


 
คำนำ 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ ๓) พ.ศ. 25๖๑ ข้อ 29 (3) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน     
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร จึงได้กำหนด
กลไกในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี เพื่อให้สามารถนำผลการประเมินมาใช้ในการวางแผน
พัฒนา ตลอดจนให้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้
เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
  1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไข
เวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ  
  2. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ นำไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการ        
ในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
  3. เพื ่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ ์โดยรวมของการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน ที ่สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป 

4. เพ่ือต้องการทราบประโยชน์ที่ได้จากแผนการดำเนินงาน ทั้งในด้านการบริหารและการพัฒนา
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖๑ ข้อ 29 (3) องค์การบริหาร
ส่วนตำบลละหารจึงขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้ง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม  
ในการตรวจสอบและกำกบัการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลละหารต่อไป 

  

       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
           องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

              ธันวาคม  256๓ 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ข้อ 30 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ทำหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รวมถึงรายงานและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน     
เดือนธันวาคมของทุกปี 

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล           
การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครอง      

ส่วนท้องถิ่น ซ่ึงสามารถชี้ถึงผลการดำเนินงานและสามารถใช้ เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพ                  
ในการดำเนินงานให้เป็นไปโดยบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจตาม
อำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา  
ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย 

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานหากไม่มีระบบติดตาม          
ของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการจะสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ 
กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ
ของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างงาน        
กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนดำเนินงานด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่าง เช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายของโครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาที่ เกิดขึ้นในโครงการและเสนอแนวทางแก้ปัญหา การติดตาม                
ดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ   
ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน เป็นต้น ดังนั้น การติดตามเป็นขั้นตอนการตรวจสอบ         
ผลการดำเนินงานกิจกรรมของแผนงานหรือโครงการตามแผนพัฒนาห้าปี แผนดำเนินงานว่าได้ปฏิบัติตามที่กำหนด
รายละเอียดไว้หรือไม่ มีความเหมาะสมในการใช้ทรัพยากรหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้เพ่ือทราบความก้าวหน้าของกิจกรรม
ดังกล่าว เพ่ือรายงานให้ผู้บริหารทราบในการที่จะพิจารณาตัดสินใจสั่งการตามสมควรต่อไปเพ่ือให้โครงการบรรลุ
เป้าหมาย 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงานโครงการ  ตลอดจน         
การพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ เช่นเดียวกับการติดตาม
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไขจะดำเนินการต่อไป หรือยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงาน ที่กำหนดไว้ไดม้ีการปฏิบัติหรือไม่  

 
/อย่างไร... 



                            รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หน้า | 2 
 

อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จ           
ตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับ     
การใช้ทรัพยากรเพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปปรับปรุง   
และการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้ โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 กำหนดอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้  

1. กำหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
2. ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา        
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศ   
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

4. แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
 1. เพ่ือให้การดำเนินการตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถตอบสนอง    
ความต้องการ และปัญหาของประชาชนได้  

2. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
3. เพ่ือนำไปทบทวนการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
4. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสำหรบัหน่วยงานจัดทำแผนพัฒนา และผู้บริหารในการวางแผนพัฒนาปีต่อไป 

 
๓. แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล        

การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการที่สำคัญกระบวนการหนึ่งของกระบวนการจัดการองค์กร          
ซ่ึง วิลเลียม เอ โชรด (William A. Shrode) และแดน วอยช์ จูเนียร์ (Dan Voich, Jr.) ได้ให้คำนิยามว่า การจัดการ 
คือ “กิจกรรมหรือกระบวนการสำหรับการประสานและบูรณาการการใช้ทรัพยากร เพ่ือการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ด้วยการใช้คนซึ่งคนจะใช้เทคนิคและข่าวสารในโครงสร้างขององค์กร” ซึ่งจากคำจำกัดความนี้ ได้สะท้อนให้เห็นว่า     
การจัดการ หมายถึง การปฏิบัติ ซึ่งอาศัยองค์ความรู้ของทฤษฎีองค์การมาใช้ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร               
ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต บริการ หรือความพึงพอใจ ซึ่งกระบวนการจัดการดังกล่าวประกอบด้วย  การวางแผน 
(Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การเป็นผู้ น ำ (Leading) และการประเมินผล  (Evaluation) (อุทั ย          
เลาหวิเชียร, 2544) 

สำหรับกระบวนการติดตามและประเมินผลในปัจจุบันนั้น  ตามแนวคิดของ Robert S. Kaplan และ      
David P. Norton ได้เสนอแนวคิด Balanced Scorecard เพ่ือใช้ในการวัดผลของกิจการที่จะทำให้ผู้บริหารระดับสูง
เห็นภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจนขึ้น ให้ได้ภาพรวมขององค์กรอย่างสมดุลขึ้น  โดยการวัดผลนอกจากการวัด       
ทางด้านการเงินที่เป็นผลของการดำเนินงานที่เกิดขึ้นมาแล้ว ต้องมีการวัดผลด้านกระบวนการบริหารงาน การสร้าง     
ความพอใจให้แก่ลูกค้า ตลอดจนสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ให้แก่องค์กรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
และการสร้างอนาคตให้แก่องค์กรด้วย ด้วยแนวคิดนี้ผู้บริหารสามารถประเมินศักยภาพโดยรวมขององค์กรและ
ความสามารถในการแข่งขันและอนาคตขององค์กรนั้น ๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยขอบเขตหรือองค์ประกอบในการวัดผล
ตามแนวคิดของ Balanced Scorecard ภายใต้มุมมองแต่ละด้านนั้นจะประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 

/(๑) วัตถุประสงค.์.. 
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(1) วัตถุประสงค์ (objective) เพ่ือเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละมุมมองที่ต้องการจะชี้วัด 
(2) ตัวชี้วัด (Performance Indication) คือ ตัวชี้วัดนั้นจะแสดงให้เห็นว่าองค์กรได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์      

ในแต่ละด้านหรือไม ่
(3) เป้าหมาย (Target) คือ เป้าหมายหรือค่าตัวเลขที่ตั้งไว้ เพ่ือให้องค์กรบรรลุถึงค่านั้น ๆ 
(4) แผนงาน โครงการที่ตั้งใจ (Initiatives) คือ แผนการปฏิบัติงานที่มีการลำดับเป็นขั้น ๆ ในการจัดทำกิจกรรม 
ในด้านการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น เกณฑ์ในการวัดความสำเร็จในผลิตภาพ         

ทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการมิได้มีเพียงแค่ประสิทธิผล และประสิทธิภาพเท่านั้น ยังมีหลักการ 
แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องอีกดังต่อไปนี้ 

แนวคิดในการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ์ มีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่  
1. การติดตามผลการดำเนินการ (Track Status) เป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่า 

การปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและสามารถสร้างผลงานที่สอดคล้องตามเป้าประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย  
ที่วางเอาไว้ การติดตามผลการดำเนินงานจะช่วยให้ผู้บริหารทราบข้อมูลที่เป็นตัวบ่งชี้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น          
ซึ่งจะเป็นข้อมูลแก่ผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไปการติดตาม                  
ผลการดำเนินงานนี้ หมายความรวมถึงการรวบรวมผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของกิจกรรม งาน โครงการต่าง ๆ 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดผลสำเร็จของการดำเนินงานในแต่ละระดับที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี 

2. การรายงานความก้าวหน้า (Communicate Progress) เป็นกระบวนการหลังจากที่ได้มีการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ภายใต้กรอบของตัวชี้วัดผลสำเร็จของการดำเนินงานในแต่ละ
ช่วงเวลาแล้ว เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ในการกำกับติดตามผลที่จะต้องจัดทำรายงานสรุปเสนอต่อผู้บริหารให้ได้รับ
ทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นระยะ รวมทั้งควรส่งข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยให้
ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางท่ีเหมาะสม 

3. การวัดผลและประเมินผล  (Measurement and Evaluation) จะประกอบด้วยกระบวนการย่อย          
3 ขั้นตอน ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล และการนำเสนอผลการประเมิน        
การวัดผลและประเมินผลจะเป็นการประเมินผลสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแต่ละรอบเวลาที่กำหนด ซึ่งผลที่
ไดจ้ากการประเมินจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนกลยุทธ์รอบต่อไปขององค์กร 

การควบคุมและติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย  
1) ความถูกต้อง (Accuracy) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ถูกต้องจะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ           

และนำไปใช้ได้ผลตามที่ต้องการ หากการควบคุมเกิดจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จะทำให้ฝ่ายบริหารแก้ไขไม่ตรงจุด           
โดยไม่อาจทราบได้ว่าควรแก้ไขอย่างไร หรือควรดำเนินการต่อไปอย่างไร 

2) ความทันเวลา (Timeliness) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้องสามารถกระตุ้นให้ผู้บริหารสนใจ    
และเอาใจใส่ได้ทันเวลา เพ่ือการแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยข้อมูลจากการควบคุมและติดตามผล   
อาจไม่มีความหมายเลยหากได้รับมาล่าช้ากว่าเวลาอันควร ดังนั้นระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้องสามารถ
นำมาใช้แก้ปัญหาได้อย่างทันเวลา 

3) ความประหยัด (Economy) ระบบการควบคุมและติดตามผลจะต้องสามารถทำให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่า 
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยจะต้องใช้ระดับของการควบคุมให้น้อยที่สุด ประหยัดที่สุด แต่เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด  

4) ความยืดหยุ่น (Flexibility) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้องมีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับ      
การเปลี่ยนแปลงและการเกิดขึ้นใหม่ของสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งระบบการควบคุมควรปรับตัวตามเวลาและสภาพแวดล้อม 

 
/๕) การสามารถ... 
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5) การสามารถเข้าใจได้ (Understandability) ระบบการควบคุมและติดตามผลควรมีความซับซ้อนน้อยที่สุด  
เพ่ือความสะดวกในการใช้ และคนทีเ่กี่ยวข้องกับระบบการควบคุมสามารถเข้าใจได้ง่าย 

6) การมีมาตรฐานที่สมเหตุสมผล (Reasonable Criteria) การกำหนดมาตรฐานของการควบคุมและติดตามผล
จะต้องสมเหตุสมผล และสามารถทำได้จริงจึงจะสามารถจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามได้ 

7) การจัดระบบอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Placement) ผู้บริหารจะต้องจัดวางระบบการควบคุมและติดตามผล
อย่างมีกลยุทธ์ อันจะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการควบคุมได้ ซ่ึงระบบการควบคุมและติดตามผล              
ควรจะครอบคลุมกิจกรรม เหตุการณ์ และการดำเนินงานทุกอย่างภายในองค์กร ซึ่งถ้าหากองค์กรนำระบบการควบคุม
และติดตามผลมาใช้โดยขาดกลยุทธ์ที่เหมาะสม ก็จะไม่สามารถบรรลุผลตามต้องการได้ 

8) การเน้นกฎแห่งข้อยกเว้น (Emphasis on The Exception) ทั้งนี้ เนื่องจากผู้บริหารไม่สามารถจะควบคุม
และติดตามผลทุกอย่างได้ จึงต้องเน้นเฉพาะเรื่องที่สำคัญ หรือควบคุมติดตามเฉพาะในหลักใหญ่ที่เป็นสาระสำคัญจริง ๆ      
ไม่ใช่ลงไปดูในรายละเอียดทุกเรื่อง การเข้าไปตรวจสอบควบคุมในทุกรายการจะส่งผลต่อการใช้อำนาจในการบริหาร
จัดการ อีกทั้งส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว 

9) การใช้มาตรการหลายๆอย่าง (Multiple Criteria) การควบคุมและติดตามที่เน้นจุดใดจุดหนึ่ งหรือ
มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง จะทำให้มองปัญหาไม่ครอบคลุม เพราะงานแต่ละงานย่อมมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน ดังนั้น
มาตรฐานในการควบคุมและติดตามผลจึงควรกำหนดให้เหมาะสมสำหรับกิจกรรมแต่ละประเภท 

10) การแก้ไขให้ถูกต้อง (Corrective Active) การควบคุมและติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่       
เป็นการแจ้งให้รู้ว่ามีข้อบกพร่องผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเท่านั้น แต่จะต้องเสนอแนะด้วยว่า ควรจะดำเนินการแก้ไข
อย่างไรเพื่อให้เกิดความถูกต้อง และสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จ 

คุณลักษณะของการควบคุมและติดตามผลที่ดี ได้แก่  
1) ต้องประหยัด ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีนอกจากจะต้องช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าองค์กรจะสามารถ

ทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้ งเอาไว้แล้ว ในเวลาเดียวกันการควบคุมและติดตามผลจะต้องคุ้มค่ากับต้นทุน                  
ในการดำเนินการด้วย ระบบการควบคุมและติดตามผลที่มากเกินความจำเป็น มีวิธีการหรือเทคนิคที่ยุ่งยากและ          
เสียค่าใช้จ่ายสูงนั้น ย่อมทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี ผู้บริหารจึงควรคำนึงถึงต้นทุนทั้งในแง่ของระยะเวลาและค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นในการควบคุมและติดตามผลด้วย 

2) รายงานผลต้องรวดเร็ว การควบคุมและติดตามผลจะต้องสามารถรายงานผลความแตกต่างระหว่างเป้าหมาย    
ที่พึงได้รับกับผลงานที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถดำเนินการแก้ไข และปรับปรุงข้อผิดพลาด    
ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงท ี

3) เน้นส่วนสำคัญของผลงาน การควบคุมและติดตามผลจะต้องเน้นถึงส่วนสำคัญของผลงานอันจะส่งผลต่อ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ การวัดในรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่ใช่ส่วนสำคัญของความสำเร็จของงานตามวัตถุประสงค์
ย่อมไมเ่กิดประโยชน์ เพราะจะไม่ช่วยชี้ให้เห็นถึงคามเป็นไปที่แท้จริงซึ่งจะมีผลต่อความสำเร็จขององค์กร 

4) สามารถเข้าใจได้ง่าย การควบคุมและติดตามผลจะต้องเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพราะหากกระบวนการ    
มีความยุ่งยากซับซ้อน หรือเลื่อนลอยจนยากที่จะเข้าใจ ก็ย่อมไม่เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติตาม และไม่อาจก่อให้เกิด
ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้ 

5) เป็นที่ยอมรับ การควบคุมและติดตามผลควรมีการชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติเล็งเห็นถึงประโยชน์และเหตุผลประกอบ 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติเกิดความยอมรับ และทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
 
 

/4.ขั้นตอน... 
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๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล         
 

แผนภาพที่ ๑ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 
 

 
  การวางแผนพัฒนา             ส่วนราชการดำเนินการประเมินตนเอง 
                                                                                       ตามแบบประเมิน 
 
 
 
 
                                    ทบทวน/ปรับปรุง                    รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบความถูกต้อง 
                                          แก้ไข          ประมวลผลข้อมูลและจัดทำสรุปรายงาน 
                    ผลการติดตามฯ 
 
 
 
 

          เสนอคณะกรรมการติดตามและ 
การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ            ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ พิจารณา 
                    ให้ความเห็นชอบ 
 
 
 
 
 

         รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะของ 
                                                                               คณะกรรมการฯ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
                                                                              สภา อบต. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ 
 
 
           
                         

  - ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน (๑ ครั้ง/ปี) 
  - เผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์ อบต., ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ 

 
 
 
 

/๕. เครื่องมือ... 
 

 



                            รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หน้า | 6 
 

๕. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล         
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖๑ 
ไดก้ำหนดให้มีองค์กรที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้ 

๕.1  องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(1) นายณัฐธีร์  อัครฐานฐิติคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
(2) นายพรศักดิ์  บุญมาหา สมาชิกสภาฯ   กรรมการ 
(3) นายประจบ  แสงจันทร์ สมาชิกสภาฯ   กรรมการ 
(4) นายทัศไนย  แจ้งโพธิ์  สมาชิกสภาฯ   กรรมการ 
(5) นางทพิย์  กลั่นกลาย  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
(6) นางอภัสรา  ลาตีฟี  ตัวแทน รพ.สต.สุเหร่าแดง  กรรมการ 
(7) นายละเอิบ  อ่ิมมาก  ตัวแทน รพ.สต.สุเหร่าเขียว กรรมการ 
(8) นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์  ปลัด อบต.ละหาร  กรรมการ 
(9) นายเกรียงไกร  เหลือน้อย ผู้อำนวยการกองช่าง  กรรมการ 
(10) นายสุริยนต์  สวยงาม ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
(11) น.อ.เจริญ  พงษ์เกษม ผู้แทนประชาคม   กรรมการ/เลขานุการ 

๕.2 การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
1) กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
    โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้มีมติที่

ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ๒๕๖2 กำหนดแนวทาง วิธีการ และกำหนดระยะเวลาการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เพ่ือให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
ทราบถึงความก้าวหน้าและความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน และแผนพัฒนาห้าปี ใช้วิธีการ
ติดตามโดยเอกสาร แบบสอบถาม และลงพ้ืนที่ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ แล้วประชุมเพ่ือพิจารณา          
1 ครั้ง/ปี เพ่ือรายงานต่อผู้บริหารท้องถิน่ สมาชิกสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทราบตามระเบียบฯ 

2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล      
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่         
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย  
ปีละหนึ่งครัง้ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรจากอำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ ให้อำนาจในการกำหนด
แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการประเมินผลแผนพัฒนา ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้กำหนด
รปูแบบและวิธีการข้ันตอนการประเมินไว้ ดังนี้ 

  (4.1) จะทำการประเมินผลเมื่อมีการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยรวบรวมทั้งผลการดำเนินงาน 
โครงการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ใช้จริง ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลที ่

 
/ใช้ประกอบ... 
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ใช้ประกอบการประเมินผล ประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ บันทึกลงในระบบสารสนเทศการบริหาร
จัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) 

  (4.2) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล ต่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร แล้วรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำบลละหาร และเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร       
ส่วนตำบลละหารรับทราบ และปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันต่อไป 

๕.3.  การติดตามประเมินผลความพึงพอใจ 
         การประเมินผลจะดำเนินการ 3 วิธี คือ  
         วิธีการที่ ๑ จะใช้รูปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

เพ่ือให้ทราบผลการดำเนินงานเป็นเช่นไร ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในกิจกรรมใดบ้าง ตามข้อเสนอแนะซึ่งจะดำเนินการ
กับทุกโครงการ  

วิธีการที่ ๒ คือการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานองค์การบริหาร    
ส่วนตำบลละหาร ตามแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ  

1) ประเมินความพึงพอใจในภาพรวม ตามระดับความพึงพอใจมาก พอใจ และพอใจน้อย         
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร   

2) ประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ โดยให้
คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 10 โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขตพ้ืนที่ สรุปเป็นข้อมูลนำเสนอผู้บริหาร เป็นข้อมูล
ตัดสินใจกำหนด   แนวทางการพัฒนา นโยบาย แผนงานโครงการต่าง ๆ ต่อไป  

ส่วนวิธีการที่  ๓ จะเป็นการรายงานความก้าวหน้าและกำหนดในเรื่องของการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณว่ามีการใช้จ่ายเงินงบประมาณไปเท่าไรในการประชุมทุกครั้ง 

๕.4.  การกำหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
         การติดตามผลการดำเนินงานจะดำเนินการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุก ๔ เดือนของ

ปีงบประมาณนั้น จะมีการติดตามประเมินผลอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี หรือขณะดำเนินการเพ่ือประเมินสถานการณ์ 
ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลากำหนด บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
และติดตามโครงการหลังแล้วเสร็จ เพ่ือสรุปผลสำเร็จของโครงการ ทั้งนี้ต้องแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม เพ่ือสรุป
นำเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร และปิดประกาศ
ให้ประชาชนทราบ เพ่ือสร้างกระบวนการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีในท่ีสุด 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

/6. ประโยชน์... 
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๖. ประโยชนข์องการติดตามและประเมินผล         
1) ทำให้งานต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นงานของแต่ละคน หรืองานของแต่ละกลุ่ม รวมถึงงานของ 

แตล่ะหน่วยงานสอดคล้องกัน นอกจากนั้นงานตามแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวของทั้งองค์กรสอดคล้องกันอีกด้วย 
2) ทำให้เป้าหมายขององค์กรสำเร็จสมบูรณ์ทั้งเป้าหมายหลักและเป้าหมายรอง เกิดขึ้นอย่างสอดคล้อง 

เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ หรือด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำสุด 
3) ทำให้วิธีการปฏิบัตินโยบาย และกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรดำเนินไปในแนวทางเดียวกันตลอด

ทัง้ระบบ 
4) ช่วยป้องกันมิให้ทรัพยากรต่าง ๆ ของหน่วยงาน ถูกใช้ไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ หรือต้องสูญเสียไป      

โดยเปล่าประโยชน์ 
5) ช่วยรักษาคุณภาพของงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และช่วยให้สามารถผลิต

สินคา้และบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้มาใช้บริการ 
6) ทำให้สามารถกำหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดในระหว่างกระบวนการ

ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ซ่ึงเป็นแนวทางที่ดีกว่าการแก้ไขเมื่อการปฏิบัติงานสิ้นสุดลงแล้ว 
 
๗. การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ          

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ – 25๖๕) สู่การกระบวนการของการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้ดำเนินการตามแนวทางของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖๑, หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น กรอบแนวทางคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี 
ประกอบกับคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร มีการดำเนินการตามข้อกำหนดของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง โดยผู้บริหารท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติ แจ้งสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนตำบลละหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนทราบ
และใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และให้มี
การจัดทำแผนดำเนินงานเพื่อให้มีการระบุช่วงระยะเวลาในการดำเนินการของแต่ละโครงการ กิจกรรมตามท่ีได้รับการ
จัดสรรงบประมาณดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

/ส่วนที่ ๒….. 
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ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

 
 
 

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓                

   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 
นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561        
ให้รายงานผลและเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี โดยปฏิบัติตามระเบียบให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ การดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และ         
การประเมินติดตามโครงการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) มาดำเนินการตาม
แนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 256๒ และแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้พิจารณาดำเนินการตาม         
เค้าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732     
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 256๒  

    ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
ก. วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร   

“ละหารน่าอยู่ พัฒนาโปร่งใส ใส่ใจคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วม” 

ข. พันธกิจองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร   
 พันธกิจที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ         

กับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลควบคู่กับ           
การวางผังเมืองที่ด ี

 พันธกิจที่ ๒ จัดระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งน้ำ 
 พันธกิจที่ ๓ พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้กับประชาชน 
 พันธกิจที่ ๔ จัดระเบียบชุมชน สังคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ในพ้ืนที ่
 พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน และ 

สร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
 พันธกิจที่ ๖ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง

  มั่นคง มีความปลอดภัยน่าอยู่ บนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกันด้านสวัสดิการสังคม 
 พันธกิจที่ ๗ สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน โดยเน้นด้านการเกษตรกรรมให้เป็นตลาด

ผลผลิตทางการเกษตร 
 พันธกิจที่ ๘ ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

/ค. ยุทธศาสตร์... 
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 ค. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นกรอบชี้นำ ในการกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนที่ท้องถิ่นเลือกจะปฏิบัติ เพ่ือให้

บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ที่กำหนดไว้มียุทธศาสตร์หลักในการดำเนินงาน  รวม               
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

         1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
1.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 
1.2  พัฒนางานผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดินและการควบคุมอาคาร 
1.3  พัฒนาระบบไฟฟ้าและประปา 
1.4  พัฒนาระบบจราจร การวิศวกรรมจราจร และขนส่ง 
1.5  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาตลาด ท่าเทียบเรอื ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
๑.๖  สงเสริม สนับสนุนกีฬา สวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  

  ๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

2.1  บริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมลพิษต่าง ๆ   
2.2  ส่งเสริม สนับสนุน บำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๒.๓  ส่งเสริม สนับสนุน การลดภาวะโลกร้อน 
2.4  ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย       

โรงมหรสพและสาธารณสถานอ่ืน ๆ  
๒.๕  ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
๒.๖  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ 

๓. ยุทธศาสตรก์ารเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรคได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม 
๓.๑ สงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๓.๒ สงเสริม สนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ  
๓.๓ สงเสริม สนับสนุนการพาณิชย การลงทุน  
๓.๔ สงเสริม สนับสนุนการลงทุนภาคอุตสาหกรรม  
๓.๕ สงเสริม สนับสนุนภาคเกษตรกรรมปลอดภัยไดม้าตรฐาน  
๓.๖ สงเสริม สนับสนุนการทองเทีย่วโดยเฉพาะเชิงอนุรักษ์  
๓.๗ สงเสริม สนับสนุนอาชีพการเลี้ยงสัตว  
๓.๘ สงเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
๓.๙ สงเสริม สนับสนุน ควบคุมการฆาสัตว์ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และย่ังยืน 
๔.๑ สงเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ในและนอกโรงเรียน  
๔.๒ ปองกัน แกไข เฝ้าระวัง ปญหายาเสพติด  
๔.๓ สงเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  
๔.๔ สงเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์  
๔.๕ สงเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
๔.๖ สงเสริม สนับสนุนเครือข่ายขององคกรภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ  
๔.๗ สงเสริม สนับสนุนความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว  
๔.๘ สงเสริม สนับสนุนการปองกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพยสิน  
 

/๔.๙ ส่งเสริม... 
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๔.๙ สงเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
๔.๑๐ สงเสริมการมีสวนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น  
๔.๑๑ สงเสริม สนับสนุนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบานเมือง  
๔.๑๒ สงเสริม ปรับปรุงงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนได้ 
 ๕.๑ พัฒนาระบบการบริหารราชการใหมีความทันสมัย ตอบสนองความตองการของประชาชน 
       อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๕.๒ สงเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น, แผนชุมชน/หมูบ้าน และการประสานแผน    
       พัฒนาทองถิ่น     
 ๕.๓ สงเสริมการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 ๕.๔ สงเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
 ๕.๕ สงเสริม สนับสนุนการเป็นประชาคมอาเซียน 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา 
ท้องถิน่อันดีงาม 

    ๖.๑ สงเสริม สนับสนุน รักษาศลิปะ โบราณสถาน วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น         
           อันดีงาม  

๖.๒ สงเสริม สนับสนุนด้านศาสนา และวันสำคัญต่าง ๆ  
๖.๓ สงเสริมใหมีและสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ และหอจดหมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1.2 โครงการ... 
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    ๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
              

          จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑ - ๒๕๖๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/1.3 ผลการดำเนินงาน... 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ปีที่ 1  พ.ศ. 256๑ ปีที่ 2  พ.ศ. 256๒ ปีที่ 3  พ.ศ. 25๖๓ ปีที่ ๔  พ.ศ. 25๖๔ ปีที่ ๕  พ.ศ. 25๖๕ รวม 

 จำนวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
จำนวน 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 

 1. การพัฒนาเมือง
นนทบุรีเพื่อการอยอูาศัย
ของประชาชนอย่างมี
ความสุข 

66 2,046,881,000 69 267,841,000 56 314,678,000 65 151,419,500 60 88,100,000 317 2,869,419,500 

 2. การเสริมสร้างและ
พัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวด 
ลอมอย่างยัง่ยืน  

26 13,749,000 27 9,690,000 33 44,620,000 26 11,290,000 26 9,340,000 138 88,689,000 

 3. การเสริมสร้างและ
พัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ได้มาตรฐาน
และมีมูลค่าเพิ่ม  

12 2,500,000 12 2,460,000 18 3,010,000 15 2,710,000 18 3,910,000 75 14,590,000 

 4. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนษุย์และ
สังคมใหก้าวหนา 
ปลอดภัย และยั่งยืน  

86 66,431,870 86 62,265,200 87 7๑,๘27,200 91 63,632,200 91 66,737,200 444 331,693,670 

 5. การพัฒนาการ
บริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพและ
สามารถรองรับการเขาสู่
ประชาคมอาเซียนได้  

15 12,600,000 14 8,800,000 17 11,553,000 14 9,850,000 14 9,950,000 76 53,353,000 

 6. การพัฒนาสงเสริม 
และอนุรักษศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญา 
ทองถ่ินอันดีงาม 

15 11,420,000 17 13,420,000 13 8,920,000 12 8,820,000 12 9,220,000 69 51,800,000 

รวม 220 2,153,581,870 225 364,476,200 224 454,608,200 223 247,721,700 221 187,257,200 1,119 3,409,545,170 
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๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
            

      ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 256๓ 

ลำดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวน
โครงการ

ตาม
แผนพัฒนา 

จำนวน
โครงการ 
ที่ได้รับ
อนุมัติ 

จำนวน
โครงการที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

จำนวนงบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

ที่อยู่ 
ระหว่าง

ดำเนินการ 

จำนวน 
งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการที่

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 

จำนวน
งบประมาณ 

(บาท) 

๑ การพัฒนาเมืองนนทบุร ี
เพื่อการอยอูาศัยของประชาชน
อย่างมีความสุข 

๕๖ ๑๓ ๒ 426,580.95 ๕ 7,815,000 ๖ 32,337,000 

๒ การเสริม สร้างและพัฒนาการ
บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
อย่างยั่งยืน  

๓๓ 1๔ ๘ 7,564,255.25 ๑ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕ 110,000 

๓ การเสริมสร้างและพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ไดม้าตรฐาน
และมีมลูค่าเพิ่ม  

๑๘ ๖ ๔ 319,217 - - ๒ 100,000 

๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
และสังคมใหก้าวหนา ปลอดภัย 
และยั่งยืน  

๘๗ 5๓ ๒๘ 36,816,429.34 ๑ ๙,๕๐๐,๐๐๐ ๒๔ 5,428,819 

๕ การพัฒนาการบริหารจัดการให
มีประสิทธิภาพและสามารถ
รองรับการเขาสูป่ระชาคม
อาเซียนได้  

๑๗ ๑๓ ๔ 3,699,393.70 ๒ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๗ 1,295,600 

๖ การพัฒนาสงเสริมและ 
อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณ ีภูมิปญัญา  
ทองถิ่นอันดีงาม 

1๓ ๙ - - - - ๙ 338,600 

รวมทั้งสิ้น ๒๒๔ ๑๐๘ ๔๖ ๔๘,๘๒๕,๘๗๖ ๙ ๓๙,๑๑๕,๐๐๐ ๕๓ ๓๙,๖๑๐,๐๑๙ 

แยกเป็น 

งบ อบต. ๒๑,๒๘๔,๖๒๖ ๙ ๓๙,๑๑๕,๐๐๐ 51 39,095,210 
เงินสะสม 3,371,250 - - - - 

เงินอุดหนุนทัว่ไประบุ
วัตถุประสงค์ 

23,890,000 
 

- - - - 

งบ สปสช. 280,000 - - 2 514,809 

 
       
 
 
  * จำนวนโครงการที่สำเรจ็ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ  55 x ๑๐๐/224 = ร้อยละ ๒4.55 

           ** จำนวนโครงการที่สำเร็จตามแผนการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ  55 x ๑๐๐/๑08 = รอ้ยละ 50.93                       
 

 
 

/การเบิกจ่าย... 
 

 

5๕  โครงการ 
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ตารางแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/๑. การติดตาม... 
 
 

ยุทธศาสตร์ 

งบประมาณประจำปี  
(เงินรายได้+เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

เงินสะสม 
เงินอดุหนุนท่ัวไป                       
ระบุวัตถุประสงค์ 

เงิน สปสช. รวม 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงนิ ร้อยละ 

๑. การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อ
การอยูอ่าศัยของประชาชน
อย่างมีความสุข 

8,241,580.95 
 

13.65 - - - - - - 8,241,580.95 
 

9.37 

๒. การเสริม สร้างและพัฒนา 
การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
อย่างยั่งยืน  

27,564,255.25 45.64 - - - - - - 27,564,255.25 
 

31.34 

๓. การเสริมสร้างและพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้
มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม  

319,217 0.53 - - - - - - 319,217 0.36 

๔. การพัฒนาด้านทรัพยากร 
มนุษยแ์ละสังคมใหก้าวหนา 
ปลอดภัย และยั่งยืน  

18,775,179.34 
 

31.08 3,371,250 
 

100 23,890,000 
 

100 280,๐๐๐ 100 46,316,429.34 
 

52.67 

๕. ด้านการพัฒนาการบริหาร
จัดการใหมีประสิทธิภาพและ
สามารถรองรับการเขาสู่
ประชาคมอาเซียนได้  

5,499,393.70 9.11 - 
 

- - - - - 5,499,393.70 6.25 

๖. ด้านการพัฒนาสงเสริม
และอนุรักษศิลปะ วัฒน 
ธรรม จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาทองถิ่น อันดีงาม 

- - - - - - - - - - 

รวม 60,399,626.24 100 3,371,250 100 23,890,000 100 280,๐๐๐ 100 87,940,876 100 
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๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมี
ความสุข 

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   
๑. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดรับการศึกษา มีกิจกรรมนันทนาการ ไดรับการสาธารณสุขข้ันพื้นฐาน พัฒนา

ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ ระบบการจราจร และการกอสราง ปรับปรุงอาคารอยางมีระบบ 
    ๒. เพ่ือการคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว และสามารถปองกันน้ำท่วมขัง ถนน ซอย และท่ีอยู่ อาศัยของ  
      ประชาชน  
 ๓. เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการพ้ืนฐานอันพึงมีในทองถิ่นอย่างครบถ้วน            

และทั่วถึง     
๔. เพ่ือให้ประชาชนมีสถานทีส่ำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ออกกําลังกาย และเล่นกีฬา 

1.1  การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ 

 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาและจำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริง 

แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการตาม

แผนพัฒนา 
จำนวนโครงการที่

ได้รับอนุมัติ 
จำนวนโครงการ        

ที่ปฏบิัติจริง 
คิดเป็น            
ร้อยละ 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางบก 
ทางน้ำ และทางระบายนำ้ 

29 6 1 3.45 

๒. พัฒนางานผังเมอืง การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
และการควบคมุอาคาร 

5 1 1 20 

๓. พัฒนาระบบไฟฟ้าและประปา 10 5 4 40 
๔. พัฒนาระบบจราจร การวิศวกรรม
จราจร และขนส่ง 

2 - - - 

๕. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาตลาด  
ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 

- - - - 

๖. สงเสริม สนับสนุนกีฬา สวนสาธารณะ
และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 

10 1 1 10 

รวม ๕6                            ๑๓ ๗ 12.50 
  

จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาและจำนวนงบประมาณทีใ่ช้จริง 

แนวทางการพัฒนา 
จำนวนงบประมาณ

ตามแผนพัฒนา 
จำนวนงบประมาณที่

ได้รับอนุมัติ 
จำนวนงบประมาณ        

ทีใ่ช้จริง 
คิดเป็น            
ร้อยละ 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางบก 
ทางน้ำ และทางระบายนำ้ 

266,678,000 
 

32,087,000 
 

750,000 
 

0.28 

๒. พัฒนางานผังเมือง การใช้ประโยชน์
ทีด่นิ และการควบคุมอาคาร 

9,950,000 500,000 334,000 
 

3.36 

๓. พัฒนาระบบไฟฟ้าและประปา 13,450,000 6,350,000 3,877,580.95 28.82 
๔. พัฒนาระบบจราจร การวิศวกรรม
จราจร และขนส่ง 

2,500,000 - - - 

๕. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาตลาด  
ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 

 - - - - 

๖. สงเสริม สนับสนุนกีฬา สวนสาธารณะ 
และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 

22,100,000 2,800,000 2,800,000 12.67 

รวม 314,678,000 41,737,000 7,761,580.95 2.47 
 

/๑.๒ การติดตาม.... 
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 ๑.2  การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้พ้ืนที่มีความสวยงาม น่าอยู่อาศัย 

และน่ามาเยี่ยมเยือนโดยการปรับปรุงถนนในเขตตำบล ซอย ทางเดินเท้า เส้นทางการจราจรและขนส่ง การปรับภูมิทัศน์
ให้มีความสวยงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความพร้อมสำหรับการต้อนรับประชาชนที่ผ่านเขตพ้ืนที่เพ่ือทำกิจ
ธุระ นอกจากนี้ยังดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะหรือขยายเขตไฟฟ้าและประปาที่สะอาดและเข้าถึง ในทุกระดับ
ครัวเรือน การจัดทำระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในทุกพ้ืนที่ภายในเขตตำบลละหารอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  
โครงการลอกท่อระบายน้ำและดูดสิ่งปฏิกูลตำบลละหาร, โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หลังหมู่บ้านนครทอง
ปาร์ควิว หมู่ที่ 9, การติดตั้งและขยายเขตวางท่อประปา, โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมะหะหมัด หมู่ที่ 9, 
โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน๊ะฮ์ฎอตุ๊ลอิสลาฮ์ หมู่ที่  2, โครงการติดตั้งไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ทางเดินเท้าริมคลองลำโพ หมู่ที่ 1,4 , โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทางเดินเท้า       
ริมคลองลำโพ หมู่ที่ 2-3 เป็นต้น 

 
  ๑.3  บทสรุป 

  การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุขที่ระบุ        
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑ - 2๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหารไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถนำ
โครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได้ ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของปี 256๓ (จากจำนวน 5๖ โครงการ) และ         
มีการใช้งบประมาณไปทั้ งสิ้น  7,761,580.95  บาท คิดเป็นร้อยละ 2 .๔๗  ของปี  256๓ (จากจำนวน 
314,678,000 บาท) ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ 
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหาร          
ส่วนตำบลละหารโดยรวม ดังนี้  

 มีการก่อสร้างถนนสายหลัก สายรอง และซอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือให้เกิด      
ความสะดวกสบายในการคมนาคม พร้อมกับการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซึ่งช่วยให้เกิดความรวดเร็ว     
ในการระบายน้ำ  

 มีการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณทางเดินเท้าริมคลองลำโพ เพ่ือให้ประชาชน               
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรไป - มา  

 มีการปรับปรุงซ่อมอาคารอเนกประสงค์บริเวณหลังหมู่บ้านนครทองปาร์ควิว หมู่ที่ ๙ 

 มีการปรับปรุงแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค เช่น ขุดลอก ปรับปรุงระบบประปา ขยายเขต
ระบบประปา  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

/๒. การติดตาม.... 
 



                            รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หน้า | 17 
 

๒. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   
   ๑. เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพที่ดี โดยเนนระบบการกําจัดขยะ พัฒนาคุณภาพน้ำ การรักษา      

ความสะอาด แกปัญหาภาวะโลกร้อน  
   ๒. เพ่ือสิ่งแวดลอมไม่เป็นมลพิษ ชุมชนสะอาดสวยงามและนาอยู่อาศัย  

๒.1  การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ 

        จำนวนโครงการตามแผนพฒันาและจำนวนโครงการทีป่ฏิบัติจริง 

แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการ
ตามแผนพัฒนา 

จำนวนโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติ 

จำนวนโครงการ        
ที่ปฏบิัติจริง 

คิดเป็น            
ร้อยละ 

1. บริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกลู  
น้ำเสีย และมลพิษต่าง ๆ   

11 5 5 45.45 

๒. ส่งเสรมิ สนับสนุน บำรุงรกัษาและการใช้ประโยชน ์
จากทีด่นิ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

11 5 2 18.19 

๓. ส่งเสริม สนับสนุน การลดภาวะโลกร้อน 4 2 1 25 
๔. ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย  
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย  
โรงมหรสพและสาธารณสถานอ่ืน ๆ 

7 2 1 14.29 

๕. ส่งเสริม สนับสนุน ควบคมุสสุาน และฌาปนสถาน - - - - 
๖. การควบคมุการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสตัว์ - - - - 

รวม 33 ๑๔ ๙ 27.28 
  

       จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาและจำนวนงบประมาณทีใ่ช้จริง 

แนวทางการพัฒนา 
จำนวน

งบประมาณตาม
แผนพัฒนา 

จำนวน
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัต ิ

จำนวนงบประมาณ        
ที่ใช้จริง 

คิดเป็น            
ร้อยละ 

1. บริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกลู  
น้ำเสีย และมลพิษต่าง ๆ   

33,500,000 27,930,000 27,391,330.25 81.77 

๒. สง่เสริม สนบัสนุน บำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์ 
จากทีด่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

1,890,000 210,000 95,860 5.08 

๓. ส่งเสริม สนบัสนุน การลดภาวะโลกร้อน 750,000 140,000 28,095 3.75 
๔. ส่งเสรมิ สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ
และสาธารณสถานอ่ืน ๆ 

8,480,000 48,970 48,970 0.58 

๕. ส่งเสริม สนับสนุน ควบคมุสสุาน และฌาปนสถาน - - - - 
๖. การควบคมุการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสตัว์ - - - - 

รวม 44,620,000 28,328,970 27,564,255.25 61.78 
 

 

 

 

 

 

/๒.๒ การติดตาม.... 
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 ๒.2  การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้คำนึงถึงและให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
สร้างและปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนตั้งแต่ระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชนไปจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยสังคมหน่วยหนึ่งของสังคมท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินการความสำเร็จของการดำเนินการที่เห็นได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยได้ดำเนินการจัดทำโครงการ
พัฒนา ดังนี้ โครงการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมพลังงานทดแทน, โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย, 
โครงการจัดซื้อถังขยะรองรับขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ตำบลละหาร, โครงการคัดแยกขยะในชุมชน, โครงการคลองสวย    
น้ำใส, โครงการจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริและวันสำคัญต่าง ๆ, โครงการรณรงค์ลดการเผาตอซังข้าว, 
จัดซื้อท่ีดินเพือ่สร้างศูนย์บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เป็นต้น 

 ๒.3  บทสรุป 

  การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถนำโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.2๘ ของปี 256๓       
(จากจำนวน 33 โครงการ) และมีการใช้งบประมาณไปทัง้สิ้น 27,564,255.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.78 ของปี 
256๓ (จากจำนวน 44,620,000 บาท) ทำให้สามารถกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และควบคุมมลพิษ    
ต่าง ๆ ในพ้ืนที่ได้ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน พร้อมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหารโดยรวม ดังนี้  

 ปริมาณขยะในชุมชนลดลง การกำจัดขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนที่ ไม่มีขยะตกค้าง บ้านเมือง        
มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ มีความสวยงาม และปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 

 คูคลอง แหล่งน้ำสาธารณะในตำบล สะอาดสวยงาม ไม่พบปัญหาน้ำเน่าเสีย 

 พ้ืนที่ตำบลละหารมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม น่าอยู่อาศัย 

   มีการใช้ประโยชน์จากแม่น้ ำลำคลองมากขึ้น  ชุมชนเกิด ความรักและเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้แม่น้ำลำคลองสะอาด ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำลำคลองมีสุขภาพชีวิตทีดี่ขึน้ 
   ประชาชนมีการรับรูถึงขอเสียของการเผาตอซังข้าว ซึ่งทำใหเกิดมลพิษทาง อากาศ และระบบ
หายใจแกประชาชนโดยรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๓. การตดิตาม.... 
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๓. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและ     
มีมูลค่าเพิม่ 

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   
๑. เพ่ือสนับสนุนการฝกอาชีพ และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพ่ือสร้างรายไดใ้หกับประชาชน  
๒. เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพมั่นคงและมีรายไดเ้พ่ิมขึน้  
๓. เพ่ือให้ประชาชนมีสวนร่วมในการพัฒนาทองถิน่  

๓.1  การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ 

        จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาและจำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริง 

แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการ
ตามแผนพัฒนา 

จำนวน
โครงการที่ได้รับ

อนุมัติ 

จำนวนโครงการ        
ที่ปฏิบัติจริง 

คิดเป็น            
ร้อยละ 

1. สงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 - - - 

๒. สงเสริม สนบัสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ 3 1 - - 
๓. สงเสริม สนับสนุนการพาณิชย การลงทุน 2 2 1 50 
๔. สงเสริม สนับสนุนการลงทุนภาคอุตสาหกรรม  - -  
๕. สงเสริม สนับสนุนภาคเกษตรกรรมปลอดภยัได้
มาตรฐาน 

7 2 2 28.58 

๖. สงเสริม สนับสนุนการทองเที่ยวโดยเฉพาะเชิง
อนุรักษ ์

2 - - - 

๗. สงเสริม สนบัสนุนอาชีพการเลีย้งสัตว 2 1 1 50 
๘. สงเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 2 - - - 
๙. สงเสริม สนับสนุน ควบคมุการฆาสัตว ์ 3 - - - 

รวม ๑๘ ๖ ๔ 22.22 
  

       จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาและจำนวนงบประมาณที่ใช้จริง 

แนวทางการพัฒนา 
จำนวน

งบประมาณตาม
แผนพัฒนา 

จำนวน
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

จำนวนงบประมาณ        
ที่ใช้จริง 

คิดเป็น            
ร้อยละ 

1. สงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 260,000 - - - 

๒. สงเสริม สนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ 300,000 100,000 - - 
๓. สงเสริม สนับสนุนการพาณิชย การลงทนุ 250,000 100,000 45,093 18.03 
๔. สงเสริม สนับสนุนการลงทุนภาคอุตสาหกรรม  - - - - 
๕. สงเสริม สนับสนุนภาคเกษตรกรรมปลอดภยั
ได้มาตรฐาน 

600,000 137,000 133,709 22.29 

๖. สงเสริม สนับสนุนการทองเที่ยวโดยเฉพาะเชิง
อนุรักษ ์

1,300,000 - - - 

๗. สงเสริม สนับสนุนอาชีพการเลีย้งสัตว 300,000 163,000 140,415 46.8 
๘. สงเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  - - - - 
๙. สงเสริม สนับสนุน ควบคมุการฆาสัตว ์  - - - - 

รวม 3,010,000 500,000 319,217 10.6๐ 

 

/3.2 การติดตาม... 
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๓.2  การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมให้ประชาชนได้รับ

โอกาสในการพัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ ในลักษณะเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อันจะก่อให้เกิดการผลิตและการจำหน่ายที่สามารถส่งเสริมตลาดจาก 
การรองรับสินค้าของชุมชนและยังมีโอกาสในพัฒนาด้านการท่องเที่ยวภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มอาชีพ และ
หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง เพ่ือยกระดับมาตรฐานของสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับกันอย่างแพร่หลายดำเนินการส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือกระตุ้นชุมชนในการเรียนรู้เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์และ
ความโดดเด่น สามารถสร้างสรรค์แนวคิดที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีความทันสมัยกับกระแส
นิยมของผู้บริโภคโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ โครงการพัฒนาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด, โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย ผักสวนครัว รั้วกินได้, โครงการฝึกอบรมการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลค่า, โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำนม เป็นต้น 

 ๓.3  บทสรุป 

 การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมี
มูลค่าเพ่ิม ทีร่ะบุในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.256๑ - 2๕๖๕) ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลละหารไปสู่การปฏิบัติ พบว่า 
สามารถนำโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได้ ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒ ของปี 256๓ (จากจำนวน ๑๘ โครงการ) 
และมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 319,217 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.6๐ ของปี 256๓ (จากจำนวน 3,010,000 
บาท) ทำให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข ได้รับการบรรเทาสาธารณภัยอย่างทั่วถึง ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหาร      
ส่วนตำบลละหารโดยรวม ดังนี้  

 ประชาชนไดร้ับการฝกอาชีพและสามารถนําไปใชในการดำรงชีพได้ 
 การพาณิชยกรรม และการลงทุนไดร้ับการสงเสริมและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าให้สูงยิ่งขึ้น 
 การเกษตรกรรมมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น  

   การพัฒนาคุณภาพน้ำนมแพะใหได้มาตรฐาน ปลอดภัย สงเสริม และเป็นการสนับสนุน            
การประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนมในเขตตำบลละหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/๔. การติดตาม.... 
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๔. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย 
และย่ังยืน 

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
๑. เพ่ือสงเสริมการปองกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพยสิน มีระบบการปองกันภัยอย่างทั่วถึง  
๒. เพ่ือให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคติดตอ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี 
๓. เพ่ือให้เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส ผู้ยากไรและผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์ใหสามารถ

ดำรงชพีได้อย่างปกติสุขตามอัตภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้  
๔. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการศึกษาและรับรขู้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง  
๕. เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
๖. เพ่ือให้ชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีความรักความสามัคคีในชุมชน มีการประสานงานและทำกิจกรรม      

สาธารณประโยชนร่วมกัน  
๔.1  การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ 

        จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาและจำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริง 

แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการ
ตามแผนพัฒนา 

จำนวนโครงการที่
ได้รับอนุมัติ 

จำนวนโครงการ        
ทีป่ฏิบัติจริง 

คิดเป็น            
ร้อยละ 

1. สงเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอก
โรงเรียน 

14 4 3 21.43 

๒. ป้องกนั แก้ไข เฝ้าระวังปัญหายาเสพตดิ 9 7 4 44.44 
๓. สงเสริม สนับสนุนคณุภาพชีวิตเด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

17 11 5 29.41 

๔. สงเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห ์ 2 2 2 100 
๕. สงเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข            
การอนามัย ครอบครัว และการรกัษาพยาบาล 

23 16 8 34.79 

๖. สงเสริม สนับสนุนเครือข่ายขององคกร      
ภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ 

1 -  - - 

๗. สงเสริม สนับสนุนความเขมแข็งของสถาบนั
ครอบครัว 

4 1 1 25 

๘. สงเสริม สนับสนนุการปองกันรักษา ความสงบ 
เรียบร้อยในชีวิตและทรัพยสิน  

4 3 2 50 

๙. สงเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย และสิทธิ
เสรภีาพของประชาชน 

- -  - - 

๑๐. สงเสริมการมีสวนร่วมของประชาชน        
ในการพัฒนาทองถิ่น 

2 1  - - 

๑๑. สงเสริม สนับสนุนการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบานเมือง 

2 -  - - 

๑๒. สงเสริม ปรับปรุงงานปองกันและบรรเทา  
สาธารณภัย 

9 8 4 44.44 

รวม 87 53 29 33.33 
  
 

 
 

/จำนวนงบประมาณ.... 
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จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาและจำนวนงบประมาณท่ีใช้จริง 

แนวทางการพัฒนา 
จำนวนงบประมาณ

ตามแผนพัฒนา 
จำนวนงบประมาณ

ทีไ่ด้รับอนุมัต ิ
จำนวนงบประมาณ        

ที่ใช้จริง 
คิดเป็น            
ร้อยละ 

1. สงเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในและ
นอกโรงเรียน 

13,830,000 9,763,000 8,665,412.34 62.66 
 

๒. ป้องกนั แก้ไข เฝ้าระวังปัญหายาเสพตดิ 2,175,000 895,000 351,065 16.14 
๓. สงเสริม สนับสนุนคณุภาพชีวิตเด็ก สตรี 
ผู้สูงอาย ุคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

22,622,000 
 

24,669,410 22,752,540 100 

๔. สงเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห ์ 5,300,000 3,671,250 3,378,830 63.75 
๕. สงเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การ
อนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

8,730,000 5,144,409 
 

1,176,544 13.48 

๖. สงเสริม สนับสนุนเครือข่ายขององคกร
ภาคประชาชนในรูปแบบตา่ง ๆ 

50,000 - 
 

- - 

๗. สงเสริม สนับสนุนความเขมแข็งของ
สถาบันครอบครัว 

600,000 100,000 
 

16,500 2.75 
 

๘. สงเสริม สนับสนุนการปองกันรักษา
ความสงบเรียบร้อยในชีวติและทรพัยสนิ  

2,360,200 280,000 116,550 4.94 
 

๙. สงเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย และ
สิทธิเสรภีาพของประชาชน 

- - - - 

๑๐. สงเสริมการมีสวนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาทองถิ่น 

2,060,000 50,000 
 

- - 

๑๑. สงเสริม สนับสนุนการรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรยีบร้อยขอ
งบานเมอืง 

200,000 - - - 

๑๒. สงเสริม ปรับปรุงงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

13,900,000 16,970,000 9,858,988 
 

70.92 
 

รวม 71,827,200 61,543,069 46,316,429.34 64.49 

 ๔.2  การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    

ในท้องถิ่นเป็นการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมและยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเต็มศักยภาพ สร้างแหล่ง
เรียนรู้ จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน สร้างประชาคมในการป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวังปัญหาและต่อต้านยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล 
สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน การคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สร้างสังคมเป็นธรรมและ
เป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมากขึ้น ส่งเสริม   
ให้ประชาชนได้รับโอกาสในการพัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ ในลักษณะเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่นตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข ป้องกัน       
โรค และมีการเฝ้าระวัง รักษามาตรฐานการบริการสาธารณสุข โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรูปแบบของ
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) โดยให้การบริการสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันในทุกพ้ืนที่และ
ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน และการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาความเจริญและความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นโดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาภายใต้แนวคิดของการ
สร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาด้วยวิธีการ รูปแบบ และโอกาสต่าง ๆ ทั้งในการรับฟังความคิดเห็น 
การจัดกิจกรรมในลักษณะการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกภาคส่วน รวมทั้งการจัดให้มีการเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชน          
เพ่ือร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนชุมชนมีการเรียนรู้ ทีจ่ะก้าวไปสู่การพัฒนาพร้อม ๆ กัน  

/โดยองค์การ.... 
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โดยองค์การบริหารส่วนตำบลละหารได้ดำเนินการพัฒนาและจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังนี้  
โครงการอบรมการใช้ถังดับเพลิงและซ้อมแผนดับเพลิงแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่, โครงการส่งเสริมการให้
ความรู้ด้านสาธารณภัย อุทกภัย ภัยทางน้ำและวาตภัย, โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน, เงนิอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน, ค่าอาหารเสรมิ (นม), โครงการจัดการศึกษาอบรมการรณรงค์เพ่ือต่อต้านและป้องกันยาเสพ
ติดสำหรับเยาวชน (D.A.R.E), โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ รวมพลังประสานต้านภัยยาเสพติด , โครงการรณรงค์
พ่นหมอกควันและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก, โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ, โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข, โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า, โครงการ
ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการทำหมันแมวสุนัขในพ้ืนที่ , โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพสตรีและ
ครอบครัว, โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักผู้พิการ, โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด, โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก, สนับสนุนบูรณาการเพ่ือบรรเทาด้านสาธารณภัยให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ , เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยยัง
ชีพคนพิการ, เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์, โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล
ละหาร, โครงการสงเคราะห์ประชาชนในพ้ืนที่, อุดหนุนกิจกรรมการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็ก
และเยาวชน, โครงการต้อนรับสมาชิกใหม่ในชุมชน, โครงการส่งเสริม สุขลักษณะและสุขภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ , 
โครงการเด็กไทยในละหารสุขภาพดีตั้งแต่อยู่ในครรภ์, โครงการสร้างเสริมสุขภาพกาย บริหารใจสู่วัยผู้สูงอายุ, 
โครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), โครงการจัดซื้อรถดับเพลิง เป็นต้น  

 
๔.3  บทสรปุ 

  การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทีร่ะบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑ 
- 2๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหารไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถนำโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได้          
2๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของปี 2563 (จากจำนวน 87 โครงการ) และมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 
46,316,429.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.49 ของปี 2563 (จากจำนวน 71,827,200 บาท) ทำให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหารโดยรวม ดังนี้ 

 สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มคีวามรู้ ได้รับการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน  
 สามารถปรับปรุงระบบการให้บริการสาธารณสุขมูลฐาน และการจัดการด้านสาธารณสุขให้มี

คุณภาพ ได้รบัการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  
 สามารถรณรงค์และป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายของยาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษาได้

เป็นอย่างดี  
 ประชาชนได้รับบริการทางด้านสังคมสงเคราะห ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
 ชุมชนมีความเข้มแข็ง เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริงและยั่งยืน  

   ระบบการอำนวยการบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/๕. การติดตาม.... 
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๕. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการใหมี้ประสิทธิภาพและสามารถรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซยีนได้ 

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
   ๑. เพ่ือสงเสริมการบริการโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล จัดใหมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยใชงาน รวมทั้ง

เปิดโอกาสใหประชาชนได้มีสวนร่วม 
   ๒. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการใหบริการขององคกรและสงเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

หนา้ทีเ่พ่ิมข้ึน 

๕.1  การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ 

        จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาและจำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริง 

แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการ
ตามแผนพัฒนา 

จำนวนโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติ 

จำนวนโครงการ        
ทีป่ฏิบัติจรงิ 

คิดเป็น            
ร้อยละ 

1. พัฒนาระบบการบรหิารราชการใหมีความ
ทันสมยั ตอบสนองความตองการของประชาชน 
อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3 2 1 33.33 

๒. สงเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพฒันาทองถิ่น, 
แผนชุมชน/หมูบ้าน และการประสานแผนพัฒนา    
ทองถิ่น     

2 2 - - 

๓. สงเสริมการบรหิารจดัการองคกรปกครอง    
สวนทองถิ่น 

11 8 5 45.45 

๔. สงเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 1 1 - - 
๕. สงเสริม สนับสนุนการเป็นประชาคมอาเซียน - - - - 

รวม 1๗ 1๓ 6 35.3๐ 
 

 

        จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาและจำนวนงบประมาณที่ใช้จริง 

แนวทางการพัฒนา 
จำนวน

งบประมาณตาม
แผนพัฒนา 

จำนวน
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

จำนวนงบประมาณ        
ทีใ่ช้จริง 

คิดเป็น            
ร้อยละ 

1. พัฒนาระบบการบรหิารราชการใหมีความ
ทันสมยั ตอบสนองความตองการของประชาชน 
อย่างมปีระสิทธภิาพ 

2,600,000 357,000 64,814.70 
 

2.5 

๒. สงเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา 
ทองถิ่น, แผนชุมชน/หมูบ้าน และการประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่น     

1,050,000 293,600 - - 

๓. สงเสริมการบรหิารจดัการองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 

7,503,000 5,764,380 5,434,579 
 

72.43 

๔. สงเสริมพัฒนาเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 400,000 500,000 - - 
๕. สงเสริม สนับสนุนการเป็นประชาคม
อาเซียน 

2,600,000 - - - 

รวม 11,553,000 6,914,980 5,499,393.7๐ 47.6๐ 

  

/๕.๒ การติดตาม... 
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๕.2  การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร มุ่งเน้นและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการบริหารจัดการองค์กร

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบการดำเนินงานที่สำคัญๆ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือใหก้ารทำงานมีความรวดเร็วสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินการพัฒนาและ
จดัทำโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น, โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี, 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา, โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานส่วนตำบลและครู
ผู้ดูแลเด็ก, โครงการก่อสร้างห้องเก็บของภายในองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร, โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ
ด้านหลังเวที เป็นต้น 
 ๕.3  บทสรุป 

  การนำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนได้ ที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑ - 2๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร        
ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถนำโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได้ ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.30 ของปี 256๓ 
(จากจำนวน ๑๗ โครงการ) และมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 5,499,393.7๐ บาท คิดเป็นร้อยละ 47.6๐ ของปี 
256๓ (จากจำนวน 11,553,000 บาท) ทำให้ระบบการบริหารจัดการของ อบต. สามารถตอบสนองต่อภารกิจ     
ในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน คน และวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนสิ่งอำนวยความ
สะดวกต่าง ๆ ส่งผลให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหาร     
ส่วนตำบลละหารโดยรวม ดังนี้ 

 สามารถพัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองความต้องการ   
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้รับการเพ่ิมพูนทักษะความรู้และ
ประสบการณ์การบริหารจัดการแนวใหม่และสามารถนําแนวคิดที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการทำงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดกับประชาชน 

 มีสถานที่ที่เพียงพอต่อการจัดเก็บของที่ใช้ในการบริการประชาชน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๖. การติดตาม... 
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๖. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี         
ภูมิปัญญา ท้องถิน่อันดีงาม 

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
  ๑. เพ่ือสนับสนุนการศาสนา  
  ๒. เพ่ือรักษาไวซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดี  

๖.1  การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ 

        จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาและจำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริง 

แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการ
ตามแผนพัฒนา 

จำนวนโครงการ
ทีไ่ด้รับอนุมัติ 

จำนวนโครงการ        
ที่ปฏบัิติจริง 

คิดเป็น            
ร้อยละ 

๑. สงเสรมิ สนับสนนุ รกัษาศลิปะ โบราณสถาน วัฒนธรรม 
จารตีประเพณ ีภูมิปญัญาทอ้งถิน่อันดีงาม 

4 4 - - 

๒. สงเสริม สนับสนุนด้านศาสนา และวันสำคัญตา่ง ๆ 9 5 - - 
๓. สงเสริมใหมีและสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ และหอ
จดหมายเหต ุ

- - - - 

รวม 13 ๙ 0 0 
 

      จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาและจำนวนงบประมาณที่ใช้จริง 

แนวทางการพัฒนา 
จำนวน

งบประมาณตาม
แผนพัฒนา 

จำนวน
งบประมาณที่
ได้รับอนมุัติ 

จำนวน
งบประมาณ        

ที่ใช้จริง 

คิดเป็น            
ร้อยละ 

๑. สงเสรมิ สนับสนนุ รกัษาศลิปะ โบราณสถาน 
วัฒนธรรม จารตีประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่นอันดีงาม 

7,320,000 
 

211,600 - - 

๒. สงเสริม สนับสนนุด้านศาสนา และวันสำคัญตา่ง ๆ 1,600,000 127,000 - - 
๓. สงเสริมใหมีและสนับสนุนพิพธิภัณฑ์ และหอ
จดหมายเหต ุ

- - - - 

รวม 8,920,000 338,600 - 0 
 

 ๖.2  การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 
การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร          

ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม เพ่ือคงความเป็นเอกลักษณ์และงามอย่าง
ไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดมา ทั้งนี้ เพ่ือให้มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่คู่ตำบลละหาร 
อันเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของการพฒันาเมืองควบคู่ไปกับการรักษาคณุค่าทางวัฒนธรรมอันงดงาม  

  ๖.3  บทสรุป 

  การนำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น
อันดีงาม ที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหารไปสู่การปฏิบัติ พบว่า 
สามารถนำโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได้ ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ ของปี 256๓ (จากจำนวน 1๓ โครงการ) 
และมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น - บาท คิดเป็นร้อยละ ๐ ของปี 256๓ (จากจำนวน 8,920,000 บาท)  
 
 
 
 

/ส่วนที ่๓.... 
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ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอ่ืน 

      ***โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 256๓ ได้แก่ เงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ ได้รับการจัดสรรจำนวน            
45,937,169 บาท มีรายละเอียดการเบิกจ่าย ดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ 
ได้รับ 

งบประมาณทีเ่บกิจ่าย
ไป 

๑. เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจ
หน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอน 

   6,091,234 - 

2. ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห ์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

   1๙,๐๐0,๐00 17,88๓,900 
 

3. ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห ์
เบี้ยยังชีพความพิการ 

   ๔,๘๐๐,๐00 ๔,๓28,๘00 
 

4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

   ๙๐,000 3๗,๐00 

5. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศนูยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิม่ค่าครองชีพ  
และสวสัดิการ) 

   4,032,380 4,645,300 

๖. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนคา่จัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

   581,400 581,400 

๗. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสรมิ (นม) 
เด็กปฐมวัย 

   694,884.82 586,195.02 
 

๘. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสรมิ (นม) 
ระดับประถมศึกษา 

   2,949,383.18 2,496,347.32 

๙. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
เด็กปฐมวัย 

   1,671,600 1,468,800 

๑๐. เงินอุดหนุนสำหรับสนบัสนุนอาหาร
กลางวัน ระดับประถมศึกษา 

   5,806,720 6,009,800 

1๑. เงนิอุดหนุนสำหรับการดำเนนิงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

   ๑๘๐,๐๐๐ 88,195 

๑๒. เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์
และขึน้ทะเบยีนสตัว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลกูเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยั
ลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

   3,597 - 

๑๓. เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสนุัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

   35,970 - 

รวม    45,937,169 38,125,737 
 
 

/ง. การวางแผน...... 
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ง. การวางแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ 
- 25๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น      
การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน, การประชุมประชาคมระดับตำบล เพ่ือรับฟังความคิดเห็น รวมถึงปัญหาและ         
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนทีท่ีบ่รรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ.256๑–25๖๕) เมื่อวันที่            
2๕ กรกฎาคม 25๖๒ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 25๖๕) 
ประจำปี  ๒๕6๓ รวม ๒๒๔ โครงการ งบประมาณ 456,508,200 บาท สามารถจำแนกตามยทุธศาสตร์ ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
1. การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมี
ความสุข 

56 315,178,000 

2. การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และ  สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

33 44,620,000 

3. การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไดม้าตรฐานและมี
มูลคา่เพ่ิม 

18 3,010,000 

4. การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย
และยั่งยืน 

87 72,627,200 

5. การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับ      
การเข้าสู่ประชาคมอาเซยีนได้ 

17 12,153,000 

6. การพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี    
ภูมิปัญญาท้องถิน่อันดีงาม 

13 8,920,000 

รวม 224 456,508,200 
 

ตารางที่ 1  แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-25๖๕) ประจำปี ๒๕6๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

/แผนภูมิที ่๑... 
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แผนภูมิที่ 1  แสดงจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑-25๖๕) ประจำปี ๒๕6๓ 

 
 
 

 
 

แผนภูมิที ่2  แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑-25๖๕) ประจำปี ๒๕6๓ 
 
 
 

 
 
 
 

/จ. การจัดทำ… 
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จ. การจัดทำงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ        

พ.ศ. 256๓ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน 25๖๒ โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุอยู่ในแผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๓ จำนวน ๑๐๘ โครงการ เป็นจำนวนเงิน 139,362,619 บาท โดยสามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ  งบประมาณ 

1. การพัฒนาเมอืงนนทบุรีเพ่ือการอยู่อาศยัของประชาชนอย่างมีความสุข ๑๓ 41,737,000 
2. การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๑๔ 28,328,970 

3. การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมี
มูลค่าเพ่ิม 

๖ 500,000 

4. การพฒันาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและ
ยั่งยืน 

๕๓ 61,543,069 

5. การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนได้ 

๑๓ 6,914,980 

6. การพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม 

๙ 338,600 

รวม ๑๐๘ 139,362,619 
 

ตารางท่ี 2  แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /แผนภูมิที่ ๓… 
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แผนภูมิที่ 3    แสดงจำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๓ 

 
 

 
แผนภูมิที่ 4   แสดงจำนวนงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

 
 
 
 
 

 
 

/รายละเอียด…. 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร มีดังนี้ 

    

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

1. การพัฒนาเมือง
นนทบุรีเพื่อการอยู่
อาศัยของประชาชน
อย่างมีความสุข 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
มะหะหมัด หมู่ที่ ๙ 

  750,000 เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ และได้
มาตรฐาน ในการสญัจรไปมา
ตลอดจนเป็นระบบระบายน้ำ มิให้ 
เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที ่

ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
ซอยมะหะหมัด หมู่ที ่๙ ปริมาณ
งานกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๑๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พรอ้มบ่อพกัและท่อระบายน้ำ 
(ตามแบบที่ อบต.ละหาร กำหนด) 

2. การพัฒนาเมือง
นนทบุรีเพื่อการอยู่
อาศัยของประชาชน
อย่างมีความสุข 

โครงการก่อสร้างเขื่อน 
คศล. เลียบคลองลากค้อน 
หมู่ที่ ๔ (บา้นตาแดง) 

  5,737,000 เพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำและ
การพังทลายของดินริมคลอง และ
สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มพื้นที่ 

ก่อสร้างเขื่อน คศล. เลียบคลอง
ลากค้อน หมู่ที ่๔ (บา้นตาแดง) 
ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร สันเขื่อน
กว้าง ๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๕๐ 
เมตร ตามแบบรูป รายการและ
รายละเอียด  ที่ อบต. กำหนด 

3. การพัฒนาเมือง
นนทบุรีเพื่อการอยู่
อาศัยของประชาชน
อย่างมีความสุข 

โครงการก่อสร้างเขื่อน 
คสล. เลียบคลองลากค้อน 
หมู่ที่ ๕ หนา้หมู่บา้นพิ
ชามญชุ์ (ต่อจากเดิม) 

  6,400,000 เพื่อป้องกันการ กัดเซาะของน้ำ
และการพังทลายของดินริมคลอง 
และสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็ม
พื้นที ่

ก่อสร้างเขื่อน คสล. เลียบคลอง
ลากค้อน หมู่ที ่๕ หน้าหมู่บา้น    
พิชามญชุ์ (ต่อจากเดิม) ยาว 
๑๔๕.๐๐ เมตร สันเขื่อนกวา้ง 
๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร   
ตามแบบของ อบต.ละหาร 

4. การพัฒนาเมอืง
นนทบุรีเพือ่การอยู่
อาศัยของประชาชน
อย่างมีความสุข 

โครงการก่อสร้างเขื่อน 
คสล. เลียบคลองลากค้อน 
หมู่ที่ ๖ (ต่อจากเดิม) 

  6,400,000 เพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำและ
การพังทลายของดินริมคลอง และ
สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มพื้นที ่

ก่อสร้างเขื่อน คสล. เลียบคลอง
ลากค้อน หมู่ที ่๖ (ต่อจากเดิม) 
ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร สันเขื่อน
กว้าง ๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๕๐ 
เมตร ตามแบบรูป รายการและ
รายละเอียดที ่อบต. กำหนด 

5. การพัฒนาเมือง
นนทบุรีเพื่อการอยู่
อาศัยของประชาชน
อย่างมีความสุข 

โครงการก่อสร้างเขื่อน 
คสล. รมิคลองลากค้อน (ต่อ
จากเดิม) หมู่ที ่๗ 

  6,400,000 เพื่อป้องกันการกัดเซาะของนำ้และ
การพังทลายของดินริมคลอง และ
สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มพื้นที่ 

ก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองลาก
ค้อน (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๗ 
ปริมาณงาน ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร 
สันเขื่อนกว้าง ๑.๒๐ เมตร หนา 
๐.๕๐ เมตร  

6. การพัฒนาเมือง
นนทบุรีเพื่อการอยู่
อาศัยของประชาชน
อย่างมีความสุข 

โครงการก่อสร้างเขื่อน 
คสล. ริมคลองลำรี หมู่ที่ ๘ 
(ต่อจากเดิม) 

  6,400,000 เพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำและ
การพังทลายของดินริมคลอง และ
สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มพื้นที่ 

ก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองลำรี 
หมู่ที่ ๘ (ตอ่จากเดิม) สันเขือ่น
กว้าง ๑.๒๐ เมตร สันเขื่อนหนา 
๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๕.๐๐ 
เมตร  

7. การพัฒนาเมือง
นนทบุรีเพื่อการอยู่
อาศัยของประชาชน
อย่างมีความสุข 

โครงการขุดลอกท่อระบาย 
น้ำและดูดสิ่งปฏิกูล ใน
ชุมชนและหมู่บ้านจัดสรรใน
พื้นทีต่ำบลละหาร 

  1,000,000 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทว่มขังและ
สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว 

ขุดลอกท่อระบายนำ้และดูดส่ิง
ปฏิกูล ในชมุชนและหมู่บา้น
จัดสรรในพื้นที่ตำบลละหาร 

8. การพัฒนาเมือง
นนทบุรีเพื่อการอยู่
อาศัยของประชาชน
อย่างมีความสขุ 

โครงการก่อสร้างหลังคา
โครงเหล็กคลมุลานหน้า
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กน๊ะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห ์     
หมู่ที่ ๒ 

  2,800,000 ๑. เสริมสร้างพลานามัยและการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชนก์ับ
เยาวชน  
๒. เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจ
และการอยู่ดีมีสุขของประชาชนได้
มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่ 
๓. เพื่อที่เด็กและประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการเล่นกีฬาและออก
กำลังกาย 

ก่อสร้างหลังคาโครงเหลก็คลุมลาน
หน้าอาคารศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กน๊ะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห ์หมู่ที ่๒ 
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9. การพัฒนาเมือง
นนทบุรีเพื่อการอยู่
อาศัยของประชาชน
อย่างมีความสุข 

โครงการตดิตัง้/ขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะทุกหมู่บา้น
ในเขตพื้นที่ 

  1,000,000 ๑. เพื่อปรับปรุงประสิทธภิาพการ
ให้บริการไฟฟ้าสาธารณะให้
รวดเร็วและทั่วถึง  
๒. เพื่อประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา  
๓. เพื่อความปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนทีอ่ยู่อาศัย
ในบริเวณดงักล่าว 

ติดต้ัง/ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะใน
เขตพื้นที่ ดังนี้ หมู่ที่ ๑ ซอยหลัง
ร้านฟารดีา ถึงหน้าโรงเรียน
อิสลามสัมพันธ ์สาขา ๑ , สะพาน
ทางเดินเท้าซอยหน้าโรงเรียน
อิสลามสัมพันธ ์สาขา ๑ , ทางเดิน
เท้าริมคลองลำโพ ม.๑ , ทางยู
เทิร์นใต้สะพานข้ามคลองลำรี, ริม
คลองลำรี ฯลฯ หมู่ที่ ๒ ทางเข้า 
ศพด.นะ๊ฮ์ฎอตุ๊ลอิสลาฮ์ , ทางเข้า
มัสยิดน๊ะฮ์ฎอตุล๊อิสลาฮ ์, ทางเข้า
และในหมู่บ้านพารวย , ทางเดิน
เท้ารมิคลองลำโพ , ทางเดิน
สาธารณะ ฯลฯ 

10. การพัฒนาเมือง
นนทบุรีเพื่อการอยู่
อาศัยของประชาชน
อย่างมีความสุข 

โครงการติดตั้งท่อและขยาย
เขตวางท่อประปาหมู่บ้าน
หรือประปานครหลวงใน
เขตพื้นที่ 

  1,000,000 เพื่อให้ประชาชนได้มนี้ำประปาที่
ใสสะอาด สามารถอุปโภค-บริโภค
ใชอ้ย่างเพียงพอ 

ติดตัง้และขยายระบบวางท่อ
ประปา ในเขต อบต.ละหาร ดังนี้ 
หมู่ที่ ๒ เลียบคลองลำโพ หลัง
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ฯลฯ 
หมู่ที่ ๓ บา้นเกาะลอย ฯลฯ หมู่ที่ 
๔ บริเวณเลยีบคลองลำโพ , เลียบ
คลองลากค้อน (ฝั่งใต้) ฯลฯ หมู่ที่ 
๕ ติดต้ังประปาทั่วทั้งหมู ่

11. การพัฒนาเมือง
นนทบุรีเพื่อการอยู่
อาศัยของประชาชน
อย่างมีความสุข 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ทางเดินเท้าริมคลองลำโพ
หมู่ที่ ๑,๔ 

  1,650,000 ๑. เพือ่ปรับปรุงประสิทธภิาพการ
ให้บริการไฟฟ้าสาธารณะให้
รวดเร็วและทั่วถึง  
๒. เพื่อประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสญัจรไป - มา  
๓. เพือ่ความปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนทีอ่ยู่อาศัย
ในบริเวณดังกล่าว 

ติดต้ังไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ทางเดินเท้าริมคลองลำโพ หมู่ที่ 
๑,๔ ความยาวไม่น้อยกว่า 
๑,๕๗๐.๐๐ เมตร จำนวน ๓๓ ต้น 

12. การพัฒนาเมือง
นนทบุรีเพื่อการอยู่
อาศัยของประชาชน
อย่างมีความสุข 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ทางเดินเท้าริมคลองลำโพ 
หมู่ที่ ๒-๓ 

  1,700,000 ๑. เพื่อปรับปรุงประสิทธภิาพการ
ให้บริการไฟฟ้าสาธารณะให้
รวดเร็วและทั่วถึง 
๒. เพือ่ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป - มา  
๓. เพื่อความปลอดภัยในชวีิตและ
ทรพัย์สินของประชาชนทีอ่ยู่อาศัย
ในบรเิวณดังกล่าว 

ติดต้ังไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ทางเดินเท้าริมคลองลำโพ หมู่ที่   
๒-๓ ความยาวไม่น้อยกวา่ 
๑,๖๔๐.๐๐ เมตร จำนวน ๓๔ ต้น 

13. การพัฒนาเมือง
นนทบุรีเพือ่การอยู่
อาศัยของประชาชน
อย่างมีความสขุ 

โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์หลังหมู่บ้าน
นครทองปาร์ควิว หมู่ที ่9 

  500,000 เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้เป็นศูนย์
พัฒนาผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพิง 

ปรับปรุงอาคาร โดยดำเนินการ
ดังนี้  ติดตัง้ประตู ขนาด 1.70 x 
2.00 ม. ,ติดต้ังเหล็กดัด ประตู 
หน้าต่าง , ติดตั้งประตูบานมว้น
เหลก็-, กอ่สร้างทางลาดผู้พิการ
พรอ้มราว กันตก ตามแบบที่ 
อบต.ละหาร กำหนด  
- ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ขนาด 
24,000 บีทีย ูจำนวน 1 เครื่อง 
 - ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ขนาด 
13,000 บีทีย ูจำนวน 1 เครือ่ง  
- ปรับปรงุประตูห้องน้ำและราว
กันตกในห้องน้ำ 
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14. การเสริมสร้างและ
พัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มอยา่งยั่งยืน 

โครงการอนุรักษ์พลังงาน
และส่งเสริมพลังงาน
ทดแทน 

  100,000 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วม
ในการอนุรกัษ์พลังงาน 

จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการ
อนุรักษ์พลังงาน โดยมีประชาชน
เขา้ร่วมโครงการ ไม่น้อยกวา่     
๘๐ คน 

15. การเสริมสร้างและ
พัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

จัดซือ้รถยนต์บรรทุกขยะ   4,800,000 -เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย ในพื้นที่ อบต.
ละหาร 

-จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบ
อัดท้าย เครื่องยนต์ ดีเซล ๖ ล้อ 
ขนาด ๖ ตัน ความจุ ๑๐ ลบม. 
จำนวน ๒ คัน คันละ 
๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท (คุณลักษณะ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์) 

16. การเสริมสร้างและ
พัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

โครงการจัดซ้ือถังขยะ
รองรับ มูลฝอยแบบแยก
ประเภท 

  580,000 - เพื่อให้มภีาชนะไว้รองรับขยะมูล
ฝอยในชมุชน ถนน ทางสาธารณะ
อย่างเพียงพอ  
- เพื่อให้ประชาชนรู้จักแยกขยะ
ก่อนทิ้ง  
- เพื่อใหก้ารจัดเก็บขยะมีประสิทธิ 
ภาพ เพื่อลดปริมาณขยะที่นำไป
กำจัด 
- เกิดความสะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบรอ้ยตอ่บ้านเมือง 
 

จัดซ้ือถังขยะแบบแยกประเภท 

17. การเสรมิสรา้งและ
พัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

จัดซื้อที่ดินเพื่อสรา้งศูนย์
บริหารจัดการสิ่งปฏกิูล 
และมูลฝอย 

  20,000,000 - เพื่อให้มีสถานที่ใชส้ำหรับ
ก่อสรา้งอาคารศูนย์บริหารจัดการ
สิง่ปฏิกูลและมูลฝอย  
- เพื่อพัฒนาประสิทธภิาพการ
บริหารจัดการสิง่ปฏกิูลและ มูล
ฝอย  
- เพื่อความสะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของตำบลละหาร 
 

จัดซื้อที่ดิน ๑ แปลง (ขนาดไม่ต่ำ
กว่า ๓ ไร่) 

18. การเสริมสร้างและ
พัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

โครงการคัดแยกขยะใน
ชุมชน 

  48,970 - เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้
ประชาชนในชุมชนมีการคัดแยก
ขยะมูลฝอยในครัวเรือน และ
ชุมชน  
- เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยใน
ชุมชนให้น้อยลง 

- จัดอบรมให้ความรู้/ศึกษาดูงาน 
นอกสถานที ่แก่คณะผู้บรหิาร 
เจ้าหน้าที่ ผูน้ำชุมชน ผู้แทนชุมชน 
อสม. ฯลฯจำนวน ๑ ครั้ง  
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัด
แยกขยะผ่านสือ่ประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ เช่น ป้ายไวนิล,แผ่นพับ 
ฯลฯ 
 - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์รักษา
ความสะอาดใหแ้ก่ชุมชน ทั้ง ๙ 
หมู่บ้านในเขตพื้นที่ ต.ละหาร 
 

19. การเสรมิสร้างและ
พัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

โครงการกำจัดขยะมูลฝอย 
องค์การบริหารสว่นตำบล
ละหาร 

  1,550,000 - เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูก
สุขลักษณะ บา้นเมืองสะอาด 
ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ด ี

- ชำระค่าธรรมเนียมการกำจัด
ขยะมูลฝอย ให้แก่ อบจ.นนทบุรี       
ในการบริหารจัดการการดูแลบ่อ
กำจัดขยะ ในอัตราตามที่ อบจ.  
นนทบุรี กำหนด ตลอดระยะเวลา 
๑ ป ี
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20. การเสริมสร้างและ
พัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

โครงการชาวละหารร่วมใจ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

  0 - เพื่อให้ประชาชนมีความรูใ้นการ
ป้องกัน ควบคุม ภาวะคุกคามต่อ
สุขภาพและผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมเป็นพิษ  
- เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีความรู้เกีย่วกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนระเบยีบ 
กฎหมาย ข้อบัญญัติตำบลละหาร  
- เพื่อสร้างความตระหนัก ปลูก
จิตสำนึก และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมการป้องกัน ควบคุม จัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมในชุมชน 

- จัดอบรมความรู้ นิทรรศการ 
ศึกษาดูงานให้แก ่เด็ก เยาวชน
ประชาชนในชุมชนผู้ประกอบการ 
และเจ้าของกจิการ  
- ประชาสัมพันธ์ความรู้โดย ทำ
ป้าย เอกสาร จดหมาย ฯลฯ 
ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบัญญัติตำบล เผยแพร่ให้แก่เด็ก 
เยาวชน ประชาชน ผู้ประกอบการ 
เจ้าของกิจการ หนว่ยงานราชการ 
องค์กรเอกชน ในเขตพื้นที่ตำบล
ละหาร  
- ตรวจสอบ ดูแล จัดการปัญหา
สภาพแวดล้อมในชุมชนตำบลละ
หาร - รณรงค์การจัดการ จัดทำ 
สารบำบัดบัดน้ำเสียในคูคลองหรือ
แหล่งน้ำสาธารณะ ให้แก่
ประชาชน 

21. การเสริมสร้างและ
พัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

โครงการ อถล.ตำบลละหาร
ร่วมผลิตสื่อสร้างสรรค์การ
จัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตราย 

  0 - เพื่อปลกูฝังจิตสำนึก ใหอ้ถล.
ตำบลละหารรักษ์สิ่งแวดล้อม  
- เพื่อให ้อถล. ตำบลละหาร คิด
สร้างสรรค์ผลิตสื่อสร้างสรรค์การ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย 

- จัดกจิกรรมประกวดแข่งขัน สือ่
สร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น 
ประกวดเรียงความ ประกวดคำ
ขวัญ ประกวดผลิตเรื่องสั้น 
แข่งขันวาดภาพ ฯลฯ  
- กลุ่มเปา้หมาย อถล. ตำบล ละ
หาร เข้าร่วมประกวดแข่งขัน ๑๐๐ 
คน 

22. การเสริมสร้างและ
พัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.) ตำบลละหาร 

  0 - เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบล ละ
หารให้มีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์วิชาการต่าง ๆ 
ด้านสิ่งแวดล้อม  
- เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ทัศนคต ิการ
ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม  
- เพื่อให้นำความรู้จากการทัศน
ศึกษาดูงานมาปรับใช้ให้เข้ากับ
สภาพความเป็นอยูข่องชุมชนใน
ปัจจุบัน  
- เพื่อให้เกิดความรกัความสามัคคี
ระหว่าง อถล. ในตำบลละหาร 
และสรา้งสัมพันธภาพ ระหวา่ง 
อถล. กับเจา้หน้าที ่
 

- อบรมฟื้นฟูความรูแ้ก่ 
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
ตำบลละหาร  
- จัดการศึกษาดูงาน ของ อถล. 
ตำบลละหาร และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวขอ้ง ปีละ ๑ ครั้ง จำนวน 
๑๐๐ คน 

23. การเสริมสร้างและ
พัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

โครงการคลองสวยน้ำใส 
(กำจัดผักตบชวาในลำ
คลอง) 

  1,000,000 - เพื่อกำจัดผักตบชวาในลำคลอง
ให้สะอาดน่ามอง  
- เพื่อให้ประชาสังคมทุกภาคส่วน 
เกิดจิตสำนึกและมีสว่นร่วมในการ
อนุรักษ์ รกัษาคู ลำคลอง ในพื้นที ่
ให้สะอาด 

- การกำจัดวัชพืชในลำคลอง ทกุ
คลองในเขตพื้นทีต่ำบลละหาร 
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24. การเสริมสรา้งและ
พัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

โครงการจัดกิจกรรมอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
และวันสำคัญต่าง ๆ 

  100,000 เพื่อส่งเสรมิให้เยาวชนและ
ประชาชนมีสว่นร่วมปลูกหญา้แฝก
หรือปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ลำ
คลองตามพระราชดำริ 

จัดกิจกรรมอันเนือ่งมาจาก
พระราชดำร ิในพื้นที่ตำบลละหาร 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และ
จัดกิจกรรมเน่ืองในวันสำคัญ    
ต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล 

25. การเสรมิสร้างและ
พัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

โครงการสนับสนุนการ
ดำเนนิงานอนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืชอัน
เนือ่งมาจากพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี : กิจกรรมสำรวจ
ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
 

  30,000 เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในการปกปกัรักษา
ทรพัยากรท้องถิ่นในเขตตำบลละ
หาร 

ดำเนินการสำรวจและจัดทำฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นตามพระราชดำริ
ฯ 

26. การเสริมสร้างและ
พัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

โครงการสนับสนุนการ
ดำเนินงานอนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี : กิจกรรมสร้าง
จิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรท้องถิ่น 

  80,000 เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในการปกปกัรักษา
ทรัพยากรท้องถิ่นในเขตตำบล 
ละหารโดยการสรางจิตสำนกึใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร 

ดำเนินงานกิจกรรมที่เป็นการสร้าง
จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืนให้แก่
เด็กเยาวชน และประชาชน ไม่
น้อยกว่า ๑๐๐ คน/ครัง้ 

27. การเสรมิสร้างและ
พัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

โครงการรณรงค์ลดการเผา
ตอซังข้าว 

  40,000 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ถึงข้อเสียของการเผาตอซัง
ข้าว 

ประชาสัมพันธโ์ดยการติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นที่ตำบล
ละหาร หมู่ที ่๑-๙ 

28. การเสรมิสร้างและ
พัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ไดม้าตรฐาน
และมีมูลค่าเพิ่ม 

โครงการพัฒนามาตรฐาน
สถานที่จำหนา่ยอาหารและ
สะสมอาหาร 

  0 - เพื่อยกระดับมาตรฐานสถานที่
จำหน่ายอาหารในเขตพื้นที่ตำบล
ละหารให้ถูกตอ้งตามหลัก
สุขาภิบาลอาหารหรือขอ้กำหนด
ท้องถิ่น  
- เพื่อให้อาหารสะอาด ปราศจาก
เช้ือโรคหนอนพยาธิ สารเคมี และ
สิ่งปนเปือ้นต่าง ๆ  
- เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้สัมผสั
อาหาร มีความรู้ ดา้นการ
สุขาภิบาลอาหารระเบียบ 
ข้อบังคับและสร้างจิตสำนึกในการ
ประกอบการอย่างถูกต้อง  
- เพื่อปอ้งกันโรคติดต่อ โรคระบาด
จากอาหารและน้ำเป็นสื่อในชมุชน 
 

-อบรมให้ความรู ้ศึกษาดูงานใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการ เจ้าของกิจการ 
ร้านจำหนา่ยอาหาร แผงลอย
จำหน่ายอาหาร ผูป้ระกอบเลี้ยง
อาหารในโรงอาหารในสถานศึกษา 
โรงงาน หมู่ที่ ๑-๙ ตำบลละหาร 
จำนวน ๑๐๐ คน  
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ดว้ยสื่อ
ต่าง ๆ เช่น ป้าย แผ่นพับ ฯลฯ  
- จัดซ้ือน้ำยา วัสดุอุปกรณ์ วัสดุ
วิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์

29. การเสริมสรา้งและ
พัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ได้มาตรฐาน
และมีมูลค่าเพิ่ม 

โครงการฝึกอบรมอาชพีให้
ประชาชนตำบลละหาร 

  100,000 เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ให้กับประชาชนในตำบล  
ละหาร 

ประชาชนผู้สนใจในพื้นที่ จำนวน 
๒๐๐ คน 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

30. การเสริมสร้างและ
พัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ได้มาตรฐาน
และมีมูลค่าเพิ่ม 

โครงการพัฒนาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และ
ส่งเสริมการตลาด 

  100,000 - เพื่อใหก้ลุ่มอาชีพสามารถ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม
และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์  
- เพื่อให้ความรู้ด้านการตลาดแก่
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มอาชีพและผู้ทีส่นใจในพื้นที่ 
จำนวน ๑๐๐ คน 

31. การเสริมสร้างและ
พัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ได้มาตรฐาน
และมีมูลค่าเพิ่ม 

โครงการส่งเสริมการปลูก
ผักปลอดภยั ผักสวนครัว 
รั้วกินได ้

  37,000 เพื่อให้ความรู้และส่งเสรมิการปลูก
ผักปลอดภยัไว้รับประทานภายใน
ครัวเรือน เป็นการลดรายจา่ย 

ฝึกอบรมการปลกูผกัสวนครัวใน
บริเวณบ้าน ให้ประชาชน จำนวน 
๘๐ คน 

32. การเสริมสร้างและ
พัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ได้มาตรฐาน
และมีมูลค่าเพิ่ม 

โครงการฝึกอบรมการแปร
รูปผลติภัณฑ์ทางการเกษตร 

  100,000 เพื่อนำผลผลิตทางการเกษตรที่มี
อยู่ในท้องถิ่นมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า 
และสร้างรายได้ 

ประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการ 
จำนวน ๕๐ คน 

33. การเสริมสร้างและ
พัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ได้มาตรฐาน
และมีมูลค่าเพิ่ม 

โครงการตรวจสอบคุณภาพ
น้ำนม 

  163,000 เพื่อพัฒนาคุณภาพนำ้นมแพะให้ได้
มาตรฐาน ปลอดภยั ส่งเสริมและ
สนับสนุนการประกอบอาชพีของ
เกษตรกรผูเ้ลี้ยงแพะนมในเขต
ตำบลละหาร 

- จัดกจิกรรมฝึกอบรม
ผู้ประกอบการ จำนวน ๓๐ ราย 
เกี่ยวกบัวธิีการตรวจเต้านมอักเสบ
เบื้องต้น วิธีการเก็บตัวอยา่งน้ำนม 
เพื่อส่งตรวจ วิเคราะห ์และวิธกีาร
ตรวจสอบคุณภาพนำ้นมอย่างง่าย 

34. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้ก้าวหน้า 
ปลอดภัยและยั่งยืน 

โครงการออกหนว่ยบรกิาร 
อบต.เคลือ่นที่พบประชาชน 

  50,000 - เพื่อรับทราบปัญหาความ
ต้องการและความเดือดร้อนของ
ประชาชน  
- เพื่อการร่วมมือในการปฏบิัติงาน
ท้องถิ่นแบบบูรณาการ  
- เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการ
ปฏิบัติงาน พรอ้มภารกิจหนา้ที่ที่
รับผิดชอบ 

จัดออกหนว่ยบริการเคลื่อนที่พบ
ประชาชน ปีละ ๒ ครัง้ เพื่อให้
ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการ
อย่างทั่วถึง ทั้ง ๙ หมู่บา้น 

35. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้ก้าวหน้า 
ปลอดภัยและยั่งยืน 

โครงการอบรมการใช้ถัง
ดับเพลิงและซ้อมแผน
ดับเพลิงแก่เด็ก เยาวชน 
และประชาชนในพื้นที ่

  150,000 - เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้รับความรูเ้กี่ยวกับ
วิธีการใช้ถังดับเพลิง และสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างถกูต้อง  
- เพื่อให้มกีารเตรียมความพร้อม
และเฝ้าระวังหากเกิดอัคคีภัยใน
หมู่บ้านหรือชุมชน 
 

จัดฝึกอบรมวธิีการใช้ ถังดับเพลิง
แก่ประชาชน ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ทั้ง ๙ หมู่บ้าน 

36. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้ก้าวหน้า 
ปลอดภัยและยั่งยืน 

โครงการซ้อมแผนอพยพหนี
ไฟแก่พนักงานและ
ประชาชน 

  100,000 - เพื่อให้พนกังานและประชาชน
ไดร้ับความรู้เกี่ยวกบัวธิีการซ้อม
แผนอพยพหนีไฟ และสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างถกูต้อง  
- เพื่อให้มกีารเตรียมความพร้อม
และเฝ้าระวังหากเกิดอัคคีภัยใน
สถานที่ทำงาน 
 

จัดฝึกอบรมการซ้อมแผนอพยพ 
หนีไฟแก่พนกังานส่วนตำบลและ
ประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ คน ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัต ิ

37. การพัฒนาด้าน
ทรพัยากรมนษุย์และ
สังคมให้ก้าวหน้า 
ปลอดภัยและยั่งยืน 

โครงการซักซ้อมแผน
ปอ้งกันและบรรเทา สา
ธารณภัย อัคคีภัย ภยัทาง
ถนน และภัยแล้ง 

  70,000 - เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการป้องกันสาธารณภยั และ
สามารถปฏบิัติได้อย่างถูกตอ้ง  
- เพื่อให้มกีารเตรียมความพร้อม
และเฝ้าระวังหากเกิดสาธารณภัย
ในหมู่บ้านหรือชุมชน 

จัดฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทา สาธารณภัย อัคคีภยั 
ภัยทางถนน และภัยแล้งแก่
ประชาชน ทั้ง ๙ หมู่บ้าน 
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38. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้ก้าวหน้า 
ปลอดภัยและยั่งยืน 

โครงการส่งเสริม การให้
ความรู้ ด้านสาธารณภยั 
อุทกภยั ภัยทางน้ำ และ 
วาตภยั 

  100,000 - เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการป้องกันสาธารณภยั และ
สามารถปฏบิัติได้อย่างถูกตอ้ง  
- เพื่อให้มกีารเตรียมความพร้อม
และเฝ้าระวังหากเกิดสาธารณภัย
ในหมู่บ้านหรือชุมชน 

จัดฝึกอบรมส่งเสริมการให้ความรู้
ด้านสาธารณภยั อุทกภัย ภัยทาง
น้ำ และวาตภัยแก่ประชาชน ทั้ง 
๙ หมู่บ้าน 

39. การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้ก้าวหน้า 
ปลอดภัยและยั่งยืน 

โครงการอบรมการใช้
อุปกรณ์กู้ชีพให้แก่
เจ้าหน้าที่ปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั และ 
อปพร. 

  100,000 - เพื่อให้เจา้หน้าที่ปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั และ อปพร. 
ได้รบัความรู้เกี่ยวกบัวธิีการใช้
อุปกรณ์กู้ชีพ และสามารถปฏบิัติ
ได้อย่างถูกต้อง  
- เพื่อให้มกีารเตรียมความพร้อม
และเฝ้าระวังหากเกิดสาธารณภัย
ขึ้นในหมู่บ้านหรือชุมชน 
 

จัดฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์กู้ชีพ
ให้แก่เจ้าหนา้ที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั และ อปพร. 
จำนวนไม่นอ้ยกวา่ ๑๐๐ คน ทั้ง
ภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติ 

40. การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้ก้าวหน้า 
ปลอดภัยและยั่งยืน 

โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่าย 
พลเรอืน (อปพร.) 

  0 เพื่อฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือนให้พร้อมรับ
สาธารณภยัและภัยพบิัติที่อาจ
เกิดขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพให้
สมาชิก อปพร. 
 

จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภยั
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทั้ง
ภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัต ิพร้อม
ศึกษาดูงานเป็นเวลา ๕ วัน 

41. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้ก้าวหน้า 
ปลอดภัยและยั่งยืน 

โครงการเพิ่มพูนศักยภาพ 
สมาชิก อปพร. 

  50,000 เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที ่พัฒนาศักยภาพ 
ทักษะการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
 

จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภยั
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทั้ง
ภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัต ิพร้อม
ศึกษาดูงาน 

42. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้ก้าวหน้า 
ปลอดภัยและยั่งยืน 

โครงการป้องกันและลด
อุบัตเิหตทุางถนน 

  100,000 เพื่อเป็นการป้องกันและลด
อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในช่วง
เทศกาลปีใหม่และช่วงสงกรานต์ 
หรือเทศกาลอื่น ๆ ที่สำคัญ และ
ตลอดทั้งปี 
 

ตัง้จุดตรวจในช่วงเทศกาลสำคัญ 
เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์ และเทศกาลอื่น ๆ หรอื
ตลอดทั้งปี ปีละไม่ตำ่กวา่ ๒ ครั้ง 

43. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้ก้าวหน้า 
ปลอดภัยและยั่งยืน 

โครงการจัดซ้ือรถดับเพลิง   9,500,000 เพื่อให้มีเครือ่งมือที่พร้อมสำหรับ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

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

44. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้ก้าวหน้า 
ปลอดภัยและยั่งยืน 

โครงการปฐมนิเทศ
ผูป้กครอง 

  80,000 เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กเล็กเกิดความ
เข้าใจในแผนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. 

ผู้ปกครองของเด็กเล็กที่มา
ปฐมนเิทศ จำนวน ๔๕๐ คน 

45. การพัฒนาดา้น
ทรพัยากรมนุษย์และ
สังคมให้ก้าวหน้า 
ปลอดภัยและยั่งยืน 

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

  5,872,000 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีอาหาร
กลางวันรับประทานทีถู่กหลกั
โภชนาการ 

สนับสนุนให้สถานศึกษา ศพด. ใน
สังกัด และโรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน
พื้นทีต่ำบลละหาร 

46. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้ก้าวหน้า 
ปลอดภัยและยั่งยืน 

โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) 

  3,681,000 เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารเสริม 
(นม) รับประทาน 

สนับสนุนให้สถานศึกษา ศพด. ใน
สังกัด และโรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน
พื้นที่ตำบลละหาร 
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47. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้ก้าวหน้า 
ปลอดภัยและยั่งยืน 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

  350,000 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มี
ความสัมพันธ ์ความสามัคคี และ
ความสามารถในการริเร่ิมการ
แสดงออกทางด้านกจิกรรม
สร้างสรรค์ต่าง ๆ ของเยาวชน 

เด็กและเยาวชนในพื้นที่ไดเ้ข้าร่วม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประมาณ 
๑,๐๐๐ คน 

48. การพัฒนาดา้น
ทรพัยากรมนุษย์และ
สังคมให้กา้วหน้า 
ปลอดภัยและยั่งยืน 

โครงการจัดการศึกษาอบรม
การรณรงค์เพื่อต่อต้านและ
ป้องกันยาเสพติดสำหรับ
เยาวชน (D.A.R.E.) แห่ง
ประเทศไทย 

  95,000 1.จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องยา
เสพติดแก่เด็กและเยาวชน และจัด
ประกวดเรียงความ และคำขวัญ
การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  
2. รณรงค์กระตุน้จิตสำนึกให้แก่
เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มรู้เท่าทัน
โทษภัยและร่วมกันป้องกันปัญหา
ยาเสพติด 

เด็กนักเรียนและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๒๐๐ 
คน 

49. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้ก้าวหน้า 
ปลอดภัยและยั่งยืน 

โครงการเยาวชนรุน่ใหม่ 
ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด 

  200,000 - เพื่อส่งเสริมเยาวชน ประชาชน
ให้มีความรู ้มีภูมิคุ้มกันในการ
ต่อต้านยาเสพติด  
- เพื่อให้เยาวชน ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์สง่เสริม
กิจกรรมสร้างสรรค์  
- เพื่อเสริมสรา้งและดำรงความ
เขม้แข็งของชุมชนในการเอาชนะ
ยาเสพติดอยา่งยั่งยืน 

- จัดกจิกรรมให้ความรู ้
ประชาสัมพันธแ์ละรณรงค์ 
ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน
ทราบถึงโทษภยัยาเสพติด และมี
ส่วนร่วมในการต้านยาเสพติด เช่น 
เข้าค่ายอบรม กีฬา และสันทนา
การตา่ง ๆ  
- เยาวชนและประชาชน ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน ์

50. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้ก้าวหน้า 
ปลอดภัยและยั่งยืน 

โครงการรณรงค์และ
ส่งเสริมส่ือการ
ประชาสัมพันธถ์ึงโทษภยั
ของยาเสพติด 

  0 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
เยาวชน ประชาชน และผู้ที่
เกี่ยวขอ้งรู้ถึงโทษภัยยาเสพติด 

จัดทำสื่อต่าง ๆ เช่น เอกสาร แผ่น
พับ/ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
ฯลฯ 

51. การพัฒนาด้าน
ทรพัยากรมนุษย์และ
สังคมให้ก้าวหน้า 
ปลอดภัยและยั่งยืน 

โครงการตำบลละหารปลอด
โรคไข้เลือดออก 

  150,000 - เพื่อปอ้งกัน ควบคุมการระบาด
ของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบล
ละหาร  
- เพื่อลดความชกุชุม ความ
หนาแน่นของยุงลาย 

- จัดกจิกรรมการพ่นหมอกควัน
และทำลายแหล่งเพาะพันธุย์ุงลาย
ให้ครอบคลุมเขตพื้นที่ทุกหมู่บ้าน/
ชุมชนในตำบลละหาร ไม่น้อยกว่า 
3 ครั้ง/ปี  
- จัดซือ้/จัดทำ วัสดุอปุกรณ์ วัสดุ
น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นและ
วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่
จำเป็นให้เพียงพอ  
- จัดทำสือ่ความรูต้่าง ๆ เช่น ป้าย
โฆษณา แผ่นพับ เอกสารฯลฯ 
เผยแพร่ให้ประชาชนในชุมชน/
หมู่บ้าน ทั้ง 9 หมู่บา้นในตำบล 
ละหาร , จัดกิจกรรมเดินรณรงค์
หรือนิทรรศการให้ความรู้แก่
ประชาชนในเขตพื้นที่ในวันสำคัญ
หรืองานสำคัญ 

52. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนษุย์และ
สังคมให้ก้าวหน้า 
ปลอดภัยและยั่งยืน 

โครงการรณรงค์ให้ความรู้
เร่ืองโรคไข้เลือดออก 

  100,000 -ให้ประชาชนทกุคนในตำบลละ
หารมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองโรค
ไข้เลือดออกและการป้องกันตนเอง
จากโรคไข้เลือดออก  
-ให้ประชาชนเกิดความตระหนัก
และมีจิตสำนึกในการป้องกันการ
เกิดโรคไข้เลือดออก 

-จัดทำสื่อความรูต้่าง ๆ เช่น ป้าย
โฆษณา แผ่นพับ เอกสาร ฯลฯ 
เผยแพร่ให้ประชาชนในชมุชน/
หมู่บ้าน ทั้ง ๙ หมู่บา้นในตำบล 
ละหาร , จัดกิจกรรมเดินรณรงค์
หรือนิทรรศการให้ความรู้แก่
ประชาชนในเขตพื้นที่ในวันสำคัญ
หรืองานสำคัญ 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

53. การพัฒนาด้าน
ทรพัยากรมนุษย์และ
สังคมให้ก้าวหน้า 
ปลอดภัยและยั่งยืน 

โครงการอาสาสมัครบริบาล
ทอ้งถิ่น 

  0 ๑.เพื่อเป็นการจัดตั้งอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น อบต.ละหาร  
๒.เพื่อให้อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นมีความรู้ในการประเมิน
ภาวะการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง  
๓.เพื่อให้อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นสามารถดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงได้ 
 

๑.จัดอบรมอาสาสมัครบรบิาล
ท้องถิ่นให้มีความรู้ตามหลักสูตรท่ี
เกี่ยวขอ้งกับการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง ให้เป็นไปตามเกณฑ์
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
๒.จัดอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่
ผ่านการอบรมแลว้ ปฏิบัติงานการ
ดูแลผู้สงูอายุที่มีภาวะพึ่งพงิในเขต
พื้นที่ตำบลละหารทั้ง ๙ หมู่บา้น 

54. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้ก้าวหน้า 
ปลอดภัยและยั่งยืน 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับพื้นที่ด้านผู้สูงอาย ุ

  0 ๑.เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบล
ละหารไดม้ีกิจกรรมพัฒนาทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา  
๒.เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่มี
ความภาคภูมิใจในตนเอง  
๓.เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี
 

จัดอบรม/สาธิต/ปฏิบัติการให้
ความรู้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ความสามารถของผู้สูงอายุในพื้นที่
ตำบลละหารทั้ง ๙ หมู่บ้าน 
จำนวน ๑-๒ ครัง้/สปัดาห์ 

55. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้ก้าวหน้า 
ปลอดภัยและยั่งยืน 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดกิจกรรม : 
ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้
ติด/ผู้เสพยาเสพติด และ
กิจกรรมส่งเสริมการ
ฝึกอบรมอาชพีให้แก่ผู้ผา่น
การบำบัดฟื้นฟ ู

  625,000 ๑. เพื่อช่วยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษา
ยาเสพติดและผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมอาชพี ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนโยบายของรัฐบาล  
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในพื้นที่ ปรากฏ
ข่าวสารการแพร่ระบาดยาเสพติด 
และพื้นที่เกี่ยวเนื่องตามนโยบาย
ของรัฐบาล  
๓. เพื่อเป็นการให้โอกาสผู้เสพ ลด 
ละ เลิกยาเสพติด และปรับเปลีย่น
พฤติกรรมเป็นคนดีของสังคม  
๔. เพือ่บำบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพทั้งกายและจิตใจของผู้
ติด/ผู้เสพยาเสพติดและกลุ่มเส่ียง 
 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟู
ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และกจิกรรม
ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้
ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟ ูโดยมี
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ยผู้ติด/
ผูเ้สพยาเสพติดในชุมชน/สถาน
ประกอบการ ในเขตพื้นที่ตำบลละ
หาร จำนวน ๕๐ คน จำนวน ๑ 
ครั้ง โดยการจัดค่ายบำบัดฟื้นฟู
และฝึกอาชพี 

56. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้ก้าวหน้า 
ปลอดภัยและยั่งยืน 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
เอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

  159,600 - เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
ชุมชน มีความรู้ในการปอ้งกันโรค
เอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์  
- สร้างความตระหนกัให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชนรู้ถึงอันตราย 
พิษภัยของโรคเอดส์ และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 
 

-จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและ
เยาวชนในระดับมธัยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลายทุกโรงเรียน
ในเขตพื้นที่ตำบลละหาร จำนวน 
๔ โรงเรียน  
-จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น ป้าย เอกสารแผ่นพบั 
ฯลฯ เผยแพร่แก่เด็ก และเยาวชน 
ประชาชน ในเขตตำบลละหารทุก
หมู่บ้าน/ชุมชน  
-จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์ทางการแพทย์ 
เพื่อป้องกันโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
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57. การพัฒนาด้าน
ทรพัยากรมนุษย์และ
สังคมให้ก้าวหน้า 
ปลอดภัยและยั่งยืน 

โครงการรณรงค์ ป้องกัน
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

  850,000 เพื่อป้องกันและควบคุมการ
เจ็บป่วยและการระบาดของโรค
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โรค
อุบัติใหม่อุบัติซ้ำและโรคประจำถิ่น 
เช่น โรคติดต่อจากอาหารและน้ำ
เป็นสื่อ ไข้หวัดใหญ ่ไข้หวัดนก 
โรคมือเท้าปาก โรคฉี่หนู ฯลฯ 

-รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสือ่ 
เช่น จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
เอกสารความรู้ คู่มือ จดหมายขา่ว 
ฯลฯ  
-อบรมให้ความรู้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในชุมชน ตามชว่งฤดู
การระบาดของโรคหรือ
สถานการณ์การระบาด  
-จัดหาวัสด ุอุปกรณ์ น้ำยา และ
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อ
ป้องกันควบคุมโรคให้ครอบคลุมใน
เขตพื้นที่ตำบลละหาร  
-อบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน
และผู้ปกครองทุกระดับชั้นใน
สถานศึกษาทกุโรงเรียนในเขต
พื้นที่ตำบล ละหาร  
-อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่ม
เส่ียงในโรคไม่ติดต่อที่สามารถ
ป้องกันได ้เชิงรุกในชุมชนเขตพื้นที่
ไม่ต่ำกว่า ๑ ครั้ง 

58. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้ก้าวหน้า 
ปลอดภัยและยั่งยืน 

โครงการต้อนรับสมาชิกใหม่
ในชุมชน 

  0 ๑. เพื่อให้ความรู้แก่ ประชาชน 
หญิงวัยเจริญพันธุ์ในการเตรียม
ความพร้อมสำหรับคุณแม่มือใหม่ 
และมารดาหลังคลอดในการดูแล
ตนเองและบุตร  
๒. สร้างขวัญและกำลังใจแก่
มารดาในการเลี้ยงดูบุตร  
๓. สรา้งความรักและความอบอุ่น
ในครอบครัว 
 

๑. ออกเยีย่มบา้น/สนับสนุนชุด
สาธิตการเลี้ยงดูบุตร/ให้คำ 
แนะนำ/ตรวจสขุภาพทารกแรก
เกิดและมารดาหลังคลอด ทุกคน
ในเขตพื้นที่ จำนวนไม่ตำ่กวา่ ๕๐ 
คน  
๒. ประชาชนและหญิงวัยเจริญ
พันธุ์ตำบลละหาร 

59. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้ก้าวหน้า 
ปลอดภัยและยั่งยืน 

โครงการส่งเสริม ทันต
สุขภาพ เด็กก่อนวัยเรียน 
และเด็กปฐมวัย 

  0 ๑. เพือ่ให้เด็กปฐมวยัและเด็กวัย
เรียนรู้จักการใช้แปรงสีฟัน ยาสีฟัน 
และการแปรงฟันทีถู่กต้อง  
๒. เพื่อเป็นการกระตุน้ให้
ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของ
สุขภาพในช่องปากที่มีผลกระทบ
ต่อการเจริญ เติบโตและพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย  
๓. เพื่อลดปัญหาพัฒนาการดา้น
ร่างกายล่าชา้และนำ้หนักตวัต่ำ
กว่าเกณฑ ์ 
๔. เพื่อลดการเกิดโรคฟันน้ำนมผุ
ในเด็กปฐมวัยและเดก็วัยเรียน 
และการเกิดโรคในช่องปาก 

๑. จัดซือ้วัสดุอุปกรณ์ และ
เวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับ
ให้บริการดา้นทันตสุขภาพแก่เด็ก
ก่อนวยัเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพื้นที่ จำนวน ๗ ศูนย์และ
เด็กปฐมวัยในโรงเรียนเขตพื้นที่ 
จำนวน ๗ แห่ง  
๒. จัดตรวจสุขภาพปากและฟัน
และประกวดหนูน้อยยิ้มสวย ฟัน
แข็งแรง ในเด็กก่อนวยัเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กปฐมวัย
ในโรงเรียนเขตพื้นที่ อย่างน้อย ปี
ละ ๑ ครั้ง 

 
 
 

/ฉ. การใช้จ่าย... 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
และการบริหารจัดการโครงการตามที่สภาฯ อนุมัติ จำนวน 10๘ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕6๓ 
จำนวน ๖๐,๓๙๙,๖๒๖ บาท เงินอุดหนุนทั ่วไประบุวัตถุประสงค์ จำนวน 23,890,000 บาท และงบ สปสช. 
จำนวน 280,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ลำดับ รายการ 
จำนวน
โครงการ 

แหล่งงบประมาณ/ 
งบที่ดำเนินการ 

๑ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๖ 
โครงการ 

งบประมาณประจำปี ๒๕6๓ 
จำนวน ๒๑,๒๘๔,๖๒๖ บาท 

เงนิอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 
จำนวน 23,890,000 บาท 

เงินสะสม    
จำนวน  3,371,250  บาท 

งบ สปสช.  
จำนวน 280,000 บาท 

๒ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกนัเงิน ๙ 
โครงการ 

งบประมาณประจำปี ๒๕6๓ 
จำนวน ๓๙,๑๑๕,๐๐๐ บาท 

 
 
 

รวมโครงการที่ดำเนินการทัง้สิ้น 

 
 
 

5๕ 
โครงการ 

งบประมาณประจำปี ๒๕6๓ 
จำนวน ๖๐,๓๙๙,๖๒๖ บาท 

เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 
จำนวน 23,890,000 บาท 

งบ สปสช.  
จำนวน 280,000 บาท 

เงินสะสม 
จำนวน  3,371,250 บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
๘๗,๙๔๐,๘๗๖ บาท 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
/สามารถจำแนก... 
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สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

/รายละเอียด… 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวน 

โครงการที่
ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติ 

จำนวน 
โครงการ 

ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ดำเนินโครงการ 

1. การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพ่ือการอยู่
อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

13 41,737,000 ๗ 8,241,580.95 

2. การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

14 28,328,970 ๙ 27,564,255.25 

3. การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกจิ
สร้างสรรคไ์ดม้าตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิม 

6 500,000 ๔ 319,217 

4. การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน 

5๓ 61,543,069 ๒๙ 46,316,429.34 

5. การพัฒนาการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนได้ 

13 6,914,980 ๖ 5,499,393.70 

6. การพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อันดีงาม 

9 338,600 - - 

รวม 10๘ ๑๓๙,๓๖๒,๖๑๙ ๕๕ ๘๗,๙๔๐,๘๗๖ 
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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ/ลงนามในสญัญา/ก่อหนี้ผูกพัน มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กิจกรรม 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา หน่วยดำเนินการ 

1. การพัฒนาเมือง
นนทบุรีเพือ่การอยู่
อาศัยของประชาชน
อย่างมีความสขุ 

๑ โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ซอย
มะหะหมัด หมู่ที่ 9 

เงินรายได้ 750,000 750,000 กองช่าง 

๒ โครงการลอกท่อระบายน้ำและดูดส่ิง
ปฏิกูลตำบลละหาร 

เงินรายได้ 1,000,000 915,000 กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กหน้า
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะ๊ฮ์ฎอตุ๊ลอิส
ลาฮ์ หมู่ที่ 2 

เงินรายได้ 2,800,000 2,800,000 กองช่าง 

๔ อุดหนุนการประปานครหลวง เงินรายได้ 1,000,000 92,580.95 กองช่าง 

๕ โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ทางเดินเท้าริมคลอง  ลำโพ หมู่ที ่14 

เงินรายได้ 1,650,000 1,650,000 กองช่าง 

๖ โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ทางเดินเท้าริมคลอง  ลำโพ หมู่ที ่2-3 

เงินรายได้ 1,700,000 1,700,000 กองช่าง 

๗ โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
หลังหมู่บ้านนครทองปารค์วิว หมู่ที่ 9 

เงินรายได้ 500,000 334,000 กองช่าง 

2. การเสรมิสร้าง
และพฒันา การ
บริหาร จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมอยา่ง
ยั่งยืน 

๘ โครงการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริม
พลังงานทดแทน 

เงินรายได้ 100,000 28,095 สำนักงานปลดั อบต. 

๙ จัดซือ้รถบรรทุกขยะ เงินรายได้ 4,800,000 4,384,000 กองสาธารณสุข 

๑๐ โครงการจัดซ้ือถังขยะรองรับ มูลฝอย
แบบแยกประเภท 

เงินรายได้ 580,000 574,700 กองสาธารณสุข 

๑๑ จัดซือ้ที่ดินเพื่อสร้างศูนย์บริหารจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

เงินรายได้ 20,000,000 20,000,000 กองสาธารณสุข 

๑๒ โครงการคัดแยกขยะในชุมชน เงินรายได้ 48,970 48,970 กองสาธารณสุข 

๑๓ ค่ากำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลละหาร 

เงินรายได้ 1,550,000 1,480,880.25 กองสาธารณสุข 

๑๔ โครงการคลองสวยน้ำใส เงินรายได้ 1,000,000 951,750 กองชา่ง 

๑๕ โครงการจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ และวันสำคัญต่าง ๆ 

เงินรายได้ 100,000 59,860 กองส่งเสริม
การเกษตร 

๑๖ โครงการรณรงค์ลดการเผาตอซังข้าว เงินรายได้ 40,000 36,000 กองส่งเสริม
การเกษตร 

3. การเสรมิสร้าง
และพัฒนา
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ได้
มาตรฐานและมี
มูลค่าเพิม่ 

๑๗  โครงการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์   
 และส่งเสริมการตลาด 

เงินรายได้ 100,000 97,275 กองสวัสดกิารสังคม 

๑๘  โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภยั      
 ผักสวนครัว รัว้กินได ้

เงินรายได้ 37,000 36,434 กองส่งเสรมิ
การเกษตร 

๑๙ โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า 

เงินรายได้ 100,000 45,093 กองส่งเสริม
การเกษตร 

๒๐ โครงการตรวจสอบคุณภาพนำ้นม เงินรายได้ 163,000 140,415 กองส่งเสริม
การเกษตร 

 
 
 
 

/๔. การพัฒนา…. 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จำนวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
หน่วย

ดำเนินการ 
4. การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรมนุษย์
และสังคมให้
ก้าวหน้า ปลอดภยั
และยั่งยืน 

21 โครงการอบรมการใช้ถังดับเพลิงและ
ซ้อมแผนดับเพลิงแก่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที ่

เงินรายได้ 150,000 140,000 สำนักงานปลดั อบต. 

22 โครงการส่งเสริมการให้ความรูด้้านสา
ธารณภัย อุทกภัย ภยัทางน้ำและวาตภยั 

เงินรายได้ 100,000 85,750 สำนักงานปลัด อบต. 

23 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

เงินรายได้ 100,000 30,800 สำนักงานปลัด อบต. 

24 โครงการจัดซ้ือรถดับเพลิง เงินรายได้ 9,500,000 9,500,000 สำนักงานปลัด อบต. 

25 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

เงินรายได้ 5,872,000 5,483,420 กองการศึกษา 

26 ค่าอาหารเสริม (นม) เงินรายได้ 3,681,000.00 3,644,268.58 กองการศึกษา 

27 โครงการจัดการศึกษาอบรมการรณรงค์
เพื่อต่อต้านและปอ้งกันยาเสพติด
สำหรับเยาวชน (D.A.R.E) 

เงินรายได้ 95,000 92,215 กองการศึกษา 

28 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รว่มใจ รวม
พลังประสานต้านภยัยาเสพติด 

เงินรายได้ 200,000.00 50,250.00 กองสาธารณสุข 

29 โครงการรณรงค์พ่นหมอกควันและ
ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เงินรายได้ 150,000.00 96,830.00 กองสาธารณสขุ 

30 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ 

เงินรายได้ 850,000.00 562,659.00 กองสาธารณสุข 

31 โครงการพระราชดำริดา้นสาธารณสุข เงินรายได้ 180,000.00 88,195.00 กองสาธารณสุข 

32 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

เงินรายได้ 100,000.00 76,860.00 กองสาธารณสขุ 

33 โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ 
และการทำหมันแมวสุนัขในพื้นที ่

เงินรายได้ 100,000.00 72,000.00 กองสาธารณสุข 

34 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
สตรีและครอบครัว 

เงินรายได้ 80,000.00 16,500.00 กองสวัสดกิารสังคม 

35 โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักผู้พกิาร เงินรายได้ 100,000.00 8,600.00 กองสวัสดกิารสังคม 

36 โครงการเยาวชนไทยหา่งไกลยาเสพติด เงินรายได้ 100,000.00 8,600.00 กองสวัสดิการสังคม 

37 โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เงินรายได้ 130,000.00 99,450.00 กองการศึกษา 

38 สำรองจ่าย เงินรายได้ 7,000,000.00 125,813.00 สำนักงานปลัด อบต. 

39 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เงินอุดหนุน 
ระบุ

วัตถุประสงค์ 

19,000,000 18,333,500 กองสวัสดิการ
สังคม 

40 เบี้ยยังชีพคนพิการ เงินอุดหนุน 
ระบุ

วัตถุประสงค์ 

4,800,000 4,332,800 กองสวัสดกิารสังคม 

41 เบี้ยยังชีพผูป้่วยเอดส ์ เงินอุดหนุน 
ระบุ

วัตถุประสงค์ 

90,000 37,000 กองสวัสดกิารสังคม 

42 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิารจิตอาสา
ภัยพิบัตปิระจำองค์การบริหารส่วนตำบล
ละหาร 

เงินรายได้ 120,000 93,175 สำนักงานปลัด อบต. 

43 โครงการสงเคราะห์ประชาชนในพื้นที ่ เงินรายได้ 300,000 7,580.00 สำนักงานปลัด อบต. 

44 อุดหนุนกิจกรรมการพัฒนาปอ้งกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน 

เงินรายได้ 200,000 200,000 กองสาธารณสุข 

 
/๔. การพัฒนา…. 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวน

งบประมาณ 
วงเงนิตาม

สัญญา 
หน่วย

ดำเนินการ 
4. การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรมนุษย์
และสังคมให้
ก้าวหน้า ปลอดภยั
และยั่งยืน (ต่อ) 
 

45 โครงการต้อนรับสมาชิกใหม่ในชุมชน งบ สปสช. 30,000 30,000 กองสาธารณสุข 

46 โครงการส่งเสริม สุขลักษณะและสุขภาพผู้
พิการและผู้สูงอาย ุ

งบ สปสช. 160,000 160,000 กองสาธารณสุข 

47 โครงการเด็กไทยในละหารสุขภาพดีตั้งแต่
อยู่ในครรภ์ 

งบ สปสช. 90,000 90,000 กองสาธารณสุข 

48 โครงการสร้างเสริมสขุภาพกาย บริหารใจสู่
วัยผู้สูงอาย ุ

เงินอุดหนุน 
กองทุนไฟฟ้า 

40640 40640 กองสาธารณสุข 

49 โครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การ
บริหารสว่นตำบลละหาร กรณีผูไ้ด้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เงินสะสม 5,000,000 3,371,250 
 

กองสาธารณสุข 

๕. การพัฒนาการ
บริหารจดัการใหม้ี
ประสิทธภิาพและ
สามารถรองรบัการ
เข้าสูป่ระชาคม
อาเซียนได้ 

50 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิน่ เงินรายได้ 1,100,000 1,061,660 สำนักงานปลัด อบต. 

51 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษ ี

เงินรายได้ 65,000 64,814.70 กองคลัง 

52 โครงการก่อสร้างห้องเก็บของภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

เงินรายได้ 1,500,000 1,500,000 สำนักงานปลัด อบต. 

53 โครงการก่อสร้างห้องเก็บของดา้นหลังเวที เงินรายได้ 300,000 300,000 สำนักงานปลัด อบต. 

54 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เงินรายได้ 2,575,860 2,540,020 กองการศึกษา 

55 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงาน
ส่วนตำบลและครผูู้ดูแลเดก็ 

เงินรายได้ 78,520 32,899 กองการศึกษา 

 
รวมงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ  

(งบตามข้อบัญญัติ) 
๒๑,๒๘๔,๖๒๖ 

รวมงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ  
(เงินสะสม) 

3,371,250 

รวมงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ  
(เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์) 

23,890,000 

รวมงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ  
(งบ สปสช.) 

280,000 

รวมทั้งสิ้น ๔๘,๘๒๕,๘๗๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 

  /รายละเอียด... 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมตัิกันเงิน มีดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวนงบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา/ขออนุมัติ

กันเงิน 

หน่วย
ดำเนินการ 

1. การพัฒนาเมือง
นนทบรีุเพ่ือการ อยู่
อาศัยของประชาชน
อย่างมีความสุข 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยมะหะหมัด หมู่ที่ 9  

เงนิรายได ้
 

750,000 
 

750,000 
 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างหลังคาโครง
เหล็กหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กน๊ะฮ์ฎอตุล๊อิสลาฮ์ หมู่ที ่2 

เงนิรายได ้ 2,800,000 2,800,000 กองช่าง 

3 โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ทางเดินเท้า 
ริมคลองลำโพ หมู่ที่ 1, 4 

เงินรายได ้ 1,650,000 1,650,000 กองช่าง 

4 โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ทางเดินเท้า 
ริมคลองลำโพ หมู่ที ่2-3 

เงินรายได ้ 1,700,000 1,700,000 กองช่าง 

5 โครงการลอกท่อระบายนำ้
และดดูสิ่งปฏิกลูตำบลละหาร 

เงนิรายได ้ 1,000,000 915,000 กองช่าง 

๒. การเสริมสร้างและ
พัฒนาการบริหาร 
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยัง่ยืน 

6 จัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างศูนย์
บริหารจดัการสิ่งปฏิกลูและ 
มูลฝอย 

เงินรายได ้ 20,000,000 20,000,000 กองสาธารณสุขฯ 

4. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษยแ์ละ
สังคมให้ก้าวหน้า 
ปลอดภัยและยั่งยืน 

7 จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดับเพลิง) เงินรายได ้ 9,500,000 9,500,000 สำนกังานปลัด 

๕. การพัฒนาการ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและ
สามารถรองรับการ
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ 

8 โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ
ภายในองค์การบริหารส่วน
ตำบลละหาร 

เงินรายได ้ 1,500,000 1,500,000 สำนกังานปลัด 

9 โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ
ด้านหลังเวท ี

เงินรายได ้ 300,000 300,000 สำนักงานปลัด 

รวมงบประมาณทัง้สิ้น 39,115,000  

 
 

 
 
 

 
 
 

/ช. ผลการดำเนินงาน... 
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ช. ผลการดำเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้ดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 256๓ ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับ     
ความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ จนโครงการต่าง ๆ ประสบ
ผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แกป่ระชาชนทัง้ในพ้ืนทีแ่ละพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
 เป็นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางศักยภาพและพัฒนาทางกายภาพ   
การปรับปรุงพ้ืนที่ และการก่อสร้างสาธารณูปการ อันเป็นการส่งเสริมความสะดวกในการอยู่อาศัยและ การประกอบ
อาชีพ การปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในเขตตำบล ให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพ้ืนฐาน        
ทีเ่พียงพอตอ่ความต้องการของประชาชน ดังนี้ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
จำนวน 

งบประมาณ 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
5 
6 
7 
 
 

8 
9 

10 
11 

 
12 

 
 

13 
 

14 
 

15 
16 

 

**งบประมาณประจำปี ๒๕6๓ 
โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน๊ะฮ์ฎอตุ้ล อิสลาห์ หมู่ที่ 2 
(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทางเดนิเท้าริมคลองลำโพ หมู่ที่ 1,4  
(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทางเดินเท้าริมคลองลำโพ หมู่ที่ 2,3  
(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมะหะหมัด หมู่ที่ 9 (อยู่ระหว่างดำเนนิการ) 
โครงการลอกท่อระบายน้ำและดดูสิ่งปฏิกลูตำบลละหาร  (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
ติดตั้งและขยายเขตวางท่อประปา 
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หลังหมู่บ้านนครทองปาร์ควิว หมู่ที่ 9 
 
**ขยายเวลาเบิกจ่าย 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยข้างถนนรถไฟ หมูท่ี ่5 
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยมิตรภาพ หมู่ที่ 4 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยอาจหาญ หมู่ที ่6 
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ข้างมัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ (แสงประทีป) หมู่ที่ 9 
(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ซอยวากัฟและหลังโรงเรียนสุเหร่าลากค้อน หมู่ที่ 6 
 
**กันเงิน 2562 
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์ สาขา ๑ หมู่ที่ ๑  
(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมลานอเนกประสงค์มัสยิดอุ้ลยา หมู่ที ่3  
(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ซอยข้างโรงสี หมู่ที่ 2 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
โครงการก่อสร้างเข่ือน คสล.เลียบคลองลากค้อน หมู่ที่ 4 (ต่อจากเดิม)  
(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

 
2,800,๐๐๐ 

 
1,650,๐๐๐ 

 
1,700,๐๐๐ 

 
750,๐๐๐ 

1,000,000 
92,580.95 
334,000 

 
 
2,200,000 
1,388,000 
909,000 
144,000 

 
790,000 

 
 

1,259,๐๐๐ 
 

1,125,๐๐๐ 
 

1,163,๐๐๐ 
2,447,๐๐๐ 

 

/17. โครงการ... 
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม จำนวน 
งบประมาณ 

17 
 

18 
 

19 
20 
21 
22 
23 

 
24 

 
25 
26 
27 
28 

 
 

29 
30 
31 

 
32 
33 

 
34 
35 

 
36 
37 

 
38 

 
39 

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนด้วยแอสฟัลท์ยางพารา เลียบคลองลากค้อน (ตั้งแต่  
สะพานเจริญรัฐ-บริเวณถนนรถไฟ) หมู่ที่ 5 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนด้วยแอสฟัลท์ยางพารา เลียบคลองลากค้อน (บริเวณหน้า
หมู่บ้าน พิชามญชุ์) หมู่ที่ 5 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยเจริญรัฐ หมู่ที ่5 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
โครงการก่อสร้างเข่ือน คสล.เลียบคลองลากค้อน หมู่ที่ 6 (ต่อจากเดมิ) (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ซอยขันติธรรม 2 หมู่ที่ 7 
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา  ซอยทองดี หมู่ที ่7 
โครงการก่อสร้างเข่ือน คสล.เลียบคลองลำรี (ตั้งแต่บ้านนายประเสริฐ อินเดริส เป็นต้นไป)  
หมู่ที่ 8 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา (จากบ้านนายนิรันด์ เหลือล้น – บ้านนายมาน เอ่ียม
สะอาด) หมู่ที่ 8 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ซอยน้อยปลา หมู่ที่ 8 
 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ซอยสินสุข หมู่ที่ 8 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
โครงการก่อสร้างเข่ือน คสล.เลียบคลองลำรี (บริเวณสุสานจีน) หมู่ที่ 9 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
โครงการก่อสร้างลานศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ น๊ะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห์ หมู่ที ่2 

 
**เงินสะสม 
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนเกาะดอน หมู่ที่ 1 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนเกาะดอน หมู่ที่ 4 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต ซอยร่วมใจอุทิศ หมู่ที ่5  
(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
โครงการก่อสร้างลานกีฬาพาราแอสฟัลทบ์ริเวณสุเหร่าลากค้อน หมู่ที่ 6 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต เลียบคลองลากค้อน (ต่อจากเดิม -         
บ้านหมอเลาะ) หมู่ที่ 7 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (ถนนลัดสุเหร่าแดง -คลองลำรี) หมู่ที่ 7 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต เลียบคลองลำรี (ถนนลัดสุเหร่าแดง-สะพาน
คลองลากค้อนใหญ่) หมู่ที่ 7-8 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโรงงาน ส.ศิลป์ (ต่อจากเดิม-คลองลำรี) หมู่ที่ 8 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก (ต่อจากเดิม- หลังโรงงาน เอส บี เฟอร์นิเจอร์) 
หมู่ที่ 8 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก (ต่อจากเดิมหน้าสุสานจีน - ถนนกาญจนาภิเษก)  
หมู่ที่ 9 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
โครงก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านจิตรัตนา-คลองลำรี หมู่ที่ 9 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

2,664,๐๐๐ 
 

914,๐๐๐ 
 

3,193,๐๐๐ 
4,186,000 
๒,780,0๐๐ 
1,214,๐00 
4,976,๐๐๐ 

 
448,๐๐๐ 

 
801,4๐๐ 
1,069,๐๐๐ 
497,๐๐๐ 
951,383 

 
 

9,917,4๐๐ 
7,141,0๐๐ 
2,850,๐๐๐ 

 
2,095,0๐๐ 
2,650,0๐๐ 

 
919,2๐๐ 

3,240,0๐๐ 
 

1,540,0๐๐ 
4,243,9๐๐ 

 
3,940,0๐๐ 

 
10,400,0๐๐ 

 
 
 

/งบประมาณ... 
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**(งบประมาณประจำปี ๒๕6๓) 
(๑) โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน๊ะฮ์ฎอตุ้ล  อิสลาห์ หมู่ที ่2 

 ดำเนินการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมลานอเนกประสงค์ กว้าง 9.50 เมตร ยาว 20.00 
เมตร ความสูง 4.00 เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 190.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด งบประมาณ
อนุมัติ 2,800,๐๐๐ บาท 

-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน-   
 

  (๒) โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทางเดินเท้าริมคลองลำโพ หมู่ที่ 1,4 
 ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วยแผงโซล่าเซล ขนาดไม่น้อยกว่า        

100 วัตต์ แบบ Poly or Mono Crystalline เสาสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร ทำจากเหล็กชุบ Galvanize ตู้ควบคุมการ
ทำงาน และระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติ โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ แบตเตอรี่แรงดันไฟฟ้า 12V 
ขนาดไม่น้อยกว่า 80 AH ความยาวไม่น้อยกว่า 1,570.00 เมตร จำนวน 33 ต้น ตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด 
งบประมาณอนุมัต ิ1,650,๐๐๐ บาท 

-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน-   
 

  (๓) โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทางเดินเท้าริมคลองลำโพ หมู่ที่ 2,3 
 ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วยแผงโซล่าเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 100 

วัตต์ แบบ Poly or Mono Crystalline เสาสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร ทำจากเหล็กชุบ Galvanize ตู้ควบคุมการทำงาน 
และระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติ โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ แบตเตอรี่แรงดันไฟฟ้า 12V ขนาดไม่
น้อยกว่า 80 AH ความยาวไม่น้อยกว่า 1,570.00 เมตร จำนวน 34 ต้น ตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด 
งบประมาณอนุมัต ิ1,700,๐๐๐ บาท 

-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน-   
 
  (๔) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมะหะหมัด หมู่ที่ 9 

 ดำเนินการก่อสร้างเขื่อน คสล. (ต่อจากเดิม) ยาว 96.00 เมตร สันเขื่อนกว้าง 0.50 เมตร หนา 
0.50 เมตร ตามแบบท่ี อบต.ละหารกำหนด งบประมาณอนุมัติ 750,๐๐๐ บาท 

-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน-   
 
  (๕) โครงการลอกท่อระบายน้ำและดูดส่ิงปฏิกูลตำบลละหาร  

 ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำและดูดสิ่งปฏิกูล ดังนี้ 1. หมู่บ้านแสงบัวทอง หมู่ที่ 8  2. ซอย      
ส.ศิลป์ หมู่ที่ 8 และหมู่บ้านนิวเวิลด์วิลล์ หมู่ที ่5 งบประมาณอนุมัต ิ1,000,000 บาท 

-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน-   
 

  (๖) ติดตั้งและขยายเขตวางท่อประปา 
 ดำเนินการประสานการประปานครหลวงหรือการขยายเขตประปาบริเวณชุมชน ในพ้ืนที่ตำบล  

ละหาร โดยอุดหนุนการประปานครหลวง ใช้งบประมาณดำเนินการ 92,580.95 บาท 
   
 
 

/(7) โครงการ... 
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  (๗) โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หลังหมู่บ้านนครทองปาร์ควิว หมู่ที ่9 
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หลังหมู่บ้านนครทองปาร์ควิว หมู่ที่ 9 โดยดำเนินการดังนี้ 
- ติดตั้งประตู ขนาด 1.70 x 2.00 ม.  
- ติดตั้งเหล็กดัด ประตู หน้าต่าง 
- ติดตั้งประตูบานม้วนเหล็ก 
- ก่อสร้างทางลาดผู้พกิารพร้อมราวกันตก ตามแบบที่ อบต.ละหาร กำหนด 
- ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 
- ปรับปรุงประตูห้องน้ำและราวกันตกในห้องน้ำ  
ใช้งบประมาณดำเนินการ 334,000 บาท 

 

     
 

 
**ขยายเวลาเบิกจ่าย 
 

(๘) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก คอนกรีต ซอยข้างถนนรถไฟ หมู่ที่ 5 
      ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.๐๐ เมตร ยาว 355.๐๐ เมตร    

หนา ๐.๐๗ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 0.80 เมตร (มอก.ชั้น 3) 
พร้อมบ่อพักน้ำตามแบบท่ี อบต.ละหาร กำหนด ใช้งบประมาณดำเนินการ 2,200,000 บาท 

 
 

(๙) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยมิตรภาพ หมู่ที่ 4  
ก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 5.๐๐ เมตร ยาว 215.๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ 

เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,075.00 ตารางเมตร ตามแบบท่ี อบต.ละหารกำหนด งบประมาณ 1,388,000 บาท 
-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน-   
 

/(10) โครงการ... 
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(๑๐) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยอาจหาญ หมู่ที่ 6 
 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวม 230.00 

เมตร พร้อมบอ่พัก ตามแบบท่ี อบต.ละหารกำหนด ใช้งบประมาณดำเนินการ 909,000 บาท 

 
 
(๑๑) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ข้างมัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ (แสงประทีป) หมู่ที่ 9     
       ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ความยาวรวม 51.00 

เมตร พร้อมบอ่พัก ตามแบบท่ี อบต.ละหารกำหนด งบประมาณ 144,000 บาท 
-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน-   

 
(๑๒) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ซอยวากัฟและหลังโรงเรียนสุเหร่าลากค้อน หมู่ที่ 6 

  ก่อสร้างสถานีสูบน้ำโครงหลังคาเหล็ก ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร พร้อมประตู
ระบายน้ำ จำนวน 2 แห่ง ตามแบบท่ี อบต.ละหารกำหนด ใช้งบประมาณดำเนินการ 790,000 บาท 

 
 
  
**กันเงิน 2562 
 

(๑๓) โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์ สาขา ๑ หมู่ที่ ๑  
 ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๓๖.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 

1,465.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด งบประมาณอนุมัติ 1,259,๐๐๐ บาท 
-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน- 

 
/(14) โครงการ... 
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(๑๔) โครงการก่อสร้างหลงัคาโครงเหล็กคลุมลานอเนกประสงค์มัสยิดอุ้ลยา หมู่ที่ 3  
       ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมลานอเนกประสงค์ กว้าง 24.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร มีพ้ืนที่

ไม่น้อยกว่า 288.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด งบประมาณอนุมัติ 1,125,๐๐๐ บาท 
-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน- 

 
(๑๕) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ซอยข้างโรงสี หมู่ที ่2  

 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.07 
เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,150.00 ตารางเมตร 
ตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด งบประมาณอนุมัติ 1,163,๐๐๐ บาท 

-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัตกิันเงิน- 
 
(๑๖) โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.เลียบคลองลากค้อน หมู่ที่ 4 (ต่อจากเดิม)  

ก่อสร้างเขื่อน คสล. (ต่อจากเดิม) ยาว 96.00 เมตร สันเขื่อนกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.50 
เมตร ตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด งบประมาณอนุมัติ 2,447,๐๐๐ บาท 

-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกนัเงิน- 
 

(๑๗) โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนด้วยแอสฟัลท์ยางพารา เลียบคลองลากค้อน (ตั้งแต่
สะพานเจริญรัฐ-บริเวณถนนรถไฟ) หมู่ที่ 5  
  ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนด้วยแอสฟัลท์ยางพารา ช่วงที่ 1 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 905.00 
เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 0.80 เมตร ยาว 40.00 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย   
0.07 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,437.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด งบประมาณอนุมัติ 
2,664,๐๐๐ บาท  

-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน- 
 

(๑๘) โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนด้วยแอสฟัลท์ยางพารา เลียบคลองลากค้อน (บริเวณ
หน้าหมู่บ้านพิชามญชุ)์ หมู่ที่ 5  

      ก่อสร้างขยายไหล่ถนนด้วยแอสฟัลท์ยางพารา กว้าง 1.00 เมตร ยาว 479.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.07 เมตร พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 479.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด งบประมาณ
อนุมัต ิ914,๐๐๐ บาท 

-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน- 
 

(๑๙) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยเจริญรัฐ หมู่ที่ 5  
       ก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อ พัก คสล. ความยาว 

344.00 เมตร 2 ฝั่ง และปูยางแอสฟัลท์ยางพารา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 344.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,720.00 ตารางเมตรตามแบบท่ี อบต.ละหารกำหนด งบประมาณอนุมัติ 3,193,๐๐๐ บาท 

-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน- 
 
 

/(20) โครงการ... 
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(๒๐) โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.เลียบคลองลากค้อน หมู่ที่ 6 (ต่อจากเดิม)  
 ก่อสร้างเขื่อน คสล. (ต่อจากเดิม) ยาว 145.00 เมตร สันเขือ่นกว้าง 1.20 เมตร หนา 0.50 

เมตร ตามแบบท่ี อบต.ละหารกำหนด งบประมาณ 4,186,000 บาท 
-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน- 

 
(๒๑) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ซอยขันติธรรม 2 หมู่ที่ 7 

 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 528.00 เมตรหนา 0.07 
เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,640.00 ตารางเมตร 
ตามแบบท่ี อบต.ละหารกำหนด ใช้งบประมาณดำเนินการ ๒,780,0๐๐ บาท 

 
 

(๒๒) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา  ซอยทองดี หมู่ที่ 7 
 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 359.00 เมตร  หนา 

0.07 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,795.00 
ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด ใช้งบประมาณดำเนินการ 1,214,๐00 บาท 

 
 

(๒๓) โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.เลียบคลองลำรี (ตั้งแต่บ้านนายประเสริฐ อินเดริส เป็นต้นไป) 
หมู่ที่ 8  

 ก่อสร้างเขื่อน คสล. (ต่อจากเดิม) ยาว 145.00 เมตร สันเขื่อนกว้าง 1.20 เมตร หนา 0.50 เมตร  
ตามแบบท่ี อบต.ละหารกำหนด งบประมาณอนุมัติ 4,976,๐๐๐ บาท 

-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน- 
 

/(24) โครงการ... 
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(๒๔) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา (จากบ้านนายนิรันด์ เหลือล้น – บ้านนายมาน 
เอี่ยมสะอาด) หมู่ที่ 8 

  ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 109.00 เมตรหนา 0.07 
เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 327.00 ตารางเมตร 
ตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด งบประมาณอนุมัต ิ448,๐๐๐ บาท 

-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน- 
 

(๒๕) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ซอยน้อยปลา หมู่ที่ 8 
 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 410.00 เมตร หนา 0.05 

เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,435.00 ตารางเมตร 
ตามแบบท่ี อบต.ละหารกำหนด ใช้งบประมาณดำเนินการ 801,4๐๐ บาท 

 
 

(๒๖) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ซอยสินสุข หมู่ที่ 8  
 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 410.00 เมตร หนา 0.05 

เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,435.00 ตารางเมตร 
ตามแบบท่ี อบต.ละหารกำหนด งบประมาณอนุมัติ 1,069,๐๐๐ บาท 

-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน- 
 

(๒๗) โครงการก่อสรา้งเขื่อน คสล.เลียบคลองลำรี (บริเวณสุสานจีน) หมู่ที่ 9  
       ก่อสร้างเข่ือน คสล. ยาว 19.00 เมตร สันเขื่อนกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.50 เมตร ตามแบบ

ที่ อบต.ละหารกำหนด งบประมาณอนุมัติ 497,๐๐๐ บาท 
-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน- 

 

(๒๘) โครงการก่อสร้างลานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก น๊ะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห์ หมู่ที่ 2 
 ก่อสร้างลาน จุดที่ 1 คสล. กว้างเฉลี่ย27.50 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.20 เมตร     

หินคลุกหนา 0.20 เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 770.00 ตารางเมตร จุดที่ 2 ลานแอสฟัลท์ยางพารา กว้างเฉลี่ย 
10.60 เมตร ยาว 26.50 เมตร แอสฟัลท์ยางพาราหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หินคลุกหนา 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 280.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต. ละหารกำหนด ใช้งบประมาณดำเนินการ 951,383 บาท 

 
/2. ยุทธศาสตร์... 
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2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื 
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ การสร้างและปลูกจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม บำรุงรักษา อนุรักษ์ พัฒนาและฟ้ืนฟู เพ่ือการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งจัดหาพลังงานทดแทนและควบคุมมลพิษ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและ
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม จำนวนงบประมาณ 
1 โครงการคลองสวยน้ำใส 951,750 
2 ค่ากำจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่องคก์ารบริหารส่วนตำบลละหาร 1,480,880.25 
๓ จดัซ้ือถังขยะรองรับขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ตำบลละหาร 574,700 
๔ โครงการคัดแยกขยะในชุมชน 48,970 
๕ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 4,384,000 
๖ โครงการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมพลังงานทดแทน 28,095 
๗ โครงการจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และวันสำคัญต่าง ๆ  59,860 
๘ โครงการรณรงคล์ดการเผาตอซังข้าว 36,000 
9 จัดซื้อท่ีดินเพ่ือสร้างศูนย์บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน- 
20,000,000 

    

 
(๑) โครงการคลองสวยน้ำใส  
      ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในลำคลองพ้ืนที่ตำบลละหาร และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ      

ตลิ่งริมคลองต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ อบต.ละหารกำหนด ใช้งบประมาณดำเนินการ 951,750 บาท 
 

 
 
 
 
 
 

/(2) ค่ากำจัดขยะ... 
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 (๒) ค่ากำจัดขยะมูลฝอยในพื้นทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลละหาร  
ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอยให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในการบริหาร

จัดการดูแลบ่อกลบฝังขยะ ในอัตราตามท่ี อบจ.  นนทบุรี กำหนดสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อบจ.นนทบุรี ตั้งอยู่ที่       
ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ใช้งบประมาณดำเนินการ 1,480,880.25 บาท 
 

   
 
 (๓)  จัดซือ้ถงัขยะรองรับขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลละหาร  

ดำเนินการจัดซื้อถังขยะรองรับขยะมูลฝอยเพ่ือตั้งวางในชุมชน ครัวเรือน ในพ้ืนที่ตำบลละหาร ตาม
ขนาดและแบบที่ อบต.ละหารกำหนด ใช้งบประมาณดำเนินการ 574,700บาท 

 
 
 (๔) โครงการคัดแยกขยะในชุมชน  

 ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือหารือ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเพ่ือจัดทำฐานข้อมูล อบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้แก่คณะทำงานบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน จำนวน ๑ ครั้ง จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพ่ือกำหนดทิศทางและ
เป้าหมายในการดำเนินงาน จัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหา อุปกรณ์/ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทและภาชนะ
รองรับขยะอันตรายชุมชน จัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายในหมู่บ้าน/ชุมชนในจุดที่ประชาชนนำขยะมูลฝอยอันตราย
มาทิ้งได้สะดวก รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล สติ๊กเกอร์ ฯลฯ ติดตามประเมินผล จัดทำรายงาน  ใช้งบประมาณดำเนินการ ใช้งบประมาณ
ดำเนินการ 48,970 บาท 

/(5) จัดซื้อ... 
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 (๕) จัดซื้อรถบรรทุกขยะ  
ดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน ใช้งบประมาณดำเนินการ 4,384,000 บาท 

 
 

 (๖) โครงการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมพลังงานทดแทน  
ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน โดยมี

ประชาชนเขา้ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 100 คน ใช้งบประมาณดำเนินการ 28,095 บาท 

 
 

/(7) โครงการ... 
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(๗) โครงการจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และวันสำคัญต่าง ๆ  
     ดำเนินการจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำ

ธรรมชาติเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมปลูกหญ้าแฝกหรือปลูกต้นไม้และ
อนุรักษ ์ลำคลองตามพระราชดำริ ใช้งบประมาณดำเนินการ 59,860 บาท 

 

  
 
 (๘) โครงการรณรงค์ลดการเผาตอซังข้าว  

 ดำเนินการโครงการรณรงค์ลดการเผาตอซังข้าว เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงข้อเสียของ         
การเผาตอซังข้าว โดยการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ในเขตพ้ืนที่ตำบลละหาร หมู่ที่ 1-9 ใช้งบประมาณดำเนินการ 
๓๖,๐๐๐ บาท  

 
 
 (๙) จัดซื้อที่ดนิเพื่อสร้างศูนย์บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  

ดำเนินการจัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการสิ่งปฏิกูล จำนวน ๑ แปลง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒ ไร่ 
ตามรายละเอียดที่ อบต.ละหารกำหนด เพ่ือประสิทธิภาพการบริหาร จัดการสิ่งปฏิกูลและมูล ฝอยดีขึ้น ตำบลละหาร
มีความสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อยและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้งบประมาณดำเนินการ 20,000,000 
บาท 

-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน- 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

/3. ยุทธศาสตร์... 
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3.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม 
 โครงการและกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสในการพัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ 

ในลักษณะเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
อันจะก่อให้เกิดการผลิตและการจำหน่ายที่สามารถส่งเสริมตลาดจากการรองรับสินค้าของชุมชนและยังมีโอกาส       
ในพัฒนาด้านการท่องเที่ยวภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มอาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือยกระดับมาตรฐานของ
สินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับกันอย่างแพร่หลายดำเนินการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น           
เพ่ือกระตุ้นชุมชนในการเรียนรู้เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์และความโดดเด่น สามารถสร้างสรรค์แนวคิด   
ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีความทันสมัยกับกระแสนิยมของผู้บริโภคโดยไม่ทำลาย
สิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
 

 ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม จำนวนงบประมาณ 
1 โครงการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด 97,275 
๒ โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำนม 140,415 
3 โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 45,093 
4 โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย ผักสวนครัว รั้วกินได้ 36,434 

  
 

   (๑) โครงการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด  
         ดำเนินการฝึกอบรมให้กลุ่มอาชีพและผู้ที่สนใจในพ้ืนที่ จำนวน 100 คน ให้สามารถออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมและเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ ใช้งบประมาณดำเนินการ 97,275 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 

/(๒) โครงการ... 
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(๒) โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำนม  
ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมผู้ประกอบการ จำนวน 30 ราย เกี่ยวกับวิธีการตรวจเต้านมอักเสบ

เบื้องต้น วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำนมเพ่ือส่งตรวจ วิเคราะห์ และวิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมอย่างง่ายใช้งบประมาณ
ดำเนินการ 140,415 บาท 

 

 
 
 
  (๓) โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า  

    ดำเนินการฝึกอบรมผลผลิตทางการเกษตรที่มี อยู่ในทองถิ่นมาแปรรูปเพ่ิมมูลค่าและสร้างรายได้               
ใช้งบประมาณดำเนินการ 45,093 บาท 
 

 
 
 
 

 /(๔) โครงการ... 
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  (๔) โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย ผักสวนครัว รั้วกนิได้  
     ดำเนินการฝกอบรมการปลูกผัก สวนครัวในบริเวณบ้านใหประชาชน เพ่ือใหความรูและสงเสริมการปลูก

ผักปลอดภัยไวรับประทาน ภายในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่าย ใช้งบประมาณดำเนินการ 36,434 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๔. ยุทธศาสตร์... 
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้กา้วหน้า ปลอดภัยและย่ังยืน 
     ไดใ้หค้วามสำคัญกับการจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ ในท้องถิ่นเป็นการพัฒนาเพ่ือส่งเสริม

และยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเต็มศักยภาพ สร้างแหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มี คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ให้ ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน            
สร้างประชาคมในการป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวังปัญหาและต่อต้านยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล สนับสนุนการจัด
สวัสดิการชุมชน การคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มี
คุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมากขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชน
ยังได้รับโอกาสในการพัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ ในลักษณะเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่นตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข ป้องกันโรค และมี
การเฝ้าระวัง รักษามาตรฐานการบริการสาธารณสุข โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรูปแบบของอาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชน (อสม.) โดยให้การบริการสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันในทุกพ้ืนที่และครอบคลุมใน 
ทุก ๆ ด้าน และการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการพัฒนาความเจริญ
และความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นโดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาภายใต้แนวคิดของการสร้างความมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาด้วยวิธีการ รูปแบบ และโอกาสต่าง ๆ ทั้งในการรับฟังความคิดเห็น การจัดกิจกรรม 
ในลักษณะการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกภาคส่วน รวมทั้งการจัดให้มีการเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชน เพ่ือร่วมกันเป็น
ส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนชุมชนมีการเรียนรู้ ทีจ่ะก้าวไปสู่การพัฒนาพร้อม ๆ กัน จึงได้จัดทำโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
จำนวน

งบประมาณ 
1 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 93,175 
๒ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 30,800 
๓ โครงการอบรมการใช้ถังดับเพลิงและซ้อมแผนดับเพลิงแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน

ในพ้ืนที่ 
๑๔0,000 

๔ โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านสาธารณภัย อุทกภัย ภัยทางน้ำและวาตภัย 85,750 
๕ โครงการสงเคราะห์ประชาชนในพ้ืนที่ 7,580 
6 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 5,483,420 
๗ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 3,644,268.58 
๘ โครงการจัดการศึกษาอบรมการรณรงค์เพ่ือต่อต้านและป้องกันยาเสพติดสำหรับ

เยาวชน (D.A.R.E) 
92,215 

๙ โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ รวมพลังประสานต้านภัยยาเสพติด 50,250 
๑๐ โครงการรณรงค์พ่นหมอกควันและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายป้องกันโรค

ไข้เลือดออก 
96,830 

๑๑ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 562,659 
๑๒ โครงการต้อนรบัสมาชิกใหม่ในชุมชน (งบ สปสช.) 30,00๐ 
13 โครงการส่งเสริมสุขลักษณะและสุขภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ (งบ สปสช.) 160,0๐๐ 
14 โครงการเด็กไทยในละหารสุขภาพดีตั้งแต่อยู่ในครรภ์ (งบ สปสช.) 90,๐๐๐ 
๑๕ อุดหนุนกิจกรรมการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน 200,000 
๑๖ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 88,195 

 
/17. โครงการ... 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
จำนวน

งบประมาณ 
17 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ

กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยะราชนารี 
76,86๐ 

18 โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการทำหมันแมว, สุนัขในพ้ืนที ่ 72,000 
19 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศกัยภาพสตรีและครอบครัว 16,500 
๒๐ โครงการสร้างเสริมสุขภาพกาย บริหารใจสู่วัยผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนา

ไฟฟ้า) 
40,640 

 
21 โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักผู้พิการ 8,600 
22 โครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร กรณีผู้ได้รับ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) (ใช้จ่ายเงินสะสม) 

3,371,250 

23 โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด 8,600 
๒๔ โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 99,450 
๒๕ โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์) 18,333,500 
26 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ (เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์) 4,332,800 
27 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ (เงินอุดหนุนทัว่ไประบวุัตถุประสงค์) 37,000 
28 สนับสนุนและการบูรณาการเพ่ือบรรเทาทุกข์ด้านสาธารณภัยให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 125,813 
29 รถดับเพลิง -อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน- 9,500,000 

 
 
 

(๑) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร  
     ดำเนินการจัดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เพ่ือให้ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติมีความรู้ ทักษะ 

และขีดความสามารถในการสนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ ใช้งบประมาณดำเนินการ 
93,175 บาท 

 

 
 
 

/(๒) โครงการ... 
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(๒) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
      ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาล   

ปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ หรือ เทศกาลอ่ืน ๆ ที่สำคัญตลอดทั้งปี ตั้งจุดสกัดกั้นและจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ตลอด     
24 ชม. ใช้งบประมาณดำเนินการ 30,800 บาท 

 

 
 
(๓) โครงการอบรมการใช้ถังดับเพลิงและซ้อมแผนดับเพลิงแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในพืน้ที ่    
      ดำเนินการจัดฝึกอบรมวิธีการใช้ถังดับเพลิง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และซ้อมแผนดับเพลิงแก่เด็ก 

เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ี ใช้งบประมาณดำเนินการ ๑๔0,000 บาท 
 

 
 
 
 

/(๔) โครงการ... 
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(๔) โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านสาธารณภัย อุทกภัย ภัยทางน้ำและวาตภัย  
      ดำเนินการจัดฝึกอบรมส่งเสริมการให้ความรู้ด้านสาธารณภัย อุทกภัย ภัยทางน้ำและวาตภัย             

แก่ประชาชนทั้ง ๙ หมู่บ้าน ใช้งบประมาณดำเนินการ 85,750 บาท 
 

 
 
(๕) โครงการสงเคราะห์ประชาชนในพื้นที ่ 
      ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทุกครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่       

ใช้งบประมาณดำเนินการ 7,580 บาท 
 

                     
 

(๖) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน  
      ดำเนินการอุดหนุนอาหารกลางวันให้เด็กเล็กและนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ชั้นประถม ปีที่ ๖ ในเขต

พ้ืนที ่จำนวน ๔ โรงเรียน ใช้งบประมาณดำเนินการ 5,483,420 บาท 

 
 

/(๗) โครงการ... 
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(๗) โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  
      ดำเนินการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้เด็กเล็กและนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ชั้นประถมปีที่ ๖ 

สังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน และเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต. ละหาร ทั้ง 7 ศูนย์ ใช้งบประมาณ
ดำเนินการ 3,644,268.58 บาท 

 

 
 

(๘) โครงการจัดการศึกษาอบรมการรณรงค์เพื่อต่อต้านและป้องกันยาเสพติดสำหรับเยาวชน (D.A.R.E)   
ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการฯ เพ่ือควบคุมการขยายตัวของยาเสพติดและลดการแพร่ระบาดของ    

ยาเสพติดในโรงเรียน และเพ่ือให้เยาวชนรู้ทันโทษภัยและวิธีการป้องกันยาเสพติด ใช้งบประมาณดำเนินการ     
92,215 บาท 

 

 
 

 /(๙) โครงการ... 
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(๙) โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ รวมพลงัประสานต้านภัยยาเสพติด   
      ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและเยาวชนให้ใช้เวลาว่าง      

ให้เป็นประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการต้านยาเสพติด เช่น เข้าค่ายอบรมกีฬาและสันทนาการต่าง ๆ และจัดกิจกรรม 
TO BE NUMBER ONE จัดงานประกวด/แข่งขันเต้นแอโรบิค ฮูลาฮูป เพ่ือสุขภาพ ฯลฯ เป็นต้น ใช้งบประมาณ
ดำเนินการ 50,250 บาท  

 

 
 

(๑๐) โครงการรณรงค์พ่นหมอกควันและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก    
ดำเนินการจัดกิจกรรมการพ่นหมอกควันและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายให้ครอบคลุมเขตพ้ืนที่     

ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนในตำบลละหาร ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/ปี และจัดซื้อ/จัดหา วัสดุอุปกรณ์ วัสดุน้ำมัน เชื้อเพลิงและ   
หล่อลื่น และวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้เพียงพอ ใช้งบประมาณดำเนินการ 96,830 บาท 

 

 
 

/(๑๑) โครงการ... 
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(11) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  
        ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ เช่น จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารความรู้ จดหมายข่าว 

เสียงตามสายหอกระจายข่าว ฯลฯ อบรมให้ความรู้เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชน กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 
เชิงรุกตามสถานที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โรคประจำถิ่น ตามสถานการณ์โรค 
ดำเนินการควบคุมโรคร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ กรณีเกิดโรคระบาด และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ น้ำยา และวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนประชาชน ในการป้องกัน ควบคุมโรคใช้งบประมาณดำเนินการ 562,659 บาท 

 

 
 

(๑๒) โครงการต้อนรับสมาชิกใหม่ในชุมชน  
       มารดาหลังคลอดในตำบลละหารได้รับการเยี่ยมบ้าน ได้รับคำแนะนำในการดูแลตนเองและทารก     

แรกเกิด พร้อมรับชุดสาธิตในการเลี้ยงดูทารกแรกเกิด จำนวนไม่ต่ำกว่า 50 คน ใช้งบประมาณดำเนินการ 30,000 บาท 
(งบ สปสช.) 

 

 
 
 

/(13) โครงการ... 
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(๑๓) โครงการส่งเสริมสุขลักษณะและสุขภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ  
        เยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้สูงอายุนอนติดเตียง ในเขตพ้ืนที่ อบต.ละหาร ทั้ง 9 หมู่บ้าน ให้ความรู้แก่       

ผู้พิการ ผู้สูงอายุนอนติดเตียง และญาติผู้ดูแลในเรื่องของสุขอนามัยต่าง ๆ การดูแลป้องกันการเกิดโรคแผลกดทับ 
ฯลฯ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุนอนติดเตียงและญาติผู้ดูแล ใช้งบประมาณดำเนินการ 160,000 บาท      
(งบ สปสช.) 

 

 
 

(๑๔) โครงการเด็กไทยในละหารสุขภาพดีตั้งแต่อยู่ในครรภ์  
        เยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัว อาหารที่ เหมาะสมที่มีประโยชน์ การออก   

กำลังกายขณะตั้งครรภ์แก่หญิงตั้งครรภ์และญาต ิใช้งบประมาณดำเนินการ 90,000 บาท (งบ สปสช.) 
 

 
 
  

/(15) โครงการ... 
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(๑5) โครงการอุดหนุนกิจกรรมการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน  
        ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้และฝึกทักษะการปฏิเสธยาเสพติด อุดหนุนงบประมาณแก่หน่วยงาน

ราชการ เช่น โรงเรียน หรือ กลุ่มประชาชน ในการดำเนินการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด จำนวน 50,000 บาท      
/แห่ง ใช้งบประมาณดำเนินการ 200,000 บาท 

 
 

 (๑๖) โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  
                  อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย      
๓ โครงการ/หมู่บ้าน จำนวน ๙ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท เช่น โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค,์ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม, การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, การปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใช้งบประมาณ
ดำเนินการ 88,195 บาท 

 
 

(๑๗) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระ
ศรีสวางควัฒนวรขัตติยะราชนารี  

      ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข/แมวในเขตพ้ืนที่และดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุม        
โรคพิษสุนัขบ้า/แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตพ้ืนที่ ใช้งบประมาณดำเนนิการ 76,860 บาท 

 
/(18) โครงการ... 
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(๑๘) โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการทำหมันแมว, สุนัขในพื้นที่  
        ดำเนินการฉีดวัคซีนควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันแมว, สุนัข ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ   

โรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คน ใช้งบประมาณดำเนินการ 72,000 บาท 
 

 
 
(๑๙) โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว  
        ดำเนินการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ครอบครัวและประชาชนทั่วไปในทุก ๆ ด้าน เช่น    

ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ใช้งบประมาณ 16,500 บาท 
 

 
 
 
 
 

/(20) โครงการ... 
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(๒๐) โครงการสร้างเสริมสุขภาพกาย บริหารใจสู่วัยผู้สูงอายุ  
        ดำเนินการอบรมให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่ม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และซ่อมเสริมสุขภาพ ใช้งบประมาณดำเนินการ 40,640 บาท (เงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้า) 

 

 
 
(๒๑) โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักผู้พิการ  
        ดำเนินการอบรมเพ่ือให้คนพิการ ญาติหรือผู้ดูแลคนพิการ อสม. ผู้นำชุมชน มีความรู้ในสิทธิพ้ืนฐาน

ของผู้พิการตามกฎหมาย และสามารถขอรับความช่วยเหลือตามสภาพความต้องการของคนพิการ ใช้งบประมาณ
ดำเนินการ 8,600 บาท 
 

 
 
 
 

/(๒๒) โครงการ... 
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(๒๒) โครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในเขตตำบลละหาร   
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใช้งบประมาณ
ดำเนินการ 3,371,250 บาท 

 

 
 
(๒๓) โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด  
        ดำเนินโครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนรู้เท่าทันโทษของยาเสพติด 

เยาวชนในพืน้ที่ จำนวน 40 คน ใช้งบประมาณดำเนินการ 8,600 บาท 
 

 
 
 
 
 
 

/(24) โครงการ... 
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 (๒๔) โครงการแข่งขันกีฬาสศีูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  
                 ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล  ละหาร จำนวน 7 ศูนย์ เพ่ือเสริมสร้าง
พลานามยัให้แก่เด็กปฐมวัยด้วยการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย  ใช้งบประมาณดำเนินการ 99,450 บาท 
 

 
 
 
 (๒๕) สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 
                 ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในการดำรงชีวิตในเบื้องต้นได้ทันท่วงที           
อย่างต่อเนื่อง เพียงพอและทั่วถึงทุกรายตามอัตราที่มีสิทธิ์ได้รับ ใช้งบประมาณดำเนินการ ๑8,333,500 บาท         
(เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์) 

 
 
 (๒๖) สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ  

        ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการในการดำรงชีวิตในเบื้องต้นได้ทันท่วงทีอย่าง
ต่อเนื่อง เพียงพอและท่ัวถึงทุกรายตามอัตราที่มีสิทธิ์ได้รับ ใช้งบประมาณดำเนินการ 4,332,800 บาท (เงินอุดหนุน
ทั่วไประบวัุตถุประสงค์) 

                            
 

/(27) สนับสนุน... 
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(๒๗) สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
        ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในการดำรงชีวิตในเบื้องต้นได้ทันท่วงทีอย่าง

ต่อเนื่อง เพียงพอและทั่วถึงทุกรายตามอัตราที่มีสิทธิ์ได้รับ ใช้งบประมาณดำเนินการ 37,000 บาท (เงินอุดหนุน
ทั่วไประบุวัตถุประสงค์) 

 
 

 (๒๘) สนับสนุนและการบูรณาการเพื่อบรรเทาทุกข์ดา้นสาธารณภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่  
                  ดำเนินการสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากสาธารณภัยต่าง ๆ     
ที่เกิดขึ้นในเขตตำบลละหาร เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ฯลฯ โดยจ่ายจากเงินสำรองจ่าย           
ใช้งบประมาณดำเนินการ 125,813 บาท 
 

 
 

(๒๙) จัดซื้อรถดับเพลิง  
        จัดซื้อรถดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน เพ่ือให้มีเครื่องมือที่พร้อม

สำหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใช้งบประมาณดำเนินการ 9,500,000 บาท 
 

-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน- 
 

 
 
 
 

/5. ยุทธศาสตร์... 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซยีน        

มุ่งเน้นและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง  
ที่ด ี(ธรรมาภิบาล) เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหารเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีส่วนร่วมและ
มีความรับผิดชอบการดำเนินงานที่สำคัญ ๆ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้การทำงานมีความรวดเร็ว
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น โดยมีการจัดทำโครงการ ดังนี้   

    

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
จำนวน 

งบประมาณ 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 1,061,660 
๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 64,814.70 
๓ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานส่วนตำบลและครูผู้ดูแลเด็ก 32,899 
๔ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ๒,540,020 
5 โครงการก่อสร้างห้องเก็บของภายในองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน- 
1,500,000.00 

6 โครงการก่อสร้างห้องเก็บของด้านหลังเวที 
-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน- 

300,000.00 

 

(๑) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น  
     ดำเนินการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา

ท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ         
ให้ดียิ่งขึ้นและเพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้นำมาปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน สามารถนำประสบการณ์       
มาปรับปรุงในงานของตนให้ดียิ่งขึ้น ดำเนินการ ๓ ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ และวันที่ 2 - 4 มนีาคม ๒๕63       
ครั้งที่  2 วันที่  25 ธันวาคม ๒๕62 ครั้งที่  3 วันที่  28 - 30 สิงหาคม ๒๕63 ใช้งบประมาณดำเนินการ 
1,061,660 บาท  

 

 
 
 

/(2) โครงการ... 
 

 



                            รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หน้า | 78 
 

(๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  
      ดำเนินการตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมาย

และมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน ใช้งบประมาณดำเนินการ 64,814.70 บาท 
 

 
 
(๓) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานส่วนตำบลและครูผู้ดูแลเด็ก  
     ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการฯ เพ่ือให้คณะผู้บริหาร ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง         

มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย แนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัย และแนวทางการดำเนินงานภายใน        
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ใช้งบประมาณดำเนินการ 32,899 บาท 

 

 
 

 
 
 

/(4) โครงการ... 
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(๔) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
      ดำเนินการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ อาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู, ค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็ก และค่าจัดการเรียน      
การสอน (รายหัว) ใช้งบประมาณดำเนินการ ๒,540,020 บาท 

 

 
 
 
(๕) โครงการก่อสร้างห้องเก็บของภายในองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร  
     ก่อสร้างห้องเก็บด้านหลังเวที ขนาดกว้าง 4.00-6.50 เมตร ยาว 21.00 เมตร 2 ชั้น พื้นที่รวมไม่น้อย

กว่า 208.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ละหาร กำหนด ใช้งบประมาณดำเนินการ 1,500,000 บาท 
 

-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน- 
 

(๖) โครงการก่อสร้างห้องเก็บของด้านหลังเวที  
      ก่อสร้างห้องเก็บด้านหลังเวที ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 37.50 

ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ละหาร กำหนด ใช้งบประมาณดำเนินการ 300,๐๐๐ บาท 
 

-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1.4 ผลที่ได้รับ... 
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๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนนิงาน   
    

แบบท่ี 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเอง 
 
 

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินงาน 
ไม่มีการ

ดำเนินงาน 
 ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น    

2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น    

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ    

4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น    

5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น    

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
  
  

ส่วนที ่2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น 

7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานขอ้มูล    
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน    
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น    
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกบั 
      ศักยภาพของท้องถิ่น 

 
  
  

11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
  
  

12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน    

13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น    
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด    
16. มีการอนมุัตแิละประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา    
17. มีการจัดทำบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร์ 

   

18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 
   

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรอืไม่ 
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    แบบที ่2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส 
  

คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน   
ทุก ๆ ๔ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - มกราคม หรือไตรมาสที่ 1 , เดือนกุมภาพันธ์ -
พฤษภาคม หรือไตรมาสที ่2 และ เดือนมิถุนายน - กันยายน หรอืไตรมาสที่ ๓ 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป    
1.  ชือ่  องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี 
2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 
          ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ม.ค.)       ไตรมาสที่ 2 (ก.พ. – พ.ค.)       ไตรมาสที่ ๓ (มิ.ย. – ก.ย.) 
 

ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น    
๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕)  

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ปีที่ 1  พ.ศ. 256๑ ปีที่ 2  พ.ศ. 256๒ ปีที่ 3  พ.ศ. 25๖๓ ปีที่ ๔  พ.ศ. 25๖๔ ปีที่ ๕  พ.ศ. 25๖๕ รวม 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

 1. ด้านการพัฒนา
เมืองนนทบุรีเพื่อ    
การอยูอาศัยของ
ประชาชนอย่างมี
ความสุข 

66 2,046,881,000 69 267,841,000 56 314,678,000 65 151,419,500 60 88,100,000 317 2,869,419,500 

 2. ด้านการเสริม 
สร้างและพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอย่าง
ยัง่ยืน  

26 13,749,000 27 9,690,000 33 44,620,000 26 11,290,000 26 9,340,000 138 88,689,000 

 3. ด้านการเสริม 
สร้างและพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ได้มาตรฐานและมี
มูลค่าเพิ่ม  

12 2,500,000 12 2,460,000 18 3,010,000 15 2,710,000 18 3,910,000 75 14,590,000 

 4. ด้านการพัฒนา
ด้านทรัพยากรมนุษย์
และสังคมใหก้าวหนา 
ปลอดภัย และยั่งยืน  

86 66,431,870 86 62,265,200 87 7๑,๘27,200 91 63,632,200 91 66,737,200 444 331,693,670 

 5. ด้านการพัฒนา 
การบริหารจัดการให
มีประสิทธิภาพและ
สามารถรองรับการ 
เขาสู่ประชาคม
อาเซียนได้  

15 12,600,000 14 8,800,000 17 11,553,000 14 9,850,000 14 9,950,000 76 53,353,000 

 6. ด้านการพัฒนา     
สงเสริมและอนุรกัษ
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารตีประเพณี      
ภูมิปัญญาทองถ่ินอัน
ดีงาม 

15 11,420,000 17 13,420,000 13 8,920,000 12 8,820,000 12 9,220,000 69 51,800,000 

รวม 220 2,153,581,870 225 364,476,200 224 454,608,200 223 247,721,700 221 187,257,200 1,119 3,409,545,170 

         

 
/๔. ผลการดำเนินงาน… 
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๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 256๓ 

 

ลำดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวน
โครงการ

ตาม
แผนพัฒนา 

จำนวน
โครงการที่

ได้รับ
อนุมัติ 

จำนวน
โครงการที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

จำนวนงบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการที่
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

จำนวนงบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการที่

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 

จำนวน
งบประมาณ 

(บาท) 

๑ การพัฒนาเมืองนนทบุร ี
เพื่อการอยอูาศัยของประชาชน
อย่างมีความสุข 

๕๖ ๑๓ ๒ 426,580.95 ๕ 7,815,000 ๖ 32,337,000 

๒ การเสริม สร้างและพัฒนาการ
บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิง่แวดลอมอยา่งยั่งยืน  

๓๓ 1๔ ๘ 7,564,255.25 ๑ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕ 110,000 

๓ การเสริมสร้างและพัฒนา
เศรษฐกิจสรา้งสรรค์ไดม้าตรฐาน
และมีมลูค่าเพิม่  

๑๘ ๖ ๔ 319,217 - - ๒ 100,000 

๔ การพัฒนาด้านทรัพยากร มนุษย์
และสังคมใหก้าวหนา ปลอดภัย 
และยั่งยืน  

๘๗ 5๓ ๒๘ 36,816,429.34 ๑ ๙,๕๐๐,๐๐๐ ๒๔ 5,428,819 

๕ การพัฒนาการบรหิารจัดการให
มีประสิทธิภาพและสามารถ
รองรับการเขาสูป่ระชาคม
อาเซียนได้  

๑๗ ๑๓ ๔ 3,699,393.70 ๒ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๗ 1,295,600 

๖ การพัฒนาสงเสริมและอนุ
รักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญา  
ทองถิ่นอันดงีาม 

1๓ ๙ - - - - ๙ 338,600 

รวมทั้งสิ้น ๒24 1๐๘ ๔๖ ๔๘,๘๒๕,๘๗๖ ๙ ๓๙,๑๑๕,๐๐๐ ๕๓ ๓๙,๖๑๐,๐๑๙ 

แยกเป็น 

งบ อบต. ๒๑,๒๘๔,๖๒๖ ๙ ๓๙,๑๑๕,๐๐๐ 51 39,095,210 

เงินสะสม 3,371,250 - - - - 

เงินอุดหนุนทัว่ไประบุ
วัตถุประสงค์ 

23,890,000 
 

- - - - 

งบ สปสช. 280,000 - - 2 514,809 

 
       
 
 
  * จำนวนโครงการที่สำเรจ็ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ  55 x ๑๐๐/224 = ร้อยละ ๒4.55 

           ** จำนวนโครงการที่สำเร็จตามแผนการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ  55 x ๑๐๐/๑08 = รอ้ยละ 50.93                       
 

 
 

/แบบที่ ๓... 
 

5๕  โครงการ 
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 แบบที่ 3  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
 
                   เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานประมาณ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
    ชื่อ       องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร      . 
    วันที่รายงาน       30  กันยายน  256๓     . 

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓   
   ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ส่วนที่ ๓... 
 

 

 จำนวนโครงการ 
ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการที่ จำนวนโครงการ 

 ปรากฏอยู่ในแผน ที่ได้ปฏิบัติ 
 ๑) การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข ๕๖ ๗ 
 ๒) การเสริม สร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อย่างยั่งยืน  

๓๓ ๙ 

 ๓) การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไดม้าตรฐานและมีมูลคา่เพ่ิม  ๑๘ ๔ 
 ๔) การพัฒนาด้านทรัพยากร มนุษย์และสังคมใหก้าวหนา ปลอดภัย และยัง่ยืน  ๘๗ ๒๙ 
 ๕) การพัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสู่
ประชาคมอาเซียนได้  

๑๗ ๖ 

 ๖) การพัฒนาสงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา     
ทองถิน่อันดีงาม 

1๓ - 

รวม ๒24 ๕๕ 
                                                                                                คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๕ 
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ส่วนที ่3  ผลการดำเนินงาน 
             รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

โดยฝ่ายนโยบายและแผน ได้จัดทำแบบสอบถามตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือศึกษา              
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร และเพ่ือสำรวจความพึงพอใจ           
ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหารในภาพรวม โดยใช้แบบสอบถามที่สำรวจความพึงพอใจ
ประชาชนครอบคลุม 9 หมู่บ้าน จำนวน ๑,๒๕๐ ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จำนวน 462 ชุด คิดเป็น         
ร้อยละ 36.96 โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
โดยแยกตามข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน  
เพศ 
   ชาย 216 
   หญิง ๒46 
อายุ 
   ต่ำกว่า 20 ป ี 78 
   20 - ๓0 ป ี 114 
   ๓๑ - ๔0 ป ี 60 
   41 - ๕0 ป ี 108 
   ๕1 - ๖0 ป ี 60 
   มากกว่า 6๐ ปี 42 
ระดับการศึกษา 
   ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 138 
   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 234 
   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 18 
   ปริญญาตรี 42 
   สูงกว่าปริญญาตรี 30 
   อ่ืน ๆ (ไม่ระบุ) - 
อาชีพ 
   รับราชการ 24 
   พนักงานเอกชน/รัฐวิสาหกจิ 24 
   ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  102 
   รบัจ้าง 108 
   นักเรียน/นักศึกษา    132 
   เกษตรกร 66 
   อ่ืน ๆ (ไม่ระบุ) 6 

 

 
/การประเมิน... 
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การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนนิงานตามแผนพัฒนาของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหารในภาพรวม 

 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.79 88.31 3.90 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 19.48 75.32 5.19 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.09 87.01 3.90 
4.  มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.09 89.61 1.30 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 11.69 84.42 3.90 
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 19.48 75.32 5.19 
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  20.78 75.32 3.90 
8.  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 16.88 79.22 3.90 
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 20.78 75.32 3.90 

รวมเฉลี่ย 15.01 81.09 3.90 
 

 
การประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนน (10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.59 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.65 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.61 
4.  มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.72 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.56 
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 6.59 
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.70 
8.  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.65 

ภาพรวมเฉลี่ย 6.63 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /ยุทธศาสตร์ที ่๒... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย่างยั่งยืน 
         ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนน (10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.78 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 6.57 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.30 
4.  มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.48 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.56 
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.10 
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.43 
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.47 

ภาพรวมเฉลี่ย 6.59 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไดม้าตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิม 
         ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนน (10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.56 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 6.61 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.54 
4.  มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.84 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.15 
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 6.79 
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.81 
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.20 

ภาพรวมเฉลี่ย 6.81 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมใหก้าวหนา ปลอดภัย และยั่งยืน 
         ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนน (10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.69 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.99 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.91 
4.  มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.92 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.23 
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 6.87 
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.90 
8.  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.10 

ภาพรวมเฉลี่ย 6.95 
/ยุทธศาสตร์ที่ ๕...   
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ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสู่ประชาคมอาเซียนได้               
          ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนน (10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๖.75 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.76 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.75 
4.  มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.08 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.66 
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 6.69 
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.90 
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.77 

ภาพรวมเฉลี่ย 6.80 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาสงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิน่อันดีงาม 
         ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนน (10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรว่มในโครงการ/กิจกรรม 6.93 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.09 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.19 
4.  มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.96 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.97 
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 6.94 
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.97 
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.97 

ภาพรวมเฉลี่ย 7.00 
  

 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

- การจัดอบรมอาชีพหรือเสริมความรู้ต่าง ๆ ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ พร้อมรายละเอียดการสมัคร
เข้าร่วมโครงการฯ ต่าง ให้ละเอียดมากข้ึน  

-  การติดต่อสื่อสาร ควรให้มีหลากหลายช่องทางมากข้ึน รวมทั้งการแนะนำให้คำปรึกษาผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ควรให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้เร็วขึ้น  

 
 
 
 
       

/1.5 ปัญหา... 
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๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
        อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดหรือจุดอ่อนของการพัฒนาในบางด้าน เช่น ข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ จำนวน
บุคลากร และปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบ อย่างเช่น ปัญหาการระบาดของโรคไวรัส covid – 19 ที่ทำให้         
บางกิจกรรมหรือโครงการไม่สามารถจัดขึ้นได้และส่งผลต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในบางยุทธศาสตร์ ซึ่งถ้าได้มี
การถอดบทเรียนทั้งด้านความสำเร็จ หรือความล้มเหลวของการพัฒนาที่ผ่านมา รวมทั้งการนำความพึงพอใจและ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนมาประกอบการพัฒนา รวมทั้งการบูรณาการแผนงานโครงการให้มากยิ่งขึ้น
กว่าเดิม ก็จะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลฯ สามารถเอาชนะข้อจำกัด ต่าง ๆ ได้ ซ่ึงคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามารถสรุปปัญหาและอุปสรรค ได้ดังนี้ 
  1. จากการประเมินผลแผนเชิงปริมาณ พบว่า ผลสำเร็จของโครงการมีจำนวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับจำนวน
โครงการที่ได้รับอนุมัติในข้อบัญญัติงบประมาณฯ ทำให้งบประมาณตกเป็นเงินสะสม โดยที่ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์ 
  2. ปัญหาที่ได้จากการติดตามประเมินผล (ด้านการก่อสร้าง) พบว่าระยะเวลาดำเนินการดำเนินโครงการยังไม่
เป็นไปตามแผนงานพัฒนาและแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยพบว่ามีการดำเนินการเฉพาะโครงการในปีที่ล่วง
มาแล้ว แต่ไม่มีการดำเนินการโครงการปีงบประมาณปัจจุบัน จึงทำให้ต้องขออนุมัติกันเงินงบประมาณปีปัจจุบันไป
ดำเนินการในปีถัดไปแทน ซึ่งจากการดำเนินการติดตามฯ พบว่าเป็นเช่นนี้ทุก ๆ ปี 
 3. การดำเนินงานส่วนมากเกิดจากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญาจ้าง ทำให้เกิดความ
เสียหายต่อหนว่ยงาน การดำเนินการล่าช้า ทำให้ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ 
 4. การจัดสรรงบประมาณในโครงการที่ไม่มีความพร้อมของสถานที่ก่อสร้างหลายโครงการทำให้ต้องยกเลิกหรือ
ปรับเปลี่ยนในบางโครงการ 
 5. ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบโครงการก่อนการตั้งงบประมาณ ทำให้เกิดปัญหาการตั้งงบประมาณในโครงการที่
สามารถทำได้ จึงไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2. แนวทาง... 
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๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ 256๔ 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้มีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผน พร้อมทัง้วางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลละหาร ร่วมกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ไว้ดังนี้ 

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เป็นไปตามแนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 256๒ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิน่ 
  ประกอบด้วย  
  1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 20 คะแนน  
  2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน  
   3. ยุทธศาสตร์ 6๐ คะแนน ประกอบด้วย  
  (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
  (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
  (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
  (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
  (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
  (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
  (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
  (8) แผนงาน 5 คะแนน  
  (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา 
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖0 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
3.5 กลยุทธ์ (5) 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕) 
3.8 แผนงาน (๕) 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

/2.2 การติดตาม... 
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 ๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นไปตามแนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 256๒ 
 แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ประกอบด้วย  
 1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
 2. การประเมนิผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
 3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิน่ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
 4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน  
 5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  
  (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
  (2) กำหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
  (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตัง้งบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน  
  (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
  (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ  
       ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
  (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
  (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  

(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืนภายใต้   
     หลักประชารัฐ 5 คะแนน  

  (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
  (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
  (11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
   (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
     คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑0 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 1๐ 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. ยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน 10 
5. โครงการพัฒนา 60 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 
(2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ   
     สังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 

5 

/(6) โครงการ... 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง  
     ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

5 

(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 
(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค 5 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 ๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้มีมติที่ประชุม 
ครั้งที่ 1/๒๕๖3 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ๒๕๖3 กำหนดแนวทาง วิธีการ และกำหนดระยะเวลาการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เพ่ือให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
ทราบถึงความก้าวหน้าและความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน และแผนพัฒนาห้าปี ใช้วิธีการ
ติดตามโดยเอกสาร แบบสอบถาม และลงพ้ืนที่ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ แล้วประชุมเพ่ือพิจารณา          
2 ครั้ง/ปี  เพ่ือรายงานตอ่ผู้บริหารท้องถิน่ สมาชิกสภาท้องถิน่ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทราบตามระเบียบฯ 
 
 ๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 การประเมินผลจะดำเนินการ 3 วิธี คือ  
         วิธีการที่ ๑ จะใช้รูปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

เพ่ือให้ทราบผลการดำเนินงานเป็นเช่นไร ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในกิจกรรมใดบ้าง ตามข้อเสนอแนะซึ่งจะดำเนินการ
กับทุกโครงการ  

วิธีการที่ ๒ คือการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานองค์การบริหาร     
ส่วนตำบลละหาร ตามแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ  

1) ประเมินความพึงพอใจในภาพรวม ตามระดับความพึงพอใจมาก พอใจ และพอใจน้อย ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร   

2) ประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ โดยให้
คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 10 โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขตพ้ืนที่ สรุปเป็นข้อมูลนำเสนอผู้บริหาร เป็นข้อมูล
ตัดสินใจกำหนดแนวทางการพฒันา นโยบาย แผนงานโครงการต่าง ๆ ต่อไป  

ส่วนวิธีการที่  ๓ จะเป็นการรายงานความก้าวหน้าและกำหนดในเรื่องของการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณว่ามกีารใช้จ่ายเงินงบประมาณไปเท่าไรในการประชุมทุกครั้ง 
 
 ๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล 

      แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเอง 
แบบที ่2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส 
แบบที ่3  แบบประเมนิผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 
/ส่วนที่ 3... 
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ส่วนที่ ๓ 
ผลการวิเคราะหก์ารติดตามและประเมินผล 

 
 

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 
       

      1.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์  
               ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที ่30 ตุลาคม 
2562 เป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 16.20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 14 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 45.90 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 10 (7.30) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด 10 (7.70) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 (8) 
3.4 วิสัยทัศน์ 5 (3.70) 
3.5 กลยุทธ์ 5 (3.70) 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 (4) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ 5 (3.70) 
3.8 แผนงาน 5 (4) 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 (3.80) 

รวมคะแนน 100 76.10 
 

  1) พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้คะแนนสูงสุด
16.20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81 ของคะแนนในประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น  
  ที่เป็นเช่นนั้นเพราะข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลละหารมีข้อมูลเกี่ยวกับด้าน
กายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ฯลฯ ข้อมูล
เกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน ข้อมูลเกี่ยวกับ
ระบบเศรษฐกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ การสำรวจและจัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. การประชุมประชาคมท้องถิ่น ครบถ้วน 
 

  2) พบว่าประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนต่ำสุด 14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70 
ของคะแนนในประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  
  ที่เป็นเช่นนั้นเพราะควรประกอบด้วยข้อมูลการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของ   
 

/การบังคับ… 
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การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น การวิเคราะห์ทางสังคม การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์   
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นให้มี
ความสอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น 
 
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 
      ๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
            ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 
2562 เป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑0 8 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 1๐ 7.80 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 7 
4. ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 7.70 
5. โครงการพัฒนา 60 44.70 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 (4.20) 
(2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 (4) 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง

งบประมาณไดถู้กต้อง 
5 (4.30) 

(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 (3.30) 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 
5 (3.70) 

(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 (3.80) 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 (3.80) 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ

มั่นคง มัง่คัง่ ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
5 (3.30) 

(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 (3.30) 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 (3.30) 
(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่

คาดว่าจะได้รับ 
5 (3.70) 

(12) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ 5 (4) 
รวมคะแนน 100 75.20 

 

  1) พบว่าประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนาได้คะแนนสูงสุด 8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของ
คะแนนในประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
   ที่เป็นเช่นนั้นเพราะการสรุปสถานการณ์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลละหารใช้การ
วิเคราะห์การจัดทำยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมครบทุกดา้น 

/๒) พบว่า... 
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  2) พบว่าประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ได้คะแนนต่ำสุด    
7 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70 ของคะแนนในประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติใน         
เชิงคุณภาพ  
  3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 108 โครงการ ได้คะแนน 4.20
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลละหารและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลละหารที่กำหนดไว้  
  4) พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการจากจำนวนโครงการทั้งหมด 108 โครงการ ได้
คะแนน 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) ซึ่งโครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
  5) พบว่าโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้คะแนน 3.30 คะแนน คิดเป็น   
ร้อยละ 66  

 6) พบว่าเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ได้คะแนน 3.70 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 74 

 7) พบว่าโครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 ได้คะแนน 3.80 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76 
 8) พบว่าโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ได้คะแนน 3.80 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76 

  9) พบว่าโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ ได้คะแนน 3.30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 66  
  10) พบว่างบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ได้คะแนน 3.30 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 66 
  11) พบว่ามีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ได้คะแนน 3.30 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 66 
  12) พบว่ามีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้คะแนน 
3.70 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74 
       13) พบว่าผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ได้รับคะแนน 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3. การวิเคราะห์... 
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๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
 

     ๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
เพศ 
   ชาย 216 46.75 
   หญิง ๒46 53.25 
อายุ 
   ต่ำกว่า 20 ป ี 78 16.88 
   20 - ๓0 ป ี 114 24.68 
   ๓๑ - ๔0 ป ี 60 12.99 
   41 - ๕0 ป ี 108 23.38 
   ๕1 - ๖0 ป ี 60 12.99 
   มากกว่า 6๐ ปี 42 9.09 
ระดับการศึกษา 
   ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 138 29.87 
   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 234 50.65 
   อนุปริญญาหรอืเทียบเท่า 18 3.90 
   ปริญญาตรี 42 9.09 
   สูงกว่าปริญญาตรี 30 6.49 
   อ่ืน ๆ (ไม่ระบุ) - - 
อาชีพ 
   รบัราชการ 24 5.19 
   พนักงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ 24 5.19 
   ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  102 22.08 
   รบัจ้าง 108 23.38 
   นักเรียน/นักศึกษา    132 28.57 
   เกษตรกร 66 14.29 
   อ่ืน ๆ (ไม่ระบุ) 6 1.30 

 

จากตาราง ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 462 คน ในด้านสภาพขอ้มูลทั่วไปของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้ 
๑. เพศ ส่วนใหญ่เป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.25 และเป็นชาย คิดเป็นร้อยละ 46.75 
๒. อายุ ส่วนใหญ่มีอายุ 20 - ๓0 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.68 รองลงมามีอายุ 41 - ๕0 ปี คิดเป็นร้อยละ 

23.38 รองลงมามีอายุ ต่ำกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.88 รองลงมามีอายุ ๓๑ - ๔0 ปี และ ๕1 - ๖0 ปี คิดเป็น      
ร้อยละ 12.99 และน้อยที่สุด มากกว่า 6๐ ปี คิดเป็นร้อยละ 9.09 

๓. การศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 50.65 รองลงมา 
มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า คิดเป็นร้อยละ 29.87 รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี       
คิดเป็นร้อยละ 9.09 รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 6.49 และน้อยที่สุด มีการศึกษา
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 3.90 

/4. อาชีพ... 
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๔. อาชีพ ส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 28.57 รองลงมาคือรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 
23.38 รองลงมาคือค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 22.08 รองลงมาคือ เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 14.29 รองลงมา
คือ รับราชการและพนักงานเอกชน/รัฐวิสาหกจิ คิดเป็นร้อยละ 5.19 และน้อยทีสุ่ดคืออาชีพอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 1.๓ 
 
๓.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนนิงานตามแผนพัฒนาของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหารในภาพรวม 

 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.79 88.31 3.90 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 19.48 75.32 5.19 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.09 87.01 3.90 
4.  มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.09 89.61 1.30 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 11.69 84.42 3.90 
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 19.48 75.32 5.19 
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  20.78 75.32 3.90 
8.  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 16.88 79.22 3.90 
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 20.78 75.32 3.90 

รวมเฉลี่ย 15.01 81.09 3.90 
 

เมื่อพิจารณาจากตารางพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลละหารในภาพรวม ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ร้อยละ 81.09 โดยสามารถแยก
ประเด็นที่ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก ในประเด็นที่ ๗ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น และประเด็นที่ ๙ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม อยู่ใน
ร้อยละ 20.78 ในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในประเด็นที่ 4 มีการรายงานผลการดำเนินการของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ อยู่ในร้อยละ 89.61 และประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจน้อยในประเด็นที่ 2 มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม และประเด็นที่ 6 การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
กำหนด อยู่ในร้อยละ 5.19 
 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
ละหารในภาพรวม เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 71.40 ของปี 25๖๑  เป็นร้อยละ 81.๐9 ของปี 256๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

/การประเมิน... 
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การประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

    ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนน (10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.59 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.65 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.61 
4.  มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.72 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.56 
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 6.59 
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.70 
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.65 

ภาพรวมเฉลี่ย 6.63 
 

เมื่อพิจารณาจากตารางพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข เฉลี่ยร้อยละ 6.63 โดยสามารถแยกประเด็นที่ประชาชน       
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากในประเด็นที่ 4 มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ เฉลี่ยร้อยละ 6.72 และมีความพึงพอใจน้อยในประเด็นที่ 5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับความพึงพอใจ เฉลี่ยร้อยละ 6.56    

สรุปได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู
อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข ลดลงจากร้อยละ 7.28 ของปี 2561 เป็นร้อยละ 6.63 ของปี 2563 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย่างยั่งยืน 

         ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนน (10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.78 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 6.57 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.30 
4.  มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.48 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.56 
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.10 
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.43 
8.  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.47 

ภาพรวมเฉลี่ย 6.59 
  

 /เมื่อพิจารณา... 
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เมื่อพิจารณาจากตารางพบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย่างยั่งยืน เฉลี่ยร้อยละ 6.59       
โดยสามารถแยกประเด็นที่ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากในประเด็นที่ 6 การดำเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด เฉลี่ยร้อยละ 7.10 และมีความพึงพอใจน้อยในประเด็นที่ 3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับความพึงพอใจ เฉลี่ยร้อยละ 6.3๐    

สรุปได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างและ
พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย่างยั่งยืน เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๖.๓7 ของปี 25๖1 
เป็นร้อยละ 6.59 ของปี 2563 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไดม้าตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิม 

         ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนน (10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.56 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.61 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.54 
4.  มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.84 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.15 
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 6.79 
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.81 
8.  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.20 

ภาพรวมเฉลี่ย 6.81 
 

เมื่อพิจารณาจากตารางพบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน  การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิม เฉลี่ยร้อยละ 6.81 โดยสามารถแยก
ประเด็นที่ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากในประเด็นที่ 8 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม เฉลี่ยร้อยละ 7.20 และมีความพึงพอใจน้อยในประเด็นที่ 3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับความพึงพอใจ เฉลี่ยร้อยละ 6.54    

สรุปได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างและ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิม ลดลงจากร้อยละ 7.33 ของปี 25๖1 เป็นร้อยละ 6.54 
ของปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตร์ที่ 4... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมใหก้าวหนา ปลอดภัย และยั่งยืน 

         ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนน (10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.69 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.99 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.91 
4.  มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.92 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.23 
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 6.87 
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.90 
8.  ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.10 

ภาพรวมเฉลี่ย 6.95 
 

เมื่อพิจารณาจากตารางพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมใหก้าวหนา ปลอดภัย และยั่งยืน เฉลี่ยร้อยละ 6.95  โดยสามารถแยกประเด็นที่
ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากในประเด็นที่ 5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม อยู่ในระดับความพึงพอใจ เฉลี่ยร้อยละ ๗.2๓ และมีความพึงพอใจน้อยในประเด็นที่ ๑ มีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับความพึงพอใจ เฉลี่ยร้อยละ 6.69   

สรุปได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมใหก้าวหนา ปลอดภัย และยั่งยืน ลดลงจากร้อยละ 7.40 ของปี 25๖1 เป็นร้อยละ 6.95 ของปี 2563 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสู่ประชาคมอาเซียนได้               

          ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนน (10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๖.75 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.76 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.75 
4.  มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.08 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.66 
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 6.69 
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิน่ 6.90 
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.77 

ภาพรวมเฉลี่ย 6.80 
 

  เมื่อพิจารณาจากตารางพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์              
การพัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสู่ประชาคมอาเซียนได้ เฉลี่ยร้อยละ 6.80  
 

/โดยสามารถ... 
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โดยสามารถแยกประเด็นที่ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากในประเด็นที่ 4 มีการรายงานผลการดำเนินการของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ อยู่ในระดับความพึงพอใจ เฉลี่ยร้อยละ 7.08 และมีความพึงพอใจน้อย         
ในประเด็นที่ 5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบดำเนินโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับความพึงพอใจ เฉลี่ย      
ร้อยละ 6.66   

สรุปได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการ
บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสู่ประชาคมอาเซียนได้ ลดลงจากร้อยละ ๗.46 ของปี 25
๖1 เป็นร้อยละ 6.80 ของปี 2563  
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาสงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิน่อันดีงาม 

         ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนน (10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.93 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.09 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.19 
4.  มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.96 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.97 
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 6.94 
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.97 
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.97 

ภาพรวมเฉลี่ย 7.00 
  

 เมื่อพิจารณาจากตารางพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์การพัฒนา      
สงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิน่อันดีงาม เฉลี่ยร้อยละ 7.00 โดยสามารถแยก
ประเด็นที่ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากในประเด็นที่ 3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น    
ในโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับความพึงพอใจ เฉลี่ยร้อยละ 7.19 และมีความพึงพอใจน้อยในประเด็นที่ 1 มีการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับความพึงพอใจ เฉลี่ยร้อยละ 6.93  

สรุปได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์การพัฒนาสงเสริมและอนุรักษศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่นอนัดีงาม ลดลงจากร้อยละ ๗.61 ของปี 25๖1 เป็นร้อยละ 7.00 ของปี 
2563  
  

ดังนั้น ทำให้สรุปได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร มากที่สุด คือยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาสงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่นอันดีงาม และมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและ
พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย่างยั่งยืน 

 
 
 

/3.3.3 แผนการดำเนินงาน... 
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      ๓.๓ แผนการดำเนินงาน 
 

    ยุทธศาสตรท์ี ่๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม 

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ 

จริง 
ตาม 

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ 

จริง 
1 ติดต้ังและขยายเขตวาง

ท่อประปา 
 

ดำเนินการประสานการประปานคร
หลวงหรอืการขยายเขตประปา
บริเวณชมุชน ในพื้นที่ตำบลละหาร   

ดำเนินการประสานการประปา
นครหลวงหรือการขยายเขต
ประปาบริเวณชุมชน ในพืน้ที่
ตำบลละหาร   

1,000,๐๐๐ 92,580.95 100 9.26 

2 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ หลังหมู่บ้าน
นครทองปาร์ควิว หมู่ที ่9 

 

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หลัง
หมู่บา้นนคร ทองปาร์ควิว หมู่ที ่9 
โดยดำเนินการดังนี้ 
- ตดิตั้งประตู ขนาด 1.70 x 
2.00 ม. 
- ตดิตั้งเหล็กดัด ประต ูหนา้ต่าง 
- ตดิตั้งประตูบานมว้นเหลก็ 
- ก่อสร้างทางลาดผูพ้ิการพร้อม
ราวกันตก ตามแบบที ่อบต.ละหาร 
กำหนด 
- ตดิตั้งเครื่องปรบัอากาศ ขนาด 
24,000 บีทยีู จำนวน 1 เครือ่ง 
- ตดิตั้งเครื่องปรบัอากาศ ขนาด 
13,000 บีทยีู จำนวน 1 เครือ่ง 
- ปรับปรุงประตูหอ้งน้ำและราวกัน
ตกในห้องนำ้ 

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
หลังหมู่บา้นนคร ทองปาร์คววิ 
หมู่ที่ 9 โดยดำเนนิการดังนี ้
- ตดิตั้งประตู ขนาด 1.70 x 
2.00 ม. 
- ตดิตั้งเหลก็ดัด ประต ูหนา้ต่าง 
- ตดิตัง้ประตูบานมว้นเหลก็ 
- ก่อสร้างทางลาดผูพ้ิการพร้อม
ราวกันตก ตามแบบที ่อบต.ละ
หาร กำหนด 
- ตดิตั้งเครื่องปรบัอากาศ ขนาด 
24,000 บีทยีู จำนวน 1 เครือ่ง 
- ตดิตัง้เครื่องปรบัอากาศ ขนาด 
13,000 บีทยีู จำนวน 1 เครือ่ง 
- ปรับปรุงประตูหอ้งน้ำและราว
กันตกในหอ้งนำ้ 

500,000 334,000 100 66.80 

 ➢  พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้มากที่สุด ได้แก่ โครงการ
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หลังหมู่บ้านนครทองปาร์ควิว หมู่ที่ 9 ผลผลิตที่ได้ คือ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หลัง
หมู่บ้านนครทองปาร์ควิว หมู่ที่ 9 โดยดำเนินการดังนี้ ๑. ติดตั้งประตู ขนาด 1.70 x 2.00 ม. ๒. ติดตั้งเหล็กดัดประตู 
หน้าต่าง ๓. ติดตั้งประตูบานม้วนเหล็ก ๔. ก่อสร้างทางลาดผู้พิการพร้อมราวกันตก ตามแบบที่ อบต.ละหาร กำหนด 
๕. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ๖. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000    
บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ๗. ปรับปรุงประตูห้องน้ำและราวกันตกในห้องน้ำ เป็นจำนวนเงิน 334,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 66.80 ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2563 

   ➢  พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้น้อยที่สุด ได้แก่ 
โครงการติดตั้งและขยายเขตวางท่อประปา ผลผลิตที่ได้ดำเนินการประสานการประปานครหลวงหรือการขยายเขต
ประปาบริเวณชุมชน ในพ้ืนที่ตำบลละหาร โดยการให้เงินอุดหนุนกับการประปานครหลวง เป็นจำนวนเงิน 
92,580.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.26 ของจำนวนเงินที่ต้ังตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2563 
 

/ยุทธศาสตร์ที่ ๒… 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม 

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ 

จริง 
ตาม 

แผนพัฒนา 
ดำเนิน 
การจริง 

1  โครงการคลองสวยน้ำใส 
 

ดำเนินการกำจัดวัชพืชและ
ผักตบชวาใน ลำคลองพื้นที่
ตำบลละหาร และปรับปรุง 
ภูมิทัศน์บริเวณตลิ่งรมิคลอง
ต่าง ๆ ตามรายละเอียดที ่
อบต.  ละหารกำหนด 

ดำเนินการกำจัดวัชพืชและ
ผักตบชวาใน ลำคลองพื้นที่
ตำบลละหาร และปรับปรุง  
ภูมิทัศน์บริเวณตลิ่งริมคลอง
ต่าง ๆ ตามรายละเอียดที ่
อบต.ละหารกำหนด 

1,000,๐๐๐ ๙51,750 100 95.17 

2 กำจัดขยะมูลฝอยใน
พื้นที่ตำบลละหาร  
(ค่ากำจัดขยะมูลฝอย 
ให้กับ อบจ. นนทบุรี) 

 

ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียม
การกำจัดขยะมูลฝอยใหแ้ก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรีในการบริหารจัดการ
ดูแลบ่อกลบฝังขยะ ในอัตรา
ตามที่ อบจ.นนทบุร ีกำหนด 

ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียม
การกำจัดขยะมูลฝอยใหแ้ก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรีในการบริหารจัดการ
ดูแลบ่อกลบฝังขยะ ในอัตรา
ตามที่ อบจ.นนทบุร ีกำหนด 

๑,550,๐00 
 

๑,480,880.25 100 95.54 

3 จดัซ้ือถังขยะรองรับ
ขยะมูลฝอยในพื้นที่
ตำบลละหาร 

 

ดำเนินการจัดซ้ือถังขยะ
รองรับขยะมูลฝอยเพือ่ตั้งวาง
ในชุมชน ครัวเรือน ในพื้นที่
ตำบลละหาร ตามขนาดและ
แบบที่ อบต.ละหารกำหนด 

ดำเนินการจัดซ้ือถังขยะ
รองรบัขยะมูลฝอยเพือ่ตั้งวาง
ในชุมชน ครัวเรือน ในพื้นที่
ตำบลละหาร ตามขนาดและ
แบบที่ อบต.ละหารกำหนด 

580,๐00 574,700 100 99.09 

4  โครงการคัดแยกขยะใน   
 ชุมชน 
 

 -อบรมให้ความรู้และศึกษา 
  ดูงานนอกสถานที่ให้แก่

คณะทำงานบริหารจัดการ 
  ขยะมูลฝอยชุมชน จำนวน  
  ๑ ครั้ง 
 -รณรงค์ประชาสัมพันธ์การ 
  คัดแยกขยะมูลฝอยผ่านสือ่

ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง 
ๆ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
ป้ายไวนิล สติก๊เกอร์ ฯลฯ 

 -สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์รักษา
ความสะอาดใหแ้ก่ชุมชน ทั้ง 
9 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่  

  ต.ละหาร 

-อบรมให้ความรู้และศึกษา 
  ดูงานนอกสถานที่ให้แก่
คณะทำงานบริหารจัดการ 
  ขยะมูลฝอยชุมชน จำนวน  
  ๑ ครั้ง 
 -รณรงค์ประชาสัมพันธ์การ
คัดแยกขยะมูลฝอยผา่นสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง 
ๆ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
ป้ายไวนิล สติก๊เกอร์ ฯลฯ 
 -สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์รักษา
ความสะอาดใหแ้ก่ชุมชน ทั้ง 
9 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่  
ต.ละหาร 

48,970 48,970 100 100 

5 จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ 
 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 
ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ
กว่า 170 กิโลวัตต ์แบบอัด
ท้าย จำนวน 2 คัน 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 
ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 
170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย 
จำนวน 2 คัน 

4,800,000 4,384,000 100 91.33 

 

 ➢  พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้มากที่สุด ได้แก่
โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ผลผลิตที่ได้ คือ อบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้แก่คณะทำงานบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน และรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์รักษาความสะอาดให้แก่ชุมชน ทั้ง 9 หมู่บ้าน ในเขตพ้ืนที่ ต.ละหาร เป็นจำนวนเงิน 48,970 
บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเงินที่ตัง้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2563 

/พบว่า... 
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  ➢ พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้น้อยที่สุด ได้แก่ 
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ผลผลิตที่ได้จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 
6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน จำนวนเงิน 4,384,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 91.33 ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2563 
 
2.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม 

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ 

จริง 
ตาม 

แผนพัฒนา 
ดำเนิน 
การจริง 

1 โครงการอนุรักษ์พลังงาน 
และส่งเสริมพลังงานทดแทน 

 

ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้ประชาชนมีความรู้และ 
มีส่วนรว่มในการอนุรกัษ์
พลังงาน โดยมีประชาชน 
เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกวา่ 
100 คน 

ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้ประชาชนมีความรู้และ 
มีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์
พลังงาน โดยมีประชาชน 
เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกวา่ 
100 คน 

100,๐00 
 

๒8,095 100 28.10 

 

 ➢ พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง ได้แก่ โครงการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมพลังงานทดแทน
ผลผลิตที่ได้ คือ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน โดยมี
ประชาชนเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 100 คน เป็นจำนวนเงิน ๒8,095 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.10 ของจำนวน
เงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นหา้ปี พ.ศ. 2563 

2.3 แผนงานการเกษตร 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม 

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ 

จริง 
ตาม 

แผนพัฒนา 
ดำเนิน 
การจริง 

1 โครงการจัดกิจกรรม 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
และวันสำคัญต่าง ๆ 

 

ดำเนินการจัดกิจกรรมอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ  
โดยปลูกต้นไม้และปลอ่ยพันธุ์
ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาต ิ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
ส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนมีส่วนร่วมปลูกหญา้
แฝกหรือปลูกต้นไม้และอนุรักษ์
ลำคลองตามพระราชดำร ิ

ดำเนินการจัดกิจกรรมอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ  
โดยปลูกต้นไม้และปลอ่ยพันธุ์
ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาต ิ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
ส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนมีส่วนร่วมปลูกหญา้
แฝกหรือปลูกต้นไม้และอนุรักษ์
ลำคลองตามพระราชดำร ิ

100,๐00 59,860 100 59.86 

2 โครงการรณรงค์ลดการเผา
ตอซังข้าว 
 

ดำเนินการโครงการรณรงค์ลด
การเผาตอซังข้าว เพือ่รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึง
ข้อเสียของการเผาตอซังข้าว 
โดยการติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นที่
ตำบลละหาร หมู่ที่ 1-9 

ดำเนินการโครงการรณรงค์ลด
การเผาตอซังข้าว เพือ่รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึง
ข้อเสียของการเผาตอซังข้าว  
โดยการติดตั้งป้าย 
ประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นที ่
ตำบลละหาร หมู่ที่ 1-9 

40,๐๐๐ 36,000 100 90 

 
 
 

/พบว่า... 
 



                            รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หน้า | 104 
 

➢ พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้มากที่สุด ได้แก่
โครงการรณรงค์ลดการเผาตอซังข้าว ผลผลิตที่ได้ คือ ดำเนินการโครงการรณรงค์ลดการเผาตอซังข้าว เพ่ือรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงข้อเสียของการเผาตอซังข้าว โดยการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ในเขตพ้ืนที่ตำบลละหาร 
หมู่ที่ 1-9 เป็นจำนวนเงิน 36,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี     
พ.ศ. 2563 

  ➢ พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้น้อยที่สุด ได้แก่ โครงการ
จัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และวันสำคัญต่าง ๆ ผลผลิตที่ได้คือดำเนินการจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ โดยปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล ส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชนมีส่วนร่วมปลูกหญ้ าแฝกหรือปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ลำคลองตามพระราชดำริ  จำนวนเงิน         
59,860 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.86 ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตร์ที่ 3... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม 
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม 

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ 

จริง 
ตาม 

แผนพัฒนา 
ดำเนิน 
การจริง 

1 โครงการพัฒนาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และส่งเสริม
การตลาด 

 

ดำเนินการฝกึอบรมให้กลุม่
อาชพีและผู้ทีส่นใจในพืน้ที ่
จำนวน 100 คน สามารถ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม
และเพิ่มมูลค่าใหแ้กผ่ลิตภัณฑ ์

ดำเนินการฝึกอบรมใหก้ลุ่มอาชพี
และผู้ที่สนใจในพื้นที่ จำนวน 
100 คน สามารถออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม และเพิ่ม
มูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ 

100,๐00 97,275 100 97.28 

 ➢ พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง ได้แก่ โครงการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และส่งเสริม
การตลาด ผลผลิตที่ได้ คือ ดำเนินการฝึกอบรมให้กลุ่มอาชีพและผู้ที่สนใจในพ้ืนที่ จำนวน 100 คน สามารถออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมและเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ เป็นจำนวนเงิน 97,275 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.28 ของ
จำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2563 
3.2 แผนงานการเกษตร 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม 

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ 

จริง 
ตาม 

แผนพัฒนา 
ดำเนิน 
การจริง 

1 โครงการตรวจสอบคุณภาพ
น้ำนม “กิจกรรมส่งเสริม 
การตรวจสอบคุณภาพ 
น้ำนมแพะให้ได้มาตรฐาน 
และปลอดภยั” 

 

ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ผู้ประกอบการ จำนวน 30 
ราย เกีย่วกับวธิีการตรวจเต้า
นมอักเสบเบื้องต้น วธิีการเก็บ
ตัวอยา่งน้ำนมเพื่อส่งตรวจ 
วิเคราะห์ และวธิีการตรวจสอบ
คุณภาพน้ำนมอย่างง่าย 

ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ผู้ประกอบการ จำนวน 30 ราย 
เกี่ยวกบัวธิีการตรวจเต้านม
อักเสบเบื้องต้น วธิีการเก็บ
ตัวอยา่งน้ำนมเพื่อส่งตรวจ 
วิเคราะห์ และวธิีการตรวจสอบ
คุณภาพน้ำนมอย่างง่าย 

163,๐00 140,415 100 86.14 

2 โครงการฝึกอบรมการแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อเพิ่มมูลค่า 
 

ดำเนินโครงการเพื่อนำผลผลิต
ทางการเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่น
มาแปรรูปเพิ่มมูลค่าและสร้าง
รายได้ ประชาชนสนใจเขา้ร่วม
โครงการ จำนวน 50 คน 

ดำเนินโครงการเพื่อนำผลผลิต
ทางการเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่น
มาแปรรูปเพิ่มมูลค่าและสร้าง
รายได้ ประชาชนสนใจเขา้ร่วม
โครงการ จำนวน 50 คน 

100,๐00 45,093 100 45.10 

3 โครงการส่งเสริมการปลูกผัก
ปลอดภัย “ผักสวนครัว  
รั้วกินได้” 
 

ดำเนินการโดยจัดฝึกอบรมการ
ปลูกผักสวนครัวในบริเวณบ้าน 
และเทคนิคการปลูกผัก
ปลอดภัยในรูปแบบต่าง ๆ  
เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ดำเนินการโดยจัดฝึกอบรมการ
ปลูกผักสวนครัวในบริเวณบ้าน 
และเทคนิคการปลูกผัก
ปลอดภัยในรูปแบบต่าง ๆ  
เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

37,๐00 36,434 100 98.47 

➢ พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้มากที่สุด ได้แก่
โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย “ผักสวนครัว รั้วกินได้” ผลผลิตที่ได้ คือ ดำเนินการโดยจัดฝึกอบรมการปลูกผัก
สวนครัวในบริเวณบ้าน และเทคนิคการปลูกผักปลอดภัยในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นจำนวนเงิน 36,434 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.47 ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปี พ.ศ. 2563 
  ➢ พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้น้อยที่สุด ได้แก่ 
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ผลผลิตที่ได้ คือ ดำเนินโครงการเพ่ือนำผลผลิต
ทางการเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาแปรรูปเพ่ิมมูลค่าและสร้างรายได้ ประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน 
จำนวนเงิน 45,093 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.10 ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2563 

/ยุทธศาสตร์ที่ 4... 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและย่ังยืน 
4.1  แผนงานบริหารทั่วไป 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม 

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ 

จริง 
ตาม 

แผนพัฒนา 
ดำเนิน 
การจริง 

1 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยัพิบัติ
ประจำองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลละหาร 

 

- จัดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา 
ภัยพิบัต ิเพื่อให้ชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพบิัติมีความรู้ ทกัษะ 
และขีดความ สามารถในการ
สนับสนุนภารกิจการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัในพื้นที ่
- ผู้เข้ารับการอบรมจิตอาสาภัย
พิบัติ จำนวน 50 คน/รุ่น 
- ผู้สังเกตการณ์ ได้แก่ นกัเรียน
จิตอาสา หลักสูตรพื้นฐานและ
หลักสูตรประจำ จำนวน  
10 คน/รุ่น 

จัดอบรมชุดปฏิบัตกิารจิตอาสา
ภัยพิบัต ิเพื่อให้ชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพบิัติมีความรู้ ทกัษะ 
และขีดความสามารถในการ
สนับสนุนภารกิจการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัในพื้นที ่
- ผู้เข้ารับการอบรมจิตอาสาภัย
พิบัติ จำนวน 50 คน/รุ่น 
- ผู้สังเกตการณ์ ได้แก่นักเรียน 
จิตอาสา หลักสูตรพื้นฐานและ
หลักสูตรประจำ จำนวน  
10 คน/รุ่น 

120,000 93,175 100 77.64 

➢  พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง ได้แก่ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ผลผลิตที่ได้ คือ จัดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เพ่ือให้ชุดปฏิบัติการ  
จิตอาสาภัยพิบัติมีความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถในการสนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ 
เป็นจำนวนเงิน 93,175 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.64 ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2563 

 

4.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม 

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ 

จริง 
ตาม 

แผนพฒันา 
ดำเนิน 
การจริง 

1 โครงการป้องกันและการลด
อุบัติเหตุทางถนน 
 

- ดำเนนิการจัดตั้งศูนยป์ฏิบัตกิาร
ร่วมปอ้งกันและลดอุบัติเหตทุาง
ถนนในช่วงเทศกาลต่าง  ๆเช่น 
เทศกาลปีใหม ่เทศกาลสงกรานต ์
หรือ เทศกาลอืน่ ๆ  ทีส่ำคัญตลอด
ทั้งปี 
- ตัง้จุดสกดักั้นและจัดเจ้าหนา้ที่
ประจำศูนย์ฯ ตลอด 24 ชม. 

- ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ 
ร่วมป้องกันและลดอบุัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น 
เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ 
หรือ เทศกาลอื่น ๆ ที่สำคัญตลอด
ทั้งปี 
- ตั้งจุดสกัดกั้นและจัดเจ้าหนา้ที่
ประจำศูนย์ฯ ตลอด 24 ชม. 

100,๐00 30,800 100 30.80 

2 โครงการอบรมการใช้ถัง
ดับเพลิงและซ้อมแผน 
ดับเพลิงแก่เด็ก เยาวชน
และประชาชนในพื้นที ่
 

ดำเนินการจัดฝกึอบรมวธิีการใช้
ถังดับเพลิง ทั้งภาคทฤษฎแีละ
ภาคปฏิบัติ และซ้อมแผนดบัเพลิง
แก่เดก็ เยาวชนและประชาชนใน
พื้นที ่

ดำเนินการจัดฝึกอบรมวิธกีารใช ้
ถังดับเพลิง ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัต ิและซ้อมแผนดับเพลิง
แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนใน
พื้นที่ 

150,๐00 ๑40,000 100 93.33 

3 โครงการส่งเสริมการให้
ความรู้ด้านสาธารณภัย 
อุทกภยั ภัยทางน้ำและ 
วาตภยั 

ดำเนินการจัดฝกึอบรมส่งเสริม
การให้ความรู้ด้านสาธารณภยั 
อุทกภยั ภยัทางน้ำและวาตภยั 
แกป่ระชาชนทั้ง ๙ หมู่บ้าน 

ดำเนินการจัดฝึกอบรมส่งเสริม 
การให้ความรู้ด้านสาธารณภัย 
อุทกภยั ภัยทางน้ำและวาตภยั  
แก่ประชาชนทั้ง ๙ หมู่บา้น 

๑00,๐00 85,750 100 85.75 

 
/4 โครงการ... 
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ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม 

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ 

จริง 
ตาม 

แผนพัฒนา 
ดำเนิน 
การจริง 

4 โครงการสงเคราะห์ 
ประชาชนในพื้นที ่

 

ดำเนินการชว่ยเหลอืประชาชนทกุ
ครัวเรือนที่ได้รบัความเดือดรอ้น
เนื่องจากภยัพบิัติที่เกิดขึน้ในพืน้ที ่

ดำเนนิการช่วยเหลือประชาชนทกุ
ครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อน
เนื่องจากภยัพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที ่

300,000 7,580 100 2.53 

 

➢  พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้มากที่สุด ได้แก่ 
โครงการอบรมการใช้ถังดับเพลิงและซ้อมแผนดับเพลิงแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่ ผลผลิตที่ได้ คือ 
ดำเนินการจัดฝึกอบรมวิธีการใช้ถังดับเพลิง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และซ้อมแผนดับเพลิงแก่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่ เป็นจำนวนเงิน ๑40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปี พ.ศ. 2563 
  ➢ พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้น้อยที่สุด ได้แก่ โครงการ
สงเคราะห์ประชาชนในพ้ืนที่ ผลผลิตที่ได้คือ ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทุกครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อน
เนื่องจากภัยพิบัติที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ จำนวนเงิน 7,580 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.53 ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2563 
 

4.3 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม 

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ 

จริง 
ตาม 

แผนพัฒนา 
ดำเนิน 
การจริง 

1 โครงการสนบัสนุนอาหาร
กลางวัน 
 

ดำเนินการอุดหนุนอาหาร
กลางวันให้เด็กเล็กและนกัเรียน
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ชั้นประถม ปี
ที่ ๖ ในเขตพื้นที่ จำนวน  
๔ โรงเรียน 

ดำเนินการอุดหนุนอาหาร
กลางวันให้เด็กเล็กและนกัเรียน
ตัง้แต่ชั้นอนุบาล – ชั้นประถม  
ปีที่ ๖ ในเขตพื้นที่ จำนวน  
๔ โรงเรียน 

5,872,0๐๐ 5,483,420 100 93.38 

2 โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) 
 

ดำเนินการสนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) ให้เด็กเล็กและนักเรียน
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล –  
ชั้นประถมปีที่ ๖ สังกัด สพฐ. 
จำนวน 4 โรงเรียน และเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต. ละหาร ทั้ง 7 ศูนย ์

ดำเนนิการสนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) ให้เด็กเล็กและนักเรียน
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล –  
ชั้นประถมปีที่ ๖ สังกัด สพฐ. 
จำนวน 4 โรงเรียน และเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อบต. ละหาร ทั้ง 7 ศูนย ์

3,681,000 
 

๓,644,268.58 100 99.00 

3 โครงการจัดการศึกษา
อบรมการรณรงค์เพื่อ
ต่อต้านและป้องกันยา
เสพติดสำหรับเยาวชน 
(D.A.R.E) 
 

ดำเนินการจัดอบรมตาม
โครงการฯ เพื่อควบคุมการ
ขยายตัวของยาเสพติดและลด 
การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
ในโรงเรียน และเพื่อให้เยาวชน
รู้ทันโทษภัยและวธิีการป้องกัน 
ยาเสพติด 

ดำเนินการจัดอบรมตาม
โครงการฯ เพื่อควบคุมการ
ขยายตัวของยาเสพติดและลด
การแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในโรงเรียน และเพื่อให้เยาวชน
รู้ทันโทษภัยและวธิีการป้องกัน
ยาเสพติด 

95,๐๐๐ 
 

92,215 100 97.07 

 
 
 

/พบว่า... 
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➢  พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้มากที่สุด ได้แก่ 
โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ผลผลิตที่ได้ คือ ดำเนินการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้เด็กเล็กและนักเรียน
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ชั้นประถมปีที่ ๖ สังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน และเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.     
ละหาร ทั้ง 7 ศูนย์ เป็นจำนวนเงิน ๓,644,268.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 99 ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนา
ท้องถิน่ห้าปี พ.ศ. 2563 
  ➢ พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้น้อยที่สุด ได้แก่ 
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ผลผลิตที่ได้คือ ดำเนินการอุดหนุนอาหารกลางวันให้เด็กเล็กและนักเรียนตั้งแต่    
ชั้นอนุบาล – ชั้นประถม ปีที่ ๖ ในเขตพ้ืนที่  จำนวน ๔ โรงเรียน จำนวนเงิน 5 ,483,420 บาท คิดเป็นร้อยละ 
93.38 ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2563 
 

4.4 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม 

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ 

จริง 
ตาม 

แผนพัฒนา 
ดำเนิน 
การจริง 

1 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ 
ร่วมใจ รวมพลังประสาน
ต้านภัยยาเสพติด 

 

- ดำเนนิการจัดกิจกรรมให้ความรู้
และรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน 
กลุ่มเสี่ยงและเยาวชนให้ใช้เวลาวา่ง
ให้เป็นประโยชน์ และมีส่วนรว่มใน
การต้านยาเสพติด เช่น เข้าค่าย
อบรมกีฬาและสันทนาการต่าง ๆ 

 - จัดกิจกรรม TO BE NUMBER  
ONE จัดงานประกวด/แข่งขันเต้น
แอโรบิค ฮูลาฮูป เพือ่สุขภาพ 
ฯลฯ เป็นต้น 

- ดำเนนิการจัดกิจกรรมให้ความรู้
และรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน 
กลุ่มเส่ียงและเยาวชนให้ใช้เวลาวา่ง
ให้เป็นประโยชน์ และมีส่วนรว่มใน
การต้านยาเสพติด เช่น เข้าค่าย
อบรมกีฬาและสันทนาการต่าง ๆ 
- จัดกจิกรรม TO BE NUMBER 
ONE จัดงานประกวด/แข่งขัน
เต้นแอโรบิค ฮูลาฮูป เพื่อสุขภาพ 
ฯลฯ เป็นต้น 

200,000 
 

50,250 100 25.13 

2 โครงการรณรงค์พ่นหมอก
ควันและทำลายแหล่ง
เพาะพันธย์ุงลายป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 
 

- จัดกจิกรรมการพ่นหมอกควัน
และทำลายแหล่งเพาะพันธย์ุงลาย
ให้ครอบคลุมเขตพื้นที่ทุกหมู่บ้าน/
ชุมชนในตำบลละหาร  
ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/ปี 

 - จัดซ้ือ/จดัหา วัสดุอุปกรณ์ วัสดุ
น้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อลื่น และ
วัสดวุิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่
จำเป็นให้เพียงพอ 

- จัดกจิกรรมการพ่นหมอกควัน
และทำลายแหล่งเพาะพันธย์ุงลาย
ให้ครอบคลุมเขตพื้นที่ทุกหมู่บ้าน/
ชุมชนในตำบลละหาร  
ไม่น้อย กว่า 3 ครั้ง/ปี 
 - จัดซ้ือ/จัดหา วัสดุอุปกรณ์ วัสดุ
น้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อลื่น และ 
วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่
จำเป็นให้เพียงพอ 

150,000 
 

96,830 100 64.55 

3 โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ 
 

- รณรงค์ ประชาสัมพันธ ์ผ่านสื่อ 
เช่น จัดทำป้ายประชาสัมพันธ ์
เอกสารความรู้ จดหมายข่าว เสียง
ตามสายหอกระจายข่าว ฯลฯ 
- อบรมให้ความรู้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในชุมชน 
- กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 
เชิงรุกตามสถานที่ต่าง ๆ เกีย่วกับ
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โรค
อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โรคประจำถิ่น 
ตามสถานการณ์โรค 

- รณรงค์ ประชาสัมพันธ ์ผ่านสื่อ 
เช่น จัดทำป้ายประชาสัมพันธ ์
เอกสารความรู้ จดหมายข่าว เสียง
ตามสายหอกระจายข่าว ฯลฯ 
- อบรมให้ความรู้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในชุมชน 
- กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 
เชิงรุกตามสถานที่ต่าง ๆ เกีย่วกับ
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โรค
อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โรคประจำถิ่น 
ตามสถานการณ์โรค 

850,000 562,659 100 66.20 

 
/3 โครงการ... 
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ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม 

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ 

จริง 
ตาม 

แผนพัฒนา 
ดำเนิน 
การจริง 

๓  
(ต่อ) 

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ 
ร่วมใจ รวมพลัง
ประสานต้านภยัยาเสพ
ติด (ต่อ) 

 

- ดำเนินการควบคุมโรคร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายสขุภาพ กรณีเกิด 
โรคระบาด 
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ นำ้ยา และ 
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย ์

 สนับสนุนประชาชน ในการป้องกัน 
ควบคุมโรค 

- ดำเนินการควบคุมโรคร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายสุขภาพ กรณีเกิด 
โรคระบาด 
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ นำ้ยา และ 
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 สนับสนุนประชาชน ในการ  
ป้องกัน ควบคุมโรค 

    

4 โครงการต้อนรับสมาชิก
ใหม่ในชุมชน 
 

มารดาหลังคลอดในตำบลละหาร
ได้รบัการเยี่ยมบ้าน ได้รับ
คำแนะนำในการดูแลตนเองและ
ทารกแรกเกิด พร้อมรับชุดสาธิตใน
การเลี้ยงดูทารกแรกเกิด จำนวนไม่
ต่ำกวา่ 50 คน 

มารดาหลังคลอดในตำบลละหาร
ได้รบัการเยี่ยมบ้าน ได้รับ
คำแนะนำในการดูแลตนเองและ
ทารกแรกเกิด พรอ้มรับชุดสาธิตใน
การเลี้ยงดูทารกแรกเกิด จำนวนไม่
ต่ำกวา่ 50 คน 

30,000 
(งบ สปสช.) 

 
 
 

๓๐,๐๐๐ 100 100.00 

5 โครงการส่งเสริม 
สุขลักษณะและสุขภาพ  
ผู้พิการและผู้สูงอาย ุ
 

เยี่ยมบ้านผู้พกิารและผู้สูงอายุนอน
ติดเตียง ในเขตพื้นที่ อบต.ละหาร 
ทั้ง 9 หมู่บ้าน ให้ความรูแ้ก่ผู้พกิาร 
ผู้สูงอายุนอนติดเตียง และญาติ
ผู้ดูแลในเรื่องของสุขอนามัยต่าง ๆ 
การดูแลป้องกันการเกิดโรคแผล 
กดทับ ฯลฯ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก ่
ผู้พิการ ผู้สูงอายุนอนติดเตียงและ
ญาติผู้ดูแล 

เยี่ยมบ้านผู้พกิารและผู้สูงอายุนอน
ติดเตียง ในเขตพื้นที่ อบต.ละหาร 
ทั้ง 9 หมู่บ้าน ให้ความรูแ้ก่ผู้พกิาร 
ผู้สงูอายุนอนติดเตียง และญาติ
ผู้ดูแลในเรื่องของสุขอนามัยต่าง ๆ 
การดูแลป้องกันการเกิดโรคแผล 
กดทับ ฯลฯ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก ่
ผู้พิการ ผู้สูงอายุนอนติดเตียงและ
ญาติผู้ดูแล 

160,000 
(งบ สปสช.) 

 
 
 

16๐,๐๐๐ 
 

100 100.00 

6 โครงการเด็กไทยในละ
หารสุขภาพดีตั้งแต่อยู่
ในครรภ์ 
 

เยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์ ให้ความรู้
เกี่ยวกบัการปฏิบัติตัว อาหารที่
เหมาะสมที่มีประโยชน์ การออก
กำลังกายขณะตั้งครรภ์ แก่หญิง
ตั้งครรภ์และญาติ 

เยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์ ให้ความรู้
เกี่ยวกบัการปฏิบัติตัว อาหารที่
เหมาะสมที่มีประโยชน์ การออก
กำลังกายขณะตั้งครรภ์ แก่หญิง
ตั้งครรภ์และญาติ 

90,000 
(งบ สปสช.) 

 
 
 

90,0๐๐ 
 

100 100.00 

7 โครงการอุดหนุน
กิจกรรมการพัฒนา
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
เด็กและเยาวชน 
  

 - จัดกิจกรรมให้ความรูแ้ละฝึก 
ทักษะการปฏิเสธยาเสพติด 
 - อุดหนุนงบประมาณแก่
หน่วยงานราชการ เช่น โรงเรียน 
หรือ กลุ่มประชาชน ในการ
ดำเนินการแก้ไขปอ้งกันปัญหายา
เสพติด จำนวน 50,000 บาท/
แห่ง 

 - จัดกิจกรรมให้ความรูแ้ละฝึก
ทักษะการปฏิเสธยาเสพติด 
 - อุดหนุนงบประมาณแก่
หน่วยงานราชการ เช่น โรงเรียน 
หรือ กลุ่มประชาชน ในการ
ดำเนนิการแก้ไขปอ้งกันปัญหายา
เสพติด จำนวน 50,000 บาท/
แห่ง 

2๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

 

200,000 
 
 
 
 
 
 

 

100 100.00 

8 โครงการพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุข 
 

อุดหนุนงบประมาณให้คณะ 
กรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข อย่าง
น้อย ๓ โครงการ/หมู่บา้น จำนวน 
๙ หมู่บ้าน หมู่บา้นละ ๒๐,๐๐๐ 
บาท เช่น 
๑. โครงการอบรมหมอหมูบ่้านใน
พระราชประสงค์ 
๒. โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม 

อุดหนุนงบประมาณให้คณะ 
กรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข อย่าง
น้อย ๓ โครงการ/หมู่บา้น จำนวน 
๙ หมู่บ้าน หมู่บา้นละ ๒๐,๐๐๐ 
บาท เช่น 
๑. โครงการอบรมหมอหมูบ่้านใน
พระราชประสงค์ 
๒. โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม 

180,000 
 

88,195 
 

100 49.00 

 
/8 (ตอ่)... 
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ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม 

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ 

จริง 
ตาม 

แผนพัฒนา 
ดำเนิน 
การจริง 

๘ 
(ต่อ) 

โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข (ตอ่) 
 

๓. การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

๔. การปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

๓. การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

๔. การปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

    

9 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยะราช
นาร ี

 

- ดำเนินการสำรวจขอ้มูลจำนวน 
สุนัข/แมวในเขตพื้นที ่

- ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า/แมวทั้งที่มี
เจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขต
พื้นที่ 

- ดำเนินการสำรวจขอ้มูลจำนวน
สุนัข/แมวในเขตพื้นที ่

- ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า/แมวทั้งที่
มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขต
พื้นที่ 

100,000 
 

76,86๐ 100 76.86 

10 โครงการควบคุมป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า และการ
ทำหมันแมว, สุนัขในพื้นที ่
 

ดำเนินการฉีดวัคซีนควบคุมป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันแมว, 
สุนัข ลดความเส่ียงการติดเช้ือโรค
พิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คน 

ดำเนินการฉีดวัคซีนควบคุมป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันแมว, 
สุนัข ลดความเส่ียงการติดเช้ือโรค
พิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คน 

100,000 72,000 100 72.00 

 
➢ พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้มากที่สุด ได้แก่ 

โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ผลผลิตที่ได้ คือ ดำเนินการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้เด็กเล็กและนักเรียน
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ชั้นประถมปีที่ ๖ สังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน และเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.     
ละหาร ทั้ง 7 ศูนย์ เป็นจำนวนเงิน ๓,644,268.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 99 ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2563 
  ➢ พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้น้อยที่สุด ได้แก่ โครงการ
สนับสนุนอาหารกลางวัน ผลผลิตที่ได้ คือ ดำเนินการอุดหนุนอาหารกลางวันให้เด็กเล็กและนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – 
ชั้นประถม ปีที่ ๖ ในเขตพ้ืนที่ จำนวน ๔ โรงเรียน จำนวนเงิน 5,483,420 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.38 ของจำนวน
เงินทีต้ั่งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์... 
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4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม 

แผนพัฒนา 
ดำเนินการจริง 

ตาม 
แผนพัฒนา 

ดำเนิน 
การจริง 

1 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพสตรีและ
ครอบครวั 

 

ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี ครอบครัว
และประชาชนทัว่ไปในทุก ๆ 
ด้าน เช่น ด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ 

ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี ครอบครัว
และประชาชนทัว่ไปในทุก ๆ 
ด้าน เช่น ด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ 

80,000 
 

16,500 100 20.63 

2  โครงการสร้างเสริม
สุขภาพกาย บริหารใจสู่
วัยผู้สูงอาย ุ
  

ดำเนินการอบรมให้ความรู้เรื่อง
การเตรียมความพร้อมเขา้สู่วยั
ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการ
รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละ
ซ่อมเสริมสุขภาพ 

ดำเนินการอบรมให้ความรู้เรื่อง
การเตรียมความพร้อมเขา้สู่วยั
ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการ
รวมกลุม่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และซ่อมเสริมสุขภาพ 

90,000 40,640 
(เงินอุดหนุน 
จากกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า) 

100 45.16 

3  โครงการสานสัมพันธ์
สายใยรักผู้พกิาร 
  

ดำเนินการอบรมเพื่อให้คน
พิการ ญาติหรือผู้ดูแลคนพิการ 
อสม. ผู้นำชุมชน มีความรู้ใน
สิทธิพื้นฐานของผู้พิการตาม
กฎหมาย และสามารถขอรับ
ความช่วยเหลือตามสภาพ 
ความต้องการของคนพิการ 

ดำเนินการอบรมเพื่อให้คน
พิการ ญาติหรือผู้ดูแลคนพิการ 
อสม. ผู้นำชุมชน มีความรู้ใน
สิทธิพื้นฐานของผู้พิการตาม
กฎหมาย และสามารถขอรับ
ความช่วยเหลือตามสภาพ
ความต้องการของคนพิการ 

100,000 8,600 100 8.60 

4 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลละหาร 
กรณีผู้ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

ดำเนินการช่วยเหลือประชาชน
ในเขตตำบลละหาร ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ดำเนินการช่วยเหลือประชาชน
ในเขตตำบลละหาร ที่ไดร้ับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

5,000,000 3,371,250 
(ใช้จ่ายเงิน

สะสม) 

100 67.43 

➢  พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้มากที่สุด ได้แก่ 
โครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผลผลิตที่ ได้  คือ ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในเขตตำบลละหาร              
ที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นจำนวนเงิน 
3,371,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.43 ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2563 

 

  ➢ พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้น้อยที่สุด ได้แก่ โครงการ
สานสัมพันธ์สายใยรักผู้พิการ ผลผลิตที่ได้คือ ดำเนินการอบรมเพ่ือให้คนพิการ ญาติหรือผู้ดูแลคนพิการ อสม.        
ผู้นำชุมฃน มีความรู้ในสิทธิพ้ืนฐานของผู้ พิการตามกฎหมาย และสามารถขอรับความช่วยเหลือตามสภาพ         
ความต้องการของคนพิการ จำนวนเงิน 8,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.60 ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปี พ.ศ. 2563 
 
 
 

 
/4.6 แผนงาน... 
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4.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม 

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ 

จริง 
ตาม 

แผนพัฒนา 
ดำเนิน 
การจริง 

1 โครงการเยาวชนไทย 
ห่างไกลยาเสพติด 
 

ดำเนนิโครงการเยาวชนไทย
ห่างไกลยาเสพติด เพื่อปลูกฝัง
ให้เยาวชนรู้เท่าทันโทษของ 
ยาเสพติด เยาวชนในพื้นที ่
จำนวน 40 คน 

ดำเนินโครงการเยาวชนไทย
ห่างไกลยาเสพติด เพื่อปลูกฝัง 
ให้เยาวชนรู้เท่าทันโทษของ 
ยาเสพติด เยาวชนในพื้นที ่
จำนวน 40 คน 

100,000 8,600 100 8.60 

➢พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง ได้แก่ โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ผลผลิตที่ได้ คือ 
ดำเนินโครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนรู้เท่าทันโทษของยาเสพติด เยาวชนในพื้นที่ จำนวน 
40 คน เป็นจำนวนเงิน 8,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.60 ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี        
พ.ศ. 2563 

 
4.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม 

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ 

จริง 
ตาม 

แผนพัฒนา 
ดำเนิน 
การจริง 

1 โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลละหาร 
จำนวน 7 ศูนย ์เพื่อเสริมสร้าง
พลานามัยให้แก่เด็กปฐมวัย 
ด้วยการเล่นกีฬาและการออก
กำลังกาย 

ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลละหาร 
จำนวน 7 ศูนย ์เพื่อเสริมสร้าง
พลานามัยให้แก่เด็กปฐมวัย 
ด้วยการเล่นกีฬาและการออก
กำลังกาย 

130,000 99,450 100 76.50 

➢ พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง ได้แก่ โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผลผลิตที่ได้ 
คือ ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลละหาร จำนวน 7 ศูนย์ เพ่ือเสริมสร้างพลานามัยให้แก่       
เด็กปฐมวัยด้วยการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย เป็นจำนวนเงิน 99,450 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.50 ของจำนวน
เงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2563 

 

4.8 แผนงานงบกลาง 
ลำดับ โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตาม 

แผนพัฒนา 
ดำเนินการจริง ตาม 

แผนพัฒนา 
ดำเนิน 
การจริง 

1 สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ

 

ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ 
เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในการ
ดำรงชีวิตในเบื้องต้นได้ทันท่วงที
อย่างต่อเนื่อง เพียงพอและทัว่ถึง
ทุกรายตามอัตราที่มีสิทธิ์ได้รับ 

ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ 
เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในการ
ดำรงชีวิตในเบื้องต้นได้ทันท่วงที
อย่างต่อเนื่อง เพียงพอและทัว่ถึง
ทุกรายตามอัตราที่มีสิทธิ์ได้รับ 

เงินอุดหนุนทั่วไป
ระบุวัตถุประสงค์ 
19,000,000 

เงินอุดหนุนทั่วไป
ระบุวัตถุประสงค์ 
๑8,333,500 

100 96.49 

2 สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 
 

ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ 
เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการในการ
ดำรงชีวิตในเบื้องต้นได้ทันท่วงที
อย่างต่อเนื่อง เพียงพอและทัว่ถึง
ทุกรายตามอัตราที่มีสิทธิ์ได้รับ 

ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ 
เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการในการ
ดำรงชีวิตในเบื้องต้นได้ทันท่วงที
อย่างต่อเนื่อง เพียงพอและทัว่ถึง
ทุกรายตามอัตราที่มีสิทธิ์ได้รับ 

เงินอุดหนุนทั่วไป
ระบุวัตถุประสงค์ 

4,800,000 

เงินอุดหนุนทั่วไป
ระบุวัตถุประสงค์ 

4,332,800 

100 90.27 

/3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ... 
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ลำดับ โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตาม 

แผนพัฒนา 
ดำเนินการจริง ตาม 

แผนพัฒนา 
ดำเนิน 
การจริง 

3 สนับสนุนเบี้ย 
ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

 

ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ 
เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในการ
ดำรงชีวิตในเบื้องต้นได้ทันท่วงที
อย่างต่อเนื่อง เพียงพอและทัว่ถึง
ทุกรายตามอัตราที่มีสิทธิ์ได้รับ 

ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ 
เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในการ
ดำรงชีวิตในเบื้องต้นได้ทันท่วงที
อย่างต่อเนื่อง เพียงพอและทัว่ถึง
ทุกรายตามอัตราที่มีสิทธิ์ได้รับ 

เงินอุดหนุนทั่วไป
ระบุวัตถุประสงค์ 

90,000 

เงินอุดหนุนทั่วไป
ระบุวัตถุประสงค์ 

37,000 

100 41.11 

4 สนับสนุนและการ 
บูรณาการเพื่อ
บรรเทาทุกข์ด้าน 
สาธารณภยัให้แก่
ประชาชนใน 
พื้นที่ 
 

ดำเนินการสนับสนุนและ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนอันเนื่องมาจากสาธารณ
ภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตตำบลละ
หาร เช่น อุทกภยั วาตภยั 
อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ฯลฯ 
โดยจ่ายจากเงินสำรองจ่าย 

ดำเนินการสนับสนุนและ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนอันเน่ืองมาจากสา
ธารณภัยตา่งๆ ที่เกิดขึ้นในเขต
ตำบลละหาร เช่น อุทกภัย วาต
ภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ภยัหนาว 
ฯลฯ โดยจ่ายจากเงินสำรองจ่าย 

7,000,๐00 
 

125,813 100 1.80 

 

➢ พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้มากที่สุด ได้แก่ 
สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผลผลิตที่ได้ คือ ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในการดำรงชีวิตใน
เบื้องต้นได้ทันท่วงทีอย่างต่อเนื่อง เพียงพอและทั่วถึงทุกรายตามอัตราที่มีสิทธิ์ได้รับ เป็นจำนวนเงิน ๑8,333,500 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 96.49 ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2563 

  ➢ พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้น้อยที่สุด ได้แก่ 
สนับสนุนและการบูรณาการเพ่ือบรรเทาทุกข์ด้านสาธารณภัยให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ผลผลิตที่ได้คือ ดำเนินการ
สนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตตำบล      
ละหาร เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ฯลฯ โดยจ่ายจากเงินสำรองจ่าย จำนวนเงิน 125,813 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 1.80 ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตร์ที่ 5... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ 
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม 

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ 

จริง 
ตาม 

แผนพัฒนา 
ดำเนิน 
การจริง 

1 โครงการพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่น 
  

ดำเนินการฝึกอบรม สัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ 
ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ขา้ราชการและ
พนักงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจในงานที่ปฏบิัติให้ดี
ยิ่งขึ้นและเพื่อให้บุคลากรได้มี
โอกาสเรียนรู้นำมาปรับเปลี่ยน
ทัศนคติในการทำงาน สามารถนำ
ประสบการณ์มาปรับปรุงในงาน
ของตนให้ดียิ่งขึ้น 

ดำเนนิการฝึกอบรม สัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ 
ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ขา้ราชการและ
พนักงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจในงานที่ปฏบิัติให้ดี
ยิ่งขึ้นและเพื่อให้บุคลากรได้มี
โอกาสเรียนรู้นำมาปรับเปลี่ยน
ทัศนคติในการทำงาน สามารถ
นำประสบการณ์มาปรับปรุงใน
งานของตนให้ดียิ่งขึ้น 

1,100,000 
 

1,061,660 100 96.51 

2 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษ ี

 

ดำเนินการตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 
เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตาม
เป้าหมายและมีรายได้เพิ่มขึ้น 

ดำเนินการตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 
เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตาม
เป้าหมายและมีรายได้เพิ่มขึ้น 

50,000 
 

64,814.70 100 100 

➢ พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้มากที่สุด ได้แก่ 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ผลผลิตที่ได้ คือ ดำเนินการตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายและมีรายได้เพ่ิมขึ้น เป็นจำนวนเงิน 64,814.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 
100 ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2563 

  ➢ พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้น้อยที่สุด ได้แก่ โครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ผลผลิตที่ได้คือ ดำเนินการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ 
ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นและเพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้นำมาปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน 
สามารถนำประสบการณ์มาปรับปรุงในงานของตนให้ดียิ่งขึ้น จำนวนเงิน 1,061,660 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.51 
ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/5.2 แผนงานการศึกษา… 
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5.2  แผนงานการศึกษา 

ลำดับ โครงการ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
ตาม 

แผนพัฒนา 
ดำเนินการ 

จริง 
ตาม 

แผนพฒันา 
ดำเนิน 
การจริง 

1 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานพนักงาน
ส่วนตำบลและครู 
ผู้ดูแลเด็ก 
 

ดำเนินการจัดฝึกอบรมตาม
โครงการฯ เพื่อให้คณะผู้บริหาร  
ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานและผู้ที่
เกี่ยวขอ้งมีความรู้ความเข้าใจใน
ระเบยีบ กฎหมาย แนวทางการจัด
การศึกษาปฐมวัย และแนวทางการ
ดำเนินงานภายในศูนยพ์ัฒนา 
เด็กเล็ก สามารถปฏิบัติงานได้อยา่ง
ถูกต้อง 

ดำเนินการจัดฝึกอบรมตาม
โครงการฯ เพื่อให้คณะผู้บริหาร  
ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานและผู้ที่
เกี่ยวขอ้งมีความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมาย แนวทางการจัด
การศึกษาปฐมวัย และแนวทางการ
ดำเนินงานภายในศูนยพ์ัฒนา 
เด็กเล็ก สามารถปฏิบัติงานได้อยา่ง
ถูกต้อง 

78,52๐ 32,899 100 41.90 

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
 

ดำเนินการสนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษา ได้แก่ อาหารกลางวัน 
สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
ละหาร รวมทั้งค่าใช้จา่ยในการ
พัฒนาครู, ค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็ก และ
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวั) 

ดำเนินการสนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษา ได้แก่ อาหารกลางวัน 
สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
ละหาร รวมทั้งค่าใช้จา่ยในการ
พัฒนาครู, ค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็ก และ
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวั) 

2,575,860 ๒,540,020 100 98.61 

➢ พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้มากสุด ได้แก่ โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ผลผลิตที่ได้ คือ ดำเนินการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ อาหาร
กลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู, ค่า
พัฒนาผู้ดูแลเด็ก และค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เป็นจำนวนเงิน ๒,540,020 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.61 ของ
จำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2563 

  ➢ พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้น้อยสุด ได้แก่ โครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานส่วนตำบลและครูผู้ดูแลเด็ก ผลผลิตที่ได้คือ ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการฯ 
เพ่ือให้คณะผู้บริหาร ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานและผู้ที่เก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย แนวทางการจัด
การศึกษาปฐมวัย และแนวทางการดำเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง จำนวน
เงิน 32,899 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.90 ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3.5 สรุปผลการวิเคราะห์... 
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4. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
การสรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 

ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    
โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพ่ิม ฯลฯ) สามารถสรุปผลการดำเนินการโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับ
ในงบประมาณปี พ.ศ.2563 ได้ตามตารางฯ ดังนี้     

ตารางแสดงแสดงจำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 

ลำดับที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวนโครงการตาม

แผนพฒันา 
จำนวนโครงการ 
ที่ได้รับอนุมัติ 

ร้อยละของโครงการ 
ทีไ่ด้รับงบประมาณ 
แต่ละยุทธศาสตร์ 

๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพือ่การอยูอาศัยของประชาชน
อยา่งมีความสุข 

๕๖ ๑๓ 23.22 

๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยา่งยั่งยืน  

๓๓ 1๔ 42.42 

๓ การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกจิสร้างสรรค์ไดม้าตรฐาน
และมมีูลค่าเพิ่ม  

๑๘ ๖ 33.33 

๔ การพัฒนาด้านทรัพยากร มนุษยแ์ละสังคมใหก้าวหนา 
ปลอดภัยและยั่งยืน  

๘๗ 5๓ 60.91 

๕ การพัฒนาการบรหิารจดัการใหมปีระสิทธิภาพและสามารถ
รองรับการเขาสู่ประชาคมอาเซียนได ้ 

๑๗ ๑๓ 76.47 

๖ การพัฒนาสงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปญัญาทองถิน่อันดีงาม 

1๓ ๙ 69.23 

รวมท้ังสิ้น ๒24 1๐๘ 48.21 

 
ตารางแสดงจำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 

ลำดับที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวนงบประมาณ

ที่ต้ังไวต้ามแผน 
จำนวนงบประมาณ 

ที่ได้รับอนุมัติ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 
ทีไ่ด้รับตาม    
ยุทธศาสตร์ 

๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพือ่การอยูอาศยัของประชาชน
อยา่งมีความสุข 

314,678,000 41,737,000 13.26 

๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย่างยั่งยืน  

44,620,000 28,328,970 63.49 

๓ การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกจิสร้างสรรค์ไดม้าตรฐาน
และมมีูลค่าเพิ่ม  

3,010,000 500,000 16.61 

๔ การพัฒนาด้านทรัพยากร มนุษยแ์ละสังคมใหก้าวหนา 
ปลอดภัยและยั่งยืน  

7๑,๘27,200 61,543,069 85.68 

๕ การพัฒนาการบรหิารจดัการใหมปีระสิทธิภาพและสามารถ
รองรับการเขาสู่ประชาคมอาเซียนได ้ 

11,553,000 6,914,980 59.85 

๖ การพัฒนาสงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปญัญาทองถิน่อันดีงาม 

8,920,000 338,600 3.80 

รวมท้ังสิ้น 454,608,200 ๑๓๙,๓๖๒,๖๑๙ 30.66 

 
/ตาราง... 
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ตารางแสดงจำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 ทีด่ำเนินการแล้วเสร็จ  

ลำดับที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวนโครงการที่

ได้รับอนุมัติ 

จำนวนโครงการ 
ทีไ่ด้ดำเนินการแล้ว

เสร็จ 

ร้อยละของโครงการ 
ทีไ่ด้รับงบประมาณ 
แต่ละยุทธศาสตร์ 

๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพือ่การอยูอาศัยของประชาชน
อยา่งมีความสุข 

๑๓ ๒ 15.38 

๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยา่งยั่งยืน  

1๔ ๘ 57.14 

๓ การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกจิสร้างสรรค์ไดม้าตรฐาน
และมมีูลค่าเพิ่ม  

๖ ๔ 66.67 

๔ การพัฒนาด้านทรัพยากร มนุษยแ์ละสังคมใหก้าวหนา 
ปลอดภัยและยั่งยืน  

5๓ ๒๘ 52.83 

๕ การพัฒนาการบรหิารจดัการใหมปีระสิทธิภาพและสามารถ
รองรับการเขาสู่ประชาคมอาเซียนได ้ 

๑๓ ๔ 30.77 

๖ การพัฒนาสงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปญัญาทองถิน่อันดีงาม 

๙ - - 
 

รวมท้ังสิ้น 1๐๘ ๔๖ 42.59 

 
ตารางแสดงจำนวนงบประมาณโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 ที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ  

ลำดับที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวน

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

จำนวนงบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 
แล้วเสรจ็ 

ร้อยละของการ
เบิกจ่ายต่อจำนวน

งบประมาณ 
ทีไ่ด้รับอนุมัติ 

๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพือ่การอยูอาศัยของประชาชน
อยา่งมีความสุข 

41,737,000 426,580.95 1.02 

๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยา่งยั่งยืน  

28,328,970 7,564,255.25 26.70 

๓ การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกจิสร้างสรรค์ไดม้าตรฐาน
และมมีูลค่าเพิ่ม  

500,000 319,217 63.84 

๔ การพัฒนาด้านทรัพยากร มนุษยแ์ละสังคมใหก้าวหนา 
ปลอดภัยและยั่งยืน  

61,543,069 36,816,429.34 59.82 

๕ การพัฒนาการบรหิารจดัการใหมปีระสิทธิภาพและสามารถ
รองรับการเขาสู่ประชาคมอาเซียนได ้ 

6,914,980 3,699,393.70 53.50 

๖ การพัฒนาสงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาทองถิน่อันดีงาม 

338,600 - - 

รวมท้ังสิ้น ๑๓๙,๓๖๒,๖๑๙ ๑๓๙,๓๖๒,๖๑๙ 34.73 

 
 
 

 
/ส่วนที่ 4... 
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ส่วนที่ ๔ 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
 

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
      ๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
         ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
             การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข เป็นการพัฒนาซึ่งครอบคลุม
กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางศักยภาพและพัฒนาทางกายภาพ การปรับปรุงพ้ืนที่ และการก่อสร้าง
สาธารณูปการ อันเป็นการส่งเสริมความสะดวกในการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ การปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ในเขตตำบล ให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพ้ืนฐานที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้พ้ืนที่มีความสวยงาม น่าอยู่อาศัย และน่ามาเยี่ยม
เยือน โดยการปรับปรุงถนนในเขตตำบล ซอย ทางเดินเท้า เส้นทางการจราจรและขนส่ง การปรับภูมิทัศน์ให้มีความ
สวยงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความพร้อมสำหรับการต้อนรับประชาชนที่ผ่านเขตพ้ืนที่เพ่ือทำกิจธุระ 
นอกจากนี้ยังดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะหรือขยายเขตไฟฟ้าและประปาที่สะอาดและเข้าถึง ในทุกระดับ
ครัวเรือน การจัดทำระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในทุกพ้ืนที่ภายในเขตตำบลละหารอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  
โครงการลอกท่อระบายน้ำและดูดสิ่งปฏิกูลตำบลละหาร, โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หลังหมู่บ้านนครทอง
ปาร์ควิว หมู่ที่ 9, การติดตั้งและขยายเขตวางท่อประปา, โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมะหะหมัด หมู่ที่ 9, 
โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน๊ะฮ์ฎอตุ๊ลอิสลาฮ์ หมู่ที่  2, โครงการติดตั้งไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ทางเดินเท้าริมคลองลำโพ หมู่ที่ 1,4 , โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทางเดินเท้า       
ริมคลองลำโพ หมู่ที่ 2-3 เป็นต้น พบว่า สามารถนำโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได้ ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.50 
ของปี 256๓ (จากจำนวน 5๖ โครงการ) และมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 7,761,580.95 บาท คิดเป็นร้อยละ      
2.๔๗ ของปี 256๓ (จากจำนวน 314,678,000 บาท) ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เป็นอย่างดี 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอย่างยั่งยืน 
  องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้คำนึงถึงและให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้าง
และปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนตั้งแต่ระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชนไปจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยสังคมหน่วยหนึ่งของสังคมท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินการความสำเร็จของการดำเนินการที่เห็นได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยได้ดำเนินการจัดทำโครงการ
พัฒนา ดังนี้ โครงการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมพลังงานทดแทน, โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย, 
โครงการจัดซื้อถังขยะรองรับขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ตำบลละหาร, โครงการคัดแยกขยะในชุมชน, โครงการคลองสวย    
น้ำใส, โครงการจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริและวันสำคัญต่าง ๆ, โครงการรณรงค์ลดการเผาตอซังข้าว, 
จัดซื้อที่ดินเพ่ือสร้างศูนย์บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เป็นต้น พบว่า สามารถนำโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 
9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.2๘ ของปี 256๓ (จากจำนวน 33 โครงการ) และมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 
27,564,255.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.78 ของปี 256๓ (จากจำนวน 44,620,000 บาท) ทำให้สามารถ
กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และควบคุมมลพิษต่าง ๆ ในพื้นที่ได้ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความ
ยั่งยืน พร้อมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างด ี

/ยุทธศาสตร์ที่ 3... 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม 
  องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมให้ประชาชนได้รับ
โอกาสในการพัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ ในลักษณะเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อันจะก่อให้เกิดการผลิตและการจำหน่ายที่สามารถส่งเสริมตลาดจาก     
การรองรับสินค้าของชุมชนและยังมีโอกาสในพัฒนาด้านการท่องเที่ยวภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มอาชีพ และ
หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง เพ่ือยกระดับมาตรฐานของสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับกันอย่างแพร่หลายดำเนินการส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือกระตุ้นชุมชนในการเรียนรู้เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์และ
ความโดดเด่น สามารถสร้างสรรค์แนวคิดที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีความทันสมัยกับกระแส
นิยมของผู้บริโภคโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ โครงการพัฒนาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด, โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย ผักสวนครัว รั้วกินได้, โครงการฝึกอบรมการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า, โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำนม เป็นต้น พบว่า สามารถนำโครงการ/
กิจกรรมไปปฏิบัติได้ ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒ ของปี 256๓ (จากจำนวน ๑๘ โครงการ) และมีการใช้
งบประมาณไปทั้งสิ้น 319,217 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.6๐ ของปี 256๓ (จากจำนวน 3,010,000 บาท) ทำให้
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
ได้รับการบรรเทาสาธารณภัยอย่างทั่วถึง 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากร มนุษย์และสงัคมใหก้าวหนา ปลอดภัยและย่ังยืน 
  องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    
ในท้องถิ่นเป็นการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมและยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเต็มศักยภาพ สร้างแหล่ง
เรียนรู้ จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน สร้างประชาคมในการป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวังปัญหาและต่อต้านยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล 
สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน การคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สร้างสังคมเป็นธรรมและ
เป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมากขึ้น ส่งเสริม   
ให้ประชาชนได้รับโอกาสในการพัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ ในลักษณะเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่นตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข ป้องกัน       
โรค และมีการเฝ้าระวัง รักษามาตรฐานการบริการสาธารณสุข โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรูปแบบของ
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) โดยให้การบริการสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันในทุกพ้ืนที่และ
ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน และการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ ตลอดจนให้ความสำคัญกับ        
การพัฒนาความเจริญและความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นโดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาภายใต้แนวคิดของ
การสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาด้วยวิธีการ รูปแบบ และโอกาสต่าง ๆ ทั้งในการรับฟังความ
คิดเห็น การจัดกจิกรรมในลักษณะการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกภาคส่วน รวมทั้งการจัดให้มีการเลือกต้ังคณะกรรมการ
ชุมชน เพ่ือร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนชุมชนมีการเรียนรู้ ที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาพร้อม ๆ กัน พบว่า 
สามารถนำโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 2๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของปี 2563 (จากจำนวน 87 
โครงการ) และมีการใช้งบประมาณไปทั้ งสิ้น 46,316,429.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.49 ของปี 2563       
(จากจำนวน 71,827,200 บาท) ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสู่
ประชาคมอาเซียนได้ 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร มุ่งเน้นและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการบริหารจัดการองค์กร
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบการดำเนินงานที่สำคัญๆ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือให้การทำงานมีความรวดเร็วสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินการพัฒนาและ
จดัทำโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทอ้งถิ่น, โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี, 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา, โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานส่วนตำบลและครู
ผู้ดูแลเด็ก, โครงการก่อสร้างห้องเก็บของภายในองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร, โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ
ด้านหลังเวที เป็นต้น พบว่า สามารถนำโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได้ ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.30 ของปี 
256๓ (จากจำนวน ๑๗ โครงการ) และมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 5,499,393.7๐ บาท คิดเป็นร้อยละ 47.6๐ 
ของปี 256๓ (จากจำนวน 11,553,000 บาท) ทำให้ระบบการบริหารจัดการของ อบต. สามารถตอบสนองต่อ
ภารกิจในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน คน และวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนสิ่งอำนวย
ความสะดวกต่าง ๆ ส่งผลให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถ่ิน
อันดงีาม 

        องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดี
งาม เพ่ือคงความเป็นเอกลักษณ์และงามอย่างไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดมา ทั้งนี้ เพ่ือให้มรดกทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่คู่ตำบลละหาร อันเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของการพัฒนาเมืองควบคู่ไปกับ       
การรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมอันงดงาม สามารถนำโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได้ ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐   
ของปี 256๓ (จากจำนวน 1๓ โครงการ) และมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 0 บาท คิดเป็นร้อยละ ๐ ของปี 256๓ 
(จากจำนวน 8,920,000 บาท)  

        การสรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร มีจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ จำนวน 108 
โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการและดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 55 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.93 
ของโครงการที่ ได้รับการอนุมัติ  ซึ่ งงบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ  ประจำปีงบมาณ 2563 จำนวน ทั้ งสิ้น 
๑๓๙ ,๓๖๒ ,๖๑๙ บาท เบิกจ่ ายงบประมาณและอนุมัติ ให้ กัน เงินงบประมาณ  2563 เป็นจำนวนเงิน 
87,940,876.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.10  
 
  ๒. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผล 

  1. ควรจัดทำโครงการให้ได้มากที่สุดตามจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติในข้อบัญญัติฯ โดยให้ความสำคัญ  
ทุกยุทธศาสตร์ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม 
    2. ควรเน้นการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมจัดทำเป็นเอกสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
  3. กำกับดูแลรับจ้างและควบคุมงานก่อสร้างในทุกโครงการอย่างเข้มงวด เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์มากทีสุ่ด 
    4. ควรมีการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้ างแต่ละโครงการว่าเกิดปัญหาใดในการตรวจการจ้าง
วิเคราะห์ให้เกดิการแตกประเด็นปัญหาต่าง ๆ ของการตรวจการจ้าง 
  5. ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลในแต่ละยุทธศาสตร์ และนำไปประกอบการ
จัดสินใจและใช้กำหนดนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น 
 


