
 
 
 
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลละหาร 
เร่ือง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลละหาร 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  -------------------------------------------- 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ ๒๙ (๓) กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับ
แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดย
อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ ๒9(๓) 
องคการบริหารสวนตําบลละหารจึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการ
ดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ละหาร ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มา 
เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลละหาร 
ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร   
“ละหารนาอยู  พัฒนาโปรงใส  ใสใจคุณภาพชีวิต  สงเสรมิการมีสวนรวม” 

  ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร ไดกําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาไว 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

    ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    ยุทธศาสตรที่ ๒ การเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
    ยุทธศาสตรที่ ๓ การเสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่ม 
    ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานทรพัยากรมนุษยและสงัคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน 
    ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการ

เขาสูประชาคมอาเซียนได 
    ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนา สงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี              

ภูมิปญญาทองถ่ินอันดีงาม 
 
 
 
 

/ค. กลยุทธ/แนวทาง... 
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  ค. กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร ไดกําหนดกลยุทธ/
แนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว ดังน้ี 

   ยุทธศาสตรที่ 1 การพฒันาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข     
๑. กอสราง ปรบัปรุง บํารงุรกัษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
๒. พัฒนางานผังเมอืง การใชประโยชนที่ดินและการควบคุมอาคาร 
๓. พัฒนาระบบไฟฟาและประปา  
๔. พัฒนาระบบจราจร การวิศวกรรมจราจรและขนสง 
๕. กอสราง ปรบัปรุง บํารงุรกัษาตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 
๖. สงเสริม สนบัสนุนกีฬา สวนสาธารณะ และสถานที่พักผอนหยอนใจ 

  ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน     

๑. บริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล นํ้าเสีย และมลพิษตาง ๆ 
๒. สงเสริม สนับสนุน บํารุงรักษา และการใชประโยชนจากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
๓. สงเสริม สนบัสนุน การลดภาวะโลกรอน 
๔. สงเสริม สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการ

อนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ 
๕. สงเสริม สนบัสนุน ควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
๖. การควบคุมการเลี้ยงสัตวและปลอยสัตว 

 ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่ม      
๑. สงเสริมหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. สงเสริม สนบัสนุนการฝกและประกอบอาชีพ 
๓. สงเสริม สนบัสนุนการพาณิชย การลงทุน 
๔. สงเสริม สนบัสนุนการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 
๕. สงเสริม สนบัสนุนภาคเกษตรกรรมปลอดภัยไดมาตรฐาน 
๖. สงเสริม สนบัสนุนการทองเท่ียวโดยเฉพาะเชิงอนุรักษ 
๗. สงเสริม สนับสนุนอาชีพการเลี้ยงสัตว 
๘. สงเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
๙. สงเสริม สนบัสนุน ควบคุมการฆาสัตว  

 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและย่ังยืน      
๑. สงเสริม สนบัสนุนการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรยีน  
๒. ปองกัน แกไข เฝาระวัง ปญหายาเสพติด 
๓. สงเสริม สนบัสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 
๔. สงเสริม สนบัสนุนการสังคมสงเคราะห 
๕. สงเสริม สนบัสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
๖. สงเสริม สนบัสนุนเครือขายขององคกรภาคประชาชนในรูปแบบตาง ๆ 
๗. สงเสริม สนบัสนุนความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 
๘. สงเสริม สนบัสนุนการปองกันรักษาความสงบเรียบรอยในชีวิตและทรัพยสิน 

 
/9. สงเสริม... 
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๙. สงเสริม สนบัสนุนประชาธิปไตย และสิทธิเสรภีาพของประชาชน 
๑๐. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
๑๑. สงเสริม สนับสนุนการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ

บานเมือง 
๑๒. สงเสริม ปรับปรงุงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการ
เขาสูประชาคมอาเซยีนได      

๑. พัฒนาระบบการบริหารราชการใหมีความทันสมัย ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ 

๒. สงเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น, แผนชุมชน/หมูบาน และการ
ประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

๓. สงเสริมการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๔. สงเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
๕. สงเสริม สนบัสนุนการเปนประชาคมอาเซียน 

 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนา สงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี                 
ภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงาม        

๑. สงเสริม สนับสนุน รักษาศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรม จารีตประเพณี                 
ภูมิปญญาทองถ่ินอันดีงาม 

๒. สงเสริม สนบัสนุนดานศาสนา และวันสําคัญตาง ๆ 
๓. สงเสริมใหมีและสนับสนุนพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ 

ง. การวางแผน 
   องคการบริหารสวนตําบลละหาร ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-25๖5) ตาม

กระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการหมูบาน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของ
ประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป  

องคการบริหารสวนตําบลละหาร ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-25๖5) เมื่อ
วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561- 25๖5) 
ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

การพัฒนาเมือง
นนทบุรีเพื่อการอยู
อาศัยของประชาชน
อยางมีความสุข 

50 102,220,000 59 163,269,000 62 150,802,000 49 107,282,000 61 88,600,000 

การเสริมสรางและ
พัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยาง
ย่ังยืน 

26 13,749,000 27 9,690,000 33 43,720,000 26 11,290,000 26 9,340,000 

 

. /การเสริมสราง... 
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ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

การเสริมสรางและ
พัฒนาเศรษฐกิจ
สรางสรรคได
มาตรฐานและมี
มูลคาเพิ่ม 

12 2,500,000 12 2,460,000 18 3,010,000 15 2,710,000 18 3,010,000 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
และสังคมให
กาวหนา ปลอดภัย
และย่ังยืน 

86 66,431,870 86 62,265,200 87 71,827,200 86 62,582,000 86 65,487,200 

การพัฒนาการ
บริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพและ
สามารถรองรับการ
เขาสูประชาคม
อาเซียนได 

15 12,600,000 14 8,800,000 17 11,553,000 14 9,850,000 14 9,950,000 

การพัฒนา สงเสริม
และอนุรักษศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่นอันดีงาม 

15 11,420,000 17 13,420,000 13 8,920,000 12 8,820,000 10 9,220,000 

รวม 204 208,920,870 215 259,904,200 230 289,832,200 202 202,534,200 217 185,607,200 

 

จ. การจัดทํางบประมาณ 
   องคการบริหารสวนตําบลละหาร ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุอยูในขอบัญญัติ
งบประมาณ, งบประมาณจาก สปสช., การอนุมัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และการอนุมัติงบประมาณใหใช
จายเงินสะสม จํานวน ๑41 โครงการ งบประมาณ 209,605,849 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตรได
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ           
ตามขอบัญญัติฯ/สปสช./

อนุมัติเงินสะสม 
1. การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 42 139,042,000 
2. การเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

20 6,190,000 

3. การเสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคไดมาตรฐานและมี
มูลคาเพิ่ม 

3 650,000 

4. การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและ
ยั่งยืน 

54 50,618,609 

5. การพัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการ
เขาสูประชาคมอาเซยีนได 

11 8,117,240 

6. การพัฒนา สงเสริมและอนุรกัษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี              
ภูมิปญญาทองถ่ินอันดีงาม 

11 4,988,000 

รวม 141 209,605,849 
/ฉ. การใชจาย... 
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ฉ. การใชจายงบประมาณ  
  องคการบริหารสวนตําบลละหาร มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติ
งบประมาณและการบริหารจัดการโครงการตามที่สภาอนุมัติ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 
57 โครงการ จํานวนเงิน 40,941,975.90 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 57 โครงการ จํานวน
เงิน 40,941,975.90 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตรไดดังน้ี   

 

 

ช. ผลการดําเนินงาน 
         องคการบริหารสวนตําบลละหาร ไดดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณประจําป 

2562 ในเขตพื้นที่ โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน
ในพื้นท่ี จนโครงการตาง ๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง 
โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังน้ี 

  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข             
  เปนการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาทางศักยภาพและพัฒนาทาง
กายภาพ การปรับปรุงพื้นท่ี และการกอสรางสาธารณูปการ อันเปนการสงเสริมความสะดวกในการอยูอาศัย
และการประกอบอาชีพ การปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ ในเขตตําบล ใหประชาชนไดรับ
การบริการข้ันพื้นฐานที่เพียงพอตอความตองการของประชาชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2. ยุทธศาสตรการเสริมสราง... 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

1. การพัฒนาเมืองนนทบุรเีพื่อการอยู
อาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 

- - - - 

2. การเสริมสรางและพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

11 2,916,504.02 11 2,916,504.02 

3. การเสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจ
สรางสรรคไดมาตรฐานและมมีูลคาเพิ่ม 

1 47,515 1 47,515 

4. การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและ
สังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน 

38 33,875,938.88 38 33,875,938.88 

5. การพัฒนาการบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพและสามารถรองรบัการเขา
สูประชาคมอาเซียนได 

7 4,156,928 7 4,156,928 

6. การพัฒนา สงเสริมและอนุรักษศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถ่ินอันดีงาม 

- - - - 

รวม 57 40,941,975.90 57 40,941,975.90 
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     2. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน     
  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงเสริมสนับสนุนการเรียนรู การสรางและปลูก
จิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม บํารุงรักษา อนุรักษ พัฒนาและฟนฟู เพื่อการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน รวมทั้งจัดหาพลังงานทดแทนและควบคุมมลพิษ โดยสงเสริม
และสนับสนุนใหประชาชนและทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล ดังนี้  

 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ          
ที่เบิกจาย 

1 โครงการคลองสวยน้ําใส 934,350 
2 กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นท่ีตําบลละหาร (คากําจัดขยะมูลฝอยใหกับ อบจ.นนทบุรี) 1,341,764.25 
3 โครงการคัดแยกขยะในชุมชน 47,600 
4 โครงการรณรงคประชาสัมพันธการคดัแยกขยะ 99,999.77 
5 โครงการละหารนาอยูโดยการสนับสนุนใหประชาชนปรับปรงุสิ่งแวดลอม              

หนาบาน นามอง 
5,625 

6 โครงการจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ และวันสาํคัญตางๆ  90,913 
7 สนับสนุนการดําเนินงานอนุรกัษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
39,350 

8 โครงการทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว 42,900 
9 โครงการสงเสริมและฝกอบรมการจัดทําปุยชวีภาพ ปุยหมักจากมูลสัตวและเศษวสัดุ

เหลือใชทางการเกษตร 
48,327 

10 โครงการฝกอบรมการกําจัดศตัรูพืชโดยชวีวิธี 23,130 
11 โครงการอนุรักษพลังงานและสงเสริมพลังงานทดแทน 242,545 

รวมงบประมาณทัง้สิ้น 2,916,504.02 

3. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่ม       
      สงเสริมใหประชาชนไดรับโอกาสในการพัฒนาอาชีพเพื่อสรางรายไดในลักษณะเศรษฐกิจ
ชุมชนพ่ึงตนเองในทองถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ สนับสนุนภาค
เกษตรกรรมปลอดภัยไดมาตรฐาน รวมท้ังสงเสริมสนบัสนุนการทองเที่ยวโดยเฉพาะเชิงอนุรกัษในพื้นที่ ดังน้ี 
 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ          
ที่เบิกจาย 

1 โครงการฝกอบรมอาชีพใหประชาชนตาํบลละหาร 47,515 
รวมงบประมาณทัง้สิ้น 47,515 

 
 
 
 
 
 
 
 

/4. ยุทธศาสตรการพัฒนา... 
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               4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนษุยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและย่ังยืน   
               ใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถิ่นเปนการพัฒนา
เพื่อสงเสริมและยกระดับการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานอยางเต็มศักยภาพ สรางแหลงเรียนรู จัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสรางกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาศูนยเด็กเล็กใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน สรางประชาคมในการปองกัน แกไข เฝาระวังปญหาและตอตานยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล 
สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน การคุมครองทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม สรางสังคมเปน
ธรรมและเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต การสงเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข ปองกัน
โรค และมีการเฝาระวัง รักษามาตรฐานการบริการสาธารณสุข โดยอาศัยการมีสวนรวมของประชาชน ใน
รูปแบบของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) โดยใหการบริการสาธารณสุขแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน
ในทุกพื้นท่ีและครอบคลุมในทุกๆ ดาน และการสงเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ ใหความสําคัญ
กับการพัฒนาความเจริญและความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นโดยเนนคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาภายใต
แนวคิดของการสรางความมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาดวยวิธีการ รูปแบบ และโอกาสตาง ๆ ท้ังใน
การรับฟงความคิดเห็น การจัดกิจกรรมในลักษณะการมีสวนรวมขององคกรทุกภาคสวน รวมทั้งการจัดใหมีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรวมกันเปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนชุมชนมีการเรียนรู ท่ีจะกาวไปสูการ
พัฒนาพรอมๆ กัน ตลอดจนสรางความปลอดภัยและใหความคุมครองในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนให
ครอบคลุมทุกพื้นที่ประชาชนในสังคมและชุมชนจะไดรับความสงบสันติสุขเพ่ิมมากขึ้นดวยการจัดระเบียบสังคม 
การบังคับใชกฎหมายและการสงเสริม คุณธรรม จริยธรรม การมีสวนรวมของประชาชน รวมถึงประชาชนจะ
ไดรับประโยชนจากการปองกัน การบรรเทา และการฟนฟูสาธารณภัยและอุบัติภัยตาง ๆ อยางเปนระบบ 
รวดเร็ว ทั่วถึง และเปนธรรม การพัฒนาระบบการอํานวยการบรรเทาสาธารณภัยในทุกพื้นท่ี จึงไดจัดทํา
โครงการ/กิจกรรมพอสรปุได ดังนี ้
 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ          
ที่เบิกจาย 

1 โครงการซอมแผนอพยพหนีไฟแกพนักงานและประชาชน 68,200 
2 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 65,050 
3 โครงการอบรมการใชถังดับเพลิงและซอมแผนดับเพลิงแกเด็ก เยาวชนและ

ประชาชนในพื้นที ่
144,375 

4 โครงการสงเสรมิการใหความรูดานสาธารณภัย อุทกภัย ภัยทางน้ําและวาตภัย 68,500 
5 จัดหาเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณสําหรับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 131,000 
6 สนับสนุนและบูรณาการเพื่อบรรเทาทุกขดานสาธารณภัยใหแกประชาชนในพื้นที่ 38,076.90 
7 โครงการออกหนวยบรกิาร อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน 21,050 
8 โครงการแขงขันกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 98,412 
9 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 5,984,000 

10 โครงการสนับสนุนอาหารเสรมิ (นม) 3,231,361.46 
11 จัดหาวัสดุการศึกษาสาํหรับนกัเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลละหาร 149,994 
12 โครงการจัดการศกึษาอบรมการรณรงคเพื่อตอตานและปองกันยาเสพติดสําหรับ

เยาวชน (D.A.R.E.) 
99,825 

13 โครงการกอสรางท่ีแปรงฟนสําหรับเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขันติธรรม หมูที่ 7 150,000 
14 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพสตรแีละครอบครวั 71,650 

 
   /15. โครงการฝกอบรม... 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ          
ที่เบิกจาย 

15 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางรางกายและจิตใจผูสูงอายุของตําบล             
ละหาร (สานสายใย) : กิจกรรมใหความรูดานการดูแลสุขภาพกายและใจแกผูสูงอายุ
และผูดูแลผูสูงอายุ 

13,800 

16 โครงการสรางเสริมสุขภาพกาย บริหารใจสูวัยผูสูงอายุ 25,640 
17 โครงการสานสัมพันธสายใยรกัผูพิการ 9,200 
18 สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น (สปสช.) 491,917.50 
19 สนับสนุนเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 17,086,100 
20 สนับสนุนเบ้ียยังชีพคนพิการ 4,170,400 
21 สนับสนุนเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 42,000 
22 โครงการควบคมุปองกันโรคพิษสุนัขบา และการทาํหมันแมว, สุนัขในพื้นท่ี 43,025 
23 โครงการควบคมุปองกันโรคไขหวัดนก 18,000 
24 โครงการรณรงคและสงเสริมสื่อการประชาสัมพันธถึงโทษภัยของยาเสพติด 38,250 
25 โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนท่ี 22,211.60 
26 โครงการรณรงคปองกันโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 77,600 
27 โครงการรณรงคปองกันโรคติดตอและโรคไมติดตอ 189,136.42 
28 โครงการรณรงคพนหมอกควันและทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายปองกันโรค

ไขเลือดออก 
92,730 

29 โครงการรณรงคใหความรูเรื่องโรคไขเลือดออก 40,736 
30 โครงการอุดหนุนกิจกรรมการพัฒนาปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเด็กและ

เยาวชน 
200,000 

31 โครงการตอนรับสมาชิกใหมในชุมชน (งบ สปสช.) 30,000 
32 โครงการสงเสรมิทันตสุขภาพเด็กกอนวัยเรยีนและเด็กปฐมวัย (งบ สปสช.) 74,450 
33 โครงการรณรงคกําจัดเหาเพื่อพัฒนาการสมวัย (งบ สปสช.) 236,093 
34 โครงการสงเสรมิสุขลักษณะและสุขภาพผูพิการและผูสูงอายุ (งบ สปสช.) 160,000 
35 โครงการละหารหวงใยใสใจคนพิการและผูทุพพลภาพ (งบ สปสช.) 60,000 
36 โครงการเดก็ไทยในละหารสุขภาพดีตั้งแตอยูในครรภ (งบ สปสช.) 144,800 
37 โครงการพระราชดาํริดานสาธารณสุข 178,335 
38 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ 55,110 

รวมงบประมาณทัง้สิ้น 33,821,028.88 
 

      5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบรหิารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการ
เขาสูประชาคมอาเซยีนได          

พัฒนาระบบการบริหารราชการใหมีความทันสมัย สงเสริมสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน สงเสริมการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สงเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนการเปนประชาคมอาเซียน ดังนี้     
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ          
ที่เบิกจาย 

1 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานสวนตําบลและครุผูดูแลเดก็ 28,211 
2 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศกึษา 2,795,070 
3 โครงการจัดเวทีประชาคม 145,285 
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะความรูผูนําหมูบาน/ชุมชน  

และบุคลากรในการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถ่ิน 
359,860 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถ่ิน 567,000 
6 โครงการอบรมการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 235,950 
7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษ ี 25,552 

รวมงบประมาณทัง้สิ้น 4,156,928 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา สงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่นอันดีงาม 
        สนับสนุนใหเยาวชนและประชาชนในเขตตําบลมีความรูความเขาใจในประเพณีอันดีงามเพื่อ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม สงเสริมและพัฒนาเอกลักษณของทองถิ่นและมีวิถีชีวิตที่ดีงามบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมนําสู
สังคมสันติสุขอยางย่ังยืน  

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมีความ
ประสงคจะเสนอความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลละหาร สามารถ
ติดตอขอทราบรายละเอียดขอมูลเพิ่มเติมไดที่ฝายนโยบายและแผน สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ละหาร ในวันและเวลาราชการ หรือแจงผานผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลละหารทราบ หรือโทร                   
๐-๒๑๕๗-๐๑๑๖-๑๘ ตอ ๑๐๘ เพื่อจะไดพิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานให
ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ในระยะตอไป 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  27  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕62 
     

                                                                
(นายสมศักดิ์ อยูเจริญ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 


