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คำนำ 

 
ตามที่ องค์การบริหารส่ วนตำบลละหาร ได้อนุมัติ และประกาศใช้แผน พัฒนาท้องถิ่น                

(พ.ศ. 2561 - 2565) แล้ว นั้น 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร มีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น          
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตตำบลละหาร  
จึงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25๖๑ - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3/๒๕๖4) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ตามข้ันตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ 

   
       

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา 
        องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร  
                  มิถุนายน ๒๕๖๔ 
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หลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

เพิ่มเตมิ (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 มีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) เพ่ิมเติม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตตำบลละหาร   
จึงจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25๖๑-256๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3/๒๕๖4) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 ประกอบกับหนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0023.3/ว 1976 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่องแนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) ระลอกใหม่ 
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้อนุมัติยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี จนกว่า
สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติหรือคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัย 
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 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 3/2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

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

 

 
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) 

๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมมีลูค่าเพิ่ม 
    ๓.๒ แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน  - - - - - - - - 1 ๑๐๐,๐๐๐ 1 ๑๐๐,๐๐๐ 

รวม - - - - - - - - 1 ๑๐๐,๐๐๐ 1 ๑๐๐,๐๐๐ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรมนุษย์และสังคมใหก้้าวหนา้ ปลอดภัยและยั่งยนื 
    ๔.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - 11 330,000 11 330,000 
    ๔.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห ์ - - - - - - - - 2 450,000 2 450,000 
    ๔.6 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน - - - - - - - - 2 200,000 2 200,000 

รวม - - - - - - - - 15 980,000 15 980,000 
รวมท้ังสิ้น - - - - - - - - 16 1,080,000 16 1,080,000 

 
  

 
 
 
 
 

 
 

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

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕65) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่๒ : พัฒนาให้เป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้กับภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทนุ และการท่องเที่ยวท่ีมีคณุภาพ มีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไดม้าตรฐานและมีมลูค่าเพิ่ม 
    ๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งและพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไดม้าตรฐานและมมีลูค่าเพิ่ม 
        3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
ที ่  โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมอาชีพ    
ผู้สูงวัยและคนในครอบครัว 

เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ
และครอบครัวผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุและบุคคลในครอบครัว 
ในพื้นท่ี ประมาณ 80 คน 

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุและ
ครอบครัวมี
รายได้เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 50 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีอาชีพเสริม
และสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่๑ : พัฒนาให้เป็นเมืองนา่อยู่รองรับการอยูอ่าศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๔ : พัฒนาด้านทรพัยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมใหก้้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
        ๔.๔ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่  โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน (หมู่ ๑ 
ตำบลละหาร) 
(โครงการพระราช 
ดำริด้านสาธารณสุข) 
 
 

1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องเกีย่วกับ
การพัฒนาด้านน้ำ โภชนาการ 
สุขาภิบาลและสุขภาพอนามัย 
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดความรัก 
ความสามัคคีในหมู่บ้าน/ชุมชน  
3. เพื่อให้ประชาชนมจีิตสำนึก 
และเห็นความสำคัญของการ
สุขาภิบาลท่ีพักอาศัย การสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานในครัวเรือน 
และใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนงบประมาณให้
ประชาชนหมู่ ๑ ตำบล      
ละหาร จำนวน ๓๐๐ คน
ได้รบัความรู้ด้านสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและร่วมกัน
รณรงค์ทำความสะอาด
บ้านเรือนและสถานท่ีสำคัญ
ในชุมชน 

- - - - ๒๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน หมู่ท่ี ๑ 
ตำบลละหาร     
ร้อยละ ๑๐๐  
มีความรู้และ 
มีจิตสำนึกในการ
ดูแลสิ่งแวดล้อม 
ท้ังในบริเวณ
บ้านเรือนและ
ชุมชน 

1. สภาพแวดล้อมในบ้าน 
และบริเวณโดยรอบ รวมถึง
หมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีเอื้อต่อ 
การมีสุขภาพดี ท้ังร่างกาย
และจิตใจ 
๒. เกิดสุขนิสัยท่ีดีในเรื่องการ
สุขาภิบาล สิ่งแวด ล้อมและ
พฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคล 
3. ป้องกันและลดอัตรา 
การเกิดโรคท่ีมีปัจจัย 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
4. เกิดสัมพันธภาพหรือ
บรรยากาศท่ีดีในครัวเรือน/
ชุมชน ช่วยให้ครอบครัว/
ชุมชนมีความอบอุ่น มีความ
รักเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 

กองสาธารณสุข
และ 

สิ่งแวดล้อม 

 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



5 
 

  
 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 3/2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่๑ : พัฒนาให้เป็นเมืองนา่อยู่รองรับการอยูอ่าศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๔ : พัฒนาด้านทรพัยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมใหก้้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
        ๔.๔ แผนงานสาธารณสุข 
ที ่  โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

2 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน (หมู่ 2 
ตำบลละหาร) 
(โครงการพระราช 
ดำริด้านสาธารณสุข) 
 
 

1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องเกีย่วกับ
การพัฒนาด้านน้ำ โภชนาการ 
สุขาภิบาลและสุขภาพอนามัย 
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดความรัก 
ความสามัคคีในหมู่บ้าน/ชุมชน  
3. เพื่อให้ประชาชนมจีิตสำนึก 
และเห็นความสำคัญของการ
สุขาภิบาลท่ีพักอาศัย การสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานในครัวเรือน 
และใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนงบประมาณให้
ประชาชนหมู่ 2 ตำบล      
ละหาร จำนวน ๓๐๐ คน
ได้รบัความรู้ด้านสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและร่วมกัน
รณรงค์ทำความสะอาด
บ้านเรือนและสถานท่ีสำคัญ
ในชุมชน 

- - - - ๒๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน หมู่ท่ี 2 
ตำบลละหาร     
ร้อยละ ๑๐๐  
มีความรู้และ 
มีจิตสำนึกในการ
ดูแลสิ่งแวดล้อม 
ท้ังในบริเวณ
บ้านเรือนและ
ชุมชน 

1. สภาพแวดล้อมในบ้าน 
และบริเวณโดยรอบ รวมถึง
หมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีเอื้อต่อ 
การมีสุขภาพดี ท้ังร่างกาย
และจิตใจ 
๒. เกิดสุขนิสัยท่ีดีในเรื่องการ
สุขาภิบาล สิ่งแวด ล้อมและ
พฤติกรรมอนามัยส่วนบคุคล 
3. ป้องกันและลดอัตรา 
การเกิดโรคท่ีมีปัจจัย 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
4. เกิดสัมพันธภาพหรือ
บรรยากาศท่ีดีในครัวเรือน/
ชุมชน ช่วยให้ครอบครัว/
ชุมชนมีความอบอุ่น มีความ
รักเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 

กองสาธารณสุข
และ 

สิ่งแวดล้อม 

 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



6 
 

  
 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 3/2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่๑ : พัฒนาให้เป็นเมืองนา่อยูร่องรับการอยูอ่าศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๔ : พัฒนาด้านทรพัยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมใหก้้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
        ๔.๔ แผนงานสาธารณสุข 
 
ที ่  โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

3 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน (หมู่ 3 
ตำบลละหาร) 
(โครงการพระราช 
ดำริด้านสาธารณสุข) 
 
 

1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องเกีย่วกับ
การพัฒนาด้านน้ำ โภชนาการ 
สุขาภิบาลและสุขภาพอนามัย 
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดความรัก 
ความสามัคคีในหมู่บ้าน/ชุมชน  
3. เพื่อให้ประชาชนมจีิตสำนึก 
และเห็นความสำคัญของการ
สุขาภิบาลท่ีพักอาศัย การสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานในครัวเรือน 
และใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนงบประมาณให้
ประชาชนหมู่ 3 ตำบล      
ละหาร จำนวน ๓๐๐ คน
ได้รบัความรู้ด้านสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและร่วมกัน
รณรงค์ทำความสะอาด
บ้านเรือนและสถานท่ีสำคัญ
ในชุมชน 

- - - - ๒๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน หมู่ท่ี 3 
ตำบลละหาร     
ร้อยละ ๑๐๐  
มีความรู้และ 
มีจิตสำนึกในการ
ดูแลสิง่แวดล้อม 
ท้ังในบริเวณ
บ้านเรือนและ
ชุมชน 

1. สภาพแวดล้อมในบ้าน 
และบริเวณโดยรอบ รวมถึง
หมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีเอื้อต่อ 
การมีสุขภาพดี ท้ังร่างกาย
และจิตใจ 
๒. เกิดสุขนิสัยท่ีดีในเรื่องการ
สุขาภิบาล สิ่งแวด ล้อมและ
พฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคล 
3. ป้องกันและลดอัตรา 
การเกิดโรคท่ีมีปัจจัย 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
4. เกิดสัมพันธภาพหรือ
บรรยากาศท่ีดีในครัวเรือน/
ชุมชน ช่วยให้ครอบครัว/
ชุมชนมีความอบอุ่น มีความ
รักเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 

กองสาธารณสุข
และ 

สิ่งแวดล้อม 

 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



7 
 

  
 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 3/2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่๑ : พัฒนาให้เป็นเมืองนา่อยู่รองรับการอยูอ่าศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๔ : พัฒนาด้านทรพัยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมใหก้้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
        ๔.๔ แผนงานสาธารณสุข 
 
ที ่  โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

4 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน (หมู่ 4 
ตำบลละหาร) 
(โครงการพระราช 
ดำริด้านสาธารณสุข) 
 
 

1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องเกีย่วกับ
การพัฒนาด้านน้ำ โภชนาการ 
สุขาภิบาลและสุขภาพอนามัย 
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดความรัก 
ความสามัคคีในหมู่บ้าน/ชุมชน  
3. เพื่อให้ประชาชนมจีิตสำนึก 
และเห็นความสำคัญของการ
สุขาภิบาลท่ีพักอาศัย การสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานในครัวเรือน 
และใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนงบประมาณให้
ประชาชนหมู่ 4 ตำบล      
ละหาร จำนวน ๓๐๐ คน
ได้รบัความรู้ด้านสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและร่วมกัน
รณรงค์ทำความสะอาด
บ้านเรือนและสถานท่ีสำคัญ
ในชุมชน 

- - - - ๒๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน หมู่ท่ี 4 
ตำบลละหาร     
ร้อยละ ๑๐๐  
มีความรู้และ 
มีจิตสำนึกในการ
ดูแลสิ่งแวดล้อม 
ท้ังในบริเวณ
บ้านเรือนและ
ชุมชน 

1. สภาพแวดล้อมในบ้าน 
และบริเวณโดยรอบ รวมถึง
หมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีเอื้อต่อ 
การมีสุขภาพดี ท้ังร่างกาย
และจิตใจ 
๒. เกิดสุขนิสัยท่ีดีในเรื่องการ
สุขาภิบาล สิ่งแวด ล้อมและ
พฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคล 
3. ป้องกันและลดอัตรา 
การเกิดโรคท่ีมีปัจจัย 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
4. เกิดสัมพันธภาพหรือ
บรรยากาศท่ีดใีนครัวเรือน/
ชุมชน ช่วยให้ครอบครัว/
ชุมชนมีความอบอุ่น มีความ
รักเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 

กองสาธารณสุข
และ 

สิ่งแวดล้อม 

 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



8 
 

  
 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 3/2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่๑ : พัฒนาให้เป็นเมืองนา่อยู่รองรับการอยูอ่าศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๔ : พัฒนาด้านทรพัยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมใหก้้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
        ๔.๔ แผนงานสาธารณสุข 
 
ที ่  โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

5 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน (หมู่ 5 
ตำบลละหาร) 
(โครงการพระราช 
ดำริด้านสาธารณสุข) 
 
 

1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องเกีย่วกับ
การพัฒนาด้านน้ำ โภชนาการ 
สุขาภิบาลและสุขภาพอนามัย 
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดความรัก 
ความสามัคคีในหมู่บ้าน/ชุมชน  
3. เพื่อให้ประชาชนมจีิตสำนึก 
และเห็นความสำคัญของการ
สุขาภิบาลท่ีพักอาศัย การสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานในครัวเรือน 
และใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนงบประมาณให้
ประชาชนหมู่ 5 ตำบล      
ละหาร จำนวน ๓๐๐ คน
ได้รบัความรู้ด้านสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและร่วมกัน
รณรงค์ทำความสะอาด
บ้านเรือนและสถานท่ีสำคัญ
ในชุมชน 

- - - - ๒๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน หมู่ท่ี 5 
ตำบลละหาร     
ร้อยละ ๑๐๐  
มีความรู้และ 
มีจิตสำนึกในการ
ดูแลสิ่งแวดล้อม 
ท้ังในบริเวณ
บ้านเรือนและ
ชุมชน 

1. สภาพแวดล้อมในบ้าน 
และบริเวณโดยรอบ รวมถึง
หมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีเอื้อต่อ 
การมีสุขภาพดี ท้ังร่างกาย
และจิตใจ 
๒. เกิดสุขนิสัยท่ีดีในเรื่องการ
สุขาภิบาล สิ่งแวด ล้อมและ
พฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคล 
3. ป้องกันและลดอัตรา 
การเกิดโรคท่ีมีปัจจัย 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
4. เกิดสัมพันธภาพหรือ
บรรยากาศท่ีดีในครัวเรือน/
ชุมชน ช่วยให้ครอบครัว/
ชุมชนมีความอบอุ่น มีความ
รักเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 

กองสาธารณสุข
และ 

สิ่งแวดล้อม 

 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



9 
 

  
 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 3/2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่๑ : พัฒนาให้เป็นเมืองนา่อยู่รองรับการอยูอ่าศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๔ : พัฒนาด้านทรพัยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมใหก้้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
        ๔.๔ แผนงานสาธารณสุข 
 
ที ่  โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

6 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน (หมู่ 6 
ตำบลละหาร) 
(โครงการพระราช 
ดำริด้านสาธารณสุข) 
 
 

1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องเกีย่วกับ
การพัฒนาด้านน้ำ โภชนาการ 
สุขาภิบาลและสุขภาพอนามัย 
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดความรัก 
ความสามัคคีในหมู่บ้าน/ชุมชน  
3. เพือ่ให้ประชาชนมีจิตสำนึก 
และเห็นความสำคัญของการ
สุขาภิบาลท่ีพักอาศัย การสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานในครัวเรือน 
และใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนงบประมาณให้
ประชาชนหมู่ 6 ตำบล      
ละหาร จำนวน ๓๐๐ คน
ได้รบัความรู้ด้านสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและร่วมกัน
รณรงค์ทำความสะอาด
บ้านเรือนและสถานท่ีสำคัญ
ในชุมชน 

- - - - ๒๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน หมู่ท่ี 6 
ตำบลละหาร     
ร้อยละ ๑๐๐  
มีความรู้และ 
มีจิตสำนึกในการ
ดูแลสิ่งแวดล้อม 
ท้ังในบริเวณ
บ้านเรือนและ
ชุมชน 

1. สภาพแวดล้อมในบ้าน 
และบริเวณโดยรอบ รวมถึง
หมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีเอื้อต่อ 
การมีสุขภาพดี ท้ังร่างกาย
และจิตใจ 
๒. เกิดสุขนิสัยท่ีดีในเรื่องการ
สุขาภิบาล สิ่งแวด ล้อมและ
พฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคล 
3. ป้องกันและลดอัตรา 
การเกิดโรคท่ีมีปัจจัย 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
4. เกิดสัมพันธภาพหรือ
บรรยากาศท่ีดีในครัวเรือน/
ชุมชน ช่วยให้ครอบครัว/
ชุมชนมีความอบอุ่น มีความ
รักเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 

กองสาธารณสุข
และ 

สิ่งแวดล้อม 

 
 
 

 
 
 
 

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

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่๑ : พัฒนาให้เป็นเมืองนา่อยู่รองรับการอยูอ่าศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๔ : พัฒนาด้านทรพัยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมใหก้้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
        ๔.๔ แผนงานสาธารณสุข 
 
ที ่  โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน (หมู่ 7 
ตำบลละหาร) 
(โครงการพระราช 
ดำริด้านสาธารณสุข) 
 
 

1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องเกีย่วกับ
การพัฒนาด้านน้ำ โภชนาการ 
สุขาภิบาลและสุขภาพอนามัย 
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดความรัก 
ความสามัคคีในหมู่บ้าน/ชุมชน  
3. เพื่อให้ประชาชนมจีติสำนึก 
และเห็นความสำคัญของการ
สุขาภิบาลท่ีพักอาศัย การสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานในครัวเรือน 
และใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนงบประมาณให้
ประชาชนหมู่ 7 ตำบล      
ละหาร จำนวน ๓๐๐ คน
ได้รบัความรู้ด้านสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและร่วมกัน
รณรงค์ทำความสะอาด
บ้านเรือนและสถานท่ีสำคัญ
ในชุมชน 

- - - - ๒๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน หมู่ท่ี 7 
ตำบลละหาร     
ร้อยละ ๑๐๐  
มีความรู้และ 
มีจิตสำนึกในการ
ดูแลสิ่งแวดล้อม 
ท้ังในบริเวณ
บ้านเรือนและ
ชุมชน 

1. สภาพแวดล้อมในบ้าน 
และบริเวณโดยรอบ รวมถึง
หมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีเอื้อต่อ 
การมีสุขภาพดี ท้ังร่างกาย
และจิตใจ 
๒. เกิดสุขนิสัยท่ีดีในเรื่องการ
สุขาภิบาล สิ่งแวด ล้อมและ
พฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคล 
3. ป้องกันและลดอัตรา 
การเกิดโรคท่ีมีปัจจัย 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
4. เกิดสัมพันธภาพหรือ
บรรยากาศท่ีดีในครัวเรือน/
ชุมชน ช่วยให้ครอบครัว/
ชุมชนมีความอบอุ่น มีความ
รักเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 

กองสาธารณสขุ
และ 

สิ่งแวดล้อม 

 
 
 

 
 
 
 

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

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่๑ : พัฒนาให้เป็นเมืองนา่อยู่รองรับการอยูอ่าศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๔ : พัฒนาด้านทรพัยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
        ๔.๔ แผนงานสาธารณสุข 
 
ที ่  โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

8 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน (หมู่ 8 
ตำบลละหาร) 
(โครงการพระราช 
ดำริด้านสาธารณสุข) 
 
 

1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องเกีย่วกับ
การพัฒนาด้านน้ำ โภชนาการ 
สุขาภิบาลและสุขภาพอนามัย 
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดความรัก 
ความสามัคคีในหมู่บ้าน/ชุมชน  
3. เพื่อให้ประชาชนมจีิตสำนึก 
และเห็นความสำคัญของการ
สุขาภิบาลท่ีพักอาศัย การสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานในครัวเรือน 
และใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนงบประมาณให้
ประชาชนหมู่ 8 ตำบล      
ละหาร จำนวน ๓๐๐ คน
ได้รบัความรู้ด้านสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและร่วมกัน
รณรงค์ทำความสะอาด
บ้านเรือนและสถานท่ีสำคัญ
ในชุมชน 

- - - - ๒๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน หมู่ท่ี 8
ตำบลละหาร     
ร้อยละ ๑๐๐  
มีความรู้และ 
มีจิตสำนึกในการ
ดูแลสิ่งแวดล้อม 
ท้ังในบริเวณ
บ้านเรือนและ
ชุมชน 

1. สภาพแวดล้อมในบ้าน 
และบริเวณโดยรอบ รวมถึง
หมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีเอื้อต่อ 
การมีสุขภาพดี ท้ังร่างกาย
และจิตใจ 
๒. เกิดสุขนิสัยท่ีดีในเรื่องการ
สุขาภิบาล สิ่งแวด ล้อมและ
พฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคล 
3. ป้องกันและลดอัตรา 
การเกิดโรคท่ีมีปัจจัย 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
4. เกิดสัมพันธภาพหรือ
บรรยากาศท่ีดีในครัวเรือน/
ชุมชน ช่วยให้ครอบครัว/
ชุมชนมีความอบอุ่น มีความ
รักเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 

กองสาธารณสุข
และ 

สิ่งแวดล้อม 

 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



12 
 

  
 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 3/2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่๑ : พัฒนาให้เป็นเมืองนา่อยู่รองรับการอยูอ่าศยัของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๔ : พัฒนาด้านทรพัยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมใหก้้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
        ๔.๔ แผนงานสาธารณสุข 
 
ที ่  โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

9 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน (หมู่ 9 
ตำบลละหาร) 
(โครงการพระราช 
ดำริด้านสาธารณสุข) 
 
 

1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องเกีย่วกับ
การพัฒนาด้านน้ำ โภชนาการ 
สุขาภิบาลและสุขภาพอนามัย 
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดความรัก 
ความสามัคคีในหมู่บ้าน/ชุมชน  
3. เพื่อให้ประชาชนมจีิตสำนึก 
และเห็นความสำคัญของการ
สุขาภิบาลท่ีพักอาศัย การสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานในครัวเรือน 
และใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนงบประมาณให้
ประชาชนหมู่ 9 ตำบล      
ละหาร จำนวน ๓๐๐ คน
ได้รบัความรู้ด้านสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและร่วมกัน
รณรงค์ทำความสะอาด
บ้านเรือนและสถานท่ีสำคัญ
ในชุมชน 

- - - - ๒๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน หมู่ท่ี 9
ตำบลละหาร     
ร้อยละ ๑๐๐  
มีความรู้และ 
มีจิตสำนึกในการ
ดูแลสิ่งแวดล้อม 
ท้ังในบริเวณ
บ้านเรือนและ
ชุมชน 

1. สภาพแวดล้อมในบ้าน 
และบริเวณโดยรอบ รวมถึง
หมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีเอื้อต่อ 
การมีสุขภาพดี ท้ังร่างกาย
และจิตใจ 
๒. เกิดสุขนิสัยท่ีดีในเรื่องการ
สุขาภิบาล สิ่งแวด ล้อมและ
พฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคล 
3. ป้องกันและลดอัตรา 
การเกิดโรคท่ีมีปัจจัย 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
4. เกิดสัมพันธภาพหรือ
บรรยากาศท่ีดีในครัวเรือน/
ชุมชน ช่วยให้ครอบครัว/
ชุมชนมีความอบอุ่น มีความ
รักเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 

กองสาธารณสุข
และ 

สิ่งแวดล้อม 

 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



13 
 

  
 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 3/2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่๑ : พัฒนาให้เป็นเมืองนา่อยู่รองรับการอยูอ่าศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๔ : พัฒนาด้านทรพัยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมใหก้้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
        ๔.๔ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

10 โครงการสมาชิกใหม่ใน
ชุมชนพัฒนาการสมวัย 
 
 

๑. เพื่อให้ความรู้แก่หญิง
หลังคลอดและญาติใน
การเตรียมความพร้อม
สำหรับคุณแม่ในการดูแล
ตนเองและบุตร 
๒. เพื่อส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมและให้เด็กท่ี
ได้รับการเลี้ยงด้วยนมแม่
มีพัฒนาการสมวัย 
๓. เพื่อสร้างขวัญและ
กำลังใจแก่มารดาในการ
เลี้ยงดูบตุร 
๔. เพื่อสร้างความรักและ
ความอบอุ่นในครอบครัว 

ออกเยี่ยมบ้าน/ให้คำแนะนำ/
ให้ความรู้สนับสนุนเครื่องดื่ม
บำรุงสุขภาพ (นม) จำนวน ๙๐ 
กล่อง/๙๐ วัน แก่มารดาหลัง
คลอดท่ีเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
ในเขตพื้นท่ี จำนวนไมต่่ำกว่า 
๒๐ คน 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - ๕๐,๐๐๐ 
 

 -  มารดาหลังคลอดใน
ตำบลละหารไดร้ับการ
ดูแลสุขภาพ และ
ได้รับความรู้ สามารถ
ปฏิบัติตน ในการดูแล
สุขภาพตนเองและ
ทารกได้อย่างถูกต้อง 
ร้อยละ ๑๐๐ 
- ทารก ร้อยละ ๑๐๐ 
ท่ีเข้าร่วมโครงการ
ได้รับการเลี้ยงด้วย 
นมมารดามีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง       

- มารดาหลังคลอดมี
ความรู้สามารถปฏิบัติตน
ได้ถูกตอ้งในการเลี้ยงดู
บุตร 
- มารดาและทารกหลัง
คลอดมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตสมบูรณ์ 
แข็งแรง 
- มารดาท่ีเลี้ยงลูกด้วยนม
แมเ่กิดความรักความ
ผูกพันจากแมสู่่ลูก เกิด
ความอบอุ่นในครอบครัว 

กองสาธารณสุข
และ 

สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่๑ : พัฒนาให้เป็นเมืองนา่อยู่รองรับการอยูอ่าศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๔ : พัฒนาด้านทรพัยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมใหก้้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
        ๔.4 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่  โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

11 โครงการส่งเสริมทันต
สุขภาพเด็กปฐมวัย 
 
 
 

1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยเรียน 
รู้จักการใช้แปรงสีฟัน ยาสีฟัน 
และการแปรงฟันท่ีถูกต้อง 
2. เพือ่เป็นการกระตุ้นให้
ผู้ปกครองเห็นความ สำคัญ
ของสุขภาพในช่องปาก ท่ีมี
ผลกระทบต่อการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
3. เพื่อลดปัญหาพัฒนา การ
ด้านร่างกายล่าช้าและน้ำหนัก
ตัวต่ำกว่าเกณฑ์ 
4. เพื่อลดการเกิดโรคฟัน
น้ำนมผุในเด็กปฐมวัยและ 
เด็กวัยเรียน และการเกิด 
โรคในช่องปาก 

- ให้ความรู้แก่เด็กปฐมวัยใน
การแปรงฟันท่ีถูกวิธี พร้อม
มอบอุปกรณ์ในการดูแล
สุขภาพช่องปาก จำนวน  
๑ ชุด เด็กก่อนวัยเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พืน้ท่ี จำนวน ๗ ศูนย์  
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

๑๐๐,๐๐๐ เด็กปฐมวัยในเขต
พื้นท่ีได้รับความรู้
การดูแลสุขภาพใน
ช่องปาก สามารถ
แปรงฟันได้อย่าง
ถูกวิธี อย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ 

- เด็กปฐมวัยใช้แปรงสีฟัน  
ยาสีฟัน พร้อมท้ังแปรงฟัน 
ได้ถูกวิธี 
-  ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัยเกิด
จิตสำนึกและเห็นความ สำคัญ
ของการดูแลสุขภาพในช่องปาก
ของเด็ก เพื่อป้องกันการเกิด 
โรคในช่องปากได้ถูกต้อง 
-  เดก็ปฐมวัยมีพัฒนาการ
ทางดา้นร่างกายสมวัยและ 
มีน้ำหนักตามเกณฑ์ 
-  เด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน
ไม่เกิดโรคฟันน้ำนมผุและ 
อัตราการเกิดโรคในช่องปาก
ลดลง 

กอง 
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

รวม - - - - - - - 330,000 - - - 
 
 

 
 
 
 
 

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

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่๑ : พัฒนาให้เป็นเมืองนา่อยู่รองรับการอยูอ่าศัยของประชาชนทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาด้านทรพัยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมใหก้้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
        ๔.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 
ที ่  โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

1 
 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียน
ผู้สูงอายุตำบลละหาร) 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้
อยู่อย่างมีคุณค่า 

ผู้สูงอายุในพื้นท่ี ประมาณ 
100 คน 

- - - - 35๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุได้รับการ
พัฒนา ร้อยละ 80 

ผู้สูงอายุได้รับความรู้และ
สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ 
ในชีวิตประจำวันได้ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติคนพิการ ผู้ดูแลคน
พิการและคนในครอบครัว
คนพิการ 

เพื่อให้คนพิการ ผู้ดูแลคน
พิการหรือญาติ มีชีวิต
ความเป็นอยู่และสามารถ
ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

คนพกิาร ผู้ดูแลคนพิการ
หรือญาติในพื้นท่ีประมาณ 
80 คน 

- - - - 100,000 คนพิการ ผู้ดูแลคน
พิการหรือญาต ิมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
ร้อยละ 80 

คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการหรือ
ญาติสามารถดำรงชีวิตได้อย่าง
ปกติสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

รวม - - - - - - - 450,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่๑ : พัฒนาให้เป็นเมืองนา่อยู่รองรับการอยูอ่าศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๔ : พัฒนาด้านทรพัยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมใหก้้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
        ๔.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
ที ่  โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

๑ โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน
เข้มแข็ง 

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับประชาชนในพื้นท่ี 

ประชาชนผู้สนใจ ในพื้นท่ี 
ประมาณ 80 คน 

- - - - 10๐,๐๐๐ ประชาชนมีภูมิคุ้มกัน
ท่ีดี ร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถ
สร้างเครือข่าย ความเข้มแข็ง
และมีภูมิคุ้มกันทางสังคม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
และบทบาทสตรีตำบล 
ละหาร 

เพื่อใหส่้งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมด้านสตรีและ
ครอบครัว 

สตรีและครอบครัว ใน
พื้นท่ีประมาณ 80 คน 

- - - - 100,000 สตรีและครอบครัว
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
ร้อยละ 80 

สตรีและครอบครัวสามารถ
นำความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้   
ในชีวิตประจำวัน เกิดการ
พัฒนาท่ีดีขึ้น 

รวม - - - - - - - 200,000 - - - 
รวมท้ังสิ้น - - - - 1,080,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔) 

  องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดหาชุดอุปกรณ์ตามโครงการคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV จำนวน 4 ชุด ชุดละ 30,700 บาท  
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุเหร่าเขียว, ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะลอย,  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน๊ะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงประทีป 
 

- - - - 122,800 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒ การรักษา 
ความสงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เกษตร เครื่องสูบน้ำพร้อมท่อ แบบทอ่สูบน้ำพญานาค 
ท่อรอบเร็วสแตนเลส ขนาด 6 นิ้ว ยาว 6 เมตร พร้อมเครื่องยนต์เบนซิล  
จำนวน 2 ชุด ชุดละ 26,215 บาท (ราคาเป็นไปตามท้องตลาด) 
 

- - - - 52,430 
 

สำนักงานปลัด
อบต. 

3 การรักษา 
ความสงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เกษตร เครื่องสูบน้ำพร้อมท่อ แบบทอ่สูบน้ำพญานาค 
ท่อรอบช้าสแตนเลส ขนาด 8 นิว้ x 6 เมตร ชนิดเพลาใน หัวโต, ชุดแท่น 
วางมอเตอร์ มีล้อสำหรับเคลื่อนย้าย 2 ล้อ กระทะลอ้ขนาด 14 นิว้ พร้อม
เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 2 ชุด ชุดละ 96,800 บาท (รายละเอียดตามบญัชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ 2563) 
 

- - - - 193,600 
 

4 การรักษา 
ความสงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องอัดจารบี จำนวน 1 เครื่อง (ราคาเป็นไปตามท้องตลาด) - - - - 24,500 

5 การรักษา 
ความสงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรงุครุภัณฑ์ 

ปรับปรุงเปลี่ยนถังรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบยีน 81-9671 
ขนาด 6,000 ลิตร  
- ปรับปรุงซ่อมแซมโครงรถ (chassis) พร้อมทำส ี
- ตรวจเช็คซ่อมระบบเครื่องสูบน้ำเปลี่ยนซีล, ลูกปืน 
- เปลี่ยนถังบรรจุน้ำใหม ่ขนาด 6,000 ลิตร สร้างจากเหล็ก มีความหนาไม่
น้อยกว่า 3 มม. พรอ้มทางเดินข้างและราวกันตก เดินระบบท่อทางใหม่, ทาง
สูบน้ำด้านท้ายรถ, ทางส่งน้ำด้านท้ายรถ, ทางส่งน้ำขึ้นแท่นปืน, ทางรดน้ำต้นไม้
ซ้ายขวา, ทางพรมถนนและทางรับน้ำเขา้ถังบรรจุน้ำ 
 

- - - - 50๐,๐๐๐ 

แบบ ผ.๐๓ 
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 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 3/2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

    - ซ่อมเปลี่ยนซีลชุดวาลว์ดับเพลิงและซ่อมชุดปืนฉีดน้ำ 
- เปลี่ยนตู้เก็บอุปกรณ์ด้านท้าย ให้ใหญก่ว่าเดิม 
- เปลี่ยนเหล็กบังโคลนพร้อมแผ่นยาง 
- ตรวจเช็คระบบ ซ่อมระบบไฟจราจร ไฟสปอร์ตไลท์ ไฟส่องสว่าง 
 - พ่นสกีันสนิทและทำสี (รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด) 

      

รวม - - - - - - - - 893,330 - 
 

      หมายเหตุ  :  เป็นครุภัณฑ์ทีม่ิได้บรรจไุว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) จึงตอ้งเพิ่มเติมไวใ้นแผนฯ เพือ่ให้สามารถปฏบิัติงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสดุต่อประชาชน 


