลนกีฬาและ
ใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนหางไกล
ยาเสพติด 
๒. เสริมสราง
ความพึงพอใจแก
ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ี 
๓. สรางความอยู
ดีมีสุขกับเยาวชน
ท่ีจะเปนกําลัง
สําคัญใหกับ
ประเทศตอไป 
๔. เด็กในพ้ืนท่ีมี
สุขภาพแข็งแรง
และปลอดภัยใน
การเลนกีฬา 

กองการศึกษา 
 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 
(ตอ) 

  ติดตั้งเวทีบริเวณลานกีฬา 
กอสรางเวทีถาวรบริเวณลาน
กีฬา ม.สุชา ม.5 
รั้วรอบลานกีฬา ซอมแซมรั้วตา
ขายลานกีฬาในพ้ืนท่ีพรอมทาสี, 
ติดต้ัง รั้วตาขายรอบบริเวณศูนย
อบรมจริยธรรม ม.๒, ซอมรั้ว
สนามกีฬา ม.ลภาวัล ๘, กอสราง
รั้วเหล็กรอบลานกีฬา ม.บัวทอง
ธานี พารค ๕,  รั้วตาขายรอบ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเกาะลอย ม.
๓, กอสรางรั้วบริเวณสวนหยอม 
ม.ลภาวัล ๑๒ ม.๓, รั้วตาขาย
สนามหนา รพ.สต.สุเหราแดง ม.
7, ติดต้ังรั้วตาขายรอบลานกีฬา
หนามัสยิดนูรุลฮิดายะห ม.๙ 
หรือบริเวณท่ีกําหนด 

       

 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 
(ตอ) 

  ติดตั้งไฟสนามกีฬา/ลานกีฬา 
ติดต้ังไฟแสงสวางสนามกีฬาหนา
โรงเรียน/สนามฟุตบอลหนา
มัสยิด แบบสปอรตไลท ในพ้ืนท่ี 
หรือบริเวณท่ีกําหนด 
ลานกีฬา  หมูที่ ๑ 
ยกระดับลานกีฬาโรงเรียนอิสลาม
สัมพันธ สาขา ๑ และสาขา ๓ 
หรือบริเวณท่ีกําหนด 
ลานกีฬา หมูที่ ๒ 

ลานกีฬาพรอมโครงหลังคา
ดานขางสุเหราปากคลองลํารี, 
ลานกีฬาขางถนนทางเขาสุเหรา
ปากคลองลํารีพรอมติดต้ังรั้วตา
ขาย, ลาน คสล.ของศูนยบริหาร
กิจการอิสลามประจําจังหวัด
นนทบุรี, ลาน คสล.หนาโรงเรียน
อิสลามสัมพันธตนสังกัด, ม.บัว
ทองธานี พารค ๓ พารค ๕,       
ม.ภทัรวรรณ, ม.ลภาวัล ๘, ปรับ
พ้ืนสนามเปนลาน คสล.ม.พารวย 
หรือบริเวณท่ีกําหนด 

       

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 
(ตอ) 

  ลานกีฬา หมูที่ ๓ 
มัสยิดอุลยา, ปรับพ้ืนสนาม
หมูบาน ลภาวัล ๑๒ เปนสนาม
ฟุตซอล, ร.ร.ประสานสามัคคี
วิทยา หรือบริเวณท่ีกําหนด 
ลานกีฬา หมูที่ 4 
ลานกีฬาพรอมโครงหลังคา
ดานหนาโรงเรียนอิสลาม
สัมพันธ สาขา 2 หรือบริเวณท่ี
กําหนด 
ลานกีฬา หมูที่ ๕  

สนามฟุตซอล,สนามเปตอง ม.
สุชา, ม.นิวเวิลดวิลล, บริเวณ
ประปาหมูบานซอยวัดบางบัว
ทอง หรือบริเวณท่ีกําหนด 
ลานกีฬา หมูที่ ๖ 

กอสรางลานกีฬา คสล. พรอมตา
ขายหนากุโบร, โรงเรียนสุเหรา
ลากคอน หรือบริเวณท่ีกําหนด 

       

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 
(ตอ) 

  ลานกีฬา หมูท่ี ๗ 
หลังมัสยิดอัรเราะหมาตุล        
อิสลามิยะห ,ขาง ศพด. 
สุเหราแดง, ศพด.ขันติธรรม, 
ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียน
ขันติธรรม หมูท่ี ๗ หรือ
บริเวณท่ีกําหนด 
ลานกีฬา หมูท่ี ๘  
ม.แสงบัวทอง, หนาอาคาร
โรงเรียนสอนศาสนา (หอพัก
หญิง) มัสยิดนูรุลอิสลาม, 
บริเวณ รร.มัธยมสุเหราเขียว, 
บริเวณหนาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก, ปรับปรุงสนามกีฬาหนา
กุโบร หมูท่ี ๘ หรือบริเวณท่ี
กําหนด 
ลานกีฬา หมูท่ี ๙ 
หนามัสยิดนูรุลฮิดายะห, ถม
ดินสนามกีฬาหลังโรงเรียน
แสงประทีปรัฐบํารุง, หมูบาน
นครทองปารควิวล                

       

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการจัดหาอุปกรณ
เด็กเลนประจําหมูบาน/
เครื่องออกกําลังกายสนาม
สําหรับประชาชนและ
ผูสูงอายุ  

เพ่ือใหเด็ก เยาวชน 
ประชาชนและผูสูงอายุ             
มีเครื่องเลนสนามสําหรับ
เลนและออกกําลังกาย
อยางท่ัวถึง   

ดําเนินการจัดหาอุปกรณเด็ก
เลนประจําหมูบาน/เครื่อง
ออกกําลังกายสนามสําหรับ
ประชาชนและผูสูงอายุ ติดตั้ง
ในพ้ืนท่ีตําบลละหาร  

5,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

 

5,๐๐๐,๐๐๐ 
 

5,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนหมูบาน/
ชุมชนท่ีไดรับการ
สนับสนุน รอยละ 
๗๐ 

 

เด็กและเยาวชน
ในพ้ืนท่ีมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

9 โครงการสนับสนุนการ
แขงขันกีฬาสัมพันธสราง
ความสามัคคีระดับ
หมูบาน/ชุมชน  

เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ
และความสามัคคีของ
นักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

จัดการแขงขันกีฬาของเด็ก 
เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ี 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
หางไกลยาเสพติด 
รอยละ ๗๐ 

นักเรียน เยาวชน 
และประชาชนใน
ทองถ่ินมีความ
สามัคคีมากข้ึนและ
หางไกลยาเสพติด 

กองการศึกษา 

10 โครงการจัดสงนักกีฬา   
เขารวมการแขงขันกีฬา   

เพ่ือสงนักกีฬา เยาวชน 
และประชาชน เขารวม
แขงขันกีฬา และจัดการ
แขงขันกีฬาตาง ๆ เชน 
กีฬา มวก.นนทบุรีคัพ, 
กีฬาสามัคคีระดับอําเภอ 
ฯลฯ เปนตน 

เพ่ือเปนคาใชจายในการสง
นักกีฬาเขารวมแขงขัน และ
คาใชจายในการจัดการแขงขัน
กีฬาตาง ๆ จํานวน              
๒ ครั้ง/ป 

๑๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๓๐,๐๐๐ 
 

๑๓๐,๐๐๐ 
 

๑๓๐,๐๐๐ 
 

จํานวนนักกีฬา
ท่ีเขารวมการ
แขงขัน 

เยาวชน และ
ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยท่ี
แข็งแรงสมบูรณ 
และใชเวลาวางให
เกิดประโยชน 
หางไกลยาเสพติด 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

235 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการฝกอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพสตรีและ
ครอบครัว 

เพ่ือเปนการสงเสริม
สนับสนุนกิจกรรมดาน
สตรีและครอบครัวอยาง
ตอเน่ือง 
 

กลุมสตรี ครอบครัว และ
ประชาชนท่ัวไปในเขต 
อบต. จํานวน ๓๐๐ คน 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

ลดชองวาง
ระหวาง
ครอบครัว              
รอยละ ๘๐ 

 

- สตรี ครอบครัว 
และประชาชน ท่ีเขา
รวมโครงการฯ ไดรับ
ความรู และเห็น
ความสําคัญของ
สถาบันครอบครัว 
- ผูเขารวมกิจกรรม
ไดรับความรูในสิทธิ
และการมีสวนรวม
ตาง ๆ ของสตรี   

กองสวัสดิการ 
สังคม  

2 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในวัน
ผูสูงอายุ  

- เพ่ือแสดงใหเห็นถึงคุณคา
ของผูสูงอายุ 
- เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุมี
สวนรวมและพัฒนา
ศักยภาพท้ังทางดาน
รางกายและจิตใจ 

ผูสูงอายุในพ้ืนท่ีและผูรวม
กิจกรรม ป 2561-2562
ประมาณ ๔๐๐ คน                 
และป 2563-2564 
ประมาณ 200 คน 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

300,000 ผูสูงอายุไดรับการ
พัฒนา  รอยละ 
๘๐ 

 

ผูสูงอายุมีความสุข
ใจท่ีไดรับการดูแล
จากลูกหลานและ
ใหผูสูงอายุไดมี
โอกาสได
แลกเปลี่ยนความรู 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

3 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือสราง
เครือขายในชมรมผูสูงอายุ
ตําบลละหาร 

เพ่ือเปนการสงเสริม
สนับสนุนกิจกรรมของ
ชมรมผูสูงอายุอยาง
ตอเน่ือง 

ชมรมผูสูงอายุ และผูสนใจ
ในเขตตําบลละหาร จํานวน 
๑๐๐ คน 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

50,000 ผูสูงอายุไดรับการ
พัฒนา รอยละ 
๘๐ 

ผูสูงอายุท่ีเขารวม
โครงการ ไดมีรับ
ความรูและพัฒนา
ศักยภาพตนเอง 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการฝกอบรมและ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ         
เพ่ือการดูแลผูสูงอายุ           
ของตําบลละหาร 
(ครอบครัวอบอุน) 

เพ่ือเปนการสงเสริมการมี
สวนรวมในการดูแลสุขภาพ
กายและใจใหกับผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุ และผูสนใจในเขต
ตําบลละหาร ป 2561-
2562ประมาณ 25๐ คน                 
และป 2563-2564 
ประมาณ 100 คน 

๖๐๐,๐๐๐ 
 

 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

300,000 ผูสูงอายุไดรับการ
พัฒนา รอยละ 
๘๐ 

ผูสูงอายุท่ีเขารวม
โครงการ 
ไดรับความรูและมี
ความสุขท่ีไดรับการ
ดูแลจากครอบครัว 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

5 โครงการฝกอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพทาง
รางกายและจิตใจผูสูงอายุ
ของตําบลละหาร             
(สานสายใย) 

เพ่ือเปนการสงเสริมใหผูสูง
วัยไดอยูอยางมีคุณคาดวย
การพาไปศึกษาดูงานใน
ดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของและ
เปนประโยชน 

ผูสูงอายุ และผูสนใจในเขต
ตําบลละหาร ป 2561-
2562ประมาณ 25๐ คน                 
และป 2563-2564 
ประมาณ 100 คน 

๖๐๐,๐๐๐ 
 

 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

300,000 ผูสูงอายุไดรับการ
พัฒนา รอยละ 
๘๐ 

ผูสูงอายุท่ีเขารวม
โครงการไดรับ
ความรู และนํา
ความรูจากการศึกษา
ดูงานมาปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

6 โครงการสงเสริมความ
เขมแข็งของชมรมผูสูงอายุ
ตําบลละหาร 

เพ่ือใหผูสูงอายุและ
เจาหนาท่ีของ อบต.ละหาร 
ไดมีการประชุมหารือ
รวมกันและมีการดําเนิน
กิจกรรมของชมรมอยาง
ตอเน่ือง 

จัดประชุมและรวมกิจกรรม
กับชมรมผูสูงอายุตําบลละ
หาร จํานวน ๑๐๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

จัดกิจกรรม 
จํานวน ๒ ครั้ง/ป  

ผูสูงอายุและ
เจาหนาท่ีของ อบต.
ละหาร ไดมีการ
ประชุมหารือรวมกัน
อยางตอเน่ือง 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาเยาวชนให
หางไกลยาเสพติด 

เพ่ือเปนการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมดาน
เยาวชน 

สภาเด็กและเยาวชนตําบล
ละหาร และเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป จํานวน 
๘๐ คน 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 

 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

เยาวชนและ
ประชาชนมีสวน
รวมอนุรักษ
สิ่งแวดลอม              
รอยละ ๕๐ 

ผูเขารวมโครงการฯ 
สภาเด็กและเยาวชน
ในพ้ืนท่ี  ไดมีสวน
รวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

กองสวัสดิการ
สังคม 

8 โครงการจุดบริการเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) 
สําหรับคน พิการและ
ผูสูงอายุ 

เพ่ือเปนการจัดบริการและ
อํานวยความสะดวกใหผู
พิการไดรับการตรวจ
ประเมินความพิการ,           
ทําบัตรประจําตัวผูพิการ 
และเปดสมุดบัญชีเพ่ือข้ึน
ทะเบียนรับเงินเบ้ียความ
พิการ 

ผูพิการและผูสูงอายุในเขต
พ้ืนท่ี จํานวน ๑๐๐ คน 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ผูสูงอายุและผู
พิการไดรับความ
สะดวกมากข้ึน 
รอยละ ๘๐ 

ผูเขารวมโครงการ
ไดรับการตรวจ
ประเมินความพิการ 
พรอมกับไดทําบัตร
ประจําตัวผูพิการ 
และข้ึนทะเบียนรับ
เงินเบ้ียความพิการ
แลวเสร็จภายใน          
๑ วัน 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

9 โครงการฝกอบรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการ 

- เพ่ือใหผูพิการมีความ
เปนอยูท่ีดีข้ึน 
- ผูพิการสามารถใชชีวิต
อยางมีคุณภาพ 

ผูพิการในเขตพ้ืนท่ี จํานวน             
100 คน 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ผูพิการมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน              
รอยละ ๘๐ 

ผูพิการสามารถ
ดํารงชีวิตไดอยาง
ปกติสุขและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

 

 
 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑0 โครงการแขงขันกีฬา
พ้ืนบานสําหรับผูสูงอายุ  

- เพ่ือใหผูสูงอายุมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง 
- เพ่ือสงเสริมการรวมกลุม
ใหผูสูงอายุทํากิจกรรม
รวมกัน 

ผูสูงอายุในเขตพ้ืนท่ี จํานวน      
200 คน 

150,000 150,000 150,๐๐๐ 150,๐๐๐ ผูสูงอายุมีสุขภาพ
แข็งแรงมากข้ึน 
รอยละ 70 

ผูสูงอายุมีสุขภาพ
แข็งแรงและเกิด
การรวมกลุมทํา
กิจกรรมรวมกัน 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

11 โครงการสรางเสริม           
สุขภาพกาย บริหารใจ              
สูวัยผูสูงอายุ 

- เพ่ือใหความรูเรื่องการ
เตรียมความพรอมเขาสูวัย
ผูสูงอายุ 
- เพ่ือใหผูสูงอายุมีการ
รวมกลุม แลกเปลี่ยนเรียนรู
และซอมแสริมสุขภาพ 

ผูสูงอายุในเขตพ้ืนท่ี จํานวน 
100 คน 

150,000 150,000 150,๐๐๐ 150,๐๐๐ ผูสูงอายุมีสุขภาพ
กายและใจดีข้ึน 
รอยละ 80 

ผูสูงอายุมีความ
พรอมในการเขาสู
วัยผูสูงอายุมากข้ึน 
และมีความรูในการ
ดูแลสุขภาพกาย
และใจ 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

12 โครงการฝกอบรมผูชวยคน
พิการเบ้ืองตน 

- เพ่ือใหญาติหรือผูดูแลคน
พิการมีความรูความเขาใจ
เรื่องคนพิการ และมีเจตคติ
เชิงสรางสรรคตอคนพิการ 
- เพ่ือใหญาติหรือผูดูแลคน
พิการมีความรูท่ีถูกตอง 
และสามารถชวยเหลือคน
พิการไดอยางถูกวิธี 

ญาติหรือผูดูแลคนพิการใน
พ้ืนท่ี จํานวน 100 คน 

15๐,๐๐๐ 
 

- - 
 

- ญาติหรือผูดูแล
คนพิการ 
สามารถ
ชวยเหลือคน
พิการไดถูกวิธี 
รอยละ 80 

ญาติหรือผูดูแลคน
พิการ มีความรูท่ี
ถูกตองและสามารถ
ชวยเหลือคนพิการ
ไดอยางถูกวิธี 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการสานสัมพันธ 
สายใยรักผูพิการ 

- เพ่ือใหคนพิการ ญาติหรือ
ผูดูแลคนพิการ อสม. ผูนํา
ชุมชน มีความรูในสิทธิ
พ้ืนฐานของผูพิการตาม
กฎหมาย และสามารถ
ขอรับความชวยเหลือตาม
สภาพความตองการของคน
พิการ 
- เพ่ือใหความรูและมีทักษะ
ในการดูแลฟนฟู
สมรรถภาพผูพิการเพ่ือให
ไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ
โดยญาติหรือผูดูแลผูพิการ 

คนพิการ ญาติหรือผูดูแล
คนพิการ อสม. ผูนําชุมชน
ในพ้ืนท่ี ป 2561-2562
ประมาณ 25๐ คน                 
และป 2563-2564 
ประมาณ 50 คน 

150,000 150,000 100,000 100,000 คนพิการ ญาติ
หรือผูดูแลคน
พิการ อสม. และ
ผูนําชุมชน ไดรับ
ความรูในสิทธิ
พ้ืนฐานของผู
พิการตาม
กฎหมายเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 80 

- คนพิการ ญาติ
หรือผูดูแลคนพิการ 
อสม. ผูนําชุมชน มี
ความรูในสิทธิ
พ้ืนฐานของผูพิการ
ตามกฎหมาย 
- คนพิการ ญาติ
หรือผูดูแลคนพิการ 
อสม. ผูนําชุมชน มี
ความรูและทักษะ
ในการดูแลฟนฟู
สมรรถภาพผูพิการ 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือการ 
แพทยสําหรับผูพิการ 

- เพ่ือใหคนพิการไดรับการ
อํานวยความสะดวก 
สามารถดําเนินชีวิตไดอยาง
มีความสุข 
- เพ่ือใหคนพิการสามารถ
ชวยเหลือตนเองไดมากข้ึน 

จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือการแพทย 
เชน รถเข็นชนิดน่ังสําหรับผู
พิการ จํานวน ๑๐ คัน, ไม
เทาสําหรับผูพิการในพ้ืนท่ี 
ป 2561-2562ประมาณ 
10๐ คน และป 2563-
2564 ประมาณ 50 คน 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

50,000 
 

50,000 ผูพิการไดรับ
ความสะดวก     
รอยละ ๘๐ 

คนพิการไดรับการ
อํานวยความ
สะดวกและ
ชวยเหลือตนเองได
มากข้ึน 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

15 โครงการฝกอบรมแกนนํา
เยาวชน ปองกันการมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร 

- เพ่ืออบรมใหความรูแก
เยาวชนในการปองกันการมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
- เพ่ือใหเยาวชนรูเทาทันใน
ผลเสียของการมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร 

เยาวชนในพ้ืนท่ี จํานวน 
๑๐๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เยาวชนสามารถ
ปฏิบัติตนไดอยาง
ถูกตอง รอยละ 
๘๐ 

เยาวชนสามารถ
ปองกันการมี
เพศสัมพันธกอนวัย
อันควรได และ
สามารถปฏิบัติตน
ไดอยางถูกตอง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

16 โครงการเยาวชนรวมใจ 
พิทักษสิ่งแวดลอม 

- เพ่ือปลูกฝงใหเยาวชน
รูจักการอนุรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
- เพ่ือลดมลภาวะและลด
โลกรอน 

เยาวชนในพ้ืนท่ี จํานวน 
๑๐๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ลดมลภาวะและ
ลดโลกรอนได 
รอยละ ๕๐ 

เยาวชนตระหนัก
และรวมมือกัน
อนุรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภไมพรอม 

เพ่ือสรางความตระหนัก 
และไดรับองคความรูเรื่อง
บทบาท และคุณคาของ
ความเปนชาย/หญิงใน
สังคม พัฒนาการทางเพศ 
การจัดการอารมณ 
สัมพันธภาพทางเพศ 
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
วัยรุน และการเสริมสราง
สุขภาพของวัยรุน 

กลุมเยาวชนในตําบลละหาร 
จํานวน ๑๐๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กลุมเยาวชนมี
ภูมิคุมกันเพ่ิมข้ึน 
รอยละ ๘๐ 

เด็กและเยาวชน
ท่ัวไปมีทักษะ และ
ภูมิคุมกันในการ
จัดการกับ
สถานการณท่ี
เก่ียวของกับ        
เรื่องเพศ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑8 โครงการสนับสนุนเบ้ีย
ยังชีพใหกับผูสูงอายุ 

เพ่ือชวยเหลือผูสูงอายุท่ีมี
รายไดนอยใหเพียงพอแก
การดํารงชีวิต 

ผูสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต ๖๐ 
ปข้ึนไป ในเขตตําบลละหาร 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบอุดหนุน) 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบอุดหนุน) 

๑8,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบอุดหนุน)  

21,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบอุดหนุน)  

ผูสูงอายุไดรับการ
สงเคราะห รอยละ 
๑๐๐ 

ผูสูงอายุท่ีไดรับการ
ชวยเหลือมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

19 โครงการสนับสนุนเบ้ีย
ยังชีพใหกับผูพิการ 

เพ่ือชวยเหลือคนพิการให
มีรายไดเพียงพอแกการ
ดํารงชีพ 

ผูพิการท่ีมีทะเบียนผูพิการทุก
คน ในตําบลละหาร  

๔,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบอุดหนุน) 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบอุดหนุน) 

๔,8๐๐,๐๐๐ 
(งบอุดหนุน) 

 5,6๐๐,๐๐๐ 
(งบอุดหนุน) 

ผูพิการ ไดรับการ
สงเคราะห รอยละ 
๑๐๐ 

ผูพิการมีรายไดเพ่ิม
ในการเลี้ยงชีพ
ตนเอง และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

20 โครงการสนับสนุนเบ้ีย
ยังชีพใหกับผูปวยเอดส 

เพ่ือชวยเหลือผูปวยเอดสให
มีรายไดเพียงพอแกการ
ดํารงชีพ 

ผูติดเช้ือเอดสทุกคนในตําบล         
ละหาร  

๓๐,๐๐๐ 
(งบอุดหนุน) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบอุดหนุน) 

๓3,๐๐๐ 
(งบอุดหนุน) 

๓6,๐๐๐ 
(งบอุดหนุน) 

ผูปวยเอดสไดรับ
การสงเคราะห 
รอยละ ๑๐๐ 

ผูปวยเอดสมีรายได
ในการเลี้ยงชีพ
ตนเอง และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

21 กอสรางศูนยฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ  

-เพ่ือใหผูพิการไดรับความ
สะดวกในการเดินทางไป
บําบัดฟนฟู 
- เพ่ือใหผูพิการมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

กอสรางศูนยฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ จํานวน 
1 แหง บริเวณหลังหมูบาน
นครทองปารควิว หมูท่ี 9  

5,000,000 5,000,000 - - ผูพิการมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน รอยละ 
70 

ผูพิการมีความ
สะดวกสบายในการ
เดินทาง และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 22 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศูนย
พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ตําบลละหาร 

เพ่ือสรางความเขมแข็ง
ใหกับศูนยพัฒนาครอบครัว
ไดพัฒนาตําบลละหาร 

คณะกรรมการศูนยพัฒนา
ครอบครัวฯ และสมาชิก                
จํานวน ๑๐๐ คน  

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 

คณะกรรมการฯ
และสมาชิก   
ไดรับการพัฒนา           
รอยละ ๘๐ 

ศูนยพัฒนา
ครอบครัวตําบลละ
หารไดพัฒนาความ
เขมแข็งใหกับชุมชน
ตําบลละหาร 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

23 
 

โครงการการสราง
ภูมิคุมกันทางสังคม 

- เพ่ือใหประชาชนมี
ภูมิคุมกันทางสังคมและ
วัฒนธรรม 
- เพ่ือสรางครอบครัว
อบอุน ชุมชนเขมแข็ง 

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ี จํานวน 
๑๐๐ คน 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 

เด็ก เยาวชน  
และประชาชน            
มีภูมิคุมกันท่ีดี                   
รอยละ ๘๐ 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ไดรับ
การเสริมสราง
ภูมิคุมกันดวยมิติ
ทางวัฒนธรรม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

24 โครงการอบรมใหความรู
เก่ียวกับกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับสตรีและ
ครอบครัว 

- เพ่ือใหสตรีและคนใน
ครอบครัวมีความรูเก่ียวกับ
กฎหมายและสิทธิหนาท่ี
ของตนเอง 
- เพ่ือใหสตรีและคนใน
ครอบครัวสามารถปฏิบัติ
ตนตามบทบาทหนาท่ีของ
ตนเองไดอยางถูกตอง 

สตรีและสมาชิกใน
ครอบครัว ในเขตพ้ืนท่ี 
จํานวน ๑๐๐ คน 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 

สตรีและ
ครอบครัว ไดรับ
ความรูเพ่ิมข้ึน 
รอยละ ๘๐ 

สตรีและคนใน
ครอบครัวมีความรู
เก่ียวกับกฎหมาย 
และสามารถปฏิบัติ
ตนตามบทบาท
หนาท่ีของตนเองได
อยางถูกตอง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.4 แผนงานการเกษตร 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการสงเสริมอาชีพ
เกษตรกรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือเปนทางเลือกให
เกษตรกรไดมีอาชีพอยู
อยางพอเพียง กินดีอยูดี  
มีสุขอยางยั่งยืน 

จัดฝกอบรมอาชีพเกษตรกร
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน รอยละ ๗๐ 

เกษตรกรยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการ
ดํารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพ          
กินดีอยูดีมีสุขอยาง
ยั่งยืน 

กองสงเสริม
การเกษตร 

๒ โครงการจัดฝกอบรม
และศึกษาดูงานท่ี
ดําเนินการตามแนว
พระราชดําริ 

เพ่ือใหประชาชนไดศึกษา
หลักวิธีการนํา
พระราชดําริมาใชเปน
แนวทางในการประกอบ
อาชีพและดําเนินชีวิต 

จัดฝกอบรมและศึกษาดูงาน
ท่ีดําเนินการตามแนวทาง
พระราชดําริ 

- 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรไดรับ
ความรูเพ่ิมข้ึน 
รอยละ ๗๐ 

ประชาชนสามารถ
นําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และกระแส
พระราชดําริมา 
เปนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตและ
ประกอบอาชีพ 

กองสงเสริม
การเกษตร 

๓ โครงการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานการทํา
เกษตรกรรมตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือใหประชาชนพัฒนา
ศักยภาพและสงเสริมองค
ความรูเก่ียวกับการทํา
เกษตรกรรมตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดฝกอบรมและศึกษาดูงาน
เก่ียวกับการทําเกษตรกรรม
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ เกษตรกรไดรับ
ความรู และ
สามารถลด
รายจายได      
รอยละ ๕๐ 

ประชาชนมีความรู
และเขาใจใน
หลักการ แนว
ทางการผลิต
พลังงานทดแทนไว
ใชในครัวเรือน 

กองสงเสริม
การเกษตร 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.4 แผนงานการเกษตร 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๔ โครงการครัวเรือน
เศรษฐกิจพอเพียง
ตนแบบ 

เพ่ือประกวดครอบครัวท่ี
ดําเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ในการ
เปนตนแบบหรือแบบอยาง
ท่ีดีสําหรับใหครอบครัว
อ่ืนๆ ปฏิบัติตาม 

มีครอบครัวตนแบบในการ
ดําเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง อยาง
นอยหมูบานละ ๑ ครัวเรือน 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีครอบครัว
ตนแบบใน
ชุมชนอยางนอย 
หมูบานละ ๑ 
ครัวเรือน 

ประชาชนมีความ
เขาใจและนอมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใน
การดําเนินชีวิต 
โดยมีแบบอยางท่ีดี
ในชุมชน 

กองสงเสริม
การเกษตร 

5 โครงการทองถ่ินไทย   
รวมใจภักดิ์ รักษพ้ืนท่ี           
สีเขียว 

เพ่ือเฉลิมพระเกียตริสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมหาวชิรา- 
ลงกรณ บดินทรเทพย- 
วรางกูร 

ปรับปรุงภูมิทัศน 
สวนหยอม สวนสาธารณะ 
บริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะ และ
สถานท่ีราชการในพ้ืนท่ี
ตําบลละหาร  

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

มีพ้ืนท่ีพักผอน
หยอนใจเพ่ิมข้ึน           
รอยละ ๕๐ 

มีพ้ืนท่ีนันทนาการ 
พักผอนหยอนใจ 
และออกกําลังกาย
ของพ่ีนอง
ประชาชนมากข้ึน 

กองสงเสริม
การเกษตร 

6 โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ี
เพ่ือทําสวนสาธารณะ 

-เพ่ือใหมีสวนสาธารณะไว
เปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ
และออกกําลังกาย 
-เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในตําบล 

ปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือทํา
สวนสาธารณะในตําบล เชน           
เกาะลอย หมูท่ี ๓ หรือ
บริเวณท่ีกําหนด 

๕๐๐,๐๐๐ - -  มีพ้ืนท่ีสีเขียว
เพ่ิมข้ึน รอยละ 
๕๐ 

มีพ้ืนท่ีนันทนาการ 
พักผอนหยอนใจ 
และออกกําลังกาย
ของพ่ีนอง
ประชาชนมากข้ึน 

กองชาง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.5 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการควบคุมปองกัน
โรคพิษสุนัขบา และการ
ทําหมันแมว, สุนัขใน 
พ้ืนท่ี 

เพ่ือปองกันการเพ่ิม
จํานวนประชากรแมว 
สุนัขเรรอน และลดความ
เสี่ยงการติดเช้ือโรคพิษ
สุนัขบาจากสัตวสูคน 

ฉีดวัคซีนปองกันโรค และ
ทําหมันสุนัข แมว ในพ้ืนท่ี 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

จํานวนสัตวเลี้ยงใน
พ้ืนท่ีไดรับการ
ควบคุมปองกัน              
รอยละ ๘๐ 

ควบคุมประชากร
แมว สุนัขเรรอนให
เปนระเบียบ
เรียบรอย และลด
ความเสี่ยงจากการ
ติดเช้ือโรคพิษสุนัข
บาจากสัตวเลี้ยง             
สูคน 

กองสงเสริม
การเกษตร 

๒ โครงการควบคุมปองกัน
โรคไขหวัดนก 

เพ่ือประชาสัมพันธ
ปองกันและควบคุมการ
แพรระบาดของโรค
ไขหวัดนก 

ควบคุมการแพรระบาดของ
โรคไขหวัดนกจากพ้ืนท่ีอ่ืน 
ไมใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนผูปวย
ลดลง รอยละ 
๘๐ 

สามารถปองกัน
และควบคุมไมให
โรคไขหวัดนก
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

กองสงเสริม
การเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.5 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการรณรงคและ
สงเสริมสื่อการ
ประชาสัมพันธถึง           
โทษภัยของยาเสพติด 

เพ่ือประชาสัมพันธให
ความรูแกเยาวชน 
ประชาชน และผูท่ีเก่ียวของ
รูถึงโทษภัยยาเสพติด 
 

จัดทําสื่อตางๆ เชน เอกสาร             
แผนพับ/ปายโฆษณา
ประชาสัมพันธ ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมี
ความรูถึงโทษภัย
ยาเสพติดไมนอย
กวารอยละ ๘๐ 

เยาวชนและ
ประชาชนรูทัน 
โทษภัยและรู            
แนวทางการ
ปองกันยาเสพติด
มากข้ึน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.5 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการเยาวชนรุนใหม 
รวมใจ รวมพลังประสาน
ตานภัยยาเสพติด 

- เพ่ือสงเสริมเยาวชน 
ประชาชนกลุมเสี่ยงใหมี
ภูมิคุมกัน และมีสวนรวม
ในการตานภัยยาเสพติด 
- เพ่ือใหเยาวชนกลุมเสี่ยง
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน  
สงเสริมกิจกรรมสรางสรรค  
รูโทษภัยยาเสพติด 
- เพ่ือเฝาระวังติดตาม
สถานการณปญหายาเสพ
ติดในพ้ืนท่ี 
- เพ่ือเสริมสรางและดํารง
ความเขมแข็งของชุมชน
ในการเอาชนะยาเสพติด
อยางยั่งยืน   

- จัดกิจกรรมใหความรูและ
รณรงคสงเสริมใหประชาชน
กลุมเสี่ยง และเยาวชนใหใช
เวลาวางใหเปนประโยชน 
และมีสวนรวมในการตานยา
เสพติด เชน เขาคายอบรม 
กีฬา และสันทนาการตางๆ  
- จัดกิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE จัดงาน
ประกวด/แขงขันเตนแอโรบิค 
ฮูลาฮูป เพ่ือสุขภาพ ฯลฯ 

200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 200,000 200,000 - เยาวชน 
ประชาชนกลุม
เสี่ยงมีความรูถึง
โทษภัยยาเสพติด 
สามารถปฏิบัติ
ตนใหปลอดภัย 
ในการดํารงชีวิต
ประจําวันได 
ไมนอยกวา 
รอยละ ๘๐ 

- ประชาชน เยาวชน 
และชุมชนมีสวนรวม
ในการปองกันยาเสพ
ติด เพ่ือลดอัตราการ
แพรระบาดของยา
เสพติด 
- เยาวชนกลุมเส่ียง 
ไดใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน เกิดความ 
คิดสรางสรรค   
รูโทษภัยยาเสพติด 
สามารถปฏบัิติตน       
ใหปลอดภัยในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน
ได 
- ชุมชนมีความ
เขมแข็งและสามารถ
แกไขปญหายาเสพ
ติดในเขตพ้ืนท่ีและ
เอาชนะยาเสพติด
อยางยั่งยืน  

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.5 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
กิจกรรม : สงเสริมการ
บําบัดฟนฟูผูติด/ผูเสพ
ยาเสพติด และกิจกรรม
สงเสริมการฝกอบรม
อาชีพใหแกผูผานการ
บําบัดฟนฟู 
 

๑. เพ่ือชวยเหลือและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูผาน
การบําบัดรักษายาเสพติด
และผูเขารับการฝกอบรม
อาชีพ ปฏิบัติใหเปนไป
ตามนโยบายของรัฐบาล 
๒. เพ่ือแกไขปญหาการ
แพรระบาดของยาเสพติด
ในพ้ืนท่ี ปรากฏขาวสาร
การแพรระบาดยาเสพติด 
และพ้ืนท่ีเก่ียวเน่ืองตาม
นโยบายของรัฐบาล 
๓. เพ่ือเปนการใหโอกาสผู
เสพ ลด ละ เลิกยาเสพติด 
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เปนคนดีของสังคม 
๔. เพ่ือบําบัดรักษาและ
ฟนฟูสมรรถภาพท้ังกาย
และจิตใจของผูติด/ผูเสพ
ยาเสพติดและกลุมเสี่ยง 

จัดกิจกรรมสงเสริมการ
บําบัดฟนฟูผูติด/ผูเสพยา
เสพติด และกิจกรรมสงเสริม
การฝกอบรมอาชีพใหแกผูท่ี
ผานการบําบัดฟนฟู           
โดยมีกลุมเปาหมาย 
ประกอบดวยผูติด/ผูเสพยา
เสพติดในชุมชน/สถาน
ประกอบการ ในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลละหาร จํานวน ๕๐ 
คน จํานวน ๑ ครั้ง โดยการ
จัดคายบําบัดฟนฟูและฝก
อาชีพ   
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 
325,000 
(งบอุดหนุน
จากกรม

สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถ่ิน) 

 
รวม 

625,000 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 
325,000 
(งบอุดหนุน
จากกรม

สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถ่ิน) 

 
รวม 

625,000 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 
325,000 
(งบอุดหนุน
จากกรม

สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถ่ิน) 

 
รวม 

625,000 
 
 
 
 
 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 
325,000 
(งบอุดหนุน
จากกรม

สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถ่ิน) 

 
รวม 

625,000 
 
 
 
 
 

 

- สงเสริมการ
บําบัดฟนฟู           
ผูติด/ผูเสพ             
ยาเสพติด              
มีประสิทธิภาพ  
อยางนอย               
รอยละ ๘๐ 
- สงเสริมการ
ฝกอบรมอาชีพ
ใหแกผูท่ีผาน
การบําบัดฟนฟู   

๑. สามารถขับเคล่ือน
การดําเนินงาน
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดใน
พื้นที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
๒. สามารถประกาศให
พื้นที่เปาหมายเปน
“หมูบาน/ชุมชน
เขมแข็งเอาชนะยาเสพ
ติดอยางยั่งยืน”ได 
๓. สามารถลดปญหา
การแพรระบาดของยา
เสพติดในระดับ
หมูบาน/ชุมชน 
๔. ผูเสพ/ผูติดยาเสพ
ติดที่เขารับการบําบัด 
สามารถลด ละ เลิก           
ยาเสพติด  และปรับ 
เปล่ียนพฤติกรรมไป
ในทางที่ดีขึ้น  ฟนฟู
สมรรถภาพทั้งกาย
และจิตใจสามารถ
กลับมาใชชีสิตใน
สังคมไดอยางปกติ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.5 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการบริการ
สาธารณสุขเคลื่อนท่ี 

- เพ่ือใหประชาชนไดรับ
บริการดานสาธารณสุขได
อยางครอบคลุมและท่ัวถึง 
-เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนการบริการ
สาธารณสุขดานการตรวจ
รักษาเบ้ืองตน การดูแล
สุขภาพ และการปองกัน
โรคอยางถูกตองและ
ครอบคลุม 
-เพ่ือใหประชาชนทุกคนมี
สุขภาพดีท้ังรางกาย จิตใจ 
อารมณ และสังคม 

-จัดกิจกรรมการออก
ใหบริการสาธารณสุข
เคลื่อนท่ีในชุมชน เขตตําบล
ละหารจํานวน ๙ หมูบาน 
-สอนสุขศึกษา/อบรม ให
ความรูเก่ียวกับสุขภาพ และ
โรคตางๆ ใหแกประชาชน
ทุกกลุมวัย 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
- ประชาชนใน 
เขตพ้ืนท่ีแตละ
ชุมชน/หมูบาน
ไดรับบริการดาน
สาธารณสุขอยาง
นอยรอยละ ๘๐ 
-ประชาชนมี
ความรูและ
สามารถดูแล
สุขภาพตนเอง
และครอบครัวได
ถูกตองมากข้ึน 

- ประชาชนไดรับ
บริการ
สาธารณสุขได
อยางครอบคลุม
และท่ัวถึง 
- ประชาชนในเขต
ตําบลละหาร มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.5 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการบริจาคโลหิต  - เพ่ือเพ่ิมจํานวนโลหิต
สํารองใหแกโรงพยาบาล
ไวใชไดอยางตอเน่ือง
เพียงพอ 
- เพ่ือใหประชาชนท่ี
จําเปนตองใชโลหิตในการ
รักษาไดรับการรักษา 
พยาบาลอยางทันทวงที 
- เพ่ือสรางความสามัคคี
ของประชาชนตําบล    
ละหาร 
 

- ดําเนินการรับบริจาค
โลหิต ในกลุมเปาหมาย 
ประกอบดวย ผูบริหาร 
ขาราชการ พนักงาน อบต.
ละหาร หนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนในเขตพ้ืนท่ี 
ประชาชนท่ัวไป จํานวน ๔
ครั้ง/ป ครั้งละไมนอยกวา 
๕๐ คน 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - ผูเขารวม
กิจกรรมบริจาค
โลหิตไมนอยกวา 
๕๐ คน/ครั้ง 

- โรงพยาบาลมี
โลหิตสํารองใช
รักษาผูปวยท่ีมี
ความจําเปนได
ทันทวงที 
- ลดอัตราการตาย
ของประชาชน 
- ประชาชนทุกหมู
เหลามีความรัก
สามัคคีตอกัน 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.5 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ทองถ่ิน 

- เพื่อสรางหลักประกัน
สุขภาพใหประชาชนทุกคน 
ในเขตพื้นที่ 
- เพื่อสงเสริมใหกลุมหญิง
ต้ังครรภและหญิงหลังคลอด 
กลุมเด็กเล็กและเด็กกอนวัย
เรียน กลุมเด็กวัยเรียนและ
เยาวชน กลุมวัยทํางาน กลุม
ผูสูงอายุ กลุมผูปวยเร้ือรัง กลุม
คนพิการและทุพพลภาพ กลุม
ประชาชนทั่วไปที่มีสภาวะเส่ียง
และสําหรับการบริหารหรือ
พัฒนากองทุนฯ   ที่อยูในเขต
พื้นที่สามารถเขาถึงบริการ
สาธารณสุขในดานการสราง
เสริมสุขภาพ การปองกันโรค 
การพื้นฟูสมรรถภาพ และการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ 
เชิงรุกไดอยางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ อยางนอยตาม
ประเภท และขอบเขตของ
บริการสาธารณสุขที่คณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ 
กําหนด 

สมทบงบประมาณเขา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถ่ิน พ้ืนท่ี ตําบล
ละหาร ไมนอยกวารอยละ 
50 เพ่ือการดําเนิน
กิจกรรม/โครงการของ 
คณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ทองถ่ิน 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๖๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีมีหลัก  
ประกันสุขภาพ 
และสามารถเขาถึง
บริการสาธารณสุข  
ในดานการสราง
เสริมสุขภาพ การ
ปองกันโรคและ
การพ้ืนฟูสมรรถภาพ
ได อยางท่ัวถึงและ
มีประสิทธิภาพ  
อยางนอย 
รอยละ ๘๐ 

- ประชาชนทุกคน
มีหลักประกัน
สุขภาพสามารถ
เขาถึงบริการ
สาธารณสุขใน
ดานการสราง
เสริมสุขภาพ การ
ควบคุมปองกัน
โรค และการพ้ืนฟู
สมรรถภาพเกิด
การพัฒนาสุขภาพ
ของคนในพ้ืนท่ี 
และมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.5 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการรณรงคปองกัน
โรคเอดสและโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ 

- เพ่ือใหเด็ก เยาวชน 
ประชาชนในชุมชน มี
ความรูในการปองกันโรค
เอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 
- สรางความตระหนักให
เด็ก เยาวชน ประชาชนรู
ถึงอันตราย พิษภัยของ
โรคเอดส และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ 
 

-จัดอบรมใหความรูแกเด็ก
และเยาวชนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนและ
ตอนปลายทุกโรงเรียนใน
เขตพ้ืนท่ีตําบลละหาร 
จํานวน 4 โรงเรียน 
-จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
รูปแบบตางๆ เชน ปาย 
เอกสารแผนพับฯลฯ  
เผยแพรแกเด็ก และ
เยาวชน ประชาชน ในเขต
ตําบลละหาร 
ทุกหมูบาน/ชุมชน 
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณทาง
การแพทย เพ่ือปองกันโรค
เอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

-เด็กและ
เยาวชนระดับ
มัธยมศึกษา
ผูเขารวม
กิจกรรมมี
ความรูเรื่องโรค
เอดสและ
โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธเพ่ิม
มากข้ึนไมนอย
กวารอยละ 80  
-อัตราการเกิด
โรคเอดสไมพบ
ผูปวยรายใหม
ในพ้ืนท่ี 

-เด็ก เยาวชน 
ประชาชน  มีความรู
เก่ียวกับโรคเอดส
เพ่ิมข้ึน 
-เด็ก เยาวชน 
ประชาชน มีความ
ตระหนักถึง
อันตรายพิษภัย 
ของโรคเอดสและ
โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธเพ่ิมข้ึน 
-เด็ก เยาวชน 
ประชาชน มี
ทัศนคติท่ีถูกตอง
และเห็นความ 
สําคัญของการใช
อุปกรณปองกัน
โรคมากข้ึน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.5 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการรณรงค ปองกัน
โรคติดตอและโรคไม
ติดตอ  

เพ่ือปองกันและควบคุม
การเจ็บปวยและการ
ระบาดของโรคโรคติดตอ
และโรคไมติดตอ โรคอุบัติ
ใหมอุบัติซ้ําและโรค
ประจําถ่ิน เชน โรคติดตอ
จากอาหารและนํ้าเปนสื่อ 
ไขหวัดใหญ ไขหวัดนก 
โรคมือเทาปาก โรคฉ่ีหนู 
ฯลฯ 

-รณรงค ประชาสัมพันธ ผานส่ือ เชน 
จัดทําปายประชาสัมพันธเอกสาร
ความรู คูมือ จดหมายขาว ฯลฯ 
-อบรมใหความรูเด็ก เยาวชน 
ประชาชนในชุมชน ตามชวงฤดูการ
ระบาดของโรคหรือสถานการณการ
ระบาด 
-จัดหาวัสดุ อุปกรณ น้ํายา และวัสดุ
วิทยาศาสตรการแพทย 
เพ่ือปองกันควบคุมโรคใหครอบคลุมใน
เขตพ้ืนที่ตําบลละหาร 
-อบรมใหความรูแกเด็กนักเรียนและ
ผูปกครองทุกระดับชั้นในสถานศึกษา
ทุกโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตําบลละหาร 
-อบรมใหความรูแกประชาชนกลุม
เส่ียงในโรคไมติดตอที่สามารถ
ปองกันได เชิงรุกในชุมชนเขตพ้ืนที่
ไมต่ํากวา 1 ครั้ง 
-จัดทําส่ือประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ 
เชนปาย แผนพับ ฯลฯ 
-จัดหาวัสดุอุปกรณ ทางการแพทย 
เพ่ือการปองกันโรคติดตอและไม
ติดตอ 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

-นักเรียน/
ผูเขารวมกิจกรรม         
มีความรูเรื่อง
โรคติดตอและโรค
ไมติดตอเพ่ิมมาก
ข้ึนไมนอยกวา 
รอยละ 80  
-ประชาชน/กลุม
เสี่ยงผูเขารวม
กิจกรรมมีความรู
เรื่องโรคติดตอ
และโรคไมติดตอ 
เพ่ิมมากข้ึนไม
นอยกวารอยละ 
80 
-อัตราการเกิด
โรคติดตอและไม
ติดตอในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลละหาร
ลดลง 

-เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในชุมชน
มีความรูและ
สามารถปองกัน
ตนเองจากการ
เจ็บปวยเพ่ิมข้ึน
ตลอดจนดูแลรักษา
อาการเจ็บปวย
เบ้ืองตนไดถูกตอง 
-การเจ็บปวยลดลง
หรือไมเกิดการ
เจ็บปวยและระบาด
ของโรคตางๆ ใน
ชุมชน 
-ประชาชนมีสุข
ภาวะท่ีดี 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.5 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการพัฒนา
มาตรฐานสถานท่ี
จําหนายอาหารและ
สะสมอาหาร 

-เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
สถานท่ีจําหนายอาหาร
ในเขตพ้ืนท่ีตําบลละ
หารใหถูกตองตามหลัก
สุขาภิบาลอาหารหรือ
ขอกําหนดทองถ่ิน 
-เพ่ือใหอาหารสะอาด 
ปราศจากเช้ือโรค 
หนอนพยาธิ สารเคมี 
และสิ่งปนเปอนตางๆ 
-เพ่ือใหผูประกอบการ 
ผูสัมผัสอาหาร มีความรู 
ดานการสุขาภิบาล
อาหารระเบียบ 
ขอบังคับและสราง
จิตสํานึกในการ
ประกอบการอยาง
ถูกตอง 
-เพ่ือปองกันโรคติดตอ 
โรคระบาดจากอาหาร
และนํ้าเปนสื่อในชุมชน 

-อบรมใหความรู ศึกษา           
ดูงานใหแก
ผูประกอบการ เจาของ
กิจการ รานจําหนาย
อาหาร แผงลอยจําหนาย
อาหาร ผูประกอบเลี้ยง
อาหารในโรงอาหารใน
สถานศึกษา โรงงาน หมู
ท่ี ๑-๙ ตําบลละหาร 
จํานวน ๑๐๐ คน 
-รณรงคประชาสัมพันธ 
ดวยสื่อตางๆ เชน ปาย 
แผนพับ ฯลฯ 
-จัดซื้อนํ้ายา วัสดุ
อุปกรณ วัสดุ
วิทยาศาสตรทาง
การแพทย 

200,000 200,000 200,000 200,000 -จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ              
รอยละ ๑๐๐ 
-รานอาหาร 
แผงลอย
จําหนาย
อาหาร               
โรงอาหาร 
ผานเกณฑ
มาตรฐาน           
ไมต่ํากวา             
รอยละ ๘๐ 
 

-สถานท่ีจําหนายอาหารไดรับ
การรับรองมาตรฐาน การ
สุขาภิบาลอาหารเพ่ิมข้ึน 
-ไมพบการปนเปอนเช้ือโรค
หนอนพยาธิ สารเคมี และสิ่ง
ปนเปอนตางๆ 
-ผูประกอบการ ผูปฏิบัติงาน
เก่ียวกับอาหาร มีความรู มี
จิตสํานึกในกาประกอบการ
อยางถูกตองมากข้ึน 
-ไมเกิดโรคติดตอจากอาหาร
และนํ้าเปนสื่อในพ้ืนท่ีตําบล
ละหาร 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.5 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 โครงการรณรงคพน
หมอกควันและทําลาย
แหลงเพาะพันธุยุงลาย
ปองกันโรคไขเลือดออก 

-เพ่ือปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก 

-จัดกิจกรรมการพนหมอก
ควันและทําลายแหลง
เพาะพันธุยุงลายให
ครอบคลุมเขตพ้ืนท่ีทุก
หมูบาน/ชุมชนในตําบล        
ละหาร ไมนอยกวา 3 ครั้ง/ป 
-จัดซื้อ/จัดหา วัสดุอุปกรณ 
วัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและ
หลอลื่นและวัสดุ
วิทยาศาสตรทางการแพทย
ท่ีจําเปนใหเพียงพอ 

15๐,๐๐๐ 
 

15๐,๐๐๐ 
 

15๐,๐๐๐ 
 

15๐,๐๐๐ 
 

-การปองกัน 
ควบคุมโรค
ไขเลือดออก 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 
ไมนอยกวา 
รอยละ 80  
-อัตราปวยโรค
ไขเลือดออกไม
เกิน 50:แสน 
ของประชากร 
-ผูปวยโรค 
ไขเลือดออกไดรับ          
การควบคุมการ
ระบาดภายใน 
24 ช่ัวโมง 
ทุกราย 
 

-ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีไมเกิดโรค
ไขเลือดออก 
-กรณีเกิดโรค
ไขเลือดออก 
สามารถควบคุม
การติดตอและ
การระบาดของ
โรคไดรวดเร็วมาก
ข้ึน 
-ยุงและแมลง
พาหะนําโรคใน
เขตพ้ืนท่ีตําบล 
ละหารมีจํานวน
ลดลง 
-อัตราการปวย
ดวยโรค
ไขเลือดออกใน
ตําบลละหารลด
นอยลง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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257 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.5 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑3 โครงการรณรงคใหความรู
เรื่องโรคไขเลือดออก 

-ใหประชาชนทุกคนใน
ตําบลละหารมีความรู
ความเขาใจเรื่องโรค
ไขเลือดออกและการ
ปองกันตนเองจากโรค
ไขเลือดออก 
-ใหประชาชนเกิดความ
ตระหนักและมีจิตสํานึก
ในการปองกันการเกิดโรค
ไขเลือดออก 

-จัดทําสื่อความรูตางๆ เชน 
ปายโฆษณา 
แผนพับ เอกสาร ฯลฯ 
เผยแพรใหประชาชนใน
ชุมชน/หมูบาน ท้ัง 9 
หมูบานในตําบลละหาร 
-จัดกิจกรรมเดินรณรงค
หรือนิทรรศการใหความรู
แกประชาชนในเขตพ้ืนท่ีใน
วันสําคัญหรืองานสําคัญ 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

-ประชาชนมี
ความรู ความ
เขาใจเรื่องโรค
ไขเลือดออก
มากข้ึน 
-อัตราปวยโรค
ไขเลือดออก 
ไมเกิน 50:แสน 
ของประชากร 

-ประชาชนตําบล 
ละหารมีความรู 
ในการปองกันโรค
สามารถดูแลตัวเอง 
และสมาชิก 
ในครอบครัวไมให
เกิดโรค
ไขเลือดออกได 
-ประชาชน
ตระหนักและเห็น
ความสําคัญใน
การปองกันโรค
ไขเลือดออก
ตลอดจนใหความ
รวมมือมีสวนรวม
ในการดูแลและ
ปองกันควบคุม
โรคเพ่ิมมากข้ึน 
-ประชาชนตําบล 
ละหารมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.5 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑4 โครงการกอสรางศูนย
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) 
ตําบลละหาร 

เพ่ือให อสม. ประจํา
หมูบาน ใชเปนสถานท่ี
ใหบริการ การอนามัยและ
สุขภาพแกประชาชนใน
หมูบาน 

กอสราง/ปรับปรุงศูนย
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.)       
ในเขตพ้ืนท่ีตําบลละหาร 
จํานวน ๑ แหง 

- ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

- มีการกอสราง/
ปรับปรุงศูนย
อาสาสมัคร
สาธารณสุขใน
เขตพ้ืนท่ีจํานวน 
๑ แหง  
- รอยละ ๗๐ 
ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีตําบล     
ละหารไดใช
ประโยชนในการ
สรางเสริมสุขภาพ 
ปองกันโรค 
อัตราการเจ็บปวย
ลดลง  

-มีศูนย/เครือขาย
การใหบริการดาน
อนามัยและ
สุขภาพเบ้ืองตน
ในระดับหมูบาน/
ชุมชน 
-ประชาชนเขาถึง
การบริการดาน
สาธารณสุขได
สะดวกรวดเร็ว 
ครอบคลุมและ
ท่ัวถึงท่ัวหมูบาน/
ชุมชน 
-ประชาชนในเขต
ตําบลละหารมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.5 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 โครงการกอสรางอาคาร
ศูนยบริการสาธารณสุข 
อบต.ละหาร 

เพ่ือใหมีสถานบริการดาน
สาธารณสุข เชน การ
รักษาพยาบาลเบ้ืองตน 
การสงเสริมสุขภาพ การ
ฟนฟูสมรรถภาพแก
ประชาชนใน อบต.ละหาร 

กอสรางอาคารศูนยบริการ
สาธารณสุข ตามแบบท่ี 
อบต.ละหารกําหนด พรอม
ดําเนินการใหบริการใน
หมูบาน/ชุมชน จํานวน ๑ 
แหง/ป ประกอบดวย หมู 
๒,๔,๕ 

- ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- มีอาคาร
ศูนยบริการ
สาธารณสุขพรอม
อุปกรณการ
รักษาพยาบาล
เบ้ืองตนใหบริการ
แกประชาชนท่ี
เจ็บปวย ปละ ๑ 
แหง จนครบท้ัง ๓ 
หมู 

- รอยละ ๖๐ 
ประชาชนท่ีมารับ
บริการ ไดรับการ
รักษาพยาบาล
เบ้ืองตน สงเสริม
สุขภาพ และ
ปองกันโรค ลดการ
เกิดโรคตางๆ ท่ี
ปองกันได 

-อบต.ละหารมี
ศูนยบริการสาธารณสุข
แกประชาชนใน 
หมูบาน /ชุมชน 
-อบต.ละหาร
สามารถใหบริการ
ดานสาธารณสุขเชน  
การรักษา พยาบาล
เบื้องตน,การสงเสริม
สุขภาพ,การปองกัน
โรคและการฟนฟู
สมรรถภาพ ใหแก
ประชาชนไดสะดวก
และครอบคลุมและ
ทั่วถึง 
-ประชาชนในเขต
พื้นที่สามารถเขาถึง
บริการดาน
สาธารณสุขของรัฐได
สะดวกมากยิ่งขึ้น ลด
ภาระคาใชจายการ
เดินทาง 
--ประชาชนในเขต
ตําบลละหารมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.5 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 กองทุนเพ่ือการดูแล
ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 

- เพ่ือเปนคาใชจาย
สนับสนุนและสงเสริมการ
บริการดูแลระยะยาวดาน
สาธารณสุขท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิง 
-เพ่ือสนับสนุน สงเสริม
การจัดบริการดูแลระยะ
ยาวดานสาธารณสุข
สําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิงตามชุดสิทธิ
ประโยชน 
 

- สนับสนุน/สมทบการ
ดําเนินงานเพ่ือการดูแล
ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง
ตําบลละหาร 
- เพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
งานกองทุนเพ่ือการดูแล
ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง
ตําบลละหาร เชน คา
เดินทางไปราชการของ
เจาหนาท่ี/คณะกรรมการ 
คาดําเนินการสํารวจ/คนหา
ขอมูลของผูสูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิง คาวัสดุ/อุปกรณ
ตางๆท่ีจําเปนฯลฯ 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ผูสูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิงในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลละหาร 
รอยละ ๘๐ ไดรับ
การดูแลสุขภาพ 
สงเสริมสุขภาพ  
รักษา ฟนฟู
สมรรถภาพตาม
ชุดสิทธิประโยชน 

-ผูสูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิงในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลละหาร
ไดรับการดูแลตาม
ชุดสิทธิประโยชน
ของกองทุนฯ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.5 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 กอสรางหองนํ้าสาธารณะ 
ในเขตพ้ืนท่ี อบต.ละหาร                         

เพ่ือใหประชาชนมีหองนํ้า
สาธารณะใชอยางเพียงพอ 

กอสรางหองนํ้าสาธารณะ  
ดังน้ี  
บริเวณโรงเรียนประสาน
สามัคคีวิทยา หมูท่ี ๓,  
ลานกีฬา ม.สุชา ม.5, 
บริเวณสนามกีฬา ม.บัวทอง
ธานี พารค 5, หนา           
ม.นครทองปารควิวล ม.๙, 
บริเวณมัสยิดนูรุลฮิดายะห 
ม.9 หรือบริเวณท่ีกําหนด 
ตามแบบของ อบต.ละหาร 

5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ - ประชาชนไดรับ
ประโยชน รอยละ 
๕๐ 

ประชาชนมี
หองนํ้าสาธารณะ
ท่ีไดมาตรฐาน ใช
อยางเพียงพอ  

กอง 
สาธารณสุขฯ 

18 โครงการกอสรางศูนย
ออกกําลังกายครบวงจร 
(ฟตเนส) 

- เพ่ือใหเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสถานท่ีออก
กําลังกายครบวงจร 
- เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพรางกายท่ีสมบูรณ 
แข็งแรง ไมเกิดโรคท่ี
สามารถปองกันได 
- เพ่ือใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

กอสรางศูนยออกกําลังกาย
บริเวณสํานักงาน อบต.   
ละหาร จํานวน ๑ แหง 

- ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ - มีศูนยพรอม
อุปกรณออกกําลัง
กายใหประชาชนได
ใชประโยชนรวมกัน 
- ประชาชนในเขต
พื้นที่อยางนอย
รอยละ ๕๐ มี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง อัตราการ
เกิดโรคตางๆลดลง
กวาเดิม 

- เด็ก เยาวชน
และประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีสุขภาพ
แข็งแรง 
- ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.5 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 โครงการพัฒนาศักยภาพ
จิตอาสาดานสาธารณสุข
ตําบลละหาร 

- เพ่ือพัฒนาศักยภาพจิต
อาสาดานสาธารณสุข
ตําบลละหาร ใหมีความรู 
ความสามารถ และ
ประสบการณวิชาการ
ตางๆ ดานสาธารณสุข 
มูลฐาน 
- เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ทัศนคติ 
การดําเนินงานดาน
สาธารณสุขมูลฐาน 
- เพ่ือใหนําความรูจาก
การทัศนศึกษาดูงานมา
ปรับใชใหเขากับสภาพ
ความเปนอยูของชุมชนใน
ปจจุบัน 
- เพ่ือใหเกิดความรักความ
สามัคคีระหวาง อสม.            
จิตอาสาดานสาธารณสุข 
และสรางสัมพันธภาพ 
ระหวาง อสม.กับเจาหนาท่ี 

- อบรมฟนฟูความรูแกจิต
อาสาดานสาธารณสุข และ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) 
ตําบลละหาร                         
- จัดทัศนศึกษาดูงานใน
กลุม อสม. จิตอาสาดาน
สาธารณสุข คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา อบต. และ
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ปละ 
1 ครั้ง จํานวน 10๐ คน 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

- จิตอาสาดาน
สาธารณสุข และ 
อสม.ตําบลละหาร 
รอยละ ๑๐๐ 
ไดรับการพัฒนา 
- ประชาชน 
รอยละ ๑๐๐ 
ไดรับการบริการ
ดานสาธารณสุข 
ตามมาตรฐานการ
สาธารณสุขมูลฐาน  

- จิตอาสาดาน
สาธารณสุข และ อสม.  
มีความรูความมั่นใจใน
การปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 
- จิตอาสาดาน
สาธารณสุข และ อสม.  
มีประสบการณและ
แนวคิดในการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 
- จิตอาสาดาน
สาธารณสุข และ อสม. 
สามารถนําความรูจาก
การทัศนศึกษาดูงานมา
ปรับใชใหเหมาะสมกับ
สภาพความเปนอยูของ
ชุมชนในปจจุบัน และ
นํามาถายทอดให
ประชาชนไดรับรู 
- เกิดความรัก ความ
สามัคคีสรางสัมพันธภาพ
ที่ดี ระหวางกลุมจิตอาสา
ดานสาธารณสุข และ                  
อสม. รวมทั้งเจาหนาที่         
ผูปฏิบัติงาน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.6 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางศาลา           
ทานํ้าหลังหมูบานนคร
ทอง ปารควิวล หมูท่ี 9 

เพ่ือใหชุมชนและ
ประชาชนในพ้ืนท่ีไดมี
สถานท่ีในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ 

กอสรางศาลาทานํ้าหลัง
หมูบานนครทองปารควิวล 
จํานวน ๑ แหง 

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชน รอยละ 
30 

ประชาชนไดมี
สถานท่ีสําหรับ
ดําเนินกิจกรรม
ตางๆ 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี ๓ เสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคไดมาตรฐานและมีมูลคาเพ่ิม 
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
        5.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนและ
สงเสริมอาชีพการเลี้ยง
ไกพ้ืนเมือง 

เพ่ือการบริโภคและ
สงเสริมอาชีพเกษตรกร 
พรอมเปนการเพ่ิมรายได
ลดคาใชจายแกประชาชน 

ประชาชนท่ีสนใจเขารวม
โครงการ จํานวน ๑๐๐ คน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
รายไดเพ่ิมข้ึน  
รอยละ ๕๐ 

ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึน และลด
คาใชจายใน
ครัวเรือน 

กองสงเสริม
การเกษตร 

2 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการเลี้ยงปลาดุก 
เพ่ือสรางรายไดเสริม 

เพ่ือใหเกษตรกรมีความรู
ในการเลี้ยงปลาดุกอยางมี
ประสิทธิภาพและสราง
รายไดเสริม 

ประชาชนท่ีสนใจเขารวม
โครงการ จํานวน ๑๐๐ คน 

๑๒๐,๐๐๐ - 
 

-  ประชาชนมี
รายไดเพ่ิมข้ึน  
รอยละ ๕๐ 

ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึน และลด
คาใชจายใน
ครัวเรือน 

กองสงเสริม
การเกษตร 

3 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็ง
ของกลุมอาชีพในพ้ืนท่ี 

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ไดอยางท่ัวถึง 

กลุมอาชีพในเขตพ้ืนท่ีไดรับ
การพัฒนาทุกกลุม 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

กลุมอาชีพไดรับ
การพัฒนา             
รอยละ ๗๐ 

ประชาชนและกลุม
อาชีพไดรับการ
สงเสริมและพัฒนา
ใหมีความเข็มแข็ง
และยั่งยืน 

กองสงเสริม
การเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี ๓ เสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคไดมาตรฐานและมีมูลคาเพ่ิม 
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
        5.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการฝกอบรมอาชีพ 
ใหประชาชนตําบล               
ละหาร 

เพ่ือเปนการสรางอาชีพ 
สรางรายไดใหกับ
ประชาชนในตําบลละหาร 

ประชาชนผูสนใจในพ้ืนท่ี              
จํานวน 2๐๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมี
รายไดเพ่ิมข้ึน 
รอยละ ๕๐ 

ผูเขารวมโครงการ
ไดฝกอาชีพ และ
สรางรายไดใหกับ
ครอบครัว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

5 โครงการพัฒนาการ
ออกแบบผลิตภัณฑและ
สงเสริมการตลาด 

- เพ่ือใหกลุมอาชีพสามารถ
ออกแบบผลิตภัณฑให
เหมาะสมและเพ่ิมมูลคา
ใหแกผลิตภัณฑ 
- เพ่ือใหความรูดาน
การตลาดแกกลุมอาชีพ 

กลุมอาชีพและผูท่ีสนใจใน
พ้ืนท่ี จํานวน ๑๐๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

กลุมอาชีพ
สามารถออกแบบ
ผลิตภัณฑเพ่ือ
เพ่ิมมูลคาให
ผลิตภัณฑได  
รอยละ ๕๐ 

กลุมอาชีพสามารถ
ออกแบบผลิตภัณฑ
ใหเหมาะสมและ
เพ่ิมมูลคาใหแก
ผลิตภัณฑของ
ตนเองได 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6 โครงการฝกอาชีพและ
พัฒนากลุมสตรีตําบล          
ละหาร 

- เพ่ือฝกอบรมอาชีพใหแก
กลุมสตรี 
- เพ่ือใหสตรีมีความรูเรื่อง
การประกอบอาชีพตามท่ี
ตนเองถนัด 

กลุมสตรีและสตรีท่ีสนใจใน
พ้ืนท่ี จํานวน ๑๐๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กลุมสตรีและ
สตรีท่ัวไปมีอาชีพ
เสริม รอยละ ๗๐ 

กลุมสตรีมีอาชีพ
เสริมตามความ
ถนัดของแตละคน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี ๓ เสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคไดมาตรฐานและมีมูลคาเพ่ิม 
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
        5.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุมอาชีพและการสราง
เครือขาย 

- เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุม
อาชีพใหมีความรูมากข้ึน
และสามารถตอยอด
ผลิตภัณฑได 
- เพ่ือใหกลุมอาชีพสามารถ
สรางเครือขายในการ
ทํางานและแลกเปลี่ยน
ความรูซึ่งกันและกัน 

กลุมอาชีพและผูท่ีสนใจใน
พ้ืนท่ี จํานวน ๑๐๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

กลุมอาชีพมี
ความรูและ
สามารถตอยอด
ผลิตภัณฑได  
รอยละ ๖๐ 

กลุมอาชีพมีความรู
มากข้ึน และ
สามารถตอยอด
ผลิตภัณฑได 

กองสวัสดิการ
สังคม 

8 โครงการจัดตั้งศูนย
จําหนายผลิตภัณฑชุมชน 

-เพ่ือใหมีศูนยจําหนาย
ผลิตภัณฑชุมชนสําหรับ
กลุมอาชีพ 
-เพ่ือสงเสริมการตลาด
ใหแกกลุมอาชีพ 

จัดตั้งศูนยจําหนาย
ผลิตภัณฑชุมชนในพ้ืนท่ี
ตําบลละหาร จํานวน 1 
แหง 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

กลุมอาชีพมีตลาด
รองรับ ผลิตภัณฑ
ชุมชน เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 50 
 

-มีศูนยจําหนาย
ผลิตภัณฑชุมชน
สําหรับกลุมอาชีพ 
-กลุมอาชีพมี
ตลาดรองรับ
ผลิตภัณฑชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี ๓ เสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคไดมาตรฐานและมีมูลคาเพ่ิม 
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
        5.2 แผนงานการเกษตร 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามภารกิจของ
ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร
ประจําตําบลละหาร 

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตรประจําตําบล 

ถายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตรในพ้ืนท่ีให
คณะกรรมการศูนยฯ/
เกษตรกรรวมดําเนินงาน
พัฒนาดานการเกษตรใน
พ้ืนท่ี 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรมี
ความรูเพ่ิมข้ึน            
รอยละ ๗๐ 

คณะกรรมการ
ศูนยฯ/เกษตรกร
รวมดําเนินงาน
พัฒนาดาน
การเกษตรในพ้ืนท่ี 
ไดรับความรู และ
ปฏิบัติงานอยาง มี
ประสิทธิภาพ 

กองสงเสริม
การเกษตร 

 

๒ โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานโครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนท่ี ใน
พระราชานุเคราะหสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร 

เพ่ือสนับสนุนการจัดทํา
โครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนท่ีฯ ในอําเภอ              
บางบัวทอง 

ดําเนินการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมคลินิกเกษตร
เคลื่อนท่ีในพระราชานุ
เคราะหสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ท่ีจัดข้ึนใน
อําเภอบางบัวทอง 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

 ใหการ 
สนับสนุน ๑ 
ครั้ง/ป 

 

บรรลุวัตถุประสงค
ตามเปาหมายท่ี
กําหนดไวของ
โครงการ 

กองสงเสริม
การเกษตร 

 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี ๓ เสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคไดมาตรฐานและมีมูลคาเพ่ิม 
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
        5.2 แผนงานการเกษตร 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ศูนยขาวชุมชน แหลงผลิต
เมล็ดขาวพันธุดี 

เพ่ือสงเสริมการผลิตเมล็ด
ขาวพันธุดี แกไขปญหา
เมล็ดพันธุขาวราคาแพง 

คณะกรรมการศูนยขาว
ชุมชนและผูนําเกษตรกร
เปนแบบอยางในการผลิต
เมล็ดขาวพันธุดี ถายทอด
แนวทางและหลักการผลิต
เมล็ดพันธุขาวท่ีมีคุณภาพ 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

เกษตรกรมี
ความรูเพ่ิมข้ึน            
รอยละ ๗๐ 

ประชาชนมีความรู
และเขาใจใน
หลักการ และ
แนวทางการผลิต
เมล็ดขาวพันธุดี 
แกไขปญหาเมล็ด
พันธุขาวราคาแพง 

กองสงเสริม
การเกษตร 

4 โครงการฝกอบรมแนว
ทางการเลี้ยงสัตวในภาวะ
ภัยแลง 

เพ่ือใหความรูแกเกษตรกร
ผูเลี้ยงสัตว เก่ียวกับการ
เลี้ยงสัตวในภาวะเกิด
วิกฤติภัยแลง 

เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวในเขต
ตําบลละหาร สามารถทํา
ปศุสัตวเพ่ือสรางรายได
ในชวงภาวะนํ้าแลงได 

๑๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรมี
ความรูเพ่ิมข้ึน            
รอยละ ๗๐ 

เกษตรกรมีความรู
ความเขาใจในการ
เลี้ยงสัตว การ
ดูแลสัตว และ
สามารถเลี้ยงสัตว
เพ่ือสรางรายได
ในชวงหนาแลงได 

กองสงเสริม
การเกษตร 

 

5 โครงการสนับสนุนและ
สงเสริมการปลูกพืชใชนํ้า
นอย เพ่ือแกไขผลกระทบ
จากปญหา ภัยแลง 

เพ่ือสนับสนุนและสงเสริม
ใหเกษตรกรผูทํานา มีการ
ปลูกพืชท่ีใชนํ้านอยแทน
การปลูกขาวในชวง
หนาแลง 

เกษตรกรผูทํานาในเขตพ้ืนท่ี  ๒๐๐,๐๐๐ - -  เกษตรกรผูทํานา 
รอยละ ๗๐ มีการ
ปลูกพืชท่ีใชนํ้า
นอยในชวง
หนาแลง 

เกษตรกรผูทํานา
ลดการทํานา
ในชวงหนาแลง 
แตมีการปลูกพืชท่ี
ใชนํ้านอยทดแทน 
ทําใหมีรายได 

กองสงเสริม
การเกษตร 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี ๓ เสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคไดมาตรฐานและมีมูลคาเพ่ิม 
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
        5.2 แผนงานการเกษตร 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการสงเสริมและ
ฝกอบรมการจัดทําปุย
ชีวภาพ ปุยหมัก จากมูล
สัตวและเศษวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตร 

เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกร
ใชปุยนํ้า ปุยหมักใน
การเกษตรมากข้ึน 

เกษตรกรผูเขารับการ
ฝกอบรม จํานวน ๘๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
   

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรมี
ความรูเพ่ิมข้ึน 
รอยละ ๗๐ 

เกษตรกรนําความรู
ท่ีไดรับไปประยุกต 
ใชในการเกษตร  
 ลดการใชปุยเคมี 

กองสงเสริม
การเกษตร 

7 โครงการฝกอบรมสงเสริม
การใชปุยสั่งตัดในทาง
การเกษตร 

เพ่ือใหความรูและสงเสริม
การเลือกใชปุยในทาง
เกษตรอยางมีประสิทธิภาพ 

เกษตรกรเขารวมโครงการ 
จํานวน ๘๐ คน 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรในพ้ืนท่ี
ลดรายจาย                     
มีรายไดเพ่ิมข้ึน 
รอยละ ๘๐ 

เกษตรกรไดรับ
ความรูเก่ียวกับการ
เลือกใชปุยในทาง
เกษตรอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองสงเสริม
การเกษตร 

8 โครงการฝกอบรมการ
กําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี 

เพ่ือใหความรูดานการ
กําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี
ใหกับเกษตรกร 

เกษตรกรผูปลูกพืชเขารับ
การฝกอบรม จํานวน ๘๐ 
คน 

๑๐๐,๐๐๐ 
   

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรมี
ความรูเพ่ิมข้ึน  
รอยละ ๘๐ 

เกษตรกรไดรับ
ความรูเก่ียวกับการ
กําจัดศัตรูพืชโดย
ชีววิธี 

กองสงเสริม
การเกษตร 

9 โครงการรณรงคลดการ
เผาตอซังขาว 

เพ่ือรณรงคประชาสัมพันธ
ใหความรูถึงขอเสียของ
การเผาตอซังขาว 

ประชาสัมพันธโดยการ
ติดตั้งปายประชาสัมพันธใน
เขตพ้ืนท่ีตําบลละหาร หมูท่ี 
๑-๙ 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรมี
ความรูเพ่ิมข้ึน  
รอยละ ๘๐ 

เกษตรกรผูปลูก
ขาวไดรับความรู
เก่ียวกับขอเสีย
ของการเผา           
ตอซังขาว 

กองสงเสริม
การเกษตร 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี ๓ เสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคไดมาตรฐานและมีมูลคาเพ่ิม 
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
        5.2 แผนงานการเกษตร 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑0 โครงการสนับสนุนและ
สงเสริมการสรางแหลง
ทองเท่ียวเชิงเกษตรใน
พ้ืนท่ี 

- เพ่ือพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพการดําเนินงาน
ดานการทองเท่ียวของ
ชุมชน 
- เพ่ือปรับปรุง
สภาพแวดลอมใหมีความ
สวยงามพรอม
ประชาสัมพันธแหลง
ทองเท่ียว  

ประชาชนรูจักและมา
ทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

นักทองเท่ียว
เพ่ิมข้ึน รอยละ 
๕๐ 

สงเสริมและ
สนับสนุนการ
ทองเท่ียวและ
เศรษฐกิจฐานราก
ใหเขมแข็ง 
ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีมีรายได
เพ่ิมข้ึน 

กองสงเสริม
การเกษตร 

11 โครงการตลาดนัดสินคา
เกษตร 

เพ่ือจัดหาตลาดจําหนาย
สินคาเกษตร และเพ่ิม
รายไดใหเกษตรกร 

จัดกิจกรรมตลาดนัดสินคา
เกษตรหมุนเวียนภายใน
ตําบล เดือนละ 1 ครั้ง 

200,000 - - - เกษตรกรไมนอย
กวารอยละ 50 
สามารถจําหนาย
สินคาใหกับ
ผูบริโภคโดยตรง 

เกษตรกรมีรายได
เพ่ิมข้ึน 

กองสงเสริม
การเกษตร 

12 โครงการสงเสริมการปลูก
ผักปลอดภัย “ผักสวนครัว 
รั้วกินได” 

เพ่ือใหความรูและสงเสริม
การปลูกผักปลอดภัยไว
รับประทานภายใน
ครัวเรือน เปนการลด
รายจาย 

ฝกอบรมการปลูกผักสวน
ครัวในบริเวณบาน ให
ประชาชน จํานวน 80 คน 

100,000 - - - ประชาชนเขารวม
โครงการไมนอย
กวารอยละ 50 
สามารถปลูกผัก
ปลอดภัยใช
บริโภคหรือ
จําหนาย 

ประชาชนไดรับ
ความรูเก่ียวกับการ
ปลูกผักปลอดภัย 
สามารถลดรายจาย 
และดําเนินชีวิต
ตามหลักเสรษฐกิจ
พอเพียง 

กองสงเสริม
การเกษตร 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนได 
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
        5.2 แผนงานการเกษตร 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
ประเภทตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบล 
ละหาร 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน
และการบริการของ
องคการบริหารสวนตําบล
ละหารไดอยางมี
ประสิทธิภาพมีความสะดวก
และรวดเร็ว 

จัดซื้อครุภัณฑประเภทตางๆ 
เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 

กองสงเสริมการเกษตร 
- ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 2  
รายการ ประกอบดวย 
(๑) โตะสํานักงาน จํานวน ๒ 
ตัว ราคาตัวละ 5,๕๐๐ บาท 
(2) เกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 4 
ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท 
-ครุภัณฑคอมพิวเตอร          
จํานวน 3รายการ ประกอบดวย 
(1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 
(2)เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 
1 เครื่อง 
(3)ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร และเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน    
2 ชุด ราคาชุดละ 3,800 บาท  

64,600 
 
 
 
 

๑1,๐๐๐ 
 

14,000 
 
 
 

16,๐๐๐ 
 

16,000 
 
 

7,600 
 

   จํานวนครุภัณฑ
ท่ีจัดซื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําใหการ
ปฏิบัติงาน               
มีความสะดวก 
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ      
มากข้ึน 

กองสงเสริม
การเกษตร 

 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนได 
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
        5.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการจัดเวทีประชุม
ประชาคมเพ่ือจัดทําแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา
ทองถ่ิน โดยการมีสวน
รวมของประชาชนตําบล
ละหาร 

- เพ่ือใหการดําเนินงาน
จัดทําแผนชุมชนรวมกับ
กลุมเปาหมายมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานแบบบูรณาการ  
- เพ่ือใหสอดคลองกัน
ระหวางแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา  แผนพัฒนาสามป  
และการจัดทํางบประมาณ
ประจําป 
- เพ่ือใหประชาคม
ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการจัดทํา
แผน พัฒนาทองถ่ิน 
- เพ่ือระดมความคิดเห็นให
ไดทราบถึงความตองการ
และปญหาของประชาชน
ในทองถ่ิน 
- เพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ิน
สอดคลองกับความ
ตองการของประชาชน 

- คณะกรรมการจัดทําแผน
ชุมชนตําบลละหาร, ประธาน
เครือขายกองทุนฯ  พัฒนาการ
อําเภอฯ สมาชิกสภาทองถ่ิน 
กํานัน  ผูใหญบาน  และ
ประชาชนผูท่ีเก่ียวของ จํานวน
ไมนอยกวา  ๑๐๐  คน 
- การมีสวนรวมของประชาชน ใน
การจัดเวทีประชาคมทองถ่ิน 
จํานวน ๙ หมูบาน 
- การจัดประชุมคณะกรรมการใน
องคกรจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
จํานวน ๓ ครั้ง 
- จัดทําเลมแผนพัฒนาทองถ่ิน 
และแผนชุมชน จํานวน ๗๐ 
เลม 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน         
เขารวมประชุม
ประชาคม              
รอยละ 50 
 

 

- มีแผนชุมชนท่ีมี
คุณภาพสามารถ
เช่ือมโยงการ
แกไขปญหาใน
การจัดทําแผน 
พัฒนาทองถ่ินได
ดียิ่งข้ึน 
- ประชาชนไดมี
สวนรวมในการ
จัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินและ
สามารถ
ตอบสนองตอ
ความตองการได
เหมาะสม  เปน
แนวทางสําหรับ
การพัฒนา
ทองถ่ินไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนได 
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
        5.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ทักษะความรูผูนํา
หมูบาน/ชุมชน และ
บุคลากร ในการจัดทํา
แผนชุมชนและ
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

- เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ทักษะ ความรู ผูนํา
หมูบาน/ชุมชน ใหสามารถ
เปนแกนนําการพัฒนาท่ี
เขมแข็ง 
- เพ่ือใหผูนํา 
คณะกรรมการในองคกร
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
และบุคลากร มีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
มากยิ่งข้ึน 

คณะกรรมการในองคกรจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน/แผนชุมชน  
สมาชิกสภาฯ กํานัน ผูใหญบาน 
คณะทํางานประสาน
แผนพัฒนาระดับหมูบาน 
บุคลากรและผูท่ีเก่ียวของ 
จํานวน  15๐ คน 

๙๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๕๐,๐๐๐ 
 

๙๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๕๐,๐๐๐ 
 

ผูเขารับการ
อบรมไดรับ
ความรูเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 80 

- ผูนําชุมชน/
หมูบาน มีศักยภาพ
ในการขับเคล่ือน
แผนชุมชน/หมูบาน 
และสามารถเปน
แกนนําท่ีเขมแข็ง
มากยิ่งขึ้น 
- ทําใหเกิดเครือขาย
ความรวมมือภาค
ประชาชนในการ
พัฒนาทองถิ่น 
- ทําใหปญหา/ความ
ตองการในแผน
ชุมชน/หมูบาน 
ไดรับการแกไขและ
พัฒนาตามแนวทาง
ท่ีถูกตอง 
- ทําใหบุคลากรมี
ความรูเกี่ยวกับ
อํานาจหนาท่ีในการ
จัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น 

สํานักงานปลัด 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนได 
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
        5.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทองถ่ิน 

- เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ
ความรูและประสบการณ
การบริหารจัดการแนว
ใหมใหแกบุคลากรของ 
อบต.ละหาร 
- เพ่ือสรางความรัก 
ความสามัคคีของ
บุคลากรในสังกัดฯ 
- เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึก
และทัศนคติท่ีดีตอการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
- เพ่ือใหผูเขารับการ
อบรมสัมมนา สามารถนํา
แนวคิดท่ีไดรับจากการ
อบรมไปประยุกตใชใน
การพัฒนาการทํางานให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
กับประชาชน 

ผูบริหาร, สมาชิกสภา อบต., 
พนักงาน, ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง ขององคการบริหาร
สวนตําบลละหาร จํานวน 2 
รุนๆ ละ 100 คน 

50๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50๐,๐๐๐ 
 

50๐,๐๐๐ 
 
 

50๐,๐๐๐ 
 

จํานวนบุคลากร
ท่ีไดรับการ 
พัฒนา ไมนอย
กวารอยละ ๘๐ 
 

 

- บุคลากรในสังกัด 
เขาใจถึงภารกิจ 
หนาท่ี ตลอดจน
นโยบายและ
แผนการพัฒนาของ 
อบต.ละหาร 
- บุคลากรในสังกัด 
ไดมีสวนรวมใน
ภารกิจตาง ๆ ท่ี 
อบต.ละหาร 
ดําเนินการ 
- เปนการสราง
ความเขาใจอันดี
และภาระหนาท่ี
ภายใน อบต.           
ละหาร 

สํานักงานปลัด  
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนได 
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
        5.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการอบรมการ
ปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใหแก
ขาราชการ และพนักงาน 
อบต.ละหาร 

เพ่ือสงเสริมใหขาราชการ
และ พนักงาน เปน
บุคลากรท่ีมีความ
รับผิดชอบ ไมกระทําการ
ทุจริตและประพฤติผิดมิ
ชอบในการปฏิบัติงาน  

จัดอบรมการปองกันการทุจริต
และประพฤติผิดมิชอบแก
ขาราชการ พนักงาน และผูท่ี
เก่ียวของ จํานวน ๑๒๐ คน 

300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนบุคลากร
ท่ีไดรับการ 
พัฒนา ไมนอย
กวารอยละ ๘๐ 
 

ขาราชการและ
พนักงาน 
สามารถปฏิบัติงาน
ใหดีข้ึนและนํา
ความรูท่ีไดรับไป 
ใชใหเกิดประโยชน
ตอการปฏิบัติงาน 

สํานักงานปลัด 

5 โครงการพัฒนา
สมรรถนะขาราชการ
และพนักงานทองถ่ิน 

-เพ่ือใหขาราชการและ
พนักงาน มีความรูและ
ความเขาใจในกฎหมาย
และระเบียบในการ
ปฏิบัติงานมากข้ึน 
-เพ่ือใหผูเขารับการอบรม
สัมมนา สามารถนํา
แนวคิดท่ีไดรับจากการ
อบรมไปประยุกตใชใน
การพัฒนาการทํางานให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
กับประชาชน 

จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะ
ขาราชการและพนักงานทองถ่ิน
ตามหลักสูตร จํานวน 2 รุน 

500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนบุคลากร
ท่ีไดรับการ 
พัฒนา ไมนอย
กวารอยละ ๘๐ 
 

ขาราชการและ
พนักงาน 
สามารถปฏิบัติงาน
ใหดีข้ึนและนํา
ความรูท่ีไดรับไปใช
ใหเกิดประโยชน
ตอการปฏิบัติงาน 

สํานักงานปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนได 
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
        5.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการจัดซื้อท่ีดินเพ่ือ
ใชในการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบล
ละหาร 

เพ่ือใชในภารกิจตาม
อํานาจหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบลละหาร 

จัดซื้อท่ีดิน จํานวน 1 แปลง  
(6-10 ไร) 

- 35,000,000 - - มีท่ีดินเพ่ือใชใน
ภารกิจเพ่ิมข้ึน 
1 แปลง 

มีท่ีดินเพ่ือใช
ภารกิจของ
องคการบริหาร
สวนตําบลละหาร 

สํานักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนได 
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
        5.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการกอสราง          
และปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีในการรับบริการ
ของ อบต.ละหาร  

๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ อบต.    
ละหาร 
๒. เพ่ือใหประชาชนมีความ
พึงพอใจในการมารับบริการ 
3. เพ่ือใหมีอาคารสถานท่ี
พรอมสําหรับบริการ
ประชาชน 

- จัดซ้ือและปรับปรุงพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใชใหมี
ประสิทธิภาพ 
- ออกแบบและกอสรางอาคาร  
- จางเหมาบริการตาง ๆ ตาม
แบบของ อบต.ละหาร ดังน้ี 

4,75๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

- - - ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจ 
เพ่ิมข้ึน รอยละ 
8๐  

 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ไดรับบริการจาก 
อบต.ละหาร 

สํานักงานปลัด 
 

(1) จางเหมาติดตั้งระบบ
เครื่องปรับอากาศอาคารใหม 

1,000,000 - - - 

(2) จางเหมาติดตั้งระบบ
โทรศัพทภายในอาคารใหม 

200,000 - - - 

(3) จางเหมาติดตั้งระบบไฟ
สองสวางและพัดลมไฟฟารอบ
ลานอเนกประสงคและเวที 

250,000 - - - 

(4) ปรับปรุงพ้ืนลาน
อเนกประสงคบริเวณดานหนา 
อบต.ละหาร โดยทําการปูยาง
แอสฟลท หนา 0.07 เมตร 
ตามแบบของ อบต.ละหาร 

1,500,000 - - - 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 5 พัฒนาการบรหิารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนได 
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
        5.4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 
(ตอ) 

  (5) จางเหมาปรับปรุงหอง
ประชุมสภา อบต.ละหาร 
ประกอบดวย 
 - ชุดเครื่องขยายเสียงพรอม
อุปกรณ 
- โตะประชุมพรอมเกาอ้ี 
- ชุดไมโครโฟนสําหรับประธาน
และผูเขารวมประชุม พรอม
ลําโพง 
- ชุดควบคุมและแหลงจายไฟ 
- เครื่องฉายภาพแอลซีดี
โปรเจคเตอร ขนาด 2,600 
ANSI Lumens 
- จอรับภาพชนิดขับเคลื่อนดวย  
มอเตอรไฟฟา ขนาด 120 น้ิว 

850,000 - - -    

 
 
 

 
               . 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนได 
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
        5.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 
(ตอ) 

  (6) จางเหมาปรับปรุงหอง
อบรมและหองประชุมประจํา
อาคารใหม ประกอบดวย 
- ชุดเครื่องขยายเสียงพรอม
อุปกรณ 
- ชุดไมโครโฟนพรอมลําโพง 
-  ชุดควบคุมและแหลงจายไฟ 
- เครื่องฉายภาพแอลซีดี
โปรเจคเตอร ขนาด 2,600 
ANSI Lumens 
- จอรับภาพชนิดขับเคลื่อนดวย  
มอเตอรไฟฟา ขนาด 120 น้ิว 

950,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - -    

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนได 
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
        5.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการจัดจางทําแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน (GIS) 

- เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บ
รายไดใหถูกตอง เปน
ระบบและรวดเร็ว 
- เพ่ือใหสามารถจัดเก็บ
ภาษีไดอยางท่ัวถึง 
ครบถวน และเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเน่ืองในแตละป 
- เพ่ือใหมีขอมูลในการ
พัฒนาวางแผนจัดการใน
พ้ืนท่ีไดอยางครอบคลุม 

จัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน (GIS) ใหครอบคลุม
พ้ืนท่ีท้ังหมดของ อบต.ละหาร 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ การจัดเก็บรายได
เพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเน่ืองไมต่ํากวา
รอยละ 80 

- มีระบบแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินท่ีมี
มาตรฐาน 
- มีขอมูลแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินท่ีพรอม
นําไปพัฒนา
วางแผนจัดการใน
พ้ืนท่ีครอบคลุม 

กองคลัง 

9 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี 

- เพ่ือสงเสริมสราง
จิตสํานึกใหประชาชนมี
สวนรวมในการเสียภาษี 
- เพ่ือเชิญชวนให
ประชาชนชําระภาษีภายใน
กําหนด 

- ประชาชนผูเสียภาษีมีความรู
หลักเกณฑและกําหนดเวลาการ
ชําระภาษี 
- ประชาชนผูเสียภาษีเต็มใจและ
ใหความรวมมือเสียภาษี 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ การจัดเก็บรายได
เพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเน่ืองไมต่ํากวา
รอยละ 80 

อบต.สามารถ
จัดเก็บภาษีไดเพ่ิม
ตามเปาหมาย 
อยางตอเน่ืองไมต่ํา
กวารอยละ 80   
ในแตละป ตาม
แนวทางของกรม
สงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

กองคลัง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนได 
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
        5.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
ประเภทตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบล 
ละหาร 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน
และการบริการของ
องคการบริหารสวนตําบล
ละหารไดอยางมี
ประสิทธิภาพมีความสะดวก
และรวดเร็ว 

จัดซื้อครุภัณฑประเภทตางๆ 
เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 

สํานักงานปลัด 
- ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
จํานวน ๑ รายการ 
ประกอบดวย 
(1) กลองถายภาพน่ิง ระบบ
ดิจิตอล ความละเอียดไมนอย
กวา ๑๖ ลานพิกเซล  จํานวน            
1 ตัว  
 
- ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 
๒ รายการ ประกอบดวย 
(1) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 
2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
21,000 บาท 
(2) ชุดโปรแกรมปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 
จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 
3,800 บาท 

420,100 
 
 
 
 
 

9,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

42,000 
 
 
 

7,600 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

จํานวนครุภัณฑ
ท่ีจัดซื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําใหการ
ปฏิบัติงาน               
มีความสะดวก 
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ      
มากข้ึน 

สํานักงานปลัด 
 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนได 
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
        5.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 
(ตอ) 

  - ครุภัณฑสํานักงา น จํานวน 3  
รายการ ประกอบดวย 
(๑) โตะพับอเนกประสงค 
จํานวน 60 ตัว ตัวละ 2,000 
บาท 
(2) เกาอ้ีบุนวม จํานวน 200 
ตัว ตัวละ 700 บาท 
(8) ชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด  
 

 
 

๑2๐,๐๐๐ 
 
 

140,๐๐๐ 
 

25,000 

 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 
 
- 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนได 
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
        5.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 
(ตอ) 

  กองคลัง 
-ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 1 
รายการ ประกอบดวย 
(1) เกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 2 
ตัว ราคาตัวละ 1,500 บาท 
 
- ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 
3 รายการ ประกอบดวย 
(1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 2 
จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
29,000 บาท 
(2) ชุดโปรแกรมปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 
จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 
3,800 บาท 
(3) เครื่องพิมพมัลติฟงกช่ัน 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 
1 เครื่อง 

 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 
 
 

58,000 
 
 

 
7,600 

 
 
 

7,900 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

  กองคลัง 

 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี ๓ เสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคไดมาตรฐานและมีมูลคาเพ่ิม 
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
        5.4 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการจัดตั้งตลาด
ชุมชน/ตลาดนํ้าในชุมชน  

-เพ่ือใหมีตลาดสาธารณะ
ใหพัฒนาตอความตองการ 
 

-มีตลาดชุมชน/ตลาดนํ้าใน
พ้ืนท่ีตําบลละหาร ดังน้ี 
(1) ในศูนยบริหารอิสลาม
ประจําจังหวัดนนทบุรี ม.2 
(2) ริมคลองลากคอน ม.๗ 
(3) ม.สุชา ม.5 
(4) ม.ซื่อตรง ม.9 
หรือบริเวณท่ีกําหนดในเขต
ตําบลละหาร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 -มีตลาด
สาธารณะแบบ
ถูกตองตาม 
สุขลักษณะ 

-มีตลาดนํ้าใน
พ้ืนท่ีตําบลละหาร 
4 แหง 
 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนได 
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
        5.4 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการตอเติมและ
ตกแตงหองปฏิบัติการ
หนวยบริการการแพทย
ฉุกเฉินตําบลละหาร 

- เพ่ือใหมีสถานท่ีใชเปน
หองปฏิบัติงานการ
ใหบริการหนวยบริการ
การแพทยฉุกเฉินท่ีได
มาตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพ 
- เพ่ือใหประชาชนไดรับ
บริการท่ีสะดวก  

จางเหมาตอเติม และตกแตง
หองปฏิบัติงาน พรอมจัดใหมีตู/
โตะ/อุปกรณ ฯลฯ ประกอบการ
ทํางาน พรอมติดตั้งผามาน 
ติดตั้งระบบไฟฟา อุปกรณท่ี
จําเปน ตามมาตรฐานการ
ใหบริการหนวยบริการการแพทย
ฉุกเฉินตามแบบท่ี อบต.ละหาร 
กําหนด จํานวน ๑ หอง                       

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

 

- มีสถานท่ีใชเปน
หองปฏิบัติงาน
การใหบริการ
หนวยบริการ
การแพทยฉุกเฉิน
ท่ีไดมาตรฐาน 
จํานวน ๑ หอง 

- มีสถานท่ี
ปฏิบัติงานการ
ใหบริการหนวย
บริการการแพทย
ฉุกเฉินท่ีได
มาตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพใน
การใหบริการ
ประชาชน 
- ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจใน
การบรกิาร 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนได 
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
        5.4 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงมาตรฐาน
บริการดานการสาธารณสุข
ในสํานักงาน 

- เพ่ือปรับปรุง ตอเติม 
ตกแตงหองปฏิบัติงานให
ไดมาตรฐานการบริการ
ดานการสาธารณสุข เชน 
หองปฐมพยาบาล งาน
สงเสริมสุขภาพ ฯลฯ 
ภายในสํานักงาน ไวบริการ
ประชาชนผูมาติดตองาน
บริการ 
- เพ่ือปรับปรุงการ
ใหบริการแกประชาชนใหมี
ประสิทธิภาพและ
เหมาะสม มีคุณภาพและ
ไดมาตรฐานดานการ
บริการแกประชาชน 

จางเหมาปรับปรุง ตอเติม 
ตกแตงหองปฏิบัติงาน พรอมจัด
ใหมีตู/โตะ/อุปกรณประกอบการ
ทํางาน ติดตั้งผามาน พรอมติดตั้ง
ระบบไฟฟา อุปกรณท่ีจําเปน 
ตามมาตรฐานการใหบริการปฐม
พยาบาล การสงเสริมสุขภาพ 
ฯลฯ  

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

 

- มีสถานท่ีใช
เปนหอง
ปฏิบัติงานการ
บริการดานการ
สาธารณสุขท่ีได
มาตรฐาน  
จํานวน ๑ หอง 

- สถานท่ีปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมได
มาตรฐานคุณภาพ
ดานการใหบริการ
สาธารณสุขแก
ประชาชน 
- ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจในการ
ใหบริการ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนได 
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
        5.4 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลดานการ
สาธารณสุข 

-เพ่ือรวบรวมขอมูล
ตางๆในงานดานการ
สาธารณสุขใหเปน
ระบบและทันสมัย 
-สามารถนําขอมูล มา
ใชใหเกิดประโยชนได
อยางมีประสิทธิภาพ 

-ดําเนินการจางเหมาการเขียน
ระบบโปรแกรมและพัฒนา
รวบรวมฐานขอมูลดานการ
สาธารณสุข จํานวน 1 ครั้ง 
-จัดหาวัสดุอุปกรณ 
ซอฟแวร ฯลฯ เพ่ือดําเนินการ
ตามโครงการ 

50,000 - - - -จํานวน
โปรแกรม/
ฐานขอมูล 1 
รายการ 
-ประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน
ของหนวยงาน
เพ่ิมมากข้ึน 

-มีการพัฒนา
ฐานขอมูลและ
นํามาใชใหเกิด
ประโยชนใน
หนวยงานกอง
สาธารณสุข 
-การปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีมี
ประสิทธิภาพ
รวดเร็วมากข้ึน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนได 
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
        5.4 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
ประเภทตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบล 
ละหาร 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน
และการบริการของ
องคการบริหารสวนตําบล
ละหารไดอยางมี
ประสิทธิภาพมีความสะดวก
และรวดเร็ว 

จัดซื้อครุภัณฑประเภทตางๆ 
เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 

กองสาธารณสุขฯ 
- ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน ๘  
รายการ ประกอบดวย 
(1)ตูเก็บเอกสาร บานเปดทึบสูง 
จํานวน 2 ตู ตูละ 8,000 บาท 
(รายละเอียดคุณลักษณะตาม
องคการบริหารสวนตําบล
กําหนด) 
(2)ตูกระจก 4 ฟุต 6 ตู  
ตูละ 5,500 บาท 
(รายละเอียดคุณลักษณะตาม
องคการบริหารสวนตําบล
กําหนด) 
(3)ช้ันวางแฟมเอกสาร 4 ช้ัน  
4 ตู ตูละ 7,000 บาท 
(รายละเอียดคุณลักษณะตาม
องคการบริหารสวนตําบล
กําหนด) 

1,105,600 
 
 
 
 

16,000 
 
 
 
 

33,000 
 
 
 
 

28,000 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

จํานวนครุภัณฑ
ท่ีจัดซื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําใหการ
ปฏิบัติงาน               
มีความสะดวก 
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ      
มากข้ึน 

กองสาธารณสุขฯ 
 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนได 
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
        5.4 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 
(ตอ) 

  (4)โตะหนาขาว 4 ตัว 
ตัวละ 3,000 บาท 
(รายละเอียดคุณลักษณะตาม
องคการบริหารสวนตําบล
กําหนด) 
(5)โตะทํางาน  2 ตัว  
ตัวละ 5,000 บาท 
(รายละเอียดคุณลักษณะตาม
องคการบริหารสวนตําบล
กําหนด) 
(6)ช้ันวางอเนกประสงค 4 ช้ัน 
จํานวน 2 ชุด ชุดละ 5,000 
บาท 
(รายละเอียดคุณลักษณะตาม
องคการบริหารสวนตําบล
กําหนด) 

12,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

   

 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

290 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนได 
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
        5.4 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 
(ตอ) 

  (7)เกาอ้ีสํานักงาน 2 ตัว 
ตัวละ 2,500 บาท 
(รายละเอียดคุณลักษณะตาม
องคการบริหารสวนตําบล
กําหนด) 
(8)เครื่องถายเอกสาร 
ชนิด ขาว-ดํา 
-ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาด
ความเร็วข้ันต่ํา 
-เปนระบบมัลติฟงกช่ัน 
-เปนระบบกระดาษธรรมดา 
ชนิดหมึกผง ยอ-ขยายได 
-ความเร็ว 30 แผน ตอนาที 
(คุณลักษณะตามมาตรฐาน
ครุภัณฑของทางราชการ) 

5,000 
 
 
 
 

120,000 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

   

 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนได 
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
        5.4 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 
(ตอ) 

  - ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
จํานวน ๑ รายการ ประกอบดวย 
(๑) รถยนตบรรทุกดีเซล ขนาด 
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 2,400 ซีซ.ี ขับเคลื่อน 
2 ลอ แบบดับเบ้ิลแค็บ จํานวน 
๑ คัน 
(คุณลักษณะและราคาตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ)  
 

 
 

787,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนได 
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
        5.4 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 
(ตอ) 

  - ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 
๔ รายการ ประกอบดวย 
(1)เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 
3 เครื่อง เครื่องละ 16,000 
บาท 
(ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 
(2) ชุดโปรแกรมระบบ 
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและ 
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
แบบสิทธิการใช งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ท่ี
มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 
จํานวน 2 ชุด  
ราคา 3,800 บาทตอชุด 
(ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 

 
 

48,000 
 
 
 
 
 

7,600 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

   

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนได 
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
        5.4 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 
(ตอ) 

  (3)เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/
ชนิด LED สีแบบ Network 
(ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(4)เครื่องพิมพ Multifunction 
ชนิดเลเซอร/ชนิด LED  
(ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 

12,000 

 
 

17,000 
 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนได 
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
        5.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
ประเภทตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบล 
ละหาร 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน
และการบริการของ
องคการบริหารสวนตําบล
ละหารไดอยางมี
ประสิทธิภาพมีความสะดวก
และรวดเร็ว 

จัดซื้อครุภัณฑประเภทตางๆ 
เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 

กองชาง 
- ครุภัณฑงานบานงานครัว 
จํานวน 1 รายการ 
ประกอบดวย 
(1) รถตัดหญาแบบน่ังขับ 
พรอมอุปกรณตอพวง จํานวน 
1 เครื่อง 
- ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 
๑ รายการ ประกอบดวย 
(1) เครื่องถายเอกสารระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 
50 แผนตอนาที จํานวน 1 
เครื่อง  
- ครุภัณฑยานพาหนะและชนสง 
จํานวน ๑ รายการ 
ประกอบดวย 
(๑) รถดูดลอกทอระบายนํ้า 
จํานวน 1 คัน 

13,889,000 
 
 
 
 
 

182,000 
 
 
 
 

21๐,๐๐๐ 
 
 

 
 

 
 

10,000,000 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

จํานวนครุภัณฑ
ท่ีจัดซื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําใหการ
ปฏิบัติงาน               
มีความสะดวก 
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ      
มากข้ึน 

กองชาง 
 

 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนได 
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
        5.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
(ตอ) 

  - ครุภัณฑกอสราง จํานวน ๑ 
รายการ  ประกอบดวย 
(1) รถตักหนาขุดหลัง (JCB) 
ชนิดขับเคลื่อน ๔ ลอ จํานวน 
1 คัน 
(๒) เครื่องตบดิน จํานวน ๒ 
เครื่อง 
 

- ครุภัณฑสํารวจ จํานวน ๒ 
รายการ ประกอบดวย 
(1) เครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณ
ดาวเทียม จํานวน 1 เครื่อง 
(๒) ลอวัดระยะทางแบบ
ดิจิตอล จํานวน ๑ เครื่อง 
 

- ครุภัณฑการเกษตร จํานวน 
๑ รายการ ประกอบดวย 
(๑) เครื่องพนยา ขนาด ๓.๕ 
แรงมา จํานวน ๒ เครื่อง เครื่อง
ละ ๑๗,๐๐๐ บาท 
(2) เครื่องตัดแตงก่ิงไม จํานวน 
1 เครื่อง 

 
 

๓,๓๐๐,๐๐๐ 
 
 

๔๒,๐๐๐ 
 
 

 
 

๒๕,๐๐๐ 
 

๘,๐๐๐ 
 
 
 
 

๓๔,๐๐๐ 
 
 

50,000 

 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
- 
 
 
- 

   

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนได 
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
        5.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
(ตอ) 

  - ครุภัณฑโรงงาน จํานวน ๔ 
รายการ ประกอบดวย 
(๑) เครื่องตัด ขนาด ๑.๖๐ 
มิลลิเมตร จํานวน ๑ เครื่อง 
(๒) ตูเช่ือมพกพา จํานวน ๑ 
เครื่อง 
(๓) เครื่องเจียระไน (ลูกหมู) 
จํานวน ๑ เครื่อง 
(๔) สวาน ๒๖ มิลลิเมตร 
จํานวน ๑ ตัว 

 
 

๑๘,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 
 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนได 
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
        5.6 แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
ประเภทตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบล 
ละหาร 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน
และการบริการของ
องคการบริหารสวนตําบล
ละหารไดอยางมี
ประสิทธิภาพมีความสะดวก
และรวดเร็ว 

จัดซื้อครุภัณฑประเภทตางๆ 
เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 

กองสวัสดิการสังคม 
-ครุภัณฑคอมพิวเตอร         
จํานวน 3รายการ ประกอบดวย 
(1)เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 
1 เครื่อง 
(2)ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบ
สิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิ
ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน    
1 ชุด 
(3)เครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด 
LED สี แบบ Network  
จํานวน 1 เครื่อง 
(ตามหลักเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร) 

31,800 
 
 
 
 

16,๐๐๐ 
 
 

3,8๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๑2,๐๐๐ 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

จํานวนครุภัณฑ
ท่ีจัดซื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําใหการ
ปฏิบัติงาน               
มีความสะดวก 
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ      
มากข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนได 
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
        5.7 แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
ประเภทตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบล 
ละหาร 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน
และการบริการของ
องคการบริหารสวนตําบล
ละหารไดอยางมี
ประสิทธิภาพมีความสะดวก
และรวดเร็ว 

จัดซื้อครุภัณฑประเภทตางๆ 
เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 

กองการศึกษาฯ 
-ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 3 
รายการ ประกอบดวย 
(1) โตะพับอเนกประสงค 
จํานวน 10 ตัวๆ ละ 2,500 
บาท 
(2) โตะอาหารไมเน้ือแข็ง 
จํานวน 5 ชุดๆ ละ 15,000 
บาท 
(3) เกาอ้ีสํานักงาน  
- บุดวยฟองนํ้าหนาอยางดี หุม
ดวยหนัง PVC พรอมเทาแขน 
- สามารถหมุนรอบตัวได 
- ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 
- รับนํ้าหนักได 80 ก.ก. 
จํานวน 4 ตัว ตัวละ 2,500 
บาท 

247,400 
 
  
 
 

25,000 
 
 

75,000 
 
 

10,000 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

จํานวนครุภัณฑ
ท่ีจัดซื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําใหการ
ปฏิบัติงาน               
มีความสะดวก 
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ      
มากข้ึน 

กองการศึกษาฯ 
 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนได 
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
        5.7 แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
(ตอ) 

  -ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
จํานวน 1 รายการ 
ประกอบดวย 
(1) กลองถายภาพน่ิง ระบบ
ดิจิตอล ความละเอียดไมนอย 
กวา 16 ลานพิกเซล จํานวน 7 
เครื่อง เครื่องละ 9,000 บาท 
(ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ) 
 
-ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
จํานวน 1 รายการ 
ประกอบดวย 
(1) เครื่องเลนแผน DVD  
จํานวน 7 เครื่องๆ ละ 3,500 
บาท 

 
 
 

63,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,500 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
  
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

   

 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนได 
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
        5.7 แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
(ตอ) 

  -ครุภัณฑคอมพิวเตอร          
3 รายการ ประกอบดวย 
(1) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 
1 เครื่อง 
(2) ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร และเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิ
การใชงานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิ
ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1 
ชุด ชุดละ 3,800 บาท 
(ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร) 

 
 

16,000 
 
 

3,800 

 
 
- 
 
 
- 

 
  

- 
 
 
- 
 

 
 

- 
 
 
- 

   

 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนได 
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
        5.7 แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
(ตอ) 

  (3) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer)  
จํานวน 7 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 4,300 บาท 
(ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร) 

30,100 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 6 พัฒนา สงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงาม 
    6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
        6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการจัดตั้งศูนย
วัฒนธรรมชุมชนประจํา
ตําบล 

เพ่ือเปนแหลงเรียนรู
พ้ืนบานทางวัฒนธรรม 

จัดตั้งสภาวัฒนธรรมชุมชน
จํานวนอยางนอย ๒ ชุมชน 

- ๔๐๐,๐๐๐ 
 

- - มีแหลงเรียนรูทาง
วัฒนธรรม จํานวน           
๑ แหง 

 

ชุมชนไดฟนฟูและ
อนุรักษรวบรวม
รักษาไวเปน
ระเบียบ สะดวก
ตอการดูแลรักษา
ใหแกอนุชนรุน
หลัง 

กองการศึกษา 

2 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต 

เพ่ือฟนฟูวัฒนธรรม
ประเพณี การแสดงความ
กตัญูตอผูสูงอายุ และจัด
กิจกรรมวันสงกรานต 
อนุรักษประเพณีอันดีงาม 

ประชาชนไดมีสวนรวมใน
โครงการดังกลาว จํานวนไม
นอยกวา 500คน 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
รวมกันอนุรักษ
ประเพณี รอยละ 
๘๐ 

รวมกันรักษา
ประเพณีอันมี
เอกลักษณและ
มรดกทางวัฒนธรรม
ไดรวบรวมรักษาไว
ใหแกอนุชนรุนหลัง 

กองการศึกษา 

3 โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยประเพณี
ลอยกระทง 

เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี  การแสดงความ
กตัญูตอแมนํ้า ลําคลอง 
และอนุรักษประเพณี         
อันดีงาม 

ประชาชนไดมีสวนรวมใน
โครงการดังกลาว จํานวน         
๕๐๐ คน 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
รวมกันอนุรักษ
ประเพณี รอยละ 
๘๐ 

ประชาชนชาวไทย
ไดรวมกันรักษา
ประเพณีอันมี
เอกลักษณและ
มรดกทาง
วัฒนธรรมได
รวบรวมรักษาไว 
ใหแกอนุชนรุนหลัง 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 6 พัฒนา สงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงาม 
    6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
        6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการจัดงานประเพณี
แหเทียนจํานําพรรษา 

เพ่ือฟนฟูวัฒนธรรม
ประเพณีแหเทียนจํานํา
พรรษาเน่ืองในวัน
เขาพรรษา และอนุรักษ
ประเพณี อันดีงามของ
ทองถ่ิน 

ประชาชนไดมีสวนรวมใน
โครงการดังกลาว จํานวน  
๒๐๐ คน 

7๐,๐๐๐ 
 
 
 

7๐,๐๐๐ 
 

7๐,๐๐๐ 
 

7๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
รวมกันอนุรักษ
ประเพณี รอยละ 
๘๐ 

รวมกันรักษา
ประเพณีอันมี
เอกลักษณและ
มรดกทาง
วัฒนธรรมได
รวบรวมรักษาไว
ใหแกอนุชนรุนหลัง 

กองการศึกษา 

5 โครงการฝกอบรม
เสริมสรางประสิทธิภาพ
ผูสอนศาสนาอิสลาม 
(ฟรดูอีน) 

เพ่ือเผยแผคุณธรรม 
จริยธรรม  และสราง
ความรู  ความเขาใจตาม
หลักศาสนาอิสลาม 

จัดฝกอบรมเสริมสราง
ประสิทธิภาพผูสอนศาสนา 
จํานวน ๑๐๐ คน 

๖๐๐,๐๐๐ 
 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 

ผูสอนศาสนาท่ีเขา
รับการอบรมมี
ความรูเพ่ิมข้ึน          
รอยละ ๗๐ 

ผูเขารับการ
อบรมนําความรู
ความสามารถไป
ใชประโยชน 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 6 พัฒนา สงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงาม 
    6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
        6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 สงเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑. เพ่ือสงเสริมกิจกรรม
ทางศาสนาและอนุรักษ
ศิลปะวัฒนธรรม 
๒. เพ่ือสงเสริมสนับสนุน
หนวยงานตางๆ  ดําเนิน
กิจกรรมท่ีเปนประโยชน
ตอประชาชน 
๓. เพ่ือกอใหเกิดการมีสวน
รวมและเสริมสรางความ
สามัคคี 

๑. อุดหนุนมัสยิดและหนวยงาน
ทางศาสนาอ่ืน ๆ 
๒. อุดหนุนงานดานศาสนาแก
สวนราชการอ่ืน 
๓. จัดกิจกรรมดานศาสนาใหแก
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

1,0๐๐,๐๐๐ 
 

1,0๐๐,๐๐๐ 
 

1,0๐๐,๐๐๐ 
 

1,0๐๐,๐๐๐ 
 

จํานวน มัสยิดและ
หนวยงานศาสนา
ท่ีไดรับการ
สนับสนุน จํานวน 
๗ แหง 

๑. มัสยิดและ
หนวยงานทาง
ศาสนาสามารถ
ดําเนินกิจกรรมท่ี
เปนประโยชนตอ
ประชาชน 
๒. อบต. สามารถ
ตอบสนองความ
ตองการของ
ประชาชนในการ
ดําเนินกิจกรรมท่ี
เปนประโยชนตาม
หลักคําสอนทาง
ศาสนา 

กองการศึกษา 

7 โครงการจัดงานวันตรุษ 
ตามหลักศาสนาอิสลาม 

เพ่ือเผยแผคุณธรรม 
จริยธรรม และสราง
ความรู ความเขาใจ         
วันตรุษ ตามหลักศาสนา
อิสลาม 

มัสยิดในตําบลละหาร                  
ท้ัง ๗ แหง 
 

 

4๐๐,๐๐๐ 
 
 

4๐๐,๐๐๐ 
 

4๐๐,๐๐๐ 
 

4๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนเขา
รวมโครงการ 
ไมนอยกวา 
๕๐๐ คน 

ประชาชนผูของผู
นับถือศาสนา
อิสลามได
ประโยชนในวัน
ออกฮัจย ีตาม
หลักศาสนา
อิสลาม 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 6 พัฒนา สงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงาม 
    6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
        6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการสนับสนุนการ
ปฏิบัติศาสนกิจและ
สงเสริมกิจกรรม               
ละศีลอดในเดือน
รอมฎอน 

เพ่ือสนับสนุนมัสยิดในการ
ปฏิบัติศาสนกิจและ
สงเสริมกิจกรรม              
ละศีลอดในเดือน
รอมฎอน ของผูนับถือ
ศาสนาอิสลาม 

มัสยิดในตําบลละหาร ท้ัง ๗ 
แหง 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนเขา
รวมโครงการ 
ไมนอยกวา 
๕๐๐ คน 

ประชาชนผูนับถือ
ศาสนาอิสลามได
ประโยชนใน
กิจกรรมการปฏิบัติ
ศาสนกิจและ
สงเสริมกิจกรรม
การละศีลอดใน
เดือนรอมฎอน  

กองการศึกษา 

9 โครงการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม  

- เพ่ือใหประชาชนทุกคน
ไดพัฒนาคุณธรรมในทุก
ดานแบบองครวม 
- เพ่ือพัฒนาสังคมใหยั่งยืน
ดวยมิติทางศาสนา สราง
คนดี โดยปฏิบัติตาม
หลักธรรมคําสั่งสอนทาง
ศาสนาท่ีนับถือ 

  - กลุมเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 
- กลุมประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี 
- กลุมเจาหนาท่ีของรัฐทุกภาค
สวนในพ้ืนท่ี 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

จํานวนประชาชน
ท่ีเขารับการอบรม 
ไมนอยกวา ๑๐๐ 
คน 

เด็กและเยาวชน  
ประชาชนท่ัวไป 
และเจาหนาท่ีของ
รัฐทุกภาคสวน ได
นําหลักธรรมคําสั่ง
สอนทางศาสนาท่ี
นับถือมาใชดําเนิน
ชีวิต ประจําวันได
เปนอยางด ี

กอง 
การศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 6 พัฒนา สงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงาม 
    6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
        6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการกอสราง ปรับปรุง 
และซอมแซมศูนยอบรม
จริยธรรม ประจําหมูบาน/
อาคารสอนศาสนา  

เพ่ือใหมีอาคารสําหรับการ
เรียนการสอนจริยธรรมท่ี
พรอมและสะดวก 

กอสราง 
กอสรางอาคารจริยธรรม คสล.
พรอมหองนํ้าประจําหมูบาน  
รร.อิสลามสัมพันธ สาขา ๑      
ม.๑, ขยายตอจากศูนยอบรม
จริยธรรมเดิม ม.๒, โรงเรียน
วิทยาทานอิสลาม ม.๓, บาน
เกาะดอน ม.๔ หรือบริเวณท่ี
กําหนด ตามแบบของ อบต. 
ละหาร 
ปรับปรุง/ซอมแซม 
ปรับปรุงซอมแซมศูนยอบรม
จริยธรรมขันติธรรม ม.๗, 
ปรับปรุงอาคารเรียนสอน
ศาสนา (สุเหราเขียว) ม.๘  
หรือบริเวณท่ีกําหนด 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนไดรับ
ประโยชน รอยละ 
๘๐ 

มีอาคารการเรียน
การสอนจริยธรรม
สําหรับการเรียน
การสอน 

กองการศึกษาฯ 

11 โครงการกอสรางกําแพงพรอม
ปรับปรุงภูมิทัศนศูนยบริหาร
อิสลามประจําจังหวัดนนทบุรี 

เพ่ือใหศูนยบริหารอิสลาม
ประจําจังหวัดนนทบุรี มี
ความสวยงาม เปนระเบียบ
เรียบรอย 

กอสรางกําแพงพรอมปรับปรุง
ภูมิทัศนศูนยบริหารอิสลาม
ประจําจังหวัดนนทบุรี ตาม
แบบท่ี อบตร.ละหารกําหนด 

2,000,000 - - - ประชาชนไดรับ
ประโยชน รอยละ 
๘๐ 

ศูนยบริหารอิสลาม
ประจําจังหวัด
นนทบุรี มีความ
สวยงาม เปน
ระเบียบเรียบรอย 

กองการศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 6 พัฒนา สงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงาม 
    6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
        6.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจาอยูหัวมหาวชิรา-             
ลงกรณ บดินทร-                    
เทพยวรางกูร 

เพ่ือใหประชาชนเกิดความ
จงรักภักดี เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย และ
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

- จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ             
- จัดทําซุมนิทรรศการเฉลิม            
พระเกียรต ิ
- ประชาชนเขารวมโครงการ 
ประมาณ 500 คน 
ฯลฯ 

50๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

50๐,๐๐๐ 
 

50๐,๐๐๐ 
 

500,000 ประชาชนมี
สวนรวมในการ
เทิดทูนสถาบัน
ฯ รอยละ ๘๐ 

ประชาชนท่ีไดเขา
รวมงาน มีความ
จงรักภักดี เทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย 
และสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ 

สํานักงานปลัด  

2 โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 

เพ่ือใหประชาชนเกิดความ
จงรักภักดี เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย และ
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณสถาบัน
พระมหากษัตริยทุก
พระองค 

- จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ             
- จัดทําซุมนิทรรศการเฉลิม            
พระเกียรต ิ
- ประชาชนเขารวมโครงการ 
ประมาณ 500 คน 
ฯลฯ 
 

50๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

50๐,๐๐๐ 
 

50๐,๐๐๐ 
 

500,000 ประชาชนมี
สวนรวมในการ
เทิดทูนสถาบัน
ฯ รอยละ ๘๐ 

ประชาชนท่ีไดเขา
รวมงาน มีความ
จงรักภักดี เทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย 
และสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ 

สํานักงานปลัด  

 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 6 พัฒนา สงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงาม 
    6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
        6.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการจัดงานรัฐพิธี
และพระราชพิธีตาง ๆ 

เพ่ือใหประชาชนเกิดความ
จงรักภักดี เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย และ
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

- จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ             
- จัดทําซุมนิทรรศการเฉลิม            
พระเกียรต ิ
ฯลฯ 
 

๓0๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๓0๐,๐๐๐ 
 

๓0๐,๐๐๐ 
 

300,000 ประชาชนมี          
สวนรวมในการ
เทิดทูนสถาบันฯ 
รอยละ ๘๐ 

ประชาชนท่ีไดเขา
รวมงาน มีความ
จงรักภักดี เทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย 
และสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ 

สํานักงานปลัด  

4  โครงการจัดพิธีวางพวง
มาลาถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย 
รัชกาลท่ี 5  

เพ่ือใหประชาชนเกิดความ
จงรักภักดี เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย และ
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

- จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ             
- ประชาชนเขารวมโครงการ 
ประมาณ 300 คน 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนม ี
สวนรวมในการ
เทิดทูนสถาบันฯ 
รอยละ ๘๐ 

ประชาชนท่ีไดเขา
รวมงาน มีความ
จงรักภักดี เทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย 
และสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ 

สํานักงานปลัด  

5 โครงการจัดพิธีวางพวง
มาลาถวายราชสักการะ 
รัชกาลท่ี 9  

เพ่ือใหประชาชนเกิดความ
จงรักภักดี เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย และ
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

- จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ             
- ประชาชนเขารวมโครงการ 
ประมาณ 300 คน 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมี 
สวนรวมในการ
เทิดทูนสถาบันฯ 
รอยละ ๘๐ 

ประชาชนท่ีไดเขา
รวมงาน มีความ
จงรักภักดี เทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย 
และสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ 

สํานักงานปลัด  

 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 6 พัฒนา สงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงาม 
    6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
        6.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนาและ
อนุรักษทรัพยากรและ
วัฒนธรรมพ้ืนบาน 

เพ่ือสงเสริมและอนุรักษ
ภูมิปญญาทองถ่ินและ
วัฒนธรรมพ้ืนบาน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี จํานวน ๑๐๐ 
คน 

 - 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

- ประชาชนได
พัฒนาและ
อนุรักษ
วัฒนธรรม
พ้ืนบาน รอยละ 
๗๐ 

ประชาชนให
ความสําคัญกับภูมิ
ปญญาทองถ่ินและ
วัฒนธรรมพ้ืนบาน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕6๑ – ๒๕๖๔) 
สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

 
ยุทธศาสตร 

ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 รวม  4  ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

          

    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 2 3,000,000 2 3,000,000 2 3,000,000 2 3,000,000 8 12,000,000 

รวม 2 3,000,000 2 3,000,000 2 3,000,000 2 3,000,000 8 12,000,000 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

          

 - - - - - - - - - - 
รวม - - - - - - - - - - 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัด
ระเบียบชุมชน/ สังคม/ความปลอดภัย         
และการรักษาความสงบเรียบรอย 

          

 - - - - - - - - - - 
รวม - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๗ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕6๑ – ๒๕๖๔) 
สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

 
ยุทธศาสตร 

ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 รวม  4  ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

          

     4.1  แผนงานสังคมสงเคราะห 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 4 80,000 

     4.2 แผนงานสาธารณสุข 2 367,500 2 367,500 2 367,500 2 367,500 8 1,470,000 

รวม 3 387,500 3 387,500 3 387,500 3 387,500 12 1,550,000 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน                 
การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม                      
การทองเท่ียว เกษตรกรรม  และ
อุตสาหกรรม 

          

     5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 4 120,000 

รวม 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 4 120,000 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น 

          

 - - - - - - - - - - 
รวม - - - - - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 6 3,417,500 6 3,417,500 6 3,417,500 6 3,417,500 24 13,670,000 

 
 

แบบ ผ.๐๗ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
  องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการติดตั้ง/ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะทุกหมูบานในเขต
พ้ืนท่ี  
  

๑. เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใหบริการ
ไฟฟาสาธารณะใหรวดเร็ว
และท่ัวถึง 
๒. เพ่ือประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
๓. เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนท่ีอยูอาศัยใน
บริเวณดังกลาว 

ติดตั้ง/ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะในเขตพ้ืนท่ี ดังน้ี 
หมูท่ี ๑ 
ซอยหลังรานฟารีดา ถึงหนา
โรงเรียนอิสลามสัมพันธ 
สาขา ๑, สะพานทางเดินเทา
ซอยหนาโรงเรียนอิสลาม
สัมพันธ สาขา ๑, ทางเดิน
เทาริมคลองลําโพ ม.๑,  ทาง
ยูเทิรนใตสะพานขามคลอง
ลํารี, ริมคลองลํารี ฯลฯ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 
สบาย ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

 

การบริหารจัดการ
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและ 
ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและในการ
เดินทางสัญจร            
ไป-มา 

กองชาง  

 
 
 

แบบ ผ.๐2 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ 
(ตอ) 

  หมูท่ี ๒ 
ทางเขา ศพด.นะฮฎอตุล        
อิสลาฮ, ทางเขามัสยิด
นะฮฎอตุลอิสลาฮ, ทางเขา
และในหมูบานพารวย, 
ทางเดินเทาริมคลองลําโพ, 
ทางเดินสาธารณะ ฯลฯ 
หมูท่ี ๓ 
ทางเดินเทาริมคลองลําโพ, 
ปรับปรุงไฟฟาแสงสวาง               
ม.ลภาวัล ๑๒ ฯลฯ 
หมูท่ี ๔ 
ปรับปรุงแนวเสาไฟฟา พรอม
ติดตั้งไฟฟาแสงสวางทางเดิน
เทาเลียบคลองเกาะดอน, ถนน
เลียบคลองลากคอน, ซอย
สงวน, ซอยนิมา, ซอยทรัพย
เสรี, ทางเดินเทาเลียบคลอง 
ลําโพ ฯลฯ 
 

       

 
 

แบบ ผ.๐2 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ 
(ตอ) 

  หมูท่ี ๕ 
ซอยนุมกลิ่น, ซอยวัดบางบัว
ทอง, ติดตั้งเสาไฟแสงสวาง
เพ่ิมตามแนวเดิมริมคลอง
ลากคอน ฯลฯ 
หมูท่ี ๖ 
ซอยวากัฟ, ซอยหลังกุโบร                
(พุมประพันธ), จากโรงเรียน
ถึงบานลุงหยัด ฯลฯ 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐2 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ 
(ตอ) 

  หมูท่ี ๗ 
ซอยวากัฟอิสลามียะห ๒, 
ถนนหลังโรงเรียนซอและห 
ถึงคลองลํารี, ถนนเลียบคลอง
ลากคอนเล็กตลอดสาย ถึง
คลองเจ็กตลอดสาย, ถนน
เลียบคลองลากคอนใหญตอน
ปลาย ถึงปากคลองลํารีท้ัง
สองฝง, หมูบานปนทอง
แลนด, ถนนทางเขาซอยวัด
สามงามขางคลังสินคาเซเวน
,ซ.ขันติธรรม, ปลายคลอง
ลํารีถึงคลองขุดใหม, ถนน
ทางเขาอนามัยสุเหราแดง, 
คลองลัดสุเหราแดงถึงคลอง 
ตาคลายใหญแนวหมู ๘ 
เช่ือมหมู ๗, คลองเจกใหญ
ฝงตะวันตก, ปรับปรุงแสง
สวางตามทางท้ังหมู ฯลฯ 

       

 
 

แบบ ผ.๐2 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ 
(ตอ) 

  หมูท่ี ๘ 
ตั้งแตบานนายประเสริฐ อิน
เดริส ถึงบานนายสลาม         
สะมะ (เลียบคลองลํารี), 
ซอยโดม (ตอจากชวงเดิม), 
ซอยวากัฟท้ัง ๓ ซอย,               
ตอจากคลองเจ็กใหญถึง
สะพานขามคลองลํารี เช่ือม
หมู ๑๐ ต.บางบัวทอง, 
หมูบานแสงบัวทองเพ่ิมเติม, 
ริมคลองลํารี หมูท่ี ๘-๙, 
ซอยโรงเรียนสุเหราเขียว 
ฯลฯ 

       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐2 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ 
(ตอ) 

  หมูท่ี ๙ 
ซอยอุดมสุข, ซอยจําปา,     
ซอยรุงเพชร, ซอยอรุณสวัสดิ์, 
ม.นครทองปารควิวล, ซอย
ประยูรหงส, ซอยอรุณสวัสดิ ์
ซอยปรางคทิพย, วอยเตะดอ
เลาะ, ริมถนนเลียยบคลองลํา
รีจากบานเลขท่ี ๖ ถึง
บานเลขท่ี ๖๒, ติดตั้งไฟฟา
สองสวางแบบโซลาเซลริม
ถนนเลียบคลองลํารี ฯลฯ 
หรือ บริเวณถนนสาธารณะ
ท่ีกําหนดในเขตพ้ืนท่ี 

       

 

 

 

 

 
 
 

แบบ ผ.๐2 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการติดตั้งทอและขยาย
เขตวางทอประปาหมูบาน
หรือประปานครหลวงในเขต
พ้ืนท่ี      
 
 

เพ่ือใหประชาชนไดมี
นํ้าประปาท่ีใสสะอาด 
สามารถอุปโภค-บริโภคใช
อยางเพียงพอ 

ติดตั้งและขยายระบบวางทอ
ประปา ในเขต อบต.ละหาร 
ดังน้ี 
หมูท่ี ๒ 
เลียบคลองลําโพ หลัง
โรงเรียนสุเหราปากคลองลํารี 
ฯลฯ 
หมูท่ี ๓ 
บานเกาะลอย ฯลฯ 
หมูท่ี ๔ 
บริเวณเลียบคลองลําโพ,  
เลียบคลองลากคอน (ฝงใต)  
ฯลฯ 
หมูท่ี ๕ 
ติดตั้งประปาท่ัวท้ังหมู ๕  
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
นํ้าประปาใช   
ทุกครัวเรือน  
รอยละ ๘๐ 
 

 

ประชาชนมี
นํ้าประปาใชใน
การอุปโภคและ
บริโภคเพียงพอตอ
ความตองการ 
 

กองชาง 

 

 
 
 

 

แบบ ผ.๐2 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 
(ตอ) 

  หมูท่ี ๗ 
เลียบคลองเจก (ลาดยางใหม)-
อนามัยสุเหราแดง, อนามัย
สุเหราแดง-สะพานคลอง           
ตาคลาย, ปลาย ม.๗ (บริเวณ
แหลม)-สะพานคลองลํารีเช่ือม
คลองตาคลาย ๒ ฝง, สะพาน
ลํารีเช่ือมคลองตาคลาย, เขต
ติดตอหมู ๗, อนามัยสุเหรา
แดง-สุเหราแดง, ขยายประปา
ท้ังหมู ๗, ซอยวากัฟอิสลา-   
มิยะห ๒ ฯลฯ 
หมูท่ี ๘ 
เขตติดตอหมู ๗-บานเทิดไท, 
เลียบคลองเจก-สะพาน คสล., 
สะพานลํารีเช่ือมคลองเจก 
(หนาบานผูใหญมน)-เข่ือน 
อบจ., โรงเรียนสุเหราเขียว, 
ตั้งแตหมูบานแสงบัวทอง-ปลาย
คลองลํารี, ขยายเขตประปาท้ัง
หมู ๘ (ริมคลอง) ฯลฯ 

       

 

แบบ ผ.๐2 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 
(ตอ) 

  หมูท่ี ๙ 
ซ.ไปรษณีย-ถนนเลียบคลอง
ลํารี, แยกซอยไปรษณีย-
บานหลังท่ี ๒, แยกซอย
ไปรษณีย-สะพานขามคลอง
ลํารี, ม.นครทองปารควิวล, 
ซอยโสมอนุสรณ,ซอย
ปรางคทิพย,ซอยศิริโรจน, 
ซอยขางปม ปตท., ซอยจิต
รัตนา, ซอยเตะดอเลาะ 
และถนนเลียบคลองลํารี
ตลอดแนว ฯลฯ  หรือ 
บริเวณท่ีกําหนด 

       

 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.๐2 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนกิจกรรม     
สาธารณประโยชน 
(สนับสนุนก่ิงกาชาด
อําเภอบางบัวทอง) 

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมอัน
เปนสาธารณกุศลท่ีเปน
ประโยชนของอําเภอ             
บางบัวทอง 

สนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมของก่ิงกาชาด
อําเภอบางบัวทอง 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน               
รอยละ ๖๐ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
อําเภอบางบัวทอง
ไดรับประโยชน 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐2 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.2 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอุดหนุน
กิจกรรมการพัฒนา
ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในเด็กและ
เยาวชน 

๑.เพ่ือใหเด็กและเยาวชน
ไดรับรูและรับทราบถึง
ปญหาและพิษภัยของ          
ยาเสพติด 
2.เพ่ือสรางผูนําเยาวชน
ในการตอตานและปองกัน
การแพรระบาดของยา
เสพติดในชุมชน 
3.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทักษะทางความคิดสราง
ภูมิคุมกันทางดานรางกาย
จิตใจใหกับเยาวชนไมตก
เปนทาสของ                
ยาเสพติด 

- จัดกิจกรรมใหความรูและ
ฝกทักษะการปฏิเสธ 
ยาเสพติด 
-อุดหนุนงบประมาณแก
หนวยงานราชการ เชน 
โรงเรียน สวนราชการ หรือ 
องคกรประชาชน  ในการ
ดําเนินการแกไขปองกัน
ปญหายาเสพติดจํานวน 
50,000 บาท/แหง 

3๐0,000 3๐0,000 3๐0,000 3๐0,000 - หนวยงาน เชน 
โรงเรียน สวน
ราชการ หรือ 
องคกรประชาชน  
ไดรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ 
50,000 บาท/
แหง 
-เด็กและเยาวชน  
อยางนอย รอยละ 
80 ในตําบลละ
หารไดรับการ
พัฒนาการปองกัน
และแกไขปญหา             
ยาเสพติดใน
โรงเรียนหรือ
ชุมชน 

1.เด็กและ
เยาวชนท่ีเขารวม
โครงการมีความรู 
ความเขาใจถึง
ปญหาและพิษภัย
ของยาเสพติด 
2.เกิดแกนนําใน
การตอตานและ
ปองกันการแพร
ระบาดของยาเสพ
ติดในชุมชน 
3.ผูเขารวม
โครงการสามารถ
ใหคําแนะนํา
เพ่ือนและเยาวชน
ในชุมชนถึงพิษภัย
ของยาเสพติด 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
        4.2 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 อุดหนุนกิจกรรมการ
สาธารณสุขมูลฐานของ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) 
ตําบลละหาร 

- เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานสาธารณสุข
มูลฐานแกชุมชน 
- เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีไดรับการบริการ
ดานการสาธารณสุขมูล
ฐานอยางครอบคลุมและ
ท่ัวถึง 
- เพ่ือใหประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนงบประมาณเพ่ือการ
ดําเนินงานดานสาธารณสุข
มูลฐานแกอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อสม.) ตําบลละหาร 
หมูบานละ ๗,๕๐๐ บาท 
จํานวน ๙ หมูบาน 

๖๗,๕๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๖๗,๕๐๐ 
 

๖๗,๕๐๐ 
 

๖๗,๕๐๐ 
 

- อสม. ท้ัง ๙ 
หมูบาน ไดรับ
การสนับสนุน
งบประมาณ 
หมูบานละ 
๗,๕๐๐ บาท 
- ประชาชนใน
หมูบานอยางนอย
รอยละ ๘๐ ไดรับ
การดูแลสุขภาพ
และการบริการ
จาก อสม.ประจํา
หมูบาน 

- ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีไดรับการ
บริการดานการ
สาธารณสุขมูลฐาน
อยางครอบคลุม
และท่ัวถึง 
- ประชาชนมี
สุขภาพและอนามัย
ท่ีดีข้ึน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐2 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุน และการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนได 
    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
        5.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนโครงการศูนยรวม
ขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัด
จางขององคการบริหารสวน
ตําบลระดับอําเภอ  

เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับ
ดําเนินการศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อจัดจาง
ขององคการบริหารสวน
ตําบล ระดับอําเภอ 

สนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
ดําเนินงานบริหารงานศูนย
รวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อ         
จัดจางขององคการบริหาร
สวนตําบลระดับอําเภอ  

๓๐,๐๐๐ 
 
  
 

๓๐,๐๐๐ 
 
  
 

๓๐,๐๐๐ 
 
  
 

๓๐,๐๐๐ 
 
  
 

ศูนยรวมขอมูล
ขาวสารมี
ประสิทธิภาพ          
มากข้ึน รอยละ 
๘๐ 

บริหารจัดการศูนย
รวมขอมูลขาวสาร
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐2 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕6๑ – ๒๕๖๔) 
สําหรับประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

 
ยุทธศาสตร 

ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 รวม  4  ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

          

    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 3 47,461,000 1 21,461,000 - - - - 4 68,922,000 

รวม 3 47,461,000 1 21,461,000 - - - - 4 68,922,000 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

          

 - - - - - - - - - - 
รวม - - - - - - - - - - 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัด
ระเบียบชุมชน/ สังคม/ความปลอดภัย         
และการรักษาความสงบเรียบรอย 

          

 - - - - - - - - - - 
รวม - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๗ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕6๑ – ๒๕๖๔) 
สําหรับประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

 
ยุทธศาสตร 

ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 รวม  4  ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

          

 - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน                 
การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม                      
การทองเท่ียว เกษตรกรรม  และ
อุตสาหกรรม 

          

 - - - - - - - - - - 
รวม - - - - - - - - - - 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น 

          

 - - - - - - - - - - 
รวม - - - - - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 3 47,461,000 1 21,461,000 - - - - 4 68,922,000 

 
 
 

แบบ ผ.๐๗ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
  องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการกอสรางสะพาน 
คสล. ขามคลองลํารี หมูท่ี ๑ 
ต.ละหาร เช่ือมหมูท่ี ๑๓              
ต.บางบัวทอง  

โครงการกอสราง ปรับปรุง 
ซอมแซมสะพาน 

เพ่ือใหประชาชนไดมีเสนทาง
คมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว 
ตลอดจนเปนระบบระบายนํ้า
มิใหเกิดนํ้าทวมขังในพ้ืนท่ี   

5,00๐,๐๐๐ - - - ประชาชนมี
เสนทางสัญจรไป
มาไดสะดวก                
รอยละ ๘๐ 

ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

๒ โครงการกอสรางเข่ือน คสล. 
พรอมทางเดินเทาริมคลอง 
ลํารี หมูท่ี 1 

เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวม 
และประชาชนเดินทางได
สะดวกรวดเรว็  

เข่ือน คสล. พรอมทางเดินเทา 
คสล. ริมคลองลํารี หมูท่ี 1 
(ตามแบบของ อบต. ละหาร) 

21,000,000 - - - ประชาชนท่ีไดรับ
ประโยชน            
รอยละ ๘๐ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ปองกันนํ้าทวม 

กองชาง 

๓ โครงการกอสรางเข่ือน 
คสล. พรอมทางเดินเทาริม
คลองลากคอน หมูท่ี ๕ 
เช่ือมหมูท่ี ๖ (หลังท่ีวาการ
อําเภอบางบัวทอง) 

เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวม 
และประชาชนเดินทางได
สะดวกรวดเร็ว  

เข่ือน คสล. พรอมทางเดินเทา 
คสล. ริมคลองลากคอน หมูท่ี 
5 (ตามแบบของ อบต.ละหาร) 

๒๑,๔๖๑,๐๐๐ - - - ประชาชนท่ีไดรับ
ประโยชน            
รอยละ ๘๐ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ปองกันนํ้าทวม 

กองชาง 

๔ โครงการกอสรางเข่ือน 
คสล. พรอมทางเดินเทาริม
คลองลําโพ หมูท่ี ๔ 

เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวม 
และประชาชนเดินทางได
สะดวกรวดเร็ว  

เข่ือน คสล. พรอมทางเดินเทา 
คสล. ริมคลองลําโพ หมูท่ี 4 
(ตามแบบของ อบต. ละหาร) 

- ๒๑,๔๖๑,๐๐๐ - - ประชาชนท่ีไดรับ
ประโยชน            
รอยละ ๘๐ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ปองกันนํ้าทวม 

กองชาง 

 

แบบ ผ.๐3 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕6๑ – ๒๕๖๔) 
สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

 
ยุทธศาสตร 

ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 รวม  4  ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

          

    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 15 1,920,061,000 8 75,811,000 2 176,000,000 - - 25 2,171,872,000 

รวม 15 1,920,061,000 8 75,811,000 2 176,000,000 - - 25 2,171,872,000 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

          

 - - - - - - - - - - 
รวม - - - - - - - - - - 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัด
ระเบียบชุมชน/ สังคม/ความปลอดภัย         
และการรักษาความสงบเรียบรอย 

          

 - - - - - - - - - - 
รวม - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๗ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕6๑ – ๒๕๖๔) 
สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

 
ยุทธศาสตร 

ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 รวม  4  ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

          

 - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน                 
การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม                      
การทองเท่ียว เกษตรกรรม  และ
อุตสาหกรรม 

          

 - - - - - - - - - - 
รวม - - - - - - - - - - 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น 

          

 - - - - - - - - - - 
รวม - - - - - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 15 1,920,061,000 8 75,811,000 2 176,000,000 - - 25 2,171,872,000 

 
 
 

แบบ ผ.๐๗ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
  องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการกอสรางเข่ือน คสล. 
พรอมทางเดินเทา ริมคลอง
ลากคอน หมูท่ี ๕ เช่ือมหมูท่ี 
๖ (หลังท่ีวาการอําเภอ           
บางบัวทอง)   
(เสนอโดยประชาคม อบต.       
ป ๕๔)  

เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวม 
และประชาชนเดินทางได
สะดวกรวดเร็ว และ
แกปญหาเรื่องการจราจร 

เข่ือน คสล. พรอมทางเดินเทา 
คสล. ริมคลองลากคอน 
ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร 
(ตามแบบแปลน อบต. ละหาร) 

๒๑,๔๖๑,๐๐๐ 
 

- 
 

- - ประชาชนไดรับ
ประโยชน           
รอยละ ๘๐ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ปองกันนํ้าทวมและ
จากความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจร 

จังหวัดนนทบุรี/
อบจ./กองชาง/
สวนราชการอ่ืน 

๒ โครงการกอสรางเข่ือน 
คสล. พรอมทางเดินเทา ริม
คลองลําโพ  หมูท่ี ๑ เช่ือม 
หมูท่ี ๔  (เสนอโดย
ประชาคม อบต.ป ๕๒) 

เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวม 
และประชาชนเดินทางได
สะดวกรวดเร็ว และ
แกปญหาเรื่องการจราจร 

เข่ือน คสล.ริมคลองลําโพ                      
ยาวประมาณ  ๕๐๐  เมตร 
(ตามแบบแปลน อบต. ละหาร) 

- ๒๑,๔๖๑,๐๐๐ 
 
 

- 
 

- ประชาชนท่ีไดรับ
ประโยชน            
รอยละ ๘๐ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ปองกันนํ้าทวม 

 จังหวัดนนทบุรี/
อบจ./กองชาง/
สวนราชการอ่ืน 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐5 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๓ โครงการกอสรางเข่ือนก้ันนํ้า 
คสล. เลียบคลองลําโพ            
หมูท่ี ๒-หมูท่ี ๓  
(เสนอโดยประชาคม อบต.        
ป ๕๑) 

เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวม เข่ือน คสล. ยาวประมาณ  
๑,๐๐๐  เมตร (ตามแบบ
แปลน อบต. ละหาร) 

๗,๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

๗,๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

- - จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน 
รอยละ ๘๐ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ปองกันนํ้าทวม 

จังหวัดนนทบุรี/
อบจ./กองชาง/
สวนราชการอ่ืน 

๔ โครงการกอสรางเข่ือน คสล. 
ริมคลองลากคอน จากสะพาน 
อบจ. หมูท่ี  ๖ ถึงเขต หมูท่ี ๕  
พรอมทางเดินเทาและราว           
กันตก  
(เสนอโดยประชาคม อบต.           
ป ๕๔) 

เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวม เข่ือน คสล. ระยะทางประมาณ  
๑๗๐ เมตร 
(ตามแบบแปลน อบต. ละหาร) 

๘,๒๕๐,๐๐๐ 
 
 

- - 
 

- 
 

จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน 
รอยละ ๘๐ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ปองกันนํ้าทวม 

จังหวัดนนทบุรี/
อบจ./กองชาง/
สวนราชการอ่ืน 

๕ โครงการกอสรางเข่ือน คสล. 
เลียบคลองลากคอนหลัง
โรงเรียนสุเหราลากคอน  ถึง
บาน ลุงหยัด หมูท่ี ๖ (ชวงท่ี 
๑) (เสนอโดยประชาคม อบต.
ป ๕๔) 

เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวม เข่ือน คสล. ระยะทางประมาณ  
๕๐๐  เมตร 
(ตามแบบแปลน อบต. ละหาร) 

๗,๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

- - 
 

- 
 

จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน 
รอยละ ๘๐ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ปองกันนํ้าทวม 

จังหวัดนนทบุรี/
อบจ./กองชาง/
สวนราชการอ่ืน 

 

 
 

แบบ ผ.๐5 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๖ โครงการกอสรางเข่ือน คสล. 
เลียบคลองลากคอน จากบาน          
ลุงหยัด ถึงวัดสามงาม หมูท่ี 
๖  (ชวงท่ี ๒) 
(เสนอโดยประชาคม อบต.            
ป ๕๔) 

เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวม เข่ือน คสล.  ระยะทาง
ประมาณ  ๕๐๐  เมตร 
(ตามแบบแปลน อบต. ละหาร) 

๗,๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

- - - จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน 
รอยละ ๘๐ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ปองกันนํ้าทวม 

จังหวัดนนทบุรี/
อบจ./กองชาง/
สวนราชการอ่ืน 

๗ โครงการกอสรางเข่ือนก้ันนํ้า 
คสล.พรอมทางเดินเทาตั้งแต
บานหมอเลาะห ถึงถนนขาง
รพ.สต.สุหราแดง หมูท่ี ๗ 
(เสนอโดยประชาคม อบต.     
ป ๕๔) 

เพ่ือประชาชนเดินทางได
สะดวกรวดเร็ว  และแกไข
ปญหานํ้าทวม 

เข่ือนก้ันนํ้า คสล. พรอม
ทางเดินเทา กวาง ๑.๒๐ เมตร 
ยาวประมาณ ๖๐๐  เมตร 
(ตามแบบแปลน อบต. ละหาร) 

7,000,000  - 
  
 

- - จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน 
รอยละ ๘๐ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

จังหวัดนนทบุรี/
อบจ./กองชาง/
สวนราชการอ่ืน 

๘ โครงการกอสรางเข่ือนก้ันนํ้า
ริมคลองลากคอน ตั้งแต
สะพานวัดสามงาม–สะพาน 
ร.ร. สามัคคี หมูท่ี ๗ 
(เสนอโดยประชาคม อบต.     
ป ๕๔) 

เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมขัง เข่ือน คสล.  ระยะทาง
ประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร 
(ตามแบบแปลน อบต. ละหาร) 

๗,๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

๗,๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

- - จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน 
รอยละ ๘๐ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ปองกันนํ้าทวม 

จังหวัดนนทบุรี/
อบจ./กองชาง/
สวนราชการอ่ืน 

 
 
 

แบบ ผ.๐5 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๙ โครงการกอสรางเข่ือน คสล. 
ริมคลองตาคลายใหญ                
ฝงตะวันตก - ตะวันออก              
หมูท่ี ๗  
(เสนอโดยประชาคม ป ๕๕) 

เพ่ือปองกันการกัดเซาะของ
นํ้าและการพังทลายของดิน
ริมคลอง และสามารถใช
ประโยชนไดเต็มพ้ืนท่ี 
ตลอดจนสามารถใช
เสนทางคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็ว และไดมาตรฐานใน
การสัญจรไป-มา 

กอสรางเข่ือน คสล. ยาว
ประมาณ ๓,๗๐๐.๐๐ เมตร 
พรอมยกระดับถนน คสล. 
กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว
ประมาณ ๓,๗๐๐.๐๐ เมตร 
คอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
๑๘,๕๐๐ ตารางเมตร ไหล
ทางหินคลุกตามสภาพ ตาม
แบบของ อบต.ละหาร 

๒๕๙,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - - จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน 
รอยละ ๘๐ 

สามารถปองกันนํ้า
ทวมและการ
พังทลายของดินได
เปนอยางดี 

จังหวัดนนทบุรี/
อบจ./กองชาง/
สวนราชการอ่ืน 

๑๐ โครงการกอสรางเข่ือน คสล. 
ริมคลองเจก ท้ังสองฝงคลอง 
หมูท่ี ๗,๘ (เสนอโดย
ประชาคม ป ๕๕) 

เพ่ือปองกันการกัดเซาะของ
นํ้าและการพังทลายของดิน
ริมคลอง และสามารถใช
ประโยชนไดเต็มพ้ืนท่ี 
ตลอดจนสามารถใช
เสนทางคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็ว และไดมาตรฐานใน
การสัญจรไป-มา 

กอสรางเข่ือน คสล. ยาว
ประมาณ ๓,๐๐๐.๐๐ เมตร 
พรอมยกระดับถนน คสล. 
กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว
ประมาณ ๓,๐๐๐.๐๐ เมตร 
คอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
๑๘,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล
ทางหินคลุกตามสภาพ ตาม
แบบของ อบต.ละหาร 

๒๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - - จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน 
รอยละ ๘๐ 

สามารถปองกันนํ้า
ทวมและการ
พังทลายของดินได
เปนอยางดี 

จังหวัดนนทบุรี/
อบจ./กองชาง/
สวนราชการอ่ืน 

 

แบบ ผ.๐5 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑๑ โครงการกอสรางเข่ือน คสล. 
ริมคลองลากคอน หมูท่ี 
๔,๕,๖,๗ (เสนอโดย
ประชาคม ป ๕๕) 

เพ่ือปองกันการกัดเซาะของ
นํ้าและการพังทลายของดิน
ริมคลอง และสามารถใช
ประโยชนไดเต็มพ้ืนท่ี 
ตลอดจนสามารถใชเสนทาง
คมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว 
และไดมาตรฐานในการ
สัญจรไป-มา 

กอสรางเข่ือน คสล. ยาว
ประมาณ ๑๐,๗๐๐.๐๐ 
เมตร พรอมยกระดับถนน 
คสล. กวาง ๕.๐๐ เมตร 
ยาวประมาณ ๑๐,๗๐๐.๐๐ 
เมตร คอนกรีตหนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีไม
นอยกวา ๕๓,๕๐๐ ตาราง
เมตร ไหลทางหินคลุกตาม
สภาพ ตามแบบของ อบต.
ละหาร 

๗๔๙,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - - จํานวน
ประชาชนท่ีไดรับ
ประโยชน รอย
ละ ๘๐ 

สามารถปองกันนํ้า
ทวมและการ
พังทลายของดินได
เปนอยางดี 

จังหวัดนนทบุรี/
อบจ./กองชาง/
สวนราชการอ่ืน 

๑๒ โครงการกอสรางเข่ือน คสล. 
ริมคลองลํารี หมูท่ี ๗,๘,๙ 
(เสนอโดยประชาคม ป ๕๕) 

เพ่ือปองกันการกัดเซาะของ
นํ้าและการพังทลายของดิน
ริมคลอง และสามารถใช
ประโยชนไดเต็มพ้ืนท่ี 
ตลอดจนสามารถใชเสนทาง
คมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว 
และไดมาตรฐานในการ
สัญจรไป-มา 

กอสรางเข่ือน คสล. ยาว
ประมาณ ๘,๐๐๐.๐๐ เมตร 
พรอมยกระดับถนน คสล. 
กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว
ประมาณ ๘,๐๐๐.๐๐ เมตร 
คอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
๔๘,๐๐๐ ตารางเมตรไหล
ทางหินคลุกตามสภาพ ตาม
แบบของ อบต.ละหาร 

๕๖๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - - จํานวน
ประชาชนท่ีไดรับ
ประโยชน รอย
ละ ๘๐ 

สามารถปองกันนํ้า
ทวมและการ
พังทลายของดินได
เปนอยางดี 

จังหวัดนนทบุรี/
อบจ./กองชาง/
สวนราชการอ่ืน 

 

แบบ ผ.๐5 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑๓ โครงการกอสรางเข่ือน คสล. 
ริมคลองลากคอน หมูท่ี ๗  
(เสนอโดยประชาคม ป ๕๕) 

เพ่ือปองกันการกัดเซาะของ
นํ้าและการพังทลายของดิน
ริมคลอง และสามารถใช
ประโยชนไดเต็มพ้ืนท่ี 
ตลอดจนสามารถใชเสนทาง
คมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว 
และไดมาตรฐานในการ
สัญจรไป-มา 

กอสรางเข่ือน คสล. ยาว
ประมาณ ๑,๘๐๐.๐๐ 
เมตร พรอมยกระดับถนน 
คสล. กวาง ๕.๐๐ เมตร  
ยาวประมาณ ๑,๘๐๐.๐๐ 
เมตร คอนกรีตหนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีไม
นอยกวา ๙,๐๐๐ ตาราง
เมตร ไหลทางหินคลุกตาม
สภาพ  ตามแบบของ อบต.
ละหาร 

- - ๑๒๖,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- จํานวน
ประชาชนท่ีไดรับ
ประโยชน รอย
ละ ๘๐ 

สามารถปองกันนํ้า
ทวมและการ
พังทลายของดินได
เปนอยางดี 

จังหวัดนนทบุรี/
อบจ./กองชาง/
สวนราชการอ่ืน 

๑๔ โครงการกอสรางเข่ือน คสล. 
บานเกาะดอน หมูท่ี ๔     
(เสนอโดยประชาคม ป ๕๕) 

เพ่ือปองกันการกัดเซาะของ
นํ้าและการพังทลายของดิน
ริมคลอง และสามารถใช
ประโยชนไดเต็มพ้ืนท่ี 
ตลอดจนสามารถใชเสนทาง
คมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว 
และไดมาตรฐานในการ
สัญจรไป-มา 

กอสรางเข่ือน คสล. ยาว
ประมาณ ๗๐๐.๐๐ เมตร 
พรอมยกระดับถนน คสล. 
กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว
ประมาณ ๗๐๐.๐๐ เมตร 
คอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
๒,๘๐๐ ตารางเมตร ไหล
ทางหินคลุกตามสภาพ  
ตามแบบของ อบต.ละหาร 

๔๙,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - - จํานวน
ประชาชนท่ีไดรับ
ประโยชน รอย
ละ ๘๐ 

สามารถปองกันนํ้า
ทวมและการ
พังทลายของดินได
เปนอยางดี 

จังหวัดนนทบุรี/
อบจ./กองชาง/
สวนราชการอ่ืน 

 

แบบ ผ.๐5 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑๕ โครงการกอสรางถนน คสล. 
พรอมวางทอระบายนํ้า             
ซอย ส.ศิลป หมูท่ี ๘ 

เพ่ือประชาชนเดินทางได
สะดวกรวดเร็ว และ
แกปญหาเรื่องการจราจร 

กอสรางถนน คสล. พรอม 
วางทอระบายนํ้า ระยะทาง
ประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร 
(ตามแบบแปลน อบต.          
ละหาร) 

๙,๘๕๐,๐๐๐ 
 

๙,๘๕๐,๐๐๐ 
 

- - จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน 
รอยละ ๘๐ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ปองกันนํ้าทวมชัง
และความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

จังหวัดนนทบุรี/
อบจ./กองชาง/
สวนราชการอ่ืน 

๑๖ โครงการกอสรางถนน คสล. 
เลียบคลองลากคอนใหญ   
หมูท่ี ๗  

เพ่ือประชาชนเดินทางได
สะดวกรวดเร็ว และ
แกปญหาเรื่องการจราจร 

กอสรางถนน คสล. ยาว
ประมาณ ๑,๖๐๐.00 เมตร 
ยกระดับ ๑ เมตร ตามแบบ
ของ อบต.ละหาร 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ - - จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน 
รอยละ ๘๐ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชนและความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

จังหวัดนนทบุรี/
อบจ./กองชาง/
สวนราชการอ่ืน 

17 โครงการกอสรางสะพานลอย
คนขามถนนบริเวณหนา
หมูบานวิโรจนวิว หมูท่ี ๔ 
(เสนอโดยประชาคม อบต.  
ป ๕๑) 

เพ่ือแกปญหาเรื่องการ 
จราจรและลดอุบัติเหตุ            
และใหประชาชนเดินทางได
สะดวกรวดเร็ว เพ่ือความ
เปนระเบียบเรียบรอยของ
ตําบล 

กอสรางสะพานลอยขามถนน 
คสล. กวาง ๒.๐๐  เมตร ยาว
ประมาณ  ๖๐.๐๐  เมตร 
(ตามแบบแปลนท่ีกําหนด) 

- ๖,๕๐๐,๐๐๐ 
 

 

- - จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน 
รอยละ ๘๐ 

สามารถลดปญหา
การเกิดอุบัติเหตุ 
และลดความ
สูญเสียในชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน และ
เดินทางไดอยาง
สะดวกและ
ปลอดภัย   

สนง.  
ทางหลวง 

จังหวัด/สวน
ราชการอ่ืน 

 
 

แบบ ผ.๐5 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 โครงการกอสรางสะพานลอย
คนขามถนนหนาหมูบานสุชา  
หมูท่ี ๕ 
(เสนอโดยประชาคม อบต.   
ป ๕๔) 
 

เพ่ือแกปญหาเรื่องการจราจร 
และลดอุบัติเหตุ และให
ประชาชนเดินทางไดสะดวก
รวดเร็ว เพ่ือความเปน
ระเบียบเรียบรอยของตําบล 

กอสรางสะพานลอยขามถนน 
คสล.  กวาง ๒.๐๐  เมตร ยาว
ประมาณ  ๖๐.๐๐  เมตร 
(ตามแบบแปลนท่ีกําหนด) 

๖,๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

- - - จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน 
รอยละ ๘๐ 

สามารถลดปญหา
การเกิดอุบัติเหตุ 
และลดความ
สูญเสียในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน และ
เดินทางไดอยาง
สะดวกและ
ปลอดภัย   

สนง.  
ทางหลวง 

จังหวัด/สวน
ราชการอ่ืน 

19 โครงการกอสรางสะพานลอย
คนขามถนนหนาหมูบาน         
ปนทองแลนดพรอมหลังคา 
หมูท่ี ๗  
(เสนอโดยประชาคม อบต.         
ป ๕๒) 

เพ่ือแกปญหาเรื่องการจราจร 
และลดอุบัติเหตุ และให
ประชาชนเดินทางไดสะดวก
รวดเร็ว เพ่ือความเปน
ระเบียบเรียบรอยของตําบล 

กอสรางสะพานลอยขามถนน 
คสล.  กวาง ๒.๐๐  เมตร ยาว
ประมาณ  ๖๐.๐๐  เมตร 
(ตามแบบแปลนท่ีกําหนด) 

- ๖,๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

- - จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน 
รอยละ ๘๐ 

สามารถลดปญหา
การเกิดอุบัติเหตุ 
และลดความ
สูญเสียในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน และ
เดินทางไดอยาง
สะดวกและ
ปลอดภัย   

สนง.  
ทางหลวง 

จังหวัด/สวน
ราชการอ่ืน 

 
 

 

แบบ ผ.๐5 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ี 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 โครงการกอสรางสะพานลอย
คนขามถนนบริเวณหนา
บริษัทซีพี ออล (เซเวน)             
หมูท่ี ๗   
(เสนอโดยประชาคม อบต.        
ป ๕๒) 

เพ่ือแกปญหาเรื่องการจราจร 
และลดอุบัติเหตุ และให
ประชาชนเดินทางไดสะดวก
รวดเร็ว เพ่ือความเปน
ระเบียบเรียบรอยของตําบล 

กอสรางสะพานลอยขามถนน 
คสล.  กวาง ๒.๐๐  เมตร ยาว
ประมาณ  ๖๐.๐๐  เมตร 
(ตามแบบแปลนท่ีกําหนด) 

- ๖,๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

- - จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน 
รอยละ ๘๐ 

สามารถลดปญหา
การเกิดอุบัติเหตุ 
และลดความ
สูญเสียในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน และ
เดินทางไดอยาง
สะดวกและ
ปลอดภัย   

สนง.  
ทางหลวง 

จังหวัด/สวน
ราชการอ่ืน 

21 โครงการกอสรางสะพานเกือก
มากลับรถยนตบริเวณถนนสาย              
บางบัวทอง -สุพรรณบุรี 
(๓๔๐)  
(เสนอโดยประชาคม อบต.             
ป ๕๔) 

เพ่ือแกปญหาเรื่องการจราจร 
และลดอุบัติเหตุ และให
ประชาชนเดินทางไดสะดวก
รวดเร็ว เพ่ือความเปน
ระเบียบเรียบรอยของตําบล 

กอสรางสะพานเกือกมากลับ
รถยนตบริเวณถนนสายบางบัว
ทอง -สุพรรณบุรี (๓๔๐) 
(ตามแบบแปลนท่ีกําหนด) 

- - 
 

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

- จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน 
รอยละ ๘๐ 

สามารถลดปญหา
การเกิดอุบัติเหตุ 
และลดความ
สูญเสียในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน และ
เดินทาง 
ไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย   

กรม/ 
สนง. ทางหลวง 
จังหวัด/สวน
ราชการอ่ืน 

 
 
 

แบบ ผ.๐5 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ         
และขนสง 

-เพ่ือใหมีรถบรรทุกขยะ          
มูลฝอยขนาดเล็กใชในการ
จัดเก็บและรวบรวมขยะ       
มูลฝอยบริเวณถนน ตรอก 
ซอกซอยแคบๆ ในพ้ืนท่ี
ตําบลละหารไดอยางท่ัวถึง
และครอบคลุมท้ังตําบล 
-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานเก็บขน
รวบรวมขยะมูลฝอย 
-ตําบลละหารมีความ
สะอาดและเปนระเบียบ
เรียบรอย 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย 
เครื่องยนตดีเซล ชนิดอัดทาย
ตูบรรทุกขยะ ความจุไมนอย
กวา 3 ลูกบาศกเมตร จํานวน 
1 คัน 
(ตามคุณลักษณะท่ี อบต.         
ละหารกําหนด) 
 

1,700,000 - - 1,700,000 กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐8 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ         
และขนสง 

-เพ่ือใหมีรถบรรทุกเก็บขน
ขยะอันตรายเปนการเฉพาะ 
-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การเก็บขนขยะมูลฝอยของ 
อบต.ละหาร 
-เพ่ือใหมีการเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอยอันตรายได
อยางท่ัวถึงและสงไปกําจัด
อยางถูกหลักสุขาภิบาล  
-ตําบลละหารมีความ
สะอาดและเปนระเบียบ
เรียบรอย 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย
แบบเปดขางเททาย ความจุ 
ไมนอยกวา 3 ลูกบาศก
เมตร จํานวน 1 คัน 
(ตามคุณลักษณะท่ี อบต.                
ละหารกําหนด) 
 

900,000 - - - กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐8 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ         
และขนสง 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บขยะมูลฝอย
ประเภทขยะอันตราย 
ขยะรีไซเคิล เชน หลอดไฟ 
ขยะอิเล็กทรอนิคส 
ถานไฟฉาย ฯลฯ 
ในพ้ืนท่ี อบต.ละหาร 

-จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูล
ฝอย แบบเปดขางเททาย  
เครื่องยนต ดีเซล 6 ลอ 
ขนาด 6 ตัน ความจุ 10 
ลบม. จํานวน 1 คัน 
(คุณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ) 

2,119,000 - - - กอง
สาธารณสุขฯ 

4 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน               
งานครัว 

- เพ่ือใหมีภาชนะไวรองรับ
ขยะมูลฝอยในชุมชน ถนน 
ทางสาธารณะอยางเพียงพอ 
- เพ่ือใหประชาชนรูจักแยก
ขยะกอนท้ิง 
-เพ่ือใหการจัดเก็บขยะมี
ประสิทธิภาพ 
เพ่ือลดปริมาณขยะท่ีนําไป
กําจัด 
-เกิดความสะอาดและเปน
ระเบียบเรียบรอยตอ
บานเมือง 

จัดซื้อถังขยะแบบแยก
ประเภทจํานวนไมต่ํากวา
๕๐๐ ใบ/ป 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 

แบบ ผ.๐8 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ         
และขนสง 

- เพ่ือการกําจัดสิ่งปฏิกูลให
ถูกสุขลักษณะ 
- เพ่ือใหประชาชน 
ตลอดจนนักทองเท่ียว ถาย
ปสสาวะ และอุจจาระ ท่ีถูก
สุขลักษณะ ไดรับความ
สะดวกสบาย เกิดความ
ประทับใจ 
- ลดอัตราการเกิดโรคติดตอ
จากการกําจัดสิ่งปฏิกูลท่ีไม
ถูกตองไมถูกสุขลักษณะ 

-จัดซื้อรถสุขาเคลื่อนท่ี ชนิด 
6 ลอ เครื่องยนตดีเซล 6 
สูบ 4 จังหวะ ระบายความ
รอนดวยนํ้า แรงมาไมนอย
กวา 200 แรงมา หองสุขา
ไมนอยกวา 10 หอง ระบบ
สัญญาณไฟตาง ๆ ตามท่ี
กรมการขนสงทางบก
กําหนด จํานวน 1 คัน 

๖,๕๐๐,๐๐๐ 
 

- - - กอง
สาธารณสุขฯ 

6 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ         
และขนสง 

-เพ่ือใหมีรถดูดสิ่งปฏิกูลเปน
การเฉพาะ 
-เพ่ือใหมีรถดูดสิ่งปฏิกูล
สําหรับบริการประชาชนใน
ตําบลละหารอยางท่ัวถึง มี
ความสะดวก และนําสิ่ง
ปฏิกูลไปกําจัดอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล 

จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล 
เครื่องยนตดีเซล ขนาด 
150 แรงมา ความจุถังรับ
สิ่งปฏิกูลไมนอยกวา 
3,000 ลิตร จํานวน 1 คัน 
(ตามคุณลักษณะท่ี อบต.            
ละหารกําหนด) 
 

๒,300,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 

- - - กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 

แบบ ผ.๐8 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 การรักษาความสงบ
ภายใน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพ่ือเพ่ิมความพรอมในการ
ปองกันและรักษาความสงบ
เรียบรอยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณ
อาคารสํานักงาน อบต.     
ละหาร, มัสยิด, หมูบาน
จัดสรร, ชุมชน หรือบริเวณ
จุดสุมเสี่ยงในเขตพ้ืนท่ี และ
ซอมแซมในบริเวณท่ีชํารุด
เสียหายเพ่ือใหสามารถใช
งานไดตามปกต ิ

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒,0๐๐,๐๐๐ 
 

๒,0๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ สํานักงาน
ปลัด 

8 การรักษาความสงบ
ภายใน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง เพ่ือใหมีเครื่องมือท่ีพรอม
สําหรับการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

จัดซื้อรถดับเพลิง ๑๐ ลอ 
ขนาดความจุ ๑๐,๐๐๐ 
ลิตร จํานวน  ๑ คัน 

๔,๕๐๐,๐๐๐ 
 

- - - สํานักงาน
ปลัด 

9 การรักษาความสงบ
ภายใน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง เพ่ือใหมีถังดับเพลิงสําหรับ
เตรียมความพรอมเพ่ือ
บรรเทาสาธารณภัย หากเกิด
อัคคีภัยในหมูบานหรือชุมชน 

ติดตั้งถังดับเพลิงบริเวณ
ชุมชนหรือสถานท่ีสําคัญ  
ท้ัง ๙ หมูบาน 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

 

สํานักงาน
ปลัด 

10 การรักษาความสงบ
ภายใน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง เพ่ือเตรียมความพรอมดาน
การปองกันและบรรเทา            
สาธารณภัย ใหสามารถ
ปฏิบัติการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ 
ตามความจําเปนและ
เหมาะสม เชน ครุภัณฑ
เครื่องดับเพลิง วิทยุสื่อสาร 
ฯลฯ 

๔๐๐,๐๐๐ 
 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

สํานักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ.๐8 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพ่ือใหประชาชนไดรับรู
ขาวสารตาม พ.ร.บ. ศูนย
ขอมูลขาวสาร  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ในพ้ืนท่ี    

ติดตั้ง, ปรับปรุง และขยาย
เสียงตามสาย/ไรสาย หรือหอ
กระจายขาว ในหมูบานชุมชน 
หรือบริเวณท่ีกําหนด 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ สํานักงาน
ปลัด 

12 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธมีประสิทธิภาพ
ทันตอเหตุการณ และ
ประชาชนสามารถรับรูขอมูล
ขาวสารไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 

จัดทําบอรดประชาสัมพันธ 
ติดดั้งบริเวณชุมชนในพ้ืนท่ี
ตําบลละหาร  

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

กองชาง,
สํานักงาน

ปลัด 

13 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา เพ่ือใหเด็ก เยาวชน 
ประชาชนและผูสูงอายุ             
มีเครื่องเลนสนามสําหรับ 
เลนและออกกําลังกายอยาง
ท่ัวถึง   

ดําเนินการจัดหาอุปกรณเด็ก
เลนประจําหมูบาน/เครื่อง
ออกกําลังกายสนามสําหรับ
ประชาชนและผูสูงอายุ ติดตั้ง
ในพ้ืนท่ีตําบลละหาร  

5,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

 

5,๐๐๐,๐๐๐ 
 

5,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

14 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร 
หรือการแพทย 

- เพ่ือใหคนพิการไดรับการ
อํานวยความสะดวก สามารถ
ดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข 
- เพ่ือใหคนพิการสามารถ
ชวยเหลือตนเองไดมากข้ึน 

จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือการแพทย 
เชน รถเข็นชนิดน่ังสําหรับผู
พิการ จํานวน ๑๐ คัน, ไม
เทาสําหรับผูพิการในพ้ืนท่ี 
ป 2561-2562 ประมาณ 
10๐ คน และป 2563-
2564 ประมาณ 50 คน 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

50,000 
 

50,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.๐8 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ อบต.ละหาร 
๒. เพ่ือใหประชาชนมีความ                   
พึงพอใจในการมารับบริการ 
3. เพ่ือใหมีอาคารสถานท่ีพรอม
สําหรับบริการประชาชน 

จางเหมาติดตั้งระบบ
เครื่องปรับอากาศอาคาร
ใหม 

1,000,000 - - - สํานักงาน
ปลัด 

16 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ อบต.ละหาร 
๒. เพ่ือใหประชาชนมีความ                   
พึงพอใจในการมารับบริการ 
3. เพ่ือใหมีอาคารสถานท่ีพรอม
สําหรับบริการประชาชน 

จางเหมาติดตั้งระบบ
โทรศัพทภายในอาคารใหม 

200,000 - - - สํานักงาน
ปลัด 

17 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ อบต.ละหาร 
๒. เพ่ือใหประชาชนมีความ                   
พึงพอใจในการมารับบริการ 
3. เพ่ือใหมีอาคารสถานท่ีพรอม
สําหรับบริการประชาชน 

จางเหมาติดตั้งระบบไฟสอง
สวางและพัดลมไฟฟารอบ
ลานอเนกประสงคและเวที 

250,000 - - - สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.๐8 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน, 
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ, 
ครุภัณฑโฆษณาและ 
เผยแพร 

๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ อบต.ละหาร 
๒. เพ่ือใหประชาชนมีความ                   
พึงพอใจในการมารับบริการ 
3. เพ่ือใหมีอาคารสถานท่ีพรอม
สําหรับบริการประชาชน 

จางเหมาปรับปรุงหอง
ประชุมสภา อบต.ละหาร 
ประกอบดวย 
 - ชุดเครื่องขยายเสียง
พรอมอุปกรณ 
- โตะประชุมพรอมเกาอ้ี 
- ชุดไมโครโฟนสําหรับ
ประธานและผูเขารวม
ประชุม พรอมลําโพง 
- ชุดควบคุมและ
แหลงจายไฟ 
- เครื่องฉายภาพแอลซีดี
โปรเจคเตอร ขนาด 2,600 
ANSI Lumens 
- จอรับภาพชนิดขับเคลื่อน
ดวย  มอเตอรไฟฟา ขนาด 
120 น้ิว 

850,000 - - - สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐8 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ, 
ครุภัณฑโฆษณาและ 
เผยแพร 

๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ อบต.ละหาร 
๒. เพ่ือใหประชาชนมีความ                   
พึงพอใจในการมารับบริการ 
3. เพ่ือใหมีอาคารสถานท่ีพรอม
สําหรับบริการประชาชน 

จางเหมาปรับปรุงหองอบรม
และหองประชุมประจํา
อาคารใหม ประกอบดวย 
- ชุดเครื่องขยายเสียงพรอม
อุปกรณ 
- ชุดไมโครโฟนพรอมลําโพง 
-  ชุดควบคุมและ
แหลงจายไฟ 
- เครื่องฉายภาพแอลซีดี
โปรเจคเตอร ขนาด 2,600 
ANSI Lumens 
- จอรับภาพชนิดขับเคลื่อน
ดวย  มอเตอรไฟฟา ขนาด 
120 น้ิว 

950,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐8 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ 
เผยแพร 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและ
การบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลละหารได
อยางมีประสิทธิภาพมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

จัดซ้ือครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร จํานวน ๑ รายการ 
ประกอบดวย 
(1) กลองถายภาพน่ิง ระบบ
ดิจิตอล ความละเอียดไมนอย
กวา ๑๖ ลานพิกเซล  จํานวน            
1 ตัว  

9,๐๐๐ 
 
 

 

- 
 
 

 

- 
 

 

- 
 
 

 

สํานักงาน
ปลัด 

21 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและ
การบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลละหารได
อยางมีประสิทธิภาพมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร 
จํานวน ๒ รายการ 
ประกอบดวย 
(1) เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 21,000 
บาท 
(2) ชุดโปรแกรมปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 
จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 
3,800 บาท 

 
 
 

42,000 
 
 
 
 

7,600 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 

แบบ ผ.๐8 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงา น เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและ
การบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลละหารได
อยางมีประสิทธิภาพมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงา น 
จํานวน 3 รายการ 
ประกอบดวย 
(๑) โตะพับอเนกประสงค 
จํานวน 60 ตัว ตัวละ 
2,000 บาท 
(2) เกาอ้ีบุนวม จํานวน 200 
ตัว ตัวละ 700 บาท 
(3) ชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด  

 
 
 

๑2๐,๐๐๐ 
 
 

140,๐๐๐ 
 

25,000 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

สํานักงาน
ปลัด 

23 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงา น เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและ
การบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลละหารได
อยางมีประสิทธิภาพมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 
จํานวน 1 รายการ 
ประกอบดวย 
(1) เกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 
2 ตัว ราคาตัวละ 1,500 
บาท 

 
 
 

๓,๐๐๐ 
 

 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

กองคลัง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐8 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

350 

  
บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและ
การบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลละหารได
อยางมีประสิทธิภาพมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร 
จํานวน 3 รายการ 
ประกอบดวย 
(1) เครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานประมวลผล แบบ
ท่ี 2 จํานวน 2 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 29,000 บาท 
(2) ชุดโปรแกรมปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 
จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 
3,800 บาท 
(3) เครื่องพิมพมัลติฟงกช่ัน 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน 1 เครื่อง 

 
 
 

58,000 
 
 

 
7,600 

 
 
 

7,900 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

กองคลัง 

25 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและ
การบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลละหารได
อยางมีประสิทธิภาพมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

จัดซ้ือครุภัณฑงานบานงาน
ครัว จํานวน 1 รายการ 
ประกอบดวย 
(1) รถตัดหญาแบบน่ังขับ 
พรอมอุปกรณตอพวง 
จํานวน 1 เครื่อง 

 
 
 

182,000 
 

 

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ.๐8 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

26 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและ
การบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลละหารได
อยางมีประสิทธิภาพมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 
จํานวน ๑ รายการ 
ประกอบดวย 
(1) เครื่องถายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 
ความเร็ว 50 แผนตอนาที 
จํานวน 1 เครื่อง  

21๐,๐๐๐ 
 
 

 
 

 
 

- - - กองชาง 

27 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ
ชนสง 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและ
การบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลละหารได
อยางมีประสิทธิภาพมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

จัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะ
และชนสง จํานวน ๑ รายการ 
ประกอบดวย 
(๑) รถดูดลอกทอระบายนํ้า 
จํานวน 1 คัน 

10,000,000 - - - กองชาง 

28 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและ
การบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลละหารได
อยางมีประสิทธิภาพมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

จัดซ้ือครุภัณฑกอสราง 
จํานวน ๑ รายการ  
ประกอบดวย 
(1) รถตักหนาขุดหลัง (JCB) 
ชนิดขับเคลื่อน ๔ ลอ 
จํานวน 1 คัน 
(๒) เครื่องตบดิน จํานวน ๒ 
เครื่อง 

 
 
 

๓,๓๐๐,๐๐๐ 
 
 

๔๒,๐๐๐ 
 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 

กองชาง 

 

แบบ ผ.๐8 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

29 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและ
การบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลละหารได
อยางมีประสิทธิภาพมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

จัดซ้ือครุภัณฑสํารวจ 
จํานวน ๒ รายการ 
ประกอบดวย 
(1) เครื่องหาพิกัดดวย
สัญญาณดาวเทียม จํานวน 
1 เครื่อง 
(๒) ลอวัดระยะทางแบบ
ดิจิตอล จํานวน ๑ เครื่อง 

 
 
 

๒๕,๐๐๐ 
 

๘,๐๐๐ 
 

 

 
 
 
- 
 
 
- 

 

 
 
 
- 
 
 
- 

 

 
 
 
- 
 
 
- 

 

กองชาง 

30 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและ
การบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลละหารได
อยางมีประสิทธิภาพมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

จัดซ้ือครุภัณฑการเกษตร 
จํานวน ๑ รายการ 
ประกอบดวย 
(๑) เครื่องพนยา ขนาด ๓.๕ 
แรงมา จํานวน ๒ เครื่อง 
เครื่องละ ๑๗,๐๐๐ บาท 
(2) เครื่องตัดแตงก่ิงไม 
จํานวน 1 เครื่อง 

 
 
 

๓๔,๐๐๐ 
 
 

50,000 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 

กองชาง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐8 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

31 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและ
การบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลละหารได
อยางมีประสิทธิภาพมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

จัดซ้ือครุภัณฑโรงงาน 
จํานวน ๔ รายการ 
ประกอบดวย 
(๑) เครื่องตัด ขนาด ๑.๖๐ 
มิลลิเมตร จํานวน ๑ เครื่อง 
(๒) ตูเช่ือมพกพา จํานวน ๑ 
เครื่อง 
(๓) เครื่องเจียระไน (ลูกหมู) 
จํานวน ๑ เครื่อง 
(๔) สวาน ๒๖ มิลลิเมตร 
จํานวน ๑ ตัว 

 
 
 

๑๘,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐8 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

32 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและ
การบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลละหารได
อยางมีประสิทธิภาพมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 
จํานวน ๘  รายการ 
ประกอบดวย 
(1) ตูเก็บเอกสาร บานเปด
ทึบสูง จํานวน 2 ตู ตูละ 
8,000 บาท 
(รายละเอียดคุณลักษณะตาม
องคการบริหารสวนตําบล
กําหนด) 
(2) ตูกระจก 4 ฟุต 6 ตู  
ตูละ 5,500 บาท 
(รายละเอียดคุณลักษณะตาม
องคการบริหารสวนตําบล
กําหนด) 
(3) ช้ันวางแฟมเอกสาร 4 
ช้ัน  
4 ตู ตูละ 7,000 บาท 
(รายละเอียดคุณลักษณะตาม
องคการบริหารสวนตําบล
กําหนด) 

 
 
 

16,000 
 
 
 
 

33,000 
 
 
 
 

28,000 
 
 
 

 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ.๐8 
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บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

  องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

32 
(ตอ) 

สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและ
การบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลละหารได
อยางมีประสิทธิภาพมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

(4) โตะหนาขาว 4 ตัว 
ตัวละ 3,000 บาท 
(รายละเอียดคุณลักษณะตาม
องคการบริหารสวนตําบล
กําหนด) 
(5) โตะทํางาน  2 ตัว  
ตัวละ 5,000 บาท 
(รายละเอียดคุณลักษณะตาม
องคการบริหารสวนตําบล
กําหนด) 
(6) ช้ันวางอเนกประสงค 4 
ช้ัน จํานวน 2 ชุด ชุดละ 
5,000 บาท 
(รายละเอียดคุณลักษณะตาม
องคการบริหารสวนตําบล
กําหนด) 

12,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐8 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

32 
(ตอ) 

สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและ
การบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลละหารได
อยางมีประสิทธิภาพมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

(7) เกาอ้ีสํานักงาน 2 ตัว 
ตัวละ 2,500 บาท 
(รายละเอียดคุณลักษณะตาม
องคการบริหารสวนตําบล
กําหนด) 
(8) เครื่องถายเอกสาร 
ชนิด ขาว-ดํา 
-ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาด
ความเร็วข้ันต่ํา 
-เปนระบบมัลติฟงกช่ัน 
-เปนระบบกระดาษธรรมดา 
ชนิดหมึกผง ยอ-ขยายได 
-ความเร็ว 30 แผน ตอนาที 
(คุณลักษณะตามมาตรฐาน
ครุภัณฑของทางราชการ) 

5,000 
 
 
 
 

120,000 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐8 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

33 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและ
การบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลละหารได
อยางมีประสิทธิภาพมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

จัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง จํานวน ๑ รายการ 
ประกอบดวย 
(๑) รถยนตบรรทุกดีเซล 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 
2,400 ซีซ.ี ขับเคลื่อน 2 
ลอ แบบดับเบ้ิลแค็บ 
จํานวน ๑ คัน 
(คุณลักษณะและราคาตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)  

 
 
 

787,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐8 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

358 

 
บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

34 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและ
การบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลละหารได
อยางมีประสิทธิภาพมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

- ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
จํานวน ๔ รายการ 
ประกอบดวย 
(1) เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 
16,000 บาท (ตาม
มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม) 
(2) ชุดโปรแกรมระบบ 
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก 
แบบสิทธิการใชงานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) 
ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 2 ชุด      
ราคา 3,800 บาท ตอชุด 
(ตามมาตรฐานกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม) 

 
 
 

48,000 
 
 
 
 
 

7,600 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ.๐8 
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บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

  องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

34 
(ตอ) 

สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและ
การบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลละหารได
อยางมีประสิทธิภาพมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

(3) เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/
ชนิด LED สีแบบ Network 
(ตามมาตรฐานกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 
(4) เครื่องพิมพ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร/ชนิด LED  
(ตามมาตรฐานกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม) 

12,000 

 

 

17,000 
 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐8 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

35 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและ
การบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลละหารได
อยางมีประสิทธิภาพมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 
จํานวน 3 รายการ 
ประกอบดวย 
(1) โตะพับอเนกประสงค 
จํานวน 10 ตัวๆ ละ 
2,500 บาท 
(2) โตะอาหารไมเน้ือแข็ง 
จํานวน 5 ชุดๆ ละ 
15,000 บาท 
(3) เกาอ้ีสํานักงาน  
- บุดวยฟองนํ้าหนาอยางดี 
หุมดวยหนัง PVC พรอมเทา
แขน 
- สามารถหมุนรอบตัวได 
- ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 
- รับนํ้าหนักได 80 ก.ก. 
จํานวน 4 ตัว ตัวละ 
2,500 บาท 

  
 
 

25,000 
 
 

75,000 
 
 

10,000 
 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 

แบบ ผ.๐8 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

36 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและ
การบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลละหารได
อยางมีประสิทธิภาพมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

จัดซ้ือครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร จํานวน 1 รายการ 
ประกอบดวย 
(1) กลองถายภาพน่ิง ระบบ
ดิจิตอล ความละเอียดไม
นอย กวา 16 ลานพิกเซล 
จํานวน 7 เครื่อง เครื่องละ 
9,000 บาท (ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

 
 
 

63,000 
 
 
 
 

 

 
 
 
- 
 
 
 
 

 

 
  
 

- 
 
 
 
 

 

 
 
 

- 
 
 
 
 

 

กองการศึกษาฯ 

37 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและ
การบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลละหารได
อยางมีประสิทธิภาพมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

จัดซ้ือครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ จํานวน 1 รายการ 
ประกอบดวย 
(1) เครื่องเลนแผน DVD  
จํานวน 7 เครื่องๆ ละ 
3,500 บาท 

 
 
 

24,500 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐8 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

38 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและ
การบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลละหารได
อยางมีประสิทธิภาพมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร          
3 รายการ ประกอบดวย 
(1) เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 
(2) ชุดโปรแกรมระบบ 
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร และเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก แบบ
สิทธิการใชงานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน(OEM) ท่ีมี
ลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 
จํานวน 1 ชุด ชุดละ 3,800 
บาท 
(3) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) จํานวน 7 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 
4,300 บาท 
(ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร) 

 
 

16,000 
 
 

3,800 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,100 
 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

กองการศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.๐8 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

39 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและ
การบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลละหารได
อยางมีประสิทธิภาพมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร         
จํานวน 3 รายการ 
ประกอบดวย 
(1) เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุกสําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 1 เครื่อง 
(2) ชุดโปรแกรมระบบ 
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร และเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิ
การใชงานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ท่ีมี
ลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 
จํานวน    1 ชุด 
(3) เครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด 
LED สี แบบ Network  
จํานวน 1 เครื่อง 
(ตามหลักเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร) 

 
 
 

16,๐๐๐ 
 
 

3,8๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑2,๐๐๐ 
 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 

แบบ ผ.๐8 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

40 การเกษตร คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและ
การบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลละหารได
อยางมีประสิทธิภาพมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 
จํานวน 2  รายการ 
ประกอบดวย 
(๑) โตะสํานักงาน จํานวน 
๒ ตัว ตัวละ 5,๕๐๐ บาท 
(2) เกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 
4 ตัว ตัวละ 3,500 บาท 

 
 
 

๑1,๐๐๐ 
 

14,000 
 

 
 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 

กองสงเสริม
การเกษตร 

41 การเกษตร คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและ
การบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลละหารได
อยางมีประสิทธิภาพมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร          
จํานวน 3รายการ 
ประกอบดวย 
(1) เครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 
1 เครื่อง 
(2) เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุกสําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 1 เครื่อง 
(3) ชุดโปรแกรมระบบ 
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร และเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 
2 ชุด ชุดละ 3,800 บาท  

 
 
 

16,๐๐๐ 
 
 

16,000 
 
 

7,600 
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- 
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- 
 
 
- 
 
 
- 
 

กองสงเสริม
การเกษตร 

 

แบบ ผ.๐8 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย        
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2559 เปนแบบท่ีกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการใหคะแนนตาม
เกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน      
หกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้  

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  
ประกอบดวย  

1.1 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร 65 คะแนน ประกอบดวย  

(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ 5 คะแนน  
(6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ พัฒนา 

ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

สวนท่ี 5 
การติดตามและประเมินผล 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย        
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2559 เปนแบบท่ีกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการใหคะแนนตาม
เกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน      
หกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้  

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป 
ประกอบดวย  

2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตรและแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย  
      (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
      (2) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน  
      (3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง 5 คะแนน  
      (4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน  
      (5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ฉบับท่ี 12 5 คะแนน  
      (6) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
      (7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน  
      (8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใต 

หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
      (9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
      (10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
      (11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ 5 คะแนน  
      (12) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)   
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
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ขอ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 กําหนดวา ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ
สภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป และ ขอ 29 (3) กําหนดวา ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานผล
และเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน
เสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตอง
ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกป 

โดยใชรูปแบบเชิงพรรณา ซ่ึงสามารถแสดงไดท้ังการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ขอมูลตางๆ จาก 
    7.1 ใชแบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
    (1) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 

(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model 
ของ Kaplan & Norton 
    (3) แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 

(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System  

(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
    (6) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาท่ีเกิดข้ึนหรือ 
Problem-Solving Method 
    (7) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Methods) 
    (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
    (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
    (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
    (11) แบบอ่ืน ๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดข้ึน ท้ังนี้ตองอยูภายใตกรอบตาม
ขอ (1)-(10) หรือเปนแบบผสมก็ได 
   7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลท่ีไดจริง ๆ คืออะไร คาใชจาย  (Cost) เวลา  
(Time) เปนไปตามท่ีกําหนดไวหรือไม 
   7.3 ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร 
   7.4 วัดผลนั้นไดจริงหรือไม หรือวัดไดเทาไหร  (Key Performance Indicators : KPIs) 
   7.5 ผลกระทบ (Impact) 
 

3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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  การวัดผลในเชิงปริมาณขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน

ตําบล 
ขอมูลในระบบ e-plan ทางเว็บไซต www.dla.go.th 

  การวัดผลในเชิงคุณภาพขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
การจัดผลเชิงคุณภาพ องคการบริหารสวนตําบลละหารใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผล

เชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน

ตําบลละหารในแตละยุทธศาสตร 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลละหาร (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ) 
 
 

 
 

 

๑. ประชาชนเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุงยากมากข้ึน 
2. เกิดการพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดําเนินงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองผาน

กระบวนการหลายข้ันตอน  
๓. ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุด เพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําไดยากและ 

บางเรื่องอาจทําไมได   
 

 

๑. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปควรกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาใหสอดคลองกับแผน 
พัฒนาทองถ่ินสี่ป และแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปควรจัดทําใหสอดคลองกับโครงการพัฒนาท่ีดําเนินการในแตละป   

๒. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะทางการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ินสี่ป  

๓. ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในขอบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ 
ดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   

 
 

4.1 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
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