แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ของ
องคการบริหารสวนตําบลละหาร
อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ฝายนโยบายและแผน สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลละหาร
Subdivision of Policy and Planning
Subdistrict Administrative Organization Laharn (SAOL)
โทร ๐-๒๑๕๗-๐๑๑๖-๑๘ ตอ ๑๐๘ โทรสาร ๐-๒๙๘๓-๓๕๒๘

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลละหาร
เรื่อง ใหใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-25๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
-------------------------------------------ดว ยองคการบริหารสวนตําบลละหาร ไดจัดทํา แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-25๖5)
แลวเสร็จ ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลละหาร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 และ
ไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร ในคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจําป พ.ศ.
๒๕62 สมัยทีห่ นึ่ง ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕62
อาศัย อํา นาจตามความในขอ ๑๗ (๔) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าดว ยการจัดทํา
แผนพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 และแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2561
จึ ง ให ใ ช แ ผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561-25๖5) ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลละหาร ตั้ ง แต บั ด นี้
เปนตนไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

(นายสมศักดิ์ อยูเจริญ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลละหาร

คํานํา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร จัดทําขึ้นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือดวนที่สุดที่ มท.๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององคกรปกครอง
สว นทองถิ่น เพื่อใหแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําป
กลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดใหกับประชาชน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร ใชเปนกรอบ
และแนวทางในการบริหารงานและการแกไขปญหา ตลอดจนสนองตอบตอความตองการของประชาชนในเขต
ตํ า บลละหาร โดยมีการดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตํ าบลละหาร โดยเสนอ
รูปแบบแผนงาน โครงการ ในชวงระยะเวลา ๕ ป คือ ตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพื่อแกไขสภาพปญหา
และความตองการของประชาชนในเขตตําบลละหาร
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร เปนเครื่องมือ
ชวยใหองคการบริหารสวนตําบลละหาร สามารถดําเนินการพัฒนาตําบลละหารใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เป า หมายได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยได รั บ ความร ว มมื อ จากหน ว ยงานต า ง ๆ ที่ ส นั บ สนุ น เป น ข อ มู ล
ขอเสนอแนะ และขอคิดเห็น สําหรับเปนแนวทางในการแกไขปญหาความตองการของประชาชนในเขตตําบล
ละหาร
องคการบริหารสวนตําบลละหาร หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร จะเปนประโยชนในการแกไขปญหา สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่น ชวยใหการดําเนินงานของหนวยงานในเขตตําบลละหาร ตลอดจนการบริหารงานและการ
ติดตามประเมินผลของผูบริหารองคการบริหารสวนตํา บลละหารสะดวกมากขึ้ น สงผลใหคุณภาพชีวิ ตของ
ประชาชน เศรษฐกิจ และสังคมของตําบลละหารดีขึ้น ตอไป

ฝายนโยบายและแผน
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลละหาร

สารบัญ
หนา
สวนที่ ๑ สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
สวนที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ ๓ การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
๑. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.๐๑)
๒. รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.๐๒)
 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชน
อยางมีความสุข
 ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
 ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค
ไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่ม
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคม
ใหกาวหนา ปลอดภัย และยั่งยืน
 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
และสามารถรองรับการเขาสูป ระชาคมอาเซียนได
 ยุทธศาสตรการพัฒนา สงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงาม
๓. รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.๐๒/๑)
๔. บัญชีครุภัณฑ
สวนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล

๑ - ๔๒
๔๓ - ๗๒
๗๓ - ๗๔
๗๕ - ๘๐
๘๑ - ๑๒๗
๑๒๘ - ๑๔๙
๑๕๐ - ๑๕๗
๑๕๘ - ๑๙๗
๑๙๘ - ๒๐๗
๒๐๘ - ๒๑๓
๒๑๔ - ๒๒๐
๒๒๑ – ๒40
๒๔1 – ๒๔4

สวนที่ ๑
สภาพทัว่ ไปและขอมูลพื้นฐาน
องคการบริหารสวนตําบลละหารเปนหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น จัดตั้งขึ้นตามมาตรา
๔๐ และมาตรา ๙๕ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยการยกฐานะ
จากสภาตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เปนองคการบริหารสวนตําบลละหาร มีเขตตําบลตาม
กฎหมายวาดวยการปกครองลักษณะทองที่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองคการบริหารสวน
ตําบล ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ ซึ่งไดลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๒ ตอนพิเศษ ๖ ง หนา ๒๖ เมื่อ
วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๓๘
โดยกําหนดตราสัญลักษณขององคการบริหารสวนตําบลละหาร ประกอบดวย
๑. ขนาดเปนรูปตรารูปกลม ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๕ เซนติเมตร
๒. รูปลักษณะใชรูปมือประสานกันหนารูปลูกโลกและมีรวงขาว ๒ รวง อยูดานลาง ขอบบนมี
อักษร “อบต. ละหาร” ขอบลางมีอักษร “อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี”

ความหมายตราสัญลักษณองคการบริหารสวนตําบลละหารคือ
๑)คําวา “ละหาร” เปนภาษายาวี แปลวา ที่ราบลุมมีลักษณะคลายทองกระทะ เหมือนสภาพ
พื้นที่ของตําบลละหาร
๒)รูปมือประสานกันหนารูปลูกโลก ความหมายวา สามัคคีรวมมือรวมใจกันพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลใหเจริญรุงเรือง สามัคคีกันทุกภาคสวน
๓)รวงขา ว แสดงถึ ง ความอุด มสมบู รณข องพื้น ที่เ หมาะสมกับ การทํ า เกษตรกรรม พืช พั น ธุ
ธัญญาหารอุดมสมบูรณ
องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้(๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของ
ตนเอง(๒) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา(๓) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบ
เรือ ทาขาม และที่จอดรถ(๔) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ(๕) การสาธารณูปการ(๖) การสงเสริม การ
ฝก และการประกอบอาชีพ(๗) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน(๘) การสงเสริมการทองเที่ยว(๙) การ
จัดการศึกษา(๑๐) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส(๑๑) การ
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น(๑๒) การปรับปรุงแหลงชุมชน
แออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู อาศัย(๑๓) การจัดให มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ(๑๔) การ
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สงเสริมกีฬา(๑๕) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (๑๖) สงเสริมการมี
สวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบร อยของ
บานเมือง (๑๘) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย (๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการ
รักษาพยาบาล (๒๐) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว (๒๒) การจัด
ใหมีและควบคุมการฆาสัตว (๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบี ยบเรียบรอย และการอนามัย โรง
มหรสพ และสาธารณสถานอื่ น ๆ (๒๔) การจั ดการ การบํา รุ งรักษา และการใช ประโยชน จากป า ไม ที่ ดิ น
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม (๒๕) การผังเมือง (๒๖) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร (๒๗) การดูแล
รักษาที่สาธารณะ (๒๘) การควบคุมอาคาร (๒๙) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (๓๐) การรักษาความสงบ
เรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และ (๓๑) กิจการ
อื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
องคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น มีอํานาจ
หนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทํา ในเขตองคการบริหารสวน
ตํ า บล ตามมาตรา ๖๗ แหง พระราชบัญญัติสภาตํา บลและองคการบริหารสว นตํา บล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก ไ ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังตอไปนี้(๑) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก (๑/๑) รักษาความ
เปนระเบียบเรียบรอย การดูแลการจราจร และสงเสริมสนับสนุนหนวยงานอื่นในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว (๒)
รัก ษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่ส าธารณะ รวมทั้ง กํ า จั ดขยะมู ลฝอยและสิ่ง ปฏิ กูล(๓)
ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (๔) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(๕) จัดการ สงเสริม และสนับสนุนการจัด
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝกอบรมใหแกประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและ
พัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(๖) สงเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ(๗)คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๘)บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น และ (๙)ปฏิบัติหนาที่
อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร
ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล ตามมาตรา ๖๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังตอไปนี้(๑) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร(๒) ใหมีและบํารุงการไฟฟา
หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น(๓) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา(๔) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุ ม การกีฬา การ
พั กผอนหย อนใจและสวนสาธารณะ(๕) ให มีและส งเสริ มกลุมเกษตรกรและกิ จการสหกรณ ( ๖) สงเสริ มให มี
อุตสาหกรรมในครอบครัว(๗) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร(๘) การคุมครองดูแลและรักษา
ทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน(๙) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล(๑๐)
ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม(๑๑) กิจการเกี่ยวกับพาณิชย(๑๒) การทองเที่ยวและ (๑๓) การผังเมือง
การปฏิบัติงานตามอํา นาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น
และหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
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๑. ดานกายภาพ
๑.๑ ที่ตงั้ ของหมูบาน/ตําบล
องคการบริหารสวนตํา บลละหาร ตั้งอยูในเขตอําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี อยู หางจาก
กรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ ๓๒ กิโลเมตร อยูหางจากตัวเมืองนนทบุรี ประมาณ ๒๒ กิโลเมตรมีทาง
หลวงแผนดินและทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ผานตําบลละหาร รวม ๓ เสนทางไดแก
๑. ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๐ : ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี
๒. ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๕ : ถนนบางบัวทอง-บางคูวัด
๓. ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ : ถนนกาญจนาภิเษก (ดานตะวันตก)
อาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลละหาร ตั้งอยูเลขที่ ๙/๙ หมูที่ ๖ ซอยศรีเพชร ถนน
บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (Latitude : 13.968263949740393
Longitude : 100.40458112955093) ซึ่งอยูระหวางที่วาการอําเภอบางบัวทองและสถานีตํารวจภูธรบางบัว
ทอง
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดเขตตําบลในทองที่อําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งไดลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๓๔ ง
หนา ๑๕๔ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๑ การกําหนดเขตตํา บลละหาร ในทองที่อําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี โดยใหมีเขตการปกครองรวม ๙ หมูบาน คือ
หมูที่ ๑ บานคลองลากคอนเหนือ
หมูที่ ๒ บานสุเหราลํารี
หมูที่ ๓ บานละหาร
หมูที่ ๔ บานเกาะดอน
หมูที่ ๕ บานคลองลากคอน
หมูที่ ๖ บานลากคอน
หมูที่ ๗ บานสุเหราแดง
หมูที่ ๘ บานลํารี
หมูที่ ๙ บานคลองลํารี
และใหมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอตําบลหนาไม อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี และตําบลคลองขอย
อําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากจุดบรรจบระหวางแนว
คลองลัดยายเปากับแนวคลองลากคอน บริเวณพิกัด PR ๔๖๕๔๗๘ ไปทางทิศ
ตะวัน ออกเฉีย งใต ตามแนวกึ่งกลางคลองลากค อน ผ า นปากคลองโต ะเซ็น
บริเวณพิกัด PR ๔๘๖๔๖๗ และปากคลองขุดใหม บริเวณพิกัด PR ๔๙๔๔๖๕
ผานถนนสายบางบัวทอง-สุพ รรณบุรี บริเวณพิกัด PR ๔๙๗๔๖๕ และปาก
คลองสามวา บริเวณพิกัด PR ๔๙๙๔๖๕ สิ้นสุดแนวเขตที่สามแยกจุดเชื่อม
ระหวางคลองลากคอนกับคลองลําโพ บริเวณพิกัด PR ๕๑๒๔๖๑ รวมระยะ
ทางดานทิศเหนือประมาณ ๔.๘ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติด ต อตํา บลลํ าโพ อํ าเภอบางบั วทอง และตํ า บลบางพลั บ อํ าเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากสามแยกจุดเชื่อมระหวางคลองลากคอน
กับคลองลําโพ บริเวณพิกัด PR ๕๑๒๔๖๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนว
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ทิศใต

ทิศตะวันตก

กึ่งกลางคลองลากคอน ผา นถนนสายสะพานนนทบุรี-บางบัวทอง (ทางหลวง
หมายเลข ๓๔๕) บริเวณพิกัด PR ๕๔๘๔๑๙ ถึงคลองลําโพ บริเวณพิกัด PR
๕๕๗๔๑๓ ระยะทางประมาณ ๖.๖ กิโลเมตร ผานคลองลําโพไปตามทุงนาตาม
ทิศเดิม ระยะทางประมาณ ๘๕๐ เมตร ถึงคันดินกั้นน้ําชลประทานพระอุดมบางบัวทอง บริเวณพิกัด PR ๕๖๓๔๐๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวกึ่ง
กลางคันดินกั้นน้ําชลประทานพระอุดม-บางบัวทอง ระยะทางประมาณ ๔๕๐
เมตร ถึงจุดเชื่อมระหวางแนวคันดินกั้นน้ําชลประทานพระอุดม-บางบัวทองกับ
แนวคลองขุนมหาดไทย บริเวณพิกัด PR ๕๖๑๔๐๔ ไปทางทิศใต ตามแนว
กึ่งกลางคลองขุนมหาดไทย ระยะทางประมาณ ๑.๔๕ กิโลเมตร สิ้นสุดแนวเขต
ที่ คลองขุนมหาดไทย บริเวณพิกัด PR ๕๖๐๓๙๑ รวมระยะทางดา นทิ ศ
ตะวันออกประมาณ ๙.๓๕ กิโลเมตร
ติด ตอตํา บลพิมลราช และตํา บลบางบัว ทอง จั งหวัดนนทบุ รี โดยมี แนวเขต
เริ่มตนจากคลองขุนมหาดไทย บริเวณพิกัด PR ๕๖๐๓๙๑ ไปทางทิศตะวันตก
ผานทุงนา ระยะทางประมาณ ๓๕๐ เมตร ถึงคันดินกั้นน้ําชลประทานพระอุดมบางบัวทอง บริเวณพิกัด PR ๕๕๖๓๙๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผาน
สวน ไร นา ระยะทางประมาณ ๑.๒ กิโลเมตร ถึงคลองบางบัวทอง จุดเชื่อมกับ
คลองสามวั ง ที่ป ากคลองสามวั ง บริเวณพิ กัด PR ๕๔๕๓๙๔ ไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉีย งเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองบางบัวทอง ระยะทางประมาณ
๖๕๐ เมตร ถึงจุดเชื่อมระหวางแนวคลองบางบัวทองกับแนวคลองลํารี บริเวณ
พิกัด PR ๕๔๘๔๐๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางคลองลํารี
ผานถนนสายตลิ่งชัน-บางบัวทอง บริเวณพิกัด PR ๕๓๔๔๐๗ สิ้นสุดแนวเขตที่
จุดเชื่อมระหวางคลองลํารีกับคลองลากคอน บริเวณพิกัด PR ๔๗๔๔๖๕ รวม
ระยะทางประมาณ ๑๐ กิโ ลเมตร รวมระยะทางดา นทิ ศใต ประมาณ ๑๒.๒
กิโลเมตร
ติดตอตําบลบางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มตน
จากจุดเชื่อมระหวางคลองลํารีและคลองลากคอน บริเวณพิกัด PR ๔๗๔๔๖๕
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางคลองลากคอน สิ้นสุดแนวเขตที่
จุ ด บรรจบระหว า งคลองลากค อ นกั บ คลองลั ด ยายเป า บริ เ วณพิ กั ด PR
๔๖๕๔๗๘ รวมระยะทางดานทิศตะวันตกประมาณ ๑.๔ กิโลเมตร

ปจจุบันตําบลละหารมีอาณาเขตติดตอกับตําบลและอําเภอตาง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอตําบลหนา ไม อํา เภอลาดหลุมแกว จัง หวัด ปทุ มธานี, ตํา บลคลองขอ ย
อําเภอปากเกร็ด และตําบลลําโพ อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันออก ติด ตอตํา บลลํ า โพ อํ า เภอบางบัว ทอง และตํ า บลบางพลั บ อํ า เภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี
ทิศใต
ติดตอตําบลบางพลับ อําเภอปากเกร็ด และตําบลบางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันตก ติดตอตําบลบางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง และตําบลไทรนอย อําเภอไทรนอย
จังหวัดนนทบุรี
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๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพทั่วไปตําบลละหารเปนที่ราบลุมมีลําคลองโดยรอบ พื้นที่สวนใหญมีคลองทั้งธรรมชาติและ
คูคลองที่ขุดขึ้นใหมไหลผาน โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณพื้นที่สองฝงคลองลําโพที่ผา นทางดานตะวันออกของ
ตําบลละหาร พื้นที่บริเวณนี้จะเปนที่ลุมมาก พื้นที่ตําบลละหารเหมาะสําหรับทําการเกษตร มีลําคลองที่สําคัญ
ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ในโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพระยาบรรลือ ควบคุมทั้งตําบล
๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
ตําบลละหาร มี ๓ ฤดู คือ
ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม เกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต เริ่มพัดเขาอาวไทย
ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนพฤษภาคมหรือตนเดือนมิถุนายนเปนตนไป ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
จะพัดผาน ทําใหฝนตกมากขึ้นในเดือนสิงหาคม-ตุลาคม เปนระยะเวลาที่ฝนตกมากที่สุด ฝนที่ตกในระยะนี้
ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตสวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่งจะไดรับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชัน ซึ่งเคลื่อน
ตัวจากทางทะเลจีนใต เขามาทางฝงประเทศเวียดนาม ซึ่งเกิดขึ้นในบางที หากปใดมีพายุเขามาตอเนื่องกัน ทํา
ให ฤดูฝนยาวนานกวาปกตินั้นจะทํา ใหเกิดน้ํา ทวมขัง ได โดยสวนใหญฤดูฝนจะหมดฝนประมาณกลางเดือน
ตุลาคม ปริมาณของน้ําฝนเฉลี่ย ๑๐ ปยอนหลัง ประมาณ ๑,๔๖๙ มิลลิเมตร/ป
ฤดู ห นาว เริ่ม ประมาณกลางเดือ นพฤศจิก ายนจนถึ ง กลางเดื อ นกุม ภาพัน ธ ตั้ ง แต เ ดื อ น
พฤศจิกายน เปนระยะเปลี่ยนฤดูฝนเปนฤดูหนาว ระยะนี้จะมีฝนตกนอยไมมากนัก ซึ่งจะมีลมพัดจากทางทิศ
เหนือมาใตสลับกันเปนระยะ ในเดือนธันวาคม-มกราคม ฤดูหนาวภายในตําบลละหารนี้จะไมถึงกับหนาวมาก
เพราะสวนใหญอากาศบริเวณนี้มีความชื้นสูงเนื่องจากอยูไมไกลจากชายฝงทะเลนัก
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุ มภาพันธถึง กลางเดือ นพฤษภาคม โดยเฉพาะในช วงเดือน
เมษายนนั้นจะมีอากาศรอนอบอาวมากที่สุด แตบางปก็จะมีฝนตกบางเล็กนอย
(๑) อุณหภูมิ โดยทั่วไปฤดูรอนอากาศจะรอนไมมากนัก ฤดูหนาวก็หนาวไมมาก สวนในฤดูฝน
มีฝนตกชุกพอสมควร
(๒) ความชื้น เมื่อเปรียบเทียบกับตําบลที่มีการปลูกพืชไมผล จะมีความชื้นที่นอยกวา แตก็จะ
มีความชื้นสูงกวาภาคกลางตอนบน
(๓) ปริมาณและการกระจายของน้ําฝนเฉลี่ยในรอบปประมาณ ๑,๔๖๙ มิลลิเมตร โดยมีการ
กระจายของฝน ๓ ชวง คือ
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม
เดือนตุลาคมจะเปนชวงที่มีฝนตกมากที่สุด
๑.๔ ลักษณะของดิน
สภาพดิน ตําบลละหารมีสภาพดินเปนดินเหนียว ประกอบดวยกลุมชุดดิน ๓ กลุม ดังนี้
(๑) กลุมดินชุด ๓f
(๒) กลุมดินชุด ๘
(๓) กลุมดินชุด ๑๑f
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กลุมชุดดินที่ ๓
ลักษณะโดยทั่วไป: เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว ดินบนเปนสีเทาเขม สีนํา้ ตาลปนเทาเขม ดินลาง
เปนสีเทาหรือสีน้ําตาลออน มีจุดประสีน้ําตาลแก สีน้ําตาลปนเหลือง สีแดงปนเหลือง พบตามพื้นที่ราบลุมหรือ
ราบเรี ย บ เป นดิ น ลึ ก มี ก ารระบายน้ํ า เลว ฤดู ฝ นขั งน้ํ า ลึก ๒๐-๒๕ ซม. นาน ๔-๕ เดื อน ฤดู แ ล ง ดิ น แห ง
แตกระแหงเปนรองกวางลึก ถาพบบริเวณชายฝงทะเลมักมีเปลือกหอยอยูในดินชั้นลาง ดินมีความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติ ปานกลาง มี ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง ถา เปนกรดเล็ กนอยมี คาความเป น กรดเป น ดา ง
ประมาณ ๕.๕-๖.๕ สวนดินชั้นลางหากมีเปลือกหอยปะปน จะเปนดางหรือมีคาความเปนดางประมาณ ๗.๕-๘.๐
ปญหาในการใชประโยชนที่ดิน: ถาเปนที่ลุมมากๆจะมีปญหาเรื่องน้ําทวมในฤดูฝน
ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช: ในสภาพปจจุบันสภาพพื้นที่มีศักยภาพเหมาะสมในการทํานา
เนื่องจากพื้นที่ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ เนื้อดินเปนดินเหนียว การระบายน้ําเลวในชวงฤดูฝนจะมีน้ําขังที่ผิวดิน
นาน ๔-๕ เดือน แตสามารถปลูกพืชไรและพืชผักบางชนิดได ในชวงฤดูแลงหลังการเก็บเกี่ยวขาวแลว ไมเหมาะ
ที่จะปลูกไมผลและไมยืนตน เพราะมีน้ําทวมขังลึกในฤดูฝน อยางไรก็ตามสามารถเปลี่ยนสภาพการใชประโยชน
จากนาขาวเปนปลูกพืชไร ไมผล และพืชผักได ถาไดมีการพัฒนาที่ดินโดยการทําคันดินรอบพื้นที่เพาะปลูก เพื่อ
ปองกันน้ําทวมและยกรองปลูกเพื่อชวยการระบายน้ําของดิน
กลุมชุดดินที่ ๘
ลักษณะโดยทั่วไป: เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว ดินบนมีลักษณะการทับถมเปนชั้นๆ ของดินและ
อินทรียวัตถุที่ไดจากการขุดลอกรองน้ํา ดินลางมีสีเทา บางแหงมีเปลือกหอยปะปนอยูดวย พบบริเวณที่ราบลุม
ชายฝ งทะเล ปจจุบันเกษตรกรไดทําการขุดยกรองเพื่อพืชผลตางๆ เพื่อใหสภาพพื้นดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป
ตามปกติดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง pH ๖.๐-๗.๐
ปญหาในการใชประโยชนที่ดิน: ดินยกรองบางแหงพื้นที่ที่ยกรองใหมๆ จะมีปญหาเรื่องดินเค็ม
ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช: การจัดชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินที่ ๘ นั้นไดจัดใน
การเกษตรคือ ใชปลูกไมผล พืชผักและปลูกพืชไรบางชนิด พรอมกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยเฉพาะปลา
ควบคูกับการปลูกพืชดังกลาว เนื่องจากไดมีการยกรองปลูกพืชและมีรองน้ําระหวางรองปลูกอยูแลว เพียงแต
ปรับปรุงใหเหมาะแกการเลี้ยงปลาก็จะทําใหเกิดรายไดเสริม
กลุมชุดดินที่ ๑๑
ลักษณะโดยทั่วไป: เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว ดินบนมีสีดําหรือเทาแก ดินลางมีสีเทา และมีจุด
ประสีน้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปนอยูเปนจํานวนมากในชองดินลางตอนบน และพบจุดประสีเหลืองฟางขาว
ของสารจาโรไซต ในระดับความลึก ๕๐-๑๐๐ ซม. จากผิวดิน พบบริเวณที่ราบตามชายฝงทะเลหรือที่ราบลุม
ภาคกลาง น้ําแชขังลึก ๕๐-๑๐๐ ซม. นาน ๓-๕ เดือน บางพื้นที่จะขังนาน ๖-๗ เดือน เปนดินลึก มีการระบาย
น้ําเลว มีความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา ดินมีปฏิกิริยาเปนกรดมาก ถึงเปนกรดจัด pH ๔.๕-๕.๐
ปญหาในการใชประโยชนที่ดิน: ดินเปนกรดจัดมาก อาจขาดแรธาตุอาหารพืชพวกไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัส หรืออาจมีสารละลายพวกอลูมินัมและเหล็กมากเกินไปจนเปนพิษตอพืช ฤดูฝนน้ําแชขังนาน ๓-๗ เดือน
ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช: เมื่อพิจารณาสภาพพื้นที่ ลักษณะเนื้อดินและการระบายน้ํา
ของดิน กลุมชุดดินที่ ๑๑ มีศักยภาพที่เหมาะสมที่จะใชทํานามากกวาการปลูกพืชอยางอื่น ที่มีขอจํากัดในการ
ปลู กข า ว คือ ความเปนกรดจัดของดินทํา ใหผลผลิตของขา วตกต่ํา ในการที่ จะนํา กลุม ชุดดิน นี้ไ ปใช ในการ
เพาะปลูกอยางอื่น เชน ไมผล หรือพืชผัก จํา เปนตองมีการปรับปรุงดินหรือพัฒนาที่ดินจึงจะสามารถในการ
ปลูกพืชดังกลาวได เนื่องจากในชวงฤดูฝนจะมีน้ําทวมขังที่ผิวดินระหวาง ๔-๖ เดือน การใชประโยชนที่ดินควร
ใชรูปแบบไรนาสวนผสม
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๑.๕ ลักษณะของแหลงน้ํา
ภายในตําบลมีคลองธรรมชาติเปนแนวเขตตํา บลเปนสวนใหญ อีกทั้งยังมีลําคลองไหลผานทุก
หมูบาน มีอยู ๘ ลําคลอง ที่เปนคลองธรรมชาติ คือ
(๑) คลองลากคอน (คลองนายกองโต) อยูในพื้นที่ หมูที่ ๕, หมูที่ ๖ และ หมูที่ ๗
(๒) คลองลํารี
อยูในพื้นที่ หมูที่ ๑, หมูที่ ๒, หมูที่ ๘ และ หมูที่ ๙
(๓) คลองลําโพ
อยูในพื้นที่ หมูที่ ๒ และ หมูที่ ๓
(๔) คลองเจ็ก (คลองขุดใหม)
อยูในพื้นที่ หมูท่ี ๗ และ หมูที่ ๘
(๕) คลองตาคลาย
อยูในพื้นที่ หมูที่ ๗
(๖) คลองเกาะดอน
อยูในพื้นที่ หมูที่ ๔
(๗) คลองถนนรถไฟเกา
อยูในพื้นที่ หมูที่ ๑ และ หมูที่ ๕
(๘) คลองขุนนคร
อยูในพื้นที่ หมูที่ ๒
และอีก ๑ ลําคลอง เปนคลองชลประทาน คือ คลองคันแอน อยูในพื้นที่ หมูที่ ๒ และ หมูที่ ๓
น้ําในลําคลองสามารถนําไปใชเพื่อการเพาะปลูกไดอยางพอเพียง สภาพพื้น ที่เปนดินที่อุดมสมบูรณเหมาะแก
การเพาะปลูก ปจจุบันมีการใชพื้นที่เพื่อการเกษตรนอยลง เนื่องจากนํามาใชสรางโรงงานอุตสาหกรรม คลังเก็บ
สินคา หมูบานจัดสรร รานอาหาร ที่อยูอาศัย ทําใหเริ่มเปลี่ยนแปลงจากชุมชนเกษตรกรรมเปนชุมชนเมืองที่
ไดรับความเจริญแพรกระจายจากกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ ๑.๑ แสดงขอมูลแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)
หมูที่

บอบาดาลสาธารณะ
จํานวน
(แหง)

ใชได
(แหง)

ใชไมได
(แหง)

บอน้ําตื้นสาธารณะ
จํานวน
(แหง)

ใชไมได
(แหง)

จํานวน
(แหง)

ใชได
(แหง)

๑ ๑
๑ ๑
๑ - ๒ ๒
๕ ๕
๒ ๒
๑ - ๒ ๒
- ๑๓ ๑๓
๒ - ที่มา : กองสงเสริมการเกษตร (ขอมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙)

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
รวม

-

ใชได
(แหง)

ประปาหมูบาน
(ของ อปท.)

ระบบประปา
(การประปาสวนภูมิภาค)

แหลงน้ําธรรมชาติ

ใชไมได
(แหง)

จํานวน
(แหง)

ใชได
(แหง)

ใชไมได
(แหง)

จํานวน
(แหง)

ใชได
(แหง)

ใชไมได
(แหง)

-

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๙

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๙

-

๓
๓
๑
๒
๒
๑
๓
๒
๑

๓
๓
๑
๒
๒
๑
๓
๒
๑

-

๑.๖ ลักษณะของไม/ปาไม
ตําบลละหาร มีพื้นที่ประมาณ ๑๑,๓๕๐ ไร พบวาไมมีพื้นที่ปาไมสงวนแหงชาติและพื้นที่ปาอนุรกั ษ
ดังนั้น จึงเปนผลทําใหพื้นที่สีเขียวเกษตรกรรม หรือสีเขียวที่โลงเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ของเมืองมีจํานวนนอยหรือแทบจะไมมี ซึ่งสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน เนื่องจากพื้นที่มีจํากัด
และสวนใหญ ถูกนําไปใชเปนที่อยูอาศัย ทําการเกษตรและสรางโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน
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2. ดานการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
เขตการปกครององคก ารบริหารสว นตํ า บลละหาร มี พื้น ที่ค รอบคลุ มตํ า บลละหารทั้ ง ตํ า บล
ประกอบดวยหมูบาน ๙ หมูบาน รวมพื้นที่ปจจุบันทั้งสิ้น ๑๘.๑๖ ตารางกิโลเมตร (๑๑,๓๕๐ไร)
ตารางที่ ๑.๒แสดงขอมูลเจาหนาที่ตามลักษณะการปกครองทองที่ในพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลละหาร
หมูที่
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
ชื่อหมูบาน
พื้นที่ (ตร.ม.)
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นายสุรัช มะปูเลาะ
นายสมชาย ระนาดแกว
นายศักดิ์นรินเด็นลีเมาะ
นายอนุศักดิ์ ซาเฮาะ
นายรัฐวัชรอัครพิศาลวัฒนา
นางสาวสุชัญญาเขมนกิจ
นายวิเชฐ เกิดนอย
นายสรรเพชร สวยงาม
นางสาวโชตินุช สรอยระยา
นายอนิรุจ ปูเตะ
นายอนุรักษ ปูเตะ
นายสมชาย นิมา
นายมนเทียร นุมกลิ่น
นายสุนทร นุมกลิ่น
นางตนออ แสงจันทร
นายไกรวรรณ อาจหาญ
นายทวี อาจหาญ
นายอนุชา อยูเจริญ
นายสมชาย จันทรวงษ
นายสมหวัง นอยปลา
นายบุญสง เชือ้ ผูด ี
นายนริต เจริญสุข
นายสุกิจ เจริญสุข
นายสมชาย มะลิวลั ย
นายมีศักดิ์ บุญมาหา
นางพรพนา นิมา
นางณิชกานต จตุเทน

ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบา น
ผูชวยผูใหญบา น
ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบา น
ผูชวยผูใหญบา น
ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบา น
ผูชวยผูใหญบา น
ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบา น
ผูชวยผูใหญบา น
ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบา น
ผูชวยผูใหญบา น
ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบา น
ผูชวยผูใหญบา น
ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบา น
ผูชวยผูใหญบา น
ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบา น
ผูชวยผูใหญบา น
กํานันตําบลละหาร
ผูชวยผูใหญบา น
ผูชวยผูใหญบา น

บานถนนรถ (บานคลองลากคอนเหนือ)

๙๑๓

บานสุเหราลํารี

๔๒๕

บานเกาะลอย (บานละหาร)

๗๕๐

บานเกาะดอน

๕๘๕

บานคลองลากคอน

๑,๗๕๐

บานลากคอน

๑,๐๓๑

บานสุเหราแดง

๒,๓๙๓

บานลํารี

๑,๔๐๐

บานคลองลํารี

๒,๑๐๐

2.2การเลือกตั้ง
ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลละหารในป พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจํานวนทั้งสิ้น๒๓,๐๖๕ คน ผู
มีสิทธิ์เลือกตั้ง จํานวน ๑๗,๓๐๒ คน แบงเปนเพศชาย จํานวน ๘,๒๐๗คน เพศหญิง จํานวน ๙,๐๙๕ คน
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ตารางที่ ๑.๓แสดงขอมูลผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนตําบลละหาร
ประเภท
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ป ๒๕๕๗
๗,๓๖๗
๘,๑๕๐
๑๕,๕๑๗
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ป ๒๕๕๘
๗,๕๓๗
๘,๓๑๑
๑๕,๘๔๘
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ป ๒๕๕๙
๗,๗๐๓
๘,๕๕๓
๑๖,๒๕๖
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ป ๒๕๖๐
๗,๙๑๖
๘,๗๕๖
๑๖,๖๗๒
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ป ๒๕๖๑
๘,๒๐๗
๙,๐๙๕
๑๗,๓๐๒

เพิ่มขึ้น(%)
๒.๑๓
๒.๕๗
๒.๕๖
๓.๗๙

ที่มา : สํานักทะเบียนอําเภอบางบัวทอง ณ เดือนมิถนุ ายน ๒๕๖๒

นับจากจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลละหาร มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลละหาร จํานวน ๕ ครั้ง โดยมีนายกองคการบริหารสวนตําบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น จํานวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ในป พ.ศ.
๒๕๕๐ และครั้งที่ ๒ ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งมีขอมูลสถิติการเลือกตั้งดังนี้
ตารางที่ ๑.๔ แสดงขอมูลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลละหาร ป พ.ศ. ๒๕๕๕
เขต
จํานวนผูมีสิทธิ จํานวนผูมาใช ผูไมประสงค รอยละของผู บัตร รอยละของผู
เลือกตั้ง เลือกตั้ง(คน)
สิทธิ(คน)
ลงคะแนน(คน) มาใชสิทธิ เสีย ไมมาใชสิทธิ
อบต.ละ
๑๓,๐๒๐
๙,๐๖๘
๑๖๑
๖๙.๖๕
๔๙๑
๓๐.๓๕
หาร
ที่มา : งานกิจการสภา อบต. ฝายบริหารทั่วไป

ตารางที่ ๑.๕ แสดงขอมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร ป พ.ศ. ๒๕๕๕
เขตเลือกตั้ง จํานวนผูมีสิทธิ จํานวนผูมา ผูไมประสงค รอยละของผู บัตร รอยละของผู
(หมูที่)
เลือกตั้ง(คน) ใชสิทธิ(คน) ลงคะแนน(คน) มาใชสิทธิ เสีย ไมมาใชสิทธิ
๑
๘๘๗
๗๑๕
๑๐
๘๐.๖๑
๒๔
๑๙.๓๙
๒
๒,๓๒๖
๑,๔๔๙
๔๒
๖๒.๓๐
๕๔
๓๗.๗๐
๓
๘๘๐
๖๐๐
๑๐
๖๘.๑๘
๑๔
๓๑.๘๒
๔
๑,๑๘๖
๘๔๙
๒๐
๗๑.๕๙
๑๔
๒๘.๔๑
๕
๒,๐๕๒
๑,๓๔๖
๓๐
๖๕.๕๙
๑๕
๓๔.๔๑
๖
๕๓๐
๔๔๒
๔
๘๓.๔๐
๑๐
๑๖.๖๐
๗
๑,๕๑๗
๑,๑๕๗
๒๖
๗๖.๒๗
๓๘
๒๓.๗๓
๘
๑,๒๙๓
๑,๐๑๖
๑๓
๗๘.๕๘
๒๓
๒๑.๔๒
๙
๒,๓๑๙
๑,๔๗๖
๓๔
๖๓.๖๕
๓๔
๓๖.๓๕
รวม
๑๒,๙๙๐
๙,๐๕๐
๑๘๙
๖๙.๖๗
๒๒๖
๓๐.๓๓
ที่มา : งานกิจการสภา อบต. ฝายบริหารทั่วไป

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ตํา บลละหารอยูในเขต
เลือกตั้งที่ ๖: อําเภอไทรนอยและอําเภอบางบัวทอง (เฉพาะตําบลบางบัวทอง ตําบลละหาร ตําบลลําโพ และ
ตํา บลบางคูรัด) ของจังวหัดนนทบุรี มีประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ ๖ ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ๑๕๙,๐๙๖ คน ที่ไปใช
สิทธิในการเลือกตั้งและนับเปนบัตรดี จํานวนทั้งสิ้น ๑๑๔,๔๘๒ คน คิดเปนรอยละ ๗๑.๙๕ ของจํานวนผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง
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องคการบริหารสว นตํา บลละหาร ประกอบดว ยการปกครองทองที่ ๙ หมูบาน มี สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล ๑๘ คนและนายกองคการบริหารสวนตําบล ๑ คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารท องถิ่น, รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ๒ คน และที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบล ๑ คน ไมมีความขัดแยงในการติดตอ
ประสานงานระหวางทองถิ่นกับทองที่ ซึ่งประชาชนตําบลละหารใหความรวมมือเปนอยางดีและใหความสําคัญ
กับประชาชน หมูบาน ประชาคมตําบลและการมีสวนรวมของประชาชน
ฝายบริหารขององคการบริหารสวนตําบลละหาร ประกอบดวย
๑. นายสมศักดิ์ อยูเจริญ
นายกองคการบริหารสวนตําบลละหาร
๒. นายสุชาติ เชยเอม
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลละหาร
๓. นางสาววรรณภา วันแอเลาะ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลละหาร
๔. นายสมศักดิ์ เทศเซ็น
ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบลละหาร
ฝายนิติบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลละหาร ประกอบดวย
๑. นายทองสุข แสงจันทร
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร/
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร หมูที่ ๕
๒. นายสมหวัง คนตรง
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร/
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร หมูที่ ๔
๓. นายเดชา มะปูเลาะ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร หมูที่ ๑
๔. นายประเสริฐ บินมูซา
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร หมูที่ ๑
๕. นายประดิษฐ เทศเซ็น
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร หมูที่ ๒
๖. นายสมศักดิ์ ขันประสิทธิ์
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร หมูที่ ๓
๗. นายทัศไนย แจงโพธิ์
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร หมูที่ ๓
๘. นายสมาน บุญยม
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร หมูที่ ๔
๙. นายประจบ แสงจันทร
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร หมูที่ ๕
๑๐. นายฮาบีบุลเลาะห ชูพุทธพงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร หมูที่ ๖
๑๑. นายสมศักดิ์ อาจหาญ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร หมูที่ ๖
๑๒. นายมูฮาํ หมัด เชื้อผูดี
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร หมูที่ ๗
๑๓. นายปรีชา วาแสนดี
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร หมูที่ ๗
๑๔. นายสมเกียรติ เจริญสุข
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร หมูที่ ๘
๑๕. นางสาวปยวรรณ ศิริแสน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร หมูที่ ๘
๑๖. นายพรศักดิ์ บุญมาหา
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร หมูที่ ๙
๑๗. นายประเสริฐ ลอมาเละ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร หมูที่ ๙
๑๘. นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร/
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลละหาร
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แผนภูมิแสดงโครงสรางฝายนิติบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลละหาร

รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลละหาร

เลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบลละหาร

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร
หมูที่ ๑

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร
หมูที่ ๒

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร
หมูที่ ๓

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร
หมูที่ ๔

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร
หมูที่ ๕

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร
หมูที่ ๖

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร
หมูที่ ๗

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร
หมูที่ ๘

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลละหาร
หมูที่ ๙

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖๕)ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
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๓. ประชากร
๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
จํานวนประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลละหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวนทั้งสิ้น ๒๓,๔๗๗ คน แบงเปน เพศชาย จํานวน ๑๑,๓๕๑ คน เพศหญิง จํานวน ๑๒,๑๒๖ คน บาน
จํานวน ๑๑,๓๑๓ หลัง ความหนาแนนของประชากร ๑,๒๙๒ คน/ตร.กม. (พื้นที่ ๑๘.๑๖ ตารางกิโลเมตร)และยังมีประชากรที่ไมปรากฏชื่อในทะเบียนทองถิ่นอีกจํานวนหนึ่ง
ตารางที่ ๑.๖ แสดงจํานวนประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลละหารจําแนกตามเพศ ป พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒
หมูที่

ชาย (คน)
ป ๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๑
๗๑๗
๗๑๗
๗๓๓
๗๙๓
๘๓๗
๒
๑,๖๗๗
๑,๖๗๐
๑,๗๐๓
๑,๗๖๕
๑,๗๙๕
๓
๖๘๒
๖๘๓
๖๙๔
๗๑๐
๗๓๖
๔
๘๘๐
๘๙๑
๘๘๓
๘๘๖
๘๙๕
๕
๑,๕๕๓
๑,๕๖๖
๑,๕๘๔
๑,๕๓๙
๑,๕๔๘
๖
๔๗๐
๔๙๔
๕๑๖
๕๒๔
๕๓๑
๗
๑,๒๗๖
๑,๓๒๒
๑,๔๓๔
๑,๕๒๕
๑,๕๖๗
๘
๑,๑๒๘
๑,๑๔๗
๑,๑๕๔
๑,๑๗๓
๑,๑๘๓
๙
๒,๐๖๖
๒,๑๑๖
๒,๑๘๕
๒,๒๒๙
๒,๒๕๙
รวม
๑๐,๔๔๙ ๑๐,๖๐๖ ๑๐,๘๘๖ ๑๑,๑๔๔ ๑๑,๓๕๑
ที่มา : สํานักทะเบียนอําเภอบางบัวทอง ณ เดือนมิถนุ ายน ๒๕๖๒

๒๕๕๘
๗๔๑
๑,๗๒๕
๗๘๗
๙๑๖
๑,๖๖๕
๔๗๔
๑,๓๑๐
๑,๑๔๒
๒,๓๐๘
๑๑,๐๖๘

๒๕๕๙
๗๓๔
๑,๗๓๘
๗๘๒
๙๒๒
๑,๖๙๙
๕๐๒
๑,๓๖๕
๑,๑๕๑
๒,๔๓๑
๑๑,๓๒๔

หญิง (คน)
๒๕๖๐
๗๔๘
๑,๗๖๒
๗๙๐
๙๑๙
๑,๖๙๙
๕๒๐
๑,๔๕๓
๑,๑๗๓
๒,๔๘๕
๑๑,๕๔๙

๒๕๖๑
๗๙๔
๑,๘๘๒
๘๐๕
๙๓๖
๑,๗๐๖
๕๓๔
๑,๕๔๕
๑,๑๙๓
๒,๕๘๖
๑๑,๘๙๑

๒๕๖๒
๘๔๑
๑,๘๕๓
๘๑๕
๙๔๕
๑,๗๒๒
๕๓๒
๑,๕๙๒
๑,๑๙๙
๒,๖๒๗
๑๒,๑๒๖

๒๕๕๘
๑,๔๕๘
๓,๔๐๒
๑,๔๖๙
๑,๗๙๖
๓,๒๑๘
๙๔๔
๒,๕๘๖
๒,๒๗๐
๔,๓๗๔
๒๑,๕๑๗

รวมประชากรชาย-หญิง (คน)
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๑,๔๕๑
๑,๔๘๑
๑,๕๘๗
๓,๔๐๘
๓,๔๖๕
๓,๕๘๗
๑,๔๖๕
๑,๔๘๔
๑,๕๑๕
๑,๘๑๓
๑,๘๐๒
๑,๘๒๒
๓,๒๖๕
๓,๒๘๓
๓,๒๔๕
๙๙๖
๑,๐๓๖
๑,๐๕๘
๒,๖๘๗
๒,๘๘๗
๓,๐๗๐
๒,๒๙๘
๒,๓๒๗
๒,๓๖๖
๔,๕๔๗
๔,๖๗๐
๔,๘๑๕
๒๑,๙๓๐ ๒๒,๔๓๕ ๒๓,๐๖๕

๒๕๖๒
๑,๖๗๘
๓,๖๔๘
๑,๕๕๑
๑,๘๔๐
๓,๒๗๐
๑,๐๖๓
๓,๑๕๙
๒,๓๘๓
๔,๘๘๖
๒๓,๔๗๗

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖๕)ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
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ตารางที่ ๑.๗ แสดงจํานวนบานของตําบลละหารตามทะเบียนราษฎร
หมูที่
หมูบาน
จํานวนบาน (หลัง)
ป๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

บานถนนรถ (บบานคลองลากคอนเหนือ)
บานสุเหราลํารี
บานเกาะลอย (บานละหาร)
บานเกาะดอน
บานคลองลากคอน
บานลากคอน
บานสุเหราแดง
บานลํารี
บานคลองลํารี

๓๖๓
๑,๔๓๕
๕๔๕
๙๕๗
๑,๘๕๓
๔๐๕
๙๘๐
๘๕๒
๒,๒๗๙

รวมทั้งสิ้น

๙,๖๖๙

๓๘๕
๑,๔๕๓
๕๔๖
๙๕๘
๑,๘๗๖
๔๑๐
๑,๕๔๘
๘๖๕
๒,๓๑๑

๔๘๒
๑,๕๐๑
๖๐๕
๙๖๕
๑,๙๑๑
๔๑๕
๑,๕๕๘
๘๗๓
๒,๓๓๑

๕๙๘
๑,๕๖๙
๕๖๙
๗๒๖
๙๖๙
๑,๙๕๙
๙๕๙
๔๒๗
๑,๖๒๐
๖๒๐
๘๗๙
๒,๔๖๗
๔๖๗

๑๐,๓๕๒ ๑๐,๖๔๑ ๑๑,๒๑๔
๒๑๔ ๑๑,๓๑๓

ที่มา : สํานักทะเบียนอําเภอบางบัวทอง ณ เดือนมิถนุ ายน ๒๕๖๒

แผนภูมิแทงแสดงขอมูลประชากรแยกตามเพศ
แยกตามเพศ และขอมูลบานจากทะเบียนบานรวม ๕ป
หญิง (คน)

ชาย (คน)

บ้าน (หลัง)

12,126
11,351
11,313
11,921
11,144
11,214
11,549
10,886
10,641
11,324
10,606
10,352
11,022
10,424
9,654

ป 2562
ป 2561
ป 2560
ป 2559
ป 2558
0

2,000

4,000
000

6,000

8,000 10,000 12,000 14,000
000

ที่มา : สํานักทะเบียนอําเภอบางบัวทอง ณ เดือนมิ
น ถนุ ายน๒๕๖๒

๖๑๒
๑,๕๗๕
๗๕๕
๙๗๐
๑,๙๗๙
๔๓๒
๑,๖๓๐
๘๘๘
๒,๔๗๒
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3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร
สถิติประชากรร แยกรายละเอียดตามจํานวนประชากร แยกตามชวงอายุ (เฉพาะผู
เฉพาะผูมีสัญชาติไทย)
ทย
ของตําบลละหารดังนี้
ตารางที่ ๑.๘ แสดงจํานวนประชากรแยกตามชวงอายุของตําบลละหารตามทะเบียนราษฎร
ชวงอายุ
จํานวนประชากร (คน)
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
นอยกวา ๑-๑๔ ป
๔,๖๖๑ ๔,๖๗๓ ๔,๗๖๘ ๔,๗๗๘
๗๗๘ ๔,๗๗๙
(ชวงการตั้งครรภ/ปฐมวัย/ประถม/มัมัธยม)
ยม
๑๕ - ๕๙ ป
๑๔,๖๐๘ ๑๔,๙๑๒ ๑๕,๑๘๐ ๑๕,๖๕๔
๖๕๔ ๑๕,๙๙๐
(ชวงวัยแรงงาน)
๖๐ ป ขึ้นไป
๒,๑๗๖ ๒,๒๗๔ ๒,๔๑๓ ๒,๕๖๗
๕๖๗ ๒,๖๕๙
(ชวงวัยผูสูงอายุ)
รวม
๒๑,๔๔๕ ๒๑,๘๕๙ ๒๒,๓๖๑ ๒๒,๙๙๙
๙๙๙ ๒๓,๔๒๘
ที่มา : สํานักทะเบียนอําเภอบางบัวทอง ณ เดือนมิถนุ ายน ๒๕๖๒

กราฟพีระมิดแสดงรอยละของจํจํานวน
นวนประชากรชาย-หญิงแยกตามชวงอายุตตอประชากรรวมทั้งหมด
ของตําบลละหาร ป พ.ศ.
พ ๒๕๖๒
พีรามิดประชากร ตําบลละหาร ป พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๐๐-มากกวา ๑๐๐

๒๐-๒๔
๑๐-๑๔
3.00

4.00

5.00

นอยกวา ๑-๔

รอยละ
% ชาย

% หญิง

ที่มา : สํานักทะเบียนอําเภอบางบัวทอง ณ เดือนมิ
น ถนุ ายน ๒๕๖๒

5.00

๓๐-๓๔

4.00

๔๐-๔๔

3.00

๕๐-๕๔

2.00

๖๐-๖๔

1.00

ชวงอายุ (ป)

๗๐-๗๔

0.00

๘๐-๘๔

1.00

๙๐-๙๔

2.00

0.000.01
0.01
0.01
0.04 0.07
0.11
0.27
0.360.50
0.440.67
0.75 0.94
1.27
1.78
1.94
2.18
2.74
3.35
3.86
4.26
4.20
4.55
4.01
4.55
3.89
4.09
3.42
3.68
3.77
3.71
3.67
3.70
3.43
3.38
3.83
3.56
3.56
3.41
3.07
2.98
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๔. สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา
การศึกษาระดับปฐมวัยองคการบริหารสวนตําบลละหารมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ
จํานวน ๗ แหง ขอมูลจํานวนนักเรียน จํานวนหอง และจํานวนครู ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ดังนี้
ตารางที่ ๑.๙ แสดงจํานวน นักเรียน/หอง/ครู ปการศึกษา ๒๕๖๒ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
ลําดับ
ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
หมู
จํานวน
ที่
ที่
นักเรียน(คน)
หองเรียน
ครู (คน)
(หอง)
ชาย หญิง รวม
ชาย หญิง รวม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนะฮฎอตุล
อิสลาห
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเกาะ
ลอย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมูไฮยิดดีน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสุเหราแดง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขันติธรรม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสุเหราเขียว
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแสงประทีป

รวม

๒

๔๖

๔๗

๙๓

๓

-

๖

๖

๓

๒๗

๒๑

๔๘

๔

-

๔

๔

๖
๗
๗
๘
๙

๑๘
๒๕
๙
๒๗
๔๐

๑๕
๑๑
๙
๒๐
๒๗

๓๓
๓๖
๑๘
๔๗
๖๗

๓
๑
๑
๔
๔

-

๔
๓
๒
๔
๔

๔
๓
๒
๔
๔

๑๙๑ ๑๕๑ ๓๔๒

๒๐

-

๒๗

๒๗

ที่มา: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ เดือน มิถนุ ายน ๒๕๖๒

ตารางที่ ๑.๑๐ แสดงจํานวนบุคลากรจําแนกตามประเภทของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
ปการศึกษา ๒๕๖๒
ลําดับที่
ประเภทบุคลากร
จํานวนครู(คน)
หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
๑
ครูชํานาญการ (คศ. ๒)
๑
๑
พนักงานครู (ขาราชการ)
๒
ครู (คศ. ๑)
๑๑ ๑๑
พนักงานครู (ขาราชการ)
๓
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (ผูมีคุณวุฒิ)
๙
๙
พนักงานจางตามภารกิจ
๔
ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ)
๓
๓
พนักงานจางตามภารกิจ
๕
ผูดูแลเด็ก
๓
๓
พนักงานจางทั่วไป
๖
แมบาน
๗
๗
พนักงานจางทั่วไป
๒
ยาม
๖
๖
พนักงานจางทั่วไป
รวม
๖
๓๔ ๔๐
ที่มา: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ เดือน มิถนุ ายน ๒๕๖๒

การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบลละหารมีสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษาในสังกัดหนวยงานภาครัฐ จํานวน ๖ แหง และสถานศึกษาเอกชน จํานวน๒ แหง จําแนกไดดังนี้

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖๕)ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
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ตารางที่ ๑.๑๑ แสดงขอมูลจํานวนนักเรียน หอง ครู ปการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนภาครัฐในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
ที่
โรงเรียน
หมูที่
ระดับชั้น
จํานวน
ที่เปดสอน
นักเรียน หองเรียน ครู/อัตราจาง
(คน)
(หอง)
(คน)
๑ สุเหราปากคลองลํารี
๒
อนุบาล๒- ม.๓
๓๖๐
๑๔
๒๒
๒ ประสานสามัคคีวิทยา
๓
อนุบาล๒- ป.๖
๓๙๑
๑๖
๒๕
๓ สุเหราเขียว
๘
อนุบาล๒ - ม.๓
๖๑๔
๒๒
๓๓
๔ แสงประทีปรัฐบํารุง
๙
อนุบาล๒ - ป.๖
๔๒๘
๑๘
๒๒
ที่มา: สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒

ตารางที่ ๑.๑๒ แสดงขอมูลโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีในเขตพื้นที่ตําบลละหาร
ลําดับที่
โรงเรียน
หมูที่
จํานวน
ครู
นักเรียน
หองเรียน
ประถม
มัธยม
ขาราชการ อัตราจาง ชาย หญิง ชาย หญิง
๑
สุเหราลากคอน
๖
๗
๖๓ ๗๒ ๒๑ ๑๔
๑๑
๒
ซอและฮศึกษา
๗
๑๗
๑
๑๒๒ ๑๓๐ ๖๘ ๖๖
๑๓
ที่มา :องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี

ตารางที่ ๑.๑๓ แสดงขอมูลสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่ตําบลละหาร
ที่
โรงเรียน/สถาบัน
หมูที่
ระดับชั้น
ที่เปดสอน นักเรียน
(คน)
๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีอัร-รอบิตี
๒
ปวช. - ปวส.
๒๓๓
๒ โรงเรียนญามีอุลอิควาน
๗
ม.๑ - ม.๖
๓๔๙

จํานวน
หองเรียน ครู/อัตราจาง
(หอง)
(คน)
๖
๑๔
๑๒
๑๙

ตารางที่ ๑.๑๔ ขอมูลโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในสังกัดกรมศาสนาในเขตพื้นที่ตําบลละหาร
ลําดับที่
ชื่อโรงเรียน
สถานที่ตั้ง
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

โรงเรียนอิสลามสัมพันธ สาขา ๑
โรงเรียนอิสลามสัมพันธ สาขา ๓
โรงเรียนอิสลามสัมพันธ ตนสังกัด
โรงเรียนวิทยาทานอิสลาม
โรงเรียนอิสลามสัมพันธ สาขา ๒
โรงเรียนมูไฮยิดดิน (สุเหราลากคอน)
โรงเรียนฮูลามาอุดดีน (ขันติธรรม)
โรงเรียนอิสลามิยะห
โรงเรียนสุเหราแดง
โรงเรียนนูรุลอิสลาม (สุเหราเขียว)
โรงเรียนนูรุลฮิดายะห(สุเหราแสงประทีป)

หมูที่ ๑
หมูที่ ๑
หมูที่ ๒
หมูที่ ๓
หมูที่ ๔
หมูที่ ๖
หมูที่ ๗
หมูที่ ๗
หมูที่ ๗
หมูที่ ๘
หมูที่ ๙
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๔.๒ สาธารณสุข
ตําบลละหาร มีหนวยพยาบาลที่ใหบริการประชาชนในเรื่องของการรักษาพยาบาล ดังนี้
๑. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
จํานวน ๑๐๙ คน
๒. กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลละหาร
จํานวน๑แหง
๓. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)
จํานวน ๒ แหง
๓.๑ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสุเหราแดง
๓.๒โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสุเหราเขียว
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสุเหราแดง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสุเหราแดง เปนหนวยงานบริการสุขภาพระดับปฐม
ภูมิขนาดกลาง สังกัด กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตั้งอยูในเขตพื้นที่ หมูที่ ๗ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตํา บลละหาร อํา เภอบางบัว ทอง
จังหวัดนนทบุรี พิกัดทางภูมิศาสตร Latitude: 13.987319 Longitude: 100.377035มีบุคลากรจํานวน ๖ คน
โดยมี นางอภัสรา ลาตีฟร ักษาการ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสุเหราแดง
ตารางที่ ๑.๑๕ แสดงจํานวนบุคลากรจําแนกตามประเภทของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสุเหราแดง
ที่
ประเภทบุคลากร
จํานวน(คน)
หมายเหตุ
๑ พยาบาลวิชาชีพ
๑
๒ เจาพนักงานสาธารณสุข
๒
๓ นักวิชาการสาธารณสุข
๑
๔ เจาพนักงานธุรการ
๑
๕ พนักงานบริการ
๑
ที่มา: โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสุเหราแดง ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

ขาราชการ
ขาราชการ
ลูกจางรายเดือน
ลูกจางรายเดือน
ลูกจางรายวัน

ตารางที่ ๑.๑๖ แสดงขอมูลพื้นฐานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสุเหราแดง
ลําดับ
รายการ
จํานวน
๑
จํานวนประชากรที่รับผิดชอบ
๒
จํานวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา
๓
จํานวนประชากรสิทธิประกันสังคม
๔
จํานวนประชากรสิทธิขาราชการ
๕
จํานวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
๖
จํานวนหลังคาเรือน
๗
จํานวนหมูบาน
๘
จํานวนโรงเรียน
๙
จํานวนนักเรียน
๑๐
จํานวนศูนยเด็กเล็ก
๑๑
จํานวนประชากรอายุมากกวา ๖๐ ป ขึ้นไป
๑๒
จํานวนประชากรอายุ ๐ ถึง ๕ ป
๑๓
จํานวนอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.)
๑๔
จํานวนผูชวยเหลือดูแลผูส ูงอายุท่มี ีภาวะพึ่งพิง (Caregiver)
๑๕
จํานวนผูพิการ
ที่มา: กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๗,๖๒๓คน
๔,๘๓๑ คน
๒,๑๓๙ คน
๗๒๒ คน
๓๙ คน
๒,๘๕๒ หลัง
๙ หมู
๔ แหง
๑,๔๗๓ คน
๔ แหง
๔๑๙ คน
๑๕๑ คน
๑๑๑ คน
๘ คน
๒๓ คน
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ตารางที่ ๑.๑๗ แสดงขอมูลการใหบริการ ปงบประมาณ ๒๕๖๑ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บานสุเหราแดง
ลําดับ
ประเภท
จํานวน
๑
จํานวนผูปวยนอกใหม ในปงบประมาณ
๓,๖๖๐ คน
๒
จํานวนผูปวยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปงบประมาณ
๑๓,๑๔๘ ครั้ง
๓
จํานวนผูร ับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปงบประมาณ
๐ คน
๔
จํานวนผูร ับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปงบประมาณ
๐ ครั้ง
ที่มา : กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ ๑.๑๘ แสดงจํานวนผูปวยจําแนกตามสาเหตุการปวย ๑๐อันดับ ยอนหลัง ๕ป
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑)ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสุเหราแดง
จํานวนผูปวย (คน)
ลําดับ
สาเหตุการปวย
ป
ป
ป
ป
ป
รวม
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๕ ป
๑ โรคระบบหายใจ
๒,๕๐๒ ๒,๘๔๕ ๒,๙๖๓ ๒,๕๓๗ ๒,๓๑๓ ๑๓,๑๖๐
๒ โรคเกี่ยวกับตอมไรทอ
๑,๕๑๙ ๑,๗๐๖ ๑,๔๘๒ ๑,๒๗๒ ๑,๕๓๗ ๗,๕๑๖
โภชนาการ และเมตะบอลิซึม
๓ โรคระบบกลามเนื้อ
๑,๒๑๗ ๑,๐๙๑ ๑,๑๓๙ ๑,๐๒๖
๗๔๙ ๕,๒๒๒
รวมโครงรางและเนื้อเยื่อเสริม
๔ โรคระบบยอยอาหาร
๙๔๕
๗๙๙ ๑,๐๘๔
๗๙๓
๘๒๑ ๔,๔๔๒
รวมโรคในชองปาก
๕ โรคระบบไหลเวียนเลือด
๑,๔๙๒ ๑,๓๑๙
๔๓๓
๒๖๔
๒๑๓ ๓,๗๒๑
๖ โรคตารวมสวนประกอบของ
๔๙๙
๓๔๐
๒๙๘
๒๙๔
๒๒๗ ๑,๖๕๘
ตา
๗ โรคติดเชื้อและปรสิต
๒๒๖
๑๕๖
๕๔
๗๒
๘๒
๕๙๐
๘ โรคระบบสืบพันธรวม
๑๑๙
๑๑๒
๗๑
๗๔
๓๖
๔๑๒
ปสสาวะ
๙ สาเหตุภายนอกอื่น ๆ
๑๓
๗๕
๙๒
๗๐
๖๒
๓๑๒
ที่ทําใหปวยหรือตาย
๑๐ ภาวะแปรปรวนทางจิต
๓๗
๘๑
๕๐
๔๐
๔๒
๒๕๐
และพฤติกรรม
รวม
๖,๕๖๙ ๘,๕๒๔ ๗,๖๖๖ ๖,๔๔๒ ๖,๐๒๘ ๓๗,๒๘๓
ที่มา: โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสุเหราแดง ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
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โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสุเหราเขียว
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสุเหราเขียว เปนหนวยงานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
สังกัด กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตั้งอยูที่ ๑๓/๘ หมูที่ ๘ ซอยสุเหราเขียว ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตําบลละหาร อําเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พิกัดทางภูมิศาสตรLatitude: 13.961201Longitude: 100.390171 มีบุคลากร
จํานวน ๖ คน โดยมี นายละเอิบ อิ่มมากรักษาการ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสุเหราเขียว
ตารางที่ ๑.๑๙ แสดงจํานวนบุคลากรจําแนกตามประเภทของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสุเหราเขียว
ที่
ประเภทบุคลากร
จํานวน (คน)
หมายเหตุ
๑ พยาบาลวิชาชีพ
๑
๒ เจาพนักงานสาธารณสุข
๑
๓ เจาพนักงานทันตสาธารณสุข (ทันตภิบาล)
๑
๔ นักวิชาการสาธารณสุข
๒
๕ พนักงานชวยเหลือคนไข
๒
ที่มา: โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสุเหราเขียว ณ เดือนมิถนุ ายน ๒๕๖๒

ขาราชการ
ขาราชการ
ขาราชการ
ขาราชการ
ลูกจางชั่วคราว

ตารางที่ ๑.๒๐ แสดงขอมูลพื้นฐานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสุเหราเขียว
ลําดับ
รายการ
จํานวน
๑
จํานวนประชากรที่รับผิดชอบ
๒
จํานวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา
๓
จํานวนประชากรสิทธิประกันสังคม
๔
จํานวนประชากรสิทธิขาราชการ
๕
จํานวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
๖
จํานวนหลังคาเรือน
๗
จํานวนหมูบาน
๘
จํานวนโรงเรียน
๙
จํานวนนักเรียน
๑๐
จํานวนศูนยเด็กเล็ก
๑๑
จํานวนประชากรอายุมากกวา ๖๐ ป ขึ้นไป
๑๒
จํานวนประชากรอายุ ๐ ถึง ๕ ป
๑๓
จํานวนอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.)
๑๔
จํานวนผูชวยเหลือดูแลผูส ูงอายุท่มี ีภาวะพึ่งพิง (Caregiver)
๑๕
จํานวนผูพิการ
ที่มา: กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๐,๒๙๗คน
๒,๒๗๗ คน
๒,๖๐๖ คน
๕๘๙ คน
๕๖ คน
๙,๓๗๑ หลัง
๕ หมู
๓ แหง
๑,๔๐๗ คน
๓ แหง
๗๖๒ คน
๒๗๖ คน
๑๕๘ คน
๘ คน
๑๕๕ คน

ตารางที่ ๑.๒๑ แสดงขอมูลการใหบริการ ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสุเหราเขียว
ลําดับ
ประเภท
จํานวน
๑
จํานวนผูปวยนอกใหม ในปงบประมาณ
๙,๓๖๙ คน
๒
จํานวนผูปวยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปงบประมาณ
๑๖,๗๔๒ ครั้ง
๓
จํานวนผูร ับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปงบประมาณ
๘,๖๒๖ คน
๔
จํานวนผูร ับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปงบประมาณ
๘,๗๔๙ ครั้ง
ที่มา: กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ตารางที่ ๑.๒๒ แสดงจํานวนผูปวยจําแนกตามสาเหตุการปวย ๑๐อันดับ ยอนหลัง ๕ป
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑)ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสุเหราเขียว
สถิติผูปวย (คน)
ลําดับ
สาเหตุการปวย
ป
ป
ป
ป
ป
รวม
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๕ ป
๑ โรคระบบหายใจ
๑,๘๕๔ ๒,๐๐๒ ๑,๙๘๐ ๒,๓๑๔ ๑,๙๔๓ ๑๐,๐๙๓
๒ โรคเกี่ยวกับตอมไรทอ
๒,๗๓๔ ๒,๑๕๕ ๒,๔๐๐ ๑,๕๙๔ ๑,๐๒๙ ๙,๙๑๒
โภชนาการ และเมตาบอลิซึม
๓ โรคระบบไหลเวียนเลือด
๒,๑๑๗ ๑,๘๓๖ ๒,๑๗๖ ๑,๘๐๓ ๑,๓๔๕ ๙,๒๗๗
๔ โรคระบบยอยอาหาร รวมโรคใน ๑,๐๗๙
๘๐๙ ๑,๐๔๙ ๑,๗๗๓ ๑,๓๖๘ ๖,๐๗๘
ชองปาก
๕ โรคติดเชื้อและปรสิต
๒๘๖
๒๘๕
๒๒๑
๒๒๘
๓๔๐ ๑,๓๖๐
๖ โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือด
๑๗๓
๑๙๖
๑๔๙
๒๕๑
๒๓๗ ๑,๐๐๖
และความผิดปกติเกี่ยวกับ
ภูมิคุมกัน
๗ โรคระบบสืบพันธุรวมปสสาวะ
๑๖๘
๑๘๑
๑๙๖
๒๑๑
๒๓๕
๙๙๑
๘ โรคประสาทตารวมสวนประกอบ
๓๖๒
๑๙๒
๑๖๑
๑๑๘
๑๐๓
๙๓๖
ของตา
๙ โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง
๑๘๘
๑๘๗
๒๐๗
๙๐
๘๔
๗๕๖
๑๐ ภาวะแปรปรวนทางจิตและ
๑๓๓
๘๙
๑๑๐
๘๑
๕๐
๔๖๓
พฤติกรรม
รวม
๙,๐๙๔ ๗,๙๓๒ ๘,๖๔๙ ๘,๔๖๓ ๖,๗๓๔ ๔๐,๘๗๒
ที่มา: โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสุเหราเขียว ณ เดือนมิถนุ ายน ๒๕๖๒

๔.๓ อาชญากรรม
ในเขตองคการบริหารสว นตํา บลละหารมีสถานี ตํา รวจภู ธรตั้งอยู และรั บ ผิดชอบพื้น ที่ใ นเขต
อํา เภอบางบัวทอง คือ สถานีตํารวจภูธรบางบัวทอง (สภ.บางบัวทอง) ตั้งอยูเลขที่ ๘๙ หมูที่ ๖ ตําบลละหาร
อํ า เภอบางบั ว ทอง จั งหวัด นนทบุรี ติ ดกั บ สํา นัก งานองคก ารบริหารสว นตํา บลละหาร มี พื้น ที่รับ ผิ ด ชอบ
๑๑๖.๔๔ ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ
จรดพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.ไทรนอย จ.นนทบุรี
และ สภ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี
ทิศใต
จรดพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.บางใหญ จ.นนทบุรี
ทิศตะวันออก
จรดพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.คลองขอย จ.นนทบุรี
ทิศตะวันตก
จรดพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.ไทรนอย จ.นนทบุรี
พื้นที่ตําบลละหาร มีลักษณะเปนชุมชนเมือง ประชากรที่อาศัยอยูมีท้งั ประชากรพื้นถิ่น ประชากร
ยายมาจากตางถิ่น และประชากรแฝงจํานวนมาก สภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลง เปนสาเหตุหนึ่งในการเกิด
อาชญากรรมในเขตพื้นที่
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๔.๔ ยาเสพติด
จากการสรุปปญหาความตองการจากการประชุมประชาคมระดับหมูบานในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลละหารพบวามีบางชุมชนระบุปญหายาเสพติดและแหลงมั่วสุมในชุมชน และเสนอแนะใหเจาหนาที่
ตํารวจชวยลงพื้นที่ตรวจสอบ ซึ่งประชาชนในพื้นที่ไดชวยกันสอดสองและเฝาระวัง ประกอบกับองคการบริหาร
สวนตําบลละหารสงเสริมใหมีการจัดโครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติดแกนักเรียนและเยาวชนใน
พื้นที่ โครงการดานกีฬา และโครงการสงเสริมทักษะการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนและเยาวชนมีความรูเกี่ยวกับยา
เสพติด ใชเวลาวางใหเปนประโยชน และหางไกลจากยาเสพติด
๔.๕ การสังคมสงเคราะห
องคการบริหารสวนตําบลละหารไดจัดใหมีสวัสดิการเบี้ยยังชีพใหแก ผูสูงอายุ คนพิการหรือทุพพล
ภาพผูปวยเอดส ประจําทุกเดือน ใหการชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยและปญหาความเดือดรอนในเขตพื้นที่
ใหทุนการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษา และผูดอยโอกาส เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รวมถึงการจัด
ฝกอบรมใหแกผูสูงอายุ ผูปฏิบัติงานดานผูพิการ ผูดอยโอกาส คนไรที่พึ่ง และผูที่เกี่ยวของ เพื่อเผยแพรความรู
กฎหมายที่เกี่ยวของดานสวัสดิการ และประสานสงตอผูพิการ ผูดอยโอกาส คนไรที่พึ่ง ใหไดรับความชวยเหลือ
ตามหลักสังคมสงเคราะหเบื้องตน
ตารางที่ ๑.๒๓ แสดงขอมูลผูที่รับเงินอุดหนุนฯ ในป พ.ศ. ๒๕๖๑ และผูที่ขึ้นทะเบียนรับเงินอุดหนุนฯ เพิ่ม
ในป พ.ศ. ๒๕๖๒
หมูที่
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
เบี้ยความพิการ
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ รวม ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ รวม ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ รวม
๑
๑๔๒
๑๒
๑๕๔
๓๗
๖
๔๓
๒
๒๙๘
๑๖
๓๑๔
๖๔
๕
๖๙
๑
๑
๓
๑๔๖
๖
๑๕๒
๒๒
๔
๒๖
๔
๒๐๓
๑๑
๒๑๔
๕๒
๕
๕๗
๕
๒๘๑
๑๘
๒๙๙
๔๒
๑
๔๓
๑
๑
๖
๘๖
๘
๙๔
๓๒
๑
๓๓
๗
๒๖๒
๔
๒๖๖
๔๘
๔
๕๒
๓
๓
๘
๒๐๑
๑๒
๒๑๓
๔๘
๒
๕๐
๙
๓๗๔
๑๓
๔๐๗
๖๖
๙
๗๕
๒
๒
รวม ๑,๙๙๓
๑๒๐ ๒,๑๑๓ ๔๑๑
๓๗
๔๔๘
๗
๗
ที่มา : กองสวัสดิการสังคม (ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒)
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๕. ระบบบริการพื้นฐาน
๕.๑ การคมนาคมขนสง
การคมนาคมในเขตตํา บลละหาร ใชการคมนาคมขนสงทางบกเป นหลัก โดยทางรถยนต รถ
มอเตอรไซคและรถขนสงอื่น ๆ ในการติดตอสื่อสาร การขนสงผลผลิตทางการเกษตรและสินคาอุตสาหกรรม
โดยมีเสนทางทางหลวงแผนดินและทางหลวงพิเศษที่สําคัญ (ถนนลาดยางและคอนกรีต)จํานวน ๓สาย ไดแก
๑. ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี หรือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข๓๔๐ เปนถนนตัดผานตั้งแตหมูที่
๕ ถึง หมูที่ ๙ ตําบลละหาร อํา เภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เชื่อมกับตํา บลหนาไม อําเภอลาดหลุมแกว
จัง หวัดปทุมธานี เป นถนนผิว จราจรลาดยาง ๔ เลน ขนาดผิว จราจรกว าง ๔ เมตร ระยะทางประมาณ ๗
กิโลเมตร
๒. ถนนบางบัวทอง-บางคูวัดหรือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๕ เปนถนนตัดผานหมูที่ ๔
ตําบลละหาร เชื่อมกับตําบลลําโพ อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เปนถนนผิวจราจรลาดยาง ๔เลน ขนาด
ผิวจราจรกวาง ๔ เมตร ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร
๓. ถนนกาญจนาภิเษก (ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดา นตะวันตก) หรือ ทางหลวง
พิเศษหมายเลข ๙เปนถนนตัดผาน หมูที่ ๕ ตําบลละหาร เชื่อมกับตําบลลําโพ อําเภอบางบัวทอง เปนถนนผิว
จราจรคอนกรีต ๔ เลน ขนาดผิวจราจรกวาง ๔ เมตร ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร
นอกจากเสนทางคมนาคมดังกลาว ยังมีเสนทางที่สามารถใชติดตอกันในพื้นที่ จํานวน ๖๓ สาย
ตารางที่ ๑.๒๔ แสดงขอมูลถนนในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
ลําดับที่

ชื่อถนน

ปที่สราง/
ซอมบํารุง
ครั้งลาสุด

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)จํานวน ๒๔ สายทาง
๑
ถนนซอยเกาะดอนหมูที่ ๑ และ หมูที่ ๔
๒
ถนนซอยอิหมามซาฟอีหมูที่ ๑
๓
ถนนซอยสุเหราปากคลองลํารี หมูท ี่ ๒
๔
ถนนซอยโรงเรียนสุเหราปากคลองลํารี หมูที่ ๒
๕
ถนนซอยสุเหราอุลยา หมูท่ี ๓
๖
ถนนซอยบัววิคตอเรีย หมูที่ ๔
๗
ถนนซอยนิมา หมูที่ ๔
๘
ถนนเลียบคลองลากคอน หมูที่ ๔
๙
ถนนซอยเจริญรัฐ หมูที่ ๕
๑๐ ถนนซอยเทพประทานพร หมูที่ ๕
๑๑ ถนนเลียบคลองลากคอน หมูที่ ๕
๑๒ ถนนเลียบคลอง ม.พิชามญชุ หมูที่ ๕
๑๓ ถนนซอยขันติธรรม ๑ หมูที่ ๗
๑๔ ถนนซอยสุเหราอิสลามิยะห หมูที่ ๗
๑๕ ถนนเลียบคลองตาคลายใหญ (ฝงสุเหราแดง)หมูที่ ๗
๑๖ ถนนเลียบคลองเจกหมูที่ ๗-๘
๑๗ ถนนเลียบคลองลํารี (บานนายรอด) หมูที่ ๘
๑๘ ถนนซอยแสงประทีป หมูที่ ๙
๑๙ ถนนเลียบคลองลํารี หมูที่ ๘-๙

๒๕๕๐
๒๕๕๐
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๓
๒๕๕๒
๒๕๕๖
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๖
๒๕๕๓
๒๕๕๓

รหัสสายทาง

ระยะทาง
(กม.)

นบ.ถ๔๒-๐๐๑
นบ.ถ๔๒-๐๐๒
นบ.ถ๔๒-๐๐๓
นบ.ถ๔๒-๐๐๔
นบ.ถ๔๒-๐๐๕
นบ.ถ๔๒-๐๐๗
นบ.ถ๔๒-๐๐๘
นบ.ถ๔๒-๐๑๐
นบ.ถ๔๒-๐๑๑
นบ.ถ๔๒-๐๑๔
นบ.ถ๔๒-๐๑๕
นบ.ถ๔๒-๐๑๖
นบ.ถ๔๒-๐๒๐
นบ.ถ๔๒-๐๒๓
นบ.ถ๔๒-๐๒๔
นบ.ถ๔๒-๐๒๖
นบ.ถ๔๒-๐๓๒
นบ.ถ๔๒-๐๓๔
นบ.ถ๔๒-๐๓๖

๒.๑๐๐
๑.๕๒๐
๐.๓๐๐
๐.๒๖๐
๐.๑๑๐
๐.๔๑๐
๐.๓๓๐
๐.๓๐๐
๐.๗๓๐
๐.๗๘๐
๑.๕๕๐
๐.๗๓๐
๐.๕๑๐
๐.๕๐๐
๑.๔๔๐
๑.๐๓๐
๐.๙๖๕
๐.๙๙๐
๓.๙๓๐
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ตารางที่ ๑.๒๔ แสดงขอมูลถนนในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลละหาร(ตอ)
ลําดับที่

ชื่อถนน

๒๐ ถนนซอยประยูรหงส หมูที่ ๙
๒๑ ถนนซอยอุดม หมูที่ ๙
๒๒ ถนนเลียบคลองลํารี หมูที่ ๘ (หลังหมูบานแสงบัวทอง)
๒๓ ถนนซอยหนา ศพด. สุเหราแดง หมูที่ ๗
๒๔ ถนนซอยโรงงาน ส.ศิลป หมูที่ ๘
ถนนลาดยาง จํานวน ๓๒ สายทาง
๑
ถนนซอยเกาะลอยหมูที่ ๓
๒
ถนนซอยโรงเรียนอิสลามสัมพันธ สาขา ๒ หมูที่ ๔
๓
ถนนซอยนุมกลิ่น หมูที่ ๕
๔
ถนนซอยชุมชนบานลากคอน หมูท ี่ ๕
๕
ถนนซอยสงางาม หมูที่ ๖
๖
ถนนเลียบคลองลากคอน หมูที่ ๖
๗
ถนนเลียบคลองลากคอน (ขางอําเภอบางบัวทอง) หมูที่ ๖
๘
ถนนซอยขันติธรรม ๒ หมูที่ ๗
๙
ถนนทางเขาโรงเรียนญามีอุลอิควาน หมูท่ี ๗
๑๐ ถนนเลียบคลองตาคลายใหญ (ตอนลาง) หมูที่ ๗
๑๑ ถนนซอยอนามัยสุเหราแดง หมูที่ ๗
๑๒ ถนนซอยหลังสุเหราแดง หมูที่ ๗
๑๓ ถนนเลียบคลองลากคอนอนามัยสุเหราแดง หมูที่ ๗
๑๔ ถนนเลียบคลองลากคอน หมูที่ ๗
๑๕ ถนนเลียบคลองลํารี หมูที่ ๘
๑๖ ถนนซอยโดม หมูที่ ๘
๑๗ ถนนซอยโสมนุสรณ หมูที่ ๙
๑๘ ถนนซอยพุมประพันธ หมูที่ ๖
๑๙ ถนนซอยโรงเรียนสุเหราเขียว หมูท ี่ ๘
๒๐ ถนนเลียบคลองเจก (สะพานปูนบอกุง-ทางโคง) หมูที่ ๗
๒๑ ถนนซอยชุมชนวากัฟ หมูที่ ๖
๒๒ ถนนซอยบาแล-บานทรงไทย หมูท ี่ ๖
๒๓ ถนนเลียบคลองลํารี หมูที่ ๙ (ใตสะพานกาญจนาภิเษก)
๒๔ ถนนเลียบคลองลากคอน หมูที่ ๖ (บานลุงหยัด-วัดสามงาม)
๒๕ ถนนซอยสะมะอุน หมูที่ ๘
๒๖ ถนนซอยขางปมซัสโก หมูที่ ๗
๒๗ ถนนซอยปาชื่น หมูที่ ๗
๒๘ ถนนทางเขาสุสานมัสยิดนะฮฎอตุล อิสลาห หมูที่ ๒
๒๙ ถนนซอยเกาะลอยหมูที่ ๓
๓๐ ถนนเลียบคลองลํารี (หลังโรงงาน ส.ศิลป) หมูที่ ๘
๓๑ ถนนซอยเตะดอเลาะ หมูที่ ๙
๓๒ ถนนซอยสุดใจ หมูที่ ๙
ถนนลูกรัง/หินคลุก จํานวน ๗ สายทาง
๑
ถนนเลียบคลองลากคอน หมูที่ ๔

ปที่สราง/
ซอมบํารุง
ครั้งลาสุด
๒๕๕๓
๒๕๕๘
๒๕๕๔
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๕๒
๒๕๕๖
๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๑
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๓
๒๕๕๒
๒๕๕๕
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๗
๒๕๕๔
๒๕๕๒
๒๕๖๐
๒๕๖๐
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๕๔

รหัสสายทาง

ระยะทาง
(กม.)

-

๐.๙๐๐
๐.๒๙๖
๑.๔๕๐
๐.๐๘๒
๑.๐๐๐

นบ.ถ๔๒-๐๐๖
นบ.ถ๔๒-๐๐๙
นบ.ถ๔๒-๐๑๒
นบ.ถ๔๒-๐๑๓
นบ.ถ๔๒-๐๑๗
นบ.ถ๔๒-๐๑๘
นบ.ถ๔๒-๐๑๙
นบ.ถ๔๒-๐๒๑
นบ.ถ๔๒-๐๒๒
นบ.ถ๔๒-๐๒๕
นบ.ถ๔๒-๐๒๗
นบ.ถ๔๒-๐๒๘
นบ.ถ๔๒-๐๒๙
นบ.ถ๔๒-๐๓๐
นบ.ถ๔๒-๐๓๑
นบ.ถ๔๒-๐๓๓
นบ.ถ๔๒-๐๓๕
-

๐.๗๕๐
๐.๑๕๐
๐.๖๘๐
๐.๘๐๕
๐.๔๐๐
๑.๐๘๙
๐.๒๔๐
๐.๕๔๐
๐.๓๑๐
๑.๔๒๕
๐.๓๖๐
๐.๗๐๐
๐.๒๘๐
๒.๐๐๐
๑.๔๙๐
๑.๑๑๕
๐.๙๐๐
๐.๒๑๒
๐.๕๙๐
๐.๔๐๐
๐.๑๑๘
๐.๒๐๐
๐.๑๑๕
๐.๗๓๕
๐.๕๖๐
๐.๓๑๐
๐.๒๑๕
๐.๑๙๙
๐.๑๒๔
๐.๒๒๔
๐.๑๘๕
๐.๓๐๐
๐.๘๒๕
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ตารางที่ ๑.๒๔ แสดงขอมูลถนนในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลละหาร(ตอ)
ลําดับที่

ชื่อถนน

ปที่สราง/
ซอมบํารุง
ครั้งลาสุด

รหัสสายทาง

ระยะทาง
(กม.)

-

๐.๔๔๐
๐.๓๖๕
๐.๒๐๐
๐.๒๔๕
๐.๒๕๐
๐.๓๕๐

ถนนลูกรัง/หินคลุก จํานวน ๗ สายทาง
๒
ถนนซอยรวมใจอุทิศหมูที่ ๕
๒๕๕๒
๓
ถนนซอยเจะไบ หมูที่ ๗
๒๕๖๑
๔
ถนนซอยรอมลี หมูที่ ๘
๒๕๕๔
๕
ถนนซอยขาวสงา หมูที่ ๘
๒๕๕๕
๖
ถนนซอยสะมะ หมูที่ ๘
๒๕๕๗
๗
ถนนซอยนอยปลา หมูที่ ๘
๒๕๕๗
ที่มา: กองชาง องคการบริหารสวนตําบลละหาร ณ เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๙

ตารางที่ ๑.๒๕ แสดงขอมูลทางเดินและทางเทาในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
ลําดับที่
ชื่อทางเดินและทางเทา
ปที่สราง ระยะทาง (กม.)
๑
ทางเดินและทางเทาเลียบคลองละหาร-ลําโพ หมูที่ ๑, ๔
๒
ทางเดินและทางเทาซอยสุเหราปากคลองลํารี หมูที่ ๒
๓
ทางเดินและทางเทาขางโรงสีเกาหมูที่ ๒
๔
ทางเดินและทางเทาริมคลองลําโพ หมูที่ ๒, ๓
๕
ทางเดินและทางเทาเลียบคลองลากคอน หมูที่ ๗
ที่มา: กองชาง องคการบริหารสวนตําบลละหาร ณ เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๙

๒๕๕๑
๒๕๕๒
-

๐.๖๐๐
๐.๗๐๐
๐.๑๙๘
๐.๕๕๘
๑.๗๑๕

ตารางที่ ๑.๒๖ แสดงขอมูลการกอสรางเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เขื่อน ค.ส.ล.) ในเขตพื้นที่ตําบลละหาร
หมูที่
เลียบคลองลากคอน
๔
-

บริเวณที่กอสรางเขื่อน

ปที่กอสราง
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑

รวม
๕

-

๒๕๕๓
๒๕๖๑
รวม

๖

-

๒๕๕๓
๒๕๖๑
รวม

๗

-

๒๕๖๐
รวม

เลียบคลองลํารี
๑
-

๒๕๖๑
รวม

๘

จุดที่ ๑ หลัง ส.ศิลป
จุดที่ ๒ หลังบริษัทสกอต
จุดที่ ๓
จุดที่ ๔ สะพานสุเหราเขียวถึงบานนายเสงี่ยม

๒๕๕๓
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๕๙
๒๕๖๐

ระยะทาง (กม.)
๑.๓๔๕
๐.๑๘๐
๐.๒๐๐
๐.๒๐๐
๐.๕๘๐
๐.๑๐๕
๐.๑๔๕
๐.๒๕๐
๐.๒๒๕
๐.๑๔๕
๐.๓๗๐
๐.๑๔๕
๐.๑๔๕
๒.๗๓๙๕
๐.๑๔๕
๐.๑๔๕
๐.๑๖๐๕
๐.๒๐๐
๐.๑๔๕
๐.๑๘๐
๐.๑๔๕
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เลาะเดรุส
จุดที่ ๕ สะพานไมขามคลองลํารี
๒๕๕๗
จุดที่ ๖ แนวเขื่อนเดิมตอจากสะพานไมขาม
๒๕๖๐
คลองลํารี
รวม
๙
๒๕๕๒
จุดที่ ๓
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๘
จุดที่ ๒
๒๕๕๙
จุดที่ ๑
๒๕๖๐
บานนายมนตชัย สุปญโญ
๒๕๖๑
รวม
ที่มา: กองชาง องคการบริหารสวนตําบลละหาร ณ เดือนมิถนุ ายน ๒๕๖๒

๐.๓๕๘
๐.๐๘๕
๑.๑๒๘๕
๐.๑๖๘
๐.๓๖๒
๐.๑๕๐
๐.๔๐๐
๐.๑๘๐
๐.๐๖๑
๐.๑๔๕
๑.๔๖๖

๕.๒ การไฟฟา
ไฟฟาในเขตตําบลละหาร มีไฟฟาเขาถึงทั้ง ๙ หมูบาน และครอบคลุมทุกครัวเรือน
 ไฟฟา สาธารณะในเขตตําบลละหาร เปนบริการของการไฟฟา นครหลวงเขตบางบั วทองซึ่ง
ใหบริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดในเขตตําบลละหาร แตยังมีบางถนนบางสายในพื้นที่ที่ยังไมมีไฟฟาสาธารณะ
จึงจําเปนตองไดรับการติดตั้งใหครอบคลุมอีกมากเพื่อรองรับความเจริญเติบโตของพื้นที่ในอนาคตโดยถนน/
ซอยที่ไดรับการติดตั้งแลว มีดังนี้
ตารางที่ ๑.๒๗ แสดงขอมูลถนน/ซอย ที่ไดรับการติดตัง้ ไฟฟาสาธารณะ
หมูที่
๑
๒

ชื่อถนน
ถนนซอยเกาะดอน หมูที่ ๑ และ หมูที่ ๔, ถนนซอยอิหมามซาฟอี หมูที่ ๑, ซอยถนนรถไฟเกา
ถนนซอยสุเหราปากคลองลํารี หมูท ี่ ๒, ถนนซอยโรงเรียนสุเหราปากคลองลํารี หมูท่ี ๒, ถนนทางเขาสุสานมัสยิด
นะฮฎอตุลอิสลาห หมูท่ี ๒, ถนนละหาร-ลําโพ
๓ ถนนซอยสุเหราอุลยาหมูที่ ๓,ถนนซอยเกาะลอย หมูที่ ๓,ซอยเกาะลอยหมูที่ ๓, ถนนละหาร-ลําโพ, ถนนเกาะลอย,
ถนนชลประทาน
๔ ถนนซอยโรงเรียนอิสลามสัมพันธ สาขา ๒ หมูที่ ๔, ถนนซอยเกาะดอน หมูที่ ๑ และ หมูที่ ๔, ถนนซอยโรงเรียนสอน
ศาสนา, ถนนเกาะดอน
๕ ถนนซอยนุม กลิ่น หมูที่ ๕, ถนนซอยเจริญรัฐ หมูที่ ๕, ถนนซอยเทพประทานพร หมูที่ ๕, ถนนเลียบคลองลากคอน
หมูที่ ๕, ถนนเลียบคลอง ม.พิชามญชุ หมูที่ ๕, ถนนรถไฟเกา
๖ ถนนซอยสงางาม หมูที่ ๖, ถนนเลียบคลองลากคอน (ขางอําเภอบางบัวทอง) หมูท่ี ๖, ถนนซอยพุมประพันธ หมูที่ ๖,
ถนนซอยชุมชนวากัฟ หมูที่ ๖, ถนนเลียบคลองลากคอน, ซอยสุเหราลากคอน
๗ ถนนซอยสุเหราอิสลามิยะห หมูที่ ๗, ถนนเลียบคลองเจก หมูที่ ๗, ถนนเลียบคลองลากคอน, ถนนวัดสามงาม, ถนน
เลียบคลองเจ็กใหญ
๘ ถนนเลียบคลองลํารี หมูที่ ๘-๙, ถนนเลียบคลองลํารี (หลังหมูบานแสงบัวทอง)หมูที่ ๘, ซอยสุเหราเขียว
๙ ถนนซอยแสงประทีป หมูที่ ๙, ถนนซอยโสมนุสรณ หมูที่ ๙, ถนนเลียบคลองลํารี หมูท่ี ๘-๙
ที่มา: กองชาง องคการบริหารสวนตําบลละหาร ณ เดือนมิถนุ ายน ๒๕๖๒
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5.3 การประปา
ระบบประปาในพื้นที่ตําบลละหาร มีประปาเขาถึงทั้ง ๙หมูบาน แตยังไมครอบคลุมทุกครัวเรือน
 ระบบประปาในเขตตํา บลละหาร เป นบริการของการประปานครหลวงเขตบางบั วทองซึ่ ง
ใหบริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดในเขตตําบลละหาร แตยังมีบางครัวเรือนในพื้นที่ที่ยังไมมีประปานครหลวงใช
จึงจําเปนตองไดรับการติดตั้งใหครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของพื้นที่ในอนาคต
ถังเก็บน้ําประปาหมูบานในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลละหาร มีจํานวน ๑๕แหงดังนี้
ตารางที่ ๑.๒๘ แสดงขอมูลถังเก็บน้ําประปาหมูบานในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลละหาร
ลําดับที่ ถังประปา ขนาด(ลบ.ม.)
หมูที่
ผูรับผิดชอบ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ประปาหอถัง
ประปาหอถัง
ประปาถังน้ําใส
ประปาหอถัง
ประปาหอถัง
ประปาถังน้ําใส

๑๐
๑๕
๑๐
๑๕
๑๐
๖๐

๑
๒
๗
๗และ ๙
๓,๕,๗(๒ แหง) และ ๘(๒แหง)
๑,๕,๗และ ๙

สํานักงานโยธาธิการจ.นนทบุรี
สํานักงานโยธาธิการจ.นนทบุรี
อบต.ละหาร
อบต.ละหาร
อบต.ละหาร
อบต.ละหาร

5.๔ โทรศัพท
สํานักงานบริการโทรศัพ ทบริษัททีโอทีจํากัด(มหาชน)ใหบริการโทรศัพทกับหนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน
- ชุมสายโทรศัพท (ทรู) จํานวน ๒ แหง
- ตูโทรศัพทสาธารณะ จํานวน ๑๓๐ ตู
มีตูโทรศัพทสาธารณะในทุกหมูบาน แตยังไมทั่วถึงและอยูในสภาพทรุดโทรมไมสามารถใชงานได
สวนใหญประชาชนใชโทรศัพทมือถือ และโทรศัพทบานในการติดตอสื่อสาร
5.๕ ไปรษณีย/การสื่อสาร/การขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ
ในเขตพื้นที่ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบงการปกครองออกเปน ๙ หมูบาน
ทุกหมูบานใชรหัสไปรษณีย ๑๑๑๑๐ มีที่ทําการไปรษณียรับผิดชอบการนําจาย ๑ แหง คือ ที่ทําการไปรษณีย
บางบัว ทอง (๑๑๑๑๐) รับผิดชอบการนํา จายไปรษณียทั้งตํา บลละหารที่ทํา การไปรษณียบางบัว ทอง หรือ
ไปรษณีย บางบัวทอง มีที่ทํา การตั้งอยู เลขที่ ๔๘/๑ หมูที่ ๔ ถนนบางกรวย-ไทรนอย ตําบลโสนลอย อําเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐ เปดบริการตามเวลาปกติ (เปดบริการทุกวัน เริ่ม ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)
เวน วัน หยุดตามประเพณีและวั นหยุดชดเชย มีเ วลาเปด ใหบริการ จันทร-ศุ กร ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น., เสาร
๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. และอาทิตย ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. หมายเลขติดตอ ๐ ๒๕๗๑ ๒๒๕๙, ๐ ๒๕๗๑ ๒๑๕๔, ๐
๒๙๒๖ ๗๔๘๐ และ ๐ ๒๑๙๑ ๖๘๗๗-๙ มีเคานเตอรบริการไปรษณียที่ใกลเคียง ไดแก เคานเตอรบริการ
ไปรษณีย ปตท. บัวทองเคหะ เคานเตอรบริการไปรษณีย ปตท. บัวทองเคหะ ตั้งอยูในสถานีบริการน้ํามัน ปตท.
ถนนบางกรวย-ไทรนอย ตําบลบางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐ เปดบริการตามเวลา
ปกติ (เปดบริการทุกวัน เริ่ม ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) ไมเวนวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดชดเชย มีเวลาเปด
ใหบริการ ๐๙.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ของทุกวัน หมายเลขติดตอ ๐ ๒๕๙๔ ๖๑๙๑
นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานรับสงพัสดุภัณฑของภาคเอกชนในพื้นที่ใหบริการอีกไมนอยกวา ๒ แหง
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๖. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ตําบลละหาร มีพื้นที่สําหรับทําการเกษตร ดังนี้
พื้นที่ทํานา ๒,๖๕๐ ไร จํานวน ๑๔๔ ครัวเรือน มีการทํานาตลอดทั้งป ทั้งนาป, นาปรัง การ
ทํานาจะทําแบบการหวาน น้ําตม ผลผลิตเฉลี่ยนาปรังไรละ ๙๗๐ กิโลกรัม นาปไรละ ๙๕๐ กิโลกรัม พันธุขาว
ที่นิยมปลูกสวนใหญ เปนพันธุขาวที่ทางราชการสงเสริม ไดแก ขาวพันธุสุพรรณบุรี ๑, ขาวพันธุสุพรรณบุรี ๒,
ขาวพันธุชัยนาท ๑, ขาวพันธุปทุมธานี ๑,ขาวพันธุกข๒๓ และขาวพันธุพิษณุโลก ๒ เปนตน
พื้นที่ทําสวน ๖๔๐.๕๐ ไร จํานวน ๗๐๑ ครัวเรือน จะทํา การยกรองสวน หรือเกษตรกรที่มี
พื้นที่นอยก็จะปลูกตามบริเวณบาน ไมผลที่ปลูกสวนใหญเปนจําพวก มะมวง ขนุน และมะพราว
ตารางที่ ๑.๒๙ แสดงขอมูลพื้นที่ทําการเกษตรจําแนกตามหมู
หมูที่
หมูบาน
พื้นที่ทําการเกษตร (ไร)
ทํานา ทําสวน ปลูกผัก ปลูกพืชไร ปลูกไมประดับ อื่น ๆ
๑ บานถนนรถ
๑๖๒
๒๙๕
(บานคลองลากคอนเหนือ)
๒ บานสุเหราลํารี
๒๓๙
๓๒
๓ บานเกาะลอย
๑๗๓
๑๒
(บานละหาร)
๔ บานเกาะดอน
๑๔๕
๒๗
๕ บานคลองลากคอน
๖๗๓
๘
๖ บานลากคอน
๒๕๗
๑๔.๕
๗ บานสุเหราแดง
๔๓๑
๗๕
๘ บานลํารี
๒๕๖
๖๐
๙ บานคลองลํารี
๓๑๔
๑๑๗
รวม
๒,๖๕๐ ๖๔๐.๕๐
ที่มา : กองสงเสริมการเกษตร (ขอมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙)

6.2 การประมง
ตําบลละหารมีพื้นที่ทําการประมง ๒๑๗ ไร จํา นวน ๗๔ ครัวเรือน เกษตรกรจะทําการขุ ดบอ
เลี้ยงปลาในบริเวณใกลๆ บาน การเลี้ยงปลาก็จะเลี้ยงปลาจําพวกปลากินพืชเปนสวนใหญ
6.3 การปศุสัตว
ตําบลละหารมีเกษตรกรที่ทําการเลี้ยงสัตว จํานวน ๑๕๒ ครัวเรือนเนื่องจากเปนชาวมุสลิม สัตวที่
เลี้ยง ไดแก ไกพื้นเมือง แพะ แกะ และวัว เปนตน การเลี้ยงสัตวมักจะทําคอกกั้นกันในบริเวณบานและออก
ปลอยตามทุงหญาที่วางเปลา
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6.4 การบริการ
ในพื้นที่ตําบลละหารมีแหลงบริการดานการเงิน และอุตสาหกรรมบริการ ดังนี้
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จํานวน ๑ แหง คือ สาขาถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตั้งอยู
เลขที่ ๔๐/๑๔ หมูที่ ๙ ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
สถานีบริการน้าํ มัน
จํานวน ๑๔ แหง
สถานีเติมแกส LPG(Liquified Petroleum Gas: LPG)
จํานวน ๕ แหง
สถานีเติมแกส NGV(Natural Gas Vehicles: NGV)
จํานวน ๑ แหง
สถานีบริการแกสหุงตม
จํานวน ๑ แหง
6.5 การทองเที่ยว
ในพื้นที่ตําบลละหารมีแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร คือบัววิคตอเรีย (บัวกระดง)เปนแหลงทองเที่ยว
เชิงเกษตรและเปนที่พักผอนหยอนใจที่ดูดีมีสไตลเปนแหลงผลิตและจําหนายพันธุบัวกระดงของจังหวัดนนทบุรี
ตั้ งอยูเลขที่ ๖๖/๗ หมู ที่ ๔ ตํา บลละหาร อํา เภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุ รีหมายเลขติด ตอ ๐๘-๙๐๕๗๒๒๘๙ และ ๐๘-๗๙๑๑-๘๘๐๑
6.6 อุตสาหกรรม
ในพื้นที่ตําบลละหาร มีอุตสาหกรรมที่หลากหลายอาทิ อุตสาหกรรมโรงงาน และกิจการตางๆ ดังนี้
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จํานวน ๒๕ แหง
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง จํานวน ๑๐ แหง
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ จํานวน ๕ แหง
โรงงานโซลาเซลล
จํานวน ๑ แหง
คลังสินคาขนาดใหญ
จํานวน ๔ แหง
๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ
ในพื้นที่ตําบลละหาร มีสถานประกอบการและธุรกิจที่สําคัญ (ขอมูลเดือน มิ.ย. ๖๒)ดังนี้
บริษัท/หางหุนสวน
จํานวน ๒๕๓ แหง
โครงการหมูบานจัดสรร
จํานวน ๒๑ โครงการ/หมูบาน
บานเชา
จํานวน ๑๓๐ แหง
รานขายยา
จํานวน ๕ แหง
รานคาบริการทั่วไป
จํานวน ๔๐๒ แหง
รานอาหาร
จํานวน ๑๐ แหง
คลินิก
จํานวน ๑ แหง
โรงฆาสัตวขนาดเล็ก
จํานวน ๓ แหง
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ในพื้นที่ตําบลละหารมีกลุมผูผลิต/ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน กลุม วิสาหกิจชุมชนและ
เครือขายและผูลงทะเบียนผลิตภัณฑ OTOP จํานวน๗กลุมประกอบดวย
(๑) ผลิตภัณฑนมแพะ
(๒) ผลิตภัณฑทองมวนนมแพะ
(๓) เครื่องสาน
(๔) เครื่องหอมไทย
(๕) วิสาหกิจชุมชนมาลัยบัววิคตอเรีย (บัวกระดง)
(๖) กฤตาพรสมุนไพร
(๗) บานสมุนไพรพูลสุข
ตารางแสดงรายชื่อกลุมวิสาหกิจชุมชนที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลละหาร
ลําดับที่

ชื่อ

ที่อยู

๑

วิสาหกิจชุมชนเรียนรูการเลี้ยงแพะ-แกะ นนทบุรี

๒

วิสาหกิจชุมชนมาลัยบัววิคตอเรีย (บัวกระดง)

๓

วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตภัณฑแพะนมบานเกาะดอน

๔

วิสาหกิจชุมชนกลุมจักสาน ละหาร

๕

วิสาหกิจชุมชนกลุมรักษแพะเมืองนนท

๖

วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรชาใบขลู

๗

วิสาหกิจชุมชน MY HOUSE มายเฮาส

เลขที่ ๒๘/๖ หมูที่ ๔ ต.ละหาร อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี โทรศัพท ๐๘ ๕๒๓๔ ๕๐๓๓
เลขที่ ๖๖/๑ หมูที่ ๔ ต.ละหาร อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรีโทรศัพท ๐๘ ๙๐๕๗ ๒๒๘๙
เลขที่ ๘๒/๕ หมูที่ ๔ ต.ละหาร อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรีโทรศัพท ๐๘ ๓๐๐๖ ๒๕๑๔
เลขที่ ๖๕/๒๙๑ หมูที่ ๕ ต.ละหาร อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรีโทรศัพท ๐๘ ๑๒๗๘ ๐๙๖๐
เลขที่ ๘๖/๒๘ หมูที่ ๗ ต.ละหาร อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรีโทรศัพท ๐๘ ๙๐๘๕ ๐๒๗๔
เลขที่ ๙๒/๑ หมูที่ ๗ ต.ละหาร อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี โทรศัพท ๐๙ ๖๒๖๙ ๑๔๕๙
เลขที่ ๙๐/๓๑๙ หมูที่ ๘ ต.ละหาร อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรีโทรศัพท ๐๘ ๖๔๖๕ ๐๔๒๑

ที่มา : ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน กองสงเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร
6.๘ แรงงาน
อัตราการจางงานหรือการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของตําบลละหารมีความเปลี่ยนแปลงอยางเห็น
ไดชัด ซึ่งอดีตการเคลื่อนยายแรงงานแบบเปนวัฏจักรหรือวงจร ที่มีการทําการเกษตรเพื่อชวยครัวเรือนเปนสวน
ใหญ เมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต ก็จะเคลื่อนยายไปหางานทําในภาคอุตสาหกรรม และจะเคลื่อนยายกลับมา
ภาคเกษตรกรรมอีกครั้งในฤดูเพาะปลูกนั้น ปจจุบันมีอัตราลดลงมากเนื่องจากมีการขายที่ดิน เปลี่ยนแปลงที่ดิน
เปนบานจัดสรรเปนสวนใหญ อาชีพเกษตรกรก็ผันตัวเองมาทํางานอยูในภาคการบริการและภาคการผลิตมาก
ขึ้น ซึ่งพบวาภาคบริการปจจุบันมีการทํา งานมากกวา ภาคการผลิต และภาคการเกษตรมีการใชแรงงานทํา
การเกษตร เฉลี่ยครอบครัวละ ๒ คน โดยเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลละหารมีลักษณะเปนชุมชนเมือง
ในพื้น ที่ป ระกอบไปดวยแหลงที่อยูอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม ศูนยกระจายสิ นคา แรงงานในพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลละหารจึงมีความหลากหลาย มีทั้งแรงงานไทยและแรงงานตางชาติ
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๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๗.1 การนับถือศาสนา
ประชากรดั้งเดิมของตําบลละหารสวนใหญประมาณรอยละ ๙๐ เปนผูนับถือศาสนาอิสลาม ใน
ปจจุบันนี้ตําบลละหารไดพัฒนาไปเปนชุมชนเมืองมีผคู นเขามาอยูในตําบลละหารมากแตประชากรของตําบลละ
หารประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในตําบลละหารทั้งหมดเปนผูนับถือศาสนาอิสลาม ตํา บลละหารจึงเปน
ตําบลที่มีมัสยิดหรือสุเหรามากถึง ๗ แหง ดังนี้
มัสยิดที่จดทะเบียนมัสยิดตตามแบบ ม.อ. ๒ จํานวน ๖ แหง
(๑) มัสยิดนะฮฎอตุลอิ
ล อิสลาห หรือสุเหราปากคลองลํารี

มัสยิดนะฮฎอตุลลอิอิสลาห ตั้งอยูที่ หมูที่ ๖ตํตําบลละหาร อําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี จดทะเบียน
มัสยิดในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๐๗ เลขหมายทะเบียน ๑๑ มัสยิด นะฮฎฮตุลอิสลาห ผูขอจดทะเบียนประกอบดวย ๑.
อิหมาม นายซาฟาฮี วันแอเลาะ ๒. คอเต็บนายอารีย พูลศิริ และ ๓. บิหลั่น นายประสิทธิ์ บุญยม
มัส ยิด ในปจ จุบ ัน นี้เ ปน มัส ยิด หลัง ที ่ ๔ ที่ไ ดส รา งขึ้น ในชุม ชนมุส ลิม ปากคลองลํ า รี มี ค วาม
สวยงามตั้งอยูริมคลองลําโพฝงตะวันออกตรงขามปากคลองลํารี อาคารมัสยิดเปนอาคาร ๒ ชั้น กวาง ๒๐ เมตร
ยาว ๔๐ เมตร ชั้นบนมีชานตอออกไปทางทิศเหนือและทิศใต ดานหนามีโดมขนาดใหญ ๑ โดม มีดาดฟาทาง
ดานหลังของอาคารมัสยิด มีหออาซานสูงจากชั้นดาดฟา ๑๘ เมตร หออาซานมีความสวยงามแลเดนเปนสงา
มัสยิดนะฮฎอตุลอิ
ลอิสลาหหลังที่ ๔ นี้ เปนมัสยิดที่มีขนาดใหญมาก มีพื้นที่ถงึ ๘๐๐ ตารางเมตร
สามารถจุผูทํานมัสการไดถึง ๘๐๐ คน ชั้นบนเปนที่นมัสการพระเจา ชั้นลางเปนอาคารอเนกประสงค การ
กอสรางอาคารมัสยิดใชเวลา ๑๘ ป ระหวาง พพ.ศ. ๒๕๐๗ – ๒๕๒๕
ปจจุบันมีฮัจยีอับดุลฮากีม วันแอเลาะดํ
แอเลาะ ารงตําแหนงอิหมามประจํามัสยิด
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(๒) มัสยิดมูไฮยิดดีน

มัสยิดมูไฮยิดดีน ตั้งอยูที่ หมูที่ ๖ตํา บลละหาร อํา เภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี จดทะเบียน
มัสยิดในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๐๑ เลขหมายทะเบียน ๑๔ มัสยิดมูไฮยิดดีน ผูขอจดทะเบียนประกอบดวย ๑.
อิหมาม ฮัจยีมะหะมุด เชื้อผูดี ๒. คอเต็บนายสมบูรณ โตะเถื่อน และ ๓. บิหลั่น นายสุวรรณ โตะเถื่อน (นาย
สมหวัง อาจหาญ)
เดิมเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๐ เปนชุมชนเล็กๆ มีบานเรือนที่อยูในชุมชนประมาณ ๒๐ หลังคา
เรือน ไมมีมัสยิดสําหรับประกอบศาสนกิจในชุมชน ชาวบานตองเดินทางไปละหมาดวันศุกรหรือวันออกอีด (วัน
ตรุษ อีดิ้ลฟต ริแ ละวัน ตรุษ อีดิ้ล อัดฮา) วันสํ า คัญ ทางศาสนาอิส ลามหรือ เมื่อ มีคนในชุ มชนเสีย ชีวิต ตองไป
ประกอบพิธีทางศาสนาที่มัสยิดนะฮฎอตุลอิสลาห (สุเหราปากคลองลํารี) หรือที่มัสยิดดารุลอาบีดีน (สุเหรา
แดง) ซึ่งอยูไกลไมสะดวกในการเดินทางในเวลาตอมาผูคนในชุมชนมีมากขึ้น ความคิดวาควรมีมัสยิดในชุมชน
ของตนมีมากขึ้น ดวยผูคนในชุมชนไดเห็นชอบรวมกันวาควรมีมัสยิดในชุมชนของตน ผูอาวุโสในชุมชนโดยการ
นํา ของอิหมามฮัจ ยีมะหมุด เชื้อผูดี ไดไปติดตอขอที่ดินจากทา นโตะกีฮัจยีฮูเซน เพื่อสรางมัสยิดพรอมกุโบร
(สุสาน) ไดรับบริจาคที่ดินจํานวน ๗ ไร ๓ งาน ๔๓ ตารางวา จากทานโตะกีฮัจยีฮูเซน จึงไดสรางมัสยิดเปนที่
ประกอบศาสนกิจพรอมสุสานและโรงเรียนประชาบาล เปนประโยชนแกผคู นในชุมชนมาจนถึงปจจุบัน
ปจจุบนั มี ฮัจยีอับดุลฮาลีม เจริญสุขวิทยาดํารงตําแหนงอิหมามประจํามัสยิด
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(๓) มัสยิดอัรเราะหมาตุล อิสลามิยะห

มัสยิดอัรเราะหมาตุลอิสลามียะห ตั้งอยูที่ เลขที่ ๑๒๗ หมูที่ ๗ตํตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี จดทะเบียนมัสยิดในวันที่ ๑ตุลาคม ๒๕๓๕ เลขหมายทะเบียน ๒๑มัมัสยิดอัรเราะหมาตุลอิสลามี
ยะห ผูขอจดทะเบียนประกอบดวย ๑.. อิหมาม นายสวัสดิ์ชัย และซัน ๒. คอเต็บนายสําราญ ชอบสันติ และ
๓. บิหลั่น นายเดะ รักหอม
เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๕๐ โตะกีมะฮ โตะวังสายและบรรดาลูกหลานทั้งหมดเปนทายาทของ
หลวงกามาและหลวงสะมะแอซึ่งเปนตนตระกูลของชาวมุสลิมบานทา อิฐมีตระกูลเชื้อผูดีไดเขา มาตั้งถิ่นฐาน
บานเรือนที่บริเวณคลองลากคอนเปนกลุมแรก จากนั้นมีชาวมุสลิมจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกกลุมหนึ่งที่
ไดเขามาอยูใ นชุมชนแหงนี้ดวย
โตะกีมะฮและโตะวังสายไดอุทิศที่ดินของทานและสรางบานเปนสถานที่สอนศาสนาและประกอบ
ศาสนกิจตอมาโตะครูมะมุดเชื้อผูดีซึ่งเปนเขยของโตะกีมะฮและเปนผูมีความรูทางศาสนาอิสลามดี ไดจัดตั้ง
สถาบันสอนศาสนาอิสลามียะหขึ้นในที่ดินที่ไดรับบริจาค
จาค เปนอาคารไมตั้งอยูริมคลองลากคอนตอมาอาคารที่
สรางไวนั้นชํารุดทรุดโทรม จึงไดมีการสรางอาคารมัสยิดขึ้นใหมแทนหลังเดิม และไดยา ยมาสรางติดกับถนนตลิ่ง
ชัน–สุสุพรรณบุรี เพื่อความสะดวกแกผูมาประกอบศาสนกิจและเรียนหนังสือ
ปจจุบันมี ฮัจยีนนาฟ
าฟหวังชม
ชมดํารงตําแหนงอิหมามประจํามัสยิด

34
(๔) มัสยิดดารุลอาบีดีน หรือสุเหราแดง

มัสยิดดารุลอาบีดีน ตั้งอยูท่ี หมูที่ ๗ตํตําบลละหาร อําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี จดทะเบียน
มัสยิดในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๔๙๔ เลขหมายทะเบียน ๑๒ มัสยิดดารุลอาบิดีน ผูขอจดทะเบียนประกอบดวย
๑. อิหมาม นายสมหวัง มนัสวกุล ๒. คอเต็บนายสมร ทับทิม และ ๓. บิหลั่น นายฮัจยีโนรี พูลพอกสิน
มัสยิดดารุลอาบีดีนเปนสุเหราเกาแกมีอายุมากถึง ๗๖ ป แลว ตั้งอยูริมคลองลากคอนผูคนใน
ชุมชนแหงนี้ไดเขามาตั้งถิ่นฐานอยูริมคลองลากคอนเมื่อกวา ๑๐๐ ปมาแลว ครอบครัวแรกที่เขามาหักรางถาง
ปาเพื่อทํานาคือฮัจยีมูโซะหและโตะคอดีเยาะห ซึ่งเปนชาวบานทาอิฐ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อไถ
หวา นปกดําขา วเสร็จแลว กลับไปที่บานทา อิฐ เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวจึงมาเก็บเกี่ยวขาว ตอมาจึงไดปลูกสรา ง
บานเรือนและสรางมัสยิดขึ้น ฮัจยีซอและห แมะกัน บุตรชายของทานเปนอิหมาม
มัสยิดหลังปจจุบันนี้เปนมัสยิดหลังที่ ๓ สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ เปนอาคารไมสักทองทั้งหลัง มี
๒ ชั้น หลังคาทรงปนหยา มุงดวยกระเบื้องสีแดง รอบชายคาตกแตงดวยฉลุไมสขี าว ดานทิศตะวันตกมีมุข หนา
จั่วมุขประดับดวยไมฉลุลายแบบเรือนขนมปงขิงที่สวยงาม ดานขางมีระเบียงตลอด ระหวางเสาระเบียงประดับ
ไมฉลุเปนมานแหวกที่สวยงาม ที่หนาบันมุขมีตัวเลขบอกปที่สรางอาคารมัสยิด ๒๔๗๖ ที่เรียกวา สุเหราแดง ก็
เพราะสีของตัวอาคารที่มีสอี อกแดงนอกจากนี้ดานหนาทางขึ้นมัสยิดจะมีหออาซาน หรือหอกระจายเสียงตั้งอยู
ดวย มีลักษณะเปนอาคารทรงกนหอยสูสูง ๔ ชั้นหนาตางแตละชั้นจะตกแตงดวยกระจกสี อาคารมัสยิดดารุลอา
บีดีนหรือสุเหราาแดงและหออาซาน
แดงและหออาซาน เปนสถาปตยกรรมที่มีความสวยงามมาก
วามสวยงามมากอีกแหงหนึ่งในอําเภอบางบัวทอง
สุเหราแดง เปดใหนักทองเที่ยวเยี่ยมชมภายนอกอาคารทุกวัน ในวันเสาร-อาทิตย จะมีนักเรียนมา
เรียนภาษาอาหรับและอัลกุรอาน ทั้งนี้สุเหราแดงยังคงเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมสําคัญตาง ๆ ทา
ทางศาสนา
อิสลามและเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนแหงนี้ นักทองเที่ยวจึงควรเคารพตอสถานที่ ไมสงเสียงดัง หรือขึ้น
อาคารหากยังไมไดรับอนุญาต
ปจจุบันมีฮฮััจยีอับดุลเกาะฮฮาร มนัสวกุล ดํารงตําแหนงอิหมามประจํามัสยิด
ขอมูลจาก https://www.suraodaeng.org/
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(๕) มัสยิดนูรุลอิสลาม หรือสุเหราเขียว

มัสยิดนูรุลอิสลาม ตั้งอยูที่ หมูที่ ๘ตํตําบลละหาร อําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี จดทะเบียน
มัสยิดในวันที่ ๒๕กุมภาพันธ ๒๔๙๒ เลขหมายทะเบียน ๕ มัสยิดนูรุลอิสลาม ผูขอจดทะเบียนประกอบดวย ๑.
อิหมาม นายปรัชญา เจริญสุข ๒. คอเต็บนายอามูเซาะ รักไทย และ ๓. บิหลั่น นายยะฮายอ
ยะฮายอ มะลา
มัสยิดนูรุลอิสลามเปนมัสยิดที่เกาแกแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี ตั้งอยูท่คี ลองลํารี
นูรลุ อิสลาม แปลวา รัศมีแหงความสันติ โดยบรรพบุรุษของชุมชนมัสยิดนูรุลอิสลาม (สุเหราเขียว)
อพยพมาจากภาคใตของประเทศไทย ที่ต้งั รกรากอยูที่ตําบลทาอิฐภายหลังไดขยับขยายมาเรื่อย ๆ จนถึงตําบล
ละหาร (ละหาร ในภาษามลายู
มลายูคือ ละแหร แปลวา ที่ลมุ ) และสัปบุรุษของชุมชนแหงนี้ ไดเริ่มจัดตั้งมัสยิดหลัง
แรก เพืพื่อใชในการประกอบพิธีทางศาสนาและเปนศูนยกลางประจําชุมชน แชบะหเรน ไดบริจาคที่ดินเพื่อสราง
มัสยิดและรวมบริจาคเงินเพื่อใชในการสรางมัสยิด มัสยิดหลังแรกสรางเปนอาคารไมทรงปนหยา หลังคาสังกะสี
ฝายืนทาสีฟาออน ตอมาอาคารมัสยิดหลังแรกทรุดโทรมลง จึงไดสรางอาคารมัสยิดหลังที่ ๒ มีโตะเยาะห (แก)
เซ็นเยาะ เปนอิหมา ม ตอมาในชุมชนมีสัปบุรุษมากขึ้น มัสยิดคับแคบไมสามารถที่จะรองรับบรรดาสัปบุรุษที่
มารวมประกอบศาสนกิจ จึงมีการสรางมัสยิดหลังใหมขึ้นเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น เมื่อโตะเยาะห
(แก) ถึงแกกรรมม ฮัจยีอะหหมัด เจริญสุข ดํารงตําแหนงอิหมามสืบตอมา
ปจจุบันมีอาจารยอุอมุ ัร เจริญสุขดํารงตําแหนงอิหมามประจํามัสยิด
ขอมูลเพิ่มเติมจาก http://masjidnurulislam
http://masjidnurulislam-sk.blogspot.com/p/blog-page.
page.html
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(๖) มัสยิดนูรุลฮิดายะหหรื
หรือสุเหราแสงประทีป

มัสยิดนูรุลฮิดายะห ตั้งอยูหมูท่ี ๙ตํตําบลละหาร อําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี จดทะเบียนมัสยิด
ในวันที่ ๓๑ตุลาคม ๒๕๑๒ เลขหมายทะเบียน ๑๘ มัสยิดนูรุลฮีดายาตุลอิสลาม ผูขอจดทะเบียนประกอบดวย ๑.
อิหมาม นายซอมัด มัดดอเลาะ ๒. คอเต็บนายนิยม อยูเจริญ และ ๓. บิหลั่น นายสุดิน เทศเซ็น
เปนมัสยิดประจําชุมชนแสงประทีป แตเดิมในชุมชนไมมีมัสยิดสัปบุรุษในชุมชนตองไปละหมาด
วันศุกรและวันอีดที่มัสยิดยามาลุดดีนป พ.ศ. ๒๕๐๗ ฮัจยีหวัง อยูเจริญ บริจาคที่ดิน ๒๐๐ ตารางวา โตะ นิ
บริจาคที่ดิน ๖๐๐ ตารางวา เพื่อสรางมัสยิด ชาวบานในชุมชนไดรวมกันบริจาคทรัพยสรางมัสยิดหลังแรกเปน
อาคารไมตอมาฮัจยะหแมะ ตะนีสะมิ ไดบริจาคที่ดินใหมสั ยิด ๓ ไร เพื่อสรางโรงเรียนประชาบาลแสงประทีป
พ.ศ. ๒๕๑๒ ไดสรางมัสยิดหลังใหมแทนหลังเดิม เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก๒ ชั้น ขนาดกวาง
๑๐ เมตร ยาว ๒๑.๕๐ เมตร ชั้นบนเปนที่ทําการนมัสการละหมาดวันศุกรสวนชั้นลางเปนที่สอนอัลกุรอาน
อาคารมัสยิดหลังใหมมีการวางศิลารากฐานเมื่อ พพ.ศ.๒๕๓๒อาจารย
อาจารยซาฟอี วันแอเลาะ ใหเกียรติเปนประธาน
วางศิลารากฐาน
ปจจุบันมี ฮัจยีอบั ดุลฮากีมอยูเจริญดํารงตําแหนงอิหมามประจํามัสยิด
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มัสยิดที่อยูระหวางขอจดทะเบียนมัสยิดตามแบบ มม.อ. ๒ จํานวน ๑ แหง
มูลนิธิซอและหอนุสรณ ๑๘ (มัสยิดอุลยา)

มูลนิธิซอและหอนุสรณ ๑๘ หรือ มัสยิดอุลยา ตั้งอยู หมูที่ ๓ตํตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี ไดรับใบอนุญาตจัจัดตั้งสมาคมหรือองคการ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๒๙ โดยนายอิสมาแอล ปู
เตะ เปนผูยื่นขออนุญาต และมีที่ตั้งสํานักงานใหญ ณ บานเลขที่ ๓๘ หมูที่ ๓ ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี
มูลนิธิซอและหอนุสรณ ๑๘ จดทะเบียนมูลนิธิในวันที่ ๒๐มกราคม ๒๕๓๕ เลขหมายทะเบียน
๓๑๗๖ผูขอจดทะเบียน คือ นายอิสมาแอล ปูเตะ ครูสอนศาสนา
มัสยิดอุลยากกอตั้งมาประมาณ ๔๑ปป เดิมเปนโรงเรียนสรางอยา งเรียบงาย หลังคามุงสังกะสี ฝา
จาก ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๓๗ ไดสรา งอาคารเรี
งอาคารเรียนเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในชื่อโรงเรียนวิทยาทาน
อิสลามและในป พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดจัดตั้งเปนมัสยิดชื่อวา มัสยิดอุลยา
ปจจุบันมี นายฮาริส ปูเตะดํารงตําแหนงอิหมามประจํามัสยิด
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๗.2 ประเพณีและงานประจําป
ตําบลละหาร มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และวันสําคัญทางศาสนา ทั้งไทยพุทธ-มุสลิม
ที่สืบทอดกันมาจนถึงปจจุบัน ไดแก
ศาสนาพุทธ ประกอบดวย
๑) ประเพณีสงกรานตเปนวันสําคัญหนึ่งของชาวไทย ซึ่งเปนประเพณีรดน้ําดําหัวผูใหญ จัดขึ้น
ชวงระหวางวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ภายในงานมีการทําบุญตักบาตร สรงน้ําพระพุทธรูป สรงน้ําพระสงฆ รดน้ํา
ดํา หัวผูสูงอายุในหมูบาน ประเพณีสงกรานตจัดขึ้นทุกหมูบานทั่วตําบล สําหรับองคการบริหารสวนตํา บลละ
หาร จัดตามโอกาสสมควรในชวงสงกรานตของทุกป บริเวณที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลละหาร
๒) ประเพณีลอยกระทงเปนวันสําคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น ๑๕ค่ํา เดือน ๑๒ ตาม
ปฏิ ทิ น จั น ทรคติ ไ ทย ตามปฏิ ทิ น จั น ทรคติ ล า นนา มั ก จะตกอยู ใ นราวเดื อ นพฤศจิ ก ายน ตามปฏิ ทิ น สุ ริ
ยคติ ประเพณีนี้กําหนดขึ้นเพื่อเปนการสะเดาะเคราะหและขอขมาตอพระแมคงคาบางหลักฐานเชื่อวาเปนการ
บูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝงแมน้ํานัมทามหานที และบางหลักฐานก็วาเปนการบูชาพระอุปคุตอรหันตหรือ
พระมหาสาวก สําหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงไดกําหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
บริเวณที่ติดกับแมน้ํา ลําคลอง หรือ แหลงน้ําตาง ๆ ซึ่งแตละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณที่นาสนใจแตกตางกันไป
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลละหาร จัดในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๒ ของทุกป บริเวณริมคลองลากคอน
๓) ประเพณีแหเทียนพรรษามีตนกําเนิดจากความเชื่อในเรื่องการถวายเทียนพรรษาใหแกวัด ซึ่ง
เปนโบราณประเพณีที่ทําสืบตอกันมาเปนเวลาชานาน เมื่อถึงฤดูเขาพรรษา ภิกษุทั้งปวงตองจําพรรษาในวัดเปน
เวลา ๓เดือน พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงไดจัดทําใหเปนกุศลพิธีขึ้น เมื่อไดนําเทียนไปถวายพระสงฆแลว ทานก็
จะไดจุดบูชาตอหนาพระประธานในพระอุโบสถ ตอมาจึงเริ่มมีการประกวดดานการตกแตงและประดับตนเทียน
กันของชุมชนตาง ๆ จึงทําใหเกิดเปนประเพณีแหเทียนพรรษาขึ้น งานประเพณีแหเทียนพรรษา มีวัตถุประสงค
เพื่อรักษาไวซึ่งขนมธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาของพุทธศาสนิกชน ในชวงกอนวันเขาพรรษา ชาวชุมชนตาง
ๆ จะมารวมตัวกันเพื่อประดิษฐลวดลายสําหรับประดับตนเทียนพรรษา เมื่อถึงวันงานก็จะมีการเคลื่อนยายตน
เทียนไปสูวัดการถายทอดเกิดขึ้นขณะที่คนในชุมชนมารวมตัวกันเพื่อทําเทียน ไมวาจะเปนเด็กหรือผูใหญจะมา
เรียนรูและฝกรวมกัน งานประเพณีแหเทียนเปนงานประจําปงานหนึ่ง ซึ่งถือไดวาดังไปทั่วโลก คนรุนใหมให
ความสนใจและรูสึกภาคภูมิใจกับงานประเพณีนี้ ซึ่งเปนแรงจูงใจใหเกิดการเรียนรูไดเปนอยางดีสําหรับองคการ
บริหารสวนตําบลละหาร จัดรวมกับอําเภอบางบัวทองเปนประจําทุกป โดยมีประชาชนในตําบลละหาร มารวม
แหเทียนพรรษามุงสูวัดละหาร
๔) วันมาฆบูชาเปนวันสําคัญหนึ่งของชนชาวไทย หมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน ๓ เนื่องใน
โอกาสคลาย วันที่พระพุทธเจาทรงแสดงโอวาทปาติโมกขวันมาฆบูชา เปนวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๓ มีเหตุการณ
อัศจรรยที่ พระสงฆสาวกของพระพุทธเจาจํานวน ๑,๒๕๐ รูป มาเฝาพระพุทธเจา ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห
แควนมคธ โดยมิไดนัดหมายกันพระสงฆ ทั้งหมดเปนพระอรหันตสําหรับในตําบลละหาร ประชาชนที่นับถือ
ศาสนาพุทธก็จะรวมตัวกันไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดในพื้นที่ใกลเคียง
๕) วันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น ๑๕ค่ํา เดือน ๖ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือน
พฤษภาคม หรือมิถุนายน ถือเปนวันสําคัญที่สุดทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากลวนมีเหตุการณที่เกี่ยวของกับการ
ถือกําเนิดของพระพุทธศาสนา คือ เปนวันที่พระศาสดา คือพระสัมมาสัมพุทธเจาประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน
ดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงใหความสําคัญกับวันวิสาขบูชานี้ และในวันที่ ๑๓ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒องคการ
สหประชาชาติไดยอมรับญัตติที่ประชุม กําหนดใหวันวิสาขบูชาเปนวันสําคัญของโลก โดยเรียกวา Vesak
Day ตามคําเรียกของชาวศรีลังกา ผูที่ยื่นเรื่องใหสหประชาชาติพิจารณา และไดกําหนดวันวิสาขบูชานี้ถือเปน
วันหยุดวันหนึ่งของสหประชาชาติอีกดวย ทั้งนี้ก็เพื่อใหชาวพุทธทั่วโลกไดมีโอกาสบําเพ็ญบุญเนื่องในวันประสูติ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖๕)ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร

39
ตรัสรู และปรินิพพานของพระบรมศาสดา โดยการที่สหประชาชาติไดกําหนดใหวันวิสาขบูชาเปนวันสําคัญของ
โลกนั้น ไดใหเหตุผลไววา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเปนมหาบุรุษผูใหความเมตตาตอหมูมวลมนุษย
เปดโอกาสใหทุกศาสนาสามารถเขามาศึกษาพุทธศาสนา เพื่อพิสูจนหาขอเท็จจริงไดโดยไมจําเปนตองเปลี่ยนมา
นับถือศาสนาพุทธ และทรงสั่งสอนทุกคนโดยใช ปญญาธิ คุณ โดยไมคิดคา ตอบแทนสําหรั บในตํา บลละหาร
ประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธก็จะรวมตัวกันไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดในพื้นที่ใกลเคียง
๖) วันอาสาฬหบูช าตรงกับ วันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๘ นับเปนวั นที่สํา คัญ ในประวั ติศ าสตรแหง
พระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองคทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู เปนครั้งแรกแกเบญจ
วัคคียทั้ง ๕ ณ มฤคทายวัน ตําบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณซึ่งปจจุบันตั้งอยูในประเทศ
อินเดีย ด วยพระพุทธองคทรงเปรีย บดังผูทรงเปนธรรมราชา ก็ ทรงบัน ลือธรรมเภรียั งล อแหงธรรมใหหมุ น
รุดหนา เริ่มตนแผขยายอาณาจักรแหงธรรม นําความรมเย็นและความสงบสุขมาใหแกหมูประชา สําหรับใน
ตําบลละหาร ประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธก็จะรวมตัวกันไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดในพื้นที่ใกลเคียง
๗) วันเขาพรรษาเปนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา แปลวา "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆตอง
อยูประจํา ณ วัดใดวัดหนึ่งระหวางฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหนาที่จะตองจาริกโปรดสัตว
และเผยแผพระธรรมคําสั่งสอนแกประชาชนไปในที่ตาง ๆ ไมจําเปนตองมีที่อยูประจํา แมในฤดูฝน ชาวบานจึง
ตําหนิวาไปเหยียบย่ําหญาและพืชอื่น ๆ จนเสียหาย พระพุทธเจาจึงทรงวางระเบียบการจําพรรษาใหพระภิกษุอยู
ประจําที่ตลอด ๓เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแตวันแรม ๑ค่ํา เดือน ๘ของทุกป เรียกวา "ปุริมพรรษา"ถาปใดมี
เดื อ น ๘สองครั้ ง ก็เ ลื่ อนมาเปนวั นแรม ๑ค่ํ า เดื อนแปดหลั ง และออกพรรษาในวั น ขึ้ น ๑๕ค่ํา เดื อน ๑๑
เรียกวา "ปจฉิมพรรษา"
๘) วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ค่ํา เดือน ๑๑เปนสําคัญวันหนึ่งของพระภิกษุสงฆ คือ เปน
วันสิ้นสุดการจําพรรษา หรือออกจากพรรษาที่ไดอธิษฐานเขาจําพรรษาตลอดระยะเวลา ๓เดือน ในวันออก
พรรษาในพระไตรป ฎกกลาวไววา เปนวันที่ พระสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จลงจากสวรรค ชั้นดาวดึงสมายังโลก
มนุษย หลังจากที่พ ระองคไดเสด็จไปจําพรรษา และแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเทพบุตรพุทธมารดา ซึ่งอยู
สวรรคชั้นดุสิต แตลงมาฟงพระธรรมเทศนาที่ชั้นดาวดึงส พุทธศาสนิกชนถือวาเปนโอกาสอันดีที่จะกระทําการ
บําเพ็ญกุศล เชน ทําบุญตักบาตร จัดกไม ธูป เทียน ไปบูชาพระที่วัดและฟงพระธรรมเทศนาสําหรับในตําบลละ
หาร ประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธก็จะรวมตัวกันไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดในพื้นที่ใกลเคียง
ศาสนาอิสลาม ประกอบดวย
๑) วันเมาลิดคําวาเมาลิดเปนภาษาอาหรับ แปลวาวันประสูติของทานนบีมูฮําหมัด (ซ.ล.) ตรงกับ
จันทรที่ ๑๒เดือนรอบิอุลเอาวัล ณ นครเมกกะฮ ประเทศ ซาอุดีอาระเบียเปนวันแหงการเฉลิมฉลองคลายวัน
เกิดของทา นศาสดามูฮําหมัดในวันดังกลาว ชาวมุสลิมจะไดจัดงานถวายความรําลึกถึงทา นศาสดามูฮํา หมัด
(ซ.ล.) ในพิธีจะมีการนําประวัติของทานศาสดามากลาวถึงเปนโวหารสดุดี มีทั้งการกลาวดวยรอยแกวและรอย
กรอง ซึ่งจะใชหนังสือ อัลบัรซันญี ในการอาน วัตถุประสงคเพื่อเผยแพรเกียรติคุณทานศาสดาผูมีพระคุณและ
แสดงความกตเวทิตาคุณ และเปนประหนึ่ง เพื่อสอนใหเยาวชนไดรูจักบุคคลสําคัญทางศาสนา นอกจากนี้ยังมี
การอานคัมภีรอัล-กุลอาน การอานดูอาขอพรจากองคอัลเลาะฮ เมื่อเสร็จพิธีทางศาสนาแลวก็จะมีการทําบุญ
เลี้ยงกันที่มัสยิดหรือที่บาน ปจจุบันมีการจัดวันเมาลิดรวมกันเปนระดับตําบล อําเภอ หรือจังหวัด เรียกวางาน
เมาลิดกลาง มีการประกวดการอานพระคัมภีรอัลกุลอาน และแสดงปาฐกถาธรรม กลาวถึงผลงานและคุณธรรม
ของทานนบีมูฮําหมัด สําหรับในตําบลละหาร ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะรวมตัวกันจัดงานที่มัสยิดใน
พื้นที่ของตนเอง
๒) วันอาซูรออชวงเวลา ตรงกับวันที่ ๑๐ เดือนมุฮัรรอม ซึ่งเปนเดือนแรกของปของศาสนาอิสลาม
(ประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกป) ความเปนมาของการกวนขาวอาซูรอ หรือกวนขนมอาซูรอสืบเนื่องจากได
เกิดน้ําทวมใหญในสมัยนบีนุฮ (อล) ทําใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสิน ไรนาของประชาชนและสาวกของนบีนุฮ
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(อล) และคนทั่วไปอดอาหาร นบีนุฮ (อล) จึงประกาศใหผูที่มีสิ่งของเหลือพอจะรับประทานได ใหเอามากอง
รวมกัน และใหเอาของเหลานั้นมากวนเขาดวยกัน เพื่อใหทุกคนไดรับประทานอาหารกันโดยทั่วหนา
การกวนขาวอาซูรอ (ขนมอาซูรอ) เปนประเพณีทองถิ่นของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต คําวา อาซูรอ เปนภาษาอาหรับ แปลวา การผสม การรวมกัน คือการนําสิ่งของที่รับประทานไดหลายสิ่ง
หลายอยางมากวนรวมกัน มีทั้งชนิดคาวและหวาน การกวนขาวอาซูรอจะใชคนในหมูบานมาชวยกันคนละไม
คนละมือ เพื่อความสามัคคีและสรางความพรอมเพรียงเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน อันมีผลตอการอยูรวมกันของ
สังคมอยางมีความสุข กอนจะแจกจายใหรับประทานกัน เจาภาพจะเชิญบุคคลที่นับถือของชุมชนขึ้นมากลาว
ขอพร (ดูอา) กอน จึงจะแจกใหค นทั่วไปรับ ประทานกันสํา หรับ ในตํา บลละหาร ประชาชนที่นับ ถือศาสนา
อิสลามก็จะรวมตัวกันจัดงานที่มัสยิดในพื้นที่ของตนเอง
๓) การถือศีลอดมาจากภาษาอาหรับวา "อัศ-เศาม" หรือ "อัศ-ศิยาม" ในทางภาษา หมายถึง การ
ละ การงด การระงับยับยั้ง การควบคุม ครองตน เชน การละความชั่ว ยับยั้งสิ่งตางๆ ที่เกิดจากอารมณฝายต่ํา
สวนความหมายในทางศาสนา หมายถึง การละเวนการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม การรวมสังวาสระหวางรุงสาง
จนตะวันลับขอบฟา งดเวนการพูดจาโกหก เหลวไหล ไรสาระ เวนจากการประพฤติชั่ว ทั้งโดยลับและเปดเผย
ถือปฏิบัติตามแบบอยางที่ทานศาสดามุฮัมหมัด (ซ .ล.) ไดทรงกําหนดไวโดยใหควบคุม พรอมทั้งมือ เทา หู ตา
ใจ ลิ้น และอวัยวะทุกสวน มิใหใชไปในทางไรสาระโดยจะกระทําในเดือนรอมฎอน (เดือนที่ ๙ตามปฏิทินทาง
จันทรคติของอิสลาม) ของทุกป เปนเวลาประมาณ ๒๙ถึง ๓๐วัน ถูกกําหนดบังคับใชสําหรับมุสลิมทุกคน ซึ่งถูก
บัญญัติในเดือนซะอบาน (เดือนที่ ๘หลังจากทานศาสดามุฮัมหมัด (ซ.ล.) อพยพจากมักกะฮ สูมาดีนะฮ ได ๒ป
(ปฮิจเราะฮที่ ๒) และไดปฏิบัติกันมาจนตราบเทาทุกวันนี้ การถือศีลอดเปนการทดลองและฝกหัดรางกาย ให
รูจักอดกลั้น ใหรูจักสภาพอันแทจริงของผูที่อัตคัดขัดสน ทําใหเกิดความเห็นอกเห็นใจกัน เปนการขัดเกลาจิตใจ
ใหบริสุทธิ์ผองแผวพนจากอํานาจใฝต่ํา และมีคุณธรรม
๔) วันอีดิ้ลฟตริตรงกับวันขึ้น ๑ค่ํา เดือนเชาวาล ซึ่งเปนเดือน ๑๐ตามปฏิทินอิสลาม ซึ่งเปนวัน
ออกบวช หรือ เสร็จสิ้นจากเดือนแหงการถือศีลอด เปนวันรื่นเริงประจํา ป ชาวมุสลิมจะไปเยี่ยมเยียนพอแม
ญาติพี่นอง เพื่อนบาน เพื่ออภัยตอกันในสิ่งที่ผานมา เปนวันที่ทุกคนมีความสุขมาก มุสลิมจะมีการประกอบ
พิธีกรรมพรอมเพรียงกันทั่วโลก ในวันอีดีลฟตรี มุสลิมทุกคนจะตองจายซะกาตฟตเราะห คือ การบริจาคทาน
แกคนยากจนอนาถา สําหรับในตําบลละหาร ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะรวมตัวกันจัดงานที่มัสยิดใน
พื้นที่ของตนเอง
๕) วันอีดิ้ลอัฎฮา ตรงกับวันที่ ๑๐เดือน ซุลฮิจยะห หรือตรงกับเดือน ๑๒ของปฏิทินอิสลาม ซึ่ง
เปนการฉลอง วันออกฮัจญจะมีการเชือดสัตวเปนพลี แลวจะทํากุรบัน แจกจา ยเนื้อเพื่อเปนทานแกญาติมิตร
สัต ว ที่ ใ ชใ นการเชื อ ดพลี ไดแ ก อูฐ วั ว แพะ เป น การขั ดเกลาจิ ต ใจของมนุ ษ ย ใ ห เ ป น ผู บ ริ จ าค เป น การ
เอื้อเฟอเผื่อแผตอเพื่อนมนุษย และในวันสําคัญ ดังกลาว ชาวมุสลิมจะเดินทางกลับภูมิสําเนาของตน มารวม
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยพรอมเพรียงกัน ไดพบปะ สังสรรคกับเพื่อน ญาติพี่นอง เพื่อจะไดขออภัยตอ
กันสําหรับในตําบลละหาร ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะรวมตัวกันจัดงานที่มัสยิดในพื้ นที่ของตนเอง
๗.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
ตําบลละหารนิยมใชภาษาถิ่นภาคกลาง ไดแก ภาษาที่ใชพูดกันในจังหวัดภาคกลางของประเทศ
ไทย ซึ่งเปนภาษาราชการ และเปนภาษาประจําชาติ ภาษากรุงเทพฯ ถือเปนภาษาถิ่นภาคกลาง ที่ยอมรับกันวา
เปนภาษามาตรฐานที่กําหนดใหคนในชาติ ใชรวมกันเพื่อสื่อสารใหตรงกัน
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๘. ทรัพยากรธรรมชาติ
๘.1 ทรัพยากรน้ํา
แหลงน้ําใตดิน
แหลงน้ําใตดินของตําบลละหาร มีระดับความลึกสวนใหญอยูในชวง ๑๐ - ๔๕ เมตร เปนประเภท
ใหปริมาณน้ํานอย โดยทั่วไปเปนแหลงน้ําใตดินที่มีคุณภาพดี อัตราการไหล ๑ – ๓๐ ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง
แตในบางพื้นที่คุณภาพน้ําปานกลาง เนื่องจากมีตะกอนของสนิมเจือปนอยู
การชลประทาน
พื้น ที่ ใ นตํ า บลละหาร อยูใ นเขตพื้ นที่ ช ลประทาน โดยมี โ ครงการชลประทานพระยาบั น ลื อ
รับผิดชอบแจกจายน้ําเขาพื้นที่เกษตรกรของตําบลละหาร ครอบคลุมทั้งตําบล
ในเขตพื้นที่ตําบลละหารมีแหลงน้ําตามธรรมชาติจํานวน ๖ สายดังนี้
๑.คลองลํารี แยกจากคลองลําโพไปทางทิศตะวันตกขนานกับคลองพระราชาพิมลตัดกับคลองขุด
ใหมหรือคลอกเจ็ก จากนั้นไปบรรจบคลองลากคอนในเขตอําเภอไทรนอย
๒. คลองลากคอน เปนคลองที่ขุดแยกจากคลองลํา โพไปทางทิศตะวัน ตกขนานกับคลองลํา รี
ผา นตําบลละหาร ตําบลราษฎรนิยม อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี อําเภอลาดหลุมแกวจังหวัดปทุมธานีไป
บรรจบคลองพระยาบันลือ ที่อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓. คลองเจ็กหรือคลองขุดใหม คลองเจ็กขุดแยกจากคลองพระราชาพิมลฝงทิศเหนือที่ตํา บล
บางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง ตรงไปอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี
๔. คลองตาคลาย หรือคลองตาคลายใหญ เปนคลองขุดแยกจากคลองพระราชาพิมลฝงทิศเหนือ
ใกลวัดไทรนอยแตเดิมคลองตาคลายเปนคลองเล็กที่ขุดจากคลองพระราชาพิมลตรงไปวัดคลองตาคลายในเขต
อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี ตอมามีการขุดคลองลากคอนแยกจากคลองพระยาบันลือที่อําเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเขาคลองพระราชาพิมล จึงมีการขุดคลองลากคอนในชวงที่ผานอําเภอลาดหลุมแกว
จังหวัดปทุม ธานี แยกไปทางทิศตะวันตกผา นตําบลราษฎรนิยม อํา เภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี ไปบรรจบ
คลองตาคลายที่ใกลปากคลองตาคลาย และขุดขยายปากคลองตาคลา ยใหกวางกวาเดิม ชาวบานจึงเรียกวา
คลองตาคลายใหญคลองนี้จึงชวยระบายน้ําจากคลองพระยาบันลือซึ่งอยูใกลแมน้ําเจาพระยาสงน้ําเขาสูคลอง
พระราชาพิมล และคลองซอยตางๆ ในอําเภอบางบัวทองและอําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี
การขุดคลองสายนี้จึงขุดใกลปากคลองตาคลา ยที่แยกจากคลองพระราชาพิมลไปบรรจบปลาย
คลองลากคอนที่ขุดแยกจากคลองพระยาบันลือที่บานอางแตก เพื่อระบายน้ําจากคลองพระยาบรรลือเขาใน
คลองพระราชาพิมล
๕. คลองลําโพ คลองลําโพขุดผานตําบลละหารทางทิศตะวันออก มีคลองลํารีและคลองลากคอน
ขุดแยกคลองลําโพ คลองนี้รับน้ํา จากคลองบางบัวทองและคลองขวางบนที่ตําบลคลองขอย อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
๖. คลองขุด คลองขุดเปนคลองชลประทานที่ขุดผานในตําบลละหารเพื่อเปนคลองสงน้ําใหแก
ชาวนาที่ทาํ นาชวงระหวางคลองลากคอนและคลองลํารีไดมีน้ําเพียงพอในการทํานา
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๘.๒ ปาไม
ตํา บลละหาร มีพื้น ที่ป ระมาณ ๑๑,๓๕๐ ไรพบว า ไมมีพื้น ที่ปา ไมส งวนแหงชาติแ ละพื้น ที่ปา
อนุรั กษ ดังนั้นจึงเปนผลทําใหพื้นที่สีเขียวเกษตรกรรม หรือสีเขียวที่โลงเพื่อนัน ทนาการและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมของเมืองมีจํานวนนอยหรือแทบจะไมมี ซึ่งสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน เนื่องจาก
พื้นที่มีจํากัด และสวนใหญถูกนําไปใชเปนที่อยูอาศัยทําการเกษตรและสรางโรงงานอุตสาหกรรม
๘.๓ ภูเขา
ตําบลละหาร ไมมีภูเขาเนื่องจากเปนตําบลที่ตั้งอยูในที่ราบลุมบนฝงแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันตก
พื้นที่สวนใหญจึงเปนที่ราบลุม มีคูคลองธรรมชาติ และที่ขุดขึ้นใหมจํานวนมาก
๘.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่สาํ คัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การใชป ระโยชนที่ดิ นของตํา บลละหาร มีก ารขยายตัว ของเมือ งในรูป แบบการกระจายตาม
เสนทางคมนาคมสายหลักที่เชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานคร เปนผลทําใหการใชประโยชนที่ดินตําบลละหาร มีการ
เปลี่ยนแปลงจากการใชป ระโยชนที่ดินสวนใหญจากพื้นที่เกษตรกรรม เปนพื้นที่เพื่อการอยูอาศัย ตลอดจน
กิจกรรมทางธุรกิจการคาที่ตอบสนองความตองการของผูอยูอาศัยบริเวณพื้นที่ดังกลาว
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สวนที่ ๒
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
โดยที่รฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดใหรัฐ พึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปน
เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ให
สอดคลองและบูรณาการกัน เพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไปตามที่
กํ า หนดในกฎหมายว า ด ว ยการจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร ช าติ และต อ มาได มีก ารตราพระราชบัญ ญั ติ ก ารจั ด ทํ า
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เพื่อรับผิดชอบในการ
จัดทํารางยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิธีการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ ในการ
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง กําหนดมาตรการสงเสริม และสนับสนุนใหประชาชนทุก
ภาคสวนดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
เพื่อ ให เ ป น ไปตามที่ กํ า หนดในพระราชบั ญ ญั ติก ารจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตรช าติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรช าติดา นตาง ๆ รวม ๖ คณะ เพื่อ
รับผิดชอบในการดําเนินการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ตลอดจนไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของอยางกวางขวาง เพื่อ
ประกอบการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติตามที่กฎหมายกําหนด
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
สถานการณ แนวโนมในการพัฒนาประเทศ
ในปจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความทาทายการพัฒนาในหลายมิติ ทั้งในมิติเศรษฐกิจที่
โครงสรางเศรษฐกิจยังไมสามารถขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมอยางเต็มที่ ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการและภาค
เกษตรยังอยูในระดับต่ํา คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไมสอดคลองกับความตองการในการขับเคลื่อน
การพัฒนาของประเทศ มิติทางสังคมที่การยกระดับรายไดของประชาชน การแกปญหาดานความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ํา การพัฒนาคุณภาพการใหบริการและการขยายโอกาสในการเขาถึงระบบบริการสาธารณะยังคงมี
ชองวางที่สามารถพัฒนาตอไปได มิติสิ่งแวดลอมที่การฟนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังเปน
ประเด็นสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการภาครัฐที่ยังขาดความตอเนื่อง
และความยืดหยุนในการตอบสนองความตองการในการแกปญหาของประชาชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยังมีสถานการณที่ กําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้ งการเปลี่ ยนแปลงโครงสราง
ประชากรที่มีสัดสวนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ความก าวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด ความทาทายใหม ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางของ
ความสัมพันธระหวางประเทศ ทั้งดานความมั่นคงและเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกันอยางซับซอนจากการรวมกลุม
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ภายในภูมิภาคและการเปดเสรีดานตาง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิเวศ ซึ่งสถานการณดังกลาวจะกอใหเกิดความทาทายในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติความมั่นคง เศรษฐกิจ
สังคม และสิ่ งแวดล อม ดั งนั้น ประเทศไทยจําเป นต องมี การวางแผนยุ ทธศาสตรด านตาง ๆ ที่รอบคอบและ
ครอบคลุมเพื่อเปนกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาอยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
วิสัยทัศน เปาหมาย และตัวชี้วัด
วิสัยทัศนประเทศคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สราง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของ
ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย
๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ
การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรช าติดานความ
มั่นคง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตรชาติ
ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน
มีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และ
มีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรที่ไมใช
รัฐรวมถึงประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด ประกอบดวย (๑) ความสุขของประชากรไทย (๒) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ (๓)
ความพร อมของกองทั พ หนว ยงานดา นความมั่น คง และการมีสว นรว มของภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง (๔) บทบาทและการยอมรับในดานความมั่นคงของไทยใน
ประชาคมระหวางประเทศ และ (๕) ประสิทธิภ าพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม โดยประเด็น
ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ประกอบดวย ๕ ประเด็น ไดแก
๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสรางเสริมความสงบเรียบรอยและสันติสุขใหเกิ ด
ขึ้นกับประเทศชาติบานเมือง โดย (๑) การพัฒนาและเสริมสรางคนในทุกภาคสวนใหมีความเขมแข็ง มีความ
พรอม ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีสว นร วมในการแก ไขปญ หา (๒) การพัฒนาและเสริมสรางความ
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จงรั ก ภั ก ดีตอ สถาบัน หลั กของชาติ (๓) การพั ฒนาและเสริ มสรา งการเมือ งในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแกประโยชนของประเทศชาติมากกวา
ประโยชนสวนตน และ (๔) การพัฒนาและเสริมสรางกลไกที่สามารถปองกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปญหา
ความมั่นคงที่สําคัญ
๒. การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง เพื่อแกไขปญหาเดิม และปองกันไมให
ปญหาใหมเกิดขึ้น โดย (๑) การแกไขปญหาความมั่นคงในปจจุบัน (๒) การติดตาม เฝาระวัง ปองกัน และแกไข
ปญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม (๓) การสรางความปลอดภัยและความสันติสุขอยางถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
และ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งทางบกและทางทะเล
๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคงของชาติ
เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหนวยงานดานความมั่นคง โดย (๑) การพัฒนาระบบงานขา ว
กรองแหงชาติแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแหงชาติ กองทัพและ
หนวยงานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ใหพรอมปองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และ
เผชิญกับภัยคุกคามไดทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพรอมแหงชาติและการ
บริหารจัดการภัยคุกคามใหมีประสิทธิภาพ
๔. การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคกรภาครัฐ
และที่มิใชภาครัฐ เพื่อสรางเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญ กาวหนา ใหกับประเทศชาติ
ภูมิภาค และโลก อยางยั่งยืน โดย (๑) การเสริมสรางและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ (๒)
การเสริมสรางธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (๓) การรวมมือทางการพัฒนากับประเทศ
เพื่อนบาน ภูมิภาค โลก รวมถึงองคกรภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ
๕. การพัฒนากลไกการบริห ารจัด การความมั่นคงแบบองคร วม เพื่อใหกลไกสํา คั ญ ตา ง ๆ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการใชหลักธรรมาภิบาล และการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด โดย (๑) การ
พัฒนากลไกใหพรอมสําหรับการติดตาม เฝาระวัง แจงเตือน ปองกัน และแกไขปญหาความมั่นคงแบบองครวม
อยางเปนรูปธรรม (๒) การบริหารจัดการความมั่นคงใหเอื้ออํานวยตอการพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ และ (๓)
การพัฒนากลไกและองคกรขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนนการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก (๑) “ตอยอดอดีต” โดย
มองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจอัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติ
ที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดานอื่น ๆ นามาประยุกตผสมผสานกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม (๒) “ปรับปจจุบัน” เพื่อ
ปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศในมิติตาง ๆ ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง
โครงสรา งพื้นฐานวิท ยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทั ล และการปรับ สภาพแวดล อ มให เ อื้อต อการพั ฒนา
อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารอนาคต และ (๓) “สร า งคุ ณ ค า ใหม ใ นอนาคต” ด ว ยการเพิ่ ม ศั ก ยภาพของ
ผูป ระกอบการ พั ฒ นาคนรุ น ใหม รวมถึ ง ปรับ รู ป แบบธุ ร กิ จ เพื่ อ ตอบสนองต อ ความต อ งการของตลาด
ผสมผสานกับ ยุ ทธศาสตรที่รองรับ อนาคต บนพื้นฐานของการตอยอดอดี ตและปรับ ปจจุบัน พรอมทั้ งการ
สงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหมขยายโอกาสทาง
การคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้น
กลางและลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน
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ตัวชี้วัด ประกอบดวย (๑) รายไดประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
และการกระจายรายได (๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศทั้งในปจจัยการผลิตและแรงงาน (๓) การลงทุนเพื่อ
การวิจัยและพัฒนา และ(๔) ความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดา นการ
สรางความสามารถในการแขงขัน ประกอบดวย ๕ ประเด็น ไดแก
๑. การเกษตรสรางมูลคา ใหความสําคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลคา
และความหลากหลายของสินคา เกษตร ประกอบดวย (๑) เกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น (๒) เกษตรปลอดภัย (๓)
เกษตรชีวภาพ (๔) เกษตรแปรรูปและ (๕) เกษตรอัจฉริยะ
๒. อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต โดยสรางอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตที่ขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสูประเทศที่พัฒนาแลวดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหงอนาคต ประกอบดวย (๑) อุตสาหกรรม
ชี วภาพ (๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย ครบวงจร (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิ จิ ทัล ข อมู ล และ
ปญญาประดิษฐ (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนสงและโลจิสติกส และ (๕) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
๓. สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว โดยการรักษาการเปนจุดหมายปลายทางที่สําคัญ
ของการทองเที่ย วระดับ โลกที่ดึงดูดนักทองเที่ย วทุกระดับและเพิ่มสัดสว นของนั กทอ งเที่ ยวที่มีคุ ณภาพสู ง
ประกอบดวย (๑) ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม (๒) ทองเที่ยวเชิงธุรกิจ (๓) ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ความงามและแพทยแผนไทย (๔) ทองเที่ยวสําราญทางน้ํา และ (๕) ทองเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
๔. โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพในดาน
โครงขา ยคมนาคม พื้นที่ แ ละเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสรา งพื้น ฐานทางเศรษฐกิ จ โดย (๑)
เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ (๒) สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ
(๔) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม และ (๕) รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม สรางและพัฒนาผูประกอบการยุคใหม ที่มี
ทักษะและจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการ ที่มีความสามารถในการแขงขันและมีอัตลักษณชัดเจน โดย
(๑) สรางผูประกอบการอัจฉริยะ(๒) สรางโอกาสเขา ถึงบริการทางการเงิน (๓) สรางโอกาสเขาถึงตลาด (๔)
สรางโอกาสเขาถึงขอมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ
ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยมีเปาหมายการพัฒนาที่
สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกงและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมทั้งกาย
ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและ
ผูอื่น มัธยัสถอดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะ
ที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการ
เรี ย นรู แ ละการพัฒ นาตนเองอย า งต อ เนื่ อ งตลอดชีวิต สู การเป นคนไทยที่ มี ทัก ษะสู ง เปน นวั ต กร นั กคิ ด
ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
ตัวชี้วัด ประกอบดวย (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเปนอยูที่ดีของคนไทย (๒)
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต และ (๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็น
ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย ๗ ประเด็น ไดแก
๑. การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม มุงเนนใหสถาบันทางสังคมรวมปลูกฝงคานิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค โดย (๑) การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมผานการเลี้ยงดูในครอบครัว (๒) การบูรณา
การเรื่องความซื่อสัตย วินยั คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (๓) การสรางความ
เขมแข็งในสถาบันทางศาสนา (๔) การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน (๕) การสรางคานิยม
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และวั ฒ นธรรมที่ พึ ง ประสงค จ ากภาคธุ ร กิ จ (๖) การใชสื่ อ และสื่อ สารมวลชนในการปลูก ฝ งค า นิ ย มและ
วัฒนธรรมของคนในสังคม และ (๗) การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม
๒. การพั ฒนาศั ก ยภาพคนตลอดชว งชี วิต มุ ง เน น การพัฒ นาคนเชิ ง คุ ณภาพในทุ ก ช ว งวั ย
ประกอบดวย (๑) ชวงการตั้งครรภ/ปฐมวัย เนนการเตรียมความพรอมใหแกพอแมกอนการตั้งครรภ (๒) ชวงวัย
เรี ย น/วัยรุน ปลูกฝงความเป นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรีย นรูที่สอดรับ กับ ศตวรรษที่ ๒๑ (๓) ช วงวั ย
แรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคลองกับความตองการของตลาด และ (๔) ชวงวัย
ผูสูงอายุ สงเสริมใหผูสูงอายุเปนพลังในการขับเคลื่อนประเทศ
๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ ๒๑ มุงเนนผูเรียน
ใหมีทักษะการเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา โดย (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนา
ทักษะสําหรับศตวรรษที่ ๒๑ (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม (๓) การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต (๕) การสราง
ความตื่นตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตําแหนงของประเทศไทยในภูมิภาค
เอเชียอาคเนยและประชาคมโลก (๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม และ (๗)
การสรางระบบการศึกษาเพื่อเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
๔. การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย โดย (๑) การพัฒนาและสงเสริมพหุปญญา
ผานครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดลอม รวมทั้งสื่อตั้งแตระดับปฐมวัย (๒) การสรางเสน ทางอาชีพ
สภาพแวดลอมการทํางาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมสําหรับผูมีความสามารถพิเศษผานกลไกตาง ๆ และ
(๓) การดึ ง ดูดกลุม ผูเชี่ ยวชาญตางชาติแ ละคนไทยที่ มีความสามารถในต า งประเทศใหมาสรางและพัฒ นา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับประเทศ
๕. การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งดานกาย ใจสติปญญา และสังคม โดย
(๑) การสรางความรอบรูดานสุขภาวะ (๒) การปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (๓) การสราง
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะที่ดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสรางสุข
ภาวะที่ดี และ (๕) การสงเสริมใหชุมชนเปนฐานในการสรางสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่
๖. การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดย
(๑) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย (๒) การสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน
องคกรปกครองสวนท องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (๓) การปลูกฝงและพัฒนา
ทักษะนอกหองเรียน และ (๔) การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
๗. การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย (๑)
การสงเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานใหกลายเปนวิถีชีวิต (๒) การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ (๓) การสงเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสูระดับอาชีพ และ (๔) การ
พัฒนาบุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ
ที่ใหความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชนประชาสังคม ชุมชนทองถิ่น มารวมขับเคลื่อน
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทําเพื่อสวนรวม การกระจายอํานาจและความ
รับผิดชอบไปสูกลไกบริห ารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการ
จั ด การตนเอง และการเตรี ย มความพร อ มของประชากรไทยทั้ ง ในมิ ติ สุ ข ภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคม
ใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง
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ตัวชี้วัด ประกอบดวย (๑) ความแตกตางของรายไดและการเขาถึง บริ การภาครัฐระหว างกลุม
ประชากร (๒) ความกาวหนาของการพัฒนาคน (๓) ความกาวหนาในการพัฒนาจังหวัดในการเปนศูนยกลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ สัง คม และเทคโนโลยี และ (๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสู งอายุ โดยประเด็น
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบดวย ๔ ประเด็น ไดแก
๑. การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐาน
ราก (๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุมครองผูบริโภค (๓) กระจายการถือครองที่ดินและการเขาถึงทรัพยากร (๔)
เพิ่ มผลิ ต ภาพและคุม ครองแรงงานไทยใหเป น แรงงานฝมื อที่ มี คุ ณ ภาพและความริ เ ริ่ ม สร างสรรค มี ความ
ปลอดภัยในการทํางาน (๕) สรางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกชวงวัย ทุกเพศ
ภาวะและทุกกลุม (๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุงเปาเพื่อชวยเหลือกลุมคนยากจนและกลุมผูดอยโอกาสโดยตรง
(๗) สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะสําหรับผูมีรายไดนอยและ
กลุมผูดอยโอกาส และ (๘) สรางความเปนธรรมในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางทั่วถึง
๒. การกระจายศู นย กลางความเจริ ญทางเศรษฐกิจ สั งคมและเทคโนโลยี โดย (๑) พั ฒนา
ศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (๒) กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
แตละกลุมจังหวัดในมิติตาง ๆ (๓) จัดระบบเมืองที่เอื้อตอการสรางชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให
สามารถตอบสนองตอสังคมสูงวัยและแนวโนมของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (๔) ปรับโครงสรางและแกไข
กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน เพื่อวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุมจังหวัด (๕)
สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานขอมูลความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (๖) การพัฒนากําลังแรงงานในพื้นที่
๓. การเสริมสร างพลังทางสังคม โดย (๑) สรา งสังคมเขมแข็ งที่ แบ งป นไม ทอดทิ้ งกัน และมี
คุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคสวนตาง ๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓)
สนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (๔) สงเสริม
ความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสรางสรรคสังคม (๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคม
และวัฒนธรรม และ (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสรางสรรค เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล
๔. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
โดย (๑) สงเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนใหมีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ
ครอบครัว การเงินและอาชีพ (๒) เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง (๓) สรางการ
มีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ เพื่อสรางประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สรางภูมิคุมกันทางปญญาใหกับชุมชน
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร ตอสิ่งแวดลอม มีเปาหมาย
การพัฒ นาที่สํ า คั ญ เพื่ อนํา ไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนในทุกมิ ติ ทั้ง มิติดา นสังคม เศรษฐกิ จ
สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอยาง
บูรณาการ ใชพื้นที่เปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดเขามามีสวน
รวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยเปนการดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะ
เปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตโดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลทั้ง ๓ ดาน อันจะนําไปสู
ความยั่งยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง
ตั ว ชี้วั ด ประกอบด ว ย (๑) พื้ น ที่ สี เ ขี ย วที่ เ ป น มิ ตรกั บ สิ่ ง แวดล อ ม (๒) สภาพแวดลอ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมไดรับการฟนฟู (๓) การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (๔) ปริมาณกาซ
เรือนกระจก มูลคาเศรษฐกิจฐานชีวภาพโดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ประกอบดวย ๖ ประเด็น ไดแก
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๑. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพิ่มมูลคาของเศรษฐกิจฐาน
ชี วภาพให สอดคล องกั บยุ ทธศาสตรด านการสรางความสามารถในการแข งขั น (๒) อนุ รั กษแ ละฟ น ฟู ความ
หลากหลายทางชี วภาพในและนอกถิ่นกําเนิด (๓) อนุรั กษ และฟนฟู แมน้ําลํ าคลองและแหล งน้ําธรรมชาติทั่ว
ประเทศ (๔) รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (๕) สงเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
๒. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพิ่มมูลคาของเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟนฟู และสรางใหมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทั้งระบบ (๓) ฟนฟูชายหาดที่เปน
แหลงทองเที่ยว ชายฝงทะเลไดรับการปองกันและแกไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝงแบบบูรณาการ
อยางเปนองครวม และ (๔) พัฒนาและเพิ่มสัดสวนกิจกรรมทางทะเลที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
๓. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ โดย (๑) ลดการปลอย
กาซเรือนกระจก (๒) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวของ
กั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิอากาศ (๓) มุ งเป า สูการลงทุนที่ เปน มิตรต อสภาพภูมิ อ ากาศในการพั ฒนา
โครงสรางพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน และ (๔) พัฒนาและสรางระบบรับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและ
โรคอุบัติซ้ําที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
๔. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมืองที่เติบโต
อยางตอเนื่อง โดย (๑) จัดทําแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึง
พื้ นที่ อนุ รักษ ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภู มินิ เวศอย างเป นเอกภาพ (๒) พั ฒนาพื้ นที่ เมื อง ชนบท
เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอยางยั่งยืน (๓) จัดการมลพิษที่มี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลและคามาตรฐานสากล (๔)
สงวนรักษา อนุรักษฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปตยกรรมและศิลปะวัฒนธรรมอัตลักษณ
และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอยางยั่งยืน (๕) พัฒนาเครือขายองคกรพัฒนาเมืองและชุมชน
รวมทั้งกลุมอาสาสมัคร ดวยกลไกการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในทองถิ่น และ (๖) เสริมสรางระบบสาธารณสุขและ
อนามัยสิ่งแวดลอมและยกระดับความสามารถในการปองกันโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ํา
๕. พัฒนาความมั่นคงน้ํา พลังงาน และเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดย (๑) พัฒนาการ
จัดการน้ําเชิงลุมน้ําทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงดานน้ําของประเทศ (๒) เพิ่มผลิตภาพของน้ําทั้งระบบในการใช
น้ําอยางประหยัด รูคุณคา และสรางมูลคาเพิ่มจากการใชน้ําใหทัดเทียมกับระดับสากล (๓) พัฒนาความมั่นคง
พลังงานของประเทศและสงเสริมการใชพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๔) เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
โดยลดความเขมขนของการใชพลังงาน และ (๕) พัฒนาความมั่นคงดานการเกษตรและอาหารของประเทศและ
ชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเขาถึงอาหาร
๖. ยกระดั บ กระบวนทัศ น เ พื่ อ กํ า หนดอนาคตประเทศ โดย (๑) ส ง เสริ ม คุณ ลั ก ษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบ
ยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดลอม (๓) จัดโครงสรางเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นรวม ดานการ
บริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สําคัญ และ (๔) พัฒนาและดาเนิน โครงการที่ยกระดับ
กระบวนทัศน เพื่อกําหนดอนาคตประเทศ ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม บนหลักของการ
มีสวนรวม และธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพั ฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเปาหมายการ
พัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม”
โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่ในการกํากับ
หรือในการใหบริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มี
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ความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํา
นวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงาน
เทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวน
รวมเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็วและโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตอง
รวมกั นปลูกฝ งคานิยมความซื่อสัตยสุจริตความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุ จริต
ประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาที่จําเปน มีความทันสมัยมีความ
เปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําและเอื้อตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมี
การบริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
ตัว ชี้วั ด ประกอบดวย (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะของ
ภาครัฐ (๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (๓) ระดับความโปรงใสการทุจริต ประพฤติมิชอบและ (๔)
ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ ประกอบดวย ๘ ประเด็น ไดแก
๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยางสะดวก
รวดเร็ว โปรงใส โดย (๑) การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและเปนระดับแนวหนาของภูมิภาค
และ (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช
๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปน เปา หมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย (๑) ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ และ (๓) ระบบ
ติดตามประเมินผลที่สะทอนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติในทุกระดับ
๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวม
ในการพัฒนาประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (๒) ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
และ (๓) สงเสริมการกระจายอํานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนทองถิ่นใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเป น
หนวยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยูบนหลักธรรมาภิบาล
๔. ภาครัฐมีความทันสมัย โดย (๑) องคกรภาครัฐมีความยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการพัฒนา
ประเทศ และ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย
๕. บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกมีความสามารถสูง
มุงมั่น และเปนมืออาชีพ โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนที่มีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม และ (๒)
บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนา
ในอาชีพ
๖. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (๑) ประชาชนและภาคีตาง ๆ ใน
สังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม
และความซื่อสัตยสุจริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เปนธรรมและ
ตรวจสอบได และ (๔) การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบแบบบูรณาการ
๗. กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาที่จําเปน โดย (๑) ภาครัฐจัด
ใหมีกฎหมายที่สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (๒) มีกฎหมายเทาที่จําเปน และ (๓)
การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ เทาเทียมมีการเสริมสรางประสิทธิภาพการใชกฎหมาย
๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค โดย (๑)
บุคลากรและหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยท่พี ึงไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม (๒) ทุกหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกรวมกันใน
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ทุกขั้นตอนของการคนหาความจริง (๓) หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพง อาญาและปกครองมี
เปาหมายและยุทธศาสตรรวมกัน (๔) สงเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชน และการมีสวนรวม
ของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ (๕) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
จากสถานะของประเทศบริบ ทการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่ประเทศกํ าลังประสบอยู ทํา ใหก าร
กําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการ
พัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
๑๒ ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายไดป านกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีค วามมั่นคง มีความมั่งคั่งและมียั่งยืน สัง คมอยูรวมกัน อยางมี
ความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
ยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร โดย
มี ๖ ยุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และอีก ๔ ยุทธศาสตรที่เปนปจจัยสนับสนุน ดังนี้
๑. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
๒. การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
๓. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
๔. การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
๕. การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน
๖. การบริห ารจั ดการในภาครัฐ การป อ งกั นการทุ จริตประพฤติ มิช อบ และธรรมาภิ บ าลใน
สังคมไทย
๗. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
๘. การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๙. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
๑๐. ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
 แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน
แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร เปนภูมิภาคที่มีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาค
ภายในประเทศ เนื่องจากเปนที่ตั้งของเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร และเปนที่ตั้งของหนวยงานราชการระดับ
กระทรวง หนวยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนําทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่
ดีที่สุด รวมทั้งสถาบันธุรกิจ และสถาบันการเงินชั้นนําของประเทศ ขณะเดี ยวกันภาคกลางตั้งอยูในพื้นที่ลุม
แมน้ําขนาดใหญที่มีความอุดมสมบูรณเปน “อูขาว อูน้ํา” ของประเทศ และเปนพื้นที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตอนใตของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม
ซึ่งเปนเสนทางลัดโลจิสติกส (Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก
ดังนั้ น การพัฒนาภาคกลางสูความ “มั่นคง มั่งคั่ ง ยั่งยื น” จําเปนต องรั กษาความมี ชื่ อเสียงของ
กรุงเทพมหานครใหเปนเมืองชั้นนําระดับโลกตลอดไป ควบคูไปกับการใชศักยภาพพื้นฐานดานความอุดมสมบูรณของ
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ดินและน้ํา และความพรอมของสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยในการยกระดับภาคการเกษตรสูเกษตรอุตสาหกรรม
ที่ใชเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อผลิตสินคาและบริการที่มีมูลคาสูง รวมทั้งการพัฒนาเสนทางลัดโลจิสติกสเชื่อมโยง
ทวาย (เมี ยนมา) กับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อใหภาคกลางเปนพื้นที่ยุ ทธศาสตรในการ
เชื่อมโยงเสนทางการคาการขนสงระหวางทะเลตะวันตกและทะเลตะวันออกในระยะยาว
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
ภาคกลางมีบ ทบาทสํา คัญ ในการเชื่อ มโยงกับ ทุก ภาคภายในประเทศ เนื่องจากเปน ที่ตั้ง ของ
กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นนําทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด นอกจากนี้ ภาค
กลางยั งมี แหลง ทอ งเที่ ยวที่มีชื่อเสียง สภาพพื้ น ที่ แ ละระบบชลประทานที่อุ ดมสมบู ร ณ เป นฐานเศรษฐกิจ
อุ ต สาหกรรมที่ สํา คั ญ ของประเทศ และเป น พื้ นที่แ นวระเบี ย งเศรษฐกิ จ ตอนใตข องอนุ ภู มิ ภ าคลุ มน้ํ า โขง
(Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเปนเสนทางลัดโลจิสติกส
(Landbridge) เชื่อ มโยงภู มิภาคอาเซีย นกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ภาคกลางจึงมีเ ปา หมายที่ จ ะ
“พัฒนากรุงเทพฯ สูมหานครทันสมัยและภาคกลางเปนฐานการผลิตสินคาและบริการที่มีมูลคาสูง”
วัตถุประสงค
๑. เพื่อรักษาภาพลักษณของกรุงเทพมหานคร ใหเปนเมืองที่มีความทันสมัย และเปนเมืองนาอยู
นาเที่ยวในลําดับตน ๆ ของโลกตลอดไป
๒. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหอยูดีมีสุขทั้งสุขภาพกาย จิตใจ มีความมั่นคงดาน
อาชีพและรายได และมีสภาพแวดลอมที่ดี
๓. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการดาน
การเกษตร อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว อยางตอเนื่อง
๔. เพื่อฟนฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน
เปาหมาย
๑. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคกลางขยายตัวเพิ่มขึ้น
๒. สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภาคกลางลดลง
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาฐาน
๒๕๖๒

๒๕๖๓

อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โต ๒,๓๙๙,๐๙๑
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ทางเศรษฐกิจของ
ลานบาท
ไมต่ํากวา
ไมต่ํากวา
ภาคกลาง
(มูลคา CMV รอยละ ๓.๕ รอยละ ๓.๕
ป ๒๕๕๙)
สัมประสิทธิ์ความไม
๐.๔๐๖
ลดลงต่ํากวา ลดลงต่ํากวา
เสมอภาค (Gini
(ป๒๕๖๐)
๐.๔๐๐
๐.๔๐๐
Coefficient)
ในการกระจายรายได
หมายเหตุ : ตัวชี้วัดและคาเปาหมายภาคกลาง ไมรวมกรุงเทพมหานคร

๒๕๖๔

๒๕๖๕

เพิ่มขึ้น
ไมต่ํากวา
รอยละ ๓.๕

เพิ่มขึ้น
ไมต่ํากวา
รอยละ ๓.๕

๒๕๖๒๒๕๖๕
เพิ่มขึ้น
ไมต่ํากวา
รอยละ ๓.๕

ลดลงต่ํากวา
๐.๔๐๐

ลดลงต่ํากวา
๐.๔๐๐

ลดลงต่ํากวา
๐.๔๐๐
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนากรุงเทพฯ เปนมหานครทันสมัยระดับโลกควบคูกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเมือง
แนวทางการพัฒนา
๑) เรงพัฒนาระบบขนสงมวลชนและระบบขนสงสาธารณะ อาทิ รถไฟฟา รถเมล ฯลฯ
เพื่อบรรเทาปญหาจราจรและใหประชาชนเขาถึงบริการระบบขนสงสาธารณะที่สะดวกสบายและปลอดภัยใน
การเดินทาง
๒) กอสรางถนนวงแหวน โครงขายเสนทางถนนที่ขาดความเชื่ อมโยง (Missing Link)
สะพานขามแมน้ําเจาพระยา ฯลฯ เพื่อลดปญหาความแออัดและคับคั่งของปริมาณการจราจรในเขตเมือง ลด
ปญ หาคอขวด เปนการเชื่อมตอโครงขายการเดินทางเพื่ออํานวยความสะดวกในการเขาถึงและลดเวลาการ
เดินทาง รวมทั้งสรางความเชื่อมโยงระหวางเมือง
๓) จัดระเบียบการใชประโยชนที่ดินโดยใชมาตรการผังเมืองควบคุมการใชพื้นที่รวมทั้ง
คุมครองแหลงอนุรักษและทัศนียภาพเมือง ตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมืองใหสวยงาม มีพื้นที่ สีเขียวและ
สวนสาธารณะ
๔) พั ฒ นาระบบดู แ ลผู สู ง อายุ โดยส ง เสริ ม การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม ให
สอดคลองตอความตองการและเอื้อตอการใชชีวิต รวมทั้งพัฒนารูปแบบและคุณภาพการบริการสาธารณสุข
ระดับปฐมภูมิและบริการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุ และออกแบบโครงสรางพื้นฐานและบริการตาง ๆ ให
สามารถรองรับคนทุกกลุมในสังคมไดอยางเทาเทียมกัน (Universal Design) เพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ และ
สงเสริมใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริการตาง ๆ อยาง
เสมอภาคและเทาเทียมกัน
๕) ปองกันและแกไขปญหาขยะ น้ําเสีย น้ําทวม และมลพิษทางอากาศ ในเขตพื้ นที่ที่มี
ปญหาความรุนแรงและความเสียหายเปนมูลคาสูง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๖) วางระบบปองกันภัยอาชญากรรมและภัยกอการรายในเขตกรุงเทพมหานคร และพื้นที่
ตอเนื่อง รวมทั้งพื้นที่ที่มีปญหาอาชญากรรม ปญหาการจราจร และปญหาความรุนแรงในสังคม โดยการใช
เทคโนโลยี การบังคับใชกฎหมาย การปลูกจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมือง ตลอดจนสรางเครือขาย
เฝาระวัง เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
๗) พัฒนากรุง เทพมหานครเปนเมืองนาอยูอัจ ฉริยะ โดยการจั ดทํา ผังภู มินิเวศเพื่ อการ
จัดการพื้นที่ และพัฒนาเมืองใหเปนเมืองที่มีความนาอยู อัจฉริยะ และสามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เปนที่อยูอาศัย ลดความเหลื่อมล้ํา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุกกลุม โดยยังคงรักษาอัต
ลักษณของพื้นที่ ซึ่งระยะแรกดําเนินการที่บางซื่อเพื่อเปนตนแบบพัฒนาพื้นที่รอบสถานีระบบขนสงมวลชน
และเมืองอัจฉริยะแหงแรก (Smart City) ในไทย และภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและ สราง
ความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการทองเที่ยวทั่วทั้งภาค
แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวระดับนานาชาติ อาทิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ชายหาด
ชะอํา-หัวหิน สนามกอลฟระดับโลกที่เพชรบุรี กาญจนบุรี และพระนครศรีอยุธยา ใหเปนฐานการกระจายรายได
และการสรางงาน โดยยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการดานการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานระดับนานาชาติและ
เปนที่ประทับใจของนักทองเที่ยว รวมทั้งพัฒนาการทองเที่ยวเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวชายฝงทะเลตะวันตกของ
ภาคกลาง ไดแก จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ เชื่อมกับจังหวัดชุมพร และระนอง ของภาคใต
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๒) พั ฒ นาแหล ง ท องเที่ย วมรดกโลกพระนครศรีอ ยุ ธ ยาอย า งยั่ งยื น โดยฟน ฟู บู ร ณะ
โบราณสถาน และเตรีย มความพรอ มของเมื อ งให ส ามารถรองรั บภั ย พิ บัติ โดยเฉพาะอุ ทกภั ย ได อย า งมี
ประสิทธิภาพ
๓) อนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา เพื่อรักษาอัตลักษณของเมืองใหเปน
มรดกทางวัฒนธรรมที่สืบ ทอดความเจริญรุงเรืองดานศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญของชาติตลอดไป อาทิ พื้นที่
เกาะรัตนโกสินทรในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองเกาเพชรบุรี เมืองเกากาญจนบุรี เมืองเก าราชบุรี เมืองเกา
สุพรรณบุรี และเมืองเกาลพบุรี
๔) พัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพ เชน กลุมประวัติศาสตรและศาสนา กาญจนบุรี สุพรรณบุรี-พระนครศรีอยุธยา-อางทอง-สิงหบุรี-ชัยนาท-ลพบุรี-สระบุรี-นครปฐม-ราชบุรี-เพชรบุรี กลุมดูแล
สุข ภาพดวยแพทยแผนไทย อาทิ นนทบุรี-สมุทรสาคร-นครปฐม-เพชรบุรี และกลุมท องเที่ ยวทางน้ํา อาทิ
พระนครศรีอยุธยา-นนทบุรี-ปทุมธานี-อางทอง-สิงหบุรี โดยปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยวและกิจกรรม
การทองเที่ยวใหมีคุณคาและมูลคาเพิ่ม มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงการทองเที่ยวระหวางจังหวัดอยาง
ยั่งยืน รวมทั้งบริหารการทองเที่ยวโดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ
๕) เพิ่มมาตรฐานแหลงทองเที่ยวทองถิ่นและแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน เชน ตลาดสามชุ ก
ตลาดน้ําอัมพวา ตลาดน้ําดําเนินสะดวก เกาะเกร็ด ทองเที่ยวธรรมชาติสวนผึ้ง อุทยานแหงชาติแกงกระจาน ฯลฯ
โดยปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก กิจกรรมการทองเที่ยว สินคาและบริการดานการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานสากล
๖) พัฒนาการเขาถึงแหลงทองเที่ยวชุมชน แหลงผลิตสินคา OTOP และแหลงทองเที่ยว
เชิงเกษตร เพื่อใหมีเสนทางหรือเครือข ายการคมนาคมที่สามารถเดินทางเขาไปยั งแหลงทองเที่ยวไดอย าง
สะดวกและปลอดภัย เปนการขยายเสนทางการทองเที่ยวและกระจายรายไดสูชุมชน
ยุ ทธศาสตรที่ ๓ ยกระดั บการผลิต สิน คา เกษตรและอุต สาหกรรมโดยใช นวั ตกรรม
เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค เพื่อใหสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
๑) นําผลการวิจัยและพัฒนาดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมาใชประโยชนใน
เชิงพาณิชย เชน นําผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิทยาศาสตรขาวแหงชาติมาใชในการพัฒนาการผลิตขาว
ในพื้นที่ เพื่อเพิ่มผลผลิตตอไร เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพขาวซึ่งเปนสินคาสงออกที่สําคัญของประเทศ
ใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาด เปนตน
๒) พัฒนามาตรฐานฟารมเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย (Food Safety)จากสินคาเกษตรหลัก
ของภาค ไดแก ขาว พืชผัก มะพราว โคนม โคเนื้อ สุกร ไก เปด กุง ปลา โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เปนแหลงผลิต
สําคัญ ไดแก จังหวัดชัยนาท สิงหบุรี อางทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม
และประจวบคีรีขันธ เพื่อการสงออกสินคาเกษตรคุณภาพสูง ที่สอดคลองกับความตองการ ของผูบริโภคใน
ตลาดเฉพาะและตลาดระดับบน
๓) สงเสริมการใช เทคโนโลยี การเกษตรเพื่อยกระดับ สู Smart Farmerและ Smart
Farming โดยสงเสริมใหเกษตรกรมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีการผลิตที่ทั นสมัยและพันธุที่
เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดใหมีประสิทธิภาพ
๔) ฟนฟูความอุดมสมบูรณทรัพยากรประมงทะเล โดยเรงรัดการอนุรักษ ฟนฟู และการ
จัดการใชประโยชนทรัพยากรประมงและสิ่งแวดลอมใหเปนระบบเหมาะสม ควบคูไปกับการสงเสริมและพัฒนา
อาชีพ เชน การสงเสริม การวิจั ย และถา ยทอดเทคโนโลยีการจัด การและวิ ธีการเพาะเลี้ ยงสั ต ว น้ํา เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพิ่ม การสงเสริมและพัฒนาการประมงพื้นบาน รวมทั้งการสงเสริมและ
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พัฒนาธุรกิจการประมง เปนตน ในพื้นที่ที่มีศักยภาพดานการประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําบริเวณชายฝงรอบ
อาวไทย ไดแก จังหวัดประจวบคีรขี ันธ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ
๕) เพิ่มความสามารถการแขงขันอุตสาหกรรมประมง (สมุทรสาคร) อุตสาหกรรมกอสราง
(สระบุรี) อุตสาหกรรมยานยนตและอิเล็กทรอนิกส (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ) สูการใช
เทคโนโลยีที่สูงขึ้นและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๖) พัฒนาทักษะแรงงานใหมีความรูขั้นสูง เพื่อยกระดับและปรับเปลี่ยนทักษะแรงงานให
กาวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถรองรับอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
๗) พัฒนากาญจนบุร-ี ราชบุรี-เพชรบุรีตอนบนใหเปนแหลงอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรและปศุสัตว และกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมเชื่อมโยงกับแหลงผลิต ในเมียนมา โดยเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสเพื่อลดตนทุนในการขนสงสินคา รวมทั้งยกระดับคุณภาพสินคาอุตสาหกรรมใน
พื้นที่ใหมีความทันสมัยและใหไดมาตรฐานสากลไปสูตลาดอาเซียน
๘) สงเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEsและ Start Up โดยใหความสําคัญกับ การเสริมสราง
องคความรูใหแกผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจ อาทิ การนํางานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการใชกลยุทธการตลาด ฯลฯ เพื่อใหสามารถเริ่มตนธุรกิจและเติบโตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ ๔ บริหารจัดการน้ําและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแกไขปญหาน้ําทวม ภัยแลง
และคงความสมดุลของระบบนิเวศอยางยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาแหล งน้ํา และระบบกระจายน้ํา ในพื้น ที่แ ลง ซ้ําซาก อาทิ จั งหวัดกาญจนบุรี
ประจวบคีรีขันธ ราชบุรี และลพบุรี เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ํา โดยปรับปรุงและบํารุงรักษา
แหลงน้ําเดิม วางแผนจัดสรรน้ําเพื่อรองรับ ความตองการใชน้ําที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของกิจ กรรม ทาง
เศรษฐกิจและชุมชนไดอยางพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งจัดทําแหลงเก็บกักน้ําขนาดเล็กกระจาย ในพื้นที่
การเกษตรเพื่อบรรเทาและแกไขปญหาขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง
๒) ป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาน้ํ า ท ว มพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ชุ ม ชน แหล ง ประวั ติ ศ าสตร
โบราณสถาน และพื้นทีน่ ้ําทวมซ้ําซาก อาทิ จังหวัดชัยนาท อางทอง สิงหบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร
นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยเพิ่มแหลงเก็บกักน้ําที่เปนแกมลิง สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงจัดตั้งกลุมเฝาระวังภัยน้ําทวม
๓) ปองกันและแกไขปญหาการทรุดตัวของแผนดิน รวมทั้งปญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มใน
เฉพาะเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๔) หยุดยั้งการบุกรุกทําลายพื้นที่ปาและสงเสริมการฟนฟูปาเสื่อมโทรม ในพื้นที่จังหวั ด
กาญจนบุรี เพชรบุรี และราชบุรี โดยการปลูกปาเพิ่มเติม และเพิ่มมาตรการเฝาระวังและปองกันการบุกรุกปา
สนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการพื้นที่ปาชุมชนไมใหเสื่อมโทรมลง
๕) ขุดลอกลําน้ําเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ําและใชในการขนสง อาทิ แมน้ําเจาพระยา
แมน้ําทาจีน ฯลฯ และเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือ และปรับปรุงทาเรือโดยสารสาธารณะในแมน้ําและลํา
คลองสาขาที่สําคัญ อาทิ แมน้ําเจาพระยา แมน้ําปาสัก และลําคลองสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รวมทั้งฟนฟูคุณภาพน้ําแมน้ําเจา พระยาและทา จีนตอนลางในพื้นที่ พระนครศรีอยุธ ยา ปทุ มธานี นนทบุรี
สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร
๖) ฟนฟูพื้นที่ชายฝงทะเลที่เสื่อมโทรม อาทิ ปองกันและแก ไขป ญหาการกั ดเซาะชายฝง
ทะเลในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ โดยการจัดทําแนว
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ปองกันการกัดเซาะชายฝงดวยวิธีการที่เหมาะสม เชน ปลูกปาชายเลน และการทําแนวไมไผกันคลื่น แกไขปญหา
มลพิษทางทะเล และชายฝง โดยการบริหารจัดการขยะที่ลงสูทะเล และคราบน้ํามันในพื้นที่อาวไทยตอนใน
ยุทธศาสตรที่ ๕ เปดประตูการคา การลงทุน และการทองเที่ยว เชื่อมโยง เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาทางหลวงพิเศษระหวางเมือง และรถไฟ เชื่อมกรุงเทพ–กาญจนบุรี เพื่อเชื่อมโยง
พื้นที่เศรษฐกิ จชายแดนของภาคกับ พื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศใหสามารถเกื้อหนุน และติ ดตอทางการ
พัฒนาระหวางพื้นที่ไดโดยสะดวกและรวดเร็ว
๒) เรงพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบานพุน้ํารอน อําเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี ใหเปนประตูเชื่อม Southern Economic Corridorจากทาเรือทวาย-ทาเรือแหลมฉบังทาเรือสีหนุวิลล ประเทศกัมพูชา-ทาเรือวังเตา ประเทศเวียดนาม โดยพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวกดานการเดินทางและขนสงเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน
๓) พัฒนามาตรฐานดานชายแดนไทย-เมียนมา บานพุน้ํารอน ดานเจดียสามองค และ ดาน
สิงขร เพื่อเชื่อมโยงการคา การลงทุน และการทองเที่ยว กับเมียนมา โดยจัดระเบียบการใชประโยชนที่ดิน ให
สอดคลองกับการพัฒนาในอนาคต พรอมทั้งปรับปรุ งและพัฒนาระบบโลจิ สติกส ระบบสาธารณูป โภคและ
สาธารณูปการ จุดบริการและสิ่งอานวยความสะดวกบริเวณจุดผานแดน ตลอดจนระเบียบและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ
๔) พัฒนาเมื องและพื้น ที่เศรษฐกิ จ ของภาคกลางตามแนวแกนหลั กการเชื่ อมโยง เขต
เศรษฐกิจพิเศษทวายกับ EECโดยจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับการพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ เพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเที่ยวเชื่อมโยงระหวางไทยกับเมียนมา
ยุทธศาสตรที่ ๖ พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับ ทุกภาคเพื่อเสริ มสราง
เสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ําภายในประเทศ
แนวทางการพัฒนา
๑) เรงดําเนินการแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการคมนาคมขนสงที่เชื่อมโยงภาคกลางกับ
ภาคอื่น ๆ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบขนสงทางรางใหเปนโครงขายหลักในการขนสงของประเทศ
และรองรับการเชื่อมโยงกับการขนสงรูปแบบอื่น ๆ เพื่อกระจายประโยชนและโอกาสจากจุดความเจริญหลัก
ของประเทศใหเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ภ าคอื่น ๆ ซึ่งจะทํา ใหเกิดการกระตุนการพั ฒนาและลดความเหลื่อมล้ํา
ระหวางภาค อาทิ
(๑ ) เชื่อมโยงภาคเหนือ ดวยรถไฟความเร็ วสู งกรุงเทพฯ-พิษณุโ ลก และรถไฟทางคู
ลพบุร-ี ปากน้ําโพ
(๒) เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดวยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา
และทางหลวงพิเศษระหวางเมืองบางปะอิน-นครราชสีมา
(๓) เชื่อมโยงภาคตะวันออก ดวยรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-ระยอง ทางหลวงพิเศษ
พัทยา-มาบตาพุด และรถไฟทางคูฉะเชิงเทรา-คลองสิบเกา-แกงคอย
(๔) เชื่อมโยงภาคใตและภาคใตชายแดน ดวยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ–หัวหิน และ
รถไฟทางคูประจวบคีรีขันธ-ชุมพร
๒) พั ฒ นาพื้ น ที่ โ ดยรอบสถานี ข นส ง มวลชนในเมื อ งที่ มี ศั ก ยภาพที่ สํ า คั ญ อาทิ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พระนครศรีอยุธยา และบริเวณเมืองชายแดนที่มีศกั ยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองพุน้ํารอน โดยสนับสนุนใหมีการจัดทาโครงการนํารองที่ใช
แนวทางการจัดรูปที่ดิน การผังเมืองควบคูกับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน
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 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
สรุปแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางปริมณฑล พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ * (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
เปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด
เปนศูนยกลางการคาการลงทุน บริการธุรกิจและการพาณิชย การผลิตอุตสาหกรรมระดับประเทศ
ศูนยกลางโลจิสติกส ศูนยบริการดานสุขภาพ (Medical Hub) แหลงผลิตอาหารปลอดภัยการศึกษาระดับ
มาตรฐานสากล ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สูการเปนเมืองนาอยู
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด
๑. เศรษฐกิจมั่นคง ประเมินอัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัด รอยละ ๓.๐
๒. ประชาชนมั่งคั่ง ประเมินจากมูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัดเฉลี่ยตอหัว เพิ่มขึ้นรอยละ ๓
๓. ความสุขที่ยั่งยืน ประเมินจากคาดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุมตจังหวัดตองไม
นอยกวาคาเฉลี่ยของป พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ (หรือไมนอยกวา ๐.๖๓๕๐)
ประเด็นการพัฒนาของกลุมจังหวัด
๑. เพิ่มความสามารถในการผลิตและศักยภาพของคนทํางาน และผูประกอบการ SMEs ทั้งในภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการ
๒. พั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐาน ระบบโลจิ ส ติ ก ส อ ย า งเป น ระบบ พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การน้ํ า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
๓. การพัฒนาเมืองและชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของประชาชน สูการเปน
สังคมนาอยู รองรับการเติบโตของกรุงเทพมหานคร
๔. พัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมอยางยั่งยืน
 แผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
วิสัยทัศน “จังหวัดนนทบุรี เปนเมืองที่อยูอาศัยคุณภาพดีและมีเศรษฐกิจสรางสรรค”
(Nonthaburi as a city’s of the best Habitat with High. Quality, and The city of creative economy)
เปาประสงครวม/วัตถุประสงค
๑. จังหวัดนนทบุรเี ปนเมืองที่นาอยูรองรับการอยูอาศัยของคนทุกระดับ
๒. จังหวัดนนทบุรใี หเปนเมืองแหงเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคาและภาคบริการให
มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล
๓. จังหวัดนนทบุรใี หเปนเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
พันธกิจของจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
๑. พัฒนาและบริหารจัดการจังหวัดนนทบุรีใหเปนเมืองที่นาอยูรองรับการอยูอาศัยของคนทุกระดับ
๒. พัฒนาและสงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๓. เสริมสรางและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีใหเปนเมืองแหงเศรษฐกิจสรางสรรค เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับ
สินคาและภาคบริการใหมีคณ
ุ ภาพและไดมาตรฐานสากล
๔. พัฒนาและบริหารจัดการจังหวัดนนทบุรีใหเปนเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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ประเด็นยุทธศาสตร/ประเด็นการพัฒนา สําหรับแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
 ประเด็นยุทธศาสตร/ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัย
ของประชาชนทุกระดับ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร/วัตถุประสงค :
๑. จังหวัดนนทบุรเี ปนเมืองที่มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมแกการเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัย
ของประชาชนทุกระดับ
๒. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี และมีการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาที่ :
๑. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการขนสงสาธารณะ ระบบขนสงมวลชน และระบบสาธารณูปโภค เพื่อ
รองรับการเติบโตของเมืองและบริการประชาชนอยางทั่วถึง
๒. สรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และอํานวยความยุติธรรมใหกับ
ประชาชน
๓. พัฒนาและสงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม มีความภูมิใจใน
ความเปนคนนนท และเทิดทูนไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. พัฒนาระบบการใหบริการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง
 ประเด็นยุทธศาสตร/ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคใหกับ
ภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคอุตสาหกรรมและการทองเที่ยวที่มีคุณภาพและมี
มาตรฐานสากล
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร/วัตถุประสงค
๑. จังหวั ดนนทบุรีเปนเมืองแหงเศรษฐกิจสรางสรรค เพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ
อยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาที่ :
๑. สงเสริมและเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสรางความเติบโตจากฐานราก
๒. ฟนฟู พัฒนา และสงเสริมใหเปนเมืองทองเที่ยวเชิงสรางสรรคดานประวัติศาสตร กีฬา วิถีชีวิต
และสุขภาพ
๓. สงเสริมและพัฒนาใหเปนแหลงผลิตภาคเกษตรกรรมที่มีคุณภาพและเชิงสรางสรรค
๔. สงเสริมและพัฒนาใหศูนยกลางธุรกิจและพาณิชยกรรม รวมทั้งการลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่มี
คุณภาพและเชิงสรางสรรค
๕. พัฒนาศักยภาพแรงงานใหมีความสามารถในการประกอบอาชีพ
 ประเด็นยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนาที่ ๓ : พัฒนาใหเปนเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร/วัตถุประสงค :
๑. เพื่อพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการมลพิษ ในการลดของเสียที่แหลงกําเนิด
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพิ่มสิ่งแวดลอมที่ดีตอเมือง
๒. เพื่อ คงวิถีชีวิ ตรัก สิ่ งแวดลอ ม เปนเมือ งแหง การอนุรัก ษสิ่งแวดลอมเพื่อ เป นแหล งพักอาศั ย
ประชาชน
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาที่ :
๑. พัฒนาพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีใหเปนเมืองสีเขียว
๒. จัดการมลพิษและขยะมูลฝอยเพื่อรักษาสิ่งแวดลอมใหนาอยู
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๓. สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๔. สง เสริม การใช พลังงานทดแทนการอนุรักษพลังงานเพื่ อการพัฒนาที่ยั่ง ยืน และเป น มิตรกั บ
สิ่งแวดลอม
1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
 ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรเี พื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
 ยุทธศาสตรที่ ๒ : เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน

 ยุทธศาสตรที่ ๓ : เสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่ม
 ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัย และยั่งยืน
 ยุทธศาสตรที่ ๕ : พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนได
 ยุทธศาสตรที่ ๖ : พัฒนา สงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่นอันดีงาม

2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.1 วิสัยทัศน
“ละหารนาอยู พัฒนาโปรงใส ใสใจคุณภาพชีวิต สงเสริมการมีสวนรวม”
2.2 ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ ๑ : การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
ยุ ทธศาสตรที่ ๒ : การเสริมสรา งและพัฒ นาการบริห ารจัดการทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๓ : การเสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่ม
ยุทธศาสตรที่ ๔ : การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัย และยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๕ : การพัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนได
ยุทธศาสตรที่ ๖ : การพัฒนา สงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่นอันดีงาม
2.3 เปาประสงค
 ยุทธศาสตรที่ ๑
(๑) สงเสริมใหประชาชนไดรับการศึกษา มีกิจกรรมนันทนาการ ไดรับการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ ระบบการจราจร และการกอสราง ปรับปรุงอาคารอยางมีระบบ
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(๒) การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว และสามารถปองกันน้ําทวมขัง ถนน ซอย และที่อยู
อาศัยของประชาชน
(๓) ประชาชนไดรับ บริการสาธารณูปโภค สาธารณูป การพื้น ฐานอั น พึง มีในท องถิ่ น อย า ง
ครบถวนและทั่วถึง
(๔) ประชาชนมีสถานที่สําหรับพักผอนหยอนใจ ออกกําลังกาย และเลนกีฬา
 ยุทธศาสตรที่ ๒
(๑) พัฒนาสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพที่ดี โดยเนนระบบการกําจัดขยะ พัฒนาคุณภาพน้ํา การ
รักษา ความสะอาด แกปญหาภาวะโลกรอน
(๒) สิ่งแวดลอมไมเปนมลพิษ ชุมชนสะอาดสวยงามและนาอยูอาศัย
 ยุทธศาสตรที่ ๓
(๑) สนับสนุนการฝกอาชีพ และการทองเที่ยวเชิงอนุรกั ษ เพื่อสรางรายไดใหกับประชาชน
(๒) ประชาชนมีอาชีพมั่นคงและมีรายไดเพิ่มขึ้น
(๓) ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
 ยุทธศาสตรที่ ๔
(๑) สงเสริมการปองกันรักษาความสงบเรียบรอยในชีวิตและทรัพยสิน มีระบบการปองกันภัย
อยางทั่วถึง
(๑) ประชาชนปลอดภัยจากโรคติดตอ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
(๒) เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูยากไรและผูดอยโอกาสไดรับการสงเคราะหให
สามารถดํารงชีพไดอยางปกติสุขตามอัตภาพและสามารถชวยเหลือตนเองได
(๓) ประชาชนไดรบั การศึกษาและรับรูขอมูลขาวสารไดอยางทั่วถึง
(๔) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
(๕) ชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีความรักความสามัคคีใ นชุมชน มีการประสานงานและทํา
กิจกรรมสาธารณประโยชนรวมกัน
 ยุทธศาสตรที่ ๕
(๑) สงเสริมการบริการโดยเนนหลักธรรมาภิบาล จัดใหมีอุปกรณและเทคโนโลยีที่ทันสมัยใชงาน
รวมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวม
(๒) พัฒนาศักยภาพการใหบริการขององคกรและสงเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการ
ปฏิบัติหนาที่เพิ่มขึ้น
 ยุทธศาสตรที่ ๖
(๑) สนับสนุนการศาสนา
(๒) รักษาไวซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นอันดี
2.4 ตัวชี้วัด
 ยุทธศาสตรที่ ๑
เปาประสงค
๑. การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว และสามารถปองกัน
น้ําทวมขัง ถนน ซอย และที่อยูอาศัยของประชาชน
๒. ประชาชนไดรับบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
พื้นฐานอันพึงมีในทองถิ่นอยางครบถวนและทั่วถึง

ตัวชี้วัดเปาประสงค
- จํานวนเสนทางที่ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น
- จํานวนครัวเรือนที่ไดรับบริการสาธารณูปโภค
สาธารณูปการครบถวนทุกประเภท
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๓. ประชาชนมีสถานที่สําหรับพักผอนหยอนใจ ออกกําลังกาย - การแขงขันกีฬาและนันทนาการทําใหประชาชนมีสุขภาพ
และเลนกีฬา
แข็งแรงขึ้น
- มีสนามกีฬาและสวนสาธารณะใหประชาชนไดออกกําลัง
กายมีสุขภาพแข็งแรง

 ยุทธศาสตรที่ ๒
เปาประสงค
สิ่งแวดลอมไมเปนมลพิษ ชุมชนสะอาดสวยงามและนาอยู
อาศัย

ตัวชี้วัดเปาประสงค
- ประชาชนสามารถกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกสุขลักษณะ
- ประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมากขึ้น
- มีสถานที่สําหรับพักผอนหยอนใจ ออกกําลังกายและเลน
กีฬาเพิ่มขึ้น

 ยุทธศาสตรที่ ๓
เปาประสงค
๑. ประชาชนมีอาชีพมั่นคงและมีรายไดเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดเปาประสงค
- กลุมเกษตรกร/กลุมสตรีแมบาน/กลุมอาชีพ ฯลฯ มีความ
เขมแข็งและสามารถประกอบอาชีพเพิ่มรายไดใหครอบครัวได
- มีแหลงเรียนรูทางดานการเกษตร เพื่อสงเสริม การฝกอบรม
การประกอบอาชีพและขยายผลตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
- ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นมากขึ้น

๒. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

 ยุทธศาสตรที่ ๔
เปาประสงค
๑. ประชาชนปลอดภัยจากโรคติดตอ มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี
๒. เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูยากไรและ
ผูดอยโอกาสไดรับการสงเคราะหใหสามารถดํารงชีพไดอยาง
ปกติสุขตามอัตภาพและสามารถชวยเหลือตนเองได
๓. ประชาชนไดรับการศึกษาและรับรูขอมูลขาวสารไดอยาง
ทั่วถึง
๔. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

๕. ชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีความรักความสามัคคีในชุมชน
มีการประสานงานและทํากิจกรรมสาธารณประโยชนรวมกัน

ตัวชี้วัดเปาประสงค
- ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีเขาถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานอยางเทาเทียม
- สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ
และผูดอยโอกาสอยางทั่วถึง
- ประชาชนมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิต
- สงเสริมใหสถานศึกษามีมาตรฐานมากขึ้น
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยมากขึ้น
- รอยละของหมูบานเสี่ยงภัยมีการดําเนินการปองกันและ
แกไขปญหาสาธารณภัย
- กลุมเปาหมายไดรับการสงเสริมการปองกันและแกไขปญหา
สาธารณภัย
- ประชาชนไดรับการสงเสริม สนับสนุนความเขมแข็งของ
สถาบันครอบครัว
- ประชาชนไดรับการรณรงค ปองกัน ปราบปราม
อาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท

 ยุทธศาสตรที่ ๕
เปาประสงค
พัฒนาศักยภาพการใหบริการขององคกรและสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดเปาประสงค
- การบริหารราชการขององคกรมีความทันสมัยและสามารถ
ใหบริการประชาชนไดอยางมี ประสิทธิภาพ
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 ยุทธศาสตรที่ ๖
เปาประสงค
รักษาไวซึ่งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีต
ประเพณีของทองถิ่น

ตัวชี้วัดเปาประสงค
ประชาชนไดรว มสืบทอด ฟนฟู อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบาน
ในชุมชนทองถิ่นใหคงอยูสืบไป

2.5 คาเปาหมาย
 ยุทธศาสตรที่ ๑
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
คาเปาหมาย
๑. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทาง - จํานวนเสนทาง ทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ําที่ไดรับ
ระบายน้ํา
การกอสราง มีมาตรฐาน
- จํานวนเสนทาง ทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ําที่ไดรับ
การบํารุงรักษา ประชาชนสามารถใชบริการไดดีขึ้น
๒. พัฒนางานผังเมือง การใชประโยชนที่ดินและการควบคุม - รอยละของครัวเรือนที่ไดรับประโยชนจากการพัฒนาและใช
อาคาร
ประโยชนตามกฎหมายที่กําหนด
๓. พัฒนาระบบไฟฟาและประปา
- รอยละของครัวเรือนที่มีไฟฟาและประปาใช
- จํานวนหมูบานที่ไ ดรับการติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
ใหใชงานไดดีทุกแหง
- ร อ ยละของครั ว เรื อ นที่ มี นํ้ า อุ ป โภค บริโ ภคอย า งทั่ ว ถึ ง
สะอาดและปลอดภัย
๔. พัฒนาระบบจราจร ขนสงมวลชน การวิศวกรรมจราจร - จํานวนชุมชน/หมูบาน ที่ไดรับประโยชน
และบุคลากร
- การจราจรและขนสงมีสภาพคลองตัวมากขึ้น
๕. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม - จํ า นวนตลาด ท า เที ย บเรื อ ท า ข า ม และที่ จ อดรถที่ ไ ด
และที่จอดรถ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถใชบริการไดดีขึ้น

 ยุทธศาสตรที่ ๒
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
คาเปาหมาย
๑. บริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ํา เสีย - รอยละของครัวเรือนที่กําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกสุขลักษณะ
และมลพิษตาง ๆ
- การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย และมลพิษตาง ๆ
ถูกหลักสุขาภิบาลและมีสภาพแวดลอมที่ดีขึ้นและยั่งยืน
๒. สงเสริม สนับสนุน ควบคุมการฆาสัตว
- จํานวนโรงฆาสัตวที่ไดมาตรฐานและสะอาดตามหลักอนามัย
๓. สงเสริม สนับสนุน ควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
- จํานวนสุสานและฌาปนสถานไดมาตรฐานและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
๔. สงเสริม สนับสนุน บํารุงรักษา และการใชประโยชนจาก - จํานวนประชาชนที่ไดใชประโยชนจากที่ดิน
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕. สงเสริม สนับสนุน การลดภาวะโลกรอน
- รอยละของพื้นที่สีเขียวในชุมชนที่ไดรับการพัฒนา

 ยุทธศาสตรที่ ๓
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
๑. สงเสริม สนับสนุนการฝกและประกอบอาชีพ

คาเปาหมาย
- จํานวนประชาชนที่ไดรับการฝกอาชีพและสามารถนําไปใช
ในการดํารงชีพได
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุน
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๒. สงเสริม สนับสนุนการพาณิชย การลงทุน

- พาณิชยกรรม และการลงทุนที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนา
ยิ่งขึ้น
๓. สงเสริม สนับสนุนการลงทุนภาคอุตสาหกรรม
- การลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนา
ยิ่งขึ้น
๔. สงเสริม สนับสนุนภาคเกษตรกรรมปลอดภัยไดมาตรฐาน - การเกษตรกรรมมีความปลอดภัยและไดมาตรฐานยิ่งขึ้น
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุน
๕. สงเสริม สนับสนุนการทองเที่ยว
- การทองเที่ยวที่ไดรบั การพัฒนาและมีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
๖. สงเสริม สนับสนุนอาชีพการเลี้ยงสัตว
- การปศุสัตวที่ไดมาตรฐานปลอดภัยมากขึ้น
๗. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น - ร อ ยละของประชาชนที่ เ ข า มามี ส ว นร ว มในการพั ฒ นา
ทองถิ่น
๘. ส ง เสริ ม สนั บ สนุน การรั กษาความปลอดภัย ความเป น - จํานวนโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ ไดรับการรักษา
ระเบี ย บเรี ย บร อ ย และการอนามั ย โรงมหรสพ และ ความปลอดภัย
สาธารณสถานอื่นๆ
๙. การควบคุมการเลี้ยงสัตวและปลอยสัตว
- จํานวนครัวเรือนที่ไดรับการดูแลเกี่ยวกับการ ปศุสัตวที่ไ ด
มาตรฐาน

 ยุทธศาสตรที่ ๔
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
๑. สงเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอก โรงเรียน
๒. ปองกัน แกไข เฝาระวัง ปญหายาเสพติด

๓. ส งเสริ ม สนับ สนุน คุณ ภาพชี วิ ตเด็ ก สตรี ผู สูง อายุ คน
พิการ และผูดอยโอกาส
๔. สงเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห
๕. สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
๖. สงเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว
และการรักษาพยาบาล
๗. สงเสริม สนับสนุนเครือขายขององคกรภาคประชาชนใน
รูปแบบตาง ๆ
๘. สงเสริม สนับ สนุนการรั กษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
๙. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น กี ฬ า สวนสาธารณะ และสถานที่
พักผอนหยอนใจ

คาเปาหมาย
- จํ า นวนสถานศึ ก ษาทั้ง ในและนอกโรงเรี ย นที่ ไ ด รั บ การ
สงเสริมสนับสนุนและสามารถจัดการศึกษามีคุณภาพยิ่งขึ้น
- รอยละของประชาชนอายุ ๓-๑๕ ป ไดรับการศึกษา
- จํานวนผูติดยาเสพติดที่ไดรับการบําบัดรักษาและกลับสูชีวิต
ปกติ
- จํานวนประชาชนที่ไดรับการสงเสริม สนับสนุนใหหางไกล
ยาเสพติด
- จํานวนเด็ก สตรี ผู สู งอายุ คนพิ การ และผู ด อย โอกาสที่
ไดรับการสงเสริมและมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุน
- จํานวนกลุมเปาหมายที่ไดรับการสงเคราะหและมีชีวิตความ
เปนอยูที่ดีขึ้น
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุน
- จํานวนประชาชนที่ไดรบั การสงเสริมและสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุน
- จํานวนประชาชน/ครอบครัวที่ไดรับ บริ การและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
- จํานวนกลุมที่ไดรับการสงเสริมสนับสนุน
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุน
- จํานวนชุมชน/หมูบานที่สะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย
เพิ่มขึ้น
- จํานวนสนามกีฬา สวนสาธารณะและสถานที่พักผอนหยอน
ใจที่ไดรับการพัฒนาและมีคุณภาพยิ่งขึ้น
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร

64
๑๐. สงเสริม สนับสนุนความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว

- จํานวนครอบครัวที่ไดรับการสงเสริมสนับสนุน
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุน
๑๑. สงเสริม สนับสนุนการปองกันรักษาความสงบเรียบรอย - ร อ ยละของประชาชนที่ มี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ในชีวิตและทรัพยสิน
ทรัพยสิน
- จํานวนอาชญากรรมที่ลดลง
๑๒. สงเสริม ปรับปรุง งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ร อ ยละของครั ว เรื อ นที่ ไ ด รับ การป อ งกั นและบรรเทาสา
ธารณภัย
- รอยละของประชาชนที่ไดรับการชวยเหลือจากการประสบ
สาธารณภัย
- รอยละของหมูบานเสี่ ย งภั ยได รับ การสงเสริ มการป องกั น
และแกไขปญหาสาธารณภัย
๑๓. สงเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย และสิทธิเสรีภาพของ - จํานวนประชาชนมีสวนรวมในประชาธิปไตยมากขึ้น
ประชาชน

 ยุทธศาสตรที่ ๕
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
๑. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ

คาเปาหมาย
- รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระบบบริหารจัดการ
และบริการของรัฐมากขึ้น
๒. สงเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- จํานวนวัสดุอุปกรณและเครื่องมือที่จัดหา
๓. ส ง เสริม สนั บ สนุ น การจั ดทํ าแผนพั ฒนาท อ งถิ่ น , แผน - รอยละของประชาชนที่เขารวมประชุมประชาคม
ชุมชน/หมูบาน และการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
- แผนพัฒนาทองถิ่น แผนหมูบาน/ชุมชนมีประสิทธิภาพ และ
สามารถนําไปใชเปนแนวทางการพัฒนาทองถิ่นเพิ่มขึ้น
๔. สงเสริมการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- การบริหารราชการองคกรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๕. สงเสริม สนับสนุนการเปนประชาคมอาเซียน
- จํ า นวนประชาชนที่ไ ด รับ การส งเสริ มการเข าสู ป ระชาคม
อาเซียน

 ยุทธศาสตรที่ ๖
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
๑. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น บํ า รุ ง รั ก ษาศิ ล ปะ โบราณสถาน
วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่น
๒. สงเสริม สนับสนุนดานศาสนา และวันสําคัญตาง ๆ
๓. สงเสริมใหมีและสนับสนุนพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ

คาเปาหมาย
- ศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นไดรับการอนุรักษและ
คงอยูตอไป
- การจั ด งานพิ ธี ก ารทางศาสนาและวั น สํ า คั ญ ต า งๆ มี
ประชาชนใหความรวมมือมากขึ้น
- รอยละของประชาชนที่เขารวมกิจกรรม/โครงการ
- จํานวนพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุที่ไดรับการสงเสริม

2.6 กลยุทธ
 ยุทธศาสตรที่ ๑
๑. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
๒. พัฒนางานผังเมือง การใชประโยชนที่ดินและการควบคุมอาคาร
๓. พัฒนาระบบไฟฟาและประปา
๔. พัฒนาระบบจราจร การวิศวกรรมจราจรและขนสง
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๕. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
๖. สงเสริม สนับสนุนกีฬา สวนสาธารณะ และสถานที่พักผอนหยอนใจ
 ยุทธศาสตรที่ ๒
๑. บริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย และมลพิษตาง ๆ
๒. สงเสริม สนับสนุน บํารุงรักษา และการใชประโยชนจากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๓. สงเสริม สนับสนุน การลดภาวะโลกรอน
๔. สงเสริม สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย
โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
๕. สงเสริม สนับสนุน ควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
๖. การควบคุมการเลี้ยงสัตวและปลอยสัตว
 ยุทธศาสตรที่ ๓
๑. สงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. สงเสริม สนับสนุนการฝกและประกอบอาชีพ
๓. สงเสริม สนับสนุนการพาณิชย การลงทุน
๔. สงเสริม สนับสนุนการลงทุนภาคอุตสาหกรรม
๕. สงเสริม สนับสนุนภาคเกษตรกรรมปลอดภัยไดมาตรฐาน
๖. สงเสริม สนับสนุนการทองเที่ยวโดยเฉพาะเชิงอนุรกั ษ
๗. สงเสริม สนับสนุนอาชีพการเลี้ยงสัตว
๘. สงเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๙. สงเสริม สนับสนุน ควบคุมการฆาสัตว
 ยุทธศาสตรที่ ๔
๑. สงเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน
๒. ปองกัน แกไข เฝาระวัง ปญหายาเสพติด
๓. สงเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
๔. สงเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห
๕. สงเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
๖. สงเสริม สนับสนุนเครือขายขององคกรภาคประชาชนในรูปแบบตาง ๆ
๗. สงเสริม สนับสนุนความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว
๘. สงเสริม สนับสนุนการปองกันรักษาความสงบเรียบรอยในชีวิตและทรัพยสิน
๙. สงเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๑๐. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
๑๑. สงเสริม สนับสนุนการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
๑๒. สงเสริม ปรับปรุงงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ยุทธศาสตรที่ ๕
๑. พัฒนาระบบการบริหารราชการใหมีความทันสมัย ตอบสนองความตองการของประชาชน
อยางมีประสิทธิภาพ
๒. สงเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น, แผนชุมชน/หมูบาน และการประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่น
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๓. สงเสริมการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔. สงเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๕. สงเสริม สนับสนุนการเปนประชาคมอาเซียน
 ยุทธศาสตรที่ ๖
๑. ส ง เส ริ ม สนั บ สนุ น รั ก ษาศิ ล ปะ โ บราณสถาน วั ฒ น ธรรม จารี ต ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงาม
๒. สงเสริม สนับสนุนดานศาสนา และวันสําคัญตาง ๆ
๓. สงเสริมใหมีและสนับสนุนพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลละหารไดนําขอมูลความ
เชื่อมโยงของแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพื่อใชประกอบการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลละหาร (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลละหาร จึง
ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลละหาร (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ : การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
ยุ ทธศาสตรที่ ๒ : การเสริมสรา งและพัฒ นาการบริห ารจัดการทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๓ : การเสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่ม
ยุทธศาสตรที่ ๔ : การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัย และยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๕ : การพัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนได
ยุทธศาสตรที่ ๖ : การพัฒนา สงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่นอันดีงาม
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม เปนการอธิบายความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดนนทบุรี ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี และยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลละหาร วามีความเชื่อมโยงกันอยางไร เพื่อแสดงใหเห็นวายุทธศาสตร
การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลละหาร ไดตอบสนองตอวิสัยทัศนเชนไร มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับ
พันธกิจ เปาประสงค แนวทางการพัฒนา (จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น) ซึ่งกอใหเกิดผลผลิตและโครงการ
ที่จะเกิดขึ้นไดอยางไร และสงผลตอการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัด และยุทธศาสตรจังหวัดอยางไร ดังนี้
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ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ
จังหวัด
นนทบุรี

ยุทธศาสตรที่ ๑
พัฒนาใหเปนเมืองนาอยู
รองรับการอยูอาศัย
ของประชาชน
ทุกระดับ

ยุทธศาสตรที่ ๒
พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจ
สรางสรรคใหกับภาคการบริการ
ภาคเกษตรกรรม
ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุน
และการทองเที่ยว
ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตรที่ ๓
พัฒนาใหเปนเมือง
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ขององคกร
ปกครอง
สวนทองถิ่น
ในเขตจังหวัด
นนทบุรี

ยุทธศาสตรที่ ๑
พัฒนา
เมืองนนทบุรี
เพื่อการอยูอาศัย
ของประชาชน
อยางมีความสุข

ยุทธศาสตรที่ ๒
เสริมสราง
และพัฒนา
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ ๓
เสริมสราง
และพัฒนา
เศรษฐกิจสรางสรรค
ไดมาตรฐาน
และมีมูลคาเพิ่ม

ยุทธศาสตรที่ ๔
พัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย
และสังคม
ใหกาวหนา
ปลอดภัย
และยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ ๕
พัฒนา
การบริหารจัดการ
ใหมปี ระสิทธิภาพ
และสามารถ
รองรับการเขาสู
ประชาคม
อาเซียนได

ยุทธศาสตรที่ ๖
พัฒนา สงเสริม
และอนุรักษศิลปะ
วัฒนธรรม
จารีตประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น
อันดีงาม

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
องคการ
บริหาร
สวนตําบล
ละหาร

ยุทธศาสตรที่ ๑
พัฒนาเมือง
นนทบุรี
เพื่อการอยูอาศัย
ของประชาชน
อยางมีความสุข

ยุทธศาสตรที่ ๒
เสริมสราง
และพัฒนา
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ ๓
เสริมสราง
และพัฒนา
เศรษฐกิจสรางสรรค
ไดมาตรฐาน
และมีมูลคาเพิ่ม

ยุทธศาสตรที่ ๔
พัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย
และสังคม
ใหกาวหนา
ปลอดภัย
และยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ ๕
พัฒนา
การบริหารจัดการ
ใหมปี ระสิทธิภาพ
และสามารถ
รองรับการเขาสู
ประชาคม
อาเซียนได

ยุทธศาสตรที่ ๖
พัฒนา สงเสริม
และอนุรักษศิลปะ
วัฒนธรรม
จารีตประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น
อันดีงาม
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3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลละหาร ใหความสําคัญตอการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา เนื่องจาก
แผนพัฒนาทองถิ่นเปนแผนที่มุงไปสูสภาพการที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนกรอบในการกําหนดทิ ศทางการ
พัฒนาตําบล สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด แผนชุมชน และนโยบายในการพัฒนา
ของผูบริหารทองถิ่น ผลการวิเคราะหจากการประชุมประชาคมตลอดระยะเวลาที่ผานมารวมกับชุมชนในเขต
ตําบลซึ่งสามารถสรุปไดดังตอไปนี้
ชื่อปญหา/
ขอบขายและปริมาณ
ความตองการ
ของปญหา
๑. ปญหาดาน
๑. ถนนเพื่อการสัญจรมีความชํารุด
โครงสรางพื้นฐาน เสียหายและการปรับปรุงมีนอยทําให
การเดินทางสัญจรไมสะดวกรวดเร็ว

๒. ปญหาดาน
การจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว

พื้นที่เปาหมาย/
กลุมเปาหมาย
ถนนทุกหมูบาน
และตามซอย
เชื่อมตอระหวาง
หมูบาน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต

- การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความ
เจริญของชุมชนเมืองมาสูพื้นที่ไดสะดวก
รวดเร็ว
- การพัฒนาระบบขนสงของตําบลละหาร
พรอมเสนทางการลําเลียงผลผลิตจะชวย
ใหการเดินทางมีความสะดวก รวดเร็ว
และทันตอความตองการ
- การเกษตรยังเปนพื้นฐานหลักทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งหากระบบ
เศรษฐกิจระดับรากหญามีความเขมแข็ง
จะสงผลใหเศรษฐกิจของประเทศ
แข็งแกรง
๒. ขาดน้ําประปาเพื่อการอุปโภค
หมูบานที่ยัง
- การขยายตัวของบานจัดสรรและโรงงาน
บริโภคที่เพียงพอตอความตองการ
ไมไดขยายระบบ อุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว น้ําเพื่อการ
ประปา
อุปโภคและบริโภค จึงเปนปจจัยที่สําคัญ
ในการดํารงชีวิตที่ตองดูแลจัดหาให
เพียงพอ
๓.ไฟฟาแสงสวางสาธารณะยังไม
ถนนทุกหมูบาน - ปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและ
เพียงพอสําหรับความปลอดภัยของ
และตามซอย
ทรัพยสินนับวันยิ่งรุนแรงขึ้น การติดตั้ง
ประชาชนในพื้นที่
เชื่อมตอระหวาง ไฟฟาแสงสวางจะสามารถลดปญหาไดใน
หมูบาน
ระดับหนึ่ง
๑. ขยะและสิ่งปฏิกูล ถือวาเปนสิ่งที่
ทุกหมูบาน
- การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจอยาง
กําลังจะสรางปญหาใหกับสังคม หากไมมี
รวดเร็ว จึงควรจะมีการสรางระบบ
การวางแผนที่ดีจะกลายเปนปญหาที่ยาก
บริหารจัดการการกําจัดขยะอยางถูกวิธี
จะแกไข
โดยไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
เนื่องจากนับวันปริมาณขยะที่กําจัดยาก
ขยะมีมลพิษจะยิ่งมากขึ้น
๒. น้ําเสียจากการขยายตัวของหมูบาน ทุกหมูบาน
- น้ําเสียที่ปลอยทิ้งจากหมูบานจัดสรรที่
จัดสรรที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหการ
เพิ่มมากขึ้นทําใหระบบบําบัดไมสามารถ
จัดการระบบกําจัดน้ําเสียไมสามารถ
บําบัดน้ําไดดี ทําใหปะปนน้ําที่ทิ้งลงไปใน
กําจัดใหหมดไป
ลําคลองเพิ่มขึ้น
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ชื่อปญหา/ความ
ตองการ
๒. ปญหาดานการ
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติสิ่งแวดลอม
และการทองเที่ยว (ตอ)

๓. ปญหาดาน
เศรษฐกิจ และความ
ยากจน

๔. ปญหาดาน
สาธารณสุขและสังคม

พื้นที่เปาหมาย/
การคาดการณแนวโนมในอนาคต
กลุมเปาหมาย
๓. การเกิดควันไฟจากการเผาตอซัง ทุกหมูบาน
- สภาพอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไป
และอื่น ๆ ทําใหเกิดมลพิษทาง
ทําใหปรากฏการเอลนีโญ หรือลานิญา
อากาศ และระบบหายใจแก
เปนผลใหสภาวะอากาศฤดูกาลของโลก
ประชาชนโดยรวม
สูงขึ้น เกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรง
มากขึ้น และเกิดสภาวะโลกรอน
๔. สถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ หมูที่ ๔
- การทองเที่ยวเชิงอนุรักษจะเปนที่นยิ ม
ในพื้นที่ยังไมไดรับการพัฒนา หรือ
มากขึ้นสมควรที่จะมีการพัฒนาหรือดึง
ปรับปรุงใหเปนที่รูจัก เนื่องจากขาด
ศักยภาพที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชน
การเชื่อมโยงดานการทองเที่ยว
มากที่สุด
- การเชื่อมโยงดานการทองเที่ยว การ
ประชาสัมพันธขอมูลดานการทองเที่ยว
ของทองถิ่นแตละแหง จะกอใหเกิด
มูลคาเพิ่มดานการทองเที่ยว กระจาย
รายไดสูทองถิ่น
๑. ประชาชนมีความยากจนและมี ทุกหมูบาน
- ความเจริญเติบโตและการขยายตัวของ
ภาระหนี้สินจํานวนมากเนื่องจากยัง
ระบบเศรษฐกิจ ทําใหชีวิตประจําวัน
ขาดการวางแผนการประกอบอาชีพ
เปลี่ยนแปลง การวางแผนชีวิตที่ดีจะทํา
ที่ดี
ให อยูรอดในสังคม
๒. ขาดอาชีพเสริมนอกฤดูการทํา
ทุกหมูบาน
- สภาพอากาศ ฤดูกาลของโลกเปลี่ยน
การเกษตร เกิดการวางงานไมมี
แปลงไป การพึ่งพาการเกษตรตาม
อาชีพที่แนนอน ทําใหขาดโอกาสที่
ฤดูกาลอยางเดียว ไมเพียงพอที่จะสราง
จะพัฒนาและสรางรายไดใหกับ
ความเปนอยูที่ดีและสรางความเขมแข็ง
ครัวเรือน หรือชุมชน
ชุมชนได
๓. การขาดการรวมกลุมเพื่อประกอบ ทุกหมูบาน
- ระบบการผลิตแบบกลุมจะชวยให
อาชีพ ซึ่งกลุมนับวาเปนพลังสําคัญใน
สามารถมีอํานาจตอรองในการแขงขันกับ
ระบบเศรษฐกิจของชุมชนอยางยั่งยืน
คูแขงไดดีกวา ทั้งดานตนทุน แรงงาน
และผลผลิต
๔. การขาดเงินทุนประกอบอาชีพ ทุกหมูบาน
- การสงเสริมใหระบบเศรษฐกิจฐานราก
ประชาชนสวนใหญยังอยูในฐานะที่
เขมแข็งจะทําใหเศรษฐกิจของประเทศ
ยากจน การลงทุนประกอบอาชีพยัง
เขมแข็ง และยั่งยืน
ขาดแคลนทุนทรัพย
๕. การขาดความสนใจ จริงใจ
ทุกหมูบาน
- ทุนมนุษยเปนทางทุนสังคมที่ทองถิ่นตอง
จริงจัง ของประชาชนในพื้นที่เอง ใน
สงเสริมและจัดใหกับชุมชน การที่จะ
การเอาใจใสหรือสนใจกับโครงการ
ประสบความสําเร็จมากหรือนอยก็ขึ้นอยู
ชวยเหลือของภาครัฐ ทําให
กับความรวมมือ รวมใจ ทัศนคติของแต
โครงการที่รัฐสงเสริมไมประสบ
ละชุมชนดวย
ความสําเร็จ
๑. ประชาชนยังขาดความรูและความ ทุกหมูบาน
- ความเจริญของโลกทําใหชีวิตประจําวัน
เขาใจในการปองกันโรคระบาดตาง ๆ
เปลี่ยนแปลง การวางแผนปองกันที่ดีจะ
ทําใหยากแกการปองกัน
ทําใหสุขภาพมีความเขมแข็งยั่งยืน
ขอบขายและปริมาณของปญหา
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ชื่อปญหา/ความ
ตองการ
๔. ปญหาดาน
สาธารณสุขและสังคม
(ตอ)

พื้นที่เปาหมาย/
กลุมเปาหมาย
๒. ประชาชนชนยังขาดความสนใจ ทุกหมูบาน
ในการรักษาสุขภาพ และปญหา
ดานสุขอนามัย
ขอบขายและปริมาณของปญหา

๓. ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ถูก ทุกหมูบาน
ละเลย ไมไดรับการดูแลที่ดี ทําให
ตองดํารงชีวิตอยูดวยความ
ยากลําบาก
๔. การแพรระบาดของ
ยาเสพติดยังคงมีอยูในสังคม
เนื่องจากขาดความตอเนื่องในการ
ปราบปรามและปองกันปญหา

๕. ปญหาดานการศึกษา
การศาสนา วัฒนธรรม
ทองถิ่น การกีฬาและ
นันทนาการ

๖. ปญหาดานการเมือง
การบริหารทองถิ่น

ทุกหมูบาน

๕. การทะเลาะวิวาทของวัยรุนมี
ทุกหมูบาน
ความรุนแรงมากขึ้น ทุกวัน
เนือ่ งจากคานิยมและการเลียนแบบ
ความออนแอของสถาบันครอบครัว
ทําใหเกิดปญหานี้
๑. ประชาชนยังขาดแหลงเรียนรูท่ี ทุกหมูบาน
เปนการศึกษาทางธรรมชาติ หรือ
การศึกษานอกหลักสูตรทําใหไม
สามารถกาวทันตอกระแส
โลกาภิวัฒน
๒. วัฒนธรรมทองถิ่นอันดีงาม ภูมิ ทุกหมูบ าน
ปญญาชาวบานเริ่มสูญหาย
เนื่องจากไมไดรับความสนใจ จาก
เยาวชนรุนหลัง
๑. ประชาชนไมเขาใจระบบ
บริหารงาน ของ อบต. ทําให
เกิดความเขาใจผิดในการติดตอ
ประสานงานอยูบอยครั้ง

ทุกหมูบาน

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
- สภาพอากาศฤดูกาลของโลก
เปลี่ยนแปลงไป การวางแผนปองกันที่ดี
จะทําใหสุขภาพมีความเขมแข็ง
ปราศจากโรคได
- ระบบครอบครัวมีแนวโนมเปน
ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น สภาวะทาง
เศรษฐกิจทําใหแตละคนหรือครอบครัว
มุงเอาแตที่จะทํางานทําใหเกิดความเห็น
แกตัว
- มีการพัฒนาวิธีการขนสงยาเสพติด
รูปแบบใหม ทําใหยากแกการปองกัน
และสกัดกั้น วิธีที่จะบรรเทาปญหาไดก็
คือการสรางภูมิคุมกันทางสังคม โดย
เนนที่สถาบันครอบครัว
- ความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและ
หมูบานจัดสรร คานิยมเขามาครอบงํา
สังคม ทําใหขาดการควบคุมจิตใจ
กอใหเกิดปญหาทางสังคมเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง
- การศึกษาไมมีที่สิ้นสุด การศึกษานอก
หลักสูตรจะเปนอีกแนวทางหนึ่งในการ
สรางกระบวนการคิดและการเรียนรูใน
ชุมชน ทําใหเกิดการคนพบศักยภาพ
ของตนเอง
- วัตถุนิยมเขามาครอบงําสังคม ทําให
เกิดความวุนวายในสังคม วัฒนธรรมที่สั่ง
สมมาจนเปนเอกลักษณของแตละ
ทองถิ่นจะ สูญหายไปหากไมมีการ
ดํารงรักษาไว
- อบต. เปนหนวยงานที่ใกลชิดกับ
ประชาชน และนับวันภารกิจจะเพิ่ม
มากขึ้น ดังนั้นการสรางความเขากับ
ประชาชนจึงเปนสิ่งสําคัญ

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคต
ของทองถิ่น เปนการประเมินถึงโอกาส และภัยคุกคามหรือขอจํากัดอันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอ
การพัฒนาทองถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดออนของทองถิ่น อันเปนสภาวะแวดลอมภายในขององคกรปกครอง
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สวนทองถิ่น โดยใชเทคนิคการ SWOT analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) เพื่อพิจารณาศักยภาพ
การพัฒนาของแตละยุทธศาสตร ในแตละดาน ดังนี้
จุดแข็ง (Strength=s)
๑. มีโครงสรางกรอบอัตรากําลังบุคลากรที่ชัดเจน คลอบคลุมอํานาจหนาที่ตามภารกิจ และ
สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไดตามภารกิจที่ไดรับการถายโอน
๒. มีงบประมาณในการบริหารงานดานบุคลากรที่เพียงพอ ไมสงผลกระทบตองบประมาณดาน
บริการสาธารณะของ อบต.
๓. มีรายไดจากเงินอุดหนุน และรายไดจากการจัดเก็บภาษีเปนของตนเอง ทําใหเกิดความคลองตัว
ในการบริหารงาน
๔. มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดอํานาจหนาที่และภารกิจของ อบต. ไวชัดเจน ตาม พรบ.
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. และ พรบ. สภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล
๕. สภาองคการบริหารสวนตําบลสามารถออกขอบัญญัติไดเองภายใตกรอบของกฎหมาย
๖. ผูบริหารทองถิ่นกําหนดนโยบายไดเองภายใตกรอบของกฎหมาย
๗. ผูบ ริห ารทอ งถิ่นสามารถจัด สรรงบประมาณแกไขปญ หาความเดือ ดรอนของประชาชนได
โดยตรง
๘. มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบูรณาการจัดทําแผน การทํางานรวมกับหนวยงานหรือสวน
ราชการอื่น
๙. มีตัวแทนของประชาชนซึ่งทราบปญหาในทองถิ่นเปนอยางดี เขารวมในกระบวนการพัฒนา
ทองถิ่น
๑๐. มีการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ เครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย และเอื้อประโยชน
ตอการปฏิบัติงาน ชวยใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จุดออน (Weakness=W)
๑. ขาดการแลกเปลี่ยนองคความรู และการประสานงานระหวาง อบต. และหนวยงานอื่นในพื้นที่
๒. ขาดความต อเนื่องในการบริห ารงานเนื่องจากการเปลี่ ยนแปลงทางการเมือง ทํ าให ขาด
เสถียรภาพทางการเมือง
๓. การพัฒนาดานการศึกษายังไมสามารถบูรณาการรวมกันกับสวนกลางไดอยางเปนระบบ
๔. องคการบริหารสวนตําบลยังไมสามารถตอบสนองตอความต องการและความคาดหวั งของ
ประชาชนที่มีตอองคการปริหารสวนตําบลในการแกไขปญหาความเดือดรอนไดทั้งหมด
๕. งบประมาณดา นบริการสาธารณะไดรับการจัดสรรอย างจํ ากัด ไม สามารถตอบสนองความ
ตองการปจจัยพื้นฐานของ อปท. ไดอยางเพียงพอ
๖. ความยุ งยากของขั้น ตอนในการทํา งาน ทํา ให ไม ส ามารถตอบสนองต อ ความต อ งการของ
ประชาชนไดอยางทันทวงที
๗. มีร ะเบีย บ/กฎหมายใหม ๆ จํ านวนมาก และมีก ารถา ยโอนภารกิจ เพิ่ มมากขึ้ น ทํา ใหการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรไมเพียงพอตอภารกิจที่ไดรับการถายโอนจากสวนกลาง
๘. ไมสามารถนํางบประมาณไปชวยเหลือหนวยงานอื่นไดอยางคลองตัว
๙. การประสานงานระหวางหนวยงานภายใน อบต. ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
๑๐. การบริหารงานบุคคลยังไมสามารถนําระบบคุณธรรมมาทดแทนระบบอุปถัมภไดทั้งหมด
๑๑. บุคลากรขาดการฝกอบรมทักษะเฉพาะดานอยางตอเนื่อง
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๑๒. การบริหารงานไมเปนไปตามแผนการดําเนินงานที่วางไว
โอกาส (Opportunity=O)
๑. มีศูนยกระจายสินคาและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญที่สําคัญ ทําใหโอกาสทางการจัดเก็บ
รายไดมีมากขึ้น
๒. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดและตําบลสูงขึ้น
๓. ที่ตั้งของตําบลละหาร เหมาะสมเปนแหลงพัฒนาทางเศรษฐกิจในดานอุตสาหกรรมและการ
ขยายตัวดานที่อยูอาศัย
๔. แนวโนมของรายไดที่ไดรับจัดสรรมากขึ้น ตามลําดับแผนกระจายอํานาจฯ และการจัดเก็ บ
รายไดขององคการบริหารสวนตําบลเพิ่มมากขึ้น
๕. แผนยุทธศาสตรจังหวัด กลุมจังหวัด และระดับชาติ เอื้อหนุนตอการพัฒนาทองถิ่น
๖. นโยบายภาครัฐในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
๗. กฎหมายกระจายอํานาจฯ เอื้อตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
๘. มีศาสนสถาน (มัสยิด) ในพื้นที่จํานวนมาก ซึ่งสามารถพัฒนาเสริมสรางความพรอมใหเปน
แหลงพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและประชานในตําบล
อุปสรรค (Threat=T)
๑. งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐไมเพียงพอตอความตองการในการพัฒนาทองถิ่น
๒. รั ฐ บาลมีก ารเปลี่ ย นแปลงนโยบายการพั ฒ นาประเทศบ อ ย ส ง ผลให ท อ งถิ่ น ตอ งมี ก าร
ปรับเปลี่ยนนโยบายตามไปดวย
๓. ป ญหาการเมืองระดับ ประเทศยังไมมีเสถียรภาพ ยังมีการเปลี่ยนแปลง ทํา ให นโยบายการ
พัฒนาทองถิ่นไมชัดเจน
๔. การเมืองเขามามีบทบาทตอการบริหารจัดการมากขึ้น
๕. ระเบียบฯ ขอกฎหมาย จํากัดอํานาจหนาที่บางประการที่สงผลตอการพัฒนาทองถิ่น
๖. อํานาจหนาที่ตามแผนการกระจายอํานาจฯ บางภารกิจยังไมมีความชัดเจน
๗. รัฐบาลถายโอนภารกิจ ใหทองถิ่นมากขึ้น แตไมจัดสรรบุคลากรและงบประมาณให ทอ งถิ่ น
บริหารงานไดอยางเต็มที่
๘. การใหความอิสระองคการบริหารสวนตําบลจากสวนกลางยังไมเต็มที่ ยั งตองอยูภายใตการ
กํากับ ควบคุมดูแลจากสวนภูมิภาค
๙. ระบบฐานขอมูลไมตรงความจริง เชน จํานวนประชากรแฝงไมตรงกับฐานขอมูลทําใหการไดรับ
การจัดสรรงบประมาณบางอยางไมตรงกับความเปนจริง
๑๐. ปญหาดานเศรษฐกิจภายในประเทศเกิดการชะลอตัว
๑๑. ประชาชนและหนวยงานอื่น ๆ ที่มีอยูในพื้นที่ขาดความรว มมือในการทํ างาน ทํา ให ไมเกิด
การบูรณาการรวมกัน
๑๒. ความหลากหลายของประชากรที่เขามาทํางานในพื้นที่สงผลทําให เกิดปญหายาเสพติดและ
ปญหาอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น
๑๓. กฎหมายผังเมืองยังไมไดถูกนํามาใชบังคับอยางจริงจัง
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สวนที่ ๓
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร

ดาน

แผนงาน

๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรเี พื่อการอยู บริการชุมชน การศึกษา
อาศัยของประชาชนอยางมี
และสังคม
ความสุข
สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

๒ การเสริมสรางและพัฒนาการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

๓ การเสริมสรางและพัฒนา
เศรษฐกิจสรางสรรคไดมาตรฐาน
และมีมูลคาเพิ่ม

บริหารทั่วไป

บริหารงานทั่วไป

บริการชุมชน สาธารณสุข
และสังคม
เคหะและชุมชน
การเศรษฐกิจ การเกษตร
บริการชุมชน สาธารณสุข
และสังคม
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน
การเศรษฐกิจ การเกษตร

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน
สนับสนุน

กองการศึกษา ศาสนา และ
องคการ
วัฒนธรรม
บริหารสวน
ตําบลละหาร
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
สํานักงานปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล/กองชาง/กอง
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
สํานักงานปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
กองชาง/กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
กองสงเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
กองสวัสดิการสังคม
กองสงเสริมการเกษตร

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
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ที่

ยุทธศาสตร

ดาน

แผนงาน

๔

การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย
และสังคมใหกาวหนา ปลอดภัย
และยั่งยืน

บริหารทั่วไป

บริหารงานทั่วไป

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานักงานปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล/กองชาง
การรักษาความ
สํานักงานปลัดองคการ
สงบภายใน
บริหารสวนตําบล
บริการชุมชน การศึกษา
กองการศึกษา ศาสนา และ
และสังคม
วัฒนธรรม
สาธารณสุข
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมกองสงเสริม
การเกษตร
สังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม
สรางความ
สํานักงานปลัดองคการ
เขมแข็งของชุมชน บริหารสวนตําบล/กอง
สวัสดิการสังคม
การศาสนา
กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และ วัฒนธรรม/กองสวัสดิการ
นันทนาการ
สังคม
การ
งบกลาง
สํานักงานปลัดองคการ
ดําเนินงาน
บริหารสวนตําบล/กอง
อื่น
สวัสดิการสังคม
๕ การพัฒนาการบริหารจัดการใหมี บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป สํานักงานปลัดองคการ
ประสิทธิภาพและสามารถรองรับ
บริหารสวนตําบล/กองคลัง
การเขาสูประชาคมอาเซียนได
การรักษาความ
สํานักงานปลัดองคการ
สงบภายใน
บริหารสวนตําบล
บริการชุมชน การศึกษา
กองการศึกษา ศาสนา และ
และสังคม
วัฒนธรรม
สาธารณสุข
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
๖ การพัฒนา สงเสริมและอนุรักษ บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป สํานักงานปลัดองคการ
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
บริหารสวนตําบล
ภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงาม
บริการชุมชน สังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม
และสังคม
การศาสนา
กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และ วัฒนธรรม
นันทนาการ
รวม
๖ ยุทธศาสตร
๔ ดาน
๑๒ แผนงาน
๗ สวนบริหารราชการ

หนวยงาน
สนับสนุน
องคการ
บริหารสวน
ตําบลละหาร

๑ อปท.

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ.๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ยุทธศาสตร

ป ๒๕๖๑
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖๒
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๑) ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๑ แผนงาน
๒
๓,๐๕๐,๐๐๐
๓
๑,๕๒๗,๐๐๐
การศึกษา
๑.๒ แผนงาน
สาธารณสุข
๑.๓ แผนงาน ๔๘
๙๙,๑๗๐,๐๐๐
๕๗
๑๖๘,๑๔๒,๐๐๐
เคหะและชุมชน
รวม
๕๐
๑๐๒,๒๒๐,๐๐๐
59
๑๖3,269,๐๐๐

ป ๒๕๖๓
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖๔
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖๕
รวม ๕ ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

๗

๔,๙๗๔,๐๐๐

๑

๑๐๐,๐๐๐

๑

๑๐๐,๐๐๐

๑๔

๙,๗๕๑,๐๐๐

๒

๓,๒๐๐,๐๐๐

๒

๘,๐๐๐,๐๐๐

๒

๘,๐๐๐,๐๐๐

๖

๑๙,๒๐๐,๐๐๐

๕๒

๑๓๖,๒๒๘,๐๐๐

๔๖

๙๙,๑๘๒,๐๐๐

๕๘

๘๐,๕๐๐,๐๐๐

๒๖๑

๕๘๓,๒๒๒,๐๐๐

๖2

๑50,8๐๒,๐๐๐

๔๙

๑๐๗,๒๘๒,๐๐๐

๖๑

๘๘,๖๐๐,๐๐๐

๒๘๑

๖๑๒,๑๗๓,๐๐๐

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
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แบบ ผ.๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ยุทธศาสตร

ป ๒๕๖๑
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖๒
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖๓
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๒) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒.๑ แผนงาน
๑
๑๐๐,๐๐๐
๑
๑๐๐,๐๐๐
๑
๑๐๐,๐๐๐
บริหารงานทั่วไป
๒.๒ แผนงาน
๑
๓๐๐,๐๐๐
๑
๓๐๐,๐๐๐
๑
๓๐๐,๐๐๐
สาธารณสุข
๒.๓ แผนงาน
๑๗
๑๒,๘๑๙,๐๐๐
๑๗
๘,๗๕๐,๐๐๐
๒๑
๔๒,๖๕๐,๐๐๐
เคหะและชุมชน
๒.๔ แผนงาน
๗
๕๓๐,๐๐๐
๘
๕๔๐,๐๐๐
๑๐
๖๗๐,๐๐๐
การเกษตร
รวม
๒๖
๑๓,๗๔๙,๐๐๐
๒๗
๙,๖๙๐,๐๐๐
๓๓
๔๓,๗๒๐,๐๐๐

ป ๒๕๖๔
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖๕
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๕ ป
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๑

๑๐๐,๐๐๐

๑

๑๐๐,๐๐๐

๕

๕๐๐,๐๐๐

๑

๓๐๐,๐๐๐

๑

๓๐๐,๐๐๐

๕

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑๖

๑๐,๓๕๐,๐๐๐

๑๕

๘,๕๕๐,๐๐๐

๘๖

๘๒,๙๑๙,๐๐๐

๘

๕๔๐,๐๐๐

๙

๕๙๐,๐๐๐

๔๒

๒,๘๗๐,๐๐๐

๒๖

๑๑,๒๙๐,๐๐๐

๒๖

๙,๓๔๐,๐๐๐

๑๓๘

๘๗,๗๘๙,๐๐๐

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
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แบบ ผ.๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ยุทธศาสตร

ป ๒๕๖๑
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖๒
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖๓
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๓) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่ม
๓.๑ แผนงาน
๒
๑,๑๕๐,๐๐๐
๒
๑,๑๕๐,๐๐๐
๒
สาธารณสุข
๓.๒ แผนงาน
๕
๕๐๐,๐๐๐
๕
๕๐๐,๐๐๐
๔
สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน
๓.๓ แผนงาน
๕
๘๕๐,๐๐๐
๕
๘๑๐,๐๐๐
๑๒
การเกษตร
รวม
๑๒
๒,๕๐๐,๐๐๐
๑๒
๒,๔๖๐,๐๐๐
๑๘

ป ๒๕๖๔
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖๕
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๕ ป
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๑,๑๕๐,๐๐๐

๒

๑,๑๕๐,๐๐๐

๒

๑,๑๕๐,๐๐๐

๑๐

๕,๗๕๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔

๔๐๐,๐๐๐

๔

๔๐๐,๐๐๐

๒๒

๒,๒๐๐,๐๐๐

๑,๔๖๐,๐๐๐

๙

๑,๑๖๐,๐๐๐

๑๒

๑,๔๖๐,๐๐๐

๔๓

๕,๗๔๐,๐๐๐

๓,๐๑๐,๐๐๐

๑๕

๒,๗๑๐,๐๐๐

๑๘

๓,๐๑๐,๐๐๐

๗๕

๑๓,๖๙๐,๐๐๐

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
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แบบ ผ.๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ยุทธศาสตร

ป ๒๕๖๑
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖๒
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๔) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัย และยั่งยืน
๔.๑ แผนงาน
๓
๒,๒๖๐,๐๐๐
๓
๒,๒๖๐,๐๐๐
บริหารงานทั่วไป
๔.๒ แผนงานการ
๑๐
๘,๑๐๐,๐๐๐
๑๐
๓,๗๕๐,๐๐๐
รักษาความสงบภายใน
๔.๓ แผนงาน
๑๗
๑๔,๔๘๐,๐๐๐
๑๘
๑๔,๕๙๐,๒๐๐
การศึกษา
๔.๔ แผนงาน
๒๑
๓,๓๒๑,๘๗๐
๒๒
๓,๗๔๕,๐๐๐
สาธารณสุข
๔.๕ แผนงานสังคม
๑๕
๘,๑๔๐,๐๐๐
๑๔
๗,๙๙๐,๐๐๐
สงเคราะห
๔.๖ แผนงานสราง
๖
๘๗๐,๐๐๐
๖
๘๗๐,๐๐๐
ความเขมแข็งของชุมชน
๔.๗ แผนงานการ
๙
๖,๖๓๐,๐๐๐
๘
๖,๔๓๐,๐๐๐
ศาสนาวัฒนธรรม และ
นันทนาการ
๔.๘ แผนงาน
๕
๒๒,๖๓๐,๐๐๐
๕
๒๒,๖๓๐,๐๐๐
งบกลาง
รวม
๘๖
๖๖,๔๓๑,๘๗๐
๘๖
๖๒,๒๖๕,๒๐๐

ป ๒๕๖๓
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖๔
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖๕
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๕ ป
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๒

๒,๐๖๐,๐๐๐

๒

๒,๐๖๐,๐๐๐

๒

๒,๐๖๐,๐๐๐

๑๒

๑๐,๗๐๐,๐๐๐

๑๑

๑๓,๒๕๐,๐๐๐

๑๐

๓,๗๕๐,๐๐๐

๑๐

๓,๗๕๐,๐๐๐

๕๑

๓๒,๖๐๐,๐๐๐

๑๘

๑๔,๕๙๐,๒๐๐

๑๘

๑๔,๕๙๐,๒๐๐

๑๘

๑๔,๕๙๐,๒๐๐

๘๙

๗๒,๘๔๐,๘๐๐

๒๕

๕,๓๘๗,๐๐๐

๒๕

๕,๔๓๗,๐๐๐

๒๕

๕,๕๓๗,๐๐๐

๑๑๘

๒๓,๔๒๗,๘๗๐

๑๑

๑,๙๕๐,๐๐๐

๑๑

๑,๙๕๐,๐๐๐

๑๑

๑,๙๕๐,๐๐๐

๖๒

๒๑,๙๘๐,๐๐๐

๗

๗๐๐,๐๐๐

๗

๗๐๐,๐๐๐

๗

๗๐๐,๐๐๐

๓๓

๓,๘๔๐,๐๐๐

๘

๖,๔๓๐,๐๐๐

๘

๖,๔๓๐,๐๐๐

๘

๖,๔๓๐,๐๐๐

๔๑

๓๒,๓๕๐,๐๐๐

๕

๒๗,๔๖๐,๐๐๐

๕

๒๗,๖๖๕,๐๐๐

๕

๓๐,๔๗๐,๐๐๐

๒๕

๑๓๐,๘๕๕,๐๐๐

๘๗

๗๑,๘๒๗,๒๐๐

๘๖

๖๒,๕๘๒,๐๐๐

๘๖

๖๕,๔๘๗,๒๐๐

๔๓๑

๓๒๘,๕๙๓,๖๗๐
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แบบ ผ.๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ยุทธศาสตร

ป ๒๕๖๑
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖๒
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖๓
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๕) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนได
๕.๑ แผนงาน
๘
๘,๒๕๐,๐๐๐
๗
๔,๔๕๐,๐๐๐
๑๐
๗,๔๐๐,๐๐๐
บริหารงานทั่วไป
๕.๒ แผนงาน
๑
๔๐๐,๐๐๐
๑
๔๐๐,๐๐๐
๑
๔๐๐,๐๐๐
การรักษาความ
สงบภายใน
๕.๓ แผนงาน
๒
๒,๖๐๐,๐๐๐
๒
๒,๖๐๐,๐๐๐
๓
๒,๖๐๓,๐๐๐
การศึกษา
๕.๔ แผนงาน
๔
๑,๓๕๐,๐๐๐
๔
๑,๓๕๐,๐๐๐
๓
๑,๑๕๐,๐๐๐
สาธารณสุข
รวม
๑๕
๑๒,๖๐๐,๐๐๐
๑๔
๘,๘๐๐,๐๐๐
๑๗
๑๑,๕๕๓,๐๐๐

ป ๒๕๖๔
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖๕
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๕ ป
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๘

๕,๗๐๐,๐๐๐

๘

๕,๘๐๐,๐๐๐

๔๑

๓๑,๖๐๐,๐๐๐

๑

๔๐๐,๐๐๐

๑

๔๐๐,๐๐๐

๕

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒

๒,๖๐๐,๐๐๐

๒

๒,๖๐๐,๐๐๐

๑๑

๑๓,๐๐๓,๐๐๐

๓

๑,๑๕๐,๐๐๐

๓

๑,๑๕๐,๐๐๐

๑๗

๖,๑๕๐,๐๐๐

๑๔

๙,๘๕๐,๐๐๐

๑๔

๙,๙๕๐,๐๐๐

๗๔

๕๒,๗๕๓,๐๐๐
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แบบ ผ.๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ยุทธศาสตร

ป ๒๕๖๑
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖๒
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖๓
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๖) ยุทธศาสตรการพัฒนา สงเสริม และอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงาม
๖.๑ แผนงาน
๕
๑,๖๐๐,๐๐๐
๖
๕,๑๐๐,๐๐๐
๓
๑,๐๐๐,๐๐๐
บริหารงานทั่วไป
๖.๒ แผนงาน
๑
๑๐๐,๐๐๐
๑
๑๐๐,๐๐๐
สังคมสงเคราะห
๖.๓ การ
๑๐
๙,๘๒๐,๐๐๐
๑๐
๘,๒๒๐,๐๐๐
๙
๗,๘๒๐,๐๐๐
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
รวม
๑๕
๑๑,๔๒๐,๐๐๐
๑๗
๑๓,๔๒๐,๐๐๐
๑๓
๘,๙๒๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น
๒๐๔ ๒๐๘,๙๒๐,๘๗๐ ๒๑5 ๒59,9๐๔,๒๐๐ ๒30 ๒๘9,8๓๒,๒๐๐

ป ๒๕๖๔
ป ๒๕๖๕
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

รวม ๕ ป
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๓

๑,๐๐๐,๐๐๐

๓

๑,๔๐๐,๐๐๐

๒๐

๑๐,๑๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๒

๒๐๐,๐๐๐

๙

๗,๘๒๐,๐๐๐

๙

๗,๘๒๐,๐๐๐

๔๗

๔๑,๕๐๐,๐๐๐

๑๒
๒๐๒

๘,๘๒๐,๐๐๐
๒๐๒,๕๓๔,๒๐๐

๑๐
๒๑๗

๙,๒๒๐,๐๐๐
๑๘๕,๖๐๗,๒๐๐

๖๙
๕๑,๘๐๐,๐๐๐
๑,๐๖๘ ๑,๑๔๖,๗๙๘,๖๗๐
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๑ แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการถมดินพรอม
สรางอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบริเวณหลัง
โรงเรียนซอและฮศึกษา
หมูที่ ๗
๒ โครงการกอสรางลาน
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กนะฮฎอตุลอิสลาห
หมูที่ ๒

เพื่อใหเด็กนักเรียนมีอาคาร ถมดินบริเวณหลังโรงเรียนซอและฮศึกษา หมูที่ ๗ กวาง ๔๐.๐๐
๒,๙๕๐,๐๐๐
เรียนที่พรอมสําหรับการศึกษา เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ถมสูงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร พรอมบดอัดแนน
พื้นที่ไมนอยกวา ๒,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.ละหาร
กําหนด)

เพื่อปรับปรุง ตอเติมและ
กอสรางลาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนะฮฎอตุลอิสลาห หมูที่ ๒ จุดที่ ๑
ซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็ก ลาน คศล. กวางเฉลี่ย ๒๗.๕๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐
เล็ก และบริเวณรอบศูนยพัฒนา เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา ๗๗๐.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ ลานแอสฟลท
เด็กเล็กใหมีสถานที่พรอม
ยางพารา กวางเฉลี่ย ๑๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๖.๕๐ เมตร แอสฟลท
สําหรับจัดการเรียนการสอน ยางพาราหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม
นอยกวา ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูป รายการและรายละเอียดที่
อบต. กําหนด
๓ โครงการกอสรางที่แปรง
กอสรางที่แปรงฟนสําหรับเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขันติธรรม หมูที่ ๗
ฟนสําหรับเด็ก ศูนย
ขนาดกวาง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ สูง ๐.๖๐ เมตร พรอมติดตั้ง
พัฒนาเด็กเล็กขันติธรรม
กอกน้ําทั้งสองฝงและเทพื้น คศล. ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว
หมูที่ ๗
๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ทั้งสองฝง พื้นที่ คศล. ไมนอยกวา
๖๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูป รายการและรายละเอียดที่ อบต.
กําหนด

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบ
หลัก

-

-

-

-

นักเรียนมีอาคาร
สถานที่พรอม
สําหรับการเรียน
รอยละ ๘๐

นักเรียนมีอาคาร
เรียนที่พรอม
สําหรับการเรียน
การสอน

-

๑,๒๗๗,๐๐๐

-

-

-

มีสถานที่จัดการ
เรียนการสอนที่มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
รอยละ ๗๐

มีสถานที่สําหรับ
จัดการเรียนการ
สอนที่ได
มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ

-

๑๕๐,๐๐๐

-

-

-

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๑ แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
๒๕๖๑ ๒๕๖ ๒๕๖๓ ๒๕๖ ๒๕๖๕
(บาท) ๒
(บาท)
๔ (บาท)
(บาท)
(บาท)
๔ โครงการปรับปรุงและ
ตอเติมศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กนะฮฎอตุลอิสลาห
หมูที่ ๒

เพื่อใหสถานที่มีความพรอม
สําหรับการจัดการเรียนการสอน
และเหมาะสําหรับจัดกิจกรรม
ตาง ๆ
ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

(๑) ดําเนินการกอสรางหลังคาโครงเหล็กคลุม
ลานอเนกประสงคหนาอาคาร กวาง ๑๐.๐๐
เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร พื้นที่ไมนอยกวา
๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร
(๒) ดําเนินการปรับปรุงภายในอาคารศูนย
กั้นหองและติดตั้งหนาตาง จํานวน ๒ ชุด
(ตามแบบที่ อบต.ละหาร กําหนด)
๕ โครงการปรับปรุง
เพื่อใหมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ กอสรางหลังคาคลุมลานอเนกประสงค
ซอมแซมและตอเติม แข็งแรง สวยงาม นาอยู และ ดานหนาอาคารและติดตั้งรั้วตาขายบริเวณโรง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เปนการเพิ่มความปลอดภัย
อาหารดานขางอาคารโดยรอบ (ตามแบบที่
บานเกาะลอย หมูที่ ๓ ใหกับนักเรียน
อบต.ละหาร กําหนด)
๖ โครงการปรับปรุง
-เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพอาคาร ดําเนินการทาสีภายในและภายนอกอาคาร
อาคารศูนยพัฒนาเด็ก เรียนใหมีความสวยงาม
เรียนทั้งหมด
เล็กมูไฮยิดดีน หมูที่ ๖ -เพื่อใหนักเรียนมีพื้นที่ในการ ติดตั้งประตูทางเขาอาคาร ยาว ๓.๔๐ เมตร
รับประทานอาหารอยางสะดวก สูง ๑.๘๐ เมตร ปูกระเบื้องพื้นที่โถงอาคาร
สะอาด และมีสุขอนามัยที่ดี
พื้นที่ไมนอยกวา ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร (ตาม
-เพื่อใหครูและเด็กนักเรียนไดรับ แบบที่ อบต.ละหาร กําหนด)
ความปลอดภัยจาก
บุคคลภายนอกและสิ่งของ
ทรัพยสิน

-

-

๑,๙๕๐,๐๐๐

-

-

-

-

๑,๖๕๐,๐๐๐

-

-

-

-

๔๕๔,๐๐๐

-

-

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีอาคาร
เรียนที่แข็งแรง สวยงาม
และผูเรียนมีความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น

บริเวณดานหนาอาคารเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนสถานที่
มีความพรอมสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนและ
เหมาะสมกับจัดกิจกรรมตาง ๆ
พรอมมีมาตรฐาน
ประสิทธิภาพสวยงาม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีอาคาร อาคารเรียนมีความแข็งแรงและ
เรียนที่แข็งแรง สวยงาม
สวยงาม เอื้อตอการเรียนรู
เอื้อตอการเรียนรูผูเรียนมี
ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
อาคารเรียนมีความสะอาด อาคารเรียนมีทัศนียภาพที่
สวยงามและมีมาตรฐาน
สะอาด และสวยงาม เด็ก
เพิ่มขึ้น รอยละ ๘๐
นักเรียนมีพื้นที่ ในการ
โรงอาหารที่มีคุณภาพและ รับประทานอาหารอยางสะดวก
มาตรฐานเพิ่มขึ้น รอยละ สะอาดและมีสุขอนามัยที่ดี ครู
๘๐
และเด็กนักเรียนไดรับความ
อาคารเรียนมีความ
ปลอดภัยจากบุคคลภายนอก
ปลอดภัยและมีมาตรฐาน และทรัพยสิน
เพิ่มขึ้น รอยละ ๘๐

แบบ ผ.๐๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๑ แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๗ โครงการปรับปรุง
อาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขันติธรรม
หมูที่ ๗

เพื่อใหเด็กนักเรียนมีพนื้ ที่ในการ
รับประทานอาหารอยางสะดวก
สะอาดสุขอนามัยที่ดี และไดรับ
จากการรับรองการผานการ
ประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในและการประกันคุณภาพ
ภายนอก
-เพื่อใหอาคารเรียนภายในและ
ภายนอกเกิดความสะอาด ความ
สวยงาม ใหไดมาตรฐาน
-เพื่อใหบริเวณหนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีทางเขา-ออก เกิดความ
ปลอดภัยแกผูเรียน
๘ โครงการปรับปรุง
-เพื่อใหมีศนู ยพัฒนาเด็กเล็กที่
ซอมแซมและตอเติม แข็งแรง สวยงามและเปนการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพิ่มความปลอดภัยใหกับ
สุเหราเขียว หมูที่ ๘ นักเรียน
๙ โครงการปรับปรุง
เพื่อใหมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่
อาคารศูนยพัฒนาเด็ก แข็งแรง สวยงามเอื้อตอการ
เล็กแสงประทีป
เรียนรู
หมูที่ ๙

แบบ ผ.๐๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ดําเนินการทาสีภายในภายนอกอาคารทั้งหมด
และตอเติมโครงหลังคาเหล็กดานหนาเพื่อทํา
เปนโรงอาหารและติดตั้งประตูทางเขาอาคาร
(ตามแบบที่ อบต.ละหาร กําหนด)

-

-

๓๘๐,๐๐๐

-

-

อาคารเรียนที่มีคุณภาพ
-เด็กนักเรียนมีโรงอาหารที่มีพื้นที่ กองการศึกษา
และมาตรฐานเพิ่มขึ้น รอยละ รับประทานอาหารที่สะดวก
ศาสนา และ
๘๐
สะอาดและไดรบั การผานการ
วัฒนธรรม
ประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในและการประกันคุณภาพ
ภายนอก
-เด็กนักเรียนมีอาคารเรียนและภูมิ
ทัศนที่สะอาดและสวยงาม
-เด็กนักเรียนไดรับความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กสุเหราเขียวโดย
การทาสีภายในและภายนอกอาคารทั้งหมด
และอาคารอเนกประสงคดานหนาอาคารศูนย
ยาว ๔๔.๐๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร (ตามแบบ
ที่ อบต.ละหาร กําหนด)
-ทาสีภายในและภายนอกอาคารทั้งหมดและ
รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอาคาร
-ปูกระเบื้องขนาด ๓๐×๓๐ ซ.ม. พื้นที่
๔๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.ละหาร
กําหนด)

-

-

๓๑๐,๐๐๐

-

-

-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีอาคาร อาคารเรียนมีความแข็งแรง และ
เรียนที่แข็งแรง สวยงามและ สวยงาม เอื้อตอการเรียนรู
ผูเรียนมีความปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น

-

-

๑๓๐,๐๐๐

-

-

อาคารเรียนที่มีคุณภาพ และ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น รอยละ ๘๐
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอ าศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๑ แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
โครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๐ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลละหาร
รวม

๑๐ โครงการ

เพื่อปรับปรุงสภาพ แวดลอมบริเวณ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีความรมรื่น
สวยงาม ไดมาตรฐาน
-

ปรับปรุงภูมิทัศนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละ
หาร ทั้ง ๗ ศูนย
-

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ศูนยพัฒนา สภาพแวดลอมบริเวณศูนยพัฒนาเด็ก
เด็กเล็กไดรับ เล็กมีความรมรื่น สวยงาม เหมาะแก
การปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน
ภูมิทัศน
รอยละ ๖๐
๓,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๕๒๗,๐๐๐ ๔,๙๗๔,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
-

แบบ ผ.๐๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๑๐๐,๐๐๐

-
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85
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๒ แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการกอสราง
ศูนยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.)
ตําบลละหาร

เพื่อให อสม. ประจําหมูบาน ใช
เปนสถานที่ใหบริการ การ
อนามัยและสุขภาพแกประชาชน
ในหมูบาน

กอสราง/ปรับปรุงศูนยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
ในเขตพื้นที่ตําบลละหาร จํานวน
๑ แหง

-

-

๒ โครงการกอสราง
อาคารศูนยบริการ
สาธารณสุของคการ
บริหารสวนตําบล
ละหาร

เพื่อใหมีสถานบริการดาน
สาธารณสุข เชน การ
รักษาพยาบาลเบื้องตน การ
สงเสริมสุขภาพ การฟนฟู
สมรรถภาพแกประชาชนใน
อบต.ละหาร

กอสรางอาคารศูนยบริการ
สาธารณสุข ตามแบบที่ อบต.ละ
หารกําหนด พรอมดําเนินการ
ใหบริการในหมูบา น/ชุมชน
จํานวน ๑ แหง/ป ประกอบดวย
หมูท ี่ ๒, หมูที่ ๔ และหมูที่ ๕

-

-

๒๐๐,๐๐๐

-

-

- มีการกอสราง/ปรับปรุง
ศูนยอาสาสมัครสาธารณสุข
ในเขตพื้นที่จํานวน ๑ แหง
- รอยละ ๗๐ ประชาชนใน
เขตพื้นที่ตําบลละหารไดใช
ประโยชนในการสรางเสริม
สุขภาพ ปองกันโรค
อัตราการเจ็บปวยลดลง
๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ - มีอาคารศูนยบริการ
สาธารณสุขพรอมอุปกรณ
การรักษาพยาบาลเบื้องตน
ใหบริการแกประชาชนที่
เจ็บปวย ปละ ๑ แหง จน
ครบทั้ง ๓ หมู
- รอยละ ๖๐ ประชาชน
ที่มารับบริการ ไดรับการ
รักษาพยาบาลเบื้องตน
สงเสริมสุขภาพ และปองกัน
โรค ลดการเกิดโรคตาง ๆ ที่
ปองกันได

-มีศูนย/เครือขายการใหบริการดาน
อนามัยและสุขภาพเบื้องตนในระดับ
หมูบาน/ชุมชน
-ประชาชนเขาถึงการบริการดาน
สาธารณสุขไดสะดวกรวดเร็ว
ครอบคลุมและทั่วถึงทั่วหมูบาน/ชุมชน
-ประชาชนในเขตตําบลละหารมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
-อบต.ละหารมีศูนยบริการสาธารณสุข
แกประชาชนใน หมูบาน /ชุมชน
-อบต.ละหารสามารถใหบริการดาน
สาธารณสุข เชน การรักษาพยาบาล
เบื้องตน, การสงเสริมสุขภาพ, การ
ปองกันโรคและการฟนฟูสมรรถภาพ
ใหแกประชาชนไดสะดวกและ
ครอบคลุมและทั่วถึง
-ประชาชนในเขตพื้นที่สามารถเขาถึง
บริการดานสาธารณสุขของรัฐได
สะดวกมากยิ่งขึ้น ลดภาระคาใชจาย
การเดินทาง
-ประชาชนในเขตตําบลละหารมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

แบบ ผ.๐๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรเี พื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๒ แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(KPI)
ไดรับ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓ โครงการกอสรางศูนย - เพื่อใหเด็ก เยาวชน และประชาชนมี
ออกกําลังกายครบวงจร สถานที่ออกกําลังกายครบวงจร
(ฟตเนส)
- เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพรางกายที่
สมบูรณ แข็งแรง ไมเกิดโรคที่สามารถ
ปองกันได
- เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
รวม
๓ โครงการ
-

กอสรางศูนยออก
กําลังกายบริเวณ
สํานักงาน
อบต.ละหาร
จํานวน ๑ แหง
-

-

-

-

-

-

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ - มีศูนยพรอมอุปกรณออกกําลังกายให
ประชาชนไดใชประโยชนรวมกัน
- ประชาชนในเขตพื้นที่อยางนอยรอย
ละ ๕๐ มีสุขภาพรางกายแข็งแรง อัตรา
การเกิดโรคตาง ๆ ลดลงกวาเดิม

๓,๒๐๐,๐๐๐ ๘,๒๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐

-

แบบ ผ.๐๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มี
สุขภาพแข็งแรง
- ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

-

-
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดมี
หมูที่ ๑ ตอจากถนน คสล. เสนทางคมนาคมที่สะดวก
เดิม ถึงคลองลําโพ
รวดเร็วและไดมาตรฐานใน
การสัญจรไปมาตลอดจน
เปนระบบระบายน้ํามิใหเกิด
น้ําทวมขังในพื้นที่
๒ โครงการกอสรางขยายไหล
ทางถนนเกาะดอน หมูที่ ๑

๓ โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ ๑ เลียบคลองลํารี
เชื่อมถนนรถไฟ

๔ โครงการกอสรางถนนหิน
คลุก ซอยพันพฤกษ หมูที่ ๑
๕ โครงการกอสรางถนน คสล.
จากบานเลขที่ ๑๙/๔ (ตรง
ขามโรงเรียนอิสลามสัมพันธ
สาขา ๑) หมูที่ ๑

กอสรางถนน คสล. หมูที่ ๑ ตอจากถนน คสล.เดิม ถึง
คลองลําโพ ขนาดผิวจราจรกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว
๒๐๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ผิว คสล.
หนา ๐.๒๐ เมตร ไหลทางหินคลุกเฉลี่ยขางละ ๐.๕๐
เมตร พื้นที่ คสล. ไมนอยกวา ๑,๒๐๐.๐๐ ตาราง
เมตร ตามแบบของ อบต.ละหาร
กอสรางขยายไหลทางถนนเกาะดอน หมูที่ ๑ ขนาด
กวาง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๘.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย
๑.๘๐ เมตร พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา ๕,๓๘๐.๐๐
ตารางเมตร ตามแบบรูป รายการและรายละเอียดที่
อบต. กําหนด
กอสรางถนน คสล. หมูที่ ๑ เลียบคลองลํารี เชื่อมถนน
รถไฟ ขนาดผิวจราจรกวาง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐
เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ผิว คสล. หนา
๐.๑๕ เมตร ไหลทางหินคลุกเฉลี่ยขางละ ๐.๕๐ เมตร
พื้นที่ คสล. ไมนอยกวา ๑๑๒.๕๐ ตารางเมตร พรอม
ทอบล็อกระบายน้ํา คสล. ตามแบบของ อบต.ละหาร
กอสรางถนนหินคลุก ซอยพันพฤกษ หมูที่ ๑ ตามแบบ
ของ อบต.ละหาร
กอสรางถนน คสล. จากบานเลขที่ ๑๙/๔ (ตรงขาม
โรงเรียนอิสลามสัมพันธ สาขา ๑) ตามแบบของ อบต.
ละหาร

-

-

-

๑,๔๐๐,๐๐๐

-

๑๔,๗๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

๖๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

๕๐๐,๐๐๐

-

-

๒,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร
รอยละ ๘๐
- สามารถระบาย
น้ําทวมขังได รอย
ละ ๘๐

แบบ ผ.๐๒

ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน
ไดรับ
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและไดรับ
ประโยชนจากการ
ปองกันน้ําทวมในพื้นที่

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพือ่ การอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๖ โครงการกอสรางถนนพรอมวาง
ทอระบายน้ํา ทางเขาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กนะฮฎอตุลอิสลาฮ
หมูที่ ๒ ดานถนนชัยพฤกษกาญจนาภิเษก
๗ โครงการกอสรางถนนแอสฟลท
ยางพารา (PARA AC) ทางเขา
สุสานมัสยิดนะฮฎอตุลอิสลาฮ
หมูที่ ๒

๘ ซอมแซมถนนทางเขา ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กนะฮฎอตุลอิสลาฮ
หมูที่ ๒ พรอมวางทอระบายน้ํา
๙ โครงการกอสรางถนนแอสฟลท
ยางพารา ซอยขางโรงสี หมูที่ ๒

๑๐ โครงการซอมแซมถนนใน
หมูบานบัวทองธานี ๕ หมูที่ ๒

เพื่อใหประชาชนไดมี
เสนทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว และ
ไดมาตรฐาน ในการ
สัญจรไปมาตลอดจน
เปนระบบระบายน้ํา
มิใหเกิดน้ําทวมขังใน
พื้นที่

กอสรางถนนพรอมวางทอระบายน้ํา ทางเขาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กนะฮฎอตุลอิสลาฮ ดานถนนชัยพฤกษ-กาญจนาภิเษก
กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบของ อบต.
ละหาร

-

-

กอสรางถนนแอสฟลทยางพารา (PARA AC) ทางเขาสุสาน ๑,๕๑๔,๐๐๐
มัสยิดนะฮฎอตุลอิสลาฮ หมูที่ ๒ ชวงที่ ๑ กวาง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๑๗๑.๐๐ เมตร ชวงที่ ๒ กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐
เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ไหล
ทางหินคลุกตามสภาพ พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ๙๖๗.๐๐
ตารางเมตร วางทอระบายน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง ๐.๖๐
เมตร พรอมบอพักน้ํา ตามแบบของ อบต.ละหาร
ซอมแซมถนนทางเขาศูนยพัฒนาเด็กเล็กนะฮฎอตุลอิสลาฮ
พรอมวางทอระบายน้ํา ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบของ
อบต.ละหาร
กอสรางถนนแอสฟลทยางพารา ซอยขางโรงสี หมูที่ ๒ ผิว
๑,๑๖๓,๐๐๐
จราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗
เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ไหลทางหินคลุกตาม
สภาพ พื้นที่ผิวจราจร ไมนอยกวา ๑,๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร
ตามแบบรูป รายละเอียดและรายการที่ อบต. กําหนด
ซอมแซมถนนในหมูบานบัวทองธานี ๕ หมูที่ ๒ ตามแบบของ
อบต.ละหาร

-

๒,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

๑,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

๕๐๐,๐๐๐

-

- ประชาชน
ไดรบั ความ
สะดวกในการ
สัญจร รอยละ
๘๐
- สามารถ
ระบายน้ําทวม
ขังได รอยละ
๘๐

แบบ ผ.๐๒

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ไดรบั ประโยชนจาก
การปองกันน้ําทวม
ในพื้นที่

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๑ โครงการยกระดับถนนดิน
ซอยสะมันยี หมูที่ ๓

เพื่อใหประชาชน
ไดมีเสนทาง
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
๑๒ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
ทางเขา-ออก พรอมวางทอระบาย และไดมาตรฐาน
น้ํา หมูบานลภาวัล ๑๒ หมูที่ ๓ ในการสัญจรไป
๑๓ โครงการกอสรางถนนแอสฟลท มาตลอดจนเปน
ยางพารา (PARA AC) ซอยถนน ระบบระบายน้ํามิ
ใหเกิดน้ําทวมขัง
เกาะลอย หมูที่ ๓
ในพื้นที่
๑๔ โครงการกอสรางถนนหินคลุก
ถนนซอยมิตรภาพ หมูที่ ๔
๑๕ โครงการกอสรางขยายไหลทาง
ถนนเกาะดอน หมูที่ ๔
๑๖ โครงการกอสรางถนนหินคลุก
เลียบคลองเกาะดอนถึงชายคลอง
ละหารฝงทิศเหนือ หมูที่ ๔

ยกระดับถนนดิน ซอยสะมันยี หมูที่ ๓ ขนาดผิวจราจร
กวาง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐
เมตร ตามแบบของ อบต.ละหาร
ปรับปรุงถนนลาดยาง ทางเขา-ออก พรอมวางทอระบาย
น้ํา หมูบานลภาวัล ๑๒ หมูที่ ๓ ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา
๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบของ อบต.ละหาร
กอสรางถนนแอสฟลทยางพารา (PARA AC) ซอยถนน ๖๐๐,๐๐๐
เกาะลอย หมูที่ ๓ ผิวจราจรกวาง ๔.๕๐ เมตร ยาว
๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย
๐.๓๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ๕๕๘.๐๐ ตาราง
เมตร ไหลทางตามสภาพ ตามแบบของ อบต.ละหาร
กอสรางถนนหินคลุก ถนนซอยมิตรภาพ หมูที่ ๔ ผิว
๑,๙๐๐,๐๐๐
จราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หินคลุก
หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ไมนอยกวา ๑,๐๗๕.๐๐
ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ละหาร กําหนด
กอสรางขยายไหลทางถนนเกาะดอน หมูที่ ๔ ขนาดกวาง
๑๐,๙๘๐,๐๐๐
๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร
พื้นที่ไมนอยกวา ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูป
รายการและรายละเอียดที่ อบต. กําหนด
กอสรางถนนหินคลุก เลียบคลองเกาะดอนถึงชายคลอง
ละหารฝงทิศเหนือ หมูที่ ๔ ผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวประมาณ ๕๐๐.๐๐ เมตร ตาม
แบบของ อบต. ละหาร

-

๓๐๐,๐๐๐

-

- ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
๕๐๐,๐๐๐ สัญจร รอยละ
๘๐
- สามารถ
ระบายน้ําทวม
ขังได รอยละ
๘๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑,๒๐๐,๐๐๐

-

แบบ ผ.๐๒

ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน
ไดรับ
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและไดรับ
ประโยชนจากการ
ปองกันน้ําทวมใน
พื้นที่

กองชาง
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน
ไดรับ
รับผิดชอบ
หลัก

๑๗ โครงการยกระดับถนน
ซอยลุงหวัง หมูที่ ๔
๑๘ โครงการกอสรางถนน
แอสฟลทยางพารา
(PARA AC) ซอย
ซอและห หมูที่ ๔

ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ไดรับประโยชนจาก
การปองกันน้ําทวมใน
พื้นที่

๑๙ โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก เลียบคลอง
ลากคอน หมูที่ ๔
๒๐ โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
หมูที่ ๕
๒๑ โครงการกอสรางถนน
แอสฟลทยางพารา
(PARA AC) ซอย
คําแหลมหลัก
(ขางหมูบานนิวเวิลด
วิลล) หมูที่ ๕

เพื่อใหประชาชนไดมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และได
มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา
ตลอดจนเปนระบบระบายน้ํามิให
เกิดน้ําทวมขังในพื้นที่

ยกระดับถนนซอยลุงหวัง หมูที่ ๔ ระยะทางประมาณ
๒๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบของ อบต.ละหาร
กอสรางถนนแอสฟลทยางพารา (PARA AC) ซอยซอและห ๘๒๙,๐๐๐
หมูที่ ๔ ผิวจราจร กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๒.๐๐ เมตร
หนา ๐.๐๕ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา ๖๐๘.๐๐ ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพ
พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผานศูนยกลาง
๐.๔๐ เมตร และบอพักรางวี ตามแบบของ อบต.ละหาร
ปรับปรุงถนนหินคลุก เลียบคลองลากคอน หมูที่ ๔ กวาง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๕.๐๐ เมตร ตามแบบของ อบต.ละ
หาร
กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยขางถนน ๓,๐๐๐,๐๐๐
รถไฟ หมูที่ ๕ กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๕.๐๐ เมตร หนา
๐.๐๗ เมตร ไหลทางตามสภาพ พรอมวางทอระบายน้ํา
คสล. ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๐.๘๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓)
พรอมบอพักน้ํา ตามแบบที่ อบต.ละหาร กําหนด
กอสรางถนนแอสฟลทยางพารา (PARA AC) ซอยคําแหลม ๑,๒๕๒,๐๐๐
หลัก (ขางหมูบานนิวเวิลดวิลล) หมูที่ ๕ ผิวจราจร กวาง
๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร หินคลุก
หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ไหลทางหินคลุกตามสภาพ พื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา ๘๗๕.๐๐ ตารางเมตร วางทอระบายน้ํา
คสล. ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร พรอมบอพักน้ํา
ตามแบบของ อบต.ละหาร

-

-

-

๑,๐๐๐,๐๐๐ - ประชาชน
ไดรบั ความ
สะดวกในการ
สัญจร รอยละ
๘๐
- สามารถ
ระบายน้ําทวม
ขังได รอยละ
๘๐
๕๐๐,๐๐๐
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน
ไดรับ
รับผิดชอบ
หลัก

๒๒ โครงการกอสรางขยายไหล
ทางถนนดวยแอสฟลท
ยางพารา เลียบคลอง
ลากคอน (ตั้งแตถนน
เจริญรัฐ - บริเวณถนน
รถไฟ) หมูที่ ๕

ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ไดรบั ประโยชนจาก
การปองกันน้ําทวม
ในพื้นที่

๒๓ โครงการขยายไหลทาง
ถนนดวยแอสฟลท
ยางพารา เลียบคลอง
ลากคอน (บริเวณหนา
หมูบานพิชามญชุ) หมูที่ ๕
๒๔ โครงการกอสรางถนน
แอสฟลทยางพารา (PARA
AC) ซอยเทพประทานพร
หมูที่ ๕
๒๕ โครงการกอสรางถนน
แอสฟลทยางพารา (PARA
AC) ซอยนุมกลิ่น หมูที่ ๕

เพื่อใหประชาชนไดมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และได
มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา
ตลอดจนเปนระบบระบายน้ํามิให
เกิดน้ําทวมขังในพื้นที่

กอสรางขยายไหลทางถนนดวยแอสฟลทยางพารา เลียบ
๒,๖๖๔,๐๐๐
คลองลากคอน (ตั้งแตถนนเจริญรัฐ - บริเวณถนนรถไฟ) หมู
ที่ ๕ ชวงที่ ๑ กวาง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๕.๐๐ เมตร ชวงที่
๒ กวาง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร ชวงที่ ๓ กวาง
๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๗ เมตร พื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา ๑,๔๓๗.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูป
รายการและรายละเอียดที่ อบต. กําหนด
กอสรางขยายไหลทางถนนดวยแอสฟลทยางพารา เลียบ
๙๑๔,๐๐๐
คลองลากคอน (บริเวณหนาหมูบานพิชามญชุ) หมูที่ ๕ กวาง
๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๗ เมตร
พื้นทีผ่ ิวจราจรไมนอยกวา ๔๗๙.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ
รูป รายการและรายละเอียดที่ อบต. กําหนด
กอสรางถนนแอสฟลทยางพารา (PARA AC) ซอยเทพ
๒,๙๗๐,๐๐๐
ประทานพร หมูที่ ๕ ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว
๘๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร ไหลทางหินคลุกตาม
สภาพ พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ๔,๐๒๕.๐๐ ตารางเมตร
พรอมตอปากบอพัก ตามแบบของ อบต.ละหาร
กอสรางถนนแอสฟลทยางพารา (PARA AC) ซอยนุมกลิ่น ๒,๙๗๘,๐๐๐
หมูที่ ๕ ผิวจราจรกวาง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๗๐๔.๐๐ เมตร
หนา ๐.๐๗ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรรวม ไมนอยกวา ๓,๑๖๘.๐๐ ตารางเมตร
พรอมตอปากบอพัก ตามแบบของ อบต.ละหาร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร รอยละ
๘๐
- สามารถ
ระบายน้ําทวม
ขังได รอยละ
๘๐
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ไดรับ
รับผิดชอบ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๖ โครงการกอสรางถนน
เพื่อใหประชาชนไดมี
แอสฟลทติกคอนกรีต
เสนทางคมนาคมที่สะดวก
ซอยรวมใจอุทิศ หมูที่ ๕ รวดเร็ว และไดมาตรฐาน
ในการสัญจรไปมาตลอดจน
เปนระบบระบายน้ํา มิให
เกิดน้ําทวมขังในพื้นที่
๒๗ โครงการกอสรางถนน
แอสฟลทยางพารา
(PARA AC) ซอยหมูบาน
จิตรัตนา หมูที่ ๕, ๙

๒๘ โครงการปรับปรุงถนน
คสล. พรอมวางทอ
ระบายน้ําซอยอาจหาญ
หมูที่ ๖
๒๙ โครงการกอสรางถนน
คสล. พรอมวางทอ
ระบายน้ําซอยซอและห
หมูที่ ๖ (ตอจากเดิม)
๓๐ โครงการซอมแซมถนน
ซอยสงางาม หมูที่ ๖

กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยรวมใจอุทิศ หมูที่ ๕ ผิว
จราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗
เมตร พื้นที่จราจรไมนอยกวา ๒,๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพ พรอมวางทอระบายน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง
๐.๖๐ เมตร (มอก. ชั้น ๓) พรอมบอพักรางวี ตามแบบรูป
รายการและรายละเอียดที่ อบต. กําหนด
กอสรางถนนแอสฟลทยางพารา (PARA AC) ซอยหมูบานจิต
รัตนา หมูที่ ๕,๙ ชวงที่ ๑ ผิวจราจรกวาง ๑๓.๕๐ เมตร ยาว
๒๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร ชวงที่ ๒ ผิวจราจรกวาง
๗.๕๐ เมตร ยาว ๙๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร ยกระดับหิน
คลุก ๐.๓๐ เมตร ไหลทางหินคลุกตามสภาพ พื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา ๑๑,๑๐๗.๕๐ ตารางเมตร วางทอระบายน้ํา คสล.
ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร พรอมบอพัก ตามแบบ
ของ อบต.ละหาร
ปรับปรุงถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ําซอยอาจหาญ หมูที่
๖ ตามแบบของ อบต. ละหาร

-

๓,๕๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

๙,๘๙๑,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

๒,๐๐๐,๐๐๐

กอสรางถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ําซอยซอและห หมูที่
๖ (ตอจากเดิม) ตามแบบของ อบต.ละหาร

-

-

-

-

๒,๐๐๐,๐๐๐

ซอมแซมถนนซอยสงางาม หมูที่ ๖ ตามแบบของ อบต.ละหาร

-

-

-

-

๕๐๐,๐๐๐

- ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร รอยละ
๘๐
- สามารถ
ระบายน้ําทวม
ขังได รอยละ
๘๐

ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ไดรับประโยชนจาก
การปองกันน้ําทวม
ในพื้นที่
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓๑ โครงการซอมแซมถนนพรอมวางทอ
ระบายน้ํา ซอยโรงเรียนสุเหรา
ลากคอน หมูที่ ๖
๓๒ โครงการกอสรางถนนแอสฟลท
ยางพารา (PARA AC) เลียบคลอง
ลากคอน (ตั้งแตบานลุงหยัด-วัด
สามงาม) หมูที่ ๖

๓๓ โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
อาจหาญ (ตอจากเดิม) ถึงปากซอย
พรอมวางทอระบายน้ํา หมูที่ ๖
๓๔ โครงการปรับปรุงถนน คสล. พรอม
วางทอระบายน้ําตั้งแตบานทรงไทย –
บานคุณลัดดา หมูที่ ๖
๓๕ โครงการขยายไหลทางถนน ซอย
บาแล หมูที่ ๖
๓๖ โครงการซอมแซมถนนริมคลอง
ลากคอน หมูที่ ๗ ตั้งแตสะพาน
โรงเรียนสามัคคีวิทยา ถึงสะพานวัด
สามงาม
๓๗ โครงการปรับปรุงถนน พรอมวางทอ
ระบายน้ํา ซอยวากัฟ ซอย ๒ หมูที่ ๗

เพื่อใหประชาชนได
มีเสนทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว
และไดมาตรฐาน
ในการสัญจรไปมา
ตลอดจนเปนระบบ
ระบายน้ํา มิใหเกิด
น้ําทวมขังในพื้นที่

ซอมแซมถนนพรอมวางทอระบายน้ํา ซอยโรงเรียนสุเหรา
ลากคอน หมูที่ ๖

-

กอสรางถนนแอสฟลทยางพารา (PARA AC) เลียบคลองลาก ๓,๒๘๖,๐๐๐
คอน (ตั้งแตบานลุงหยัด-วัดสามงาม) หมูที่ ๖ ชวงที่ ๑ ผิว
จราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว๖๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗
เมตร ชวงที่ ๒ ผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐
เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา ๓,๖๒๗.๐๐ ตารางเมตร ไหลทางตาม
สภาพ ตามแบบของ อบต.ละหาร
กอสรางถนน คสล. ซอยอาจหาญ (ตอจากเดิม) ถึงปากซอย
พรอมวางทอระบายน้ํา หมูที่ ๖ ตามแบบของ อบต.ละหาร

-

-

-

๑,๐๐๐,๐๐๐ - ประชาชน
ไดรบั ความ
สะดวกในการ
สัญจร รอยละ
๘๐
- สามารถ
ระบายน้ําทวม
ขังได รอยละ
๘๐

-

-

-

-

๒,๐๐๐,๐๐๐

ปรับปรุงถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ําตั้งแตบานทรง
ไทย – บานคุณลัดดา หมูที่ ๖ ตามแบบของ อบต. ละหาร

-

-

๒,๐๐๐,๐๐๐

-

-

ขยายไหลทางถนน ซอยบาแล หมูท ี่ ๖ ตลอดแนว ตามแบบ
ของ อบต.ละหาร
ซอมแซมถนนริมคลองลากคอน หมูที่ ๗ ตั้งแตสะพาน
โรงเรียนสามัคคีวิทยา ถึงสะพานวัดสามงาม

-

-

๒,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

๑,๐๐๐,๐๐๐

ปรับปรุงถนน พรอมวางทอระบายน้ํา ซอยวากัฟ ซอย ๒ หมู
ที่ ๗ ตามแบบของ อบต.ละหาร

-

-

-

-

๕๐๐,๐๐๐

แบบ ผ.๐๒

ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน
ไดรับ
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ไดรับประโยชนจาก
การปองกันน้ําทวมใน
พื้นที่

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓๘ โครงการกอสรางถนน
เพื่อใหประชาชนไดมีเสนทาง
แอสฟลทยางพารา ซอย คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และ
ทองดี หมูที่ ๗
ไดมาตรฐาน ในการสัญจรไปมา
ตลอดจนเปนระบบระบายน้ํา มิ
ใหเกิดน้ําทวมขังในพื้นที่
๓๙ โครงการกอสรางถนน
แอสฟลทยางพารา ซอย
ขันติธรรม ๒ หมูที่ ๗

๔๐ โครงการกอสราง
ถนนแอสฟลทยางพารา
(PARA AC) เลียบคลอง
ลากคอนเล็ก (ตั้งแตบาน
ผูใหญสมชาย-โรงงาน
ตั้งถาวร) หมูที่ ๗
๔๑ โครงการกอสราง
ถนนแอสฟลทยางพารา
(PARA AC) เลียบคลอง
ลากคอนเล็ก ตอนปลาย
(ตอจากเดิม) หมูที่ ๗

กอสรางถนนแอสฟลทยางพารา ซอยทองดี หมูที่ ๗ ผิว
๑,๗๗๔,๐๐๐
จราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๙.๐๐ เมตร หนา
๐.๐๗ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ไหลทางหิน
คลุกตามสภาพ พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ๑,๗๙๕.๐๐
ตารางเมตร ตามแบบรูป รายการและรายละเอียดที่
อบต. กําหนด
กอสรางถนนแอสฟลทยางพารา ซอยขันติธรรม ๒ หมูที่
๓,๘๗๙,๐๐๐
๗ ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๘.๐๐ หนา
๐.๐๗ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ไหลทางหิน
คลุกตามสภาพ พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ๒,๖๔๐.๐๐
ตารางเมตร ตามแบบรูป รายการและรายละเอียดที่
อบต. กําหนด
กอสรางถนนแอสฟลทยางพารา (PARA AC) เลียบคลอง ๓,๗๗๙,๐๐๐
ลากคอนเล็ก (ตั้งแตบานผูใหญสมชาย-โรงงานตั้งถาวร)
หมูที่ ๗ ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๕.๐๐
เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ๒,๕๗๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล
ทางตามสภาพ ตามแบบของ อบต.ละหาร
กอสรางถนนแอสฟลทยางพารา (PARA AC) เลียบคลอง ๒,๗๐๗,๐๐๐
ลากคอนเล็กตอนปลาย (ตอจากเดิม) หมูที่ ๗ ผิวจราจร
กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗
เมตร พืน้ ที่ผิวจราจรไมนอยกวา ๒,๑๗๕.๐๐ ตารางเมตร
ไหลทางตามสภาพ ตามแบบของ อบต.ละหาร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร รอย
ละ ๘๐
- สามารถระบาย
น้ําทวมขังได รอย
ละ ๘๐

แบบ ผ.๐๒

ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน
ไดรับ
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ไดรับประโยชนจาก
การปองกันน้ําทวม
ในพื้นที่

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วดั
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔๒ โครงการกอสรางถนน
คสล. เลียบคลองลากคอน
ใหญ หมูที่ ๗
๔๓ โครงการกอสรางถนนหิน
คลุก หมูที่ ๗

เพื่อใหประชาชนไดมี
เสนทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว และ
ไดมาตรฐาน ในการ
สัญจรไปมาตลอดจน
เปนระบบระบายน้ํา
มิใหเกิดน้ําทวมขังใน
๔๔ โครงการกอสรางถนนแอส พื้นที่
ฟลทยางพารา (PARA AC)
ซอยปาชื่น (ตั้งแตบานนาย
ชื่น สุโงะ-บานนายสมศักดิ์
บินการีม) หมูที่ ๗
๔๕ โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต เลียบคลองลาก
คอน (ตอจากเดิม-บานหมอ
เลาะ) หมูที่ ๗
๔๖ โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต (ถนนลัดสุเหรา
แดง-คลองลํารี) หมูที่ ๗

กอสรางถนน คสล.เลียบคลองลากคอนใหญ หมูที่ ๗ ยาว
ประมาณ ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร ยกระดับ ๑.๐๐ เมตร ตามแบบ
ของ อบต.ละหาร
กอสรางถนนหินคลุก ซอยเจะไบ หมูที่ ๗ กวาง ๔.๐๐ เมตร
๘๐๐,๐๐๐
ยาว ๓๖๕.๐๐ เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ผิวหิน
คลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ไมนอยกวา ๑,๔๖๐.๐๐
ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ละหาร กําหนด
กอสรางถนนแอสฟลทยางพารา (PARA AC) ซอยปาชื่น
๑,๐๐๐,๐๐๐
(ตั้งแตบานนายชื่น สุโงะ-บานนายสมศักดิ์ บินการีม) หมูที่ ๗
ผิวจราจรกวาง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗
เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรรวมไม
นอยกวา ๙๖๗.๕๐ ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพ ตามแบบ
ของ อบต.ละหาร
กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต เลียบคลองลาก
๓,๙๐๐,๐๐๐
คอน (ตอจากเดิม-บานหมอเลาะ) หมูที่ ๗ ผิวจราจรกวาง
๔.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร
ไหลทางตามสภาพ พื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา ๔,๕๓๑.๕๐
ตารางเมตร ตามแบบและประมาณราคาที่ อบต. กําหนด
กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (ถนนลัดสุเหรา
๑,๓๐๐,๐๐๐
แดง-คลองลํารี) หมูที่ ๗ ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว
๓๕๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ไหลทางตามสภาพ
พื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา ๑,๗๙๕.๐๐ ตารางเมตร ตาม
แบบและประมาณราคาที่ อบต. กําหนด

-

-

-

-

-

-

-

-

๕,๐๐๐,๐๐๐ - ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร รอยละ
๘๐
- สามารถ
ระบายน้ําทวม
ขังได รอยละ
๘๐

แบบ ผ.๐๒

ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน
ไดรับ
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ไดรบั ประโยชนจาก
การปองกันน้ําทวมใน
พื้นที่

กองชาง

-
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔๗ โครงการกอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
(อนามัยสุเหราแดง-สามแยก)
หมูที่ ๗
๔๘ โครงการกอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
(สะพานคลองเจ็ก-อนามัย
สุเหราแดง) หมูที่ ๗
๔๙ โครงการกอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
(สะพานลํารี-สะพานคลอง
เจ็ก) หมูที่ ๗
๕๐ โครงการกอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต เลียบ
คลองลากคอน ซอยสุเหราอิส
ลามิยะห (ถนน ๓๔๐-สะพาน
คลองลากคอน) หมูที่ ๗
๕๑ โครงการกอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต เลียบ
คลองลํารี (ถนนลัดสุเหรา
แดง-สะพานคลองลากคอน
ใหญ) หมูท ี่ ๗-๘

เพื่อใหประชาชนได
มีเสนทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว และ
ไดมาตรฐาน ในการ
สัญจรไปมา
ตลอดจนเปนระบบ
ระบายน้ํา มิใหเกิด
น้ําทวมขังในพื้นที่

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (อนามัยสุเหราแดง-สาม
แยก) หมูที่ ๗ ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๕.๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ไหลทางตามสภาพ พื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา
๑,๘๒๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบและประมาณราคาที่ อบต. กําหนด
กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (สะพานคลองเจ็ก-อนามัย
สุเหราแดง) หมูที่ ๗ ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ไหลทางตามสภาพ พื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอย
กวา ๒,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบและประมาณราคาที่ อบต.
กําหนด
กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (สะพานลํารี-สะพานคลอง
เจ็ก) หมูที่ ๗ ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๓๐.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ไหลทางตามสภาพ พื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอย
กวา ๕,๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบและประมาณราคาที่ อบต.
กําหนด
กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต เลียบคลองลากคอน ซอย
สุเหราอิสลามิยะห (ถนน ๓๔๐-สะพานคลองลากคอน) หมูที่ ๗ ผิว
จราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร
ไหลทางตามสภาพ พื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา ๒,๖๒๕.๐๐ ตาราง
เมตร ตามแบบและประมาณราคาที่ อบต. กําหนด
กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต เลียบคลองลํารี (ถนนลัด
สุเหราแดง-สะพานคลองลากคอนใหญ) หมูที่ ๗-๘ ผิวจราจรกวาง
๔.๕๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ไหลทาง
ตามสภาพ พื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา ๖,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร
ตามแบบและประมาณราคาที่ อบต. กําหนด

-

-

๑,๒๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๑,๓๐๐,๐๐๐

-

-

๓,๗๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

๑,๖๐๐,๐๐๐

-

-

-

๔,๗๐๐,๐๐๐

-

-

-

- ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร รอยละ
๘๐
- สามารถ
ระบายน้ําทวม
ขังได รอยละ
๘๐

แบบ ผ.๐๒

ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน
ไดรับ
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและไดรับ
ประโยชนจากการ
ปองกันน้ําทวมใน
พื้นที่

กองชาง
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
ไดรับ
รับผิดชอบ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๕๒ โครงการกอสรางถนนลาดยางแอส เพื่อใหประชาชนได
ฟลทติกคอนกรีต (ถนนลัดสุเหรา มีเสนทางคมนาคมที่
แดง-บานเทิดไท) หมูที่ ๘
สะดวกรวดเร็ว และ
ไดมาตรฐาน ในการ
สัญจรไปมา
ตลอดจนเปนระบบ
๕๓ โครงการกอสรางถนน คสล. จาก ระบายน้ํา มิใหเกิด
บานนายประเสริฐ อินเดริส ถึง น้ําทวมขังในพื้นที่
บานสามหลัง หมูที่ ๘
๕๔ โครงการปรับปรุงถนนหนา
โรงเรียนมัธยมสุเหราเขียว หมูที่ ๘
๕๕ โครงการกอสรางถนน คสล. เสน
ปลายคลองลํารี หมูที่ ๘
๕๖ โครงการกอสรางถนนแอสฟลท
ยางพารา (PARA AC) ซอย
สะมะอุน (วากัฟ) หมูที่ ๘
๕๗ โครงการกอสรางถนนแอสฟลท
ยางพารา ซอยสินสุข หมูที่ ๘

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (ถนนลัดสุเหรา
แดง-บานเทิดไท) หมูที่ ๘ ชวงที่ ๑ ผิวจราจรกวาง ๔.๕๐
เมตร ยาว ๑๖๖.๐๐ เมตร ชวงที่ ๒ ผิวจราจรกวาง ๔.๐๐
เมตร ยาว ๓๔๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ไหลทาง
ตามสภาพ พื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา ๒,๑๔๓.๐๐
ตารางเมตร ตามแบบและประมาณราคาที่ อบต. กําหนด
กอสรางถนน คสล. จากบานนายประเสริฐ อินเดริส ถึง
บานสามหลัง หมูที่ ๘ ตามแบบของ อบต.ละหาร

-

-

๑,๓๕๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

- ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร รอยละ
๘๐
- สามารถ
๒,๐๐๐,๐๐๐ ระบายน้ําทวม
ขังได รอยละ
๘๐
๒,๐๐๐,๐๐๐

-

-

๒,๐๐๐,๐๐๐

ปรับปรุงถนนหนาโรงเรียนมัธยมสุเหราเขียว หมูที่ ๘ ตาม
แบบของ อบต.ละหาร
กอสรางถนน คสล. เสนปลายคลองลํารี หมูที่ ๘ ตามแบบ
ของ อบต.ละหาร
กอสรางถนนแอสฟลทยางพารา (PARA AC) ซอยสะมะอุน ๑,๕๑๖,๐๐๐
(วากัฟ) หมูที่ ๘ ผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๕๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕
เมตร พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ๒,๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร
ไหลทางตามสภาพ ตามแบบของ อบต.ละหาร
กอสรางถนนแอสฟลทยางพารา ซอยสินสุข หมูที่ ๘ ผิว
๑,๐๖๙,๐๐๐
จราจรกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕
เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ไหลทางหินคลุกตาม
สภาพ พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร
ตามแบบรูป รายการและรายละเอียดที่ อบต. กําหนด

-

-

-

-

ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ไดรับประโยชนจาก
การปองกันน้ําทวมใน
พื้นที่

กองชาง

-

-

-
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วดั
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๕๘ โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนได
แอสฟลทยางพารา ซอย มีเสนทางคมนาคม
นอยปลา หมูที่ ๘
ที่สะดวกรวดเร็ว
และไดมาตรฐาน
ในการสัญจรไปมา
๕๙ โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง ริมคลอง ตลอดจนเปนระบบ
ระบายน้ํา มิใหเกิด
ลํารี เชื่อมซอยโดม
น้ําทวมขังในพื้นที่
หมูที่ ๘
๖๐ โครงการกอสรางถนน
แอสฟลทยางพารา (จาก
บานนายนิรนั ดร
เหลือลน - บานนายมาน
เอี่ยมสะอาด) หมูที่ ๘
๖๑ โครงการกอสรางถนน
คสล. พรอมวางทอ
ระบายน้ํา หมูที่ ๘
๖๒ โครงการกอสรางถนน
แอสฟลทยางพารา
(PARA AC) ซอยโดมถึง
คลองลํารี หมูที่ ๘

กอสรางถนนแอสฟลทยางพารา ซอยนอยปลา หมูที่ ๘ กวาง ๓.๕๐
๑,๐๓๗,๐๐๐
เมตร ยาว ๔๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐
เมตร ไหลทางหินคลุกตามสภาพ พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ๑,๔๓๕.๐๐
ตารางเมตร ตามแบบรูป รายการและรายละเอียดที่ อบต. กําหนด
กอสรางถนนลาดยาง ริมคลองลํารี เชื่อมซอยโดม หมูที่ ๘ ขนาดผิว
จราจรกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ปูยางแอสฟลทหนา
๐.๐๕ เมตร ไหลทางหินคลุกตามสภาพ พื้นที่ไมนอยกวา ๑,๒๐๐.๐๐
ตารางเมตร ตามแบบของ อบต.ละหาร
กอสรางถนนแอสฟลทยางพารา (จากบานนายนิรันดร เหลือลน - บาน
๔๔๘,๐๐๐
นายมาน เอี่ยมสะอาด) หมูที่ ๘ ผิวจราจรกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว
๑๐๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ไหล
ทางหินคลุกตามสภาพ พื้นที่ไมนอยกวา ๓๒๗.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ
รูป รายการและรายละเอียดที่ อบต. กําหนด
กอสรางถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ํา ซอยวากัฟ (รอมลี โตะอาดํา) ๒,๙๐๐,๐๐๐
หมูที่ ๘ ผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐.๐๐ เมตร คอนกรีตหนา
๐.๒๐ เมตร พรอมวางทอระบายน้ําเสนผานศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร
(มอก.ชั้น ๓) พรอมบอพัก ตามแบบที่ อบต.ละหาร กําหนด
กอสรางถนนแอสฟลทยางพารา (PARA AC) ซอยโดมถึงคลองลํารี หมูที่ ๔,๔๖๙,๐๐๐
๘ ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร
หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ๑,๘๙๐.๐๐
ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพ พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร และบอพัก คสล. ยาว ๘๘๕.๐๐ เมตร ตาม
แบบของ อบต.ละหาร

-

-

-

-

-

๒,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ประชาชน
ไดรบั ความ
สะดวกในการ
สัญจร รอยละ
๘๐
- สามารถ
ระบายน้ําทวม
ขังได รอยละ
๘๐

แบบ ผ.๐๒

ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน
ไดรับ
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ไดรับประโยชนจาก
การปองกันน้ําทวม
ในพื้นที่

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๖๓ โครงการกอสรางถนนลาดยาง
แบบแอสฟลทติกคอนกรีตขาง
โรงงานบางกอกวูดเดน
บิสสิเนส (ซอยสะมะ) หมูที่ ๘
๖๔ โครงการกอสรางถนนหินคลุก
จากบาน นายฮีม รักหอม ถึง
บานนายวันชัย ปานวอ หมูที่
๘
๖๕ โครงการกอสรางถนนลาดยาง
แบบแอสฟลทติกคอนกรีต
ซอยวากัฟ อิสลามียะห ๒
(หมอหวัง) หมูที่ ๘
๖๖ โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลทยางพารา (PARA AC)
เลียบคลองลํารี (หลังบริษัท
ส.ศิลป) หมูที่ ๘
๖๗ โครงการกอสรางถนนริมคลอง
ลํารี ชวงบานนายเสงี่ยม
เลาะเดรุส ถึงบานสะมะ
หมูที่ ๘

เพื่อใหประชาชนไดมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และไดมาตรฐาน ในการ
สัญจรไปมาตลอดจนเปน
ระบบระบายน้ํา มิใหเกิดน้ํา
ทวมขังในพื้นที่

กอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีตขาง
โรงงานบางกอกวูดเดนบิสสิเนส (ซอยสะมะ) หมูที่ ๘
ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว
๖๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ ของ อบต. ละหาร
กอสรางถนนหินคลุกจากบาน นายฮีม รักหอม ถึง
บานนายวันชัย ปานวอ หมูที่ ๘ ผิวจราจรกวาง
๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร
ตามแบบของ อบต. ละหาร
กอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต ซอย
วากัฟ อิสลามียะห ๒ (หมอหวัง) หมูที่ ๘ ผิวจราจร
กวาง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐
เมตร ตามแบบของ อบต.ละหาร
กอสรางถนนแอสฟลทยางพารา (PARA AC) เลียบ ๑,๑๗๓,๐๐๐
คลองลํารี (หลังบริษัท ส.ศิลป) หมูที่ ๘ ผิวจราจร
กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗
เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา ๑,๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหลทางตาม
สภาพ ตามแบบของ อบต.ละหาร
กอสรางถนนริมคลองลํารี ชวงบานนายเสงี่ยม เลาะ
เดรุส ถึงบานสะมะ หมูที่ ๘ ตามแบบของ อบต.ละ
หาร

-

-

๒,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-

๕๐๐,๐๐๐

-

-

-

๑,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

๑,๐๐๐,๐๐๐

- ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร รอยละ
๘๐
- สามารถ
ระบายน้ําทวม
ขังได รอยละ
๘๐

แบบ ผ.๐๒

ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน
ไดรับ
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและไดรับ
ประโยชนจากการ
ปองกันน้ําทวมในพื้นที่

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
๖๘ โครงการกอสรางถนน
คศล. ซอยโรงงาน
ส.ศิลป (ตอจากเดิมคลองลํารี) หมูที่ ๘

๖๙ โครงการกอสราง
ถนนลาดยางพารา
แอสฟลทคอนกรีต
(ตอจากเดิม-หลัง
โรงงาน เอส บี
เฟอรนิเจอร) หมูที่ ๘
๗๐ โครงการกอสราง
ถนนลาดยางพารา
แอสฟลทคอนกรีต
ซอยขาวสงา หมูที่ ๘
๗๑ โครงการกอสรางถนน
แอสฟลทยางพารา
(PARA AC) เลียบ
คลองลํารี หมูที่ ๘-๙

เพื่อใหประชาชนไดมี
เสนทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว และ
ไดมาตรฐาน ในการ
สัญจรไปมาตลอดจน
เปนระบบระบายน้ํา
มิใหเกิดน้ําทวมขังใน
พื้นที่

กอสรางถนน คศล. ซอยโรงงาน ส.ศิลป (ตอจากเดิม-คลองลํารี)
หมูที่ ๘ ยกระดับผิวจราจรกวาง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๙๔.๐๐
เมตร คอนกรีตหนา ๐.๒๐ เมตร ยกระดับลูกรังหนาเฉลี่ย
๐.๒๐ เมตร ไหลทางคอนกรีตเฉลี่ยขาง ๒.๐๐ เมตร วางทอ
คศล. ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร พรอมบอพัก ๒ ขาง
พื้นที่ผิวจราจรรวม ไมนอยกวา ๑,๑๒๘.๐๐ ตารางเมตร ตาม
แบบและประมาณราคาที่ อบต. กําหนด
กอสรางถนนลาดยางพาราแอสฟลทคอนกรีต (ตอจากเดิม-หลัง
โรงงาน เอส บี เฟอรนิเจอร) หมูที่ ๘ ผิวจราจรกวาง ๖.๐๐
เมตร ยาว ๑,๑๗๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ไหลทาง
ตามสภาพ พื้นที่ผิวจราจรรวม ไมนอยกวา ๗,๐๖๘.๐๐ ตาราง
เมตร ตามแบบและประมาณราคาที่ อบต. กําหนด

-

-

๒,๒๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๖,๕๐๐,๐๐๐

-

-

-

๖๕๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

กอสรางถนนลาดยางพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยขาวสงา หมู
ที่ ๘ ผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ไหลทางตามสภาพ พื้นที่ผิวจราจรรวม ไม
นอยกวา ๙๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบและประมาณราคาที่
อบต. กําหนด
กอสรางถนนแอสฟลทยางพารา (PARA AC) เลียบคลองลํารี ๑๒,๗๐๐,๐๐๐
หมูที่ ๘-๙ ผิวจราจรกวางเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๑๘.๐๐
เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
๑๘,๑๐๘.๐๐ ตารางเมตร ไหลทาง ตามสภาพ พรอมปาย
จราจรสัญญาณไฟเตือนบริเวณแยก ตามแบบของ อบต.ละหาร

- ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร รอยละ
๘๐
- สามารถ
ระบายน้ําทวม
ขังได รอยละ
๘๐

แบบ ผ.๐๒

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนมี
เสนทางการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและไดรบั
ประโยชนจากการ
ปองกันน้ําทวมใน
พื้นที่

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๗๒ โครงการปรับปรุงถนนใต
สะพานขามคลองลํารี หมูที่ ๙
เชื่อม หมูที่ ๑
๗๓ โครงการกอสรางถนน คสล.
พรอมวางทอระบายน้ํา ซอย
จําปา หมูที่ ๙

เพื่อใหประชาชน
ไดมีเสนทาง
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
และไดมาตรฐาน
ในการสัญจรไป
มาตลอดจนเปน
๗๔ โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ํามิ
พรอมวางทอระบายน้ําและบอ ใหเกิดน้ําทวมขัง
พัก ซอยประยูรหงส หมูที่ ๙ ในพื้นที่
๗๕ โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลทยางพารา ซอยศิริโรจน
หมูที่ ๙
๗๖ โครงการกอสรางถนน คสล.
พรอมวางทอระบายน้ํา ซอย
ขวานทอง หมูที่ ๙

ปรับปรุงถนนใตสะพานขามคลองลํารี หมูที่ ๙ เชือ่ ม หมูที่ ๑
ตามแบบของ อบต.ละหาร

-

-

-

-

๒,๐๐๐,๐๐๐ - ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร รอย
ละ ๘๐
๕,๐๐๐,๐๐๐
- สามารถระบาย
น้ําทวมขังได รอย
ละ ๘๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
-

กอสรางถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ํา ซอยจําปา หมูที่ ๙
ผิวจราจรกวาง ๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐
เมตร และทอระบายน้ํา ขนาด ๐.๖๐ เมตร พรอมบอพัก ตาม
แบบของ อบต. ละหาร
กอสรางถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ําและบอพัก ซอย
ประยูรหงส ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร
ตามแบบของ อบต.ละหาร
กอสรางถนนแอสฟลทยางพารา ซอยศิริโรจน หมูที่ ๙ ผิว
จราจรกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗
เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตรไหลทางหินคลุกตาม
สภาพ พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ๕,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร
ตามแบบรูป รายการและรายละเอียดที่ อบต. กําหนด
กอสรางถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ํา ซอยขวานทอง หมู
ที่ ๙ ผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว
๙๙๐.๐๐ เมตร และทอระบายน้ํา ขนาด ๐.๖๐ เมตร พรอม
บอพัก ตามแบบของ อบต. ละหาร

-

-

-

-

-

-

-

๑๐,๗๕๔,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

๕,๐๐๐,๐๐๐

-

แบบ ผ.๐๒

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและไดรับ
ประโยชนจากการ
ปองกันน้ําทวมในพื้นที่

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๗๗ โครงการกอสราง
ถนนแอสฟลทยางพารา
(PARA AC) ซอยสุดใจ
หมูที่ ๙
๗๘ โครงการกอสราง
ถนนแอสฟลทยางพารา
(PARA AC) ซอย
เตะดอเลาะ หมูที่ ๙
๗๙ โครงการกอสรางถนน
คศล. ซอยหมูบานศิรินญา
หมูที่ ๙

๘๐ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
มะหะหมัด หมูที่ ๙

เพื่อใหประชาชน
ไดมีเสนทาง
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
และไดมาตรฐาน
ในการสัญจรไป
มาตลอดจนเปน
ระบบระบายน้ํามิ
ใหเกิดน้ําทวมขัง
ในพื้นที่

กอสรางถนนแอสฟลทยางพารา (PARA AC) ซอยสุดใจ หมูที่ ๙ ๒,๕๔๙,๐๐๐
ผิวจราจรกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗
เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ไหลทางหินคลุกตามสภาพ
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร วางทอ
ระบายน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร พรอมบอพักน้ํา
และทอ Cross จํานวน ๔ จุด ตามแบบของ อบต.ละหาร
กอสรางถนนแอสฟลทยางพารา (PARA AC) ซอยเตะดอเลาะ หมู ๗๔๓,๐๐๐
ที่ ๙ ผิวจราจรกวางเฉลี่ย ๓.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา
๐.๐๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ๖๑๐.๕๐ ตารางเมตร
ไหลทางหินคลุกตามสภาพ พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด
เสนผานศูนยกลาง ๐.๓๐ เมตร และบอพักรางวี ตามแบบของ
อบต.ละหาร
กอสรางถนน คศล. ซอยหมูบานศิรนิ ญา หมูที่ ๙ ผิวจราจรกวาง
๓,๑๕๒,๐๐๐
เฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๙.๐๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๒๐
เมตร พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ๑,๑๒๖.๐๐ ตารางเมตร ไหล
ทางหินคลุกตามสภาพ พรอมวางทอระบายน้ํา คศล. ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร และบอพักรางวี ตามแบบรูป
รายการและรายละเอียดที่ อบต. กําหนด
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมะหะหมัด หมูที่ ๙
๗๕๐,๐๐๐
ปริมาณงานกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร พรอมบอพักและทอระบายน้ํา (ตามแบบที่ อบต.ละหาร
กําหนด)

-

-

-

-

-

-

-

-

- ประชาชน
ไดรบั ความ
สะดวกในการ
สัญจร รอยละ
๘๐
- สามารถ
ระบายน้ําทวม
ขังได รอยละ
๘๐

แบบ ผ.๐๒

ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน
ไดรับ
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ไดรับประโยชนจาก
การปองกันน้ําทวม
ในพื้นที่

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
๘๑ โครงการกอสราง
ถนนลาดยางพาราแอส
ฟลทติก (ตอจากเดิม
หนาสุสานจีน-ถนน
กาญจนาภิเษก) หมูที่
๙
๘๒ โครงการกอสรางถนน
คศล. หมูบานจิตรัตนา
- คลองลํารี หมูที่ ๙

๘๓ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนที่ชํารุด
ในพื้นที่ตําบลละหาร
เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ
๘๔ โครงการปรับปรุงทาง
เชื่อมเขาหมูบาน/ถนน
ซอยในเขตตําบลละหาร

เพื่อใหประชาชนไดมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และ
ไดมาตรฐาน ในการสัญจรไปมา
ตลอดจนเปนระบบระบายน้ํามิ
ใหเกิดน้ําทวมขังในพื้นที่

กอสรางถนนลาดยางพาราแอสฟลทติก (ตอจาก
๕,๘๐๐,๐๐๐
เดิมหนาสุสานจีน-ถนนกาญจนาภิเษก) หมูท ี่ ๙ ผิว
จราจรกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๙.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ไหลทางตามสภาพ พื้นที่ผิว
จราจรรวม ไมนอยกวา ๗,๐๑๔.๐๐ ตารางเมตร
ตามแบบและประมาณราคาที่ อบต. กําหนด
กอสรางถนน คศล. หมูบานจิตรัตนา - คลองลํารี
๑๕,๐๐๐,๐๐๐
หมูที่ ๙ ผิวจราจรกวาง ๘.๐๐ เมตร ยาว
๑,๒๔๕.๐๐ เมตรคอนกรีตหนา ๐.๒๐ เมตร พรอม
วางทอระบายน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง ๐.๖๐
เมตร พรอมบอพักรางวี คสล. ไหลทางคอนกรีต
พื้นที่ผิวจราจรรวม ไมนอยกวา ๙,๙๖๐.๐๐ ตาราง
เมตร ตามแบบและประมาณราคาที่ อบต. กําหนด
ปรับปรุงซอมแซมถนนที่ชํารุดในพื้นที่ตําบลละหาร ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตามแบบของ
อบต.ละหาร
ปรับปรุงทางเชื่อมเขาหมูบาน/ถนนซอยในเขต
ตําบลละหาร ตามแบบของ อบต.ละหาร

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

- ประชาชน
ไดรบั ความ
สะดวกในการ
สัญจร รอยละ
๘๐
- สามารถ
ระบายน้ําทวม
ขังได รอยละ
๘๐

แบบ ผ.๐๒

ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน
ไดรับ
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ไดรับประโยชนจาก
การปองกันน้ําทวม
ในพื้นที่

กองชาง

๕๐๐,๐๐๐

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร

104
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
๘๕ โครงการกอสรางสะพาน คสล. ขาม เพื่อใหประชาชน
คลองลํารี หมูที่ ๑ ตําบลละหาร
ไดมเี สนทาง
เชื่อม หมูที่ ๑๓ ตําบลบางบัวทอง คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและได
๘๖ โครงการกอสรางสะพาน คสล. ขาม มาตรฐานในการ
สัญจรไปมา
คลอง ซอยพันพฤกษ หมูที่ ๑
๘๗ โครงการกอสรางสะพาน คสล. ขาม ตลอดจนเปน
คลอง พรอมทางเดินเทา คสล. จาก ระบบระบายน้ํามิ
ปากคลองเกาะดอน เชื่อม หมูที่ ๓ ใหเกิดน้ําทวมขัง
๘๘ โครงการกอสรางสะพาน คสล. เชื่อม ในพื้นที่
ถนนหลัง รพ.สต.สุเหราแดง กับ หมู
ที่ ๒ ตําบลหนาไม
๘๙ โครงการปรับปรุงซอมแซมสะพานใน
พื้นที่ตําบลละหาร ที่ชํารุดเสียหาย
๙๐ โครงการกอสรางเขื่อน คสล. ริมคลอง เพื่อปองกันการ
ลํารี หมูที่ ๑
กัดเซาะของน้ํา
และการพังทลาย
ของดินริมคลอง
๙๑ โครงการกอสรางเขื่อน คสล. หลัง
และสามารถใช
หอพักหญิง สุเหราปากคลองลํารี
ประโยชนไดเต็ม
หมูที่ ๒
พื้นที่

กอสรางสะพาน คสล. ขามคลองลํารี หมูที่ ๑
ตําบลละหาร เชื่อมหมูที่ ๑๓ ตําบลบางบัว
ทอง กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๕.๐๐
เมตร ตามแบบของ อบต.ละหาร
กอสรางสะพาน คสล. ขามคลอง ซอยพัน
พฤกษ หมูที่ ๑ ตามแบบของ อบต. ละหาร
กอสรางสะพาน คสล. ขามคลอง พรอม
ทางเดินเทา คสล. จากปากคลองเกาะดอน
เชื่อม หมูที่ ๓
กอสรางสะพาน คสล. เชื่อมถนนหลัง รพ.สต.
สุเหราแดง กับ หมูที่ ๒ ตําบลหนาไม

-

-

-

๕,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

๕๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๕๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๕๐๐,๐๐๐

ประชาชนมี
เสนทางสัญจรไป
มาไดสะดวก
รอยละ ๘๐

แบบ ผ.๐๒

ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน
ไดรับ
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและสามารถลด
ระยะเวลาในการ
เดินทางไดดี

กองชาง

ปรับปรุงซอมแซมสะพานในพื้นที่ตําบลละหาร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐
ที่ชํารุดเสียหาย ตามแบบของ อบต.ละหาร
กอสรางเขื่อน คศล. ริมคลองลํารี หมูที่ ๑
๔,๙๗๕,๐๐๐ ๖,๔๐๐,๐๐๐ ๖,๔๐๐,๐๐๐ ๖,๔๐๐,๐๐๐ ๖,๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนไดรับ สามารถปองกันน้ําทวม
ระยะทางโดยประมาณ ๗๐๐.๐๐ เมตร ตาม
ประโยชน รอยละ และการพังทลายของ
แบบที่ อบต.ละหาร กําหนด
๕๐
ดินไดเปนอยางดี
กอสรางเขื่อน คสล. หลังหอพักหญิง สุเหรา
๒,๐๐๐,๐๐๐
ปากคลองลํารี หมูที่ ๒ ยาว ๘๖.๐๐ เมตร
พรอมทางเดินเทากวาง ๑.๒๐ เมตร ยาว
๗๖.๐๐ เมตร ตามแบบของ อบต.ละหาร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๙๒ โครงการกอสรางเขื่อน คสล. เลียบ เพื่อปองกันการ
คลองลากคอน หมูที่ ๔ (ตอจาก กัดเซาะของน้ําและ
เดิม)
การพังทลายของดิน
ริมคลอง และ
๙๓ โครงการกอสรางเขื่อน คสล. เลียบ สามารถใชประโยชน
ไดเต็มพื้นที่
คลองลําโพ หมูที่ ๔ ชวงที่ ๑
๙๔ โครงการกอสรางเขื่อน คสล. ริม
คลองเกาะดอนถึงคลองละหารฝง
ทิศเหนือ หมูที่ ๔
๙๕ โครงการกอสรางเขื่อน คศล. เลียบ
คลองลากคอน หมูที่ ๔ (บานตา
แดง)
๙๖ โครงการลงดินหลังเขื่อนเดิม ริม
คลองลากคอน หมูที่ ๕
๙๗ โครงการเสริมคันเขื่อน คสล. ริม
คลองลากคอน หมูที่ ๕ ตลอดแนว
พรอมลงดินหลังเขื่อน
๙๘ โครงการกอสรางเขื่อน คสล. เลียบ
คลองลากคอน หมูที่ ๕ หนา
หมูบานพิชามญชุ (ตอจากเดิม)

กอสรางเขื่อน คสล. เลียบคลองลากคอน หมูที่ ๔
(ตอจากเดิม) ยาว ๙๖.๐๐ เมตร สันเขื่อนกวาง
๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร ตามแบบรูป รายการ
และรายละเอียดที่ อบต. กําหนด
กอสรางเขื่อน คสล. เลียบคลองลําโพ หมูที่ ๔ ชวงที่
๑ ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบของ อบต.ละหาร
กอสรางเขื่อนกั้นน้ําริมคลองเกาะดอนถึงคลองละ
หารฝงทิศเหนือ หมูที่ ๔ ระยะทาง ๑๙๐.๐๐ เมตร
ตามแบบของ อบต.ละหาร
กอสรางเขื่อน คศล. เลียบคลองลากคอน หมูที่ ๔
(บานตาแดง) ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร สันเขื่อนกวาง
๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร ตามแบบรูป รายการ
และรายละเอียดที่ อบต. กําหนด
ลงดินหลังเขื่อนเดิม ริมคลองลากคอน หมูที่ ๕ ตาม
แบบของ อบต.ละหาร
เสริมคันเขื่อน คสล. ริมคลองลากคอน หมูที่ ๕
ตลอดแนว พรอมลงดินหลังเขื่อน ตามแบบของ
อบต.ละหาร
กอสรางเขื่อน คสล. เลียบคลองลากคอน หมูท ี่ ๕
หนาหมูบานพิชามญชุ (ตอจากเดิม) ยาว ๑๔๕.๐๐
เมตร สันเขื่อนกวาง ๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร
ตามแบบของ อบต.ละหาร

-

๒,๔๔๗,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

๕,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-

๕,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๕,๗๓๗,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

๑,๕๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๕,๐๐๐,๐๐๐

-

-

๖,๔๐๐,๐๐๐

-

-

แบบ ผ.๐๒

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

ประชาชนไดรับ สามารถปองกันน้ํา
ประโยชน รอย ทวมและการพังทลาย
ละ ๕๐
ของดินไดเปนอยางดี

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๙๙ โครงการกอสรางเขื่อน คสล. เพื่อปองกันการกัดเซาะของ
เลียบคลองลากคอน หมูที่ ๖ น้ําและการพังทลายของดิน
(ตอจากเดิม)
ริมคลอง และสามารถใช
ประโยชนไดเต็มพื้นที่
๑๐๐ โครงการกอสรางเขื่อน คสล.
ริมคลองลากคอน (ตอจาก
เดิม-หลังที่วาการอําเภอ) หมู
ที่ ๖
๑๐1 โครงการกอสรางเขื่อน คสล.
ริมคลองลากคอน (ตอจาก
เดิม) หมูที่ ๗
๑๐2 โครงการกอสรางเขื่อน คสล.
ริมคลองลํารี หมูที่ ๗-๘
(ชวงสะพานลัดสุเหราแดง)
๑๐3 โครงการกอสรางเขื่อน คสล.
เลียบคลองลํารี (ตั้งแตบาน
นายประเสริฐ อินเดริส เปน
ตนไป) หมูที่ ๘ (ตอจากเดิม)
๑๐4 โครงการกอสรางเขื่อน คสล.
ริมคลองลํารี (ชวงหลังบริษัท
ส.ศิลป) หมูที่ ๘

กอสรางเขื่อน คสล. เลียบคลองลากคอน หมูที่ ๖ (ตอจากเดิม)
- ป 2562 ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร
- ป 2563 ยาว 145.00 เมตร
สันเขื่อนกวาง ๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร ตามแบบรูป
รายการและรายละเอียดที่ อบต. กําหนด
กอสรางเขื่อน คสล. ริมคลองลากคอน (ตอจากเดิม-หลังที่วา
การอําเภอ) หมูที่ ๖ ชวงที่ ๑ ยาว ๒๓.๐๐ เมตร ชวงที่ ๒ ยาว
๑๒๕.๐๐ เมตร สันเขื่อนกวาง ๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร
ตามแบบและประมาณราคาที่ อบต. กําหนด
กอสรางเขื่อน คสล.ริมคลองลากคอน (ตอจากเดิม) หมูที่ ๗
ปริมาณงาน ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร สันเขื่อนกวาง ๑.๒๐ เมตร
หนา ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ละหาร กําหนด)
กอสรางเขื่อน คสล. ริมคลองลํารี หมูที่ ๗-๘ (ชวงสะพานลัด
สุเหราแดง) ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร สันเขื่อนกวาง ๑.๒๐ เมตร
สันเขื่อนหนา ๐.๕๐ เมตร ตามแบบของ อบต.ละหาร
กอสรางเขื่อน คสล. เลียบคลองลํารี (ตั้งแตบานนายประเสริฐ
อินเดริส เปนตนไป) หมูที่ ๘ (ตอจากเดิม) ยาว ๑๔๕.๐๐
เมตร สันเขื่อนกวาง ๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ
รูป รายการและรายละเอียดที่ อบต. กําหนด
กอสรางเขื่อน คสล. ริมคลองลํารี (ชวงหลังบริษัท ส.ศิลป) หมู
ที่ ๘ ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร สันเขื่อนกวาง ๑.๒๐ เมตร สันเขื่อน
หนา ๐.๕๐ เมตร ตามแบบของ อบต.ละหาร

-

๔,๙๗๖,๐๐๐ ๖,๔๐๐,๐๐๐

-

-

-

๖,๖๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

๖,๔๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

๔,๙๗๖,๐๐๐

-

-

๔,๙๗๖,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

๔,๙๗๖,๐๐๐

-

ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน
รอยละ ๕๐

สามารถปองกัน
น้ําทวมและการ
พังทลายของดิน
ไดเปนอยางดี

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรเี พื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๐5 โครงการกอสรางเขื่อน คสล.
ริมคลองลํารี หมูที่ ๘ (ตั้งแต
บานนายสมชาย ยารัตน ถึง
ซอยวากัฟสะมะอุน)
๑๐6

๑๐7
๑๐8
๑09
๑๑0
๑๑1

เพื่อปองกันการกัด
เซาะของน้ําและ
การพังทลายของ
ดินริมคลอง และ
สามารถใช
โครงการกอสรางเขื่อน คสล. ประโยชนไดเต็ม
ริมคลองลํารี หลังบริษัท เอส บี พื้นที่
เฟอรนิเจอร หมูที่ ๘ (ตอจาก
เดิม)
โครงการกอสรางเขื่อน คสล.
ริมคลองลํารี หมูที่ ๘ (ตอจาก
เดิม)
โครงการกอสรางผนังกั้นน้ําบน
สันเขื่อนคลองลํารี หมูที่ ๙
โครงการกอสรางเขื่อน คสล.
ริมคลองลํารี หมูที่ ๙ (ชวงบาน
นายมานโลเล)
โครงการกอสรางเขื่อน คสล.
เลียบคลองลํารี (บริเวณสุสาน
จีน) หมูที่ ๙
โครงการกอสรางเขื่อน คสล.
ริมคลองลํารี หมูที่ ๙ (ตอจาก
เดิม)

กอสรางเขื่อน คสล. ริมคลองลํารี หมูที่ ๘ (ตั้งแตบานนาย
สมชาย ยารัตน ถึงซอยวากัฟสะมะอุน) เขื่อน คสล. ยาว
๑๕๙.๐๐ เมตร สันเขื่อนกวาง ๑.๒๐ เมตร พรอมปรับปรุง
ถนนคอนกรีต กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร
คอนกรีตหนา ๐.๒๐ เมตร ตามแบบของ อบต.ละหาร
กอสรางเขื่อน คสล. ริมคลองลํารี หลังบริษัท เอส บี
เฟอรนิเจอร หมูที่ ๘ (ตอจากเดิม) ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร สัน
เขื่อนกวาง ๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร ตามแบบและ
ประมาณราคาที่ อบต. กําหนด
กอสรางเขื่อน คสล. ริมคลองลํารี หมูที่ ๘ (ตอจากเดิม) สัน
เขื่อนกวาง ๑.๒๐ เมตร สันเขื่อนหนา ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง
๑๔๕.๐๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต.ละหาร กําหนด)
กอสรางผนังกั้นน้ําบนสันเขื่อนคลองลํารี หมูที่ ๙ กวาง ๐.๑๐
เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร ยาวตามเขื่อนเดิม
กอสรางเขื่อน คสล. ริมคลองลํารี หมูที่ ๙ (ชวงบานนายมาน
โลเล) ยาว ๘๐.๐๐ เมตร สันเขื่อนกวาง ๑.๒๐ เมตร สันเขื่อน
หนา ๐.๕๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.ละหารกําหนด
กอสรางเขื่อน คสล. เลียบคลองลํารี (บริเวณสุสานจีน) หมูที่
๙ ยาว ๑๙.๐๐ เมตร สันเขื่อนกวาง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๕๐
เมตร ตามแบบรูป รายการและรายละเอียดที่ อบต. กําหนด
กอสรางเขื่อน คสล. ริมคลองลํารี หมูที่ ๙ (ตอจากเดิม) สัน
เขื่อนกวาง ๑.๒๐ เมตร สันเขื่อนหนา ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง
๘๐.๐๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.ละหารกําหนด

-

-

-

๕,๘๘๖,๐๐๐

-

-

๖,๔๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

๖,๔๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

๒,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๒,๗๔๔,๐๐๐

-

-

๔๙๗,๐๐๐

-

-

-

-

-

๒,๕๐๐,๐๐๐

-

-

แบบ ผ.๐๒

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ประชาชนไดรับ สามารถปองกันน้ํา
ประโยชน
ทวมและการ
รอยละ ๕๐
พังทลายของดินได
เปนอยางดี

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๑2 ปรับปรุงซอมแซมเขื่อน
กั้นน้ําริมคลอง ในพื้นที่
ตําบลละหารที่ชํารุด
เสียหาย
๑๑3 โครงการกอสรางสถานี
สูบน้ํา บริเวณเกาะลอย
หมูที่ ๓
๑๑4 โครงการกอสรางสถานี
สูบน้ําในหมูบานลภาวัล
๑๒ หมูที่ ๓
๑๑5 โครงการเสริมประตูกั้น
น้ําเกาะดอน หมูที่ ๔
๑๑6 โครงการกอสรางสถานี
สูบน้ํา หมูที่ ๖

เพื่อปองกันการกัดเซาะของน้ํา
และการพังทลายของดินริมคลอง
และสามารถใชประโยชนไดเต็ม
พื้นที่
เพื่อแกปญหาและปองกันน้ําทวม
และเพื่อปองกันและรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอม

แบบ ผ.๐๒

ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน
ไดรับ
รับผิดชอบ
หลัก

ปรับปรุงซอมแซมเขื่อนกั้นน้ําริมคลอง ในพื้นที่ตําบลละ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนไดรับ
หารที่ชํารุดเสียหาย ตามแบบของ อบต.ละหาร
ประโยชน
รอยละ ๕๐

สามารถปองกันน้ํา
ทวมและการพังทลาย
ของดินไดเปนอยางดี

กอสรางสถานีสูบน้ําโครงหลังคาเหล็ก บานเกาะลอย
๑,๒๔๐,๐๐๐
หมูที่ ๓ ขนาดกวาง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร
ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา พรอมประตูระบายน้ํา บริเวณเกาะ
ลอย หมูที่ ๓ ตามแบบรูปรายการและรายละเอียดที่
อบต. กําหนด)
กอสรางสถานีสูบน้ําโครงหลังคาเหล็ก พรอมประตู
๖๐๐,๐๐๐
ระบายน้ํา ในหมูบานลภาวัล ๑๒ หมูที่ ๓ ตามแบบของ
อบต.ละหาร
เสริมประตูกั้นน้ําเกาะดอน หมูที่ ๔ ตามแบบของ อบต.
ละหาร
กอสรางสถานีสูบน้ําโครงหลังคาเหล็ก บริเวณซอย
๙๙๐,๐๐๐
วากัฟ หมูที่ ๖ และบริเวณหลังโรงเรียนสุเหราลากคอน
หมูที่ ๖ ขนาดกวาง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร
พรอมประตูระบายน้ํา จํานวน ๒ แหง ตามแบบที่
อบต.ละหาร กําหนด

สามารถแกปญหา
และปองกันน้ําทวม
และรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอม

-

-

-

-

-

๕๐๐,๐๐๐

-

-

แกไขปญหาน้ํา
ทวมขังและ
ระบายน้ําได รอย
ละ ๕๐

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วดั
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๑7 โครงการกอสรางประตูกั้นน้ํา
ปากคลองลากคอนเล็ก
(ตอนลาง) บริเวณบานนาง
นอย สมใจแท และคลองเจก
หมูที่ ๗
๑๑8 โครงการเสริมบอพักริมคลอง
ลํารีในเขตพื้นที่ตําบลละหาร
๑19 โครงการกอสรางประตูระบาย
น้ําพรอมสถานีสูบน้ํา บริเวณ
ปากคลองลํารี หมูที่ ๙
๑๒0 โครงการกอสรางประตูเปด-ปด
น้ํา บริเวณทอระบายน้ําริม
ถนนเลียบคลองลํารี หมูที่ ๙
๑๒1 โครงการกอสรางสะพาน
ทางเดินเทา คสล. ซอยพันธ
พฤกษ (ริมคลองลําโพ) หมูที่ ๑
122 โครงการกอสรางสะพาน
ทางเดินเทา คสล. ขามคลอง
ลําโพ หมูที่ ๓ เชื่อมหมูที่ ๔

เพื่อแกปญหาและ
ปองกันน้ําทวม และเพื่อ
ปองกันและรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอม

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แกไขปญหาน้ํา
ทวมขังและ
ระบายน้ําได
รอยละ ๕๐

สามารถแกปญหาและ
ปองกันน้ําทวม และ
รักษาสภาพสิ่งแวดลอม

กองชาง

๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
เสนทางสัญจรที่
สะดวกรวดเร็ว
รอยละ ๗๐
๑,๒๐๐,๐๐๐
-

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและสามารถลด
ระยะเวลาในการ
เดินทางไดดี

กอสรางประตูกั้นน้ําปากคลองลากคอนเล็ก
๑,๒๐๐,๐๐๐
(ตอนลาง) บริเวณบานนางนอย สมใจแท และ
คลองเจก หมูที่ ๗ ขนาดประตูกวางประมาณ
๑๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร จํานวน ๒
จุด ตามแบบ ของ อบต.ละหาร
เสริมบอพักริมคลองลํารีทั้งหมด ตามแบบของ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐
อบต.ละหาร
กอสรางประตูระบายน้ําพรอมสถานีสูบน้ํา
๕๐๐,๐๐๐
บริเวณปากคลองลํารี หมูที่ ๙ ตามแบบของ
อบต.ละหาร
กอสรางประตูเปด-ปดน้ํา บริเวณทอระบาย
๕๐๐,๐๐๐
น้ําริมถนนเลียบคลองลํารี หมูที่ ๙

เพื่อใชเปนเสนทางการ กอสรางสะพานทางเดินเทา คสล. ซอยพันธ
คมนาคมของประชาชน พฤกษ (ริมคลองลําโพ) หมูที่ ๑ ตามแบบของ
อบต.ละหาร
กอสรางสะพานทางเดินเทา คสล. ขามคลอง
ลําโพ หมูที่ ๓ เชื่อมหมูที่ ๔ ผิวสะพาน คสล.
กวาง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร พรอม
ทางเดินเทา คสล. กวาง ๑.๒๐ เมตร ยาว
๑๕๐.๐๐ เมตร ตามแบบของ อบต.ละหาร

-

-

-

-

-

-

แบบ ผ.๐๒

-

.
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ไดรับ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๒3 โครงการกอสรางทางเดินเทาพรอม เพื่อใชเปนเสนทางการ
หลังคา ทางเขาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
คมนาคมของประชาชน
บานเกาะลอย หมูที่ ๓
๑๒4 โครงการติดตั้งโครงหลังคาทางเดินเทา
ปากคลองลากคอน หมูที่ ๔ (ตรงขาม
มัสยิดอุลยา)
๑๒5 โครงการซอมแซมทางเดินเทา จาก
ปากคลองลากคอน ถึงบานนายสมาน
บุญยม หมูที่ ๔
๑๒6 โครงการกอสรางทางเดินเทา คสล. ริม
คลองลากคอน จุดกลับรถใตสะพาน
ถนนสายบางบัวทอง-บางปะอิน หมูที่
๕
๑๒7 โครงการกอสรางสะพานทางเดินเทา
คสล. ขามคลองหนาสุเหราแดง หมูที่
๗
๑๒8 โครงการปรับปรุงซอมแซมทางเดินเทา
คสล. ในพื้นที่ตําบลละหาร ที่ชํารุด
เสียหาย เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ ตามแบบของ อบต.ละหาร

กอสรางทางเดินเทาพรอมหลังคา ทางเขาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานเกาะลอย หมูที่ ๓ ตาม
แบบของ อบต. ละหาร
ติดตั้งโครงหลังคาทางเดินเทาปากคลองลาก
คอน หมูที่ ๔ (ตรงขามมัสยิดอุลยา) ตามแบบ
ของ อบต. ละหาร
ซอมแซมทางเดินเทา จากปากคลองลากคอน
ถึงบานนายสมาน บุญยม หมูที่ ๔ ตามแบบ
ของ อบต. ละหาร
กอสรางทางเดินเทา คสล. ริมคลองลากคอน
จุดกลับรถใตสะพานถนนสายบางบัวทอง-บาง
ปะอิน หมูที่ ๕ ตามแบบของ อบต.ละหาร

-

-

-

-

-

-

-

-

๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
เสนทางสัญจรที่
สะดวกรวดเร็ว
๕๐๐,๐๐๐ รอยละ ๗๐

-

-

-

-

๕๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๕๐๐,๐๐๐

ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และสามารถลดระยะเวลา
ในการเดินทางไดดี

แบบ ผ.๐๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กอสรางสะพานทางเดินเทา คสล. ขามคลอง
๕๐๐,๐๐๐
หนาสุเหราแดง หมูที่ ๗ ขนาดสะพานกวาง
๑.๒๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว
ประมาณ ๒๕.๐๐ เมตร ตามแบบของ อบต.
ละหาร
ปรับปรุงซอมแซมทางเดินเทา คสล. ในพื้นที่ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐
ตําบลละหาร ที่ชํารุดเสียหาย เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ ตามแบบของ อบต.ละหาร

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑29 โครงการกอสรางทอ
เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง
ระบายน้ําจากสามแยกถึง และสามารถระบายน้ําได
คลองลําโพ หมูที่ ๑
อยางรวดเร็ว
๑๓0 โครงการกอสรางทอ
ระบายน้ํา คสล. ถนน
เกาะลอย หมูที่ ๓
๑๓1 โครงการปรับปรุงทอ
ระบายน้ําในหมูบาน
ลภาวัล ๑๒ หมูที่ ๓
๑๓2 โครงการวางทอระบาย
น้ําหนาหมูบานปนทอง
แลนด หมูที่ ๕
๑๓3 โครงการกอสรางทอ
ระบายน้ํา คสล. ตั้งแต
ถนนรถไฟถึงคลอง
ลากคอน หมูที่ ๕
๑๓4 โครงการวางทอระบายน้ํา
ถนนขางกุโบร หมูที่ ๖
๑๓5 โครงการกอสรางทอ
ระบายน้ําพรอมบอพัก
หมูที่ ๖

กอสรางทอระบายน้ําจากสามแยกถึงคลองลําโพ
หมูที่ ๑ ตามแบบของ อบต.ละหาร

-

กอสรางทอระบายน้ํา คสล. ถนน เกาะลอย หมู ๒,๒๙๐,๐๐๐
ที่ ๓ ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว
๗๕๐.๐๐ เมตร พรอมบอพัก คสล. ตามแบบ
ของ อบต.ละหาร
ปรับปรุงทอระบายน้ําในหมูบานลภาวัล ๑๒ หมู
ที่ ๓ ตามแบบของ อบต.ละหาร
วางทอระบายน้ําหนาหมูบานปนทองแลนด หมู
ที่ ๕ ตามแบบของ อบต.ละหาร

-

กอสรางทอระบายน้ํา คสล. ตั้งแตถนนรถไฟถึง
คลองลากคอน หมูที่ ๕ วางทอระบายน้ําขนาด
๐.๖๐ เมตร พรอมบอพัก ระยะทาง ๑๑๐ เมตร
ตามแบบของ อบต.ละหาร
วางทอระบายน้ําถนนขางกุโบร หมูที่ ๖ ตาม
แบบของ อบต.ละหาร
กอสรางทอระบายน้ําพรอมบอพัก ซอยอาจ
๙๕๐,๐๐๐
หาญ หมูที่ ๖ ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๐.๖๐
เมตร พรอมบอพัก ความยาวรวม ๒๓๐.๐๐
เมตร ตามแบบที่ อบต.ละหาร กําหนด

-

-

-

๕๐๐,๐๐๐ แกไขปญหาน้ํา
ทวมขังและระบาย
น้ําได รอยละ ๕๐
-

-

-

-

-

๕๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

๕๐๐,๐๐๐

-

-

๑,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๕๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

สามารถแกไขปญหาน้ําทวม
ขังในผิวจราจรและ
ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๓6 โครงการวางทอระบายน้ํา จากกุโบร
ถึงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
(สุเหราเขียว) หมูที่ ๘
๑๓7 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา
บริเวณโรงเรียนมัธยมสุเหราเขียว
หมูที่ ๘
๑๓8 โครงการวางทอระบายซอยโดม
ตั้งแตถนนถึงคลองลํารี หมูที่ ๘
๑39 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา
พรอมบอพักน้ํา หมูที่ ๙

๑๔0 โครงการขุดลอกคลองทุกคลองใน
เขตพื้นที่ตําบลละหาร
141 โครงการขุดลอกทอระบายน้ําและ
ดูดสิ่งปฏิกูล ในชุมชนและหมูบาน
จัดสรรในพื้นที่ตําบลละหาร

เพื่อแกไขปญหา
น้ําทวมขังและ
สามารถระบาย
น้ําไดอยาง
รวดเร็ว

วางทอระบายน้ํา จากกุโบร ถึงโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล (สุเหราเขียว) หมูที่ ๘
ตามแบบของ อบต.ละหาร
กอสรางทอระบายน้ํา บริเวณโรงเรียนมัธยม
สุเหราเขียว หมูที่ ๘ ตามแบบของ
อบต.ละหาร
วางทอระบายซอยโดม ตั้งแตถนนถึงคลองลํารี
หมูที่ ๘ ตามแบบของ อบต.ละหาร
กอสรางทอระบายน้ํา บริเวณ ขางมัสยิดมัสยิด ๒๐๐,๐๐๐
นูรุลฮิดายะห (แสงประทีป) หมูที่ ๙ ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวม
๕๑.๐๐ เมตร พรอมบอพักน้ํา ตามแบบที่
อบต.ละหาร กําหนด
ขุดลอกคลองทุกคลองในเขตพื้นที่ตําบลละหาร ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐ แกไขปญหาน้ํา
ทวมขังและ
ระบายน้ําได รอย
๑,๐๐๐,๐๐๐ ละ ๕๐

แบบ ผ.๐๒

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สามารถแกไขปญหาน้ํา
ทวมขังในผิวจราจรและ
ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

๕๐๐,๐๐๐
-

๑,๐๐๐,๐๐๐

ขุดลอกทอระบายน้ําและดูดสิ่งปฏิกูล ใน
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐
ชุมชนและหมูบานจัดสรรในพื้นที่ตําบลละหาร

ประชาชนไดประโยชน
จากการปองกันน้ําทวม
ขัง
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๔2 โครงการติดตั้งแผงโซลา เพื่อใหประชาชนไดมี ติดตั้งแผงโซลาเซลลผลิตกระแสไฟฟา ดังนี้ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
เซลลผลิตกระแสไฟฟา กระแสไฟฟาใชอยาง - ติดตั้งบนดาดฟามัสยิดนะฮฎอตุลอิสลาฮ
กระแสไฟฟาใช รอยละ
ทั่วถึง
หมูท ี่ ๒
๕๐
- ติดตั้งบริเวณโรงเรียนประสานสามัคคี
วิทยา หมูที่ ๓
- ติดตั้งบริเวณมัสยิดอุลยา หมูที่ ๓
หรือบริเวณที่กําหนดในพื้นที่ตําบลละหาร
๑๔3 โครงการติดตั้งปาย
เพื่อใหประชาชนใน ติดตั้งปายประชาสัมพันธเขตตําบลละหาร ๕๐๐,๐๐๐
ประชาชนในพืน้ ที่และ
ประชาสัมพันธเขตตําบล พื้นที่รูเขตของตําบล ขนาดกวาง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร
ผูสัญจรไปมา รอยละ
ละหาร
ละหาร
จํานวน ๑๕ ปาย
๗๐ ไดรูเขต อบต.ละ
หาร
๑๔4 โครงการติดตั้งปาย
เพื่อความปลอดภัยใน ติดตั้งปายจราจร ปายบอกทางและบอก ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนไดรับความ
จราจร ปายบอกทาง
การใชรถใชถนนของ สถานที่ราชการตาง ๆ บริเวณที่กําหนด
ปลอดภัย รอยละ ๘๐
และบอกสถานที่ราชการ ยานพาหนะที่สัญจร
ตาง ๆ ในเขตพื้นที่
145 โครงการจัดทําสิ่งอํานวย
ดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐
ความปลอดภัยเพื่อ
ในพื้นที่ โดยดําเนินการดังนี้
ปองกันและลดอุบัติเหตุ
-จัดทําลูกระนาด
ทางถนน
-ตีเสนสะดุด
-ติดตั้งกระจกเงาบริเวณทางโคง
-ทําทางมาลาย บริเวณโรงเรียน,ชุมชน
-ติดตั้งสัญญาณเตือน/ไฟกระพริบ ฯลฯ
บริเวณชุมชน ในพื้นที่ตําบลละหาร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบาย

กองชาง

ประชาชนในพื้นทีแ่ ละผูที่
สัญจรไปมาไดรูเขตพื้นที่
ของตําบลละหาร
ประชาชนไดรับความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจรและ
เกิดความปลอดภัยตอ
ประชาชนในเขตตําบล
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๔6 โครงการจัดทําสิ่ง
เพื่อความปลอดภัยใน
อํานวยความปลอดภัย การใชรถใชถนนของ
เพื่อปองกันและลด ยานพาหนะที่สัญจร
อุบัติเหตุทางถนน

ดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ โดย
๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนไดรับ
ดําเนินการดังนี้
ความปลอดภัย
-จัดทําลูกระนาด
รอยละ ๘๐
-ตีเสนสะดุด
-ติดตั้งกระจกเงาบริเวณทางโคง
-ทําทางมาลาย บริเวณโรงเรียน,ชุมชน
-ติดตั้งสัญญาณเตือน/ไฟกระพริบ ฯลฯ
บริเวณชุมชน ในพื้นที่ตําบลละหาร
๑๔7 โครงการกอสราง
๑. ใหประชาชนไดมีที่ กอสรางศาลาพักผูโดยสารริมทางสาธารณะ ดังนี้ บริเวณหนา ม. ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีที่พกั
ศาลาพักผูโดยสารริม พักสําหรับรอรถประจํา ปนทองแลนด หมูที่ ๗, หนา ม.วิโรจนวิลล หมูที่ ๔, บริเวณถนน
รอรถโดยสารไดรบั
ทางสาธารณะ
ทาง
สายบางบัวทอง-บางปะอิน, ขางรานฟารีดา หมูที่ ๑, หนา
ความสะดวก
๒. เพื่อความปลอดภัย หมูบานบัวทองธานี พารค ๓, พารค ๕ หมูที่ ๒, ตรงขามหมูบาน
สบาย รอยละ๘๐
สําหรับประชาชน
สุชา หมูที่ ๕, ศาลาริมคลองลํารี บริเวณหลัง ม.นครทองปาร
ควิวล หรือในบริเวณที่กําหนด

แบบ ผ.๐๒

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรและ เกิดความ
ปลอดภัยตอประชาชน
ในเขตตําบล

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๔8 โครงการ
ปรับปรุงและ
ดูแลรักษาภูมิ
ทัศนในพื้นที่
ตําบลละหาร

- เพื่อเพิ่มพื้นทีสีเขียว
ในเขตชุมชนบริเวณริม
ถนน/ ซอย/ทางเดิน
เทา และอาคาร
สํานักงาน มีความ
สวยงาม และรมรื่น
- เพื่อชวยเพิ่มความ
เปนธรรมชาติใหแก
ชุมชน
- เพื่อสรางความพึง
พอใจใหกับประชาชน
และทําให ศาสนสถาน
มีความรมรื่นสวยงาม
๑49 โครงการ
เพื่อใหชุมชนและ
กอสราง/
ประชาชนในพื้นที่ไดมี
ปรับปรุงศาลา สถานที่ในการดําเนิน
ประชาคม/ศาลา กิจกรรมการตาง ๆ
เอนกประสงค/
อาคาร
อเนกประสงค
ประจําหมูบาน

ปรับภูมิทัศนและจัดสวนหยอมบริเวณอาคารสํานักงาน อบต./ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ เพิ่มพื้นที่สีเขียว
ชุมชน/ริมถนน/ซอย/ทางเดินเทา/มัสยิด/โรงเรียน/ศูนยพัฒนา
ในชุมชนได
เด็กเล็ก ฯลฯ ดังนี้
รอยละ ๘๐
บริเวณอาคารสํานักงาน อบต.ละหาร, สวนสาธารณะชุมชน
วากัฟ หมูที่ ๒, บริเวณมัสยิดอุลยา หมูที่ ๓, บริเวณสวนหยอม
หมูบานลภาวัล ๑๒ หมูที่ ๓, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเกาะลอย หมูที่
๓, สวนสาธารณะบริเวณเกาะลอย หมูที่ ๓, ริมถนนเกาะดอน
หมูที่ ๔, โรงเรียนอิสลามสัมพันธ สาขา ๒ หมูที่ ๔, หมูบานนิว
เวิลดวิลล หมูที่ ๕, บริเวณโรงเรียนมัธยมสุเหราเขียว หมูที่ ๘,
จากโรงเรียนมัธยม-กุโบร หมูที่ ๘, สนามเด็กเลนหมูบานแสงบัว
ทอง หมูที่ ๘, ริมคลองลํารี หมูที่ ๙, หมูบานนครทองปารควิวล
หมูที่ ๙, บริเวณมัสยิดนูรุลฮิดายะห หมูที่ ๙, บริเวณมัสยิดทุก
มัสยิด หรือบริเวณที่กําหนดในเขต อบต.ละหาร
กอสราง/ปรับปรุงศาลาประชาคม/ศาลาอเนกประสงค /อาคาร ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนไดรับ
อเนกประสงค บริเวณหมูบาน/ชุมชน ดังนี้
ความ
ขางสนามฟุตบอล หมูที่ ๑, หมูบานพารวย หมูที่ ๒, หมูบานล
สะดวกสบาย
ภาวัล ๘ หมูที่ ๒, หมูบานภัทราวรรณ หมูที่ ๒, หมูบานบัวทอง
รอยละ ๘๐
ธานี พารค ๓, ๕ หมูที่ ๒, ชุมชนเกาะลอย หมูที่ ๓, บริเวณ
สะพานปากคลองลากคอน หมูที่ ๔, บานคลองลากคอน หมูที่ ๕,
ดานหนามัสยิดนูรุลอิสลาม หมูที่ ๘, โรงเรียนสอนศาสนา (บา
แล) หมูที่ ๘, บานคลองลํารี หมูที่ ๙ (ริมคลองลํารี), ปรับปรุง
ศาลาอเนกประสงค หมูบานนครทองปารควิว หมูที่ ๙, หมูบาน
ซื่อตรง หมูที่ ๙

แบบ ผ.๐๒

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบ
หลัก
ปรับปรุงภูมิทัศน กองชาง/สํานักงาน
ใหสมดุลกับ
ปลัดองคการ
สภาพ แวดลอม บริหารสวนตําบล/
และเพิ่มคุณคา
กองการศึกษา
ทางดาน
ศาสนาและ
สุนทรียภาพ
วัฒนธรรม
พื้นที่สีเขียวใน
ตําบลละหารให
สวยงาม นามอง,
นาอยู

ประชาชนไดมี
สถานที่ประชุม
สําหรับ
แลกเปลี่ยน
ความรูและ
ดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๕0 โครงการกอสรางหลังคาโครง
เหล็กคลุมลานอเนกประสงค
หมูที่ ๒
๑๕1
๑๕2

๑๕3
๑๕4

๑. เสริมสราง
พลานามัยและการ
ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนกับ
โครงการกอสรางลาน คศล. หมู เยาวชน
๒. เพื่อเสริมสราง
ที่ ๓
ความพึงพอใจและ
โครงการกอสรางหลังคาโครง การอยูดีมีสุขของ
เหล็กคลุมลานอเนกประสงค ประชาชนไดมี
สถานที่พักผอน
หมูที่ ๙
หยอนใจในพื้นที่
๓. เพื่อที่เด็กและ
โครงการกอสรางลาน
อเนกประสงคโรงเรียนอิสลาม ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัมพันธ สาขา ๑ หมูที่ ๑
โครงการกอสรางลานหินคลุก เลนกีฬาและออก
กําลังกาย
หมูบานพารวย หมูที่ ๒

155 โครงการกอสรางลานหินคลุก
หมูบานภัทรวรรณ หมูที่ ๒

กอสรางหลังคาโครงเหล็กคลุมลานอเนกประสงค หนาโรงเรียน
๒,๒๐๐,๐๐๐
อิสลามสัมพันธตนสังกัด หมูที่ ๒ ขนาดกวาง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว
๓๕.๐๐ เมตร พื้นที่ไมนอยกวา ๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่
อบต.ละหาร กําหนด
กอสรางลาน คศล. ขนาดกวาง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร
๕๐,๐๐๐
คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไมนอยกวา ๗๒.๐๐ ตารางเมตร
ตามแบบที่ อบต.ละหาร กําหนด
กอสรางหลังคาโครงเหล็กคลุมลานอเนกประสงค หนามัสนิดนูรุ
๒,๕๕๐,๐๐๐
ลฮิดายะห (แสงประทีป) หมูที่ ๙ ขนาดกวาง ๘.๘๐ เมตร ยาว
๔๖.๐๐ เมตร พื้นที่ไมนอยกวา ๔๐๔.๘๐ ตารางเมตร ตามแบบที่
อบต.ละหารกําหนด
กอสรางลานอเนกประสงคโรงเรียนอิสลามสัมพันธ สาขา ๑ หมูที่
๑,๒๕๙,๐๐๐
๑ กวางเฉลี่ย ๓๖.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๔๖.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไมนอย
กวา ๑,๔๖๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ละหาร กําหนด
กอสรางลานหินคลุก หมูบานพารวย หมูที่ ๒ หนาเฉลี่ย ๐.๒๐
๒๓๓,๐๐๐
เมตร พื้นที่ผิวลานไมนอยกวา ๑,๑๑๓.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ
รูป รายการและรายละเอียดตามที่ อบต. กําหนด
กอสรางลานหินคลุก หมูบานภัทรวรรณ หมูที่ ๒ ชวงที่ ๑ กวาง
๓๒,๐๐๐
๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ชวง
ที่ ๒ กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร
พื้นที่ผิวลานไมนอยกวา ๑๕๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูป
รายการและรายละเอียดตามที่ อบต. กําหนด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จํานวน
ประชาชนที่
ไดรับประโยชน
รอยละ ๗๐

แบบ ผ.๐๒

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบ
หลัก
๑. ประชาชนมี
สนามเลนกีฬา
และใชเวลาวางให
เปนประโยชน
หางไกลยาเสพติด
๒. เสริมสราง
ความพึงพอใจแก
ประชาชนในเขต
พื้นที่
๓. สรางความอยู
ดีมีสุขกับเยาวชน
ที่จะเปนกําลัง
สําคัญใหกับ
ประเทศตอไป
๔. เด็กในพื้นที่มี
สุขภาพแข็งแรง
และปลอดภัยใน
การเลนกีฬา

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๕6 โครงการกอสรางลานแอสฟลท
๑. เสริมสราง
ยางพารา หมูบานบัวทองธานี พารค พลานามัยและ
๓ หมูที่ ๒
การใชเวลาวางให
เกิดประโยชนกับ
เยาวชน
๒. เพื่อเสริมสราง
๑๕7 โครงการกอสรางลานแอสฟลท
ยางพารา หมูบานลภาวัล ๘ หมูที่ ๒ ความพึงพอใจ
และการอยูดีมีสุข
ของประชาชนได
๑๕8 โครงการกอสรางหลังคาโครงเหล็ก มีสถานที่พักผอน
คลุมลานอเนกประสงคมัสยิดอุลยา หยอนใจในพื้นที่
๓. เพื่อที่เด็กและ
หมูที่ ๓
๑59 โครงการกอสรางหลังคาโครงเหล็ก ประชาชนมีความ
คลุมลานอเนกประสงคหมูบานลภาวัล ปลอดภัยในการ
เลนกีฬาและออก
๑๒ หมูที่ ๓
กําลังกาย
๑๖0 โครงการกอสรางลานกีฬา คสล. หนา
ศูนยอบรมจริยธรรม หมูที่ ๒
๑๖1 โครงการกอสรางลานกีฬา คสล. หนา
มัสยิดนะฮฎอตุลอิสลาห หมูที่ ๒
162 โครงการกอสรางหลังคาโครงเหล็ก
คลุมลานหนาอาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กนะฮฎอตุลอิสลาห หมูที่ ๒

กอสรางลานแอสฟลทยางพารา หมูบานบัวทองธานีพารค ๓
หมูที่ ๒ กวาง ๑๙.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร ๐.๐๕ เมตร
หินคลุกหนาเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร พื้นที่ผิวลานไมนอยกวา
๕๗๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูป รายการและรายละเอียด
ตามที่ อบต. กําหนด
กอสรางลานแอสฟลทยางพารา หมูบานลภาวัล ๘ หมูที่ ๒
กวางเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕
เมตร พื้นที่ผิวลานไมนอยกวา ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ
รูป รายการและรายละเอียดตามที่ อบต. กําหนด
กอสรางหลังคาโครงเหล็กคลุมลานอเนกประสงคมัสยิดอุลยา
หมูที่ ๓ กวาง ๒๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไมนอย
กวา ๒๘๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ละหาร กําหนด
กอสรางหลังคาโครงเหล็กคลุมลานอเนกประสงคหมูบานล
ภาวัล ๑๒ หมูที่ ๓ กวาง ๑๙.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร มี
พื้นทีไ่ มนอยกวา ๔๑๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ละ
หาร กําหนด
กอสรางลาน คสล. หนาศูนยอบรมจริยธรรม หมูที่ ๒ ตามแบบ
ของ อบต.ละหาร
กอสรางลาน คสล. หนามัสยิดนะฮฎอตุลอิสลาห หมูที่ ๒ ตาม
แบบของ อบต.ละหาร
กอสรางหลังคาโครงเหล็กคลุมลานหนาอาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กนะฮฎอตุลอิสลาห หมูที่ ๒

-

๒๙๙,๐๐๐

-

-

-

-

๑๗๑,๐๐๐

-

-

-

-

๑,๑๒๕,๐๐๐

-

-

-

-

๑,๖๓๓,๐๐๐

-

-

-

-

-

๒,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๒,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๒,๘๐๐,๐๐๐

-

จํานวน
ประชาชนที่
ไดรบั ประโยชน
รอยละ ๗๐

แบบ ผ.๐๒

ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน
ไดรับ
รับผิดชอบ
หลัก
๑. ประชาชนมีสนาม
เลนกีฬาและใชเวลา
วางใหเปนประโยชน
หางไกลยาเสพติด
๒. เสริมสรางความพึง
พอใจแกประชาชนใน
เขตพื้นที่
๓. สรางความอยูดีมี
สุขกับเยาวชนที่จะ
เปนกําลังสําคัญใหกับ
ประเทศตอไป
๔. เด็กในพื้นที่มี
สุขภาพแข็งแรงและ
ปลอดภัยในการเลน
กีฬา

กองชาง

-
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๖3 โครงการกอสรางโครง
หลังคาคลุมลาน
อเนกประสงคบริเวณหนา
กุโบร (สุสาน) หมูที่ ๒
๑๖4 โครงการกอสราง โครง
หลังคาคลุมลานกีฬา
(ชุมชนเกาะลอย) หมูที่ ๓
๑๖5 โครงการกอสรางลานกีฬา
คสล. พรอมไฟสองสวาง
หนาโรงเรียนสุเหราลาก
คอน หมูที่ ๖
166 โครงการกอสรางลานกีฬา
พาราแอสฟลท สุเหรา
ลากคอน หมูที่ ๖

๑. เสริมสราง
พลานามัยและการ
ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนกับ
เยาวชน
๒. เพื่อเสริมสราง
ความพึงพอใจและ
การอยูดีมีสุขของ
ประชาชนไดมี
สถานที่พักผอน
หยอนใจในพื้นที่
๓. เพื่อที่เด็กและ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เลนกีฬาและออก
กําลังกาย

กอสรางโครงหลังคาคลุมลานอเนกประสงคบริเวณหนากุ
โบร (สุสาน) หมูที่ ๒

-

-

๒,๐๐๐,๐๐๐

-

-

กอสรางโครงหลังคาคลุมลานกีฬา (ชุมชนเกาะลอย) หมู
ที่ ๓

-

-

๒,๐๐๐,๐๐๐

-

-

กอสรางลานกีฬา คสล. พรอมไฟสองสวางหนาโรงเรียน
สุเหราลากคอน หมูที่ ๖ พรอมไฟสองสวาง ตามแบบที่
องคการบริหารสวนตําบลละหารกําหนด

-

-

๒,๒๐๐,๐๐๐

-

-

กอสรางลานกีฬาพาราแอสฟลท สุเหราลากคอน หมูที่ ๖
ขนาดกวาง ๓๙.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร พาราแอส
ฟลทหนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา ๑,๗๗๕.๐๐
ตารางเมตร พรอมรางระบายน้ําและรั้วตาขายโดยรอบ
ตามแบบที่ อบต.ละหาร กําหนด

-

๓,๑๕๐,๐๐๐

-

-

-

แบบ ผ.๐๒

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

จํานวนประชาชนที่ ๑. ประชาชนมี
ไดรบั ประโยชน รอย สนามเลนกีฬาและ
ละ ๗๐
ใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนหางไกล
ยาเสพติด
๒. เสริมสราง
ความพึงพอใจแก
ประชาชนในเขต
พื้นที่
๓. สรางความอยูดี
มีสุขกับเยาวชนที่
จะเปนกําลังสําคัญ
ใหกับประเทศ
ตอไป
๔. เด็กในพื้นที่มี
สุขภาพแข็งแรง
และปลอดภัยใน
การเลนกีฬา

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
167 โครงการกอสราง
ปรับปรุง ซอมแซมลาน
กีฬา/สนามกีฬา/รั้ว
เหล็ก/รั้วตาขาย
ลอมรอบลานกีฬาและ/
หรือโครงหลังคาในเขต
พื้นที่

๑. เสริมสรางพลานามัย
และการใชเวลาวางให
เกิดประโยชนกับเยาวชน
๒. เพื่อเสริมสรางความ
พึงพอใจและการอยูดีมี
สุขของประชาชนไดมี
สถานที่พักผอนหยอนใจ
ในพื้นที่
๓. เพื่อที่เด็กและ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการเลนกีฬา
และออกกําลังกาย

กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมลานกีฬา/สนามกีฬา/รั้ว ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน
๑. ประชาชนมี กองการศึกษา
เหล็ก/รั้วตาขายลอมรอบ และ/หรือโครงหลังคา ดังนี้
ประชาชนที่ สนามเลนกีฬา
ศาสนาและ
โครงหลังคา บริเวณลานกีฬาหนาโรงเรียนอิสลาม
ไดรับ
และใชเวลาวาง
วัฒนธรรม
สัมพันธ สาขา ๑ และสาขา ๓ ม.๑ (ตอจากเดิม), สนาม
ประโยชน ใหเปนประโยชน
ฟุตซอล ม.ภัทรวรรณ, ม.ลภาวัล ๘, ม.บัวทองธานี
รอยละ ๗๐ หางไกลยาเสพ
พารค ๓, พารค ๕ หมูที่ ๒, ลานอเนกประสงค ม.ล
ติด
ภาวัล ๑๒ ม.๓, ม.นิวเวิลดวิลล, ติดตั้งบานเกล็ดระบาย
๒. เสริมสราง
อากาศรอบโครงหลังคา ม.สุชา ม.๕, หนาศูนยพัฒนา
ความพึงพอใจ
เด็กเล็ก (หลังมัสยิด มูไฮยิดดีน) ม.๖, สุเหราเขียว หมูที่ ๘
แกประชาชนใน
หรือบริเวณที่กําหนด
เขตพื้นที่
รั้วรอบลานกีฬา ซอมแซมรั้วตาขายลานกีฬาในพื้นที่
๓. สรางความอยู
พรอมทาสี, ติดตั้ง รั้วตาขายรอบบริเวณศูนยอบรม
ดีมีสุขกับ
จริยธรรม ม.๒, ซอมรั้วสนามกีฬา ม.ลภาวัล ๘,
เยาวชนที่จะเปน
กอสรางรั้วเหล็กรอบลานกีฬา ม.บัวทองธานี พารค ๕,
กําลังสําคัญ
รั้วตาขายรอบศูนยพัฒนาเด็กเล็กเกาะลอย ม.๓,
ใหกับประเทศ
กอสรางรั้วบริเวณสวนหยอม ม.ลภาวัล ๑๒ ม.๓, รั้วตา
ตอไป
ขายสนามหนา รพ.สต.สุเหราแดง ม.๗, ติดตั้งรั้วตาขาย
๔. เด็กในพื้นที่มี
รอบลานกีฬาหนามัสยิดนูรุลฮิดายะห ม.๙ หรือบริเวณ
สุขภาพแข็งแรง
ที่กําหนด
และปลอดภัยใน
ติดตั้งเวทีบริเวณลานกีฬา
การเลนกีฬา
กอสรางเวทีถาวรบริเวณลานกีฬาหมูบานสุชา หมูที่ ๕
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพือ่ การอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
ไดรับ
รับผิดชอบ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๖7 โครงการ
(ตอ) กอสราง
ปรับปรุง
ซอมแซมลาน
กีฬา/สนาม
กีฬา/รั้ว
เหล็ก/รั้วตา
ขายลอมรอบ
ลานกีฬาและ/
หรือโครง
หลังคาในเขต
พื้นที่

๑. เสริมสราง
พลานามัยและ
การใชเวลาวางให
เกิดประโยชนกับ
เยาวชน
๒. เพื่อเสริมสราง
ความพึงพอใจ
และการอยูดีมีสุข
ของประชาชนได
มีสถานที่พักผอน
หยอนใจในพื้นที่
๓. เพื่อที่เด็กและ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เลนกีฬาและออก
กําลังกาย

รั้วรอบลานกีฬา
ซอมแซมรั้วตาขายลานกีฬาในพื้นที่พรอมทาสี, ติดตั้ง รั้วตาขายรอบบริเวณศูนยอบรมจริยธรรม ม.
๒, ซอมรั้วสนามกีฬา ม.ลภาวัล ๘, กอสรางรั้วเหล็กรอบลานกีฬา ม.บัวทองธานี พารค ๕, รั้วตา
ขายรอบศูนยพัฒนาเด็กเล็กเกาะลอย ม.๓, กอสรางรั้วบริเวณสวนหยอม ม.ลภาวัล ๑๒ ม.๓, รั้ว
ตาขายสนามหนา รพ.สต.สุเหราแดง หมูที่ ๗, ติดตั้งรั้วตาขายรอบลานกีฬาหนามัสยิดนูรุลฮิดา
ยะห ม.๙ หรือบริเวณที่กําหนด
ติดตั้งไฟสนามกีฬา/ลานกีฬา
ติดตั้งไฟแสงสวางสนามกีฬาหนาโรงเรียน/สนามฟุตบอลหนามัสยิด แบบสปอรตไลท ในพื้นที่ หรือ
บริเวณที่กําหนด
ลานกีฬา หมูที่ ๑
ยกระดับลานกีฬาโรงเรียนอิสลามสัมพันธ สาขา ๓ หรือบริเวณที่กําหนด
ลานกีฬา หมูที่ ๒
ลานกีฬาพรอมโครงหลังคาดานขางสุเหราปากคลองลํารี, ลานกีฬาขางถนนทางเขาสุเหราปาก
คลองลํารีพรอมติดตั้งรั้วตาขาย, ลาน คสล.ของศูนยบริหารกิจการอิสลามประจําจังหวัดนนทบุร,ี
ลาน คสล.หนาโรงเรียนอิสลามสัมพันธตนสังกัด หรือบริเวณทีก่ ําหนด
ลานกีฬา หมูที่ ๓
มัสยิดอุลยา, ปรับพื้นสนามหมูบาน ลภาวัล ๑๒ เปนสนามฟุตซอล, ร.ร.ประสานสามัคคีวิทยา หรือ
บริเวณที่กําหนด
ลานกีฬา หมูที่ ๔
ลานกีฬาพรอมโครงหลังคาดานหนาโรงเรียนอิสลามสัมพันธ สาขา ๒ หรือบริเวณที่กําหนด
ลานกีฬา หมูที่ ๕
สนามฟุตซอล, สนามเปตอง หมูบานสุชา, หมูบานนิวเวิลดวิลล, บริเวณประปาหมูบานซอยวัดบาง
บัวทอง หรือบริเวณที่กําหนด

จํานวน
ประชาชนที่
ไดรับ
ประโยชน
รอยละ ๗๐

๑. ประชาชนมี
กองการศึกษา
สนามเลนกีฬาและ
ศาสนาและ
ใชเวลาวางใหเปน
วัฒนธรรม
ประโยชนหางไกล
ยาเสพติด
๒. เสริมสรางความ
พึงพอใจแก
ประชาชนในเขต
พืน้ ที่
๓. สรางความอยูดี
มีสุขกับเยาวชนที่
จะเปนกําลังสําคัญ
ใหกับประเทศตอไป
๔. เด็กในพื้นที่มี
สุขภาพแข็งแรงและ
ปลอดภัยในการเลน
กีฬา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๖7 โครงการกอสราง
(ตอ) ปรับปรุง ซอมแซม
ลานกีฬา/สนามกีฬา/
รั้วเหล็ก/รั้วตาขาย
ลอมรอบลานกีฬา
และ/หรือโครงหลังคา
ในเขตพื้นที่

๑. เสริมสรางพลานามัยและการใช
เวลาวางใหเกิดประโยชนกับเยาวชน
๒. เพื่อเสริมสรางความพึงพอใจและ
การอยูดีมีสุขของประชาชนไดมีสถานที่
พักผอนหยอนใจในพื้นที่
๓. เพื่อที่เด็กและประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการเลนกีฬาและออกกําลัง
กาย

ลานกีฬา หมูที่ ๖
กอสรางลานกีฬา คสล. พรอมตาขายหนากุโบร, โรงเรียน
สุเหราลากคอน หรือบริเวณที่กําหนด
ลานกีฬา หมูที่ ๗
หลังมัสยิดอัรเราะหมาตุลอิสลามิยะห, ขาง ศพด. สุเหราแดง,
ศพด.ขันติธรรม, ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนขันติธรรม หมูที่ ๗
หรือบริเวณที่กําหนด
ลานกีฬา หมูที่ ๘
ม.แสงบัวทอง, หนาอาคารโรงเรียนสอนศาสนา (หอพักหญิง)
มัสยิดนูรุลอิสลาม, บริเวณโรงเรียน.มัธยมสุเหราเขียว, บริเวณ
หนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก, ปรับปรุงสนามกีฬาหนากุโบร หมูที่ ๘
หรือบริเวณที่กําหนด
ลานกีฬา หมูที่ ๙
หนามัสยิดนูรลุ ฮิดายะห, ถมดินสนามกีฬาหลังโรงเรียนแสง
ประทีปรัฐบํารุง, หมูบานนครทองปารควิวล
168 โครงการกอสราง
เพื่อใหประชาชนมีหองน้ําสาธารณะใช โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะ หมูบานบัวทองธานีพารค
หองน้ําสาธารณะ
อยางเพียงพอ
๕ หมูที่ ๒ ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร พื้นที่
หมูบานบัวทองธานี
ไมนอยกวา ๑๕.๐๐ ตารางเมตร จํานวน ๓ หอง ตามแบบ
พารค ๕ หมูที่ ๒
รูป รายการและรายละเอียดตามที่ อบต. กําหนด
๑69 โครงการกอสราง
โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะ หมูบานสุชา หมูที่ ๕
หองน้ําสาธารณะ
ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร พื้นที่ไมนอยกวา
หมูบานสุชา หมูที่ ๕
๒๔.๐๐ ตารางเมตร จํานวน ๕ หอง ตามแบบรูป รายการ
และรายละเอียดตามที่ อบต. กําหนด

จํานวน
ประชาชนที่
ไดรับประโยชน
รอยละ ๗๐

-

๒๙๖,๐๐๐

-

-

-

-

๔๗๔,๐๐๐

-

-

-

แบบ ผ.๐๒

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

๑. ประชาชนมีสนาม
เลนกีฬาและใชเวลา
วางใหเปนประโยชน
หางไกลยาเสพติด
๒. เสริมสรางความพึง
พอใจแกประชาชนใน
เขตพื้นที่
๓. สรางความอยูดีมีสุข
กับเยาวชนที่จะเปน
กําลังสําคัญใหกับ
ประเทศตอไป
๔. เด็กในพื้นที่มี
สุขภาพแข็งแรงและ
ปลอดภัยในการเลน
กีฬา
ประชาชนไดรบั ประชาชนมีหองน้ํา
ประโยชน รอยละ สาธารณะที่ได
๕๐
มาตรฐาน ใชอยาง
เพียงพอ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๗0 กอสรางหองน้ําสาธารณะ เพื่อใหประชาชนมี
ในเขตพื้นที่ อบต.ละหาร หองน้ําสาธารณะใช
อยางเพียงพอ

กอสรางหองน้ําสาธารณะ ดังนี้
๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐
บริเวณโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา หมูที่ ๓, หนา
ม.นครทองปารควิวล หมูที่ ๙, บริเวณมัสยิดนูรุ
ลฮิดายะห หมูที่ ๙ หรือบริเวณที่กําหนด ตามแบบ
ของ อบต.ละหาร
๑๗1 โครงการกอสรางศาลา เพื่อใหชุมชนและ
กอสรางศาลาทาน้ําหลังหมูบานนครทองปารควิวล
๓๐๐,๐๐๐
ทาน้ําหลังหมูบานนคร ประชาชนในพื้นที่ไดมี จํานวน ๑ แหง
ทองปารควิวล หมูที่ ๙ สถานที่ในการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ
๑๗2 โครงการติดตั้ง/ขยาย ๑. เพื่อปรับปรุง
ติดตั้ง/ขยายเขตไฟฟาสาธารณะในเขตพื้นที่ ดังนี้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐
เขตไฟฟาสาธารณะทุก ประสิทธิภาพการ
หมูที่ ๑
หมูบานในเขตพื้นที่
ใหบริการไฟฟา
ซอยหลังรานฟารีดา ถึงหนาโรงเรียนอิสลามสัมพันธ
สาธารณะใหรวดเร็ว สาขา ๑, สะพานทางเดินเทาซอยหนาโรงเรียน
และทั่วถึง
อิสลามสัมพันธ สาขา ๑, ทางเดินเทาริมคลองลําโพ
๒. เพื่อประชาชนไดรับ ม.๑, ทางยูเทิรนใตสะพานขามคลองลํารี, ริมคลอง
ความสะดวกในการ ลํารี ฯลฯ
สัญจรไปมา
หมูที่ ๒
๓. เพื่อความปลอดภัย ทางเขา ศพด.นะฮฎอตุลอิสลาฮ, ทางเขามัสยิด
ในชีวิตและทรัพยสิน นะฮฎอตุลอิสลาฮ, ทางเขาและในหมูบานพารวย,
ของประชาชนที่อยู
ทางเดินเทาริมคลองลําโพ, ทางเดินสาธารณะ ฯลฯ
อาศัยในบริเวณ
ดังกลาว

แบบ ผ.๐๒

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนไดรับ
ประโยชน รอยละ
๕๐

ประชาชนมีหองน้ํา
สาธารณะที่ไดมาตรฐาน
ใชอยางเพียงพอ

กองชาง

ประชาชนไดรับ
ประโยชน รอยละ
๓๐

ประชาชนไดมีสถานที่
สําหรับดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก สบาย
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

การบริหารจัดการเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและ
ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและใน
การเดินทางสัญจร
ไป-มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๗2 โครงการติดตั้ง/
(ตอ) ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะทุก
หมูบานในเขตพื้นที่

๑. เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใหบริการ
ไฟฟาสาธารณะใหรวดเร็ว
และทั่วถึง
๒. เพื่อประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา
๓. เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนที่อยูอาศัยใน
บริเวณดังกลาว

หมูที่ ๓
ทางเดินเทาริมคลองลําโพ, ปรับปรุงไฟฟาแสงสวาง ม.ลภาวัล ๑๒
ฯลฯ
หมูที่ ๔
ปรับปรุงแนวเสาไฟฟาพรอมติดตั้งไฟฟาแสงสวางทางเดินเทาเลียบ
คลองเกาะดอน, ถนนเลียบคลองลากคอน, ซอยสงวน, ซอยนิมา, ซอย
ทรัพยเสรี, ทางเดินเทาเลียบคลองลําโพ ฯลฯ
หมูที่ ๕
ซอยนุมกลิ่น, ซอยวัดบางบัวทอง, ติดตั้งเสาไฟแสงสวางเพิ่มตามแนว
เดิมริมคลองลากคอน ฯลฯ
หมูที่ ๖
ซอยวากัฟ, ซอยหลังกุโบร (พุมประพันธ), จากโรงเรียนถึงบานลุงหยัด
ฯลฯ
หมูที่ ๗
ซอยวากัฟอิสลามียะห ๒, ถนนหลังโรงเรียนซอและห ถึงคลองลํารี,
ถนนเลียบคลองลากคอนเล็กตลอดสาย ถึงคลองเจ็กตลอดสาย, ถนน
เลียบคลองลากคอนใหญตอนปลาย ถึงปากคลองลํารีทั้งสองฝง,
หมูบานปนทองแลนด, ถนนทางเขาซอยวัดสามงามขางคลังสินคาเซ
เวน,ซ.ขันติธรรม, ปลายคลองลํารีถึงคลองขุดใหม, ถนนทางเขา
อนามัยสุเหราแดง, คลองลัดสุเหราแดงถึงคลอง ตาคลายใหญแนวหมู
๘ เชื่อมหมู ๗, คลองเจกใหญฝงตะวันตก, ปรับปรุงแสงสวางตามทาง
ทั้งหมู ฯลฯ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
สบาย ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน

แบบ ผ.๐๒

ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน
ไดรับ
รับผิดชอบ
หลัก
การบริหารจัดการ
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ในการเดินทางสัญจร
ไป-มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูร องรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๗2 โครงการติดตั้ง/ขยาย
(ตอ) เขตไฟฟาสาธารณะ
ทุกหมูบานในเขต
พื้นที่

๑. เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
ใหบริการไฟฟา
สาธารณะใหรวดเร็ว
และทั่วถึง
๒. เพื่อประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
๓. เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชนที่อยูอาศัย
ในบริเวณดังกลาว
๑๗3 โครงการติดตั้งทอและ เพื่อใหประชาชนได
ขยายเขตวางทอ
มีน้ําประปาที่ใส
ประปาหมูบานหรือ สะอาด สามารถ
ประปานครหลวงใน อุปโภค-บริโภคใช
เขตพื้นที่
อยางเพียงพอ

หมูที่ ๘
ประชาชนไดรับ
ตั้งแตบานนายประเสริฐ อินเดริส ถึงบานนายสลาม สะมะ
ความสะดวก
(เลียบคลองลํารี), ซอยโดม (ตอจากชวงเดิม), ซอยวากัฟทั้ง ๓
สบาย ปลอดภัย
ซอย, ตอจากคลองเจ็กใหญถึงสะพานขามคลองลํารี เชื่อมหมู
ในชีวิตและ
๑๐ ต.บางบัวทอง, หมูบานแสงบัวทองเพิ่มเติม, ริมคลองลํารี
ทรัพยสิน
หมูที่ ๘-๙, ซอยโรงเรียนสุเหราเขียว ฯลฯ
หมูที่ ๙
ซอยอุดมสุข, ซอยจําปา, ซอยรุงเพชร, ซอยอรุณสวัสดิ,์ ม.
นครทองปารควิวล, ซอยประยูรหงส, ซอยอรุณสวัสดิ์ ซอย
เตะดอเลาะ, ริมถนนเลียยบคลองลํารีจากบานเลขที่ ๖ ถึง
บานเลขที่ ๖๒, ติดตั้งไฟฟาสองสวางแบบโซลาเซลลริมถนน
เลียบคลองลํารี ฯลฯ
หรือ บริเวณถนนสาธารณะที่กําหนดในเขตพืน้ ที่
ติดตั้งและขยายระบบวางทอประปา ในเขต อบต.ละหาร ดังนี้ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
หมูที่ ๒
น้ําประปาใช ทุก
เลียบคลองลําโพ หลังโรงเรียนสุเหราปากคลองลํารี ฯลฯ
ครัวเรือน รอยละ
หมูที่ ๓
๘๐
บานเกาะลอย ฯลฯ
หมูที่ ๔
บริเวณเลียบคลองลําโพ, เลียบคลองลากคอน (ฝงใต) ฯลฯ
หมูที่ ๕
ติดตั้งประปาทั่วทั้งหมู

แบบ ผ.๐๒

ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน
ไดรับ
รับผิดชอบ
หลัก
การบริหารจัดการ
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ในการเดินทางสัญจร
ไป-มา

กองชาง

ประชาชนมีน้ําประปา
ใชในการอุปโภคและ
บริโภคเพียงพอตอ
ความตองการ

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
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ก. ยุทธศาสตรจงั หวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๗3 โครงการติดตั้งทอ
(ตอ) และขยายเขตวางทอ
ประปาหมูบานหรือ
ประปานครหลวงใน
เขตพื้นที่

เพื่อใหประชาชนไดมี
น้ําประปาที่ใส
สะอาด สามารถ
อุปโภค-บริโภคใช
อยางเพียงพอ

หมูที่ ๗
เลียบคลองเจก (ลาดยางใหม)-อนามัยสุเหราแดง, อนามัย
สุเหราแดง-สะพานคลองตาคลาย, ปลาย หมูท ี่ ๗ (บริเวณ
แหลม)-สะพานคลองลํารีเชื่อมคลองตาคลายทั้งสองฝง,
สะพานลํารีเชื่อมคลองตาคลาย, เขตติดตอหมูที่ ๗, อนามัย
สุเหราแดง-สุเหราแดง, ขยายประปา หมูที่ ๗, ซอยวากัฟ
อิสลามิยะห ๒ ฯลฯ
หมูที่ ๘
เขตติดตอหมู ๗-บานเทิดไท, เลียบคลองเจก-สะพาน คสล.,
สะพานลํารีเชื่อมคลองเจก (หนาบานผูใหญมน)-เขื่อน อบจ.,
โรงเรียนสุเหราเขียว, ตั้งแตหมูบานแสงบัวทอง-ปลายคลอง
ลํารี, ขยายเขตประปาทั้งหมู ๘ (ริมคลอง) ฯลฯ
หมูที่ ๙
ซ.ไปรษณีย-ถนนเลียบคลองลํารี, แยกซอยไปรษณีย- บานหลัง
ที่ ๒, แยกซอยไปรษณีย- สะพานขามคลองลํารี, ม.นครทอง
ปารควิวล, ซอยโสมอนุสรณ,ซอยปรางคทิพย,ซอยศิริโรจน,
ซอยขางปม ปตท., ซอยจิตรัตนา, ซอยเตะดอเลาะ และถนน
เลียบคลองลํารีตลอดแนว ฯลฯ
หรือ บริเวณที่กําหนด

แบบ ผ.๐๒

ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน
ไดรับ
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมีน้ําประปาใช ประชาชนมีน้ําประปา
ทุกครัวเรือน รอยละ ๘๐ ใชในการอุปโภคและ
บริโภคเพียงพอตอ
ความตองการ

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(KPI)
ไดรับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๗๔ โครงการติดตั้งไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย
ทางเดินเทาริมคลองลําโพ
หมูที่ ๑,๔
๑๗๕ โครงการติดตั้งไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย
ทางเดินเทาริมคลองลําโพ
หมูที่ ๒-๓
๑๗๖ โครงการติดตั้ง/ขยายเขต
ไฟฟาสาธารณะแบบโซลา
เซลล

๑. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใหบริการไฟฟาสาธารณะให
รวดเร็วและทั่วถึง
๒. เพื่อประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา
๓. เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนที่อยู
อาศัยในบริเวณดังกลาว

ติดตั้งไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ทางเดินเทาริมคลองลําโพ หมูที่ ๑,๔
ความยาวไมนอยกวา ๑,๕๗๐.๐๐
เมตร จํานวน ๓๓ ตน
ติดตั้งไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ทางเดินเทาริมคลองลําโพ หมูที่ ๒-๓
ความยาวไมนอ ยกวา ๑,๖๔๐.๐๐
เมตร จํานวน ๓๔ ตน
ติดตั้ง/ขยายเขตไฟฟาสาธารณะแบบ
โซลาเซลล เสาไฟฟาสาธารณะสูง ๖
เมตร จํานวน ๑๐๐ ตน

๑๗๗ โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบาน (บาดาล)
หมูที่ ๕

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําประปาที่ ติดตั้งและขยายระบบวางทอประปา
ใสสะอาด สามารถอุปโภค
ในเขต หมูที่ ๕ อบต.ละหาร
บริโภคใชอยางเพียงพอ

-

-

๑,๖๕๐,๐๐๐

-

-

-

-

๑,๗๐๐,๐๐๐

-

-

-

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

-

-

๒,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-

ประชาชนไดรับความ
การบริหารจัดการเปนไป
สะดวก สบาย ปลอดภัย อยางมีประสิทธิภาพและ
ในชีวิตและทรัพยสิน
ประชาชนไดรบั ความ
ปลอดภัยในชีวิตและใน
การเดินทางสัญจรไป-มา

ประชาชนไดรับความ
สะดวก สบาย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน เพิ่มขึ้น
รอยละ ๘๐
ประชาชนมีน้ําประปาใช
ทุกครัวเรือน รอยละ ๘๐

แบบ ผ.๐๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

๑. ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
๒. ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
ประชาชนมีน้ําประปาใชใน
การอุปโภคและบริโภค
เพียงพอตอความตองการ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูร องรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
(ผลผลิตของ ๒๕๖๑
(KPI)
ไดรับ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๗๘ จัดซื้อรถดูดลอก เพื่อใชในการปฏิบัติงานและการ
รถดูดลอกทอ
ทอระบายน้ํา
บริการขององคการบริหารสวน
ระบายน้ํา
จํานวน ๑ คัน
ตําบลละหารไดอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน ๑ คัน
มีความสะดวกและรวดเร็ว

รวม ๑๗๘ โครงการ

-

-

-

-

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

-

-

๙๙,๑๗๐,๐๐๐ ๑๖๑,๗๔๒,๐๐๐ ๑๔๒,๖๒๘,๐๐๐ ๙๙,๑๘๒,๐๐๐ ๘๐,๕๐๐,๐๐๐

แบบ ผ.๐๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ไดรถดูดลอก -มีรถดูดลอกทอระบายน้ํา
ทอระบายน้ํา -ประชาชนในตําบลละ
จํานวน ๑ คัน หาร มีความพึงพอใจไดรบั
ความสะดวกในการ
ใหบริการดูดลอกทอ
ระบายน้ํา

-

-

-

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ : พัฒนาใหเปนเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๒ : เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(KPI)
ไดรับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑

โครงการอนุรักษ
พลังงานและสงเสริม
พลังงานทดแทน

รวม

๑ โครงการ

เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและ
จัดกิจกรรมสงเสริมความรูในการ
ประชาชนมีความรูและมีสวนรวมใน อนุรักษพลังงาน โดยมีประชาชน
การอนุรักษพลังงาน
เขารวมโครงการ ไมนอยกวา ๘๐
คน
-

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีสวนรวม
อนุรักษพลังงาน
รอยละ ๗๐
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

-

ประชาชนมีความรู
และเกิดจิตสํานึกใน
การอนุรักษพลังงาน
เพิ่มมากขึ้น
-

สํานักงานปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล
-

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ : พัฒนาใหเปนเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๒ : เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ไดรับ
รับผิดชอบหลัก
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑

รวม

โครงการ
สํารวจสถาน
ประกอบการ
ในเขตตําบล
ละหาร

- เพื่อจัดทํา
ฐานขอมูลสถาน
ประกอบการในเขต
พื้นที่ตําบลละหาร
- เพื่อควบคุม กํากับ
ดูแล สถาน
ประกอบการให
เปนไปตามขอบังคับ
ตําบลและกฎหมายที่
เกี่ยวของ
- เพื่อปองกัน ควบคุม
การกอมลพิษจาก
สถานประกอบการสู
สภาพแวดลอมใน
ชุมชน
- เพื่อปองกัน
ผลกระทบตอสุขภาพ
ของประชาชนและ
สิ่งแวดลอม ตลอดจน
เหตุเดือดรอนรําคาญ
อันเกิดจากสถาน
ประกอบการ
๑ โครงการ
-

- สํารวจขอมูลสถานประกอบการในเขตพื้นที่
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - จํานวนขอมูลสถาน
ตําบลละหาร หมูที่ ๑-๙ โดยจัดทีมบุคลากร
ประกอบการครบถวน
เดินเทาหรือยานพาหนะ สํารวจ เก็บรวบรวม
ไมนอยกวา รอยละ
ขอมูล หรือจางเหมาบริการสํารวจสถาน
๙๐ ในพื้นที่ตําบลละ
ประกอบการ และอื่น ๆ
หาร
- จัดทําทะเบียนฐานขอมูลสถานประกอบการ
- สถานประกอบการ
บันทึกในระบบอิเล็กทรอนิกส หรือจางเหมาลง
ปฏิบัติตามขอกําหนด
โปรแกรมฐานขอมูล
หลักเกณฑเงื่อนไขตาม
- จัดทําแผนที่แสดงตําแหนงสถานประกอบการ
ขอบังคับตําบลและ
ตามรายชื่อที่สํารวจ หรือจางเหมา
กฎหมายที่เกี่ยวของ
- ประชาสัมพันธ แจงเตือน สถานประกอบการ
ไมนอยกวา รอยละ
ที่ยังไมแจงหรือขออนุญาตตอเจาพนักงาน
๘๐ จากฐานขอมูลเชิง
ทองถิ่น โดย จางเหมาจัดสงเอกสารหรือ
คุณภาพ
จดหมาย
- ปญหามลพิษเรื่อง
- ตรวจประเมินสถานประกอบการ ใหเปนไป
รองเรียนเหตุรําคาญ
ตามขอบัญญัติ อบต.ละหาร หรือ พรบ.การ
จากสถาน
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ตามประเภทกิจการ
ประกอบการไมเกิน ๕
- รณรงค ประชาสัมพันธความรูแก
ครั้งตอป
ผูประกอบการเกี่ยวกับการปองกัน ควบคุม
มลพิษ และการอาชีวะอนามัยในสถาน
ประกอบการ
-

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

-

- มีระบบฐานขอมูลสถาน
ประกอบการที่งา ยตอการ
สืบคนครบถวนถูกตอง
และเปนปจจุบันมากขึ้น
- ไมเกิดมลพิษจนสงผล
กระทบตอสุขภาพ
สิ่งแวดลอม หรือการกอ
เหตุราํ คาญจากสถาน
ประกอบการลดลง
- เจาของกิจการ/
ผูประกอบการมีความ
เขาใจกัน รวมมือ
ชวยเหลือ เอื้ออาทรตอกัน
และสามารถอยูรว มกันได
ปกติสุขมากขึ้น
- สถานประกอบการหรือ
กิจการอยูรวมกับ
ประชาชนอยางปกติสุข

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

-

-
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ : พัฒนาใหเปนเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๒ : เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(KPI)
ไดรับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
๑ จัดซื้อรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย ชนิด
อัดทายตูบรรทุก
ขยะ

-เพื่อใหมีรถบรรทุกขยะมูลฝอยขนาด
เล็กใชในการจัดเก็บและรวบรวมขยะ
มูลฝอยบริเวณถนน ตรอก ซอกซอย
แคบ ๆ ในพื้นที่ตําบลละหารไดอยาง
ทั่วถึงและครอบคลุมทัง้ ตําบล
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเก็บขน รวบรวมขยะมูลฝอย
-ตําบลละหารมีความสะอาดและเปน
ระเบียบเรียบรอย

๒ จัดซื้อรถบรรทุก -เพื่อใหมีรถบรรทุกเก็บขนขยะ
ขยะมูลฝอย แบบ อันตรายเปนการเฉพาะ
เปดขางเททาย
-เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขน
ขยะมูลฝอยของ อบต.ละหาร
-เพื่อใหมีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
อันตรายไดอยางทั่วถึงและสงไปกําจัด
อยางถูกหลักสุขาภิบาล
-ตําบลละหารมีความสะอาดและเปน
ระเบียบเรียบรอย

จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย
เครื่องยนตดีเซล ชนิดอัดทาย
ตูบรรทุกขยะ ความจุไมนอย
กวา ๓ ลูกบาศกเมตร จํานวน
๑ คัน (ตามคุณลักษณะที่
อบต.ละหาร กําหนด)

๑,๗๐๐,๐๐๐

จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย
แบบเปดขางเททาย ความจุไม
นอยกวา ๓ ลูกบาศกเมตร
จํานวน ๑ คัน (ตาม
คุณลักษณะที่ อบต.ละหาร
กําหนด)

๙๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-มีรถบรรทุกขยะมูล
ฝอย จํานวน ๑ คัน
-อบต.ละหารจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยในพื้นที่ได
ทั่วถึงและครอบคลุม
รอยละ ๘๐

-มีรถบรรทุกขยะมูล
ฝอยขนาดเล็กที่
สามารถใชงานใน
พื้นที่ ถนน ตรอก
ซอกซอยแคบ ๆ
-การเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอยมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
-มีรถบรรทุกเก็บขน
-มีรถบรรทุกสําหรับ
ขยะมูลฝอยอันตราย
เก็บขน รวบรวมมูล
จํานวน ๑ คัน
ฝอยอันตราย
-อบต.ละหารจัดเก็บ
-การเก็บรวบรวม
รวบรวมขยะอันตราย ขยะมูลฝอยมี
ไดทั่วถึงและครอบคลุม ประสิทธิภาพมากขึ้น
รอยละ ๘๐
-ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ : พัฒนาใหเปนเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๒ : เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
หนวยงาน
(ผลผลิตของ
(KPI)
ไดรับ
รับผิดชอบหลัก
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
๓ จัดซื้อรถยนต
บรรทุกขยะ

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยประเภท
ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล
เชน หลอดไฟ ขยะ
อิเล็กทรอนิก ถานไฟฉาย ฯลฯ
ในพื้นที่ อบต.ละหาร

-จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ๒,๑๑๙,๐๐๐
มูลฝอย แบบเปดขาง
เททาย เครื่องยนต
ดีเซล ๖ ลอ
ขนาด ๖ ตัน
ความจุ ๑๐ ลบม.
(คุณลักษณะตามบัญชี
ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)
จํานวน ๑ คัน

-

-

-

-

๔ จัดซื้อรถยนต
บรรทุกขยะ

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย ในพื้นที่
อบต.ละหาร

-จัดซื้อรถบรรทุกขยะ
มูลฝอย แบบอัดทาย
เครื่องยนต ดีเซล ๖
ลอ ขนาด ๖ ตัน
ความจุ ๑๐ ลบม.
จํานวน ๒ คัน คันละ
๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท
(คุณลักษณะตามบัญชี
ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)

-

๔,๘๐๐,๐๐๐

-

-

-

-การบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
อันตราย ของ อบต.ละหาร มี
ความครอบคลุมเขตพื้นที่ไดไม
นอยกวา รอยละ ๘๐
-ประชาชนผูรับบริการมีความพึง
พอใจในประสิทธิภาพการ
ใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยของ
อบต.ละหาร
-การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของ อบต.ละหาร มีประสิทธิภาพ
สามารถจัดเก็บขยะมูลฝอย
อันตรายและของรีไซเคิลได
-ทําใหปริมาณขยะลดลง
-การบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
อันตราย ของ อบต.ละหาร มี
ความครอบคลุมเขตพื้นที่ไดไม
นอยกวา รอยละ ๘๐
-ประชาชนผูรับบริการมีความพึง
พอใจในประสิทธิภาพการ
ใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยของ
อบต.ละหาร
-การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของ อบต.ละหาร มีประสิทธิภาพ

มีรถยนตสําหรับ เก็บ
ขนขยะมูลฝอย ขยะ
อันตรายและขยะรี
ไซเคิล ไดครอบคลุม
พื้นที่
อบต.ละหาร
-ลดปริมาณขยะ
อันตรายที่ตกคาง
-สามารถเก็บขนขยะ
มูลฝอยอันตรายไปยัง
แหลงกําจัดไดถูกตอง
ตามหลักวิชาการ

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

มีรถยนตสําหรับ เก็บ
ขนขยะมูลฝอย ได
ครอบคลุมพื้นที่ อบต.
ละหาร
-ลดปริมาณขยะที่
ตกคาง
-สามารถเก็บขนขยะ
มูลฝอยอันตรายไปยัง
แหลงกําจัดไดถูกตอง
ตามหลักวิชาการ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร

132
แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ : พัฒนาใหเปนเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๒ : เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
หนวยงาน
(ผลผลิตของ
(KPI)
ไดรับ
รับผิดชอบหลัก
๒๕๖๑ ๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕ โครงการ
จัดซื้อถังขยะ
รองรับ มูล
ฝอยแบบ
แยกประเภท

- เพือ่ ใหมีภาชนะไวรองรับ
ขยะมูลฝอยในชุมชน ถนน
ทางสาธารณะอยางเพียงพอ
- เพื่อใหประชาชนรูจักแยก
ขยะกอนทิ้ง
-เพื่อใหการจัดเก็บขยะมี
ประสิทธิภาพ เพื่อลด
ปริมาณขยะที่นําไปกําจัด
-เกิดความสะอาดและเปน
ระเบียบเรียบรอยตอ
บานเมือง
๖ โครงการ
- เพื่อการกําจัดสิ่งปฏิกูลให
จัดซื้อรถสุขา ถูกสุขลักษณะ
เคลื่อนที่
- เพื่อใหประชาชน ตลอดจน
นักทองเที่ยว ถายปสสาวะ
และอุจจาระ ที่ถูก
สุขลักษณะ ไดรับความ
สะดวกสบาย เกิดความ
ประทับใจ
- ลดอัตราการเกิดโรคติดตอ
จากการกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ไม
ถูกตองไมถูกสุขลักษณะ

จัดซื้อถังขยะแบบแยก
ประเภท

-จัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่
ชนิด ๖ ลอ เครื่องยนต
ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ
ระบายความรอนดวยน้ํา
แรงมาไมนอยกวา ๒๐๐
แรงมา หองสุขาไมนอย
กวา ๑๐ หอง ระบบ
สัญญาณไฟตาง ๆ ตามที่
กรมการขนสงทางบก
กําหนด จํานวน ๑ คัน

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

-

-

๑,๐๐๐,๐๐๐

๖,๕๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - การตั้งวางภาชนะรองรับ
ขยะมูลฝอยแบบแยก
ประเภทในพื้นที่มีความ
ครอบคลุม ไมนอยกวา รอย
ละ ๘๐
- การเก็บรวบรวมมูลฝอยมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นใชเวลา
นอยลง เก็บไดมากขึ้น
- ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการใหบริการรวบรวมและ
เก็บขนขยะมูลฝอย
- การบริการเก็บขนกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล ของอบต.ละหาร แก
ประชาชนในกรณีอยูรวมกัน
เปนหมูคณะ หรือจํานวน
มากๆ มีความครอบคลุมเขต
พื้นที่ไดไมนอยกวา รอยละ
๘๐
- ประชาชนผูรับบริการมี
ความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพการใหบริการ
เก็บขนกําจัดสิ่งปฏิกูลของ
อบต.ละหาร ระดับดี-ดีมาก

- มีถังขยะรองรับมูล
ฝอยในชุมชน ถนน ทาง
สาธารณะ เพียงพอกับ
ความตองการของ
ประชาชน
- บานเมืองมีความ
สะอาดและเปนระเบียบ
เรียบรอย
- ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

- สามารถกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลไดอยางถูก
สุขลักษณะประชาชน
ตลอดจนนักทองเที่ยวมี
ที่ถายปสสาวะ และ
อุจจาระที่ถูก
สุขลักษณะ มีความ
สะดวก สบาย และเกิด
ความประทับใจ
- ลดอัตราการเกิด
โรคติดตอประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ : พัฒนาใหเปนเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๒ : เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
(KPI)
ไดรับ
รับผิดชอบหลัก
๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
๗ จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล

-เพื่อใหมีรถดูดสิ่งปฏิกูลเปน
การเฉพาะ
-เพื่อใหมีรถดูดสิ่งปฏิกูล
สําหรับบริการประชาชนใน
ตําบลละหารอยางทั่วถึง มี
ความสะดวก และนําสิ่ง
ปฏิกูลไปกําจัดอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล

จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล
เครื่องยนตดีเซล ขนาด ๑๕๐
แรงมา ความจุถังรับสิ่งปฏิกูล
ไมนอยกวา ๓,๐๐๐ ลิตร
จํานวน ๑ คัน
(ตามคุณลักษณะที่ อบต. ละ
หารกําหนด)

-

-

๒,๓๐๐,๐๐๐

-

-

-ไดรถดูดสิ่งปฏิกูล
จํานวน ๑ คัน

๘ จัดซื้อที่ดินเพื่อสรางศูนย
บริหารจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย

-เพื่อใหมีสถานที่ใชสําหรับ
กอสรางอาคารศูนยบริหาร
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
-เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย
-เพื่อความสะอาดและเปน
ระเบียบเรียบรอยของตําบล
ละหาร

จัดซื้อที่ดิน ๑ แปลง
(ขนาดไมต่ํากวา ๓ ไร)

-

-

๒๐,๐๐๐,๐๐๐

-

-

อบต.ละหารมีที่ดิน
สําหรับกอสราง
ศูนยบริหารจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย ๑ แปลง

-มีรถดูดสิ่งปฏิกูล
-ประชาชนในตําบลละ
หาร มีความพึงพอใจไดรับ
ความสะดวกในการ
ใหบริการดูดสิ่งปฏิกูล
-มีการนําสิ่งปฏิกูลในเขต
พื้นที่ตําบลละหาร ไป
กําจัดอยางถูกตองตาม
หลักสุขาภิบาล
-ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
-มีที่ดินสําหรับกอสราง
ศูนยบริหารจัดการสิ่ง
ปฏิกูล
-ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยดีขึ้น
-ตําบลละหารมีความ
สะอาดเปนระเบียบ
เรียบรอย
-ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ : พัฒนาใหเปนเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๒ : เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
หนวยงาน
(ผลผลิตของ
(KPI)
ไดรับ
รับผิดชอบหลัก
๒๕๖๑
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๒๕๖๕
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๙

โครงการกอสราง
อาคารศูนยบริหาร
จัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย ตําบลละหาร

-เพื่อใหมีอาคารศูนยบริหาร
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
เพียงพอตอการบริหาร
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

กอสรางอาคารศูนย
บริหารจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย จํานวน ๑
หลัง (ตามแบบที่ อบต.
ละหาร กําหนด)

-

๑๐ โครงการเชาพื้นที/่
อาคารสถานที่สําหรับ
จอดเก็บรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย

-เพื่อใหมีสถานที่สําหรับจอด
เก็บรถบรรทุกขยะมูลฝอย
-เพื่อปองกันเหตุรําคาญจาก
กลิ่นที่จะเกิดจากรถบรรทุก
ขยะตอประชาชนผูมาติดตอ
ราชการ
-เพื่อความปลอดภัยของ
รถบรรทุกขยะซึ่งเปน
ทรัพยสินของทางราชการ

มีสถานที่จอดเก็บ
รถบรรทุกขยะมูลฝอย
ของ อบต.ละหาร
จํานวน ๑ แหง

๑,๐๐๐,๐๐๐

-

-

๒,๐๐๐,๐๐๐

-

อบต.ละหาร มี
อาคารศูนย
บริหารจัดการ
สิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย จํานวน
๑ แหง

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ มีสถานที่จอด
เก็บรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย
เปนการเฉพาะ
และถูก
สุขลักษณะ
จํานวน ๑ แหง

-มีอาคารศูนยบริหาร
จัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน
-ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยดีขึ้น
-ตําบลละหารมีความ
สะอาดเปนระเบียบ
เรียบรอย
-ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
-มีบริเวณที่จอดเก็บ
รถบรรทุกขยะมูลฝอยเปน
การเฉพาะ
-ปองกันไมใหเกิดเหตุ
รําคาญของประชาชนผูมา
ติดตอราชการจากกลิ่น
ของรถบรรทุกขยะมูลฝอย
-รถบรรทุกขยะมูลฝอยมี
ความปลอดภัยไมเกิด
ความเสียหาย

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ : พัฒนาใหเปนเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๒ : เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ไดรับ
รับผิดชอบหลัก
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๑ โครงการรณรงค
ประชาสัมพันธ
การคัดแยกขยะ

- เพื่อใหประชาชนมี
จิตสํานึกมีวินัยและ
ตระหนักถึงความสําคัญ
ในการมีสวนรวมในการ
จัดการขยะ

- รณรงคและประชาสัมพันธให
ความรูดวยสื่อ รูปแบบตางๆ เชน
แผนพับ ปายโฆษณา ฯลฯ
แกประชาชนทุกชุมชน/หมูบาน ๙
หมูบาน ในเขตตําบลละหาร

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๒ โครงการคัดแยก -เพื่อสงเสริมและ
ขยะในชุมชน
สนับสนุนใหประชาชน
ในชุมชนมีการคัดแยก
ขยะมูลฝอยในครัวเรือน
และชุมชน
- เพื่อลดปริมาณขยะมูล
ฝอยในชุมชนใหนอยลง

- จัดอบรมใหความรู/ ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ แกคณะผูบริหาร
เจาหนาที่ ผูนําชุมชน ผูแทนชุมชน
อสม. ฯลฯจํานวน ๑ ครั้ง
-รณรงคประชาสัมพันธการคัดแยก
ขยะผานสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ
เชน ปายไวนิล,แผนพับ ฯลฯ
- สนับสนุนวัสดุ อุปกรณรกั ษา
ความสะอาดใหแกชุมชน ทั้ง ๙
หมูบานในเขตพื้นที่ ต.ละหาร

๓๕๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

- ประชาชนและสถาน
ประกอบการใหความ
รวมมือกับทองถิ่นในการ
คัดแยกขยะกอนทิ้งและ
กําจัดขยะถูกตอง
-การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของ อบต.ละ
หาร มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นสามารถเก็บรวบรวม
เร็วขึน้
-คาใชจายในการกําจัด
ขยะมูลฝอยลดลง
- ประชาชนในครัวเรือน
และชุมชนมีการคัดแยก
ขยะมูลฝอย รอยละ ๘๐
- ปริมาณขยะมูลฝอยใน
ชุมชนที่ อบต.ละหาร
จัดเก็บไดลดลงกวาเดิมไม
นอยกวารอยละ ๘๐

- ประชาชนมีความรู
และมีจิตสํานึก มีสวน
รวมจัดการขยะมูลฝอย
-บานเมืองสะอาด
เรียบรอยประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

- ชุมชนมีสวนรวมใน
การจัดการขยะในพื้นที่
- ลดปริมาณขยะใน
ชุมชนลดภาระคาใชจาย
ในการกําจัดขยะมูล
ฝอยของ อบต.ละหาร
- ประชาชนในพื้นที่มี
จิตสํานึก ในการรักษา
สิ่งแวดลอม และ
มีรายไดจากการคัดแยก
ขยะ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ : พัฒนาใหเปนเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๒ : เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ไดรับ
รับผิดชอบหลัก
๒๕๖๑ ๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๓ โครงการสรางวินัย
การจัดการขยะใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

- สงเสริมพฤติกรรม
ความมีวินัยในตนเอง
เกี่ยวกับการจัดการขยะ
ของครูและเด็กในชุมชน
-สงเสริมใหเด็กเรียนรู
การคัดแยกขยะมูลฝอย
-เพื่อให ศพด. และ
ชุมชนมีความสะอาด
เปนระเบียบเรียบรอย

- จัดทําสื่อความรูการคัดแยกขยะ
- สนับสนุนให ศพด. ใชในการเรียน
การสอน ทั้ง ๗ ศูนย
-จัดทําถังคัดแยกขยะ ตั้งวางใน
ศพด. ทั้ง ๗ ศูนย จํานวน ๑ ชุด/
ศูนย

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

-

-

๑๔ โครงการกําจัดขยะ
มูลฝอย องคการ
บริหารสวนตําบล
ละหาร

- เพื่อกําจัดขยะมูลฝอย
ใหถูกสุขลักษณะ
บานเมืองสะอาด
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

- ชําระคาธรรมเนียมการกําจัดขยะ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐
มูลฝอย ใหแก อบจ.นนทบุรี ในการ
บริหารจัดการการดูแลบอกําจัด
ขยะ ในอัตราตามที่ อบจ.นนทบุรี
กําหนด ตลอดระยะเวลา ๑ ป

-

- มีการจัดการ
มูลฝอยที่ถูก
สุขลักษณะใน
ศพด. รอยละ
๘๐

๑,๒๐๐,๐๐๐

- อบต.ละหาร
สามารถกําจัด
ขยะมูลฝอยที่
จัดเก็บและ
รวบรวมไดใน
เขตพื้นที่
ทั้งหมด รอย
ละ ๑๐๐

-มีสื่อการเรียนรูการคัด
แยกขยะใชใน ศพด.
ครบทั้ง ๗ ศูนยฯ
-ถังคัดแยกขยะเพียงพอ
สําหรับ ศพด. ทั้ง ๗
ศูนยฯ
-เกิดความสะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอย
ประชาชนมีสุขอนามัยที่
ดีขึ้น
- ขยะมูลฝอยถูกกําจัด
ดวยวิธีการที่ถูก
สุขลักษณะ ลดปญหา
มลพิษในพื้นที่
- ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ : พัฒนาใหเปนเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๒ : เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๕ โครงการ
ชาวละหาร
รวมใจ
ลดมลพิษ
พิชิตโรค

- เพื่อรณรงคสรางจิตสํานึกให
ประชาชนในตําบลละหารชวยกัน
กําจัดขยะมูลฝอยใหถูกวิธี
- เพื่อปองกันการแพรกระจายของ
เชื้อโรคที่เกิดจากการสะสมของขยะ
มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลที่ตกคางอยูใน
ครัวเรือนและชุมชน
- เพื่อกระตุนและรณรงคใหคนใน
ชุมชน ครอบครัวตองรวมมือรวมใจ
กันจัดการโดยการลด คัดแยกและนํา
ขยะมูลฝอย กลับมาใชประโยชนให
มากที่สุดโดยเริ่มจากระดับครัวเรือน
ขยายออกไปสูชุมชน ในหมูบาน อัน
จะสงผลใหปริมาณขยะมูลฝอยลดลง
ในที่สุด
- เพื่อใหประชาชนในตําบลละหารมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

- รณรงคใหความรูถึงประโยชนและ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - ประชาชนใน
โทษของมลพิษ ที่เกิดจาก
ชุมชน รอยละ ๘๐
ขยะมูลฝอยใหประชาชนในชุมชน
มีความรูถึง
ทราบทั้ง ๙ ชุมชน ผานสื่อปาย
ประโยชนและโทษ
ประชาสัมพันธ
ของมลพิษที่เกิด
- กิจกรรม Big Cleaning Day ใน
จากขยะมูลฝอย
ชุมชน ๑ ครั้ง/หมูบาน
- ชุมชนแออัดใน
- กิจกรรมขยะแลกสินคาอุปโภคเขตพืน้ ที่ตําบลละ
บริโภคที่จําเปนตองใชใน
หารทีไ่ ดรับการ
ชีวิตประจําวัน เชน น้ําปลา น้ําตาล
สนับสนุนจาก
ผงซักฟอก ไขไก ฯลฯ ในชุมชน ๑
ทองถิ่น เกิดความ
ครั้ง/หมูบาน
สะอาดเปนระเบียบ
เรียบรอยมากขึ้น
-ปริมาณขยะมูล
ฝอยในพื้นที่ลดลง

- ประชาชนมีจิตสํานึกใน
การชวยกันกําจัดขยะมูล
ฝอยใหถูกวิธี
- คนในชุมชนครอบครัว เกิด
ความรักสามัคคี รวมมือรวม
ใจกันจัดการโดยการลด คัด
แยกและนําขยะมูลฝอย
กลับมาใชประโยชนใหมาก
ที่สุด สงผลใหปริมาณขยะ
มูลฝอยลดลง
- บานเมือง ชุมชนเกิดความ
สะอาดเปนระเบียบ
เรียบรอย ชวยปองกันและ
ควบคุมการแพรกระจายของ
เชื้อโรคที่เกิดจากการสะสม
ของขยะมูลฝอยหรือสิ่ง
ปฏิกูลที่ตกคางอยูใน
ครัวเรือนและชุมชน
- ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ : พัฒนาใหเปนเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๒ : เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ไดรับ
รับผิดชอบหลัก
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๖ โครงการชาวละหาร
รวมใจพิทักษ
สิ่งแวดลอม

- เพื่อใหประชาชนมีความรู
ในการปองกัน ควบคุม
ภาวะคุกคามตอสุขภาพและ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
เปนพิษ
- เพื่อรณรงค
ประชาสัมพันธใหประชาชน
มีความรูเกี่ยวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ตลอดจน
ระเบียบ กฎหมาย
ขอบัญญัติตาํ บลละหาร
- เพื่อสรางความตระหนัก
ปลูกจิตสํานึก และสงเสริม
การมีสวนรวมการปองกัน
ควบคุม จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในชุมชน

- จัดอบรมความรู นิทรรศการ ศึกษา ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ -ประชาชน
ดูงานใหแก เด็ก เยาวชนประชาชนใน
ผูประกอบการเจาของ
ชุมชนผูประกอบการ และเจาของ
กิจการและประชาชน
กิจการ
ในชุมชน
- ประชาสัมพันธความรูโดย ทําปาย
กลุมเปาหมายเขารวม
เอกสาร จดหมาย ฯลฯ ความรู
โครงการ
เกี่ยวกับการอนุรกั ษ
ไมต่ํากวารอยละ ๙๐
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
-ทรัพยากรธรรมชาติ
ระเบียบ กฎหมาย ขอบัญญัติตําบล
และสิ่งแวดลอมใน
เผยแพรใหแกเด็ก เยาวชน ประชาชน
เขตพื้นที่ตําบลละหาร
ผูประกอบการ เจาของกิจการ
ไดรบั การจัดการดูแล
หนวยงานราชการ องคกรเอกชน ใน
ครอบคลุมพื้นที่
เขตพื้นที่ตําบลละหาร
ไมต่ํากวา รอยละ ๘๐
- ตรวจสอบ ดูแล จัดการปญหา
สภาพแวดลอมในชุมชนตําบลละหาร
- รณรงคการจัดการ จัดทํา สารบําบัด
บัดน้ําเสียในคูคลองหรือแหลงน้ํา
สาธารณะ ใหแกประชาน

-ประชาชนมีความรูใน
การปองกัน ควบคุม
ภาวะคุกคามตอสุขภาพ
และผลการกระทบตอ
สิ่งแวดลอมเปนพิษ
เพิ่มขึ้น
-ประชาชนมีความรู
เกี่ยวกับการอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ตลอดจน
ระเบียบ กฎหมาย
ขอบัญญัติตําบลละหาร
และปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย เพิ่มขึ้น
-ประชาชนมีความ
ตระหนัก และมีจิตสํานึก
และมีสวนรวมการ
ปองกัน ควบคุม จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในชุมชน
เพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ : พัฒนาใหเปนเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๒ : เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๗ โครงการพัฒนาระบบเฝา
ระวังและปรับปรุงคุณภาพ
น้ําทิ้งจากคลองสาธารณะ
ในตําบลละหาร
บูรณาการรวมกับ
โครงการพัฒนาระบบเฝา
ระวังและปรับปรุงคุณภาพ
น้ําทิ้งจากคลองสาธารณะ
ในกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน ๑

- เพื่อใหมีระบบเฝาระวัง
คุณภาพน้ําในแหลงน้ําคลอง
สาธารณะ ในเขตตําบลละ
หาร
- เพื่อใหการแกไขปญหา
มลพิษทางน้ําในแหลงน้ํา
สาธารณะ ในตําบลละหาร
มีประสิทธิภาพ

- ติดตั้งครุภัณฑตรวจวัด
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เชิงปริมาณ
- อบต.ละหาร มีเครื่องมือ
คุณภาพน้ําคลองสาธารณะ หมู
- ติดตั้งเครื่องตรวจวัด
อุปกรณ ในการเฝาระวัง
ที่ ๖ และ ๙ ตําบลละหาร โดย
คุณภาพน้ําคลอง
คุณภาพน้ําในแหลงน้ํา
การสนับสนุนจากโครงการ
สาธารณะไมนอยกวา ๒ สาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบเฝาระวังและ
เครื่อง
มากขึ้น
ปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งจาก
เชิงคุณภาพ
- แหลงน้ําสาธารณะในเขต
คลองสาธารณะในกลุมจังหวัด
- สภาพน้ําในคลอง
ตําบลละหาร ไดรับการดูแล
ภาคกลางตอนบน ๑
สาธารณะปญหาน้ําเนา ปองกันการเกิดมลภาวะทาง
- ตรวจสอบเฝาระวังคุณภาพ
เสียในแหลงน้ําสาธารณะ น้ําเพิ่มขึ้น สภาพน้ําเนาเสีย
น้ําในแหลงน้ําสาธารณะ และ
ไดรับการแกไขอยาง
ลดลง
จุดเสี่ยงในเขตตําบลละหาร
ทันทวงที และครอบคลุม
- บําบัด ฟนฟู คุณภาพน้ําใน
แหลงน้ําสาธารณะ เมื่อเกิดการ
เนาเสียในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ตําบลละหาร

แบบ ผ.๐๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ : พัฒนาใหเปนเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๒ : เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของ
(KPI)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
โครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๘ โครงการเฝาระวัง
คุณภาพ
สิ่งแวดลอม
เพื่อสงเสริม
สถานประกอบการ
เชิงนิเวศตําบล
ละหาร
บูรณาการรวมกับ
โครงการเฝาระวัง
คุณภาพ
สิ่งแวดลอม เพื่อ
สงเสริม
อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ ในกลุม
จังหวัดภาคกลาง
ตอนบน ๑

- เพื่อใหสามารถกํากับดูแล ตรวจสอบ
การจัดการสิ่งแวดลอมทางอากาศของ
โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ
ชุมชนในเขตพื้นที่ตําบลละหาร
- เพื่อใหมีระบบตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดลอมทางอากาศ ใชเปนดัชนีชี้วัด
คุณภาพ
- เพื่อใหมีขอมูลสิ่งแวดลอมทางอากาศ
สําหรับแจงเตือนประชาชนผูรับ
ผลกระทบรวมถึงใหความชวยเหลือ
และแกไขปญหาเบื้องตนใหกับผูที่ไดรับ
ผลกระทบอยางทันทวงที
- สรางความเชื่อมั่นตอสาธารณชน
- เพื่อสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวม
ของประชาชนในการปองกันและแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอม

- ติดตั้งเครื่องตรวจวัด
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เชิงปริมาณ
- การกํากับดูแล ตรวจสอบ การ
คุณภาพอากาศ/สถานี
- องคการบริหารสวน จัดการสิ่งแวดลอมของโรงงาน
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ตําบลละหารมี
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ
หมูที่ ๑ -๙ ตําบล
เครือ่ งตรวจวัดคุณภาพ ชุมชนในเขตพื้นที่ตําบลละหาร
ละหาร
อากาศ/สถานีตรวจวัด มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ตรวจวิเคราะห
คุณภาพอากาศ
- ตําบลละหาร มีระบบเฝาระวัง
คุณภาพอากาศตามจุด
ไมนอยกวา ๑ แหง
คุณภาพทางอากาศที่มี
เสี่ยงในเขตพื้นที่ตําบล
เชิงคุณภาพ
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ละหาร
- คุณภาพอากาศในเขต - มีขอมูลหรือสามารถระบุ
- รณรงค ประชาสัมพันธ
พื้นที่ตําบลละหารผาน คุณภาพสิ่งแวดลอมทางอากาศ
ความรู เกี่ยวกับการ
เกณฑมาตรฐานของ
ไดถูกตอง ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ลดโลกรอน ลด
กรมควบคุมมลพิษ
และสามารถแจงเตือน แกไข
พฤติกรรมการกอมลพิษ
- ประชาชนมีสวนรวม ปญหาไดทันทวงทีเพิ่มขึ้น
ทางอากาศในโรงเรียน,
ในการปองกันและ
- ประชาชนมีจิตสํานึกและมี
สถานศึกษา,สถาน
แกไขปญหาดาน
สวนรวมในการปองกันและแกไข
ประกอบการ/ภาค
สิ่งแวดลอม ไมนอยกวา ปญหามลภาวะทางอากาศ
เกษตร/
รอยละ ๘๐
เพิ่มขึ้น
ภาคอุตสาหกรรม
และชุมชน หมูที่ ๑-๙
ตําบลละหาร
ผานสื่อ เชน เอกสาร
แผนพับ ปาย
ประชาสัมพันธ ฯลฯ

แบบ ผ.๐๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ : พัฒนาใหเปนเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๒ : เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
(ผลผลิตของ
(KPI)
ไดรับ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
โครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๙ โครงการอาสาสมัคร
ทองถิ่นรักษโลก (อถล.)
ตําบลละหาร กับการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย การปกปองและ
รักษาสิ่งแวดลอม

- เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน
อถล. ตําบลละหาร ใหมี
ประสิทธิภาพ
- เพื่อให อถล. ตําบลละหาร ที่
เขารวมโครงการ มีความรูความ
เขาใจในบทบาทหนาที่ของ
อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก
(อถล.)
- เพื่อให อถล. ตําบลละหาร ที่
เขารวมโครงการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย การปกปองและรักษา
สิ่งแวดลอมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

- แตงตั้งคณะกรรมการ
สงเสริมและสนับสนุน
อาสาสมัครทองถิ่นรักษ
โลก อบต.ละหาร
- รณรงคประชาสัมพันธ
การรับสมัคร อถล. ผาน
สื่อตาง ๆ จํานวน ๙
หมูบาน
- วัสดุอุปกรณที่ใชในการ
ดําเนินการ อถล. ตําบล
ละหาร
- จัดกิจกรรมฝกอบรม
บทบาทหนาที่ของ
อาสาสมัครทองถิ่นรักษ
โลก (อถล.) ตําบลละหาร
จํานวน ๑๐๐ คน

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ - มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
สงเสริมและสนับสนุนอาสา
สมัครทองถิ่นรักษโลก อบต.
ละหาร
- มีผูสมัคร อถล. ตําบลละ
หาร จาก ๙ หมูบาน
- รอยละ ๑๐๐ อถล.ตําบล
ละหาร มีบัตรประจําตัว
อถล.
- รอยละ ๘๐ ของ อถล.
ตําบลละหารไดรับการ
ฝกอบรมบทบาทหนาที่ของ
อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก
(อถล.)
- รอยละ ๘๐ ของ อถล.
ตําบลละหาร ที่เขารวม
โครงการมีความรูความเขาใจ
ดานสิ่งแวดลอมมากขึ้น
- รอยละ ๘๐ ของ อถล.
ตําบลละหาร ที่เขารวม
โครงการมีความพึงพอใจตอ
การจัดฝกอบรมฯ ในระดับดี
มาก

แบบ ผ.๐๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- มีการขับเคลื่อนการ
กองสาธารณสุข
ดําเนินงาน อถล. ตําบล
และสิ่งแวดลอม
ละหารใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
- อถล. ตําบลละหาร มี
ความรู ความเขาใจใน
บทบาทหนาที่ของ
อาสาสมัครทองถิ่นรักษ
โลก (อถล.) มากขึ้น
- อถล. ตําบลละหาร ได
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย การปกปองและ
รักษาสิ่งแวดลอมไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ : พัฒนาใหเปนเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๒ : เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
ผลที่คาดวาจะ
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(KPI)
ไดรับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๐ โครงการ อถล.ตําบล
ละหารรวมผลิตสื่อ
สรางสรรคการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตราย

๒๑ โครงการละหารนาอยู
โดยการสนับสนุนให
ประชาชนปรับปรุง
สิ่งแวดลอม หนาบาน
นามอง

- เพื่อปลูกฝงจิตสํานึก ใหอถล.
ตําบลละหารรักษสิ่งแวดลอม
- เพื่อให อถล. ตําบลละหาร คิด
สรางสรรคผลิตสื่อสรางสรรค
การจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตราย

- จัดกิจกรรมประกวดแขงขัน
สื่อสรางสรรคดานสิ่งแวดลอม
เชน ประกวดเรียงความ
ประกวดคําขวัญ ประกวดผลิต
เรื่องสั้น แขงขันวาดภาพ ฯลฯ
- กลุมเปาหมาย อถล. ตําบล
ละหาร เขารวมประกวด
แขงขัน ๑๐๐ คน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - รอยละ ๘๐ ของ อถล.
ตําบลละหาร ไดเขารวม
กิจกรรมประกวดแขงขัน
สื่อสรางสรรคดาน
สิ่งแวดลอม
- ไดผลิตสื่อสรางสรรคการ
จัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย จํานวน
ไมนอยกวา ๑๐ ชิ้นงาน
- เพื่อใหเด็ก เยาวชน และ
- อถล. ตําบลละหาร เคาะ
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
- รอยละ ๘๐ ของเด็ก
ประชาชน มีความรู ความ
ประตูบานในชุมชน สราง
เยาวชน และประชาชน
เขาใจ เกี่ยวกับการจัดการสิ่ง
ความรู ความเขาใจดานการ
ในพื้นที่ตําบลละหาร ที่
ปฏิกูลและมูลฝอย การปกปอง รักษาสิ่งแวดลอม (อถล. ๑ คน
เขารวมโครงการมีความรู
และรักษาสิ่งแวดลอม
: ๑๐ ครัวเรือน)
ความเขาใจดาน
- เพื่อใหประชาชนในระดับ
- เดินรณรงคดานสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมมากขึ้น
ครัวเรือนมีสวนรวมในการดูแล จํานวน ๑ แหง
- มีกิจกรรมการเดิน
สิ่งแวดลอมหนาบานและบริเวณ - จัดกิจกรรมประกวด
รณรงคดานสิ่งแวดลอม
บานของตนเองมากขึ้น
หนาบาน นามอง แตละ
จํานวน ๑ แหง
หมูบาน จํานวน ๙ หมูบาน
- จํานวนไมนอยกวา
๕ หมูบานเขารวมกิจกรรม
ประกวดหนาบาน นามอง

- อถล.ตําบลละหารมี
จิตสํานึก รักษสิ่งแวดลอม
- ไดสื่อสรางสรรค ดาน
สิ่งแวดลอม จํานวนไม
นอยกวา ๑๐ ชิ้นงาน

แบบ ผ.๐๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

- เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน มีความรูความ
เขาใจ เกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การ
ปกปองและรักษา
สิ่งแวดลอมมากขึ้น
- ประชาชนในระดับ
ครัวเรือนมีสวนรวมในการ
ดูแลสิ่งแวดลอมหนาบาน
และบริเวณบานของตนเอง
มากขึ้น
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ : พัฒนาใหเปนเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๒ : เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(KPI)
โครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๒ โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
อาสาสมัครทองถิ่น
รักษโลก (อถล.)
ตําบลละหาร

- เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ทองถิ่นรักษโลก (อถล.) ตําบล
ละหารใหมีความรู ความสามารถ
และประสบการณวิชาการตาง ๆ
ดานสิ่งแวดลอม
- เพื่อเปนการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ทัศนคติ การ
ดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม
- เพื่อใหนําความรูจากการทัศน
ศึกษาดูงานมาปรับใชใหเขากับ
สภาพความเปนอยูของชุมชนใน
ปจจุบัน
- เพื่อใหเกิดความรักความสามัคคี
ระหวาง อถล. ในตําบลละหาร
และสรางสัมพันธภาพ ระหวาง
อถล. กับเจาหนาที่

- อบรมฟนฟูความรู
แก อาสาสมัคร
ทองถิ่นรักษโลก
(อถล.) ตําบลละหาร
- จัดการศึกษาดูงาน
ของ อถล. ตําบลละ
หาร และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ ปละ ๑
ครั้ง จํานวน ๑๐๐
คน

-

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ - อาสาสมัครทองถิ่นรักษ
โลก (อถล.) ตําบลละหาร
รอยละ ๑๐๐ ไดรับการ
พัฒนา
- รอยละ ๘๐ ของ
อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก
(อถล.) ตําบลละหาร ที่เขา
รวมโครงการมีความพึง
พอใจตอการจัดโครงการฯ
ในระดับดีมาก

แบบ ผ.๐๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก (อถล.) กองสาธารณสุข
ตําบลละหารมีความรูความมั่นใจใน และสิ่งแวดลอม
การปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม
- อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก (อถล.)
ตําบลละหารมีประสบการณและ
แนวคิดในการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
- อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก (อถล.)
ตําบลละหารสามารถนําความรูจาก
การศึกษาดูงานมาปรับใชให
เหมาะสมกับสภาพความเปนอยูของ
ชุมชนในปจจุบัน และนํามาถาย
ทอดใหประชาชนไดรบั รู
- เกิดความรัก ความสามัคคีสราง
สัมพันธภาพที่ดีระหวาง อถล. กับ
เจาหนาที่
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ : พัฒนาใหเปนเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๒ : เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
(ผลผลิตของ
(KPI)
ไดรับ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๓

โครงการ
- เพื่อให อถล.ที่เขารวม
นิทรรศการผลงาน โครงการ มีความรูความเขาใจ
ในสถานการณ ปญหาอุปสรรค
การดําเนินการ และการจัดการ
แกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม
ของตําบลละหาร
- เพื่อให อถล.ตําบลละหารได
จัดแสดงผลงานเกี่ยวกับการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
การปกปองและรักษา
สิ่งแวดลอม

- จัดกิจกรรมนิทรรศการ
เผยแพรผลงานของ
อถล.ตําบลละหาร
จํานวน ๙ หมูบานและ
กองสาธารณสุขฯ
จํานวน ๑ หนวยงาน
- จัดกิจกรรมอภิปราย
ถอดบทเรียน อถล.ตําบล
ละหาร : ยอนอดีต ดู
ปจจุบัน มองอนาคตของ
ทองถิ่นรักษโลก
- เปาหมาย อถล.ตําบล
ละหาร จํานวน ๙
หมูบาน และกอง
สาธารณสุขฯ จํานวน ๑
หนวยงาน

-

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

- จํานวนไมนอยกวา
๕ หมูบาน/หนวยงาน
เขารวมจัดนิทรรศการ
เผยแพรผลงานของ
อถล.ตําบลละหาร
- รอยละ ๘๐ ของ
อถล.ตําบลละหารที่เขา
รวมโครงการมีความรู
ความเขาใจดาน
สิ่งแวดลอมมากขึ้น
- รอยละ ๘๐ ของ
อถล.ตําบลละหารที่
เขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจตอการจัด
นิทรรศการฯ ในระดับดี
มาก

แบบ ผ.๐๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- อถล.ที่เขารวมโครงการ มี กองสาธารณสุขและ
ความรู ความเขาใจใน
สิ่งแวดลอม
สถานการณ ปญหา
อุปสรรคการดําเนินการ
และการจัดการแกไขปญหา
ดานสิ่งแวดลอมของตําบล
ละหารมากขึ้น
- มีการจัดแสดงผลงาน
เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย การปกปอง
และรักษาสิ่งแวดลอม
จํานวน ๑ กิจกรรม
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ : พัฒนาใหเปนเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๒ : เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
(ผลผลิตของ
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๔ โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ เพื่อดําเนินการกอสราง
ซอมแซมบอบําบัดน้ําเสียใน ปรับปรุง และซอมแซม
หมูบาน/ชุมชน
ระบบบําบัดน้ําเสีย
ภายในหมูบาน/ชุมชน
ใหอยูในสภาพพรอมใช
งาน สามารถกําจัดน้ํา
เสียไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

๒๕ โครงการคลองสวยน้ําใส
(กําจัดผักตบชวาในลํา
คลอง)

-เพื่อกําจัดผักตบชวาใน
ลําคลองใหสะอาดนา
มอง
-เพื่อใหประชาสังคมทุก
ภาคสวน เกิดจิตสํานึก
และมีสวนรวมในการ
อนุรักษ รักษาคู ลําคลอง
ในพื้นที่ ใหสะอาด

ติดตั้ง/ปรับปรุง/
๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน
ซอมแซมบอบําบัดน้ํา
ครัวเรือนที่
เสียในหมูบาน/ชุมชน
ไดรบั การแกไข
ดังนี้
ปญหาจาก
สุเหราปากคลองลํารี หมู
ระบบบําบัดน้ํา
ที่ ๒, หมูบานนิวเวิลด
เสีย รอยละ ๘๐
วิลล หมูที่ ๕, หมูบาน
สุชา หมูที่ ๕, หมูบาน
แสงบัวทอง หมูที่ ๘,
หมูบานนครทองปาร
ควิวล หมูที่ ๙ หรือ
บริเวณที่กําหนด
- การกําจัดวัชพืชในลํา
๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐ แหลงน้ํา คู
คลอง ทุกคลองในเขต
คลองที่ไดรบั
พื้นที่ตําบลละหาร
การบํารุงรักษา
รอยละ ๘๐

ระบบบําบัดน้ําเสียของ
หมูบาน/ชุมชน ไดรับการ
ติดตั้ง ซอมแซม สามารถ
กําจัดน้ําเสียไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

-น้ําในคลองมีคณ
ุ ภาพที่ดีผาน
เกณฑมาตรฐาน และ
ประชาชนมี
จิตสํานึกรักษาสิ่งแวดลอม
มากขึ้น
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ : พัฒนาใหเปนเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๒ : เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ไดรับ
รับผิดชอบ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๖

โครงการจาง
เหมาตอเติม
เรือเก็บ
ผักตบชวาและ
วัชพืช

รวม

๒๖ โครงการ

เพื่อกําจัด
ผักตบชวาและ
วัชพืชในลําคลอง
ใหสะอาดนามอง

-

จางเหมาตอเติมเรือเก็บผักตบชวาและ
วัชพืช จํานวน ๒ ลํา โดยติดตั้งอุปกรณ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จํานวน ๑๒
รายการ รายการละ ๒ ชุด ดังนี้
๑. เครื่องยนตชนิดน้ํามันดีเซล กระบอก
สูบ ๓ สูบ ไมนอยกวา ๓๐ แรงมา
๒. ปมไฮดรอลิค ไมนอยกวา ๑๐๐ ซีซี
เพื่อใชขับเคลื่อน
๓. มอเตอรปมไฮดรอลิค ไมนอยกวา ๕๐
ซีซี ๔ ตัว
๔. ถังบรรจุเชื้อเพลิงดีเซล ไมนอยกวา ๓๐
ลิตร
๕. ถังบรรจุน้ํามันไฮดรอลิคพรอมอุปกรณ
๖. ชุดสายไฮดรอลิคและระบบขับเคลื่อน
๗. ชุดวาลว แฮนดวาลว
๘. เหล็กและอุปกรณประกอบเรือ
๙. ใบมีดตัดวัชพืช
๑๐. ชุดกระบอกไฮดรอลิค
๑๑. ชุดสีกันสนิม และชุดสีจริง (สม-เทาเหลือง)
๑๒. น้ํามันไฮดรอลิก
-

-

-

๕๐๐,๐๐๐

-

-

มีเรือเก็บ
ผักตบชวาและ
วัชพืชที่มี
มาตรฐาน และ
มีประสิทธิภาพ
สามารถจัดเก็บ
ผักตบชวาและ
วัชพืชไดใน
ปริมาณที่มาก
ขึ้น

-ไดเรือเก็บผักตบชวา
และวัชพืชที่มี
มาตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
สามารถเก็บ
ผักตบชวาและวัชพืช
ไดในปริมาณที่มากขึ้น
-น้ําในคลองมีคุณภาพ
ที่ดี ผานเกณฑ
มาตรฐาน และ
ประชาชนมีจิตสํานึก
รักษาสิ่งแวดลอมมาก
ขึ้น

กองชาง

๑๒,๘๑๙,๐๐๐

๘,๗๕๐,๐๐๐

๔๒,๖๕๐,๐๐๐

๑๐,๓๕๐,๐๐๐

๘,๓๕๐,๐๐๐

-

-

-
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ : พัฒนาใหเปนเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๒ : เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒.๔ แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(KPI)
ไดรับ
รับผิดชอบ
หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ
พื้นที่สีเขียว

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

๒ โครงการจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริและวันสําคัญตาง ๆ

เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและประชาชนมีสวน
รวมปลูกหญาแฝกหรือปลูกตนไมและ
อนุรักษลําคลองตามพระราชดําริ

๓ โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน
อนุรักษ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี : กิจกรรมสํารวจ
ขอมูลทรัพยากรทองถิ่น
๔ โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน
อนุรักษ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี : กิจกรรมสราง
จิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร
ทองถิ่น

เพื่อสนองพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการปกปกรักษา
ทรัพยากรทองถิ่นในเขตตําบลละหาร
เพื่อสนองพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการปกปกรักษา
ทรัพยากรทองถิ่นในเขตตําบลละหารโดย
การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร

ปรับปรุงภูมิทัศน สวนหยอม
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีพื้นที่พักผอนหยอน
สวนสาธารณะ บริเวณพื้นที่
ใจเพิ่มขึ้น รอยละ ๕๐
สาธารณะ และสถานที่ราชการ
ในพื้นที่ตําบลละหาร
จัดกิจกรรมอันเนื่องมาจาก
๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีสวนรวม
พระราชดําริ ในพื้นที่ตําบลละ
อนุรกั ษสิ่งแวดลอม
หาร เพื่อถวายเปนพระราชกุศล
รอยละ ๗๐
และจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
สําคัญตาง ๆ ตามนโยบาย
รัฐบาล
ดําเนินการสํารวจและจัดทําฐาน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จัดทําฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่นตาม
ทรัพยากรทองถิ่นได
พระราชดําริฯ
รอยละ ๗๐

มีพื้นที่นันทนาการ
พักผอนหยอนใจ และ
ออกกําลังกายของพี่
นองประชาชนมากขึ้น
ประชาชนไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ

ดําเนินงานกิจกรรมที่เปนการ
สรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรทองถิ่นใหคงอยูอยาง
ยั่งยืนใหแกเด็กเยาวชน และ
ประชาชน ไมนอยกวาง ๑๐๐
คน/ครั้ง

-ทรัพยากรทองถิ่นคง
อยูอยางยั่งยืน
-ประชาชนไดรับ
ประโยชนจาก
ทรัพยากรทองถิ่นตาม
พระราชดําริฯ

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ เด็ก เยาวชน และ
ประชาขน รวม
กิจกรรมสรางจิตสํานึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากรทองถิน่ รอย
ละ ๘๐

กองสงเสริม
การเกษตร

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
สํารวจและจัดทําฐาน
ทรัพยากรทองถิ่นตาม
พระราชดําริฯ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ : พัฒนาใหเปนเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๒ : เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒.๔ แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๕ โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามภารกิจของ
ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร
ประจําตําบลละหาร
๖ โครงการรณรงคลดการเผา
ตอซังขาว
๗ โครงการสํารวจและจัดทํา
ฐานขอมูลพื้นที่สีเขียวใน
เขตพื้นที่
๘ โครงการฝกอบรมสงเสริม
การจัดทําปุยชีวภาพ น้ํา
หมักจุลินทรียชีวภาพ ปุย
หมัก จากเศษวัสดุตาง ๆ
๙ โครงการฝกอบรมสงเสริม
การใชปุยสั่งตัดในทาง
การเกษตร

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตรประจํา
ตําบล
เพื่อรณรงคประชาสัมพันธให
ความรูถึงขอเสียของการเผาตอ
ซังขาว
เพื่อสํารวจและจัดทําฐานขอมูล
พื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่

ถายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตรในพื้นที่ให
คณะกรรมการศูนยฯ/
เกษตรกรรวมดําเนินงาน
พัฒนาดานการเกษตรในพื้นที่
ประชาสัมพันธโดยการติดตั้ง
ปายประชาสัมพันธในเขต
พื้นที่ตําบลละหาร หมูที่ ๑-๙
ดําเนินงานสํารวจและจัดทํา
ฐานขอมูลพื้นที่สีเขียว ไมนอย
กวา ๑๐ แหง

เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรใช
จุลินทรียชีวภาพและปุยหมักใน
การเกษตรมากขึ้น

เกษตรกรผูเขารับการ
ฝกอบรม จํานวน ๘๐ คน

เพื่อใหความรูและสงเสริมการ
เลือกใชปุยในทางเกษตรอยางมี
ประสิทธิภาพ

เกษตรกรเขารวมโครงการ
จํานวน ๕๐ คน

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

-

-

๘๐,๐๐๐

-

-

เกษตรกรมีความรู
เพิ่มขึ้น
รอยละ ๗๐

คณะกรรมการศูนยฯ/
เกษตรกรรวมดําเนินงาน
พัฒนาดานการเกษตรในพื้นที่
ไดรับความรู และปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ
เกษตรกรผูปลูกขาวไดรบั
ความรูเกี่ยวกับขอเสียของการ
เผาตอซังขาว
มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นทุกป
อยางนอยปละ ๑ แหง

แบบ ผ.๐๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสงเสริม
การเกษตร

เกษตรกรมีความรู
เพิ่มขึ้น รอยละ
๘๐
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สํารวจและจัดทํา
ขอมูลพื้นที่สีเขียว
ในเขตตําบลละหาร
ไดรอยละ ๘๐
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เกษตรกรมีความรู เกษตรกรนําความรูที่ไดรบั ไป
เพิ่มขึ้น รอยละ
ประยุกตใชในการเกษตร ลด
๗๐
การใชปุยเคมี
เกษตรกรที่เขารวม
โครงการมีการใช
ปุยสั่งตัดใน
การเกษตร รอยละ
๕๐

เกษตรกรมีความรูและเขาใจ
ในการใชปุยสั่งตัดทางเกษตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ : พัฒนาใหเปนเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๒ : เสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒.๔ แผนงานการเกษตร
ที่ โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(KPI)
โครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๐

รวม

โครงการ
ปรับปรุง/
ซอมแซม
ธนาคาร
จุลินทรีย
ชีวภาพ

๑๐ โครงการ

เพื่อดําเนินการปรับปรุงซอมแซมจุด
ดําเนินการธนาคารจุลินทรียชีวภาพ
สําหรับผลิตน้ําหมักจุลินทรียชีวภาพ
บริการประชาชนและใชประโยชนใน
การดําเนินงานดานการอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
อบต.ละหาร

ปรับปรุงซอมแซม
ธนาคารจุลินทรีย
ชีวภาพที่ตั้งในบริเวณ
สํานักงานที่ทําการ
อบต.ละหาร จํานวน
๑ แหง ตาม
รายละเอียดที่ อบต.
กําหนด

-

-

-

-

๕๐,๐๐๐

-

๕๐,๐๐๐

เชิงปริมาณ
-อบต. มีเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ และสถานที่ในการ
ผลิตน้ําหมักจุลินทรียช ีวภาพ
จํานวน ๑ แหง
เชิงคุณภาพ
-ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่ตําบล
ละหารไดรับการดูแลและมี
คุณภาพอยูในเกณฑที่
ยอมรับได
๕๓๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๖๗๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๙๐,๐๐๐
-

- มีธนาคารจุลินทรียชีวภาพ
สําหรับผลิตน้ําหมักจุลินทรีย
ชีวภาพเพื่อใชในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
-ประชาชนหันมาใชจุลินทรีย
ชีวภาพในการเกษตรเพิ่มมาก
ขึ้น
-ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่ไดรับ
การดูแลใหมีคณ
ุ ภาพที่ดี
-

แบบ ผ.๐๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสงเสริม
การเกษตร

-
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ : พัฒนาใหเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรค ใหกับภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุน และการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๓ : เสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่ม
๓. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่ม
๓.๑ แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ไดรับ
รับผิดชอบ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑

โครงการพัฒนา
มาตรฐานสถานที่
จําหนายอาหาร
และสะสมอาหาร

-เพื่อยกระดับมาตรฐาน
สถานที่จําหนายอาหารในเขต
พื้นที่ตําบลละหารใหถูกตอง
ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
หรือขอกําหนดทองถิ่น
-เพื่อใหอาหารสะอาด
ปราศจากเชื้อโรคหนอนพยาธิ
สารเคมี และสิ่งปนเปอนตาง ๆ
-เพื่อใหผูประกอบการ ผู
สัมผัสอาหาร มีความรู ดาน
การสุขาภิบาลอาหารระเบียบ
ขอบังคับและสรางจิตสํานึกใน
การประกอบการอยางถูกตอง
-เพื่อปองกันโรคติดตอ โรค
ระบาดจากอาหารและน้ําเปน
สื่อในชุมชน

-อบรมใหความรู ศึกษาดูงานใหแก
ผูประกอบการ เจาของกิจการ
รานจําหนายอาหาร แผงลอย
จําหนายอาหาร ผูประกอบเลี้ยง
อาหารในโรงอาหารในสถานศึกษา
โรงงาน หมูที่ ๑-๙ ตําบลละหาร
จํานวน ๑๐๐ คน
-รณรงคประชาสัมพันธ ดวยสื่อ
ตาง ๆ เชน ปาย แผนพับ ฯลฯ
-จัดซื้อน้ํายา วัสดุอุปกรณ วัสดุ
วิทยาศาสตรทางการแพทย

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

-จํานวนผูเขารวม
โครงการ รอยละ
๑๐๐
-รานอาหาร แผง
ลอยจําหนาย
อาหาร โรงอาหาร
ผานเกณฑ
มาตรฐานไมต่ํากวา
รอยละ ๘๐

-สถานที่จําหนาย
อาหารไดรบั การรับรอง
มาตรฐาน การ
สุขาภิบาลอาหาร
เพิม่ ขึ้น
-ไมพบการปนเปอนเชื้อ
โรคหนอนพยาธิ
สารเคมี และสิ่ง
ปนเปอนตาง ๆ
-ผูประกอบการ
ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
อาหาร มีความรู มี
จิตสํานึกในการ
ประกอบการอยาง
ถูกตองมากขึ้น
-ไมเกิดโรคติดตอจาก
อาหารและน้ําเปนสื่อ
ในพื้นที่ตําบลละหาร

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ : พัฒนาใหเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรค ใหกับภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุน และการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๓ : เสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่ม
๓. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่ม
๓.๑ แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(ผลผลิตของ
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒

รวม

โครงการจัดตั้งตลาด
ชุมชน/ตลาดน้ําใน
ชุมชน

๒ โครงการ

-เพื่อใหมีตลาดสาธารณะให
พัฒนาตอความตองการ

-

-มีตลาดชุมชน/ตลาดน้ําใน ๑,๐๐๐,๐๐๐
พื้นที่ตําบลละหาร ดังนี้
(๑) ในศูนยบริหารอิสลาม
ประจําจังหวัดนนทบุรี
หมูที่ ๒
(๒) ริมคลองลากคอน
หมูที่ ๗
(๓) ม.สุชา หมูที่ ๕
(๔) ม.ซื่อตรง หมูที่ ๙
หรือบริเวณที่กําหนดใน
เขตตําบลละหาร
๑,๑๕๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๑๕๐,๐๐๐

๑,๑๕๐,๐๐๐

๑,๑๕๐,๐๐๐

๑,๑๕๐,๐๐๐

-มีตลาดสาธารณะ
แบบถูกตองตาม
สุขลักษณะ

-

-มีตลาดน้ําใน
พื้นที่ตําบลละ
หาร ๔ แหง

-

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

-
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ : พัฒนาใหเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรค ใหกับภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุน และการทองเทีย่ วที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๓ : เสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่ม
๓. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่ม
๓.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(KPI)
รับผิดชอบ
โครงการ)
หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการฝกอบรมอาชีพ เพื่อเปนการสรางอาชีพ สราง
ใหประชาชนตําบล
ละหาร
๒ โครงการพัฒนาการ
ออกแบบผลิตภัณฑและ
สงเสริมการตลาด

๓ โครงการฝกอาชีพและ

พัฒนากลุมสตรีตําบล
ละหาร
๔ โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุมอาชีพ
และการสรางเครือขาย

รายไดใหกับประชาชนในตําบล
ละหาร
- เพื่อใหกลุมอาชีพสามารถ
ออกแบบผลิตภัณฑใหเหมาะสม
และเพิ่มมูลคาใหแกผลิตภัณฑ
- เพื่อใหความรูดานการตลาดแก
กลุมอาชีพ
- เพื่อฝกอบรมอาชีพใหแกกลุมสตรี
- เพื่อใหสตรีมีความรูเรื่องการ
ประกอบอาชีพตามที่ตนเองถนัด
- เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพให
มีความรูมากขึ้นและสามารถตอ
ยอดผลิตภัณฑได
- เพื่อใหกลุมอาชีพสามารถสราง
เครือขายในการทํางานและ
แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน

ประชาชนผูสนใจใน
พื้นที่ จํานวน ๒๐๐
คน
กลุมอาชีพและผูที่
สนใจในพื้นที่ จํานวน
๑๐๐ คน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
รอยละ ๕๐
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กลุมอาชีพสามารถ
ออกแบบผลิตภัณฑเพื่อ
เพิ่มมูลคาใหผลิตภัณฑได
รอยละ ๕๐

ผูเขารวมโครงการไดฝกอาชีพ
และสรางรายไดใหกับ
ครอบครัว
กลุมอาชีพสามารถออกแบบ
ผลิตภัณฑใหเหมาะสมและ
เพิ่มมูลคาใหแกผลิตภัณฑของ
ตนเองได

กลุมสตรีและสตรีที่
สนใจในพื้นที่ จํานวน
๑๐๐ คน
กลุมอาชีพและผูที่
สนใจในพื้นที่ จํานวน
๑๐๐ คน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กลุมสตรีและสตรีทั่วไปมี
อาชีพเสริม รอยละ ๗๐

กลุมสตรีมีอาชีพเสริมตาม
ความถนัดของแตละคน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กลุมอาชีพมีความรูและ
สามารถตอยอดผลิตภัณฑ
ได รอยละ ๖๐

กลุมอาชีพมีความรูมากขึ้น
และสามารถตอยอด
ผลิตภัณฑได

กองสวัสดิการ
สังคม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ : พัฒนาใหเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรค ใหกับภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุน และการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๓ : เสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่ม
๓. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่ม
๓.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(KPI)
ไดรับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๕

รวม

โครงการจัดตั้งศูนย
จําหนายผลิตภัณฑ
ชุมชน

๕ โครงการ

-เพื่อใหมีศูนยจําหนาย
ผลิตภัณฑชุมชนสําหรับกลุม
อาชีพ
-เพื่อสงเสริมการตลาดใหแก
กลุมอาชีพ
-

จัดตั้งศูนยจําหนายผลิตภัณฑ
ชุมชนในพื้นที่ตําบลละหาร
จํานวน ๑ แหง

-

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

-

-

-

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐

กลุมอาชีพมีตลาดรองรับ
ผลิตภัณฑชุมชน เพิ่มขึน้
รอยละ ๕๐

-

-มีศูนยจําหนาย
ผลิตภัณฑชุมชน
สําหรับกลุมอาชีพ
-กลุมอาชีพมีตลาด
รองรับผลิตภัณฑ
ชุมชน
-

กองสวัสดิการสังคม

-
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ : พัฒนาใหเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรค ใหกับภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุน และการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๓ : เสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่ม
๓. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่ม
๓.๓ แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(KPI)
ไดรับ
รับผิดชอบ
หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการสงเสริมอาชีพ เพื่อเปนทางเลือกใหเกษตรกรไดมี

จัดฝกอบรมการประกอบอาชีพ
เกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือ เกษตรทฤษฎีใหม
แกตัวแทนเกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ จํานวน
๕๐ คน

-

๒ โครงการฝกอบรมและ เพื่อใหประชาชนไดศึกษาตนแบบใน จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานดาน

-

เกษตรกรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม

ศึกษาดูงานดานการ
ประกอบอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

อาชีพอยูอยางพอเพียง กินดีอยูดี มี
ความสุขอยางยั่งยืน

การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ในการประกอบอาชีพและนํามา
ประยุกตใชในการประกอบอาชีพ
ของตนเอง

การประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแก
ตัวแทนเกษตรกรและประชาชน
ทั่วไปที่สนใจ จํานวน ๘๐ คน

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

เชิงปริมาณ
- เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไปเขา
รับการฝกอบรม รอย
ละ ๘๐ ของ
เปาหมายเชิง
คุณภาพ
- มีผูเขารับการอบรม
นําหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในการ
ดําเนินชีวติ
๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ เชิงปริมาณ
- เกษตรกรและ
ประชาชนทัว่ ไปเขา
รับการฝกอบรม รอย
ละ ๘๐ ของ
เปาหมาย
เชิงคุณภาพ
- มีผูเขารับการอบรม
มีความรูและนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ใชในการดําเนินชีวิต

เกษตรกรและประชาชน
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดํารงชีวิต
และประกอบอาชีพ
กินดีอยูดี มีสุขอยางยั่งยืน

กองสงเสริม
การเกษตร

เกษตรกรและประชาชน
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดํารงชีวิต
และประกอบอาชีพ
กินดีอยูดี มีสุขอยางยั่งยืน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ : พัฒนาใหเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรค ใหกับภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุน และการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๓ : เสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่ม
๓. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่ม
๓.๓ แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
(ผลผลิตของ
(KPI)
รับผิดชอบ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
โครงการ)
หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓ โครงการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่

เกษตรกรสนใจเขารวม
โครงการ จํานวน ๕๐
คน

-

-

๔ โครงการสงเสริมการปลูก

ฝกอบรมการปลูกผัก
สวนครัวในบริเวณบาน
ใหประชาชน จํานวน
๘๐ คน

-

-

ประชาชนสนใจเขารวม
โครงการ จํานวน ๕๐
คน

-

-

ดินในพื้นที่เพาะปลูก

ผักปลอดภัย “ผักสวนครัว
รั้วกินได”

๕ โครงการฝกอบรมการ

เพาะปลูกใหมีความเหมาะสมตอการ
เจริญเติบโต และการใหผลผลิตของ
พืช
เพื่อใหความรูและสงเสริมการ
ปลูกผักปลอดภัยไวรับประทาน
ภายในครัวเรือน เปนการลด
รายจาย

เพื่อใหความรูในการเพาะเห็ดและ
กอนเชื้อเห็ดภูฐานแกเกษตรกรและ
ประชาชนที่สนใจสําหรับบริโภคและ
จําหนาย
โครงการฝ
ก
อบรมการแปร
เพื่อนําผลผลิตทางการเกษตรที่มี
๖
รูปผลิตภัณฑทาง
อยูในทองถิ่นมาแปรรูปเพิ่มมูลคา
การเกษตร
และสรางรายได
โครงการตลาดนั
ด
จํ
า
หน
า
ย
เพือ่ จัดหาตลาดจําหนายสินคา
๗
สินคาเกษตรเพื่อสราง
เกษตร และเพิ่มรายไดให
รายไดใหเกษตรกร
เกษตรกร
เพาะเห็ดภูฐานและการทํา
กอนเชื้อเห็ด

ประชาชนสนใจเขารวม
โครงการ จํานวน ๕๐
คน
จัดหาสถานที่จําหนาย ๑๐๐,๐๐๐
สินคาเกษตรในเขตพื้นที่
จํานวน ๑ แหง

๑๐๐,๐๐๐

-

๑๐๐,๐๐๐ เกษตรกรที่เชารวม
โครงการ เพาะปลูกพืช
ไดผลผลิตที่ดีขึ้น รอยละ
๕๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนเขารวม
โครงการไมนอยกวารอย
ละ ๕๐ สามารถปลูกผัก
ปลอดภัยไวบริโภคหรือ
จําหนาย
๑๐๐,๐๐๐
ประชาชนที่เขารวม
โครงการมีการเพาะเห็ดภู
ฐาน รอยละ ๕๐

ผลผลิตทางการเกษตรมี
คุณภาพ เกษตรกรมีรายได
เพิ่มขึ้น

-

๑๐๐,๐๐๐

-

-

๕๐,๐๐๐

-

-มีผลิตภัณฑทองถิ่น
-ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
และลดคาใชจายในครัวเรือน
เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น

๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
รอยละ ๕๐
-

เกษตรกรไมนอยกวารอย
ละ ๕๐ สามารถจําหนาย
สินคาใหกับผูบริโภค
โดยตรง

กองสงเสริม
การเกษตร

ประชาชนไดรับความรู
เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดภัย
สามารถลดรายจาย และ
ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
ประชาชนมีเห็ดไวบริโภคใน
ครัวเรือน ทําใหลดรายจาย มี
อาชีพเสริม ทําใหมีรายไดเพิ่ม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ : พัฒนาใหเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรค ใหกับภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุน และการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๓ : เสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่ม
๓. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่ม
๓.๓ แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(KPI)
ไดรับ
รับผิดชอบ
หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๘

เพื่อสนับสนุนและสงเสริมให
เกษตรกรผูทํานา มีการปลูกพืช
ที่ใชน้ํานอยแทนการปลูกขาว
ในชวงหนาแลง

เกษตรกรผูทํานาในเขตพื้นที่

๒๐๐,๐๐๐

-

-

๑๐๐,๐๐๐

เพื่อสงเสริมการผลิตเมล็ดขาว
พันธุดี แกไขปญหาเมล็ดพันธุ
ขาวราคาแพง

คณะกรรมการศูนยขาวชุมชนและ
ผูนําเกษตรกรเปนแบบอยางในการ
ผลิตเมล็ดขาวพันธุดี ถายทอด
แนวทางและหลักการผลิตเมล็ด
พันธุขาวที่มีคณ
ุ ภาพ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๑๐ โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ํานม

เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ํานมแพะให
ไดมาตรฐาน ปลอดภัย สงเสริม
และสนับสนุนการประกอบ
อาชีพของเกษตรกรผูเลี้ยงแพะ
นมในเขตตําบลละหาร

- จัดกิจกรรมฝกอบรม
ผูประกอบการ จํานวน ๓๐ ราย
เกี่ยวกับวิธีการตรวจเตานมอักเสบ
เบื้องตน วิธีการเก็บตัวอยางน้ํานม
เพื่อสงตรวจ วิเคราะห และวิธีการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ํานมอยางงาย

-

-

๑๐๐,๐๐๐

-

๑๑ โครงการฝกอบรม
การผลิตอาหารสัตว

เพื่อใหความรูแกเกษตรกรผูเลี้ยง
สัตวในการผลิตอาหารสัตว
ประเภทตาง ๆ

เกษตรกรสนใจเขารวมโครงการ
จํานวน ๕๐ คน

-

-

๕๐,๐๐๐

๙

โครงการสนับสนุน
และสงเสริมการปลูก
พืชใชน้ํานอย เพื่อ
แกไขผลกระทบจาก
ปญหาภัยแลง
โครงการสนับสนุน
กิจกรรมศูนยขาว
ชุมชน แหลงผลิต
เมล็ดขาวพันธุดี

-

-

เกษตรกรผูทํานา รอยละ ๕๐ เกษตรกรผูทํานาลด
มีการปลูกพืชที่ใชน้ํานอย
การทํานาในชวง
ในชวงหนาแลง
หนาแลง แตมีการ
ปลูกพืชที่ใชน้ํานอย
ทดแทน ทําใหมีรายได
๕๐,๐๐๐ เกษตรกรมีความรูเพิ่มขึ้น
ประชาชนมีความรู
รอยละ ๗๐
และเขาใจในหลักการ
และแนวทางการผลิต
เมล็ดขาวพันธุดี แกไข
ปญหาเมล็ดพันธุขาว
ราคาแพง
๑๐๐,๐๐๐ - เกษตรกรผูเลี้ยงแพะนม
- น้ํานมแพะมีคุณภาพ
และประกอบการเลี้ยงแพะ
ปลอดภัย ตอผูบริโภค
นมรายยอยในเขตตําบลละ
- ผลผลิตไดมาตรฐาน
หาร สามารถสงน้ํานมดิบที่ได ถูกหลักอนามัย
จากฟารมแพะนม ปลอด
- พัฒนาผลิตภัณฑ
โรคบรูเซลโลชีสทั้งหมด
น้ํานมใหเปนของดี
ตําบลละหาร และ
จังหวัดนนทบุรี
๕๐,๐๐๐ เกษตรกรที่เขารวมโครงการ เกษตรกรมีอาหารสัตว
ผลิตอาหารสัตวเองได รอยละ เก็บไวเลี้ยงสัตวในยาม
๕๐
ขาดแคลน

กองสงเสริม
การเกษตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ : พัฒนาใหเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรค ใหกับภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุน และการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๓ : เสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่ม
๓. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่ม
๓.๓ แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
หนวยงาน
(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(KPI)
ไดรับ
รับผิดชอบ
โครงการ)
หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

รวม

โครงการสนับสนุนและ
สงเสริมการสรางแหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตรใน
พื้นที่

- เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ
ดําเนินงานดานการทองเที่ยวของชุมชน
- เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมใหมีความ
สวยงาม
-ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
โครงการสงเสริมและ
เพื่อสนับสนุนใหประชาชนเลี้ยงไกพื้นเมือง
สนับสนุนอาชีพการ
ไวบริโภคในครัวเรือน หรือ จําหนายเพื่อ
เลี้ยงไกพื้นเมืองเพื่อการ สรางรายได เปนการสงเสริมอาชีพเกษตรกร
บริโภคในครัวเรือน
สรางอาชีพเสริม เพิ่มรายได และลด
คาใชจาย
โครงการสนับสนุนและ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกลุมอาชีพ
สงเสริมการดําเนินงาน เกษตรกรใหเกษตรกรมีรายไดเกิดความ
ของกลุมอาชีพเกษตรกร เขมแข็งอยางยั่งยืน

ประชาชนรูจักและ
มาทองเที่ยวเพิ่มมาก
ขึ้น

กลุมอาชีพเกษตรกร
ในเขตพื้นที่ไดรับการ
พัฒนาทุกกลุม

-

-

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กลุมอาชีพเกษตรกร
ไดรับการพัฒนา รอย
ละ ๗๐

โครงการจัดตั้งศูนย
เรียนรูชุมชนทางการ
เกษตร

เพื่อสรางศูนยเรียนรูทางการเกษตร เชน
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ศูนยเรียนรู
แปลงเกษตรผสมผสาน ศูนยเรียนรูการเลี้ยง
แพะ ฯลฯ

จัดตั้งศูนยเรียนรู
ทางการเกษตรในเขต
พื้นที่อยางนอย ๑
แหง

-

-

๑๐๐,๐๐๐

-

-

๑๕ โครงการ

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ มีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
รอยละ ๕๐

ประชาชนสนใจเขา ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีรายได
รวมโครงการ จํานวน
เพิ่มขึ้น รอยละ ๕๐
๑๐๐ คน

-

๑๐๐,๐๐๐ มีการจัดตั้งศูนย
เรียนรูทางดาน
การเกษตรในเขต
พื้นที่ จํานวน ๑ แหง

๘๕๐,๐๐๐ ๘๑๐,๐๐๐ ๑,๔๖๐,๐๐๐ ๑,๑๖๐,๐๐๐ ๑,๔๖๐,๐๐๐

-

สงเสริมและสนับสนุนการ
ทองเที่ยวและเศรษฐกิจ
ฐานรากใหเขมแข็ง
ประชาชนในเขตพื้นที่มี
รายไดเพิ่มขึน้
ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
และลดคาใชจายใน
ครัวเรือน
เกษตรกรและกลุมอาชีพ
ไดรบั การสงเสริมและ
พัฒนาใหมีความเข็มแข็ง
และยั่งยืน
มีเกษตรกรตนแบบในการ
ประกอบอาชีพ มีศูนย
เรียนรูทางการเกษตร เพื่อ
เปนแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ
-

กองสงเสริม
การเกษตร

-
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
(ผลผลิตของ
(KPI)
ไดรับ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑

โครงการออกหนวย
บริการ อบต.เคลื่อนที่
พบประชาชน

๒

โครงการติดตั้ง,
ปรับปรุง และขยาย
เสียงตามสาย/ไรสาย
หรือหอกระจายขาว
ประจําหมูบาน
โครงการติดตั้งบอรด
ประชาสัมพันธ

๓

รวม

๓ โครงการ

- เพื่อรับทราบปญหาความ
ตองการและความเดือดรอน
ของประชาชน
- เพื่อการรวมมือในการ
ปฏิบัติงานทองถิ่นแบบบูรณา
การ
- เพื่อประชาสัมพันธผลการ
ปฏิบัติงาน พรอมภารกิจ
หนาที่ที่รับผิดชอบ
เพื่อใหประชาชนไดรับรู
ขาวสารตาม พ.ร.บ. ศูนย
ขอมูลขาวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ ใน
พื้นที่
เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธมีประสิทธิภาพ
ทันตอเหตุการณ และ
ประชาชนสามารถรับรูขอมูล
ขาวสารไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
-

จัดออกหนวยบริการ
เคลื่อนที่พบประชาชน ป
ละ ๒ ครั้ง เพื่อให
ประชาชนในพื้นที่ไดรับการ
บริการอยางทั่วถึง ทั้ง ๙
หมูบาน

ติดตั้ง, ปรับปรุง และขยาย
เสียงตามสาย/ไรสาย หรือ
หอกระจายขาว ในหมูบาน
ชุมชน หรือบริเวณที่
กําหนด
จัดทําบอรดประชาสัมพันธ
ติดดั้งบริเวณชุมชนในพื้นที่
ตําบลละหาร
-

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

-

-

๖๐,๐๐๐

แบบ ผ.๐๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

รับทราบปญหา
ความตองการ
ของประชาชน
ไดมากขึ้น รอย
ละ ๖๐

ประชาชนเกิดความ
เชื่อมั่น สามารถแกไข
ปญหาความเดือดรอน
และลดชองวางระหวาง
อบต. กับประชาชน

สํานักงานปลัด
องคการบริหารสวน
ตําบล

๒,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนได
รับรูขอมูล
ขาวสารเร็วขึ้น
รอยละ ๗๐

ประชาชนในพื้นที่ไดรับ
ขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนอยางรวดเร็ว
เพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด
องคการบริหารสวน
ตําบล,
กองชาง

-

๒,๒๖๐,๐๐๐ ๒,๒๖๐,๐๐๐ ๒,๐๖๐,๐๐๐ ๒,๐๖๐,๐๐๐ ๒,๐๖๐,๐๐๐

ประชาชนได
รับรูขอมูล
ขาวสารเร็วขึ้น
รอยละ ๗๐

ประชาชนไดรับรูขอมูล
ขาวสารไดอยางทั่วถึง
รวดเร็วทันตอเหตุการณ
และมีประสิทธิภาพ

-

-

-
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของ
(KPI)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
โครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑

โครงการอบรมการใชถัง
ดับเพลิงและซอมแผน
ดับเพลิงแกเด็ก เยาวชน
และประชาชนในพื้นที่

- เพื่อใหเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกับ
วิธีการใชถังดับเพลิง และสามารถ
ปฏิบัติไดอยางถูกตอง
- เพื่อใหมีการเตรียมความพรอม
และเฝาระวังหากเกิดอัคคีภัยใน
หมูบานหรือชุมชน

จัดฝกอบรมวิธีการใช
ถังดับเพลิงแกประชาชน ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ทั้ง ๙ หมูบาน

๒ โครงการซอมแผนอพยพ
หนีไฟแกพนักงานและ
ประชาชน

- เพื่อใหพนักงานและประชาชน
ไดรับความรูเ กี่ยวกับวิธีการซอม
แผนอพยพหนีไฟ และสามารถ
ปฏิบัติไดอยางถูกตอง
- เพื่อใหมีการเตรียมความพรอม
และเฝาระวังหากเกิดอัคคีภัยใน
สถานที่ทํางาน
- เพื่อใหเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกับ
วิธีการปองกันสาธารณภัย และ
สามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง
- เพื่อใหมีการเตรียมความพรอม
และเฝาระวังหากเกิดสาธารณภัย
ในหมูบานหรือชุมชน

จัดฝกอบรมการซอมแผน
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ พนักงานสวนตําบล
อพยพ หนีไฟแกพนักงาน
และประชาชนไดรับ
สวนตําบลและประชาชน
การอบรม รอยละ
จํานวนไมนอยกวา ๑๐๐ คน
๘๐
ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ

- ประชาชนที่ผานการ
ฝกอบรม ไดรับความรูเพิ่มมาก
ขึ้น สามารถปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินเพิ่มมากขึ้น
- ลดการเกิดอัคคีภัยในชุมชน
และการปองกันและรักษา
ความสงบเรียบรอย
- พนักงานสวนตําบลและ
ประชาชนที่ผานการฝกอบรม
ไดรบั ความรูเพิ่มมากขึ้น
สามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินเพิ่มมากขึ้น

จัดฝกอบรมซักซอมแผน
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย อัคคีภัย
ภัยทางถนน และภัยแลงแก
ประชาชน ทั้ง ๙ หมูบาน

- ประชาชนที่ผานการ
ฝกอบรม ไดรับความรูเพิ่มมาก
ขึ้น สามารถปฏิบตั ิไดอยาง
ถูกตอง มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินเพิ่มมากขึ้น

๓

โครงการซักซอมแผน
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย อัคคีภัย
ภัยทางถนน
และภัยแลง

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนเด็ก เยาวชน
และประชาชนที่
ไดรับการอบรม
รอยละ ๕๐/
ครัวเรือน

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนเด็ก เยาวชน
และประชาชนที่
ไดรับการอบรม
รอยละ ๕๐/
ครัวเรือน

แบบ ผ.๐๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักงานปลัด
องคการบริหาร
สวนตําบล

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรบั
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔

โครงการสงเสริม
การใหความรู
ดานสาธารณภัย
อุทกภัย ภัยทางน้ํา
และ วาตภัย

๕ โครงการอบรมการใช
อุปกรณกูชีพใหแก
เจาหนาที่ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
และ อปพร.

๖ โครงการฝกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝาย พล
เรือน (อปพร.)

- เพื่อใหเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกับ
วิธีการปองกันสาธารณภัย และ
สามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง
- เพื่อใหมีการเตรียมความพรอม
และเฝาระวังหากเกิดสาธารณภัย
ในหมูบานหรือชุมชน
- เพื่อใหเจาหนาที่ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และ อปพร.
ไดรับความรูเกี่ยวกับวิธีการใช
อุปกรณกูชีพ และสามารถปฏิบัติ
ไดอยางถูกตอง
- เพื่อใหมีการเตรียมความพรอม
และเฝาระวังหากเกิดสาธารณภัย
ขึ้นในหมูบานหรือชุมชน
เพื่อฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนใหพรอม
รับสาธารณภัยและภัยพิบัติที่อาจ
เกิดขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพให
สมาชิก อปพร.

จัดฝกอบรมสงเสริมการให
ความรูด านสาธารณภัย
อุทกภัย ภัยทางน้ํา และวาต
ภัยแกประชาชน ทั้ง ๙
หมูบาน

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนเด็ก
เยาวชน และ
ประชาชนที่ไดรับ
การอบรม รอยละ
๕๐/ครัวเรือน

- ประชาชนที่ผานการฝกอบรม
ไดรบั ความรูเพิ่มมากขึ้น สามารถ
ปฏิบัติไดอยางถูกตอง มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เพิ่มมากขึ้น

จัดฝกอบรมการใชอุปกรณกูชีพ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เจาหนาที่ปองกัน
ใหแกเจาหนาที่ปองกันและ
และบรรเทา
บรรเทาสาธารณภัย และ อปพร.
สาธารณภัย และ
จํานวนไมนอยกวา ๑๐๐ คน ทั้ง
อปพร. ไดรับการ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
อบรม
รอยละ ๘๐

- เจาหนาทีป่ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และ อปพร. ที่ผานการ
ฝกอบรม ไดรับความรูเพิ่มมากขึ้น
สามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง มี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินเพิ่มมากขึ้น

จัดฝกอบรมอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อป
พร.) ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ พรอมศึกษาดูงาน
เปนเวลา ๕ วัน

อปพร. ที่ผานการฝกอบรม
สามารถชวยเหลือผูประสบภัยได
อยางถูกตองรวดเร็วและ
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินมากยิ่งขึ้น

๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ จํานวน
อปพร.
ที่ผานการ
ฝกอบรม
รอยละ ๘๐

แบบ ผ.๐๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักงานปลัด
องคการบริหาร
สวนตําบล

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ไดรับ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๗

โครงการเพิ่มพูน
ศักยภาพ
สมาชิก อปพร.

เพื่อเตรียมความพรอมในการ
ปฏิบัติหนาที่ พัฒนา
ศักยภาพ ทักษะการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

จัดฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน
(อปพร.) ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ พรอมศึกษาดูงาน

-

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๘

โครงการปองกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

ตั้งจุดตรวจในชวงเทศกาลสําคัญ
เชน เทศกาลปใหม เทศกาล
สงกรานต และเทศกาลอื่น ๆ หรือ
ตลอดทั้งป ปละไมต่ํากวา ๒ ครั้ง

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๙

โครงการติดตั้ง
และซอมแซม
ระบบกลองวงจร
ปดในเขตพื้นที่

เพื่อเปนการปองกันและลด
อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในชวง
เทศกาลปใหมและชวง
สงกรานต หรือเทศกาลอื่น ๆ
ทีส่ ําคัญ และตลอดทั้งป
เพื่อเพิ่มความพรอมในการ
ปองกันและรักษาความสงบ
เรียบรอยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

ติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณอาคาร
สนง.อบต.ละหาร, มัสยิด, หมูบาน
จัดสรร, ชุมชน หรือบริเวณจุดสุม
เสี่ยงในเขตพื้นที่ และซอมแซมใน
บริเวณที่ชํารุดเสียหายเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ
ติดตั้งถังดับเพลิงบริเวณชุมชน
หรือสถานที่สําคัญทั้ง ๙ หมูบาน

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนที่
ไดรับความ
ปลอดภัย
รอยละ ๗๐

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินเพิ่มมากขึ้น

๒๐๐,๐๐๐

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินเพิ่มมากขึ้น
- ลดการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพยสิน

๑๐ โครงการติดตั้ง
ถังดับเพลิงประจํา
ตําบลละหาร

เพื่อใหมีถังดับเพลิงสําหรับ
เตรียมความพรอมเพื่อ
บรรเทาสาธารณภัย หากเกิด
อัคคีภัยในหมูบานหรือชุมชน

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

จํานวน อปพร.
ที่ผานการ
ฝกอบรม
รอยละ ๘๐

อปพร. ที่ผานการ
ฝกอบรมสามารถ
ชวยเหลือผูประสบภัยได
อยางถูกตองรวดเร็วและ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินมากยิ่งขึ้น
จํานวน
สามารถลดสถิติการเกิด
ประชาชนที่ไดรับ อุบัติทางถนน และลด
ความปลอดภัย การสูญเสียในชีวิตและ
รอยละ ๗๐
ทรัพยสินของประชาชน

ประชาชนไดรบั
ประโยชน
รอยละ ๕๐/
ครัวเรือน

แบบ ผ.๐๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักงานปลัด
องคการบริหาร
สวนตําบล

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ไดรับ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๑

รวม

โครงการจัดซื้อ
รถดับเพลิง

๑๑ โครงการ

เพื่อใหมีเครื่องมือที่
พรอมสําหรับการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
-

จัดซื้อรถดับเพลิง จํานวน ๒ คัน
ป ๒๕๖๑
ขนาดความจุ ๖,๐๐๐ ลิตร
ป ๒๕๖๓
ขนาดความจุ ๑๒,๐๐๐ ลิตร
-

๔,๕๐๐,๐๐๐

๘,๑๐๐,๐๐๐

-

๙,๕๐๐,๐๐๐

-

-

๓,๗๕๐,๐๐๐ ๑๓,๒๕๐,๐๐๐ ๓,๗๕๐,๐๐๐ ๓,๗๕๐,๐๐๐

มีเครื่องมือพรอม
สําหรับการ
ปฏิบัติงาน
รอยละ ๖๐
-

มีเครื่องมือที่พรอม
สําหรับการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เกิดความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน
-

แบบ ผ.๐๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักงานปลัด
องคการบริหาร
สวนตําบล

-
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔.๓ แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของ
(KPI)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการปฐมนิเทศ
ผูปกครอง
๒ โครงการพัฒนาและ
สนับสนุนกิจกรรมของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพื้นที่
๓

โครงการจัดคายศึกษา
เพื่อพัฒนาความรูของ
เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ตําบลละหาร
๔ โครงการอุดหนุนการ
จัดกิจกรรมตาง ๆ ของ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน
พื้นที่ตําบลละหาร
๕ โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน

เพื่อใหผูปกครองเด็กเล็กเกิด
ความเขาใจในแผนการสอน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
อบต.
เพือ่ พัฒนา สนับสนุนและ
สงเสริมการดําเนินงานการ
พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ใหมี
การเรียนรูที่สูงขึ้น

ผูปกครองของเด็กเล็ก
ที่มาปฐมนิเทศ จํานวน
๔๕๐ คน

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

ผูปกครองเขาใจ
ผูปกครองและเด็กศูนย
แผนการสอน รอยละ พัฒนาเด็กเล็กไดรบั ความรู
๘๐

เด็กเล็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ละหาร ทั้ง
๗ ศูนย

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

เพื่อสรางเสริมองคความรูให
เด็กและเยาวชนในพื้นที่ไดรับ
นอกหองเรียน

เด็กและเยาวชนเขาคาย
ศึกษาเพื่อพัฒนาความรู
จํานวน ๔๐๐ คน

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

การดําเนินงาน ของ เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ศพด. มีประสิทธิภาพ โอกาสทางการศึกษาเพื่อ
เพิ่มขึ้น รอยละ ๗๐ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
เรียนและพัฒนาในระดับที่
สูงขึ้น
เด็กนักเรียนไดรบั
เด็กนักเรียนไดรบั ความรู
ความรูเพิ่มขึ้น รอย จากแหลงเรียนรูนอก
ละ ๗๐
หองเรียนเพิ่มมากขึ้น

เพื่อใหเด็กไดมีโอกาสทํา
กิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการ
ของโรงเรียน

เด็กนักเรียนโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ในพื้นที่
ตําบลละหาร

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

เพื่อใหเด็กนักเรียนไดมีอาหาร สนับสนุนใหสถานศึกษา
กลางวันรับประทานที่ถูกหลัก ศพด. ในสังกัด และ
โภชนาการ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน
พื้นที่ตําบลละหาร

เด็กนักเรียนไดรว ม
กิจกรรมมากขึ้น รอย
ละ ๘๐

เด็กนักเรียนไดใชเวลาวางให
เกิดประโยชนและมีความรู
มากขึ้น

๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๑๐๐,๐๐๐ ๖,๑๐๐,๐๐๐ ๖,๑๐๐,๐๐๐ ๖,๑๐๐,๐๐๐ เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน
รอยละ ๑๐๐

เด็กและเยาวชนไดมีอาหาร
กลางวันรับประทานตลอดป
การศึกษา

แบบ ผ.๐๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔.๓ แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
(ผลผลิตของ
(KPI)
ไดรับ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
โครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๖ โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)

เพื่อใหเด็กนักเรียนมีอาหารเสริม (นม) สนับสนุนใหสถานศึกษา ๔,๑๐๐,๐๐๐ ๔,๑๐๐,๐๐๐ ๔,๑๐๐,๐๐๐ ๔,๑๐๐,๐๐๐ ๔,๑๐๐,๐๐๐ เด็กนักเรียนมีอาหาร
รับประทาน
ศพด. ในสังกัด และ
เสริม (นม)
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน
รับประทาน
พื้นที่ตําบลละหาร
รอยละ ๑๐๐
๗ โครงการสงเสริมและพัฒนา เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการศึกษา เด็กนักเรียนในพื้นที่ ที่
๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ นักเรียนมีโอกาสทาง
ประสิทธิภาพการจัด
ใหกับเด็กนักเรียนที่เรียนดีและยากจน ผานคุณสมบัติ ไดมีโอกาส
การศึกษาเพิ่มขึ้น
การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก ไดรบั การพัฒนาการเรียนรูที่สูงขึ้น
ทาง การศึกษา ทั้ง ๗
รอยละ ๕๐
เล็ก
ศูนย
๘ โครงการจัดหาเครื่องแตงกาย เพื่อชวยเหลือประชาชนในการจัดหา เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ นักเรียนไดรับการ
สําหรับนักเรียนศูนยพัฒนา เครื่องแตงกาย และมีโอกาสสรางเสริม เล็ก อบต.ละหาร ทั้ง ๗
ชวยเหลือ รอยละ
เด็กเล็ก อบต.ละหาร
ความรูใหเด็กและเยาวชนในพื้นที่
ศูนย
๘๐
๙ โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา เพื่อชวยเหลือแบงเบาภาระคาใชจาย
สําหรับนักเรียนศูนยพัฒนา ของผูป กครองในการจัดหาวัสดุอุปกรณ
เด็กเล็ก อบต.ละหาร
ตาง ๆ สําหรับจัดการเรียนการสอนให
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
๑๐ โครงการสนับสนุนและ
เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการศึกษา
สงเสริมประสิทธิภาพการ
ใหกับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแตยากจน
เรียนรู การจัดการศึกษาของ ไดรบั การพัฒนาการเรียนรูที่สูงขึ้น
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่

เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก ๑๕๐,๐๐๐
เล็ก อบต.ละหาร ทั้ง ๗
ศูนย

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

เด็กนักเรียนของโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ในพื้นที่
ไดรับการสนับสนุน

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

เด็กและเยาวชนไดมีอาหาร
เสริม (นม) รับประทาน
ตลอดปการศึกษา

แบบ ผ.๐๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

นักเรียนมีโอกาสทาง
การศึกษาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียน
และพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น
เด็กนักเรียนไดรับการ
ชวยเหลือเครื่องแตงกายที่
เปนระเบียบเรียบรอย และ
สวยงาม
๑๕๐,๐๐๐ นักเรียนไดรับการ เด็กนักเรียนไดรับการ
ชวยเหลือ รอยละ ชวยเหลือวัสดุอุปกรณ
๘๐
สําหรับการเรียนการศึกษา
และหนังสือเรียน
๒๐๐,๐๐๐ นักเรียนมีโอกาสทาง นักเรียนมีโอกาสทาง
การศึกษาเพิ่มขึ้น
การศึกษาเพื่อเพิ่ม
รอยละ ๕๐
ประสิทธิภาพในการเรียน
และพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร

165
แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔.๓ แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(KPI)
ไดรับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๑๑ โครงการกอสราง/ปรับปรุง
หองสมุด ประชาชนประจํา
ตําบล

เพื่อสงเสริมใหแกประชาชน เด็กและ
เยาวชนไดมีสถานที่ศึกษาหาความรู
เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

๑๒ โครงการสนับสนุนที่อาน
หนังสือพิมพ ประจําหมูบาน

เพื่อใหประชาชนมีแหลงเรียนรูและ
คนควาหาความรูมาพัฒนาตนเอง

จัดตั้งหองสมุดชุมชน ดังนี้
๒๐๐,๐๐๐
ม.ภัทรวรรณ, ม.ลภาวัล,
ม.พารวย, ม.บัวทองธานี ม.๒,
ม.สุชา ม.๕ หรือบริเวณที่
กําหนด
ที่อานหนังสือพิมพประจํา
๒๐๐,๐๐๐
หมูบานและชุมชน จํานวน ๙
แหง

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐ มีแหลงเรียนรู
เพิ่มขึ้น ๑ แหง

มีแหลงเรียนรูพรอม
บริการแกนักเรียนที่
สมบูรณตามมาตรฐาน
ใหไดศึกษาคนควา

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐ มีแหลงเรียนรู
เพิม่ ขึ้น ๙ แหง

ประชาชนในชุมชน
และใกลเคียง รักการ
แสวงหาความรูเปน
สังคมแหงการเรียนรู
ประชาชนในชุมชน
และใกลเคียง รักการ
แสวงหาความรูเปน
สังคมแหงการเรียนรู

๑๓ โครงการกอสรางศูนยการ
เพื่อใหประชาชนมีแหลงเรียนรูและ
เรียนรูตลอดชีวิตประจําตําบล คนควาหาความรูมาพัฒนาตนเอง

กอสรางศูนยเรียนรูประจํา
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ มีแหลงเรียนรู
ตําบล/กศน. ประจําตําบล
เพิ่มขึ้น ๑ แหง
จํานวน ๑ หลัง ตามแบบของ
อบต. ละหาร

๑๔ โครงการจัดวันเด็กแหงชาติ

เด็กและเยาวชนในพื้นที่ไดเขา
รวมกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
ประมาณ ๑,๐๐๐ คน

๓๕๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

จัดกิจกรรมเชิงบวกสําหรับ
เยาวชนในพื้นที่ จํานวน ๑
ครั้ง

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑๕ จัดสงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเชิงบวกสําหรับ
เยาวชนตานยาเสพติด

เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดมีความสัมพันธ
ความสามัคคี และความสามารถในการ
ริเริ่มการแสดงออกทางดานกิจกรรม
สรางสรรคตาง ๆ ของเยาวชน
เพื่อสงเสริมใหเยาวชนรูทันโทษภัยของ
ยาเสพติด และใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน

๓๕๐,๐๐๐ จํานวนเด็กที่เขา เด็กและเยาวชนมี
รวมกิจกรรม รอย ความรัก ความสามัคคี
ละ ๘๐
เพิม่ ขึ้น และเปนคนดี
ของสังคมตอไป
๒๐๐,๐๐๐ ลดอัตราผูที่
เยาวชนรูทันโทษภัย
เกี่ยวของกับยา ของยาเสพติดและใช
เสพติดในเขตพื้นที่ เวลาวางใหเกิด
รอยละ ๘๐
ประโยชน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร

166
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔.๓ แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
(ผลผลิตของ
(KPI)
ไดรับ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
โครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๖ โครงการจัดการศึกษาอบรมการ
รณรงคเพื่อตอตานและปองกันยา
เสพติดสําหรับเยาวชน (D.A.R.E.)
แหงประเทศไทย

๑. ฝกอบรมใหเยาวชนรูทันโทษภัยและการ
ปองกัน ยาเสพติด
๒. จัดการอบรมใหความรูเรื่องยาเสพติดแก
เด็กและเยาวชน และจัดประกวดเรียงความ
และคําขวัญการรณรงคตอตานยาเสพติด
๓. รณรงคกระตุนจิตสํานึกใหแกเด็กและ
เยาวชนทุกกลุมรูเทาทันโทษภัยและรวมกัน
ปองกันปญหายาเสพติด
๑๗ โครงการจัดสงเสริมและสนับสนุน เพื่อฝกอบรมใหเยาวชนรูทันโทษภัยและ
สรางแกนนําเยาวชนตานยาเสพติด แนวทางปองกันยาเสพติด
ในชุมชน

เด็กนักเรียนและเยาวชน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ เยาวชนมีความรูถึง เด็กและเยาวชนรูทันโทษ
กลุมเสี่ยงเขารวมกิจกรรม
โทษภัยยาเสพติดไม ภัยยาเสพติดและรูแนว
ประมาณ ๒๐๐ คน
นอยกวารอยละ ๘๐ ทางการปองกันยาเสพติด
มากขึ้น

แกนนําเยาวชนเขารวม
กิจกรรมตานยาเสพติด
ประมาณ ๑๐๐ คน

แบบ ผ.๐๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ลดอัตราผูที่เกี่ยวของ ลดอัตราผูที่เกี่ยวของกับ
กับยาเสพติดในเขต ยาเสพติดในเขตพื้นที่
พื้นที่ รอยละ ๑๐
รอยละ ๑๐
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔.๓ แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
(ผลผลิตของ
(KPI)
ไดรับ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๘ โครงการสงเสริมการ
ดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัยของ
นักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กแสงประทีป
หมูที่ ๙

รวม

๑๘ โครงการ

๑. เพื่อใหครู ผูปกครองมี
ความรู ความเขาใจเกี่ยว กับ
ดูแลสุขภาพอนามัยและ
สงเสริมพัฒนาการของเด็ก
นักเรียนใหเจริญเติบโตไดอยาง
เหมาะสมตามวัย
๒. เพื่อใหความรูแกครู
ผูปกครอง และผูมีสวน
เกี่ยวของในการเฝาระวังความ
ปลอดภัยของนักเรียนเกี่ยวกับ
-การปองกันเด็กติดอยูในรถ
-การปองกันเด็กจมน้ํา
-การปองกันอุบัติเหตุจากการ
โดยสารยานพาหนะ
๓. เพื่อใหผูปกครองมีความ
ตระหนักถึงความรุนแรงของ
โรคติดตอจากการติดเชื้อใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๑. กลุ ม เป า หมายคือ
นั ก เรี ย นผู ป กครอ ง
บุคลากรในศูนยพัฒนา
เด็ ก เล็ ก แสงประที ป
จํานวน ๙๐ คน
๒. พื้นที่ดําเนินการคือ
ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
แสงประทีปหมู ๙

-

-

-

๑๐,๒๐๐
(งบ สปสช.)

๑๐,๒๐๐
(งบ สปสช.)

๑๐,๒๐๐
(งบ สปสช.)

๑๐,๒๐๐
๑. ครูและผูปกครองมีความรู
(งบ สปสช.) ความเขาใจในการดูแลสุขภาพ
อนามัยและสงเสริมพัฒนาการ
ตามวัยของนักเรียน สามารถนํา
ความรูความเขาใจไปใชเพื่อดูแล
รักษาสุขภาพอนามัยและสงเสริม
พัฒนาการของเด็กไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม
๒. ครูและผูปกครองสามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ
เฝาระวังความปลอดภัยของ
นักเรียนดานตาง ๆ ไดอยาง
ถูกตอง ครบถวนทุกขั้นตอน
๓. ผูปกครองมีความตระหนักถึง
ความรุนแรงของโรคติดตอจาก
การติดเชื้อในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๑๔,๔๘๐,๐๐๐ ๑๔,๕๙๐,๒๐๐ ๑๔,๕๙๐,๒๐๐ ๑๔,๕๙๐,๒๐๐ ๑๔,๕๙๐,๒๐๐

-

แบบ ผ.๐๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๑. ครู ผูปกครองมีความรู กองการศึกษา
ความเขาใจเกี่ยวกับดูแล ศาสนา และ
สุขภาพอนามัยและ
วัฒนธรรม
สงเสริมพัฒนาการของ
เด็กนักเรียนให
เจริญเติบโตไดอยาง
เหมาะสมตามวัย
๒. ครูผูปกครอง และผูมี
สวนเกี่ยวของในการเฝา
ระวังความปลอดภัยของ
นักเรียนเกี่ยวกับ
-การปองกันเด็กติดอยูใน
รถ
-การปองกันเด็กจมน้ํา
-การปองกันอุบัติเหตุจาก
การโดยสารยานพาหนะ
๓. ผูปกครองมีความ
ตระหนักถึงความรุนแรง
ของโรคติดตอจากการติด
เชื้อในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
-
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔.๔ แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ไดรับ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการเยาวชนรุน ใหม - เพื่อสงเสริมเยาวชน
รวมใจ รวมพลังประสาน ประชาชนกลุมเสี่ยงใหมี
ตานภัยยาเสพติด
ภูมิคุมกัน และมีสวนรวมใน
การตานภัยยาเสพติด
- เพื่อใหเยาวชนกลุมเสี่ยงใช
เวลาวางใหเปนประโยชน
สงเสริมกิจกรรมสรางสรรค รู
โทษภัยยาเสพติด
- เพื่อเฝาระวังติดตาม
สถานการณปญหายาเสพติด
ในพื้นที่
- เพื่อเสริมสรางและดํารง
ความเขมแข็งของชุมชนใน
การเอาชนะยาเสพติดอยาง
ยั่งยืน

๒ โครงการรณรงคและ
สงเสริมสื่อการ
ประชาสัมพันธถึง
โทษภัยของยาเสพติด

- จัดกิจกรรมใหความรูและรณรงค
สงเสริมใหประชาชนกลุมเสี่ยง และ
เยาวชนใหใชเวลาวางใหเปนประโยชน
และมีสวนรวมในการตานยาเสพติด
เชน เขาคายอบรม กีฬา และสันทนา
การตาง ๆ
- จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE
จัดงานประกวด/แขงขันเตนแอโรบิก
ฮูลาฮูป เพื่อสุขภาพ ฯลฯ

เพื่อประชาสัมพันธใหความรู จัดทําสื่อตาง ๆ เชน เอกสาร แผนพับ/
แกเยาวชน ประชาชน และผู ปายโฆษณาประชาสัมพันธ ฯลฯ
ที่เกี่ยวของรูถึงโทษภัยยา
เสพติด

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - เยาวชน ประชาชนกลุม
เสี่ยงมีความรูถึงโทษภัย
ยาเสพติด สามารถปฏิบัติ
ตนใหปลอดภัย ในการ
ดํารงชีวติ ประจําวันไดไม
นอยกวารอยละ ๘๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ประชาชนมีความรูถึง
โทษภัยยาเสพติดไมนอย
กวารอยละ ๘๐

- ประชาชน เยาวชน
และชุมชนมีสวนรวมใน
การปองกันยาเสพติด
เพื่อลดอัตราการแพร
ระบาดของยาเสพติด
- เยาวชนกลุมเสี่ยง ได
ใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน เกิดความ
คิดสรางสรรค
รูโทษภัยยาเสพติด
สามารถปฏิบัติตนให
ปลอดภัยในการ
ดํารงชีวิตประจําวันได
- ชุมชนมีความเขมแข็ง
และสามารถแกไข
ปญหายาเสพติดในเขต
พื้นที่และเอาชนะยา
เสพติดอยางยั่งยืน
เยาวชนและประชาชน
รูทัน โทษภัยและรู แนว
ทางการปองกันยาเสพ
ติดมากขึ้น

แบบ ผ.๐๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔.๔ แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(KPI)
ไดรับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓ โครงการรณรงคใหความรู - เพื่อใหประชาชนมีความรูเกี่ยวกับ
การบริการการแพทย
กระบวนการขั้นตอน การขอรับ
ฉุกเฉิน
บริการการแพทยฉุกเฉิน อบต.ละหาร
-เพื่อใหประชาชนมีความรูในการ
สังเกตการเจ็บปวยฉุกเฉินและ
อุบัติเหตุ ที่จําเปนตองขอรับบริการ
การแพทยฉุกเฉิน อบต.ละหาร
๔ โครงการรณรงคพนหมอก -เพื่อปองกันและควบคุมโรค
ควันและทําลายแหลง
ไขเลือดออก
เพาะพันธุยุงลายปองกัน
โรคไขเลือดออก

- จัดทําสื่อประชาสัมพันธรูปแบบตาง ๆ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - ประชาชน/ ผูเขารวม
เชน ปาย แผนพับ เอกสาร ฯลฯ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ กิจกรรมมีความรูเรื่อง
-จัดกิจกรรมอบรมใหความรู แก
จากกองทุน จากกองทุน จากกองทุน การแพทยฉุกเฉินมาก
ประชาชน กลุมเสี่ยงตอการเกิดภาวะ
หลักประกัน หลักประกัน หลักประกัน ขึ้น
ฉุกเฉินทางอายุรศาสตรในชุมชน/
สุขภาพ
สุขภาพ
สุขภาพ -ผูเจ็บปวยฉุกเฉินและ
หมูบาน ครอบคลุมในเขตพื้นที่ตําบล
อบต.ละหาร อบต.ละหาร อบต.ละหาร อุบัติเหตุไดรบั บริการ
ละหาร
การแพทยฉุกเฉินอยาง
ทันทวงที
เพิ่มมากขึ้น
-จัดกิจกรรมการพนหมอกควันและ
๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ -การปองกัน ควบคุมโรค
ทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายให
ไขเลือดออก ครอบคลุม
ครอบคลุมเขตพื้นที่ทุกหมูบาน/ชุมชน
พื้นที่ ไมนอยกวา รอย
ในตําบลละหาร ไมนอยกวา ๓ ครั้ง/ป
ละ ๘๐
-จัดซื้อ/จัดหา วัสดุอุปกรณ วัสดุน้ํามัน
-อัตราปวยโรค
เชื้อเพลิงและหลอลื่นและวัสดุ
ไขเลือดออกไมเกิน ๕๐:
วิทยาศาสตรทางการแพทยที่จําเปนให
แสน ของประชากร
เพียงพอ
-ผูปวยโรค ไขเลือดออก
ไดรบั การควบคุมการ
ระบาดภายใน ๒๔
ชั่วโมง ทุกราย

-ประชาชนมีความรู
สามารถขอรับบริการ
การแพทยฉุกเฉินไดอยาง
ถูกตอง
-ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี

แบบ ผ.๐๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

-ประชาชนในเขตพื้นที่ไม
เกิดโรคไขเลือดออก
-กรณีเกิดโรคไขเลือดออก
สามารถควบคุมการติดตอ
และการระบาดของโรคได
รวดเร็วมากขึ้น
-ยุงและแมลงพาหะนําโรค
ในเขตพื้นที่ตําบลละหารมี
จํานวนลดลง
-อัตราการปวยดวยโรค
ไขเลือดออกในตําบลละ
หารลดนอยลง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔.๔ แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๕ โครงการรณรงค -ใหประชาชนทุกคนในตําบลละ
ใหความรูเรื่องโรค หารมีความรูความเขาใจเรื่องโรค
ไขเลือดออก
ไขเลือดออกและการปองกันตนเอง
จากโรคไขเลือดออก
-ใหประชาชนเกิดความตระหนัก
และมีจิตสํานึกในการปองกันการ
เกิดโรคไขเลือดออก

-จัดทําสื่อความรูตาง ๆ เชน ปายโฆษณา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -ประชาชนมีความรู
แผนพับ เอกสาร ฯลฯ
ความเขาใจเรื่องโรค
เผยแพรใหประชาชนในชุมชน/หมูบาน
ไขเลือดออกมากขึ้น
ทั้ง ๙ หมูบานในตําบลละหาร
-อัตราปวยโรค
-จัดกิจกรรมเดินรณรงคหรือนิทรรศการให
ไขเลือดออก
ความรูแกประชาชนในเขตพื้นที่ในวันสําคัญ
ไมเกิน ๕๐:แสน
หรืองานสําคัญ
ของประชากร

๖ โครงการ
อาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่น

๑.จัดอบรมอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นใหมี
ความรูตามหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการดูแล
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ใหเปนไปตามเกณฑ
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
๒.จัดอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่ผานการ
อบรมแลว ปฏิบัติงานการดูแลผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ตําบลละหารทั้ง ๙
หมูบาน

๑.เพื่อเปนการจัดตั้งอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่น อบต.ละหาร
๒.เพื่อใหอาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่นมีความรูในการประเมิน
ภาวะการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง
๓.เพื่อใหอาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่นสามารถดูแลผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงได
๔.เพื่อใหประชาชนตําบลละหารมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

-

-

แบบ ผ.๐๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-ประชาชนตําบลละหารมีความรู
กองสาธารณสุข
ในการปองกันโรคสามารถดูแล
และสิ่งแวดลอม
ตัวเองและสมาชิกในครอบครัวไมให
เกิดโรคไขเลือดออกได
-ประชาชนตระหนักและเห็น
ความสําคัญในการปองกันโรค
ไขเลือดออกตลอดจนใหความ
รวมมือมีสวนรวมในการดูแลและ
ปองกันควบคุมโรคเพิ่มมากขึ้น
-ประชาชนตําบลละหารมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๑.อาสาสมัครบริบาล
๑.อบต.ละหาร มีอาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่นผานการอบรม ทองถิ่นที่ผานการอบรมตาม
ตามหลักสูตร รอยละ หลักสูตร
๑๐๐
๒.ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไดรับการ
๒.ผูสูงอายุที่มีภาวะ
ดูแลครบทั้ง ๙ หมู
พึ่งพิงในเขตพื้นที่ตําบล ๓.ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมีคุณภาพ
ละหาร ไดรับการดูแล ชีวิตที่ดี
ตามเกณฑ รอยละ ๘๐

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยัง่ ยืน
๔.๔ แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
(KPI)
ไดรับ
รับผิดชอบ
๒๕๖๔
๒๕๖๕
หลัก
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
๗ โครงการศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผู
พิการเพื่อจัดบริการดูแล
ระยะยาวดานสาธารณสุขสํา
หรบผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

๑.เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผู
พิการ
๒.เพื่อใหผูสูงอายุและผูพิการ
ในเขตพื้นที่ตําบลละหารไดรับ
การดูแล เปนไปตามแผนการ
ดูแลรายบุคคล
๓.เพื่อสนับสนุน สงเสริมการ
จัดบริการดูแลระยะยาวดาน
สาธารณสุข สําหรับผูสูงอายุที่
มีภาวะพี่งพิง
๔.เพื่อใหผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๘ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑.เพื่อใหผูสูงอายุในเขตพื้นที่
ระดับพื้นที่ดานผูสูงอายุ
ตําบลละหารไดมีกิจกรรม
พัฒนาทั้งทางดานรางกาย
จิตใจ สังคม และสติปญญา
๒.เพื่อใหผูสูงอายุในเขตพื้นที่มี
ความภาคภูมิใจในตนเอง
๓.เพื่อใหผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงมีคุณภาพชีวิตที่ดี

จัดตั้งศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุและผูพิการในเขตพื้นที่
ตําบลละหาร จํานวน ๑ แหง
๒.จัด CG (Caregiver) ดูแล
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามชุด
สิทธิประโยชนทั้ง ๙ หมู

-

-

จัดอบรม/สาธิต/ปฏิบัติการให
ความรูจัดกิจกรรมตาง ๆ ตาม
ความสามารถของผูสูงอายุใน
พื้นที่ตําบลละหารทั้ง ๙ หมูบาน
จํานวน ๑-๒ ครั้ง/สัปดาห

-

-

๕๓๒,๐๐๐
๕๓๒,๐๐๐
๕๓๒,๐๐๐ ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่มี
งบประมาณการ งบประมาณการ งบประมาณการ รายชื่อตามทะเบียนของ
ดูแลผูสูงอายุที่มี ดูแลผูสูงอายุที่มี ดูแลผูสูงอายุที่มี กองทุนดูแลผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง
ภาวะพึ่งพิง
ภาวะพึ่งพิง ภาวะพึง่ พิง (LCT) ไดรับการ
(LTC)
(LTC)
(LTC)
ดูแลตามชุดสิทธิประโยชน
รอยละ ๑๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๑.ผูสูงอายุที่มีรายชื่อ
ตามทะเบียนของ
กองทุนฯ ไดรับการ
ดูแลตามชุดสิทธิ
ประโยชน ครบทุกคน
ทั้ง ๙ หมู
๒.ผูสูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

ผูสูงอายุในเขตพื้นที่เขารวม ๑.ผูสูงอายุในเขตพืน้ ที่
กิจกรรมที่กําหนดไว รอยละ ที่เขารวมกิจกรรมมี
๕๐
จิตใจเบิกบาน รางกาย
แข็งแรง มีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง
๒.ผูสูงอายุในเขตพื้นที่
มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร

172
แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔.๔ แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ไดรับ
รับผิดชอบ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๙ โครงการกองทุนเพื่อการ - เพื่อเปนคาใชจายสนับสนุน
ดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะ และสงเสริมการบริการดูแล
พึ่งพิง
ระยะยาวดานสาธารณสุขที่มี
ภาวะพึ่งพิง
-เพื่อสนับสนุน สงเสริมการ
จัดบริการดูแลระยะยาวดาน
สาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงตามชุดสิทธิ
ประโยชน
๑๐ โครงการบริจาคโลหิต - เพื่อเพิ่มจํานวนโลหิตสํารอง
ใหแกโรงพยาบาลไวใชไดอยาง
ตอเนื่องเพียงพอ
- เพื่อใหประชาชนที่จําเปนตอง
ใชโลหิตในการรักษาไดรับการ
รักษา พยาบาลอยางทันทวงที
- เพื่อสรางความสามัคคีของ
ประชาชนตําบลละหาร

- สนับสนุน/สมทบการดําเนินงานเพื่อการดูแล ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขต
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตําบลละหาร
พื้นที่ตําบลละหาร รอยละ ๘๐
- เพื่อสนับสนุนการบริหาร งานกองทุนเพื่อ
ไดรับการดูแลสุขภาพ สงเสริม
การดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตําบลละหาร
สุขภาพ รักษา ฟนฟู
เชน คาเดินทางไปราชการของเจาหนาที/่
สมรรถภาพตามชุดสิทธิ
คณะกรรมการ คาดําเนินการสํารวจ/คนหา
ประโยชน
ขอมูลของผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง คาวัสดุ/
อุปกรณตาง ๆ ที่จําเปนฯลฯ

-ผูสูงอายุที่มีภาวะ
กองสาธารณสุข
พึ่งพิงในเขตพื้นที่ตําบล และสิ่งแวดลอมม
ละหารไดรับการดูแล
ตามชุดสิทธิประโยชน
ของกองทุนฯ

- ดําเนินการรับบริจาคโลหิต ในกลุมเปาหมาย ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - ผูเขารวมกิจกรรมบริจาค
ประกอบดวย ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน
โลหิตไมนอยกวา ๕๐ คน/ครั้ง
อบต.ละหาร หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนใน
เขตพื้นที่ ประชาชนทั่วไป จํานวน ๔ ครั้ง/ป
ครั้งละไมนอยกวา ๕๐ คน

- โรงพยาบาลมีโลหิต
สํารองใชรักษาผูปวยที่
มีความจําเปนได
ทันทวงที
- ลดอัตราการตายของ
ประชาชน
- ประชาชนทุกหมูเหลา
มีความรักสามัคคีตอกัน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔.๔ แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลทีค่ าดวาจะไดรับ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(KPI)
รับผิดชอบ
หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๑ โครงการ
บริการ
สาธารณสุข
เคลื่อนที่

- เพื่อใหประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุขไดอยาง
ครอบคลุมและทั่วถึง
-เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณสุขดานการ
ตรวจรักษาเบื้องตน การดูแลสุขภาพ และการปองกันโรค
อยางถูกตองและครอบคลุม
-เพื่อใหประชาชนทุกคนมีสุขภาพดีทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ
และสังคม

-จัดกิจกรรมการออกใหบริการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - ประชาชนใน เขต
สาธารณสุขเคลื่อนที่ในชุมชน
พื้นที่แตละชุมชน/
เขตตําบลละหารจํานวน ๙
หมูบ านไดรับบริการ
หมูบาน
ดานสาธารณสุขอยาง
-สอนสุขศึกษา/อบรม ให
นอยรอยละ ๘๐
ความรูเกี่ยวกับสุขภาพ และ
-ประชาชนมีความรู
โรคตาง ๆ ใหแกประชาชนทุก
และสามารถดูแล
กลุมวัย
สุขภาพตนเองและ
ครอบครัวไดถูกตอง
มากขึ้น

- ประชาชนไดรบั บริการ
สาธารณสุขไดอยาง
ครอบคลุมและทั่วถึง
- ประชาชนในเขตตําบล
ละหาร มีคุณภาพชีวิตที่ดี

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔.๔ แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๒ โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
กิจกรรม : สงเสริมการ
บําบัดฟนฟูผูติด/ผูเสพ
ยาเสพติด และกิจกรรม
สงเสริมการฝกอบรม
อาชีพใหแกผูผานการ
บําบัดฟนฟู

๑. เพื่อชวยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูผานการ
บําบัดรักษายาเสพติดและผู
เขารับการฝกอบรมอาชีพ
ปฏิบัติใหเปนไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
๒. เพื่อแกไขปญหาการแพร
ระบาดของยาเสพติดใน
พื้นที่ ปรากฏขาวสารการ
แพรระบาดยาเสพติด และ
พื้นที่เกี่ยวเนื่องตามนโยบาย
ของรัฐบาล
๓. เพื่อเปนการใหโอกาสผู
เสพ ลด ละ เลิกยาเสพติด
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เปนคนดีของสังคม
๔. เพื่อบําบัดรักษาและ
ฟนฟูสมรรถภาพทั้งกายและ
จิตใจของผูติด/ผูเสพยาเสพ
ติดและกลุมเสี่ยง

จัดกิจกรรมสงเสริมการบําบัดฟนฟูผู
๓๐๐,๐๐๐
ติด/ผูเสพยาเสพติด และกิจกรรม
(งบ อบต.)
สงเสริมการฝกอบรมอาชีพใหแกผูที่
ผานการบําบัดฟนฟู โดยมี
๓๒๕,๐๐๐
กลุมเปาหมาย ประกอบดวยผูติด/ผู
(งบอุดหนุน
เสพยาเสพติดในชุมชน/สถาน
จากกรม
ประกอบการ ในเขตพื้นที่ตําบลละหาร สงเสริมการ
จํานวน ๕๐ คน จํานวน ๑ ครั้ง โดย
ปกครอง
การจัดคายบําบัดฟนฟูและฝกอาชีพ
ทองถิ่น)

๓๐๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

๓๐๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

๓๐๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

๓๒๕,๐๐๐
(งบอุดหนุน
จากกรม
สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิ่น)

๓๒๕,๐๐๐
(งบอุดหนุน
จากกรม
สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิ่น)

๓๒๕,๐๐๐
(งบอุดหนุน
จากกรม
สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถิ่น)

๓๐๐,๐๐๐ - สงเสริมการบําบัด
(งบ อบต.) ฟน ฟูผูติด/ผูเสพ
ยาเสพติดมี
๓๒๕,๐๐๐ ประสิทธิภาพ อยาง
(งบอุดหนุน นอย รอยละ ๘๐
จากกรม - สงเสริมการ
สงเสริมการ ฝกอบรมอาชีพ
ปกครอง ใหแกผูที่ผานการ
ทองถิ่น) บําบัดฟนฟู

รวม
๖๒๕,๐๐๐

รวม
๖๒๕,๐๐๐

รวม
๖๒๕,๐๐๐

รวม
๖๒๕,๐๐๐

รวม
๖๒๕,๐๐๐

๑. สามารถขับเคลื่อนการ กองสาธารณสุข
ดําเนินงานปองกันและแกไข และสิ่งแวดลอม
ปญหายาเสพติดในพื้นที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ
๒. สามารถประกาศใหพื้นที่
เปาหมายเปน“หมูบาน/
ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพ
ติดอยางยั่งยืน” ได
๓. สามารถลดปญหาการ
แพรระบาดของยาเสพติดใน
ระดับหมูบาน/ชุมชน
๔. ผูเสพ/ผูติดยาเสพติดที่
เขารับการบําบัด สามารถลด
ละ เลิก ยาเสพติด และปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่
ดีขึ้น ฟนฟูสมรรถภาพทั้ง
กายและจิตใจสามารถ
กลับมาใชชีสิตในสังคมได
อยางปกติ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔.๔ แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(KPI)
รับผิดชอบ
หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๓ โครงการรณรงคปองกัน - เพื่อใหเด็ก เยาวชน ประชาชน
โรคเอดสและโรคติดตอ ในชุมชน มีความรูในการปองกัน
ทางเพศสัมพันธ
โรคเอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ
- สรางความตระหนักใหเด็ก
เยาวชน ประชาชนรูถึงอันตราย
พิษภัยของโรคเอดส และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

-จัดอบรมใหความรูแกเด็กและเยาวชน ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ -เด็กและเยาวชนระดับ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอน
มัธยมศึกษาผูเขารวมกิจกรรม
ปลายทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลละ
มีความรูเรื่องโรคเอดสและ
หาร จํานวน ๔ โรงเรียน
โรคติดตอทางเพศสัมพันธเพิ่ม
-จัดทําสื่อประชาสัมพันธรูปแบบตาง ๆ
มากขึ้นไมนอยกวารอยละ ๘๐
เชน ปาย เอกสารแผนพับ ฯลฯ
-อัตราการเกิดโรคเอดสไมพบ
เผยแพรแกเด็ก และเยาวชน ประชาชน
ผูปวยรายใหมในพื้นที่
ในเขตตําบลละหารทุกหมูบาน/ชุมชน
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย เพื่อ
ปองกันโรคเอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ

๑๔ โครงการอุดหนุน
กิจกรรมการพัฒนา
ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในเด็กและ
เยาวชน

- จัดกิจกรรมใหความรูและฝกทักษะ
การปฏิเสธยาเสพติด
-อุดหนุนงบประมาณแกหนวยงาน
ราชการ เชน โรงเรียน สวนราชการ
หรือ องคกรประชาชน ในการ
ดําเนินการแกไขปองกันปญหายาเสพ
ติดจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท/แหง

๑.เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรบั รู
และรับทราบถึงปญหาและพิษภัย
ของยาเสพติด
๒.เพื่อสรางผูนําเยาวชนในการ
ตอตานและปองกันการแพร
ระบาดของยาเสพติดในชุมชน
๓.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทักษะ
ทางความคิดสรางภูมิคมุ กัน
ทางดานรางกายจิตใจใหกับ
เยาวชนไมตกเปนทาสของยาเสพ
ติด

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

-

-

-

-เด็ก เยาวชน ประชาชน มี กองสาธารณสุข
ความรูเกี่ยวกับโรคเอดส
และสิ่งแวดลอม
เพิ่มขึ้น
-เด็ก เยาวชน ประชาชน มี
ความตระหนักถึงอันตรายพิษ
ภัย ของโรคเอดสและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
เพิ่มขึ้น
-เด็ก เยาวชน ประชาชน มี
ทัศนคติที่ถูกตองและเห็น
ความ สําคัญของการใช
อุปกรณปองกันโรคมากขึน้
- หนวยงาน เชน โรงเรียน
๑.เด็กและเยาวชนที่เขารวม
สวนราชการ หรือ องคกร
โครงการมีความรู ความ
ประชาชน ไดรับการ
เขาใจถึงปญหาและพิษภัย
สนับสนุนงบประมาณ
ของยาเสพติด
๕๐,๐๐๐ บาท/แหง
๒.เกิดแกนนําในการตอตาน
-เด็กและเยาวชน อยางนอย และปองกันการแพรระบาด
รอยละ ๘๐ ในตําบลละหาร ของยาเสพติดในชุมชน
ไดรับการพัฒนาการปองกัน ๓.ผูเขารวมโครงการสามารถ
และแกไขปญหายาเสพติดใน ใหคําแนะนําเพื่อนและ
โรงเรียนหรือชุมชน
เยาวชนในชุมชนถึงพิษภัย
ของยาเสพติด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔.๔ แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๕ โครงการรณรงค เพื่อปองกันและควบคุมการเจ็บปวยและ
ปองกันโรคติดตอ การระบาดของโรคโรคติดตอและโรคไม
และโรคไมติดตอ ติดตอ โรคอุบัติใหมอุบัติซ้ําและโรค
ประจําถิ่น เชน โรคติดตอจากอาหาร
และน้ําเปนสื่อ ไขหวัดใหญ ไขหวัดนก
โรคมือเทาปาก โรคฉี่หนู ฯลฯ

-รณรงค ประชาสัมพันธ ผานสื่อ เชน ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ -นักเรียน/ผูเขารวม
จัดทําปายประชาสัมพันธเอกสารความรู
กิจกรรมมีความรูเรื่อง
คูมือ จดหมายขาว ฯลฯ
โรคติดตอและโรคไมติดตอ
-อบรมใหความรูเด็ก เยาวชน ประชาชน
เพิ่มมากขึน้ ไมนอยกวา
ในชุมชน ตามชวงฤดูการระบาดของโรค
รอยละ ๘๐
หรือสถานการณการระบาด
-ประชาชน/กลุมเสี่ยง
-จัดหาวัสดุ อุปกรณ น้ํายา และวัสดุ
ผูเขารวมกิจกรรมมีความรู
วิทยาศาสตรการแพทยเพื่อปองกัน
เรื่องโรคติดตอและโรคไม
ควบคุมโรคใหครอบคลุมในเขตพื้นที่
ติดตอ เพิ่มมากขึน้ ไมนอย
ตําบลละหาร
กวารอยละ ๘๐
-อบรมใหความรูแกเด็กนักเรียนและ
-อัตราการเกิดโรคติดตอ
ผูปกครองทุกระดับชั้นในสถานศึกษาทุก
และไมติดตอในเขตพืน้ ที่
โรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบล
ตําบลละหารลดลง
ละหาร
-อบรมใหความรูแกประชาชนกลุมเสี่ยง
ในโรคไมติดตอที่สามารถปองกันได เชิง
รุกในชุมชนเขตพื้นที่ไมต่ํากวา ๑ ครั้ง
-จัดทําสื่อประชาสัมพันธรูปแบบตาง ๆ
เชนปาย แผนพับ ฯลฯ
-จัดหาวัสดุอุปกรณ ทางการแพทย เพื่อ
การปองกันโรคติดตอและไมติดตอ

แบบ ผ.๐๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
กองสาธารณสุข
ชุมชนมีความรูและสามารถ
และสิ่งแวดลอม
ปองกันตนเองจากการเจ็บปวย
เพิ่มขึ้นตลอดจนดูแลรักษา
อาการเจ็บปวยเบื้องตนได
ถูกตอง
-การเจ็บปวยลดลงหรือไมเกิด
การเจ็บปวยและระบาดของ
โรคตาง ๆ ในชุมชน
-ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔.๔ แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑
(KPI)
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๖ โครงการตอนรับ
๑. เพื่อใหความรูแก ประชาชน
สมาชิกใหมในชุมชน หญิงวัยเจริญพันธุในการเตรียม
ความพรอมสําหรับคุณแม
มือใหม และมารดาหลังคลอด
ในการดูแลตนเองและบุตร
๒. สรางขวัญและกําลังใจแก
มารดาในการเลี้ยงดูบุตร
๓. สรางความรักและความ
อบอุนในครอบครัว

๑. ออกเยี่ยมบาน/สนับสนุน
ชุดสาธิตการเลี้ยงดูบุตร/ใหคํา
แนะนํา/ตรวจสุขภาพทารก
แรกเกิดและมารดาหลังคลอด
ทุกคนในเขตพื้นที่ จํานวนไม
ต่ํากวา ๕๐ คน
๒. ประชาชนและหญิงวัย
เจริญพันธุตําบลละหาร

๓๐,๐๐๐
งบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
อบต.ละหาร

๔๐,๐๐๐
งบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
อบต.ละหาร

๔๐,๐๐๐
งบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
อบต.ละหาร

๔๐,๐๐๐
งบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
อบต.ละหาร

๔๐,๐๐๐
งบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
อบต.ละหาร

๑. มารดาหลังคลอดใน
ตําบลละหารไดรับการดูแล
สุขภาพ และไดรับความรู
สามารถปฏิบัติตนดูแล
สุขภาพตนเองและทารกได
อยางถูกตองรอยละ ๑๐๐
๒. ทารกหลังคลอดไดรับ
การดูแลสุขภาพ มี
สุขภาพรางกายแข็งแรง
รอยละ ๑๐๐

แบบ ผ.๐๒

ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน
ไดรับ
รับผิดชอบ
หลัก
๑. มารดาและทารก กองสาธารณสุข
หลังคลอดมีสุขภาพ และสิ่งแวดลอม
กาย และสุขภาพจิต
สมบูรณ แข็งแรง
๒. มารดามีความรู
สามารถปฏิบัติตน
ไดถูกตองในการ
เลี้ยงดูบุตร
๓. เกิดความรัก
ความอบอุนใน
ครอบครัว
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔.๔ แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๗ โครงการ
สงเสริม
ทันตสุขภาพ
เด็กกอนวัย
เรียน
และเด็ก
ปฐมวัย

๑. เพื่อใหเด็กปฐมวัยและเด็ก
วัยเรียนรูจักการใชแปรงสีฟน
ยาสีฟน และการแปรงฟนที่
ถูกตอง
๒. เพื่อเปนการกระตุนให
ผูปกครองเห็นความสําคัญของ
สุขภาพในชองปากที่มี
ผลกระทบตอการเจริญ เติบโต
และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
๓. เพื่อลดปญหาพัฒนาการ
ดานรางกายลาชาและน้ําหนัก
ตัวต่ํากวาเกณฑ
๔. เพื่อลดการเกิดโรคฟนน้ํานม
ผุในเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน
และการเกิดโรคในชองปาก

๑. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ และ
เวชภัณฑทางการแพทยสําหรับ
ใหบริการดานทันตสุขภาพแกเด็ก
กอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพื้นที่ จํานวน ๗ ศูนยและ
เด็กปฐมวัยในโรงเรียนเขตพื้นที่
จํานวน ๗ แหง
๒. จัดตรวจสุขภาพปากและฟน
และประกวดหนูนอยยิ้มสวย ฟน
แข็งแรง ในเด็กกอนวัยเรียนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและเด็กปฐมวัยใน
โรงเรียนเขตพื้นที่ อยางนอย ปละ
๑ ครั้ง

๑๑๙,๐๙๕
งบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
อบต.ละหาร

๒๐๐,๐๐๐
งบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
อบต.ละหาร

๒๐๐,๐๐๐
งบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
อบต.ละหาร

๒๐๐,๐๐๐
งบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
อบต.ละหาร

๒๐๐,๐๐๐
งบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
อบต.ละหาร

เด็กปฐมวัยและเด็กวัย
เรียนในเขตพื้นที่ไดรับ
การตรวจรักษาและดูแล
สุขภาพในชองปาก
สามารถแปรงฟนไดอยาง
ถูกวิธี อยางนอยรอยละ
๘๐

๑. เด็กปฐมวัยและ เด็กวัย กองสาธารณสุข
เรียนใชแปรงสีฟน ยาสีฟน
และ
พรอมทั้งแปรงฟนไดถูกวิธี
สิ่งแวดลอม
๒. ผูปกครอง เด็กปฐมวัย
และเด็กวัยเรียนเกิดจิตสํานึก
และเห็นความสําคัญของการ
ดูแลสุขภาพในชองปากของ
เด็ก เพื่อปองกันการเกิดโรค
ในชองปากไดถูกตอง
๓. เด็กปฐมวัยและเด็กวัย
เรียนมีพัฒนาการทางดาน
รางกายสมวัยและมีน้ําหนัก
ตามเกณฑ
๔. เด็กปฐมวัยและเด็กวัย
เรียนไมเกิดโรคฟนน้ํานมผุ
และอัตราการเกิดโรคในชอง
ปากลดลง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔.๔ แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๘ โครงการ
รณรงคกําจัด
เหาเพื่อ
พัฒนาการ
สมวัย

๑. เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการ
สมวัยทั้งทางดานรางกาย
และจิตใจ
๒. เพื่อใหเปนการกระตุน
ผูปกครองดูแลสุขภาพ
อนามัยของเด็กปฐมวัย เด็ก
กอนวัยเรียนและวัยเรียน
๓. เพื่อเปนการกระตุน
ผูปกครองปรับเปลี่ยนสุข
นิสัยและสรางสุขนิสัยที่ดีใน
การดูแลตนเองของเด็ก
ปฐมวัย เด็กกอนวัยเรียน
และเด็กวัยเรียน ใหเกิด
พัฒนาตามวัย
๔. เพื่อใหเด็กปฐมวัยและ
เด็กกอนวัยเรียน และเด็กวัย
เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

จัดอบรม/สาธิต/ปฏิบัติการใหความรูเรื่อง ๓๓๗,๓๗๕
โรคเหา การดูแลตนเองขณะเปนเหา การ งบประมาณ
ปองกันการเกิดโรค โดยมีกลุมเปาหมาย
จากกองทุน
ประกอบดวย ผูปกครองเด็กปฐมวัย
หลักประกัน
จํานวนไมนอยกวาครึ่งของเด็กนักเรียน
สุขภาพ
ปฐมวัยที่เขารวมกิจกรรม/เด็กปฐมวัยใน อบต.ละหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๗ แหง /เด็ก
นักเรียนระดับอนุบาล ในโรงเรียนในเขต
พื้นที่ตําบลละหาร ๗ แหง รวมทั้งสิ้นไมต่ํา
กวา ๒,๔๐๐ คน

๔๐๐,๐๐๐
งบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
อบต.ละหาร

๔๐๐,๐๐๐
งบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
อบต.ละหาร

๔๐๐,๐๐๐
งบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
อบต.ละหาร

๔๐๐,๐๐๐
งบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
อบต.ละหาร

๑. ผูปกครองรอยละ
๘๐ ไดรับความรูเรื่อง
การดูแลเด็ก การ
ปองกัน การกําจัดเหา
รวมทั้งการดูแลสุขภาพ
อนามัยของเด็กใหมี
สุขภาพที่ดี
๒. รอยละ ๙๐ ของ
กลุมเปาหมายไดรับการ
ตรวจคัดกรองและ
กําจัดเหา

๑. ผูปกครองเกิดจิตสํานึก
กองสาธารณสุข
และเห็นความสําคัญของการ
และ
ปองกันโรคเหากําจัดเหา การ
สิ่งแวดลอม
ปฏิบัติตนไมใหเกิดโรคซ้ําซอน
ทําใหเด็กปฐมวัยและเด็กวัย
เรียนมีภาวะโภชนาการสมวัย
และเห็นความสําคัญของการ
ปรับเปลี่ยนสุขนิสัยและสราง
สุขนิสัยที่ดีใหแกเด็ก
๒. เด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน
ที่เขารวมโครงการไดรับการ
รณรงคกําจัดเหา ทําใหรางกาย
แข็งแรง จิตใจ อารมณแจมใส
และเขาสังคมไดอยางปกติ
๓. เด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน
มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔.๔ แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑
(KPI)
ไดรับ
รับผิดชอบ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๙ โครงการ
สงเสริม
สุขลักษณะ
และสุขภาพผู
พิการและ
ผูสูงอายุ

๑. เพื่อใหผูพิการและผูสูงอายุนอน
ติดเตียง รวมทัง้ ญาติและผูดูแลผู
พิการและผูสูงอายุนอนติดเตียง
ประชาชนที่เขารวมกิจกรรม มี
ความรูในการดูแลสุขภาพอนามัย
ของผูพิการและผูสูงอายุนอนติด
เตียง ปฏิบัติไดอยางถูกตองในการ
ดูแลสุขภาพ
๒. เพื่อใหผูพิการและผูสูงอายุนอน
ติดเตียงไดรบั การดูแลสุขภาพ
ปองกันการเกิดแผลกดทับและติด
เชื้อโรค
๓. เพื่อสรางความรักและความ
หวงใยของคนในสังคม สรางขวัญ
และกําลังใจแกผูพิการและผูสูงอายุ
นอนติดเตียง

๑. ผูพิการและผูสูงอายุนอนติด ๑๔๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
เตียง ในเขตพื้นที่ อบต.ละหาร งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
จํานวนไมนอยกวา ๘๐ คน
จากกองทุน
จากกองทุน
จากกองทุน
จากกองทุน
จากกองทุน
ไดรบั บริการเยี่ยมบานและดูแล หลักประกัน หลักประกัน หลักประกัน หลักประกัน หลักประกัน
ตอเนื่องจากเจาหนาที่
สุขภาพ อบต. สุขภาพ อบต. สุขภาพ อบต. สุขภาพ อบต. สุขภาพ อบต.
สาธารณสุขจาก อบต.ละหาร/
ละหาร
ละหาร
ละหาร
ละหาร
ละหาร
รพ.สต.และ อสม.ในพื้นที่
ระยะเวลา ๖ เดือน/ครั้ง
จํานวน ๒ ครั้ง/ป
๒. ประชาชน ญาติและผูที่ดูแล
ผูพิการและผูสูงอายุนอนติด
เตียงตําบลละหาร

๑. รอยละ ๑๐๐ ของผู
พิการ และผูสูงอายุนอนติด
เตียง ในเขตพื้นที่ไดรับ
บริการตรวจเยี่ยมดูแลฟน ฟู
สมรรถภาพดานรางกาย
และจิตใจจากเจาหนาที่
สาธารณสุข
๒. รอยละ ๑๐๐ ของผู
พิการ และผูสูงอายุนอนติด
เตียง กลุมเปาหมายมีความ
พึงพอใจตอการใหบริการ
ดูแลสุขภาพและการฟนฟู
สมรรถภาพดานรางกาย
และจิตใจของอบต.ละหาร

๑. ผูพิการ และผูสูงอายุ กองสาธารณสุข
นอนติดเตียงรวมทั้งญาติ และสิ่งแวดลอม
และผูดูแล มีความรูใน
การดูแล ใหผูพิการ และ
ผูสูงอายุนอนติดเตียง
สามารถใชชีวิตประจําวัน
ได
๒. ผูพิการและผูสูงอายุ
นอนติดเตียงมีขวัญและ
กําลังใจในการมีชีวิตอยู
ในสังคม
๓. คนในชุมชนมีความ
รักความหวงใยซึ่งกัน
และกัน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔.๔ แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(KPI)
รับผิดชอบ
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐ โครงการละหาร
หวงใยใสใจคน
พิการและผู
ทุพลภาพ

๑. เพื่อผูพิการและผูทุพพลภาพ
และญาติผูดูแล ประชาชนที่เขา
รวมกิจกรรม มีความรูในการดูแล
สุขภาพอนามัยของผูพิการและผู
ทุพพลภาพ ปฏิบัติไดอยาง
ถูกตองในการดูแลสุขภาพ
๒. เพื่อใหผูพิการและผูทุพพล
ภาพสามารถปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวน
รวมทางสังคมไดอยางบุคคลทั่วไป
ในการดูแลตนเองในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน
๓. เพื่อสรางความรักและความ
หวงใยของคนในสังคม สรางขวัญ
และกําลังใจแกผูพิการและผู
ทุพพลภาพ

๑. ผูพิการและผูทุพพลภาพใน
เขตพื้นที่ อบต.ละหาร จํานวน
๕๐ คน ไดรับการเยี่ยมบานและ
ดูแลตอเนื่องจากเจาหนาที่
สาธารณสุขจาก อบต.ละหาร/
รพ.สต.และ อสม.ในพื้นที่
ระยะเวลา ๖ เดือน/ครั้ง จํานวน
๒ ครั้ง/ป
๒. ประชาชน ญาติผูที่ดูแลผู
พิการและผูทุพพลภาพ ตําบลละ
หาร

๖๐,๐๐๐
งบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
อบต.ละหาร

๗๐,๐๐๐
งบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
อบต.ละหาร

๗๐,๐๐๐
งบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
อบต.ละหาร

๗๐,๐๐๐
งบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
อบต.ละหาร

๗๐,๐๐๐
งบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
อบต.ละหาร

๑. รอยละ ๑๐๐ ของผู
พิการ ในเขตพื้นที่ไดรับ
บริการตรวจเยี่ยมดูแล
ฟนฟูสมรรถภาพดาน
รางกายและจิตใจจาก
เจาหนาที่สาธารณสุข
๒. รอยละ ๑๐๐ ของผู
พิการ มีความพึงพอใจ
ตอการใหบริการดูแล
สุขภาพและการฟนฟู
สมรรถภาพดานรางกาย
และจิตใจของ อบต.ละ
หาร
๓. รอยละ ๘๐ ของผู
พิการและผูทุพลภาพ
และญาติผูดูแลและ
ประชาชนทีเ่ ขารวม
กิจกรรมมีความรูในการ
ดูแลสุขภาพและปฏิบัติ
ไดอยางถูกตอง

๑. ผูพิการและผูทุพพลภาพ กองสาธารณสุข
รวมทั้งญาติ ผูที่ดูแลผูพิการ และสิ่งแวดลอม
และผูทุพพลภาพพฤติกรรม
เสี่ยง
มีความรูในการ
ดูแลใหผูพิการสามารถใช
ชีวิตประจําวันไดตามปกติใน
สังคม
๒. ผูพิการและผูทุพพลภาพมี
ขวัญและกําลังใจในการมีชีวิต
อยูในสังคม
๓. คนในชุมชนมีความรัก
ความหวงใยซึ่งกันและกัน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔.๔ แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๑ โครงการ
เด็กไทยในละ
หารสุขภาพดี
ตั้งแตอยูใน
ครรภ

๑. เพื่อใหหญิงตั้งครรภมีความรู
ความสามารถปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการ
ดูแลตนเองระหวางตั้งครรภ ทําให
ทารกในครรภสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณและสมองเจริญเติบโตเต็ม
ศักยภาพ สมบูรณแข็งแรงตั้งแตแรก
คลอด
๒. เพื่อใหหญิงตั้งครรภในชุมชน
ไดรบั ประทานอาหารและเครื่องดื่ม
บํารุงสุขภาพที่เปนประโยชนอยาง
สม่ําเสมอระหวางตั้งครรภ
๓. เพื่อใหประชาชนในตําบลละหาร
มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี

๑. ใหความรูเรื่องการปฏิบัติตัว
ในขณะตั้งครรภ การดูแลตนเอง
อาหารที่มีประโยชน การออก
กําลังกายในขณะตั้งครรภ ฯลฯ
โดยมีกลุมเปาหมาย ประกอบ
ดวยหญิงตั้งครรภจํานวนไมตํา่
กวา ๘๐ คน
๒. ประชาชนและหญิงวัยเจริญ
พันธุในตําบลละหาร ทั้ง ๙
หมูบาน

๑๓๐,๔๐๐
งบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
อบต.ละหาร

๑๕๐,๐๐๐
งบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
อบต.ละหาร

๑๕๐,๐๐๐
งบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
อบต.ละหาร

๑๕๐,๐๐๐
งบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
อบต.ละหาร

๑๕๐,๐๐๐
งบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
อบต.ละหาร

รอยละ ๑๐๐ ของ
กลุม เปาหมายไดรับ
ความรูการดูแล
สุขภาพระหวาง
ตั้งครรภ และไดรบั
เครื่องดื่มบํารุง
สุขภาพจํานวน ๓
เดือน

แบบ ผ.๐๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๑. หญิงตั้งครรภมีความรูและ กองสาธารณสุข
ดูแลปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง
และสิ่งแวดลอม
ขณะตั้งครรภ
๒. มารดาไดรับสารอาหาร
ครบถวนถูกหลักโภชนาการมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง
๓. ทารกในครรภไดรับ
สารอาหารที่ถูกตองและตาม
หลักโภชนาการ มีพัฒนาการ
ดานสมอง รางกายและจิตใจ
คลอดออกมาจะไดเติบโตเปน
เด็กที่มีคุณภาพ มีความสมบูรณ
ทั้งทางรางกายและมีสุขภาพ
รางกายสมบูรณแข็งแรงตั้งแต
แรกคลอด
๔. ประชาชนในตําบลละหารมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔.๔ แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
จะไดรับ รับผิดชอบ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๒ โครงการ
พระราชดําริ
ดาน
สาธารณสุข

๑. เพื่อสนับสนุน
พัฒนาและจัด
กิจกรรม/โครงการ
ตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข
๒. เพื่อให
ประชาชนในพื้นที่
มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง
สุขภาพจิตดี
สามารถอยูใน
สังคมไดอยางมี
ความสุข
๓. เพือ่ ให
ประชาชนในพื้นที่
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
๔. เพื่อใหการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของ
ประเทศดีขึ้น

จัดทําโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข อยางนอย ๓ โครงการ/หมูบาน จํานวน ๙
หมูบาน หมูบานละ ๒๐,๐๐๐ บาท (ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๗๔๕ ลงวันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๐) เชน
๑) โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค
๒) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม
๓) การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๔) การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๕) การสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๖) การควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๗) การควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๘) การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๙) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
๑๐) โครงการชวยลดการติดเอดส จากแมสูลูกสภากาชาดไทย พระเจาวรวงศเธอฯ กรมหมื่น
สุทธนารีนาถ
๑๑) โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนยเพื่อนใจวัยรุน
ในชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
๑๒) หรือโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุขอื่น ๆ

-

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑. จัดทํา
โครงการตาม
พระราชดําริ
ดาน
สาธารณสุข
อยางนอย
๓ โครงการ
๒. ประชาชน
ในหมูบาน
รอยละ ๘๐
ไดรบั
ประโยชนจาก
โครงการตาม
พระราชดําริ
ดาน
สาธารณสุข

๑. ประชาชนใน กองสาธารณสุข
พื้นที่นําแนวทาง และสิ่งแวดลอม
โครงการตาม
พระราชดําริ
ดานสาธารณสุข
ไปปฏิบัติ
๒. ประชาชนใน
พื้นที่มีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง
สุขภาพจิตดี อยู
ในสังคมอยางมี
ความสุข
๓. ประชาชนใน
พื้นที่มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔.๔ แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
(ผลผลิตของ ๒๕๖ ๒๕๖ ๒๕๖๓
(KPI)
รับผิดชอบ
๒๕๖๔
๒๕๖๕
โครงการ)
หลัก
๑
๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
๒๓ โครงการตรวจคัดกรอง
เพื่อตัดแวนสายตา
ใหกับผูสูงอายุที่มี
ปญหาทางสายตา

-เพื่อใหผูสูงอายุที่มีปญหาดานสายตาไดรับ
การตรวจและดูแลสายตาอยางถูกตองและ
เหมาะสม
-เพื่อใหความรูในการดูแลสายตาและ
ปองกันโรคแทรกซอนทางสายตา
-เพื่อเปนการสงเสริมฟนฟูใหผูสูงอายุในเขต
องคการบริหารสวนตําบลละหารไดรับการ
บริการอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
-เพื่อใหผูสูงอายุที่มีความผิดปกติทางสายตา
ตรวจคัดกรองสายตาจากจักษุแพทย โดยมี
ความเห็นวาจะตองตัดแวนสายตา ใหสา
มาถใชชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุขตอไป

ผูสูงอายุในพื้นตําบลละ
หาร หมูที่ ๑-๙ ที่มีอายุ
๖๐ ปขึ้นไป หมูละ
๑๐๐ คน

-

-

๓๖๐,๐๐๐
งบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
อบต.ละหาร

๓๖๐,๐๐๐
งบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
อบต.ละหาร

๓๖๐,๐๐๐
งบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
อบต.ละหาร

ผูสูงอายุที่มีปญหาทาง
สายตาไดรับการอํานวย
ความสะดวก สามารถ
ดําเนินชีวิตไดอยางมี
ความสุข รอยละ ๘๐

ผูสูงอายุที่มีปญหาทาง
กองสาธารณสุข
สายตาไดรับการตรวจคัด
และสิ่งแวดลอม
กรองเพื่อตัดแวนสายตา ให
มีความสะดวกและชวยเหลือ
ตนเองไดมากขึ้น
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกา วหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔.๔ แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
(ผลผลิตของ
(KPI)
รับผิดชอบ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
โครงการ)
หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๔ โครงการสัตวปลอดโรค คน
- เพื่อควบคุมปองกันการเกิดโรค
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา พิษสุนัขบาในสัตวเลี้ยง (แมว
ตามพระปณิธานสมเด็จเจาฟาฯ และสุนัข)
กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยะราชนารี

- ดําเนินการสํารวจขอมูล
สัตวเลี้ยงและฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา
ใหแกสัตวเลี้ยงในพื้นที่

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๒๕ โครงการควบคุมปองกันโรคพิษ เพื่อปองกันการเพิ่มจํานวน
สุนัขบา และการทําหมันแมว, ประชากรแมว สุนัขเรรอน และ
สุนัขในพื้นที่
ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรคพิษ
สุนัขบาจากสัตวสูคน

ประชาสัมพันธความรูเรื่อง
อันตรายของโรคพิษสุนัข
บาและทําหมันสุนัขและ
แมวในพื้นที่

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

เชิงปริมาณ
- มีขอมูลจํานวนสัตว
เลี้ยงทั้งที่มีเจาของและ
ไมมีเจาของ
- สัตวเลี้ยง (แมวและ
สุนัข)ไดรับการฉีด
วัคซีน รอยละ ๘๐
เชิงคุณภาพ
-ไมมีผูปวยเสียชีวิต
จากโรคพิษสุนัขบา
๑๐๐,๐๐๐ เชิงปริมาณ
-จํานวนสัตวเลี้ยงใน
พื้นที่ไดรบั การฉีด
วัคซีนปองกันโรค ไม
นอยกวา
รอยละ ๘๐
-ทําหมันสัตวเลี้ยงเพื่อ
ควบคุมการเพิ่ม
จํานวน ไดไมนอยกวา
๕๐ ตัว/ป
เชิงคุณภาพ
-ไมมีผูปวยเสียชีวิต
จากโรคพิษสุนัขบา

-ประชาชนตระหนักถึง
ปญหาและความรุนแรงของ
โรคพิษสุนัขบา
-สัตวเลี้ยงไดรบั การฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบาอยาง
ทั่วถึง
-ลดความเสี่ยงจากการติด
เชื้อโรคพิษสุนัขบาจากสัตว
เลี้ยงสูคน

กองสงเสริม
การเกษตร

ควบคุมประชากรแมว สุนัข
เรรอนใหเปนระเบียบ
เรียบรอย และลดความเสี่ยง
จากการติดเชื้อโรคพิษสุนัข
บาจากสัตวเลี้ยงสูคน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔.๔ แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
(ผลผลิตของ
(KPI)
รับผิดชอบ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
โครงการ)
หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๖ โครงการรณรงคควบคุมปองกัน เพื่อประชาสัมพันธความรูของ ควบคุมการแพรระบาด
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐ ไมพบวามีสัตวปกปวย สามารถปองกันและควบคุม
โรคไขหวัดนก
โรคไขหวัดนก วิธีการปองกัน ของโรคไขหวัดนกจากพื้นที่
ตายดวยโรคไขหวัดนก ไมใหโรคไขหวัดนกเกิดขึ้นใน
และควบคุมการแพรระบาดของ อื่น ไมใหเกิดขึ้นในพื้นที่
ในพื้นที่
พื้นที่
โรค
รวม
๒๖ โครงการ
๓,๓๒๑,๘๗๐ ๓,๗๔๕,๐๐๐ ๕,๓๘๗,๐๐๐ ๕,๔๓๗,๐๐๐ ๕,๕๓๗,๐๐๐
-

กองสงเสริม
การเกษตร
-
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของ
(KPI)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
โครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๑ โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพสตรีและครอบครัว

เพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุน
กลุมสตรี ครอบครัว และ
กิจกรรมดานสตรีและครอบครัว ประชาชนทั่วไปในเขต
อยางตอเนื่อง
อบต. จํานวน ๓๐๐ คน

กองสวัสดิการ
สังคม

๒ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูใ นวัน
ผูสูงอายุ

- เพื่อแสดงใหเห็นถึงคุณคาของ
ผูสูงอายุ
- เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุมีสวน
รวมและพัฒนาศักยภาพทั้ง
ทางดานรางกายและจิตใจ

๓ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสรางเครือขายในชมรม
ผูสูงอายุตําบลละหาร
๔ โครงการฝกอบรมและสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อการดูแล
ผูสูงอายุของตําบลละหาร
(ครอบครัวอบอุน)

เพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ
อยางตอเนื่อง
เพื่อเปนการสงเสริมการมีสวน
รวมในการดูแลสุขภาพกายและ
ใจใหกับผูสูงอายุ

ผูสูงอายุในพื้นที่และผู
รวมกิจกรรม
-ป ๒๕๖๑-๒๕๖๒
ประมาณ ๔๐๐ คน
-ป ๒๕๖๓-๒๕๖๕
ประมาณ ๑๐๐ คน
ชมรมผูสูงอายุ และ
ผูสนใจในเขตตําบลละ
หาร จํานวน ๑๐๐ คน
ผูสูงอายุ และผูสนใจใน
เขตตําบลละหาร
-ป ๒๕๖๑-๒๕๖๒
ประมาณ ๒๕๐ คน
-ป ๒๕๖๓-๒๕๖๕
ประมาณ ๑๐๐ คน

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ลดชองวาง
ระหวาง
ครอบครัว รอย
ละ ๘๐

- สตรี ครอบครัว และประชาชน
ที่เขารวมโครงการฯ ไดรับความรู
และเห็นความสําคัญของสถาบัน
ครอบครัว
- ผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรู
ในสิทธิและการมีสวนรวมตาง ๆ
ของสตรี
๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผูสูงอายุไดรับ
ผูสูงอายุมีความสุขใจที่ไดรับการ
การพัฒนา รอย ดูแลจากลูกหลานและให
ละ ๘๐
ผูสูงอายุไดมีโอกาสได
แลกเปลี่ยนความรู
๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ผูสูงอายุไดรับ
การพัฒนา รอย
ละ ๘๐
๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ผูสูงอายุไดรับ
การพัฒนา รอย
ละ ๘๐

ผูสูงอายุที่เขารวมโครงการ ไดมี
รับความรูและพัฒนาศักยภาพ
ตนเอง
ผูสูงอายุที่เขารวมโครงการ
ไดรบั ความรูและมีความสุขที่
ไดรบั การดูแลจากครอบครัว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของ
(KPI)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
โครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๕ โครงการฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพทาง
รางกายและจิตใจ
ผูสูงอายุของตําบลละ
หาร (สานสายใย)
๖ โครงการสงเสริมความ
เขมแข็งของชมรม
ผูสูงอายุตําบลละหาร
๗ โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาเยาวชน
ใหหางไกลยาเสพติด
๘ โครงการจัดงานวัน
ผูสูงอายุ
๙ โครงการจุดบริการ
เบ็ดเสร็จ (One Stop
Service) สําหรับคน
พิการและผูสูงอายุ

เพื่อเปนการสงเสริมใหผูสูงวัยไดอยูอยาง ผูสูงอายุ และผูสนใจใน ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐
มีคุณคา
เขตตําบลละหาร
-ป ๒๕๖๑-๒๕๖๒
ประมาณ ๒๕๐ คน
-ป ๒๕๖๓-๒๕๖๕
ประมาณ ๑๐๐ คน
เพื่อใหผูสูงอายุและเจาหนาที่ของ อบต. จัดประชุมและรวม
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
ละหาร ไดมีการประชุมหารือรวมกัน
กิจกรรมกับชมรม
และมีการดําเนินกิจกรรมของชมรม
ผูสูงอายุตําบลละหาร
อยางตอเนื่อง
จํานวน ๑๐๐ คน
เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุน
สภาเด็กและเยาวชน
๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐
กิจกรรมดานเยาวชน
ตําบลละหาร และ
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป จํานวน ๘๐ คน
-เพื่อแสดงใหเหนถึงคุณคาของผูสูงอายุ ผูสูงอายุในพื้นที่และผู
๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐
-เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใน รวมกิจกรรม ประมาณ
กิจกรรม อปท.
๑๕๐ คน
เพื่อเปนการจัดบริการและอํานวยความ ผูพิการและผูสูงอายุใน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
สะดวกใหผูพิการไดรบั การตรวจ
เขตพื้นที่ จํานวน ๑๐๐
ประเมินความพิการ, ทําบัตรประจําตัวผู คน
พิการ และเปดสมุดบัญชีเพื่อขึ้น
ทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

๓๐๐,๐๐๐ ผูสูงอายุไดรับ
การพัฒนา รอย
ละ ๘๐

ผูสูงอายุที่เขารวมโครงการไดรับ
ความรู และนําความรูมาปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน

๑๐๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม
จํานวน ๒ ครั้ง/
ป

ผูสูงอายุและเจาหนาที่ของ อบต.
ละหาร ไดมีการประชุมหารือ
รวมกันอยางตอเนื่อง

๓๕๐,๐๐๐ เยาวชนรูเทาทัน
โทษของยาเสพ
ติด รอยละ ๕๐

ผูเขารวมโครงการฯ สภาเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ไดรูจักการดูแล
ตนเองใหหา งไกลยาเสพติด

๑๕๐,๐๐๐ ผูสูงอายุไดรับ
การพัฒนา รอย
ละ ๘๐
ผูสูงอายุและผู
พิการไดรบั ความ
สะดวกมากขึ้น
รอยละ ๘๐

ผูสูงอายุมีความสุขในการดูแลเอา
ใจใสจากคนในครอบครัวและการ
รูจักดูแลตนเอง
ผูเขารวมโครงการไดรับการตรวจ
ประเมินความพิการ พรอมกับได
ทําบัตรประจําตัวผูพิการ และขึ้น
ทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการแลว
เสร็จภายใน ๑ วัน

แบบ ผ.๐๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกา วหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(KPI)
ไดรับ
โครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๐ โครงการฝกอบรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูพิการ
๑๑ โครงการสรางเสริม
สุขภาพกาย บริหาร
ใจสูวัยผูสูงอายุ
๑๒ โครงการฝกอบรม
ผูชวยคนพิการ
เบื้องตน

๑๓ โครงการสาน
สัมพันธ สายใยรักผู
พิการ

- เพื่อใหผูพิการมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
- ผูพิการสามารถใชชีวิตอยางมีคุณภาพ

ผูพิการในเขตพื้นที่
จํานวน ๑๐๐ คน

- เพื่อใหความรูเรื่องการเตรียมความพรอม
เขาสูวัยผูสูงอายุ
- เพื่อใหผูสูงอายุมีการรวมกลุม
แลกเปลี่ยนเรียนรูและซอมแสริมสุขภาพ
- เพื่อใหญาติหรือผูดูแลคนพิการมีความรู
ความเขาใจเรื่องคนพิการ และมีเจตคติเชิง
สรางสรรคตอคนพิการ
- เพื่อใหญาติหรือผูดูแลคนพิการมีความรูที่
ถูกตอง และสามารถชวยเหลือคนพิการได
อยางถูกวิธี
- เพื่อใหคนพิการ ญาติหรือผูดูแลคนพิการ
อสม. ผูนําชุมชน มีความรูในสิทธิพื้นฐาน
ของผูพิการตามกฎหมาย และสามารถ
ขอรับความชวยเหลือตามสภาพความ
ตองการของคนพิการ
- เพื่อใหความรูและมีทักษะในการดูแล
ฟนฟูสมรรถภาพผูพิการเพื่อใหไดรับการ
ฟนฟูสมรรถภาพโดยญาติหรือผูดูแลผู
พิการ

ผูสูงอายุในเขตพื้นที่
จํานวน ๑๐๐ คน
ญาติหรือผูดูแลคน
พิการในพื้นที่
จํานวน ๑๐๐ คน

คนพิการ ญาติหรือ
ผูดูแลคนพิการ อส
ม. ผูนําชุมชนใน
พื้นที่
-ป ๒๕๖๑-๒๕๖๒
ประมาณ ๒๕๐ คน
-ป ๒๕๖๓-๒๕๖๕
ประมาณ ๕๐ คน

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ผูพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
รอยละ ๘๐

ผูพิการสามารถดํารงชีวิต
ไดอยางปกติสุขและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ผูสูงอายุมีสุขภาพกายและใจ ผูสูงอายุมีความพรอมใน
ดีขึ้น รอยละ ๘๐
การเขาสูวัยผูสูงอายุมาก
ขึ้น และมีความรูในการ
ดูแลสุขภาพกายและใจ
๑๕๐,๐๐๐
ญาติหรือผูดูแลคนพิการ
ญาติหรือผูดูแลคนพิการ มี
สามารถชวยเหลือคนพิการ ความรูที่ถูกตองและ
ไดถูกวิธี รอยละ ๘๐
สามารถชวยเหลือคน
พิการไดอยางถูกวิธี
๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ คนพิการ ญาติหรือผูดูแลคน
พิการ อสม. และผูนําชุมชน
ไดรบั ความรูในสิทธิพื้นฐาน
ของผูพ ิการตามกฎหมาย
เพิ่มขึ้น รอยละ ๘๐

แบบ ผ.๐๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

- คนพิการ ญาติหรือผูดูแล
คนพิการ อสม. ผูนําชุมชน
มีความรูในสิทธิพื้นฐาน
ของผูพิการตามกฎหมาย
- คนพิการ ญาติหรือผูดูแล
คนพิการ อสม. ผูนําชุมชน
มีความรูและทักษะในการ
ดูแลฟนฟูสมรรถภาพผู
พิการ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑
(KPI)
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๔

จัดซื้อวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ
วิทยาศาสตรหรือการ
แพทยสําหรับผูพิการ

- เพื่อใหคนพิการไดรบั การ
อํานวยความสะดวก
สามารถดําเนินชีวิตไดอยาง
มีความสุข
- เพื่อใหคนพิการสามารถ
ชวยเหลือตนเองไดมากขึ้น

๑๕

สนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน
(สนับสนุนกิ่งกาชาด
อําเภอบางบัวทอง)
กอสรางศูนยฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอัน
เปนสาธารณกุศลที่เปน
ประโยชนของอําเภอบาง
บัวทอง
-เพื่อใหผูพิการไดรับความ
สะดวกในการเดินทางไป
บําบัดฟนฟู
- เพื่อใหผูพิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
-

๑๖

รวม

๑๖ โครงการ

แบบ ผ.๐๒

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

จัดซื้อวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ
วิทยาศาสตรหรือการแพทย
เชน รถเข็นชนิดนั่งสําหรับผู
พิการ จํานวน ๑๐ คัน, ไมเทา
สําหรับผูพิการในพื้นที่
-ป ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ประมาณ
๑๐๐ คน
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
ของกิ่งกาชาดอําเภอบางบัว
ทอง

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

-

-

-

ผูพิการไดรับ
ความสะดวก
รอยละ ๘๐

คนพิการไดรับการ
อํานวยความ
สะดวกและ
ชวยเหลือตนเองได
มากขึ้น

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

-

-

-

ประชาชนไดรบั
ประโยชน
รอยละ ๖๐

ประชาชนในพื้นที่
อําเภอบางบัวทอง
ไดรับประโยชน

กอสรางศูนยฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ จํานวน ๑ แหง
บริเวณหลังหมูบานนครทอง
ปารควิว หมูที่ ๙

๕,๐๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-

ผูพิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น รอยละ ๗๐

ผูพิการมีความ
สะดวกสบายใน
การเดินทาง และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

-

๘,๑๔๐,๐๐๐

๗,๙๙๐,๐๐๐

๑,๙๕๐,๐๐๐

๑,๙๕๐,๐๐๐

๑,๙๕๐,๐๐๐

-

-

-
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอ าศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(KPI)
ไดรับ
โครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการฝกอบรมแกน
นําเยาวชน ปองกัน
การมีเพศสัมพันธกอน
วัยอันควร
๒ โครงการปองกันและ
แกไขปญหาการ
ตั้งครรภไมพรอม

๓ โครงการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศูนยพัฒนาครอบครัว
ในชุมชนตําบลละหาร
๔ โครงการการสราง
ภูมิคุมกันทางสังคม
๕ โครงการเยาวชนรวม
ใจ พิทักษสิ่งแวดลอม

- เพื่ออบรมใหความรูแกเยาวชนในการปองกัน
การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร
- เพื่อใหเยาวชนรูเทาทันในผลเสียของการมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร
เพื่อสรางความตระหนัก และไดรบั องคความรู
เรื่องบทบาท และคุณคาของความเปนชาย/หญิง
ในสังคม พัฒนาการทางเพศ การจัดการอารมณ
สัมพันธภาพทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
วัยรุน และการเสริมสรางสุขภาพของวัยรุน
เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับศูนยพัฒนา
ครอบครัวไดพัฒนาตําบลละหาร

เยาวชนในพื้นที่
จํานวน ๑๐๐ คน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เยาวชนสามารถ
ปฏิบัติตนไดอยาง
ถูกตอง รอยละ ๘๐

กลุมเยาวชนในตําบล
ละหาร จํานวน ๑๐๐
คน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

คณะกรรมการศูนย
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
พัฒนาครอบครัวฯ
และสมาชิก จํานวน
๑๐๐ คน
- เพื่อใหประชาชนมีภูมิคุมกันทางสังคมและ
เด็ก เยาวชน และ
๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
วัฒนธรรม
ประชาชนทั่วไปในเขต
- เพื่อสรางครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง
พื้นที่ จํานวน ๑๐๐
คน
- เพื่อปลูกฝงใหเยาวชนรูจักการอนุรักษธรรมชาติ เยาวชนในพื้นที่
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
และสิ่งแวดลอม
จํานวน ๑๐๐ คน
- เพื่อลดมลภาวะและลดโลกรอน

เยาวชนสามารถปองกัน
การมีเพศสัมพันธกอนวัย
อันควรได และสามารถ
ปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง
๑๐๐,๐๐๐ กลุมเยาวชนมี
เด็กและเยาวชนทั่วไปมี
ภูมิคมุ กันเพิ่มขึ้น
ทักษะ และภูมิคุมกันใน
รอยละ ๘๐
การจัดการกับ
สถานการณที่เกี่ยวของ
กับเรื่องเพศ
๑๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฯ
ศูนยพัฒนาครอบครัว
และสมาชิกไดรับการ ตําบลละหารไดพัฒนา
พัฒนา รอยละ ๘๐ ความเขมแข็งใหกับ
ชุมชนตําบลละหาร
๑๐๐,๐๐๐ เด็ก เยาวชน และ
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน
ประชาชน ไดรับการ
มีภูมิคุมกันที่ดี
เสริมสรางภูมิคุมกันดวย
รอยละ ๘๐
มิติทางวัฒนธรรม
๑๐๐,๐๐๐ ลดมลภาวะและลด เยาวชนตระหนักและ
โลกรอนได รอยละ
รวมมือกันอนุรักษ
๕๐
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

แบบ ผ.๐๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสวัสดิการ
สังคม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของ
(KPI)
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๖

โครงการเยาวชนไทย
หางไกลยาเสพติด

-เพื่อปลูกฝงใหเยาวชนรูเทาทัน
โทษของยาเสพติด

เยาวชนในพื้นที่
จํานวน ๔๐ คน

๗

โครงการอบรมให
ความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
สตรีและครอบครัว

สตรีและสมาชิกใน
ครอบครัว ในเขต
พื้นที่ จํานวน ๑๐๐
คน

รวม

๗ โครงการ

- เพื่อใหสตรีและคนใน
ครอบครัวมีความรูเ กี่ยวกับ
กฎหมายและสิทธิหนาที่ของ
ตนเอง
- เพื่อใหสตรีและคนใน
ครอบครัวสามารถปฏิบัติตน
ตามบทบาทหนาที่ของตนเองได
อยางถูกตอง
-

-

-

-

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๘๗๐,๐๐๐

๘๗๐,๐๐๐

๗๐๐,๐๐๐

๗๐๐,๐๐๐

๗๐๐,๐๐๐

แบบ ผ.๐๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เด็ก เยาวชน
และประชาชนมี
ภูมิคุมกันเพิ่มขึ้น
รอยละ ๘๐
สตรีและ
ครอบครัว ไดรับ
ความรูเพิ่มขึ้น
รอยละ ๘๐

ผูเขารวมโครงการฯ เด็กและ
เยาวชนในพื้นทรี่ไดรูจักการ
ดูแลตนเองใหหางไกลยาเสพ
ติด
สตรีและคนในครอบครัวมี
ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย และ
สามารถปฏิบัติตนตาม
บทบาทหนาที่ของตนเองได
อยางถูกตอง

กองสวัสดิการ
สังคม

-

-

-
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔.๗ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของ
(KPI)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
โครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการแขงขันกีฬาสี
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางเด็กเล็กของ เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละหาร ทั้ง ๗ ศูนย เล็ก อบต.ละหาร ทั้ง ๗
ศูนย

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ เด็กเล็กมีความรัก
ความสามัคคี
เพิ่มขึ้น รอยละ
๘๐
๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ จํานวนเด็กและ
เยาวชนที่เขารวม
โครงการ รอยละ
๖๐
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ลดอัตราผูที่
เกี่ยวของกับยา
เสพติดในเขต
พื้นที่ รอยละ ๘๐

๒ โครงการสงเสริมทักษะ
และการแขงขันกีฬา
เด็กและเยาวชนตําบล
ละหาร
๓ โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตานยาเสพ
ติดตําบลละหาร

เพื่อสงเสริมทักษะและการแขงขันกีฬา
เด็กและเยาวชนเขารวม
สนับสนุนใหนักเรียน,ประชาชนรักษการเลน กิจกรรม ประมาณ
กีฬาและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
๑,๐๐๐ คน
เพื่อใหมีการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
ระหวางหมูบาน ภายในตําบลละหาร

เยาวชนและประชาชนเขา
รวมกิจกรรม ประมาณ
๕๐๐ คน

๔ โครงการจัดสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขัน
กีฬา

เพื่อสงนักกีฬา เยาวชน และประชาชน เขา
รวมแขงขันกีฬา และจัดการแขงขันกีฬาตาง
ๆ เชน กีฬา มวก.นนทบุรีคัพ, กีฬาสามัคคี
ระดับอําเภอ ฯลฯ เปนตน

๕ โครงการแขงขันกีฬา
พื้นบานสําหรับ
ผูสูงอายุ

- เพื่อใหผูสูงอายุมีสุขภาพรางกายแข็งแรง
- เพื่อสงเสริมการรวมกลุมใหผูสูงอายุทํา
กิจกรรมรวมกัน

เพื่อเปนคาใชจายในการสง ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ จํานวนนักกีฬาที่
นักกีฬาเขารวมแขงขัน และ
เขารวมการ
คาใชจายในการจัดการ
แขงขัน
แขงขันกีฬาตาง ๆ จํานวน
๒ ครั้ง/ป
ผูสูงอายุในเขตพื้นที่
๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ผูสูงอายุมีสุขภาพ
จํานวน ๒๐๐ คน
แข็งแรงมากขึ้น
รอยละ ๗๐

เด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก มีความรัก สามัคคี
และมีใจรักใน การเลนกีฬา
เด็กและเยาวชนมีสุขภาพ
รางกายสมบูรณแข็งแรง มี
น้ําใจนักกีฬา และมีความ
สามัคคี
- เยาวชนและประชาชน
ตระหนักถึงปญหาและแนว
ทางการแกไขปญหายาเสพ
ติด
- ลดอัตราผูที่เกี่ยวของกับ
ยาเสพติดในเขตพื้นที่ รอย
ละ ๘๐
เยาวชน และประชาชนมี
สุขภาพพลานามัยที่
แข็งแรงสมบูรณ และใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน
หางไกลยาเสพติด
ผูสูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง
และเกิดการรวมกลุมทํา
กิจกรรมรวมกัน

แบบ ผ.๐๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

กองสวัสดิการ
สังคม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร

194
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔.๗ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑
(KPI)
ไดรับ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๖

โครงการจัดหาอุปกรณ
กีฬาและครุภัณฑกีฬา
สําหรับออกกําลังกาย
ประจําหมูบาน

เพื่อสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน
และประชาชน รักการเลน
กีฬาและใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน

๗

โครงการจัดหาอุปกรณ
เด็กเลนประจําหมูบาน/
เครื่องออกกําลังกาย
สนามสําหรับประชาชน
และผูสูงอายุ

เพื่อใหเด็ก เยาวชน
ประชาชนและผูสูงอายุมี
เครื่องเลนสนามสําหรับเลน
และออกกําลังกายอยาง
ทั่วถึง

๘

โครงการสนับสนุนการ
แขงขันกีฬาสัมพันธสราง
ความสามัคคีระดับ
หมูบาน/ชุมชน
โครงการกอสรางสนาม
กีฬาตานยาเสพติด
บริเวณสวนสาธารณะ
หมูบานและชุมชนในพื้นที่

เพื่อเชื่อมความสัมพันธและ
ความสามัคคีของนักเรียน
เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที่
เพื่อสงเสริมใหเยาวชนใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน
หางไกลยาเสพติดดวยการ
เลนกีฬา

จัดการแขงขันกีฬาของเด็ก
เยาวชน และประชาชนในพื้นที่

๙ โครงการ

-

-

๙

รวม

จัดสนับสนุนอุปกรณกีฬา/
ครุภัณฑกีฬาประจําหมูบาน/
ชุมชน ใหทุกหมูบานในเขต
พื้นที่ตําบลละหาร เชน โตะเท
เบิลเทนนิส, ฟุตบอล, ตะกรอ
ฯลฯ
ดําเนินการจัดหาอุปกรณเด็ก
เลนประจําหมูบาน/เครื่องออก
กําลังกายสนามสําหรับ
ประชาชนและผูสูงอายุ ติดตั้ง
ในพื้นที่ตําบลละหาร

กอสรางสนามกีฬา จํานวน ๑
ลานตอป

๑๕๐,๐๐๐

ประชาชนมี
อุปกรณกีฬา
สําหรับออก
กําลังกาย
รอยละ ๘๐

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีอุปกรณกีฬา
สําหรับแขงขันกีฬา
ประจําหมูบาน

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน
หมูบาน/
ชุมชนทีไ่ ดรับ
การสนับสนุน
รอยละ ๗๐

เด็กและเยาวชนในพื้นที่
มีสุขภาพแข็งแรง

๒๐๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ประชาชน
หางไกลยา
เสพติด รอย
ละ ๗๐
๒๐๐,๐๐๐
ลดอัตราผูที่
เกี่ยวของกับ
ยาเสพติดใน
เขตพื้นที่ รอย
ละ ๘๐
๖,๖๓๐,๐๐๐ ๖,๔๓๐,๐๐๐ ๖,๔๓๐,๐๐๐ ๖,๔๓๐,๐๐๐ ๖,๔๓๐,๐๐๐
-

นักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนในทองถิ่นมี
ความสามัคคีมากขึ้นและ
หางไกลยาเสพติด
เยาวชนรูทันโทษภัยของ
ยาเสพติดและใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน
หางไกลยาเสพติดดวย
การเลนกีฬา
-

แบบ ผ.๐๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

-
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔.๘ แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน
(ผลผลิตของ
(KPI)
ไดรับ
รับผิดชอบ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
โครงการ)
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑

สนับสนุนและ
การบูรณา
การเพื่อ
บรรเทาทุกข
ดาน
สาธารณภัย
ใหแก
ประชาชนใน
พื้นที่

- เพื่อเตรียมการชวยเหลือและปองกันการ
เกิดภัยพิบัติตลอดจนพัฒนาขีด
ความสามารถในการบรรเทาฟนฟูบูรณะ
เมื่อเกิดภัย
- เพื่อใหประชาชนไดรับความเสียหาย
นอยที่สุด หากเกิดสาธารณภัยหรือภัย
พิบัติตาง ๆ

ชวยเหลือประชาชนที่
ไดรับความเดือดรอน
อันเนื่องมาจากสา
ธารณภัยตาง ๆ ในเขต
ตําบลละหาร

๓,๐๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

จํานวนครัวเรือน
ที่ไดรับการ
ชวยเหลือ
รอยละ ๖๐

ประชาชนไดรับการ
ชวยเหลือเพื่อบรรเทา
ความเดือดรอนลด
ความเสียหายในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

สํานักงานปลัด
องคการบริหาร
สวนตําบล
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔.๘ แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
(ผลผลิตของ
(KPI)
ไดรับ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒ สนับสนุน
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ทองถิ่น

๓ โครงการ
สนับสนุนเบี้ย
ยังชีพใหกับ
ผูสูงอายุ

- เพื่อสรางหลักประกันสุขภาพให
ประชาชนทุกคนในเขตพื้นที่
- เพื่อสงเสริมใหกลุมหญิงตั้งครรภและหญิง
หลังคลอด กลุมเด็กเล็กและเด็กกอนวัย
เรียน กลุมเด็กวัยเรียนและเยาวชน กลุมวัย
ทํางาน กลุมผูสูงอายุ กลุมผูปวยเรื้อรัง
กลุมคนพิการและทุพพลภาพ กลุม
ประชาชนทั่วไปที่มีสภาวะเสี่ยงและสําหรับ
การบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ ที่อยูใน
เขตพื้นที่สามารถเขาถึงบริการสาธารณสุข
ในดานการสรางเสริมสุขภาพ การปองกัน
โรค การพื้นฟูสมรรถภาพ และการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ เชิงรุกได
อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ อยางนอย
ตามประเภท และขอบเขตของบริการ
สาธารณสุขที่คณะกรรมการบริหารกองทุน
ฯ กําหนด
เพื่อชวยเหลือผูสูงอายุที่มีรายไดนอยให
เพียงพอแกการดํารงชีวิต

สมทบงบประมาณเขา
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถิ่น
พื้นที่ ตําบลละหาร ไม
นอยกวารอยละ ๕๐
เพื่อการดําเนิน
กิจกรรม/โครงการของ
คณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่น

ผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต
๖๐ ปขึ้นไป ในเขต
ตําบลละหาร

๖๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

- ประชาชนใน
เขตพื้นที่มีหลัก
ประกันสุขภาพ
และสามารถ
เขาถึงบริการ
สาธารณสุข
ในดานการสราง
เสริมสุขภาพ การ
ปองกันโรคและ
การพื้นฟู
สมรรถภาพได
อยางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
อยางนอย
รอยละ ๘๐

- ประชาชนทุกคนมี
หลักประกันสุขภาพ
สามารถเขาถึงบริการ
สาธารณสุขในดาน
การสรางเสริมสุขภาพ
การควบคุมปองกัน
โรค และการพื้นฟู
สมรรถภาพเกิดการ
พัฒนาสุขภาพของคน
ในพื้นที่ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ ผูสูงอายุไดรับการ ผูสูงอายุที่ไดรับการ
สงเคราะห รอย
ชวยเหลือมีคุณภาพ
ละ ๑๐๐
ชีวติ ที่ดีขึ้น

แบบ ผ.๐๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กองสวัสดิการ
สังคม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน
๔.๘ แผนงานงบกลาง
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑
(KPI)
ไดรับ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔

โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพใหกับผูพิการ

เพื่อชวยเหลือคนพิการใหมี
รายไดเพียงพอแกการดํารง
ชีพ

ผูพิการที่มีทะเบียนผูพิการทุก ๔,๐๐๐,๐๐๐
คน ในตําบลละหาร

๕

โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพใหกับผูปวยเอดส

เพื่อชวยเหลือผูปวยเอดส
ใหมีรายไดเพียงพอแกการ
ดํารงชีพ

ผูติดเชื้อเอดสทุกคนในตําบล
ละหาร

รวม

๕ โครงการ

-

-

๔,๐๐๐,๐๐๐

๔,๘๐๐,๐๐๐

๕,๖๐๐,๐๐๐

๖,๔๐๐,๐๐๐

ผูพิการไดรับ ผูพิการมีรายไดเพิ่มใน
การสงเคราะห การเลี้ยงชีพตนเอง
รอยละ ๑๐๐ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๖๕,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
ผูปวยเอดส ผูปวยเอดสมีรายไดใน
ไดรับการ
การเลี้ยงชีพตนเอง
สงเคราะห
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
รอยละ ๑๐๐ ขึ้น
๒๒,๖๓๐,๐๐๐ ๒๒,๖๓๐,๐๐๐ ๒๗,๔๖๐,๐๐๐ ๒๗,๖๖๕,๐๐๐ ๓๐,๔๗๐,๐๐๐
-

แบบ ผ.๐๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

-
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ : พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรค ใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเที่ยวที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๕ : พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ไดรับ
รับผิดชอบ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการจัดเวทีประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทําแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา
ทองถิ่น โดยการมีสวนรวม
ของประชาชนตําบลละหาร

- เพื่อใหการดําเนินงานจัดทํา
แผนชุมชนรวมกับ
กลุมเปาหมายมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานแบบบูรณาการ
- เพื่อใหสอดคลองกันระหวาง
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป และการ
จัดทํางบประมาณประจําป
- เพื่อใหประชาคมตระหนักและ
เห็นความสําคัญของการจัดทํา
แผน พัฒนาทองถิ่น
- เพื่อระดมความคิดเห็นใหได
ทราบถึงความตองการและ
ปญหาของประชาชนในทองถิ่น
- เพื่อใหแผนพัฒนาทองถิ่น
สอดคลองกับความตองการของ
ประชาชน

- คณะกรรมการจัดทําแผนชุมชน
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนเขา
ตําบลละหาร, ประธานเครือขาย
รวมประชุม
กองทุนฯ พัฒนาการอําเภอฯ สมาชิก
ประชาคม
สภาทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน และ
รอยละ ๕๐
ประชาชนผูที่เกี่ยวของ จํานวนไมนอย
กวา ๑๐๐ คน
- การมีสวนรวมของประชาชน ในการ
จัดเวทีประชาคมทองถิ่น จํานวน ๙
หมูบาน
- การจัดประชุมคณะกรรมการใน
องคกรจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
จํานวน ๓ ครั้ง
- จัดทําเลมแผนพัฒนาทองถิ่น และ
แผนชุมชน จํานวน ๗๐ เลม

- มีแผนชุมชนที่มีคุณภาพ
สามารถเชื่อมโยงการ
แกไขปญหาในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นไดดี
ยิ่งขึ้น
- ประชาชนไดมีสวนรวม
ในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นและสามารถ
ตอบสนองตอความ
ตองการไดเหมาะสม
- เปนแนวทางสําหรับการ
พัฒนาทองถิ่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด
องคการบริหาร
สวนตําบล
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ : พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรค ใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเที่ยวที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๕ : พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ไดรับ
รับผิดชอบ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ทักษะความรูผูนําหมูบาน/
ชุมชน และบุคลากร ในการ
จัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาทองถิ่น

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ
ความรู ผูนําหมูบาน/ชุมชน ให
สามารถเปนแกนนําการพัฒนา
ที่เขมแข็ง
- เพื่อใหผูนํา คณะกรรมการใน
องคกรจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
และบุคลากร มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการในองคกรจัดทํา
๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ผูเขารับการ
แผนพัฒนาทองถิ่น/แผนชุมชน
อบรมไดรับ
สมาชิกสภาฯ กํานัน ผูใหญบาน
ความรูเพิม่ ขึ้น
คณะทํางานประสานแผนพัฒนาระดับ
รอยละ ๘๐
หมูบาน บุคลากรและผูที่เกี่ยวของ
จํานวน ๑๕๐ คน

- ผูนําชุมชน/หมูบาน มี
ศักยภาพในการขับเคลื่อน
แผนชุมชน/หมูบาน และ
สามารถเปนแกนนําที่
เขมแข็งมากยิ่งขึ้น
- ทําใหเกิดเครือขายความ
รวมมือภาคประชาชนใน
การพัฒนาทองถิ่น
- ทําใหปญหา/ความ
ตองการในแผนชุมชน/
หมูบาน ไดรับการแกไข
และพัฒนาตามแนวทางที่
ถูกตอง
- ทําใหบุคลากรมีความรู
เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ใน
การจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น

สํานักงานปลัด
องคการบริหาร
สวนตําบล
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ : พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรค ใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเที่ยวที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๕ : พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
หนวยงาน
(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(KPI)
ไดรับ
รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หลัก
(บาท)
๓ โครงการฝกอบรม
พัฒนาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการและ
พนักงานทองถิ่น
๔ โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ทองถิ่น

เพื่อพัฒนาขาราชการใหมีความรู มีทักษะ มีคุณธรรม
จริยธรรมและมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติราชการเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพ

๕ โครงการพัฒนา

-เพื่อใหขาราชการและพนักงาน มีความรูและความ
เขาใจในกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติงานมากขึ้น
-เพื่อใหผูเขารับการอบรมสัมมนา สามารถนําแนวคิดที่
ไดรบั จากการอบรมไปประยุกตใชในการพัฒนาการ
ทํางานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับประชาชน

สมรรถนะ
ขาราชการและ
พนักงานทองถิ่น

- เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรูและประสบการณการบริหาร
จัดการแนวใหมใหแกบุคลากรของ อบต.ละหาร
- เพื่อสรางความรัก ความสามัคคีของบุคลากรในสังกัดฯ
- เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
- เพื่อใหผูเขารับการอบรมสัมมนา สามารถนําแนวคิดที่
ไดรบั จากการอบรมไปประยุกตใชในการพัฒนาการ
ทํางานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับประชาชน

จัดอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ขาราชการและ
พนักงานทองถิ่น

-

-

๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐

๘๕๐,๐๐๐

จํานวนบุคลากร
ทีไ่ ดรบั การ
พัฒนา ไมนอย
กวารอยละ ๘๐

ขาราชการและพนักงาน
สํานักงานปลัด
สามารถปฏิบัติงานใหดีขึ้น องคการบริหาร
และนําความรูที่ไดรับไปใช
สวนตําบล
ใหเกิดประโยชนตอการ
ปฏิบัติงาน
ผูบริหาร, สมาชิก ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนบุคลากรที่ - บุคลากรในสังกัด เขาใจ
สภา อบต.,
ไดรับการ พัฒนา ถึงภารกิจ หนาที่
พนักงาน,
ไมนอยกวา
ตลอดจนนโยบายและ
ลูกจางประจํา และ
รอยละ ๘๐
แผนการพัฒนาของ อบต.
พนักงานจาง ของ
ละหาร
องคการบริหาร
- บุคลากรในสังกัด ไดมี
สวนตําบลละหาร
สวนรวมในภารกิจตาง ๆ
จํานวน ๒ รุน รุน
ที่ อบต.ละหาร
ละ ๑๐๐ คน
ดําเนินการ
- เปนการสรางความเขาใจ
อันดีและภาระหนาที่
ภายใน อบต. ละหาร
จัดอบรมพัฒนา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐
จํานวนบุคลากรที่ ขาราชการและพนักงาน
สมรรถนะ
ไดรับการ พัฒนา สามารถปฏิบัติงานใหดีขึ้น
ขาราชการและ
ไมนอยกวา
และนําความรูที่ไดรับไปใช
พนักงานทองถิ่น
รอยละ ๘๐
ใหเกิดประโยชนตอการ
ตามหลักสูตร
ปฏิบัติงาน
จํานวน ๒ รุน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ : พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรค ใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเที่ยวที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๕ : พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
(ผลผลิตของ
(KPI)
รับผิดชอบ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
โครงการ)
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๖ โครงการอบรมการ เพื่อสงเสริมใหขาราชการ พนักงาน
ปองกันการทุจริต ผูท่เี กี่ยวของ เปนบุคลากรที่มีความ
และประพฤติมิชอบ รับผิดชอบ ไมกระทําการทุจริต
และประพฤติผิดมิชอบในการ
ปฏิบัติงาน
๗ โครงการจัดจางทํา - เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายไดให
แผนที่ภาษีและ
ถูกตอง เปนระบบ และรวดเร็ว
ทะเบียนทรัพยสิน - เพื่อใหสามารถจัดเก็บภาษีได
(GIS)
อยางทั่วถึง ครบถวน และเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องในแตละป
- เพื่อใหมีขอมูลในการพัฒนา
วางแผนจัดการในพื้นที่ไดอยาง
ครอบคลุม
๘ โครงการเพิ่ม
- เพื่อสงเสริมสรางจิตสํานึกให
ประสิทธิภาพใน
ประชาชนมีสวนรวมในการเสีย
การจัดเก็บภาษี
ภาษี
- เพื่อเชิญชวนใหประชาชนชําระ
ภาษีภายในกําหนด

จัดอบรมการปองกันการ
ทุจริตและประพฤติผิดมิ
ชอบแกขาราชการ
พนักงาน และผูที่เกี่ยวของ
จํานวน ๑๒๐ คน
จัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน
(GIS) ใหครอบคลุม
พื้นที่ทั้งหมดของ อบต.ละ
หาร

- ประชาชนผูเสียภาษี
มีความรูหลักเกณฑ
และกําหนดเวลาการชําระ
ภาษี
- ประชาชนผูเสียภาษีเต็ม
ใจและใหความรวมมือเสีย
ภาษี

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

จํานวนบุคลากร
ที่ไดรับการ
พัฒนา ไมนอย
กวา รอยละ ๘๐

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ การจัดเก็บ
รายไดเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องไม
ต่ํากวา รอยละ
๘๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

การจัดเก็บ
รายไดเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องไม
ต่ํากวา รอยละ
๘๐

ผูเขารวมโครงการ
สํานักงานปลัด
สามารถปฏิบัติงานใหดีขึ้น องคการบริหารสวน
และนําความรูที่ไดรับไปใชให
ตําบล
เกิดประโยชนตอการ
ปฏิบัติงาน
- มีระบบแผนที่ภาษีและ
กองคลัง
ทะเบียนทรัพยสินที่มี
มาตรฐาน
- มีขอมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินที่พรอม
นําไปพัฒนาวางแผนจัดการ
ในพื้นที่ครอบคลุม
อบต. สามารถจัดเก็บภาษีได
เพิ่มตามเปาหมาย อยาง
ตอเนื่องไมต่ํากวารอยละ ๘๐
ในแตละป ตามแนวทางของ
กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ : พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรค ใหกบั ภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเที่ยวที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๕ : พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ไดรับ
รับผิดชอบหลัก
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๙ โครงการกอสรางและ
ปรับปรุงอาคารสถานที่
ในการรับบริการของ
อบต.ละหาร

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
อบต.ละหาร
๒. เพื่อใหประชาชนมี
ความพึงพอใจในการมารับ
บริการ
๓. เพื่อใหมีอาคารสถานที่
พรอมสําหรับบริการ
ประชาชน

- จัดซื้อและปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชใหมี
ประสิทธิภาพ
- ออกแบบและกอสรางอาคาร
- จางเหมาบริการตาง ๆ ตามแบบของ อบต.ละหาร
ดังนี้
(๑) จางเหมาติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศอาคารใหม
(๒) จางเหมาติดตั้งระบบโทรศัพทภายในอาคารใหม
(๓) จางเหมาติดตั้งระบบไฟสองสวางและพัดลมไฟฟา
รอบลานอเนกประสงคและเวที
(๔) ปรับปรุงพื้นลานอเนกประสงคบริเวณดานหนา
อบต.ละหาร โดยทําการปูยางแอสฟลท หนา ๐.๐๗
เมตร ตามแบบของ อบต.ละหาร
(๕) จางเหมาปรับปรุงหองประชุมสภา อบต.ละหาร
ประกอบดวย
- ชุดเครื่องขยายเสียงพรอมอุปกรณ
- โตะประชุมพรอมเกาอี้
- ชุดไมโครโฟนสําหรับประธานและผูเขารวมประชุม
พรอมลําโพง
- ชุดควบคุมและแหลงจายไฟ
- เครื่องฉายภาพแอลซีดีโปรเจคเตอร ขนาด ๒,๖๐๐
ANSI Lumens
- จอรับภาพชนิดขับเคลื่อนดวย มอเตอรไฟฟา ขนาด
๑๒๐ นิ้ว

๓,๘๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

แยกเปน
๑,๐๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐

-

-

-

-

๑,๕๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๘๕๐,๐๐๐

-

-

-

-

ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้น รอยละ
๘๐

ประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การไดรบั บริการ
จาก อบต.ละหาร

สํานักงานปลัด
องคการบริหารสวน
ตําบล

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ : พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรค ใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเที่ยวที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๕ : พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒
๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๒๕๖๕
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐

โครงการกอสรางหอง
เก็บของภายในองคการ
บริหารสวนตําบลละหาร
หมูที่ ๖

๑๑

โครงการกอสรางหอง
เก็บของดานหลังเวที
อบต.ละหาร หมูที่ ๖

รวม

๑๑ โครงการ

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
อบต.ละหาร
๒. เพื่อใหประชาชนมี
ความพึงพอใจในการมา
รับบริการ
๓. เพื่อใหมีอาคารสถานที่
พรอมสําหรับบริการ
ประชาชน

-

กอสรางหองเก็บของภายในองคการบริหาร
สวนตําบลละหาร หมูที่ ๖ ขนาดกวาง ๔.๐๐
- ๖.๕๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร ๒ ชั้นพื้นที่
รวมไมนอยกวา ๒๐๘.๐๐ ตารางเมตร ตาม
แบบที่ อบต.ละหาร กําหนด

กอสรางหองเก็บของดานหลังเวที อบต.ละ
หาร หมูที่ ๖ ขนาดกวาง ๒.๕๐ เมตร ยาว
๑๕.๐๐ เมตร พื้นที่รวมไมนอยกวา ๓๗.๕๐
ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ละหาร กําหนด
-

-

-

-

-

๑,๕๐๐,๐๐๐

-

-

๓๐๐,๐๐๐

-

-

๘,๒๕๐,๐๐๐ ๔,๔๕๐,๐๐๐ ๗,๔๐๐,๐๐๐ ๕,๗๐๐,๐๐๐ ๕,๘๐๐,๐๐๐

ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้น
รอยละ ๘๐

ประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การไดรับบริการ
จาก อบต.ละ
หาร

สํานักงานปลัด
องคการบริหาร
สวนตําบล

-

-

-
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ : พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรค ใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเที่ยวที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๕ : พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
หนวยงาน
(ผลผลิตของ
(KPI)
ไดรับ
รับผิดชอบ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
โครงการ)
หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑

จัดหาเครื่องมือ วัสดุและ
ครุภัณฑสําหรับงาน
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

เพื่อเตรียมความพรอมดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ให
สามารถปฏิบัติการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

รวม

๑ โครงการ

-

เครื่องมือและครุภัณฑ
๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ มีเครื่องมือพรอม
ตามความจําเปนและ
ในการปฏิบัติงาน
เหมาะสม เชน ครุภัณฑ
รอยละ ๘๐
เครื่องดับเพลิง วิทยุสื่อสาร
ฯลฯ
๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐
-

การปฏิบัติงานดานการ
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
-

สํานักงานปลัด
องคการบริหารสวน
ตําบล
-

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ : พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรค ใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเที่ยวที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๕ : พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
๕.๓ แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน
(ผลผลิตของ ๒๕๖๑
(KPI)
ไดรับ
รับผิดชอบ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
โครงการ)
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑

โครงการประกัน ๑.เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา พัฒนาระบบประกัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพและ
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง
๒.เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให
ไดรบั การรับรองมาตรฐานการศึกษา
จากการประเมินของ สมศ.รอบตอไป
๒ โครงการสนับสนุน เพื่อสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
คาใชจายการ
สถานศึกษา ไดแก อาหารกลางวัน
บริหารสถานศึกษา สําหรับนักเรียน ศพด., คาพัฒนาครู
ผูดูแลเด็ก และคาใชจายอื่น ๆ
เปนตน
๓ โครงการฝกอบรม เพื่อใหพนักงานสวนตําบลและครู
และศึกษาดูงาน
ผูดูแลเด็กมีทักษะ ความรู ความเขาใจ
พนักงานสวน
ในมาตรฐานกลางและแนวทางการ
ตําบลและครู
บริหาร
ผูดูแลเด็ก
รวม
๓ โครงการ
-

ดําเนินการนิเทศครู
และนักเรียนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง ๗ แหงของ
อบต.ละหาร

สนับสนุนใหศูนย
พัฒนาเด็กเล็กใน
พื้นที่ตําบลละหาร
พนักงานสวนตําบล
และครูผูดูแลเด็กทั้ง
๗ ศูนย
-

-

-

๓,๐๐๐

-

-

สถานศึกษามีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้นรอยละ ๘๐ และ
ไดรบั การตรวจประเมิน
ของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการ ศึกษาแนว
ใหม

ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กที่
ไดรบั การตรวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายในมีประสิทธิ ภาพ
มากยิ่งขึ้นเพื่อรอรับ
การประเมินรอบตอไป

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ สถานศึกษาไดรับการ
สถานศึกษาไดรับการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น รอยละ ๘๐ พัฒนา และมีคาใชจาย
ในการบริหารเพิ่มมาก
ขึ้น
๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

พนักงานและครูที่มีทักษะ พนักงานสวนตําบล
ความรูเพิ่มขึ้น รอยละ ๘๐ และครูผูดูแลเด็กมี
ความรู ความเขาใจใน
มาตรฐานกลางและ
แนวทางการบริหาร
๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๓,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐
-

-
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ : พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรค ใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเที่ยวที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๕ : พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
๕.๔ แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ไดรับ
รับผิดชอบ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการตอเติมและ
ตกแตงหองปฏิบัติการ
หนวยบริการการแพทย
ฉุกเฉินตําบลละหาร

- เพื่อใหมีสถานที่ใชเปนหอง
ปฏิบัติงานการใหบริการหนวย
บริการการแพทยฉุกเฉินที่ได
มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
- เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่
สะดวก

๒ โครงการปรับปรุง
มาตรฐานบริการดาน
การสาธารณสุขใน
สํานักงาน

- เพื่อปรับปรุง ตอเติม ตกแตงหอง
ปฏิบัติงานใหไดมาตรฐานการ
บริการดานการสาธารณสุข เชน
หองปฐมพยาบาล งานสงเสริม
สุขภาพ ฯลฯ ภายในสํานักงาน ไว
บริการประชาชนผูมาติดตองาน
บริการ
- เพื่อปรับปรุงการใหบริการแก
ประชาชนใหมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม มีคุณภาพและได
มาตรฐานดานการบริการแก
ประชาชน

จางเหมาตอเติม และตกแตงหอง
ปฏิบัติงาน พรอมจัดใหมีต/ู โตะ/
อุปกรณ ฯลฯ ประกอบการทํางาน
พรอมติดตั้งผามาน ติดตั้งระบบไฟฟา
อุปกรณที่จําเปน ตามมาตรฐานการ
ใหบริการหนวยบริการการแพทย
ฉุกเฉินตามแบบที่ อบต.ละหาร
กําหนด จํานวน ๑ หอง
จางเหมาปรับปรุง ตอเติม ตกแตง
หองปฏิบัติงาน พรอมจัดใหมีต/ู โตะ/
อุปกรณประกอบการทํางาน ติดตั้ง
ผามาน พรอมติดตั้งระบบไฟฟา
อุปกรณที่จําเปน ตามมาตรฐานการ
ใหบริการปฐมพยาบาล การสงเสริม
สุขภาพ ฯลฯ

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐

- มีสถานที่ใชเปน
หองปฏิบัติงานการ
ใหบริการหนวย
บริการการแพทย
ฉุกเฉินที่ไดมาตรฐาน
จํานวน ๑ หอง

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐

- มีสถานที่ใชเปน
หองปฏิบัติงานการ
บริการดานการ
สาธารณสุขที่ได
มาตรฐาน จํานวน ๑
หอง

- มีสถานที่ปฏิบัติงาน
การใหบริการหนวย
บริการการแพทยฉุกเฉิน
ที่ไดมาตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพในการ
ใหบริการประชาชน
- ประชาชนเกิดความพึง
พอใจในการบริการ
- สถานที่ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
เหมาะสมไดมาตรฐาน
คุณภาพดานการ
ใหบริการสาธารณสุขแก
ประชาชน
- ประชาชนเกิดความพึง
พอใจในการใหบริการ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ : พัฒนาเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรค ใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเที่ยวที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๕ : พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
๕.๔ แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑
(KPI)
รับผิดชอบ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓

โครงการ
ฝกอบรม
ชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเบื้องตน
(EMS)

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานกูชีพฉุกเฉิน
(EMS) ของบุคลากรและ
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

- สงเสริมและสนับสนุนการ
ฝกอบรมของบุคลากรและ
เจาหนาที่ดานการปฏิบัติงานกู
ชีพฉุกเฉิน (EMS) ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตาม
หลักสูตร ของระบบการการ
บริการการแพทยฉุกเฉิน

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

- ผูผานการฝกอบรม
สามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
รอยละ ๙๐

๔

โครงการพัฒนา
ระบบการ
ปฏิบัติงานกูชีพ
ฉุกเฉิน

-เพื่อพัฒนาระบบ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานกูชีพฉุกเฉินให
ไดมาตรฐานระบบการ
บริการการแพทยฉุกเฉิน

- ดําเนินการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ ครุภัณฑทาง
การแพทยตามมาตรฐานการ
บริการการแพทยฉุกเฉินให
เพียงพอ
-ดําเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ
อื่น ๆ เพื่อการพัฒนางาน

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

-

-

-

- วัสดุ อุปกรณ ตาง ๆ
ในระบบงานมีความ
เพียงพอและได
มาตรฐานระบบการ
บริการการแพทย
ฉุกเฉิน รอยละ ๑๐๐

รวม

๔ โครงการ

-

-

๑,๓๕๐,๐๐๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๑,๑๕๐,๐๐๐ ๑,๑๕๐,๐๐๐ ๑,๑๕๐,๐๐๐

-

- บุคลากรและเจาหนาที่
ไดรบั การพัฒนาความรู
และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานกูช ีพฉุกเฉิน
(EMS) ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ประชาชนผูประสบ
อุบัติเหตุ
ฉุกเฉินในเขตพื้นที่ ไดรับ
การชวยเหลือไดอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
เกิดความปลอดภัยในชีวิต
- ระบบการบริการ
การแพทยฉุกเฉิน อบต.ละ
หาร มีการปฏิบัติงานที่มี
ระบบและมีประสิทธิภาพ
ไดมาตรฐานของระบบการ
บริการการแพทยฉุกเฉิน
-ประชาชนผูรับบริการมี
ความปลอดภัยและพึง
พอใจในงานบริการ
-

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

-
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๖ : พัฒนา สงเสริม และอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงาม
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนา สงเสริม และอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงาม
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(KPI)
รับผิดชอบ
โครงการ)
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริ
สมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร
ราชวโรดม บรมนาถบพิตร
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
๒ โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓ โครงการกอสรางซุมสะพานลอย
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

เพือ่ ใหประชาชนเกิดความ
จงรักภักดี เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย และสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และ
โอกาสพระบรมราชาภิเษก
ประจําป ๒๕๖๒

๔ โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย

เพื่อใหประชาชนเกิดความ
จงรักภักดี เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย และสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ สถาบัน
พระมหากษัตริยทุกพระองค

- จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ
- จัดทําซุมนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ
- ประชาชนเขารวม
โครงการ ประมาณ
๕๐๐ คน ฯลฯ

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีสวน
รวมในการ
เทิดทูนสถาบัน
ฯ รอยละ ๘๐

-

-

กอสรางซุมสะพานลอย
เฉลิมพระเกียรติ ขนาด
๓๘.๐๐ เมตร (ตาม
แบบของ อบต.ละหาร)

-

๓,๕๐๐,๐๐๐

-

-

-

- จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ
- จัดทําซุมนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ
- ประชาชนเขารวม
โครงการ ประมาณ
๕๐๐ คน ฯลฯ

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

-

-

-

ประชาชนที่ไดเขารวมงาน
มีความจงรักภักดี เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย
และสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ

สํานักงานปลัด
องคการบริหาร
สวนตําบล

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
ซุมเฉลิมพระ
-ประชาชนเกิดความจงรักภักดี
เกียรติฯ จํานวน ตอสถาบันพระมหากษัตริย
๑ แหง
-มีความสามัคคีเกิดความมั่งคง
ของสถาบันพระมหากษัตริย
และความมั่งคงของชาติ
ประชาชนมีสว น ประชาชนที่ไดเขารวมงาน
รวมในการ
มีความจงรักภักดี เทิดทูน
เทิดทูนสถาบัน สถาบันพระมหากษัตริย
ฯ รอยละ ๘๐
และสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๖ : พัฒนา สงเสริม และอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงาม
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนา สงเสริม และอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงาม
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
(ผลผลิตของ ๒๕๖๑
(KPI)
รับผิดชอบ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
โครงการ)
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
๕

โครงการจัดงานรัฐพิธี
และพระราชพิธีตาง ๆ

เพื่อใหประชาชนเกิดความ
จงรักภักดี เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย และสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ

๖

โครงการจัดพิธีวางพวง
มาลาถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย
รัชกาลที่ ๕

เพื่อใหประชาชนเกิดความ
จงรักภักดี เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย และสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ

๗

โครงการจัดพิธีวางพวง
มาลาถวายราชสักการะ
รัชกาลที่ ๙

เพื่อใหประชาชนเกิดความ
จงรักภักดี เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย และสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ

รวม

๗ โครงการ

-

- จัดกิจกรรมเฉลิม
๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐
พระชนมพรรษาฯ
- จัดทําซุม
นิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติ
ฯลฯ
- จัดกิจกรรมเฉลิม
๑๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
พระชนมพรรษาฯ
- ประชาชนเขารวม
โครงการ ประมาณ
๓๐๐ คน
- จัดกิจกรรมเฉลิม
๑๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
พระชนมพรรษาฯ
- ประชาชนเขารวม
โครงการ ประมาณ
๓๐๐ คน
๑,๖๐๐,๐๐๐ ๕,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐

ประชาชนมี
สวนรวมในการ
เทิดทูนสถาบันฯ
รอยละ ๘๐

ประชาชนที่ไดเขารวมงาน มี
ความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย และสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ

ประชาชนมี สวน
รวมในการเทิดทูน
สถาบันฯ รอยละ
๘๐

ประชาชนที่ไดเขารวมงาน มี
ความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย และสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ

ประชาชนมี สวน
รวมในการเทิดทูน
สถาบันฯ รอยละ
๘๐

ประชาชนที่ไดเขารวมงาน มี
ความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย และสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ

-

-

สํานักงานปลัด
องคการบริหาร
สวนตําบล

-
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๖ : พัฒนา สงเสริม และอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงาม
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนา สงเสริม และอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงาม
๖.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
โครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑

โครงการพัฒนาและอนุรักษ
ทรัพยากรและวัฒนธรรม
พื้นบาน
รวม
๑ โครงการ

เพื่อสงเสริมและอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรม
พื้นบาน
-

ประชาชนในพื้นที่
จํานวน ๑๐๐ คน
-

-

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

-

-

-

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

-

-

ประชาชนไดพัฒนาและ
อนุรกั ษวัฒนธรรมพื้นบาน
รอยละ ๗๐
-

ประชาชนใหความสําคัญกับ
ภูมิปญญาทองถิ่นและ
วัฒนธรรมพื้นบาน
-

กองสวัสดิการสังคม
-
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๖ : พัฒนา สงเสริม และอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงาม
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนา สงเสริม และอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงาม
๖.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่ โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
(ผลผลิตของ
(KPI)
รับผิดชอบ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
โครงการ)
หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการจัดตั้งศูนย เพื่อเปนแหลงเรียนรูพื้นบานทาง
วัฒนธรรมชุมชน
วัฒนธรรม
ประจําตําบล

จัดตั้งสภาวัฒนธรรม
ชุมชนจํานวนอยางนอย
๒ ชุมชน

๒ โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต

เพื่อฟนฟูวัฒนธรรมประเพณี การ
แสดงความกตัญูตอผูสูงอายุ และ
จัดกิจกรรมวันสงกรานต อนุรักษ
ประเพณีอันดีงาม
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี การ
แสดงความกตัญูตอแมน้ํา ลําคลอง
และอนุรักษประเพณีอันดีงาม

ประชาชนไดมีสวนรวม ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนรวมกัน
ในโครงการดังกลาว
อนุรักษประเพณี
จํานวนไมนอยกวา ๕๐๐
รอยละ ๘๐
คน
ประชาชนไดมีสวนรวม ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนรวมกัน
ในโครงการดังกลาว
อนุรักษประเพณี
จํานวน ๕๐๐ คน
รอยละ ๘๐

เพื่อฟนฟูวัฒนธรรมประเพณีแห
เทียนจํานําพรรษาเนื่องในวัน
เขาพรรษา และอนุรักษประเพณี อัน
ดีงามของทองถิ่น
- เพื่อใหประชาชนทุกคนไดพัฒนา
คุณธรรมในทุกดานแบบองครวม
- เพื่อพัฒนาสังคมใหยั่งยืนดวยมิติ
ทางศาสนา สรางคนดี โดยปฏิบัติ
ตามหลักธรรมคําสั่งสอนทางศาสนา
ที่นับถือ

ประชาชนไดมีสวนรวม
ในโครงการดังกลาว
จํานวน ๒๐๐ คน

๓ โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทย
ประเพณีลอย
กระทง
๔ โครงการจัดงาน
ประเพณีแหเทียน
จํานําพรรษา เนื่อง
ในวันเขาพรรษา
๕ โครงการอบรม
คุณธรรม-จริยธรรม
ตามหลักศาสนาแก
เยาวชนและ
ประชาชน

-

๗๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

-

๗๐,๐๐๐

-

๗๐,๐๐๐

-

มีแหลงเรียนรูทาง
วัฒนธรรม จํานวน
๑ แหง

๗๐,๐๐๐

ประชาชนรวมกัน
อนุรักษประเพณี
รอยละ ๘๐

- กลุมเด็กและเยาวชน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่
ในพื้นที่
เขารับการอบรม
- กลุมประชาชนทั่วไปใน
ไมนอยกวา ๑๐๐
พื้นที่
คน
- กลุมเจาหนาที่ของรัฐ
ทุกภาคสวนในพื้นที่

ชุมชนไดฟนฟูและอนุรกั ษรวบรวม
รักษาไวเปนระเบียบ สะดวกตอการ
ดูแลรักษาใหแกอนุชนรุนหลัง

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

รวมกันรักษาประเพณีอันมีเอกลักษณ
และมรดกทางวัฒนธรรมไดรวบรวม
รักษาไวใหแกอนุชนรุนหลัง
ประชาชนชาวไทยไดรวมกันรักษา
ประเพณีอันมีเอกลักษณและมรดก
ทางวัฒนธรรมไดรวบรวมรักษาไว
ใหแกอนุชนรุนหลัง
รวมกันรักษาประเพณีอันมีเอกลักษณ
และมรดกทางวัฒนธรรมไดรวบรวม
รักษาไวใหแกอนุชนรุนหลัง
เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป
และเจาหนาที่ของรัฐทุกภาคสวน ได
นําหลักธรรมคําสั่งสอนทางศาสนาที่
นับถือมาใชดําเนินชีวิต ประจําวันได
เปนอยางดี
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๖ : พัฒนา สงเสริม และอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงาม
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนา สงเสริม และอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงาม
๖.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
(ผลผลิตของ
(KPI)
รับผิดชอบ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
โครงการ)
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๖ สงเสริมและสนับสนุนการ ๑. เพื่อสงเสริมกิจกรรมทาง
จัดกิจกรรมทางศาสนา
ศาสนาและอนุรักษ
และวัฒนธรรม
ศิลปะวัฒนธรรม
๒. เพื่อสงเสริมสนับสนุน
หนวยงานตางๆ ดําเนิน
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอ
ประชาชน
๓. เพื่อกอใหเกิดการมีสวนรวม
และเสริมสรางความสามัคคี
๗ โครงการฝกอบรม
เพื่อเผยแผคุณธรรม จริยธรรม
เสริมสรางประสิทธิภาพ และสรางความรู ความเขาใจ
ผูสอนศาสนาอิสลาม
ตามหลักศาสนาอิสลาม
(ฟรดูอีน)
๘ โครงการจัดงานวันตรุษ
เพื่อเผยแผคุณธรรม จริยธรรม
อีดิ้ลฟตริและวันตรุษ
และสรางความรู ความเขาใจ
อีดิ้ลอัฎฮาตามหลักศาสนา วันตรุษ ตามหลักศาสนาอิสลาม
อิสลาม
๙ โครงการสนับสนุนการ
เพื่อสนับสนุนมัสยิดในการปฏิบัติ
ปฏิบัติศาสนกิจและ
ศาสนกิจและสงเสริมกิจกรรมละ
สงเสริมกิจกรรมละศีลอด ศีลอดในเดือนรอมฎอน ของผู
(เดือนรอมฎอน)
นับถือศาสนาอิสลาม

๑. อุดหนุนมัสยิด
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน มัสยิดและ
และหนวยงานทาง
หนวยงานศาสนาที่
ศาสนาอื่น ๆ
ไดรบั การสนับสนุน
๒. อุดหนุนงานดาน
จํานวน ๗ แหง
ศาสนาแกสวน
ราชการอื่น
๓. จัดกิจกรรมดาน
ศาสนาใหแก
ประชาชนในพื้นที่
จัดฝกอบรมเสริมสราง ๖๐๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐ ผูสอนศาสนาที่เขา
ประสิทธิภาพผูสอน
รับการอบรมมี
ศาสนา จํานวน ๑๐๐
ความรูเพิ่มขึ้น
คน
รอยละ ๗๐
มัสยิดในตําบลละหาร ๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนเขารวม
ทั้ง ๗ แหง
โครงการ ไมนอ ย
กวา ๕๐๐ คน
มัสยิดในตําบลละหาร
ทั้ง ๗ แหง

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ประชาชนเขารวม
โครงการ ไมนอย
กวา ๕๐๐ คน

๑. มัสยิดและหนวยงานทาง
ศาสนาสามารถดําเนิน
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอ
ประชาชน
๒. อบต. สามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชน
ในการดําเนินกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตามหลักคําสอน
ทางศาสนา
ผูเขารับการอบรมนําความรู
ความสามารถไปใชประโยชน

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ประชาชนผูของผูนับถือ
ศาสนาอิสลามไดประโยชนใน
วันออกฮัจยี ตามหลักศาสนา
อิสลาม
ประชาชนผูนับถือศาสนา
อิสลามไดประโยชนในกิจกรรม
การปฏิบัติศาสนกิจและ
สงเสริมกิจกรรมการละศีลอด
ในเดือนรอมฎอน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร

213
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๖ : พัฒนา สงเสริม และอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงาม
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนา สงเสริม และอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงาม
๖.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐ โครงการกอสราง

เพื่อใหมีอาคารสําหรับการ กอสราง
๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ปรับปรุง และซอมแซม เรียนการสอนจริยธรรมที่ กอสรางอาคารจริยธรรม คสล.พรอม
ไดรับ
ศูนยอบรมจริยธรรม
พรอมและสะดวก
หองน้ําประจําหมูบาน รร.อิสลามสัมพันธ
ประโยชน
ประจําหมูบาน/อาคาร
สาขา ๑ ม.๑, ขยายตอจากศูนยอบรม
รอยละ ๘๐
สอนศาสนา
จริยธรรมเดิม ม.๒, โรงเรียนวิทยาทาน
อิสลาม ม.๓, บานเกาะดอน ม.๔ หรือ
บริเวณที่กําหนด ตามแบบของ อบต.
ละหาร
ปรับปรุง/ซอมแซม
ปรับปรุงซอมแซมศูนยอบรมจริยธรรมขันติ
ธรรม ม.๗, ปรับปรุงอาคารเรียนสอน
ศาสนา (สุเหราเขียว) ม.๘ หรือบริเวณที่
กําหนด
เพื่อใหศูนยบริหารอิสลาม กอสรางกําแพงพรอมปรับปรุงภูมิทัศน
๒,๐๐๐,๐๐๐
ประชาชน
๑๑ โครงการกอสราง
กําแพงพรอมปรับปรุง ประจําจังหวัดนนทบุรี มี ศูนยบริหารอิสลามประจําจังหวัดนนทบุรี
ไดรับ
ภูมิทัศนศูนยบริหาร
ความสวยงาม เปน
(ตามแบบที่ อบต.ละหารกําหนด)
ประโยชน
อิสลามประจําจังหวัด ระเบียบเรียบรอย
รอยละ ๘๐
นนทบุรี
รวม

๑๑ โครงการ

-

-

๙,๘๒๐,๐๐๐ ๘,๒๒๐,๐๐๐ ๗,๘๒๐,๐๐๐ ๗,๘๒๐,๐๐๐ ๗,๘๒๐,๐๐๐

-

มีอาคารการเรียน
การสอนจริยธรรม
สําหรับการเรียน
การสอน

ศูนยบริหาร
อิสลามประจํา
จังหวัดนนทบุรี
มีความสวยงาม
เปนระเบียบ
เรียบรอย
-

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
๒๕๖๑
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการกอสรางสะพาน คสล.
ขามคลองลํารี หมูที่ ๑ ต.ละหาร
เชื่อมหมูที่ ๑๓ ต.บางบัวทอง

โครงการกอสราง ปรับปรุง
ซอมแซมสะพาน

๒ โครงการกอสรางเขื่อน คสล.
พรอมทางเดินเทาริมคลองลํารี
หมูที่ ๑
๓ โครงการกอสรางเขื่อน คสล.
พรอมทางเดินเทาริมคลองลาก
คอน หมูที่ ๕ เชื่อมหมูที่ ๖ (หลัง
ที่วาการอําเภอบางบัวทอง)
๔ โครงการกอสรางเขื่อน คสล.
พรอมทางเดินเทาริมคลองลําโพ
หมูที่ ๔

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
และประชาชนเดินทางได
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
และประชาชนเดินทางได
สะดวกรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนไดมีเสนทาง
๕,๐๐๐,๐๐๐
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
ตลอดจนเปนระบบระบายน้ํามิให
เกิดน้ําทวมขังในพื้นที่
เขื่อน คสล. พรอมทางเดินเทา
๒๑,๐๐๐,๐๐๐
คสล. ริมคลองลํารี หมูที่ ๑ (ตาม
แบบของ อบต. ละหาร)
เขื่อน คสล. พรอมทางเดินเทา
๒๑,๔๖๑,๐๐๐
คสล. ริมคลองลากคอน หมูที่ ๕
(ตามแบบของ อบต.ละหาร)

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
และประชาชนเดินทางได
สะดวกรวดเร็ว

เขื่อน คสล. พรอมทางเดินเทา
คสล. ริมคลองลําโพ หมูที่ ๔
(ตามแบบของ อบต. ละหาร)

-

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

-

-

-

-

ประชาชนมีเสนทาง
สัญจรไปมาไดสะดวก
รอยละ ๘๐

-

-

-

-

-

-

-

-

ประชาชนที่ไดรับ
ประโยชน
รอยละ ๘๐
ประชาชนที่ไดรับ
ประโยชน
รอยละ ๘๐

ประชาชนมี
เสนทางการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว
ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ปองกันน้ําทวม
ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ปองกันน้ําทวม

๒๑,๔๖๑,๐๐๐

-

-

-

ประชาชนที่ไดรบั
ประโยชน
รอยละ ๘๐

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ปองกันน้ําทวม

กองชาง
กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑
(KPI)
ไดรับ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
๕ โครงการกอสรางเขื่อน คสล. พรอม
ทางเดินเทา ริมคลองลากคอน หมู
ที่ ๕ เชื่อมหมูที่ ๖ (หลังที่วาการ
อําเภอบางบัวทอง) (เสนอโดย
ประชาคม อบต. ป ๕๔)
๖ โครงการกอสรางเขื่อน คสล. พรอม
ทางเดินเทา ริมคลองลําโพ หมูที่ ๑
เชื่อม หมูที่ ๔ (เสนอโดยประชาคม
อบต. ป ๕๒)
๗ โครงการกอสรางเขื่อนกั้นน้ํา คสล.
เลียบคลองลําโพ หมูที่ ๒-หมูที่ ๓
(เสนอโดยประชาคม อบต. ป ๕๑)

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม และ
ประชาชนเดินทางไดสะดวก
รวดเร็ว และแกปญหาเรื่อง
การจราจร

๘ โครงการกอสรางเขื่อน คสล. ริม
คลองลากคอน จากสะพาน อบจ.
หมูที่ ๖ ถึงเขต หมูที่ ๕ พรอม
ทางเดินเทาและราว กันตก (เสนอ
โดยประชาคม อบต. ป ๕๔)
๙ โครงการกอสรางเขื่อน คสล. เลียบ
คลองลากคอนหลังโรงเรียนสุเหรา
ลากคอน ถึงบาน ลุงหยัด หมูที่ ๖
(ชวงที่ ๑) (เสนอโดยประชาคม
อบต.ป ๕๔)

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม และ
ประชาชนเดินทางไดสะดวก
รวดเร็ว และแกปญหาเรื่อง
การจราจร
เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม

เขื่อน คสล. พรอมทางเดิน
เทา คสล. ริมคลองลากคอน
ระยะทางประมาณ ๕๐๐
เมตร (ตามแบบแปลน อบต.
ละหาร)
เขื่อน คสล.ริมคลองลําโพ
ยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร
(ตามแบบแปลน อบต. ละ
หาร)
เขื่อน คสล. ยาวประมาณ
๑,๐๐๐ เมตร (ตามแบบ
แปลน อบต. ละหาร)

๒๑,๔๖๑,๐๐๐

-

-

-

-

ประชาชนไดรบั
ประโยชน
รอยละ ๘๐

-

๒๑,๔๖๑,๐๐๐

-

-

-

ประชาชนที่
ไดรบั ประโยชน
รอยละ ๘๐

๗,๕๐๐,๐๐๐

๗,๕๐๐,๐๐๐

-

-

-

เขื่อน คสล. ระยะทาง
๘,๒๕๐,๐๐๐
ประมาณ ๑๗๐ เมตร
(ตามแบบแปลน อบต. ละหาร)

-

-

-

-

เขื่อน คสล. ระยะทาง
๗,๕๐๐,๐๐๐
ประมาณ ๕๐๐ เมตร
(ตามแบบแปลน อบต. ละหาร)

-

-

-

-

แบบ ผ.๐2/๑

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ปองกันน้ําทวมและจาก
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ปองกันน้ําทวม

จังหวัดนนทบุรี/
อบจ./กองชาง/สวน
ราชการอื่น

จํานวน
ประชาชนที่
ไดรบั ประโยชน
รอยละ ๘๐
จํานวน
ประชาชนที่
ไดรบั ประโยชน
รอยละ ๘๐

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ปองกันน้ําทวม

จังหวัดนนทบุรี/
อบจ./กองชาง/สวน
ราชการอื่น

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ปองกันน้ําทวม

จังหวัดนนทบุรี/
อบจ./กองชาง/สวน
ราชการอื่น

จํานวน
ประชาชนที่
ไดรบั ประโยชน
รอยละ ๘๐

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ปองกันน้ําทวม

จังหวัดนนทบุรี/
อบจ./กองชาง/สวน
ราชการอื่น

จังหวัดนนทบุร/ี
อบจ./กองชาง/สวน
ราชการอื่น
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรเี พื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๑
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๐ โครงการกอสรางเขื่อน
คสล. เลียบคลองลากคอน
จากบานลุงหยัด ถึงวัดสาม
งาม หมูที่ ๖ (ชวงที่ ๒)
(เสนอโดยประชาคม อบต.
ป ๕๔)
๑๑ โครงการกอสรางเขื่อนกั้น
น้ํา คสล.พรอมทางเดินเทา
ตั้งแตบานหมอเลาะห ถึง
ถนนขาง รพ.สต.สุเหรา
แดง หมูที่ ๗ (เสนอโดย
ประชาคม อบต. ป ๕๔)
๑๒ โครงการกอสรางเขื่อนกั้น
น้ําริมคลองลากคอน ตั้งแต
สะพานวัดสามงาม–
สะพาน ร.ร. สามัคคี หมูที่
๗ (เสนอโดยประชาคม
อบต. ป ๕๔)

แบบ ผ.๐2/๑

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม

เขื่อน คสล. ระยะทางประมาณ ๕๐๐
เมตร (ตามแบบแปลน อบต. ละหาร)

๗,๕๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

จํานวน
ประชาชนที่
ไดรบั
ประโยชน
รอยละ ๘๐

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจาก
การปองกันน้ํา
ทวม

จังหวัดนนทบุรี/
อบจ./กองชาง/
สวนราชการอื่น

เพื่อประชาชนเดินทางไดสะดวก
รวดเร็ว และแกไขปญหาน้ําทวม

เขื่อนกั้นน้ํา คสล. พรอมทางเดินเทา
กวาง ๑.๒๐ เมตร ยาวประมาณ ๖๐๐
เมตร (ตามแบบแปลน อบต. ละหาร)

๗,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

จํานวน
ประชาชนที่
ไดรบั
ประโยชน
รอยละ ๘๐

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจาก
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจร

จังหวัดนนทบุร/ี
อบจ./กองชาง/
สวนราชการอื่น

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง

เขื่อน คสล. ระยะทางประมาณ
๑,๐๐๐ เมตร (ตามแบบแปลน อบต.
ละหาร)

๗,๕๐๐,๐๐๐

๗,๕๐๐,๐๐๐

-

-

-

จํานวน
ประชาชนที่
ไดรบั
ประโยชน
รอยละ ๘๐

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจาก
การปองกันน้ํา
ทวม

จังหวัดนนทบุรี/
อบจ./กองชาง/
สวนราชการอื่น
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๓ โครงการกอสรางเขื่อน
คสล. ริมคลองตาคลาย
ใหญ ฝงตะวันตก ตะวันออก หมูที่ ๗
(เสนอโดยประชาคม ป
๕๕)

เพื่อปองกันการกัดเซาะของน้ําและการ
พังทลายของดินริมคลอง และสามารถ
ใชประโยชนไดเต็มพื้นที่ ตลอดจน
สามารถใชเสนทางคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว และไดมาตรฐานในการสัญจร
ไป-มา

๑๔ โครงการกอสรางเขื่อน
คสล. ริมคลองเจก ทั้ง
สองฝงคลอง หมูที่
๗,๘ (เสนอโดย
ประชาคม ป ๕๕)

เพื่อปองกันการกัดเซาะของน้ําและการ
พังทลายของดินริมคลอง และสามารถ
ใชประโยชนไดเต็มพื้นที่ ตลอดจน
สามารถใชเสนทางคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว และไดมาตรฐานในการสัญจร
ไป-มา

๑๕ โครงการกอสรางเขื่อน
คสล. ริมคลองลาก
คอน หมูที่ ๔,๕,๖,๗
(เสนอโดยประชาคม ป
๕๕)

เพื่อปองกันการกัดเซาะของน้ําและการ
พังทลายของดินริมคลอง และสามารถ
ใชประโยชนไดเต็มพื้นที่ ตลอดจน
สามารถใชเสนทางคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว และไดมาตรฐานในการสัญจร
ไป-มา

กอสรางเขื่อน คสล. ยาวประมาณ
๒๕๙,๐๐๐,๐๐๐
๓,๗๐๐.๐๐ เมตร พรอมยกระดับถนน คสล.
กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๓,๗๐๐.๐๐
เมตร คอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา ๑๘,๕๐๐ ตารางเมตร ไหล
ทางหินคลุกตามสภาพ ตามแบบของ อบต.ละ
หาร
กอสรางเขื่อน คสล. ยาวประมาณ
๒๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๓,๐๐๐.๐๐ เมตร พรอมยกระดับถนน คสล.
กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๓,๐๐๐.๐๐
เมตร คอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา ๑๘,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล
ทางหินคลุกตามสภาพ ตามแบบของ อบต.
ละหาร
กอสรางเขื่อน คสล. ยาวประมาณ
๗๔๙,๐๐๐,๐๐๐
๑๐,๗๐๐.๐๐ เมตร พรอมยกระดับถนน
คสล. กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาวประมาณ
๑๐,๗๐๐.๐๐ เมตร คอนกรีตหนาเฉลี่ย
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๕๓,๕๐๐
ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกตามสภาพ ตาม
แบบของ อบต.ละหาร

แบบ ผ.๐2/๑

ผลที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

-

-

จํานวน
ประชาชนที่
ไดรบั
ประโยชน
รอยละ ๘๐

สามารถ
ปองกันน้ําทวม
และการ
พังทลายของ
ดินไดเปนอยาง
ดี

จังหวัดนนทบุร/ี
อบจ./กองชาง/
สวนราชการอื่น

-

-

-

-

จํานวน
ประชาชนที่
ไดรบั
ประโยชน
รอยละ ๘๐

สามารถ
ปองกันน้ําทวม
และการ
พังทลายของ
ดินไดเปนอยาง
ดี

จังหวัดนนทบุร/ี
อบจ./กองชาง/
สวนราชการอื่น

-

-

-

-

จํานวน
ประชาชนที่
ไดรบั
ประโยชน
รอยละ ๘๐

สามารถ
จังหวัดนนทบุร/ี
ปองกันน้ําทวม อบจ./กองชาง/
และการ
สวนราชการอื่น
พังทลายของ
ดินไดเปนอยาง
ดี
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
๑๖ โครงการกอสราง
เขื่อน คสล. ริม
คลองลํารี หมูที่
๗,๘,๙ (เสนอโดย
ประชาคม ป ๕๕)

เพื่อปองกันการกัดเซาะของน้ําและ
การพังทลายของดินริมคลอง และ
สามารถใชประโยชนไดเต็มพื้นที่
ตลอดจนสามารถใชเสนทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และได
มาตรฐานในการสัญจรไป-มา

๑๗ โครงการกอสราง
เขื่อน คสล. ริม
คลองลากคอน
หมูที่ ๗ (เสนอโดย
ประชาคม ป ๕๕)

เพื่อปองกันการกัดเซาะของน้ําและ
การพังทลายของดินริมคลอง และ
สามารถใชประโยชนไดเต็มพื้นที่
ตลอดจนสามารถใชเสนทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และได
มาตรฐานในการสัญจรไป-มา

๑๘

เพื่อปองกันการกัดเซาะของน้ําและ
การพังทลายของดินริมคลอง และ
สามารถใชประโยชนไดเต็มพื้นที่
ตลอดจนสามารถใชเสนทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และได
มาตรฐานในการสัญจรไป-มา

โครงการกอสราง
เขื่อน คสล. บาน
เกาะดอน หมูที่ ๔
(เสนอโดย
ประชาคม ป ๕๕)

กอสรางเขื่อน คสล. ยาวประมาณ
๘,๐๐๐.๐๐ เมตร พรอมยกระดับถนน
คสล. กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาวประมาณ
๘,๐๐๐.๐๐ เมตร คอนกรีตหนาเฉลี่ย
๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา
๔๘,๐๐๐ ตารางเมตรไหลทางหินคลุก
ตามสภาพ ตามแบบของ อบต.ละหาร
กอสรางเขื่อน คสล. ยาวประมาณ
๑,๘๐๐.๐๐ เมตร พรอมยกระดับถนน
คสล. กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาวประมาณ
๑,๘๐๐.๐๐ เมตร คอนกรีตหนาเฉลี่ย
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นทีไ่ มนอยกวา
๙,๐๐๐ ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก
ตามสภาพ ตามแบบของ อบต.ละหาร
กอสรางเขื่อน คสล. ยาวประมาณ
๗๐๐.๐๐ เมตร พรอมยกระดับถนน
คสล. กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ
๗๐๐.๐๐ เมตร คอนกรีตหนาเฉลี่ย
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา
๒,๘๐๐ ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก
ตามสภาพ ตามแบบของ อบต.ละหาร

แบบ ผ.๐2/๑

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๕๖๐,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

จํานวน
ประชาชนที่
ไดรับ
ประโยชน
รอยละ ๘๐

สามารถปองกัน
จังหวัดนนทบุร/ี
น้ําทวมและการ
อบจ./กองชาง/
พังทลายของดินได สวนราชการอื่น
เปนอยางดี

-

-

๑๒๖,๐๐๐,๐๐๐

-

-

จํานวน
ประชาชนที่
ไดรับ
ประโยชน
รอยละ ๘๐

สามารถปองกันน้ํา
ทวมและการ
พังทลายของดินได
เปนอยางดี

จังหวัดนนทบุร/ี
อบจ./กองชาง/
สวนราชการอื่น

๔๙,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

จํานวน
ประชาชนที่
ไดรับ
ประโยชน
รอยละ ๘๐

สามารถปองกันน้ํา
ทวมและการ
พังทลายของดินได
เปนอยางดี

จังหวัดนนทบุร/ี
อบจ./กองชาง/
สวนราชการอื่น
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรเี พื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
๑๙ โครงการกอสรางถนน คสล.
พรอมวางทอระบายน้ํา ซอย
ส.ศิลป
หมูที่ ๘
๒๐ โครงการกอสรางถนน คสล.
เลียบคลองลากคอนใหญ หมู
ที่ ๗
๒๑ โครงการกอสรางสะพานลอย
คนขามถนนบริเวณหนา
หมูบานวิโรจนวิว หมูที่ ๔
(เสนอโดยประชาคม อบต.
ป ๕๑)
๒๒ โครงการกอสรางสะพานลอย
คนขามถนนหนาหมูบานสุชา
หมูที่ ๕ (เสนอโดยประชาคม
อบต. ป ๕๔)

เพื่อประชาชนเดินทางไดสะดวก
รวดเร็ว และแกปญหาเรื่อง
การจราจร

กอสรางถนน คสล. พรอม ๙,๘๕๐,๐๐๐ ๙,๘๕๐,๐๐๐
วางทอระบายน้ํา ระยะทาง
ประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร
(ตามแบบแปลน อบต.
ละหาร)
เพื่อประชาชนเดินทางไดสะดวก
กอสรางถนน คสล. ยาว
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐
รวดเร็ว และแกปญหาเรื่อง
ประมาณ ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร
การจราจร
ยกระดับ ๑ เมตร ตามแบบ
ของ อบต.ละหาร
เพื่อแกปญหาเรื่องการ จราจรและ กอสรางสะพานลอยขาม
๖,๕๐๐,๐๐๐
ลดอุบัติเหตุ และใหประชาชน
ถนน คสล. กวาง ๒.๐๐
เดินทางไดสะดวกรวดเร็ว เพื่อ
เมตร ยาวประมาณ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของ
๖๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ
ตําบล
แปลนที่กําหนด)
เพื่อแกปญหาเรื่องการจราจร
และลดอุบัติเหตุ และใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกรวดเร็ว เพื่อ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของ
ตําบล

กอสรางสะพานลอยขาม
ถนน คสล. กวาง ๒.๐๐
เมตร ยาวประมาณ
๖๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

๖,๕๐๐,๐๐๐

-

แบบ ผ.๐2/๑

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

-

จํานวน
ประชาชนที่
ไดรับประโยชน
รอยละ ๘๐

ประชาชนไดรับประโยชน
จากการปองกันน้ําทวมชัง
และความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร

จังหวัดนนทบุร/ี
อบจ./กองชาง/
สวนราชการอื่น

-

-

-

ประชาชนไดรับประโยชน
และความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร

จังหวัดนนทบุร/ี
อบจ./กองชาง/
สวนราชการอื่น

-

-

-

จํานวน
ประชาชนที่
ไดรับประโยชน
รอยละ ๘๐
จํานวน
ประชาชนที่
ไดรับประโยชน
รอยละ ๘๐

-

-

-

สามารถลดปญหาการเกิด
สนง.
อุบัติเหตุ และลดความ
ทางหลวง จังหวัด/
สูญเสียในชีวิตและทรัพยสิน สวนราชการอื่น
ของประชาชน และเดินทาง
ไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย
จํานวน
สามารถลดปญหาการเกิด
สนง.
ประชาชนที่
อุบัติเหตุ และลดความ
ทางหลวง จังหวัด/
ไดรับประโยชน สูญเสียในชีวิตและทรัพยสิน สวนราชการอืน่
รอยละ ๘๐
ของประชาชน และเดินทาง
ไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูรองรับการอยูอาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
๒๓

โครงการกอสราง
สะพานลอยคนขามถนน
หนาหมูบานปนทอง
แลนดพรอมหลังคา หมูที่
๗ (เสนอโดยประชาคม
อบต. ป ๕๒)
๒๔ โครงการกอสราง
สะพานลอยคนขามถนน
บริเวณหนาบริษัท ซีพี
ออลล (เซเวน) หมูที่ ๗
(เสนอโดยประชาคม
อบต. ป ๕๒)
๒๕ โครงการกอสรางสะพาน
เกือกมากลับรถยนต
บริเวณถนนสาย บางบัว
ทอง -สุพรรณบุรี (๓๔๐)
(เสนอโดยประชาคม
อบต. ป ๕๔)
รวม
๒๕ โครงการ

เพื่อแกปญหาเรื่องการจราจร
และลดอุบัติเหตุ และให
ประชาชนเดินทางไดสะดวก
รวดเร็ว เพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอยของตําบล

กอสรางสะพานลอยขาม
ถนน คสล. กวาง ๒.๐๐
เมตร ยาวประมาณ
๖๐.๐๐ เมตร (ตาม
แบบแปลนที่กําหนด)

เพื่อแกปญหาเรื่องการจราจร
และลดอุบัติเหตุ และให
ประชาชนเดินทางไดสะดวก
รวดเร็ว เพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอยของตําบล

กอสรางสะพานลอยขาม
๖,๕๐๐,๐๐๐
ถนน คสล. กวาง ๒.๐๐
เมตร ยาวประมาณ
๖๐.๐๐ เมตร
(ตามแบบแปลนที่
กําหนด)
กอสรางสะพานเกือกมา
๕๐,๐๐๐,๐๐๐
กลับรถยนตบริเวณถนน
สายบางบัวทอง สุพรรณบุรี (๓๔๐)
(ตามแบบแปลนที่
กําหนด)
๑,๙๖๗,๕๒๒,๐๐๐ ๙๗,๒๗๒,๐๐๐ ๑๗๖,๐๐๐,๐๐๐

เพื่อแกปญหาเรื่องการจราจร
และลดอุบัติเหตุ และให
ประชาชนเดินทางไดสะดวก
รวดเร็ว เพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอยของตําบล
-

-

๖,๕๐๐,๐๐๐

-

แบบ ผ.๐2/๑

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

จํานวน
ประชาชน
ที่ไดรับ
ประโยชน
รอยละ ๘๐

สามารถลดปญหาการเกิด
อุบัติเหตุ และลดความสูญเสีย
ในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน และเดินทางไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

สนง.
ทางหลวง
จังหวัด/สวน
ราชการอื่น

-

-

จํานวน
ประชาชน
ที่ไดรับ
ประโยชน
รอยละ ๘๐

สามารถลดปญหาการเกิด
อุบัติเหตุ และลดความสูญเสีย
ในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน และเดินทางไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

สนง.
ทางหลวง
จังหวัด/สวน
ราชการอื่น

-

-

จํานวน
ประชาชน
ที่ไดรับ
ประโยชน
รอยละ ๘๐

สามารถลดปญหาการเกิด
อุบัติเหตุ และลดความสูญเสีย
ในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน และเดินทาง
ไดอยางสะดวกและปลอดภัย

กรม/
สนง. ทางหลวง
จังหวัด/สวน
ราชการอื่น

-

-

-

-

-
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แบบ ผ.๐๓

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ที่ แผนงาน หมวด
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

บริหารงาน
ทั่วไป

คา
ครุภัณฑ

ประเภท
ครุภัณฑ
สํานักงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท) (บาท) (บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

จัดทําบอรดประชาสัมพันธ ติดดั้งบริเวณชุมชนในพื้นที่ตําบลละหาร
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ สํานักงานปลัดฯ/กองชาง
โตะพับอเนกประสงค จํานวน ๖๐ ตัว ตัวละ ๒,๐๐๐ บาท
๑๒๐,๐๐๐
สํานักงานปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล
เกาอี้บุนวม จํานวน ๒๐๐ ตัว ตัวละ ๗๐๐ บาท
๑๔๐,๐๐๐
ชุดรับแขก จํานวน ๑ ชุด
๒๕,๐๐๐
จางเหมาติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศอาคารใหม
๑,๐๐๐,๐๐๐
จางเหมาติดตั้งระบบโทรศัพทภายในอาคารใหม
๒๐๐,๐๐๐
เครื่องพิมพบัตร พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐
(รายละเอียดคุณลักษณะตามที่ อบต. กําหนด)
โตะทํางาน จํานวน ๓ ตัว/ตัวละ ๖,๐๐๐ บาท (รายละเอียดคุณลักษณะตาม อบต. กําหนด)
๑๘,๐๐๐
เกาอี้สํานักงาน จํานวน ๔ ตัว/ตัวละ ๒,๕๐๐ บาท (รายละเอียดคุณลักษณะตาม อบต. กําหนด)
๑๐,๐๐๐
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๓,๐๐๐
๒๓,๐๐๐
บีทียู ราคา ๒๓,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
ธันวาคม ๒๕๖๑ หนา ๒๐ และหนา ๗๓) (หองละหมาด ชั้น ๓)
เกาอี้ผูบริหารสําหรับหองประชุมสภาฯ จํานวน ๔ ตัว (รายละเอียดคุณลักษณะตาม อบต. กําหนด)
๒๘,๐๐๐
จางเหมาติดตั้งระบบไฟสองสวางและพัดลมไฟฟารอบลานอเนกประสงคและเวที
๒๕๐,๐๐๐
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีที
๔๓,๔๐๐
ยู ราคา ๔๓,๔๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง (บัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ สํานักงบประมาณ
ธันวาคม ๒๕๖๑ หนา ๒๐ และหนา ๗๓) (หองโถง ชั้น ๑)
พัดลมโคจร มีรโี มท ขนาด ๑๘ นิ้ว ราคา ๕,๖๐๐ บาท จํานวน ๕ ตัว (สืบราคาจากทองตลาด)
๒๘,๐๐๐
พัดลมโคจร ขนาด ๑๘ นิ้ว ราคา ๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๓ ตัว (สืบราคาจากทองตลาด)
๑๕,๐๐๐
-
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แบบ ผ.๐๓

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

๑๖

บริหารงาน
ทั่วไป

คา
ครุภัณฑ

๑๗

๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

ครุภัณฑสํานักงาน,
จางเหมาปรับปรุงหองประชุมสภา อบต.ละหาร ประกอบดวย
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ, ครุภัณฑ - ชุดเครื่องขยายเสียงพรอมอุปกรณ
โฆษณาและเผยแพร
- โตะประชุมพรอมเกาอี้
- ชุดไมโครโฟนสําหรับประธานและผูเขารวมประชุม พรอมลําโพง
- ชุดควบคุมและแหลงจายไฟ
- เครื่องฉายภาพแอลซีดีโปรเจคเตอร ขนาด ๒,๖๐๐๐ ANSI Lumens
- จอรับภาพ ชนิดขับเคลื่อนดวย มอเตอรไฟฟา ขนาด ๑๒๐ นิ้ว
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ,
จางเหมาปรับปรุงหองอบรมและหองประชุมประจําอาคารใหม ประกอบดวย
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร - ชุดเครื่องขยายเสียงพรอมอุปกรณ
- ชุดไมโครโฟนพรอมลําโพง
- ชุดควบคุมและแหลงจายไฟ
- เครื่องฉายภาพแอลซีดีโปรเจคเตอร ขนาด ๒,๖๐๐ ANSI Lumens
- จอรับภาพ ชนิดขับเคลื่อนดวย มอเตอรไฟฟา ขนาด ๑๒๐ นิ้ว
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร กลอง DSLR พรอมเลนส (สืบราคาจากทองตลาด)
กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา ๑๖ ลานพิกเซล จํานวน ๑
ตัว
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ
๒๑,๐๐๐ บาท
ชุดโปรแกรมปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน ๒ ชุด ราคาชุดละ ๓,๘๐๐
บาท
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๖,๐๐๐
บาท (ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ
๒๑,๐๐๐ บาท (ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

งบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๘๕๐,๐๐๐

-

-

-

-

๙๕๐,๐๐๐

-

-

-

-

๙,๐๐๐

๗๐,๐๐๐
-

-

-

-

๔๒,๐๐๐

-

-

-

-

๗,๖๐๐

-

-

-

-

๑๖,๐๐๐

-

-

-

-

๒๑,๐๐๐

-

-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักงานปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล

-

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร

223
แบบ ผ.๐๓

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

๓๑
๓๒
๓๓

บริหารงาน
ทั่วไป

คา
ครุภัณฑ

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ครุภัณฑ เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว) ราคา
คอมพิวเตอร ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง (เกณฑราคาพื้นฐาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๔ รายการที่ ๙)
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๖,๐๐๐ บาท (ตาม
มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
คอมพิวเตอรแท็ปเล็ต จํานวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๙,๐๐๐ บาท (ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม)
เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED (สี) แบบ Network สําหรับกระดาษขนาด A3 ราคา ๖๓,๐๐๐ บาท
จํานวน ๑ เครื่อง (สืบราคาจากทองตลาด)
อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) ราคา ๗๐๐ บาท จํานวน ๓ ชุด (เกณฑราคา
พื้นฐาน กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๒๑ รายการที่ ๕๘)
เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๑ kVA ราคา ๕,๘๐๐ บาท จํานวน ๕ เครื่อง (เกณฑราคาพื้นฐาน กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๒๒ รายการที่ ๖๒)
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย ราคา ๓,๘๐๐ บาทตอชุด จํานวน ๔ ชุด
(เกณฑราคาพื้นฐาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๒๓ รายการ
ที่ ๖๙)
ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน ๓ ชุด ราคาชุดละ ๑๑,๐๐๐ บาท(ตาม
มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย ราคา ๑๒,๐๐๐ บาทตอชุด จํานวน ๑ ชุด
(เกณฑราคาพื้นฐาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๒๓ รายการ
ที่ ๗๑)
ชุดโปรแกรมปองกันไวรัส ราคา ๗๐๐ บาทตอป (สําหรับเครือ่ งคอมพิวเตอรฯ ๑ เครื่อง) จํานวน ๑ ชุด (เกณฑ
ราคาพื้นฐาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๒๓ รายการที่ ๗๒)

-

๖๐,๐๐๐

-

-

-

-

๑๖,๐๐๐

-

-

-

-

๓๘,๐๐๐

-

-

-

-

๖๓,๐๐๐

-

-

สํานักงานปลัด
องคการบริหารสวน
ตําบล

-

-

๒,๑๐๐

-

-

-

-

๒๙,๐๐๐

-

-

-

-

๑๕,๒๐๐

-

-

-

-

๓๓,๐๐๐

-

-

-

-

๑๒,๐๐๐

-

-

-

-

๗๐๐

-

-

-
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บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ที่ แผนงาน หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

๓๔

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

ชุดโปรแกรมประยุกตที่มีความสามารถสําหรับจัดการขอมูลกราฟก, งานจัดสรางมัลติมีเดียคอนเทนท
(Multimedia Content) หรืองานอื่น ๆ ที่ตองใชความสามารถของการประมวลผลทางดานกราฟฟก
อยางชัดเจน
-Adobe Master Collection
จํานวน ๑ ชุด (สืบราคาจากทองตลาด)
เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED (สี) แบบ Network สําหรับกระดาษขนาด A3 ราคา ๖๓,๐๐๐
บาท จํานวน ๑ เครื่อง (สืบราคาจากทองตลาด)
เกาอี้สํานักงาน จํานวน ๑๔ ตัว /ตัวละ ๒,๕๐๐ บาท (รายละเอียดคุณลักษณะตาม อบต. กําหนด)
ตูรางเลื่อนแบบมือผลัก จํานวน ๒ ชุด/ตัวละ ๖๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดคุณลักษณะตาม อบต.
กําหนด)
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐
บีทียู ราคา ๔๓,๔๐๐ บาท จํานวน ๔ เครื่อง (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม
๒๕๖๑ หนา ๒๐ และหนา ๗๓)
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไม
ต่ํากวา ๑๑๐ กิโลวัตต ขับเคลื่อน ๒ ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ ราคา ๘๖๘,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ คัน (บัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑ หนา ๑๓ และหนา ๖๓)
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว) ราคา
๒๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๕ เครือ่ ง (เกณฑราคาพื้นฐาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๔ รายการที่ ๘)
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว) ราคา
๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๕ เครื่อง (เกณฑราคาพืน้ ฐาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๔ รายการที่ ๙)
เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๗,๗๐๐ บาท (ตาม
มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

บริหารงาน
ทั่วไป

คา
ครุภัณฑ

๓๕
๓๖
๓๗

ครุภัณฑ
สํานักงาน

๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

งบประมาณ
หนวยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

-

๕๐,๐๐๐

๖๓,๐๐๐

-

-

-

-

-

สํานักงานปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล

-

-

๓๕,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐

-

-

-

๑๗๓,๖๐๐

-

-

-

-

๘๖๘,๐๐๐

-

-

-

-

๑๑๐,๐๐๐

-

-

-

-

๑๕๐,๐๐๐

-

-

-

-

๗,๗๐๐

-

-

กองคลัง

-
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บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ที่
๔๓

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

หมวด
คา
ครุภัณฑ

๔๔
๔๕

๔๖
๔๗
๔๘ การรักษาความ
คา
สงบภายใน
ครุภัณฑ
๔๙
๕๐

ประเภท
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)
๓๒,๐๐๐
ราคา ๘,๐๐๐ บาท จํานวน ๔ เครื่อง (เกณฑราคาพื้นฐาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๑๘ รายการที่ ๕๐)
เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๑ kVA ราคา ๕,๘๐๐ บาท จํานวน ๙ เครื่อง (เกณฑราคา
๕๒,๒๐๐
พื้นฐาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๒๒
รายการที่ ๖๒)
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
๓๘,๐๐๐
แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
ราคา ๓,๘๐๐ บาทตอชุด จํานวน ๑๐ ชุด (เกณฑราคาพื้นฐาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๒๓ รายการที่ ๖๙)
ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน ๒ ชุด ราคาชุดละ
๒๒,๐๐๐
๑๑,๐๐๐ บาท (ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย ราคา ๑๒,๐๐๐ ตอชุด
๙๖,๐๐๐
จํานวน ๘ ชุด (เกณฑราคาพื้นฐาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๒๓ รายการที่ ๗๑)
ครุภัณฑไฟฟา ติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณอาคารสํานักงาน อบต.ละหาร, มัสยิด, หมูบานจัดสรร, ชุมชน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐
และวิทยุ
หรือบริเวณจุดสุมเสี่ยงในเขตพื้นที่ และซอมแซมในบริเวณที่ชํารุดเสียหายเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ
เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต ราคา ๑๒,๐๐๐ บาทจํานวน ๑๔
๑๖๘,๐๐๐
เครื่อง (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑ หนา ๑๒ และ
หนา ๖๐)
ครุภัณฑ
เครื่องเปาลม จํานวน ๑ เครื่อง (สืบราคาจากทองตลาด)
๑๐๐,๐๐๐
โรงงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

สํานักงานปลัด
องคการบริหารสวน
ตําบล

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร

226
แบบ ผ.๐๓

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ที่
๕๑
๕๒

แผนงาน
การรักษาความ
สงบภายใน

๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

๖๑

การศึกษา

หมวด ประเภท
คา
ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
เครื่อง
ดับเพลิง

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท) (บาท)
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

ชุดดับเพลิง (ครบชุด) ราคา ๑๕,๐๐๐ บาทตอชุด จํานวน ๑๔ ชุด
๒๑๐,๐๐๐
จัดซื้อรถดับเพลิง
๔,๕๐๐,๐๐๐
๙,๕๐๐,๐๐๐
ป ๒๕๖๑ ขนาดความจุ ๖,๐๐๐ ลิตร จํานวน ๑ คัน
ป ๒๕๖๓ ขนาดความจุ ๑๒,๐๐๐ ลิตร จํานวน ๑ คัน
ติดตั้งถังดับเพลิงบริเวณชุมชนหรือสถานที่สําคัญ ทั้ง ๙ หมูบาน
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
จัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑตามความจําเปนและเหมาะสม เชน ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง วิทยุ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐
สื่อสาร ฯลฯ
ครุภัณฑ ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน ๑ ชุด ราคาชุดละ
๑๑,๐๐๐
คอมพิวเตอร ๑๑,๐๐๐ บาท (ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง
๑๕,๐๐๐
(เกณฑราคาพื้นฐาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
หนา ๑๙ รายการที่ ๕๒)
ครุภัณฑ โตะพับอเนกประสงค จํานวน ๑๐ ตัว ตัวละ ๒,๕๐๐ บาท
๒๕,๐๐๐
สํานักงาน โตะอาหารไมเนื้อแข็ง จํานวน ๕ ชุด ชุดละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๗๕,๐๐๐
โตะทํางาน จํานวน ๒ ตัว/ตัวละ ๖,๐๐๐ บาท (รายละเอียดคุณลักษณะตาม อบต. กําหนด)
๑๒,๐๐๐
โตะอาหารไมเนื้อแข็งจํานวน ๔ ชุด/ชุดละ๑๕,๐๐๐ บาท (รายละเอียดคุณลักษณะตาม
๖๐,๐๐๐
อบต. กําหนด)
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนะฮฏอตุลอิสลาห จํานวน ๒ ชุด
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขันติธรรม จํานวน ๒ ชุด
โตะอเนกประสงคหนาขาว ขาสแตนเลสพับไดจํานวน ๑๔ ตัว/ตัวละ ๒,๕๐๐ บาท
๓๕,๐๐๐
(รายละเอียดคุณลักษณะตาม อบต. กําหนด)
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนะฮฏอตุลอิสลาห จํานวน ๕ ตัว
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเกาะลอย จํานวน ๕ ตัว
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสุเหราเขียว จํานวน ๔ ตัว

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักงานปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
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บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ที่ แผนงาน หมวด

ประเภท

๖๒

ครุภัณฑ
สํานักงาน

๖๓
๖๔
๖๕

๖๖
๖๗

การศึกษา

คา
ครุภัณฑ

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
โตะไมเนื้อแข็งขาเหล็กกลมพรอมเกาอี้สําหรับเด็กปฐมวัย ขนาด ๖๐×๑๒๐×๕๕ ซ.ม. จํานวน ๗ ชุด ชุด
ละ ๔,๐๐๐ บาท (รายละเอียดคุณลักษณะตาม อบต. กําหนด) (ศพด.สุเหราแดง)
เกาอี้สํานักงาน จํานวน ๖ ตัว ตัวละ ๒,๕๐๐ บาท (รายละเอียดคุณลักษณะตาม อบต. กําหนด)
ตูเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจกใส ๒ บาน ขนาดไมนอยกวา ๔ ฟุต จํานวน ๒ ตู/ ตูละ ๕,๐๐๐ บาท
(รายละเอียดคุณลักษณะตาม อบต. กําหนด)
ตูเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจกใส ๒ บาน ขนาดไมนอยกวา ๔ ฟุต จํานวน ๔ ตู/ ตูละ ๕,๕๐๐ บาท
(รายละเอียดคุณลักษณะตาม อบต. กําหนด)
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมูไฮยิดดีน จํานวน ๑ ตู
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขันติธรรม จํานวน ๑ ตู
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแสงประทีป จํานวน ๒ ตู
พัดลมติดผนังขนาด ๑๘ นิ้ว รวมคาติดตั้ง จํานวน ๒ ตัว/ตัวละ ๒,๗๐๐ บาท (ศพด.ขันติธรรม)
พัดลมติดผนังขนาด ๒๒ นิ้ว รวมคาติดตั้ง จํานวน ๓๖ ตัว/ตัวละ ๓,๓๐๐ บาท
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนะฮฏอตุลอิสลาห จํานวน ๕ ตัว
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเกาะลอย จํานวน ๖ ตัว
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมูไฮยิดดีน จํานวน ๕ ตัว
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขันติธรรม จํานวน ๖ ตัว
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสุเหราแดง จํานวน ๑ ตัว
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสุเหราเขียว จํานวน ๗ ตัว
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแสงประทีป จํานวน ๖ ตัว

งบประมาณ
๒๕๖ ๒๕๖๒ ๒๕๖ ๒๕๖ ๒๕๖๕
๑
(บาท)
๓
๔
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
-

-

๒๘,๐๐๐

-

-

๑๐,๐๐๐
-

๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

-

-

-

๒๒,๐๐๐

-

-

-

๕,๔๐๐
๑๑๘,๘๐๐

-

-

-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

-
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บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ที่ แผนงาน หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

๖๘

ครุภัณฑ
สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู ราคา ๔๐,๒๐๐
บาท จํานวน ๒๓ เครื่อง (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑ หนา ๒๐ และ
หนา ๗๓)
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนะฮฏอตุลอิสลาห จํานวน ๔ เครื่อง
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเกาะลอย จํานวน ๔ เครื่อง
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมูไฮยิดดีน จํานวน ๔ เครื่อง
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสุเหราแดง จํานวน ๑ เครื่อง
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขันติธรรม จํานวน ๒ เครื่อง
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสุเหราเขียว จํานวน ๔ เครื่อง
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแสงประทีป จํานวน ๔ เครื่อง
กระบะทราย กวาง ๑๒๐ × ยาว ๑๒๐ ซ.ม. จํานวน ๒ ชิ้น ราคาชิ้นละ ๑๒,๐๐๐ บาท (ศพด.สุเหราแดง)
กระบะทราย กวาง ๑๑๓ × ยาว ๘๙ ซ.ม. จํานวน ๑ ชิ้น ราคาชิ้นละ ๑๒,๐๐๐ บาท (ศพด.สุเหราแดง)
กระบะทรายปู กวาง ๑๑๘ x สูง ๙๖ ซ.ม. จํานวน ๒ ชิ้น ราคาชิ้นละ ๑๒,๐๐๐ บาท (ศพด.สุเหราแดง)
ปมน้ําไมต่ํากวา ๒๕๐ วัตต พรอมถัง ๑,๐๐๐ ลิตร พรอมติดตั้ง เปนจํานวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท

๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓

การศึกษา

คา
ครุภัณฑ

ครุภัณฑการ
ศึกษา

ครุภัณฑ
การเกษตร
ครุภัณฑไฟฟา โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล
และวิทยุ
ขนาด ๔๘ นิ้ว ราคา ๑๘,๗๐๐ บาท จํานวน ๑๒ เครื่อง (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
ธันวาคม ๒๕๖๑ หนา ๙ และหนา ๕๖)
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนะฮฏอตุลอิสลาห จํานวน ๒ เครื่อง
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเกาะลอย จํานวน ๑ เครื่อง
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมูไฮยิดดีน จํานวน ๒ เครื่อง
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขันติธรรม จํานวน ๑ เครื่อง
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสุเหราเขียว จํานวน ๒ เครื่อง
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสุเหราแสงประทีป จํานวน ๔ เครื่อง

งบประมาณ
หนวยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

๙๒๔,๖๐๐

๒๔,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๒๔,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
-

๒๒๔,๔๐๐

-

-

-

-

-

-

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
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บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ที่ แผนงาน หมวด
๗๔
๗๕

๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒

การศึกษา

คา
ครุภัณฑ

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

ครุภัณฑไฟฟาและ เครือ่ งเลนแผน DVD จํานวน ๗ เครื่อง เครื่องละ ๓,๕๐๐ บาท
วิทยุ
เครื่องเลนแผน DVD จํานวน ๙ เครื่อง/เครื่องละ ๓,๕๐๐ บาท
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนะฮฏอตุลอิสลาห จํานวน ๒ เครื่อง
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเกาะลอย จํานวน ๑ เครือ่ ง
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมูไฮยิดดีน จํานวน ๒ เครื่อง
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสุเหราเขียว จํานวน ๒ เครื่อง
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแสงประทีป จํานวน ๒ เครื่อง
ครุภัณฑโฆษณา กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา ๑๖ ลานพิกเซล จํานวน ๗ เครื่อง เครื่อง
และเผยแพร
ละ ๙,๐๐๐ บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ)
กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา ๑๖ ลานพิกเซล จํานวน ๑ เครื่อง
(รายละเอียดคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ)
ครุภัณฑงานบาน เครื่องกรองน้ํา ระบบ RO (Reverse Osmosis) การผลิตน้ําไมนอยกวา ๒๐๐-๒,๐๐๐ ลิตรตอวัน
งานครัว
(ศพด.นะฮฎอตุลอิสลาห)
ตูเย็นขนาด ๑๓ คิวบิกฟุต ราคา ๑๘,๕๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
สํานักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑ หนา ๑๐ และหนา ๕๗) (ศพด.บานเกาะลอย, ศพด.ขันติธรรม)
ผามานกันแสง UV ขนาดความกวาง ๖ เมตร ความสูง ๓.๕ เมตร พรอมราวติดตั้งใสผามานครบชุด
พรอมติดตั้ง (รายละเอียดคุณลักษณะตาม อบต. กําหนด (ศพด.นะฮฏอตุลอิสลาห)
ครุภัณฑกีฬา
ชุดรวมเชือกถัก (เล็ก) ขนาด ๑๓๐×๓๕๐×๑๘๐ ซ.ม. จํานวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๒๙,๕๐๐ บาท
(ศพด.มูไฮยิดดีน)
ชุดเครื่องเลนกลางแจงขนาด ๓๓๐×๓๕๐×๒๘๐ จํานวน ๔ ชุด ราคาชุดละ ๘๕,๐๐๐ บาท
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนะฮฏอตุลอิสลาห จํานวน ๑ ชุด
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขันติธรรม จํานวน ๑ ชุด
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสุเหราเขียว จํานวน ๑ ชุด
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแสงประทีป จํานวน ๑ ชุด

งบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒๔,๕๐๐
-

-

๓๑,๕๐๐

-

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

๖๓,๐๐๐

-

-

-

-

-

๑๓,๖๐๐

-

-

-

-

-

๒๐,๐๐๐

-

-

-

-

๓๗,๐๐๐

-

-

-

-

๕๐,๐๐๐

-

-

-

-

๒๙,๕๐๐

-

-

-

-

๓๔๐,๐๐๐

-

-

-

-

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
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แบบ ผ.๐๓

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ที่ แผนงาน หมวด

ประเภท

๘๓
๘๔
๘๕

ครุภัณฑกีฬา

๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓

การศึกษา

คา
ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รถไฟโยก (ใหญ) ขนาด ๑๒๐×๒๐๐×๑๖๐ ซ.ม. ราคา ๓๒,๐๐๐ บาท (ศพด.มูไฮยิดดีน)
๓๒,๐๐๐
โซแกวง ๓ ที่ ขนาด ๑๓๐×๒๘๐×๑๗๐ ซ.ม. ราคา ๒๓,๐๐๐ บาท (ศพด.บานเกาะลอย)
๒๓,๐๐๐
ชุดรวมรถไฟเชือกถัก ขนาด ๑๕๐×๒๘๐×๑๗๐ ซ.ม. จํานวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๓๒,๐๐๐ บาท(ศพด.
๓๒,๐๐๐
เกาะลอย)
เครือ่ งคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน ๑ เครื่อง
๑๖,๐๐๐
ชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใช ๓,๘๐๐
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน ๑ ชุด ชุดละ ๓,๘๐๐
บาท
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน ๗ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔,๓๐๐ บาท
๓๐,๑๐๐
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล จํานวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐
(ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๒,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐
(ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจาก
๓,๘๐๐
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน ๒ ชุด ราคาชุดละ ๓,๘๐๐ บาท
(ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน ๒ ชุด ราคาชุดละ ๑๑,๐๐๐ บาท ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐
(ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) ราคา ๔,๓๐๐ บาท จํานวน ๒
๘,๖๐๐
เครื่อง
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนะฮฏอตุลอิสลาห จํานวน ๑ เครื่อง
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสุเหราแดง จํานวน ๑ เครื่อง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
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บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ที่ แผนงาน หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

๙๔

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๑ kVA ราคา ๕,๘๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง (เกณฑราคาพื้นฐาน กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๒๒ รายการที่ ๖๒)
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนะฮฎอตุลอิสลาห จํานวน ๑ เครื่อง
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเกาะลอย จํานวน ๑ เครื่อง
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมูไฮยิดดีน จํานวน ๑ เครื่อง
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขันติธรรม จํานวน ๑ เครื่อง
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสุเหราแดง จํานวน ๑ เครื่อง
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสุเหราเขียว จํานวน ๑ เครื่อง
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแสงประทีป จํานวน ๑ เครื่อง
คาชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน ๑ ชุดราคา ๑๑,๐๐๐ บาท
คาชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๓,๘๐๐ บาท
คอมพิวเตอรสาํ หรับงานประมวลผล จํานวน ๑ ชุด ชุดละ ๓๐,๐๐๐ บาท
คาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร จํานวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๑๐,๐๐๐
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว) ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนะฮฏอตุลอิสลาห จํานวน ๑ เครื่อง
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสุเหราแดง จํานวน ๑ เครื่อง
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกแบบสิทธิการใชงาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย ราคา ๓,๘๐๐ บาท จํานวน ๒ ชุด
ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายราคา ๑๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ ชุด
ชุดโปรแกรมปองกันไวรัสราคา ๗๐๐ บาทตอป (สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ๑ เครื่อง) จํานวน ๙ ชุด
โตะทํางาน จํานวน ๔ ตัว/ตัวละ ๖,๐๐๐ บาท (รายละเอียดคุณลักษณะตาม อบต. กําหนด)
โตะสําหรับวางคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้ จํานวน ๒ ชุด ราคาชุดละ ๖,๐๐๐ บาท (รายละเอียดคุณลักษณะ
ตาม อบต. กําหนด)

การศึกษา

คา
ครุภัณฑ

๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓ สาธารณสุข
๑๐๔

ครุภัณฑ
สํานักงาน

งบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

๑๑,๖๐๐

-

-

-

๑๑,๐๐๐
๓,๘๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๓๔,๐๐๐

-

-

-

-

๗,๖๐๐

-

-

-

-

๒๔,๐๐๐
๑,๔๐๐
๒๔,๐๐๐
๑๒,๐๐๐

-

-

-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
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บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ที่ แผนงาน หมวด
๑๐๕ สาธารณสุข
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖

คา
ครุภัณฑ

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

ครุภัณฑสํานักงาน

โตะพับอเนกประสงคสแตนเลส กวาง ๗๕ ซ.ม. ยาว ๑๕๐ ซ.ม. สูง ๗๕ ซ.ม. จํานวน ๕ ตัว ราคาตัว
ละ ๔,๕๐๐ บาท (รายละเอียดคุณลักษณะตาม อบต. กําหนด)
เกาอี้สํานักงาน จํานวน ๔ ตัว/ตัวละ ๒,๕๐๐ บาท (รายละเอียดคุณลักษณะตาม อบต. กําหนด)
พัดลมระบายอากาศ ติดผนังขนาด ๑๐ นิ้ว จํานวน ๖ ตัว/ตัวละ ๒,๐๐๐ บาท (รายละเอียด
คุณลักษณะตาม อบต. กําหนด)
เครื่องฟอกอากาศ แบบฝงใตผาเพดาน ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไมต่ํากวา ๕๐๐ ซีเอฟเอ็ม
ราคา ๔๗,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม
๒๕๖๑ หนา ๒๑ และหนา ๗๓)
ตูเก็บเอกสาร บานเปดทึบสูง จํานวน ๒ ตู ตูละ ๘,๐๐๐ บาท (รายละเอียดคุณลักษณะตาม อบต.
กําหนด)
ตูกระจก ๔ ฟุต ๖ ตู ตูละ ๕,๕๐๐ บาท (รายละเอียดคุณลักษณะตาม อบต. กําหนด)
ชั้นวางแฟมเอกสาร ๔ ชั้น ๔ ตู ตูละ ๗,๐๐๐ บาท (รายละเอียดคุณลักษณะตาม อบต. กําหนด)
โตะหนาขาว ๔ ตัว ตัวละ ๓,๐๐๐ บาท (รายละเอียดคุณลักษณะตามอบต. กําหนด)
โตะทํางาน ๒ ตัว ตัวละ ๕,๐๐๐ บาท (รายละเอียดคุณลักษณะตาม อบต. กําหนด)
ชั้นวางอเนกประสงค ๔ ชั้น จํานวน ๒ ชุด ชุดละ ๕,๐๐๐ บาท (รายละเอียดคุณลักษณะตาม อบต.
กําหนด)
เกาอี้สํานักงาน ๒ ตัว ตัวละ ๒,๕๐๐ บาท (รายละเอียดคุณลักษณะตาม อบต. กําหนด)
เครื่องถายเอกสาร ชนิด ขาว-ดํา
-ขนาดที่กําหนดเปนขนาดความเร็วขั้นต่ํา
-เปนระบบมัลติฟงกชั่น
-เปนระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยอ-ขยายได
-ความเร็ว ๓๐ แผน ตอนาที
(คุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑของทางราชการ)

งบประมาณ
หนวยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

๒๒,๕๐๐

-

-

๑๐,๐๐๐
๑๒,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

๔๗,๐๐๐

๑๖,๐๐๐

-

-

-

-

๓๓,๐๐๐
๒๘,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

-

-

-

-

๕,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐

-

-

-

-

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
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แบบ ผ.๐๓

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ที่ แผนงาน หมวด
๑๑๗
๑๑๘

สาธารณสุข

คา
ครุภัณฑ

ประเภท
ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง

๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒

ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ
ครุภัณฑ
การแพทย

๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
รถยนตบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซ.ี ขับเคลื่อน ๒
ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน ๑ คัน (คุณลักษณะและราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
รถพยาบาล (รถตู) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา
กวา ๙๐ กิโลวัตต จํานวน ๑ คัน (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของทางราชการ)
เตียงสเตชเชอร สําหรับรถพยาบาล (รถตู) จํานวน ๑ เตียง (รายละเอียดคุณลักษณะตาม
อบต. กําหนด)
หลังคารถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน หลังคาไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
ของทางราชการ)
แบตเตอรี่ เครื่องรับ-สง วิทยุ ระบบ VHF/FM ยี่หอ ICOM รุน IC-F 3023 T จํานวน ๘ ตัว
(รายละเอียดคุณลักษณะตาม อบต. กําหนด)
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาชนิดอัตโนมัติ แบบพกพา รองรับภาษาไทย พรอมแบตเตอรี่ จํานวน
๑ เครื่อง (รายละเอียดคุณลักษณะตาม อบต. กําหนด)
ถังออกซิเจนเหล็ก ขนาด ๖ คิว (๔๐ ลิตร) จํานวน ๒ ถัง (รายละเอียดคุณลักษณะตาม อบต.
กําหนด)
ชุดหัวเกรหายใจ จํานวน ๑ ชุด
ชุดอุปกรณชวยหายใจมือบีบ จํานวน ๑ ชุด
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน ๓ เครื่อง เครือ่ งละ ๑๖,๐๐๐ บาท
(ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
ชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบ
สิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน ๔
ชุด ราคา ๓,๘๐๐ บาท ตอชุด (ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สีแบบ Network (ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)

๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท)

๗๘๗,๐๐๐

-

-

-

-

-

๒,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๔๐,๐๐๐

-

-

-

-

๓๔,๐๐๐

-

-

-

-

-

๑๘,๔๐๐

-

-

-

-

๑๐๐,๐๐๐

-

-

-

๑๗,๐๐๐

-

-

-

๔๘,๐๐๐

-

๒,๐๐๐
๔,๐๐๐
-

-

-

๗,๖๐๐

๗,๖๐๐

-

-

-

๑๒,๐๐๐

-

-

-

-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

-
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บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ที่
๑๒๙

แผนงาน หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

สาธารณสุข

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED (ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม)
เครื่องคอมพิวเตอร จอขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว สําหรับงานสํานักงาน จํานวน ๒ เครื่อง ๆ ละ
๑๖,๐๐๐ บาท (ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน ๒ ชุด ราคาชุดละ ๑๑,๐๐๐
บาท (ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) ราคาเครื่องละ ๔,๓๐๐ บาท
(ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๑ KVA จํานวน ๒ ตัว ราคาตัวละ ๕,๘๐๐ บาท (ตามมาตรฐานกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โตะทํางาน จํานวน ๓ ตัว/ตัวละ ๖,๐๐๐ บาท (รายละเอียดคุณลักษณะตาม อบต. กําหนด)
เกาอี้สํานักงาน จํานวน ๓ ตัว/ตัวละ ๒,๕๐๐ บาท (รายละเอียดคุณลักษณะตาม อบต. กําหนด)
เครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษ สงเอกสารไดครั้งละ ๒๐ แผน ราคา ๑๘,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง
(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑ หนา ๑๙ และหนา ๗๑)
จัดซื้อวัสดุ/ครุภณ
ั ฑวทิ ยาศาสตรหรือการแพทย เชน รถเข็นชนิดนั่งสําหรับผูพิการ จํานวน ๑๐ คัน,
ไมเทาสําหรับผูพิการในพื้นที่ ป ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ประมาณ ๑๐๐ คน
ป ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ประมาณ ๕๐ คน
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานสํานักงาน จํานวน ๑ เครื่อง
เครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน ๑ เครื่อง
(ตามหลักเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการ
ใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย ราคา ๓,๘๐๐ บาทตอชุด
จํานวน ๑ ชุด (เกณฑราคาพื้นฐาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ.
๒๕๖๒ หนา ๒๓ รายการที่ ๖๙)

คา
ครุภัณฑ

๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐

สังคม
สงเคราะห

คา
ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

งบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๗,๐๐๐

-

-

-

-

-

๓๒,๐๐๐

-

-

-

-

๒๒,๐๐๐

-

-

-

-

๗,๖๐๐

-

-

-

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

-

๑๑,๖๐๐

-

-

-

๑๘,๐๐๐
๗,๕๐๐
-

๑๘,๐๐๐
๗,๕๐๐
-

๑๘,๐๐๐

-

-

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
๑๖,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๓,๘๐๐

-

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองสวัสดิการสังคม

-

-

-

-

๓,๘๐๐

-

-
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บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ที่

๑๔๑

แผนงาน หมวด

ประเภท

สังคม
สงเคราะห

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

คา
ครุภัณฑ

๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙

เคหะและ
ชุมชน

คา
ครุภัณฑ

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๖,๐๐๐ บาท
(ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการ
ใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน ๓ชุด ราคาชุดละ
๓,๘๐๐ บาท (ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน ๓ ชุด ราคาชุดละ ๑๑,๐๐๐
บาท (ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๒,๐๐๐ บาท
(ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว) ราคา
๒๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง (เกณฑราคาพื้นฐาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๔ รายการที่ ๘)
ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย ราคา ๑๒,๐๐๐ บาทตอชุด จํานวน ๑
ชุด (เกณฑราคาพื้นฐาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา
๒๓ รายการที่ ๗๑)
อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) ราคา ๗๐๐ บาท จํานวน ๔ ชิ้น (เกณฑ
ราคาพื้นฐาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๒๑
รายการที่ ๕๘)
เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๘๐๐ VA ราคา ๒,๕๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง (เกณฑราคาพื้นฐาน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา ๒๒ รายการที่ ๖๑)
ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว ๕๐ แผนตอนาที จํานวน ๑ เครื่อง

งบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔๘,๐๐๐

๔๘,๐๐๐

-

-

-

๑๑,๔๐๐

๑๑,๔๐๐

-

-

-

๓๓,๐๐๐

๓๓,๐๐๐

-

-

-

๒๔,๐๐๐

๒๔,๐๐๐

-

-

-

-

-

๒๒,๐๐๐

-

-

-

-

๑๒,๐๐๐

-

-

-

๑,๔๐๐

๑,๔๐๐

-

-

-

-

๒,๕๐๐

-

-

-

-

-

๒๑๐,๐๐๐

-

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสวัสดิการสังคม

กองชาง
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แบบ ผ.๐๓

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ที่
๑๕๐

แผนงาน หมวด
เคหะและ
ชุมชน

คา
ครุภัณฑ

ประเภท
ครุภัณฑ
สํานักงาน

๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗

๑๕๘
๑๕๙

ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และชนสง

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
ตูเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจกใส ๕ ชั้น จํานวน ๒ ตู/ ตูละ ๖,๖๐๐ บาท
(รายละเอียดคุณลักษณะตามองคการบริหารสวนตําบลกําหนด)
โตะทํางาน จํานวน ๔ ตัว/ตัวละ ๖,๐๐๐ บาท (รายละเอียดคุณลักษณะตาม อบต.
กําหนด)
เกาอี้สํานักงาน จํานวน ๕ ตัว/ตัวละ ๒,๕๐๐ บาท (รายละเอียดคุณลักษณะตาม อบต.
กําหนด)
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
๓๐,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๑ เครื่อง (รายละเอียดคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภณ
ั ฑ)
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
๓๐,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๑ เครื่อง (รายละเอียดคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภณ
ั ฑ)
จัดซื้อรถดูดลอกทอระบายน้ํา จํานวน ๑ คัน
รถยนตฮีโน ๖ ลอ กระบะเหล็ก ติดตั้งเครนสลิง ขนาด ๕ ตัน พรอมกระเชาไฟเบอรกลาส
ที่ปลายบูม ติดตั้งเทาชางหลัง ๑ คู ติดตั้งชุด Safety Overload จํานวน ๑ คัน
(รายละเอียดคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ)
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา ๑๑๐ กิโลวัตต ขับเคลื่อน ๒ ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ ราคา
๘๖๘,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ คัน (บัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ สํานักงบประมาณ
ธันวาคม ๒๕๖๑ หนา ๑๓ และหนา ๖๓)
รถเทรลเลอร ๑๐ ลอ พรอมกระบะพื้นเรียบ ขนาดไมต่ํากวา ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา ๑๗๐ กิโลวัตต แบบกระบะเหล็ก จํานวน ๑ คัน
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา ๑๑๐ กิโลวัตต ขับเคลื่อน ๔ ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ ราคา
๑,๐๒๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ คัน (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
ธันวาคม ๒๕๖๑ หนา ๑๓ และหนา ๖๓)

งบประมาณ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

-

๑๓,๒๐๐

-

-

-

-

๒๔,๐๐๐

-

-

-

-

๑๒,๕๐๐

-

-

-

-

๔๐,๒๐๐

-

-

-

-

๔๐,๒๐๐

-

-

-

๑๐,๐๐๐,๐๐๐
-

๓,๗๔๕,๐๐๐

-

-

-

-

-

๘๖๘,๐๐๐

-

-

-

-

๔,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๑,๐๒๕,๐๐๐

-

-

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร

237
แบบ ผ.๐๓

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
๑๖๐
๑๖๑

เคหะและ
ชุมชน

คา
ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และชนสง

๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๗๖
๑๖๘
๑๖๙

ครุภัณฑ
การเกษตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)

รถดูดโคลน-ลางทอ จํานวน ๑ คัน
จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย เครื่องยนตดีเซล ชนิดอัดทายตูบรรทุกขยะ ความจุไมนอยกวา
๑,๗๐๐,๐๐๐
๓ ลูกบาศกเมตร จํานวน ๑ คัน (ตามคุณลักษณะที่ อบต. ละหารกําหนด)
จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปดขางเททาย ความจุไมนอยกวา ๓ ลูกบาศกเมตร จํานวน ๙๐๐,๐๐๐
๑ คัน (ตามคุณลักษณะที่ อบต. ละหารกําหนด)
จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปดขางเททาย เครื่องยนต ดีเซล ๖ ลอ ขนาด ๖ ตัน ความ ๒,๑๑๙,๐๐๐
จุ ๑๐ ลูกบาศกเมตร จํานวน ๑ คัน (คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ)
จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดทาย เครื่องยนต ดีเซล ๖ ลอ ขนาด ๖ ตัน ความจุ ๑๐
ลบม. จํานวน ๒ คัน คันละ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท(คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)
จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล เครื่องยนตดีเซล ขนาด ๑๕๐ แรงมา ความจุถังรับสิ่งปฏิกูลไมนอยกวา
๓,๐๐๐ ลิตร จํานวน ๑ คัน (ตามคุณลักษณะที่ อบต.ละหาร กําหนด)
จัดซื้อรถสุขาเคลือ่ นที่ ชนิด ๖ ลอ เครื่องยนตดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความรอนดวยน้ํา
แรงมาไมนอยกวา ๒๐๐ แรงมา หองสุขาไมนอยกวา ๑๐ หอง ระบบสัญญาณไฟตาง ๆ
ตามที่กรมการขนสงทางบกกําหนด จํานวน ๑ คัน
เครื่องพนยา ขนาด ๓.๕ แรงมา จํานวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๑๗,๐๐๐ บาท
๓๔,๐๐๐
เครื่องสูบน้ํา ปมน้ําแบบเคลื่อนที่ ขนาด ๑๒ นิ้ว จํานวน ๙ เครื่อง ราคาเครื่องละ
๒,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐๐ บาท (รายละเอียดคุณลักษณะตาม อบต. กําหนด)
มอเตอรซัมเมอรซิเบิ้ล (มอเตอรเครื่องสูบน้ํา) พรอมติดตั้ง ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๔ นิ้ว
๖๐,๐๐๐
ขนาดมอเตอร ๗.๕ HP ขนาดไฟฟา ๓ เฟส, ๓๘๐ Vac. จํานวน ๑ เครื่อง

-

-

-

-

๒๕๖๕
(บาท)

๑๒,๐๐๐,๐๐๐
กองชาง
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
-

-

-

-

๔,๘๐๐,๐๐๐

-

-

๒,๓๐๐,๐๐๐

-

-

๖,๕๐๐,๐๐๐

-

-

๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐
-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

กองชาง

-

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร

238
แบบ ผ.๐๓

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ที่
๑๗๐

๑๗๑
๑๗๒

แผนงาน หมวด
เคหะและ
ชุมชน

คา
ครุภัณฑ

ประเภท
ครุภัณฑ
การเกษตร

ครุภัณฑ
กอสราง

๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗

ครุภัณฑงาน
บานงานครัว

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)

ชุดตอทอสูบน้ํา ขนาด ๑๒ นิ้ว จํานวน ๑ ชุด ประกอบดวย
๑.ทอเหล็กเหนียว หนาจาน ๒ ดาน ขนาด ๑๒ นิ้ว ยาวทอนละ ๑.๕๐ เมตร จํานวน ๔ ทอน
๒.ทอเหล็กเหนียว หนาจาน ๒ ดาน ขนาด ๑๒ นิ้ว ยาวทอนละ ๒ เมตร จํานวน ๔ ทอน
๓.ประตูน้ํา ขนาด ๑๒ นิ้ว จํานวน ๑ ชุด
๔.ฟุตวาลว ขนาด ๑๒ นิ้ว จํานวน ๑ ชุด
๕.ของอ ๙๐ องศา ขนาด ๑๒ นิว้ จํานวน ๒ ตัว
๖.ของอ ๔๕ องศา ขนาด ๑๒ นิ้ว จํานวน ๔ ตัว
๗.ขอตอลวงขยะหนาปม ขนาด ๑๒ นิ้ว จํานวน ๑ ชุด
๘.ปะเก็นยาง หนาไมนอยกวา ๖ มิลลิเมตร นอตและสกรูครบชุดตามจํานวน
เครื่องตบดิน จํานวน ๒ เครื่อง
๔๒,๐๐๐
รถตักหนาขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ลอ ราคา ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ คัน (บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑ หนา ๒ และหนา ๒๙ - ๓๐)
รถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงมา ราคา ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ คัน (บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑ หนา ๒ และหนา ๒๖ - ๒๘)
รถตักลอยาง ขนาด ๑๕๐ แรงมา ราคา ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ คัน (บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑ หนา ๒ และหนา ๓๐ - ๓๒)
เรือพอนทูล (โปะ)
-สามารถบรรทุกน้ําหนักไดไมนอยกวา ๒๓,๕๐๐ กิโลกรัม ขนาดความกวางรวมไมไมนอยกวา
๕.๘๐ เมตร ยาวไมนอยกวา ๑๒ เมตร แลสูงไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร
บูมยาวแบ็คโฮ (กระบวยตัก)
รถตัดหญาแบบนั่งขับ พรอมอุปกรณตอพวง จํานวน ๑ เครื่อง
๑๘๒,๐๐๐

-

-

๕๐๐,๐๐๐

-

-

๓,๓๐๐,๐๐๐

-

-

-

๔,๕๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๔,๕๐๐,๐๐๐

-

-

-

๒,๕๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๕๐๐,๐๐๐
-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง
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บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ที่
๑๗๘

แผนงาน
เคหะและชุมชน

หมวด
คา
ครุภัณฑ

ประเภท
ครุภัณฑงาน
บานงานครัว

๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗ การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
๑๘๘
การเกษตร
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒

ครุภัณฑโรงงาน

ครุภัณฑสํารวจ
ครุภัณฑกีฬา
ครุภัณฑ
สํานักงาน
ครุภัณฑงาน
บานงานครัว
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)

เครื่องตัดหญา แบบขอออน ราคา ๑๐,๙๐๐ บาท จํานวน ๑๐ เครื่อง
๓๒,๗๐๐
๓๒,๗๐๐
(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑ หนา ๑๐
และหนา ๕๘)
รถตัดหญาไหลทาง มีแขนยื่นตัดดานขาง ขนาดกําลังไมนอยกวา ๘๕
๒,๕๐๐,๐๐๐
แรงมา ความกวางแนวตัดหญาไมนอยกวา ๘๐ ซม. จํานวน ๑ คัน
จัดซื้อถังขยะแบบแยกประเภท
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐
เครื่องตัด ขนาด ๑.๖๐ มิลลิเมตร จํานวน ๑ เครื่อง
ตูเชื่อมพกพา จํานวน ๑ เครื่อง
เครื่องเจียระไน (ลูกหมู) จํานวน ๑ เครื่อง
สวาน ๒๖ มิลลิเมตร จํานวน ๑ ตัว
เครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม จํานวน ๑ เครื่อง
ลอวัดระยะทางแบบดิจิตอล จํานวน ๑ เครื่อง
ดําเนินการจัดหาอุปกรณเด็กเลนประจําหมูบาน/เครื่องออกกําลังกายสนาม
สําหรับประชาชนและผูสูงอายุ ติดตั้งในพื้นที่ตําบลละหาร
โตะสํานักงาน จํานวน ๒ ตัว ตัวละ ๕,๕๐๐ บาท
เกาอี้สํานักงาน จํานวน ๔ ตัว ตัวละ ๓,๕๐๐ บาท
เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง ราคา ๙,๕๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง (บัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑ หนา ๑๐ และ
หนา ๕๘)
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน ๑ เครื่อง

๑๘,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๘,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานสํานักงาน จํานวน ๑ เครื่อง

๑๑,๐๐๐
๑๔,๐๐๐
-

-

๑๖,๐๐๐
๑๖,๐๐๐

๒๕๖๕
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๔๓,๖๐๐

กองชาง

๑,๐๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
กองสงเสริม
การเกษตร
-

๑๙,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
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แบบ ผ.๐๓

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ที่ แผนงาน หมวด
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕

การเกษตร

คา
ครุภัณฑ

ประเภท
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
ชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน
๒ ชุด ชุดละ ๓,๘๐๐ บาท
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด
Network แบบที่ ๓ (๔๐ หนา/นาที) ราคา ๔๐,๐๐๐
บาท จํานวน ๑ เครื่อง
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3 ราคา ๖,๓๐๐ บาท จํานวน ๑
เครื่อง

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

๗,๖๐๐

-

-

-

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)
-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสงเสริม
การเกษตร

-

-

๔๐,๐๐๐

-

-

-

-

๖,๓๐๐

-

-

รวม ๓๕,๖๐๓,๙๐๐ ๒๑,๙๓๓,๘๐๐ ๕๔,๗๔๗,๕๐๐ ๒๔,๘๘๒,๗๐๐ ๒๑,๓๔๓,๖๐๐

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร

สวนที่ ๔
การติดตามและประเมินผล
๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑ เปนแบบที่กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการใหคะแนน
ตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
ประกอบดวย
๑. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ คะแนน
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐ คะแนน
๓. ยุทธศาสตร ๖๐ คะแนน ประกอบดวย
(๑) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๑๐ คะแนน
(๒) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน
(๓) ยุทธศาสตรจังหวัด ๑๐ คะแนน
(๔) วิสัยทัศน ๕ คะแนน
(๕) กลยุทธ ๕ คะแนน
(๖) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ ๕ คะแนน
(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร ๕ คะแนน
(๘) แผนงาน ๕ คะแนน
(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม ๕ คะแนน
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ
พัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑ เปนแบบที่กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการใหคะแนน
ตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
ประกอบดวย
๑. การสรุปสถานการณการพัฒนา ๑๐ คะแนน
๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
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๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน
๔. ยุทธศาสตรและแผนงาน ๑๐ คะแนน
๕. โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบดวย
(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน
(๒) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ ๕ คะแนน
(๓) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง
๕ คะแนน
(๔) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ๕ คะแนน
(๕) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ๕ คะแนน
(๖) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 ๕ คะแนน
(๗) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ๕ คะแนน
(๘) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ ๕ คะแนน
(๙) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน
(๑๐) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน
(๑๑) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ
๕ คะแนน
(๑๒) ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค ๕ คะแนน
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ
พัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๔.๓ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น
ขอ ๓๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดวา ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมิ น ผลต อ สภาทองถิ่ น และคณะกรรมการพั ฒ นาทอ งถิ่ น พรอ มทั้ง ประกาศผลการติด ตามและ
ประเมิ นผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวั นนับแตวันที่ผู บริหารทองถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยาง
นอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป และ ขอ ๒๙ (๓) กําหนดวา ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่ อให
ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล าวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบ วัน โดยอยางน อยปละหนึ่งครั้ ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ
โดยใชรูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงไดทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ขอมูลตาง ๆ จาก
๑. ใชแบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
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(๑) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
(๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model
ของ Kaplan & Norton
(๓) แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))
(๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model
(๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS
(๖) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาที่เกิดขึ้นหรือ ProblemSolving Method
(๗) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Methods)
(๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(๙) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(๑๐) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ
(๑๑) แบบอื่น ๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดขึ้น ทั้งนี้ตองอยูภายใตกรอบตามขอ
(๑)-(๑๐) หรือเปนแบบผสมก็ได
๒. เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ไดจริง ๆ คืออะไร คาใชจาย (Cost) เวลา
(Time) เปนไปตามที่กําหนดไวหรือไม
๓. ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร
๔. วัดผลนั้นไดจริงหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicators : KPIs)
๕. ผลกระทบ (Impact)
 การวัดผลในเชิงปริมาณขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
ขอมูลในระบบ e-plan ทางเว็บไซต www.dla.go.th
 การวัดผลในเชิงคุณภาพขององคการบริหารสวนตําบลละหาร
การจัดผลเชิงคุณภาพ องคการบริหารสวนตําบลละหารใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลละ
หารในแตละยุทธศาสตร
แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลละหาร (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ)
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๔.๔ ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
๔.๔.๑ ผลกระทบนําไปสู
อนาคต
๑. ประชาชนเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนที่มีความยุงยากมากขึ้น
๒. เกิดการพัฒนาที่ลาชา เพราะการดําเนินงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
ผานกระบวนการหลายขั้นตอน
๓. ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุด เพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายที่ทําได
ยากและบางเรื่องอาจทําไมได
4.๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
๑. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นควรกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพั ฒนาใหสอดคลองกับ
แผน พัฒนาทองถิ่น และแผนพัฒนาทองถิ่นควรจัดทําใหสอดคลองกับโครงการพัฒนาที่ดําเนินการในแตละป
๒. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะทางการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น
๓. ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในขอบัญญัติงบประมาณรายจ ายให
สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น
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