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คำนำ 

 
ตามที่ องค์การบริหารส่ วนตำบลละหาร ได้อนุมัติ และประกาศใช้แผน พัฒนาท้องถิ่น                

(พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 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 3/๒๕๖4) 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 ่๓/๒๕๖๔) 
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 ๓/๒๕๖4) 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 3/2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

 

 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 75 
 

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) 

จำนวนโครงการ งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวนโครงการ งบประมาณ  
(บาท) 

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
๑.3 แผนงาน

เคหะและ
ชุมชน 

๔๘ ๙๙,๑๗๐,๐๐๐ ๕๘ ๑๗๐,๔๒๒,๐๐๐ ๕๑ ๑๓๓,๙๒๘,๐๐๐ ๔๖ ๙๙,๑๘๒,๐๐๐ ข้อความเดิม 
๕๘ 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
52 

 

ข้อความเดิม 
๘๐,๕๐๐,๐๐๐
เปลี่ยนแปลงเป็น 
55,700,000 

ข้อความเดิม 
๒๖๑ 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
255 

 
 

ข้อความเดิม 
๕๘๓,๒๒๒,๐๐๐ 
เปลี่ยนแปลงเป็น 
558,422,000 

๑.4 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

- - - - - - - - เปลี่ยนแปลงเป็น 
6 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
24,800,000 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
6 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
24,800,000 

รวมแผนงาน
เคหะและ
ชุมชนที่

เปลี่ยนแปลง 

1 ๔,๙๗๕,๐๐๐ 
 

2 ๗,๖๔๐,๐๐๐ 
 

1 6,400,000 1 6,400,000 58 ๘๐,๕๐๐,๐๐๐ 261 ๘๐,๕๐๐,๐๐๐ 

* เนื่องจากจำนวนงบประมาณมกีารเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐1 
1. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3/2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 3/2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
        ๑.๑ แผนงานเคหะชุมชน 
              - หน้า 104 

โครงการเดิม 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

90 โครงการก่อสร้าง
เขื่อน คสล. ริม
คลองลำรี หมู่ที ่๑ 

เพื่อป้องกันการ 
กัดเซาะของน้ำและการ
พังทลายของดินริมคลอง 
และสามารถใช้ประโยชน์
ได้เต็มพื้นที่ 

ก่อสร้างเขื่อน คศล. ริมคลองลำรี หมู่ที่ ๑ 
ระยะทางโดยประมาณ ๗๐๐.๐๐ เมตร 
ตามแบบที่ อบต.ละหาร กำหนด 

๔,๙๗๕,๐๐๐ ๖,๔๐๐,๐๐๐ ๖,๔๐๐,๐๐๐ ๖,๔๐๐,๐๐๐ ๖,๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ รอ้ยละ 
๕๐ 

สามารถป้องกันนำ้
ท่วมและการพังทลาย
ของดินได้เป็นอย่างดี 

กองช่าง 

 

โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง 
        ๑.๑ แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

90 โครงการก่อสร้าง
เขื่อน คสล. เลยีบ
คลองลำรี หมู่ที ่๑  
(ต่อจากเดิม) 

เพื่อป้องกันการ 
กัดเซาะของน้ำและการ
พังทลายของดินริมคลอง 
และสามารถใช้ประโยชน์
ได้เต็มพื้นที่ 

โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.เลียบคลองลำรี (ต่อจากเดิม) 
ยาว 145.00 เมตร สันเขื่อนกวา้ง 1.20 เมตร หนา 0.50 
เมตร ตามแบบรูปรายการและรายละเอยีดที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลกำหนด สถานที่ดำเนินการ เลียบคลองลำรี หมู่ที่ 
1 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

- - - - 5,000,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ รอ้ยละ 
๕๐ 

สามารถป้องกันนำ้
ท่วมและการพังทลาย
ของดินได้เป็นอย่างดี 

กองช่าง 

 

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง  :  เป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5) ลำดับที่ 90 หน้า 104 แล้ว แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ   
                               ซึ่งทำให้สาระสำคัญเปลี่ยนแปลงไป จึงต้องเปลี่ยนแปลงแผนฯ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  

แบบ ผ.๐๒ 2. บัญชีโครงการพัฒนา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3/2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

 

 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
        ๑.๑ แผนงานเคหะชุมชน 
              - หน้า 108 

โครงการเดิม 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

113 โครงการก่อสร้าง
สถานีสูบน้ำ บริเวณ
เกาะลอย หมู่ที ่๓ 

เพื่อแก้ปัญหาและป้องกัน
น้ำท่วม และเพื่อปอ้งกัน
และรักษาสภาพ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างสถานีสูบน้ำโครงหลังคาเหล็ก บา้นเกาะ
ลอย หมู่ที ่๓ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ 
เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมประตูระบายน้ำ 
บริเวณเกาะลอย หมู่ที่ ๓ ตามแบบรูปรายการ
และรายละเอยีดที่ อบต. กำหนด) 

- ๑,๒๔๐,๐๐๐ - - - แก้ไขปัญหานำ้
ท่วมขังและระบาย
น้ำได้ ร้อยละ ๕๐ 

สามารถแกป้ัญหา
และป้องกันน้ำทว่ม 
และรักษาสภาพ
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 

 
โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง 

         ๑.๑ แก้ไขเป็น แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

113 โครงการก่อสร้าง
สถานีสูบน้ำ 
บริเวณเกาะลอย 
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อแก้ปัญหาและป้องกัน
น้ำท่วม และเพื่อปอ้งกัน
และรักษาสภาพ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ โครงหลังคาเหล็ก ขนาดกวา้ง 
2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อม
ประตูระบายนำ้ ตามแบบรูปรายการและรายละเอยีดที่
องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด  
สถานที่ดำเนินการ บริเวณสะพานเกาะลอย หมู่ที ่3  
ตำบลละหาร อำเภอบางบวัทอง จังหวัดนนทบุรี 

- - - - 1,500,000 แก้ไขปัญหานำ้
ท่วมขังและ
ระบายนำ้ได้  
ร้อยละ ๕๐ 

สามารถแกป้ัญหา
และป้องกันน้ำทว่ม 
และรักษาสภาพ
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 

 
เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง  :  เป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5) ลำดับที่ 113 หน้า 108 แล้ว แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ   

  ซึ่งทำให้สาระสำคัญเปลี่ยนแปลงไป  จึงต้องเปลี่ยนแปลงแผนฯ เพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3/2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

 

 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
        ๑.๑ แผนงานเคหะชุมชน 
              - หน้า 105 

โครงการเดิม 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

97 โครงการเสริม 
คันเขื่อน คสล. ริม
คลองลากค้อน หมู่ที่ 
๕ ตลอดแนว พร้อม
ลงดินหลังเขื่อน 

เพื่อป้องกันการ 
กัดเซาะของน้ำและการ
พังทลายของดินริมคลอง 
และสามารถใช้ประโยชน์
ได้เต็มพื้นที่ 

เสริมคันเขื่อน คสล. ริมคลองลากค้อน หมู่ที่ ๕ ตลอดแนว 
พร้อมลงดินหลังเขื่อน ตามแบบของ อบต.ละหาร 

- - - - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ รอ้ยละ 
๕๐ 

สามารถป้องกันนำ้
ท่วมและการ
พังทลายของดินได้
เป็นอย่างด ี

กองช่าง 

 
โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง 

        ๑.๑ แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

97 โครงการเสริม 
คันเขื่อน คสล.  
ริมคลองลากค้อน 
หมู่ที่ ๕ ตลอด
แนว พร้อมลงดิน
หลังเขื่อน 

เพื่อป้องกันการ 
กัดเซาะของน้ำและการ
พังทลายของดินริมคลอง 
และสามารถใช้ประโยชน์ได้
เต็มพื้นที่ 

โครงการเสริมคันเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมคลองลากค้อน 
สูง 0.80 เมตร ยาว 1,445.00 เมตร สันเขื่อนหนา 0.15 
เมตร ตามแบบรูปรายการและรายละเอยีดที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลกำหนด  
สถานที่ดำเนินการ ตั้งแต่สะพานเจริญรัฐ – ถนนรถไฟ หมู่ที ่
5 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

- - - - 5,000,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ รอ้ยละ 
๕๐ 

สามารถป้องกันนำ้
ท่วมและการ
พังทลายของดินได้
เป็นอย่างด ี

กองช่าง 

 
เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง  :  เป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5) ลำดับที่ 97 หน้า 105 แล้ว แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ   

ซึ่งทำให้สาระสำคัญเปลี่ยนแปลงไป จึงต้องเปลี่ยนแปลงแผนฯ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3/2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

 

 

 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
        ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
              - หน้า 111 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข คร้ังท่ี 2/2564 หน้า 12 

โครงการเดิม 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

134 โครงการวางท่อ
ระบายนำ้ ถนน
ข้างกุโบร์ หมู่ที่ ๖ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทว่ม
ขังและสามารถระบายนำ้
ได้อย่างรวดเร็ว 

วางท่อระบายน้ำถนนข้างกุโบร์ หมู่ที ่๖ ตามแบบของ 
อบต.ละหาร 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ แก้ไขปัญหานำ้
ท่วมขังและ
ระบายนำ้ได้ ร้อย
ละ ๕๐ 

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังในผิว
จราจรและ
ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

 
โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

134 โครงการวางท่อ
ระบายนำ้
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนข้าง 
กุโบร์ หมู่ที ่๖ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทว่ม
ขังและสามารถระบายนำ้
ได้อย่างรวดเร็ว 

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 335.00 เมตร  
พร้อมบ่อพกัคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบรูปรายการ 
และรายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด  
สถานที่ดำเนินการ ถนนข้างกโุบร์ หมู่ที ่6 ตำบลละหาร 
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

- - - - 1,800,000 แก้ไขปัญหานำ้
ท่วมขังและ
ระบายนำ้ได้ ร้อย
ละ ๕๐ 

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังในผิว
จราจรและประชาชน
มีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง  :  เป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5) ลำดับที่ 134 หน้า 111 แล้ว แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ   

ซึ่งทำให้สาระสำคัญเปลี่ยนแปลงไป จึงต้องเปลี่ยนแปลงแผนฯ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  
 

แบบ ผ.๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3/2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
        ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
              - หน้า 95 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข คร้ังท่ี 2/2564 หน้า 6  

โครงการเดิม 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

42 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. เลียบ
คลองลากค้อน
ใหญ่ หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว และได้
มาตรฐาน ในการสัญจร
ไปมาตลอดจนเป็นระบบ
ระบายนำ้ มิให้เกิดน้ำ
ท่วมขังในพื้นที่ 

ก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองลากค้อนใหญ่ หมู่ที่ ๗ ยาว
ประมาณ ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร ยกระดับ ๑.๐๐ เมตร ตาม
แบบของ อบต.ละหาร 

- - - - ๕,๐๐๐,๐๐๐ - ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  
ร้อยละ ๘๐ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. เลียบ
คลองลากค้อนใหญ่ 
หมู่ที่ ๗ 

กองช่าง 

 
โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

42 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. เลียบ
คลองลากค้อน
ใหญ่ หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว และได้
มาตรฐาน ในการสัญจร
ไปมาตลอดจนเป็นระบบ
ระบายนำ้ มิให้เกิดน้ำ
ท่วมขังในพื้นที่ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผวิจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร คอนกรีตหนา 
0.20 เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ พื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 9,600.00 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการและ
รายละเอียดทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด  
สถานที่ดำเนินการ เลียบคลองลากค้อนใหญ่ หมู่ที่ 7 
ตำบลละหาร อำเภอบางบวัทอง จังหวัดนนทบุรี 

- - - - 9,000,000 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  
ร้อยละ ๘๐ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. เลียบ
คลองลากค้อนใหญ่ 
หมู่ที่ ๗ 

กองช่าง 

 
เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง  :  เป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5) ลำดับที่ 42 หน้า 95 แล้ว แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ   

ซึ่งทำให้สาระสำคัญเปลี่ยนแปลงไป จึงต้องเปลี่ยนแปลงแผนฯ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3/2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
        ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
              - หน้า 97 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข คร้ังท่ี 2/2564 หน้า 6  

โครงการเดิม 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

55 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. เส้น
ปลายคลองลำรี  
หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว และได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา
ตลอดจนเป็นระบบระบาย
น้ำ มิให้เกิดน้ำท่วมขังใน
พื้นที่ 

ก่อสร้างถนน คสล. เส้นปลายคลองลำร ีหมู่ที่ ๘ ตามแบบ
ของ อบต.ละหาร 

- - - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร ร้อย
ละ ๘๐ 
- สามารถระบาย
น้ำท่วมขังได้ 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและได้รับ
ประโยชน์จากการ
ป้องกันน้ำท่วมใน
พื้นที่ 

กองช่าง 

 

โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

55 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้น
ปลายคลองลำรี 
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว และได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมาตลอดจน
เป็นระบบระบายน้ำ มิให้
เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นปลายคลองลำรี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 515.00 เมตร 
คอนกรีตหนา 0.20 เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ พื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 2,060.00 ตารางเมตร ตามแบบรูป
รายการและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด 
สถานที่ดำเนินการ ปลายคลองลำรี – บ้านเทิดไท้ หมู่ที่ 8 
ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

- - - - 2,500,000 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร ร้อย
ละ ๘๐ 
- สามารถระบาย
น้ำท่วมขังได้ ร้อย
ละ ๘๐ 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและได้รับ
ประโยชน์จากการ
ป้องกันน้ำท่วมใน
พื้นที่ 

กองช่าง 

 
เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง  :  เป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5) ลำดับที่ 55 หน้า 97 แล้ว แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ   

ซึ่งทำให้สาระสำคัญเปลี่ยนแปลงไป จึงต้องเปลี่ยนแปลงแผนฯ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  
 


