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คำนำ 

 
ตามที่ องค์การบริหารส่ วนตำบลละหาร ได้อนุมัติ และประกาศใช้แผน พัฒนาท้องถิ่น                

(พ.ศ. 2561 - 2565) แล้ว นั้น 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) บางโครงการ โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำให้สาระสำคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม ดังนั้น เพ่ือให้โครงการพัฒนาดังกล่าว สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนและเกิด
ประโยชน์สู งสุด ต่อประชาชน จึงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ .ศ. 25๖๑ -2565) เปลี่ ยนแปลง             
(ครั้งที่ 2/๒๕๖4) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/1 เพ่ือประโยชน์
ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคก์ารบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
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หลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่2/๒๕๖๔) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 
 ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น และนำมาใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
หรืองบประมาณที่จ่ายจากเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการทีก่ำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้อนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑-2565) แล้ว นั้น 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) บางโครงการ โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำให้สาระสำคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม ดังนั้น เพ่ือให้โครงการพัฒนาดังกล่าว สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนและเกิด
ประโยชน์สู งสุด ต่อประชาชน จึงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ .ศ. 25๖๑ -2565) เปลี่ ยนแปลง             
(ครั้งที่ 2/๒๕๖4) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/1 เพ่ือประโยชน์
ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคก์ารบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2/2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

 

 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 78 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ ปี  ๒๕๖๕ รวม  ๕  ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหนา้ ปลอดภัยและยั่งยืน 
    4.๒ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

10 8,100,000 10 3,750,000 11 13,250,000 10 3,750,000 10 ข้อความเดิม 
3,750,000 

 
เปลี่ยนแปลง

เป็น 
3,800,000 

51 ข้อความเดิม 
32,600,000 

 
เปลี่ยนแปลง

เป็น 
32,650,000 

รวมแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน          
ที่เปลี่ยนแปลง 

10 8,100,000 10 3,750,000 11 13,250,000 10 3,750,000 10 3,800,000 51 32,650,000 

* เนื่องจากจำนวนงบประมาณมกีารเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐1 
1. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2/2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้า 2 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ ปี  ๒๕๖๕  รวม  ๕  ปี 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหนา้ ปลอดภัยและยั่งยืน 
    ๔.4 แผนงานสาธารณสุข     1 200,000 1 200,000 1 ข้อความเดิม 

200,000 
 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
120,000 

3 ข้อความเดิม 
600,000 

 
เปลี่ยนแปลงเป็น 

520,000 
รวมแผนงานสาธารณสุข     

ที่เปลี่ยนแปลง 
- - - - 1 200,000 1 200,000 1 120,000 3 520,000 

* เนื่องจากจำนวนงบประมาณมกีารเปลี่ยนแปลง 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 78  

 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ ปี  ๒๕๖๕ รวม  ๕  ปี 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสู่ประชาคมอาเซียน 
    5.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  

3 2,260,000 3 2,260,000 2 2,060,000 2 2,060,000 2 2,060,000 12 10,700,000 

รวม 3 2,260,000 3 2,260,000 2 2,060,000 2 2,060,000 2 2,060,000 12 10,700,000 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2/2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 2/2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ : พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน 
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน  
        ๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
              - หน้า 160 

โครงการเดิม 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖ โครงการฝกึอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย   
พลเรือน (อปพร.) 

เพื่อฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือนให้พร้อมรับ
สาธารณภัยและภัยพิบัติ 
ท่ีอาจเกิดขึ้น และเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้สมาชิก 
อปพร. 

จัดฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) ท้ังภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ พร้อม
ศึกษาดูงานเป็นเวลา        
๕ วัน 

๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ จำนวน อปพร.  
ท่ีผ่านการฝึกอบรม 
ร้อยละ ๘๐ 

อปพร. ท่ีผ่านการฝึกอบรม 
สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็วและประชาชน 
มีความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 2. บัญชีโครงการพัฒนา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2/2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

 

 

 
โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖ โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)  

 1. เพื่อรับสมัครสมาชิก
อาสาสมัครปองกันภัย 

      ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   
 2. เพื่อฝกอบรมอาสาสมัคร     

ปองกันภัยฝ่ายพลเรือน     
(อปพร.) ให้พรอมรับ
สถานการณ์สาธารณภัย
และภัยพิบัติท่ีอาจเกิดขึ้น  

 1. ดำเนินการรับสมัคร
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน จำนวน 
50 คน 

 2. จัดฝึกอบรมอาสา 
สมัครป้องกันภัย 

     ฝ่ายพลเรือน และ
ศึกษาดูงานให้พร้อม
รับสาธารณภัยและ
ภัยพิบัติท่ีอาจเกิดขึ้น 
เป็นเวลา 5 วัน  

- - - - 500,000 จำนวน อปพร.     
ท่ีผา่นการฝึกอบรม 
ร้อยละ ๘๐ 

อปพร. ท่ีผ่านการฝกอบรม 
สามารถช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภัยได้อย่าง         
ถูกตอง รวดเร็วและ 
ประชาชนมีความปลอดภัย  
ในชีวิตและทรัพยสินมาก
ยิ่งขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 
เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง  :  เป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5) ลำดับที่ 6 หน้า 160 แล้ว แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ   

ซ่ึงทำให้สาระสำคัญเปลี่ยนแปลงไป จึงต้องเปลี่ยนแปลงแผนฯ เพ่ือใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2/2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ : พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
        ๔.๔ แผนงานสาธารณสุข 
              - แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2563 หน้า 7 

โครงการเดิม 
 

ที ่  โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการอุดหนุน
กิจกรรมการพัฒนา
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
ในเด็กและเยาวชน 

๑. เพื่อให้เด็กและเยาวชน      
ได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหา
และพิษภัยของยาเสพติด 

๒. เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนใน   
การต่อต้านและป้องกันการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด 

   ในชุมชน 
๓. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทักษะ

ทางความคิดสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางด้านร่างกายจิตใจให้กับ
เยาวชนไม่ตกเป็นทาสของ   
ยาเสพติด 

อุดหนุนงบประมาณแก่
หน่วยงานอื่น เช่น โรงเรียน 
ส่วนราชการ หรือองค์กร
ประชาชนในการดำเนินการ
แก้ไขป้องกันปัญหา 
ยาเสพติด จำนวน 
๕๐,๐๐๐ บาท/แห่ง 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชน 
อย่างน้อย ร้อยละ 
๘๐ ได้รับการ
พัฒนาการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติดใน
โรงเรียน หรือ
ชุมชน 

๑. เด็กและเยาวชนท่ีเข้าร่วม
โครงการมีความรู้      
ความเข้าใจถึงปัญหา 

    และพิษภัยของยาเสพติด 
๒. เกิดแกนนำในการต่อต้าน

และป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

    ในชุมชน 
๓. ผู้เข้าร่วมโครงการ

สามารถให้คำแนะนำ
เพื่อนและเยาวชนใน
ชุมชนถึงพิษภัยของ       
ยาเสพติด 

กองสาธารณสุข
และ 

สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2/2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

 

 

โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง 
 

ที ่  โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการอุดหนุน
กิจกรรมการ
พัฒนาป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชน 
 
 

๑. เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ได้รับรู้และทราบถึง
ปัญหาและพิษภัยของ       
ยาเสพติด 

๒. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต 

   ในเด็กและเยาวชน 
 

อุดหนุนกิจกรรมให้ความรู้และ
สันทนาการต่างๆ ด้านการส่งเสริม
สุขภาพแก่เด็กและเยาวชนใน
โรงเรียนเขตพื้นท่ี จำนวน ๔  
โรงเรียน ได้แก่ 
๑. โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง  
    - โครงการ “ฟุตซอลต่อต้าน        

ยาเสพติด” 
๒. โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 

- โครงการการส่งเสริม 
  การอบรมการรักสถาบัน

ครอบครัว เพื่อลดปัญหา 
  ยาเสพติด 

๓. โรงเรียนสุเหร่าเขียว 
- โครงการต่อต้านยาเสพติด 

๔. โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 
- โครงการปิงปองเพื่อ 

สุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด 

- - - - ๑๒๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชน     
ในเขตพื้นท่ีได้รับ
ความรู้ในดูแล
สุขภาพทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 
อย่างน้อย  
ร้อยละ ๘๐ 

 เด็กและเยาวชนได้รับ
ความรู้และทราบพิษภัย
ของยาเสพติด รู้จักการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ห่างไกลจากยาเสพติด 

กองสาธารณสุข
และ 

สิ่งแวดล้อม 

 
เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง  :  เป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2563 ลำดับที่ 1 หน้า 7 แล้ว แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง 

รายละเอียดของโครงการ ซ่ึงทำให้สาระสำคัญเปลี่ยนแปลงไป จึงต้องเปลี่ยนแปลงแผนฯ เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 
 
 
 
 



8 

  

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2/2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

 

 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ : พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเที่ยวท่ีมีคุณภาพและมมีาตรฐานสากล   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาการบริหารจดัการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
    ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจดัการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสู่ประชาคมอาเซียน  
        ๕.๑ แผนงานบรหิารงานท่ัวไป  
              - หน้า 198 

โครงการเดิม 
 

ที ่  โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดเวที
ประชุมประชาคม 
เพื่อจัดทำแผน
ชุมชนและแผน 
พัฒนาท้องถิ่น     
โดยการมีสวนร่วม
ของประชาชน 
ตำบลละหาร 

๑. เพื่อใหการดําเนินงานจัดทำแผน
ชุมชนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แบบบูรณาการ  

๒. เพื่อใหสอดคลองกันระหว่าง 
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
   แผนพัฒนาสามป และการจัดทำ

งบประมาณประจำปี  
๓. เพื่อใหประชาคมตระหนักและ

เห็นความสำคัญของการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถิ่น  

๔. เพื่อระดมความคิดเห็นใหได ้
ทราบถึงความตองการและ
ปัญหาของประชาชนในทองถิ่น  

๕. เพื่อใหแผนพัฒนาทองถิ่น 
   สอดคลองกับความตองการ 
   ของประชาชน 

- คณะกรรมการจัดทำแผน
ชุมชนตำบลละหาร, ประธาน
เครือข่ายกองทุนฯ, พัฒนาการ
อำเภอฯ สมาชิกสภาทองถิ่น 
กํานัน ผู้ใหญ่บ้านและ
ประชาชนผูท่ี้เกี่ยวของ  

  จำนวนไมน้่อยกว่า ๑๐๐ คน  
- การมีสวนร่วมของประชาชน 
  ในการจัดเวทีประชาคมทองถิ่น 
จำนวน  ๙ หมูบ้าน  

- การจัดประชุมคณะกรรมการ
ในองคกรจัดทำแผนพัฒนา       
ทองถิ่น จำนวน ๓ ครั้ง  

- จัดทำเลมแผนพัฒนาทองถิ่น 
และแผนชุมชน จำนวน  

  ๗๐ เล่ม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - ประชาชนเขาร่วม
ประชุมประชาคม  
ร้อยละ ๕๐  

-  มีแผนชุมชนท่ีมีคุณภาพ 
สามารถเชื่อมโยงการ  
แกไขปัญหาในการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถิ่น  

   ไดด้ียิ่งขึ้น  
- ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
  ในการจัดทำแผนพัฒนา      

ทองถิ่นและสามารถตอบ 
สนองตอ่ความตองการได้
เหมาะสม  

– เป็นแนวทางสำหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

- ประชาชนเข้าร่วม
ประชุมประชาคม  

  ร้อยละ ๕๐  
- มีแผนชุมชนท่ีมีคุณภาพ 
สามารถเชื่อมโยงการ   
แกไขปญหาในการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถิ่นได้ดี
ยิ่งขึ้น  

- ประชาชนได้มีสวนร่วม
ในการจัดทำแผนพัฒนา 
ทองถิ่นและสามารถตอบ 
สนองตอ่ความตองการได้
เหมาะสม  

- เป็นแนวทางสำหรับการ
พัฒนาทองถิ่นไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ  

สำนักงาน 
ปลัด อบต. 

 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2/2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

 

 

โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง 
 

ที ่  โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการเพื่อ    
การพัฒนาทักษะ
ความรู้ประชาคม
ท้องถิ่นในการ
จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

๑. เพื่อให้ประชาชนตระหนัก
และเห็นความสำคัญของ
การจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

2. เพื่อระดมความคิดเห็นให้
ได้ทราบถึงความต้องการ
และปัญหาของประชาชน 

   ในท้องถิ่น 
3. เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน 

- คณะกรรมการจัดทำแผน
ชุมชนตำบลละหาร, ประธาน
เครือข่ายกอง ทุนฯ, สมาชิก
สภาทองถิ่น, กํานัน, ผู้ใหญ ่
บ้าน, สัดส่วนประชาคมตำบล
และประชาชนผู้ท่ีเกี่ยวของ 
จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน  

- การมีสวนร่วมของประชาชน
ในการจัดเวทีประชาคม        
ทองถิ่น  

- การจัดประชุมคณะกรรมการ
ในองคกรจัดทำแผนพัฒนา   
ทองถิ่น จำนวน ๓ ครั้ง  

- จัดทำเลมแผนพัฒนาทองถิ่น 
จำนวน ๗๐ เล่ม 

- - - - 100,000 - ประชาชนเขาร่วมอบรมฯ 
ร้อยละ ๕๐  

- ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจและมีส่วนร่วมใน
การจัดทำแผนพัฒนา 

   ทองถิ่นและสามารถตอบ 
สนองตอ่ความตองการได้
เหมาะสม  

– เป็นแนวทางสำหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

- ประชาชนเขาร่วมอบรม ฯ 
ร้อยละ ๕๐  

- ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจและมีสวนร่วมใน
การจัดทำแผนพัฒนา 

 ทองถิ่นและสามารถตอบ 
สนองต่อความตองการ   
ได้เหมาะสม  

- เป็นแนวทางสำหรับการ
พัฒนาทองถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

สำนักงาน 
ปลัด อบต. 

 
เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง  :  เป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5) ลำดับที่ 1 หน้า 198 แล้ว แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ  

ซ่ึงทำให้สาระสำคัญเปลี่ยนแปลงไป จึงต้องเปลี่ยนแปลงแผนฯ เพ่ือใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



10 

  

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2/2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

 

 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ : พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใหกับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการทองเที่ยวท่ีมีคุณภาพและมมีาตรฐานสากล   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาการบริหารจดัการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
    ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจดัการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสู่ประชาคมอาเซียน  
        ๕.๑ แผนงานบรหิารงานท่ัวไป  
              - หน้า 199 

โครงการเดิม 
 
ที ่  โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

2 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาทักษะ 
ความรู้ผู้นำ
หมู่บ้าน /ชุมชน 
และบุคลากรใน
การจัดทำแผน
ชุมชนและแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะ
ความรู้ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน  

  ให้สามารถเป็นแกนนำการ
พัฒนาท่ีเข้มแข็ง 

2. เพื่อให้ผู้นำ,คณะกรรมการ 
  ในองค์กรจัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่น และบุคลากร มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น 

คณะกรรมการในองค์กร
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/
แผนชุมชน สมาชิกสภาฯ 
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะทำงาน 
ประสานแผนพัฒนาระดับ
หมู่บ้าน บุคลากรและ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง จำนวน  
๑๕๐ คน 

๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๘๐ 

- ผู้นำชุมชน/หมู่บ้านมีศักยภาพ
ในการขับเคลื่อนแผนชุมชน/
หมู่บ้าน และสามารถเป็น 

  แกนนำท่ีเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
- ทำให้เกิดเครือข่าย ความ
ร่วมมือภาคประชาชน 

  ในการพัฒนาท้องถิ่น 
- ทำให้ปัญหา/ความต้องการใน
แผนชุมชน/หมู่บ้าน ได้รับการ
แก้ไขและพัฒนาตามแนวทาง
ท่ีถูกต้อง 

- ทำให้บุคลากรมีความรู้
เกี่ยวกับอำนาจหน้าท่ีในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

สำนักงาน 
ปลัด อบต. 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2/2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

 

 

โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง 
 
ที ่  โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ทักษะความรู้ให้แก่
คณะกรรมการในองค์กร 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น,
คณะกรรมการประชาคม, 
คณะกรรมการหมู่บ้านและ
บุคลากรท้องถิ่น 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ทักษะความรู้ผู้นำหมู่บ้าน
ให้สามารถเป็นแกนนำ 

  การพัฒนาท่ีเข้มแข็ง 
- เพื่อให้ผู้นำหมู่บ้าน, 
คณะกรรมการในองค์กร
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
และบุคลากร มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
มากยิ่งขึ้น 

คณะกรรมการในองค์กร
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น, 
สมาชิกสภาฯ, กำนัน, 
ผู้ใหญ่บ้าน,บุคลากรและ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง จำนวน  
๑๕๐ คน 

- - - - ๙๕๐,๐๐๐ ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐ 

- ผู้นำหมู่บ้านมีศักยภาพ
ในการขับเคลื่อนแผน
หมู่บ้าน และสามารถ
เป็นแกนนำท่ีเข้มแข็ง
มากยิ่งขึ้น 

- ทำให้เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือภาคประชาชน 

   ในการพัฒนาท้องถิ่น 
- ทำให้ปัญหา/ความ

ต้องการ ของหมู่บ้าน
ได้รับการแก้ไขและ
พัฒนาตามแนวทางท่ี
ถูกต้อง 

- ทำให้บุคลากรมีความรู้
เกี่ยวกับอำนาจหน้าท่ีใน
การจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

สำนักงาน 
ปลัด อบต. 

 

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง  :  เป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5) ลำดับที่ 2 หน้า 199 แล้ว แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ   
ซ่ึงทำใหส้าระสำคัญเปลี่ยนแปลงไป จึงต้องเปลี่ยนแปลงแผนฯ เพ่ือใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 


