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ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร   
Subdivision of Policy and Planning 

Laharn Subdistrict Administrative Organization (LSAO) 
โทร ๐ ๒๑๕๗ ๐๑๑๖ - ๑๘ ต่อ ๑๐๘ โทรสาร ๐ ๒๙๘๓ ๓๕๒๘ 



คำนำ 
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ปรากฏว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งเวียน
หนังสือ   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.6/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการ
กำหนดรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการ
จำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณแบบใหม่  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔ วรรค ๑๘ การแก้ไข หมายความว่า การ
แก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญ
เดิมเปลี่ยนแปลงไป และหมวด ๔ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่า      สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอและจังหวัดทราบด้วย 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายและให้การบริหารราชการให้ทันต่อสภาวการณ์
และสถานการณ์ที ่เกิดขึ ้นจริงในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลละหารจึงมีความประสงค์ขอแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ซึ่งการแก้ไขในครั้งนี้ไม่ทำให้
วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
 
 
         องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
        กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
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เหตุผลความจำเป็น                  ๑ 
บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)           ๒ - ๒๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑- 
เหตุผลและความจำเปน็ 

 
  “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา
ตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา 
รายละเอียดที่ปรากฏในโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้น สำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็น
แผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพ่ิ มเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  “ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ
และจังหวัดทราบด้วย” 

 ทั ้งนี ้ องค์การบริหารส่วนตำบลละหารได้อนุมัต ิและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น                   
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลละหารมีความ
จำเป็น  ต้องเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบงบประมาณแบบใหม่ เพื่อให้ตรงกับหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.6/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลละหารจึงได้จัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔) เพื่อให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับ
รูปแบบงบประมาณรายจ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และนำไปใช้ในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีต่อไป  
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 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข (ครั้งท่ี 2/2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

 

บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
แก้ไข (ครั้งที่ 2/๒๕๖4) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

 

     - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 87  
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่๑ : พัฒนาใหเ้ป็นเมืองน่าอยูร่องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๑ : พัฒนาเมอืงนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบรุีเพื่อการอยู่อาศยัของประชาชนอย่างมีความสุข 

             ๑.๓ ข้อความเดิม แผนงานเคหะและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตวัชี้วัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
ซอยพันพฤกษ์ หมู่ที ่๑ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและ
ไดม้าตรฐานในการสัญจรไป
มาตลอดจนเป็นระบบระบาย
น้ำมิให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ 

ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยพันพฤกษ์ หมูท่ี่ ๑ ตามแบบ
ของ อบต.ละหาร 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชนได้รบัความ
สะดวกในการสญัจร 
ร้อยละ ๘๐ 
- สามารถระบายน้ำ
ท่วมขังได ้ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและได้รับ
ประโยชน์จากการ
ป้องกันน้ำท่วมในพื้นที ่

กองช่าง 

 
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 88  
              ๑.๓ ข้อความเดิม แผนงานเคหะและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

8 ซ่อมแซมถนนทางเขา้ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กน๊ะฮ์ฎอตุ๊ลอิสลาฮ ์
หมู่ที่ ๒ พร้อมวางท่อระบายน้ำ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 
และได้มาตรฐาน ในการสัญจร
ไปมาตลอดจนเป็นระบบ
ระบายนำ้ มิให้เกิดน้ำทว่มขัง
ในพื้นที่ 

ซ่อมแซมถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเลก็น๊ะฮ์ฎอตุ๊ล  
อิสลาฮ ์พร้อมวางท่อระบายน้ำ ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร 
ตามแบบของ อบต.ละหาร 

    ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ร้อยละ ๘๐ 
- สามารถระบายน้ำ
ท่วมขังได้ ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและได้รับ
ประโยชน์จากการ
ป้องกันน้ำท่วมในพื้นที ่

กองช่าง 

10 โครงการซ่อมแซมถนนใน
หมู่บ้านบวัทองธาน ี๕ หมู่ที่ ๒ 

ซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านบัวทองธาน ี๕ หมู่ที่ ๒ ตาม
แบบของ อบต.ละหาร 

    ๕๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

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

 

    - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 89 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑ : พัฒนาใหเ้ป็นเมืองน่าอยูร่องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ยุทธศาสตร์ที ่๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบรุีเพื่อการอยู่อาศยัของประชาชนอย่างมีความสุข 

           ๑.๓ ข้อความเดิม แผนงานเคหะและชมุชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตวัชี้วัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
ทางเข้า-ออก พร้อมวางท่อ
ระบายนำ้ หมู่บา้นลภาวัล ๑๒ 
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ 
และได้มาตรฐาน ในการ
สัญจรไปมาตลอดจนเป็น
ระบบระบายน้ำมิให้เกิดนำ้
ท่วมขังในพื้นที่ 

ปรับปรงุถนนลาดยาง ทางเขา้-ออก พร้อมวางทอ่
ระบายนำ้ หมู่บา้นลภาวัล ๑๒ หมู่ที ่๓ ขนาดพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ ๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบของ อบต.
ละหาร 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ร้อยละ ๘๐ 
- สามารถระบายน้ำ
ท่วมขังได้ ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและได้รับ
ประโยชน์จากการ
ป้องกันน้ำท่วมในพื้นที ่

กองช่าง 

  
   - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 90 
              ๑.๓ ข้อความเดิม แผนงานเคหะและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๗ โครงการยกระดับถนนซอย 
ลุงหวัง หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 
และได้มาตรฐาน ในการ
สัญจรไปมาตลอดจนเป็น
ระบบระบายน้ำมิให้เกิดนำ้
ท่วมขังในพื้นที่ 

ยกระดับถนนซอยลุงหวัง หมู่ที ่๔ ระยะทางประมาณ 
๒๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบของ อบต.ละหาร 

- - - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ร้อยละ ๘๐ 
- สามารถระบายน้ำ
ท่วมขังได้ ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและได้รับ
ประโยชน์จากการ
ป้องกันน้ำท่วมในพื้นที ่

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



4 

 
  

 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข (ครั้งท่ี 2/2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

 

     - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 92 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่๑ : พัฒนาใหเ้ป็นเมืองน่าอยูร่องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ยุทธศาสตร์ที ่๑ : พัฒนาเมอืงนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบรุีเพื่อการอยู่อาศยัของประชาชนอย่างมีความสุข 

             ๑.๓ ข้อความเดิม แผนงานเคหะและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๘ โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
พร้อมวางท่อระบายนำ้ซอย 
อาจหาญ หมู่ที ่๖ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 
และได้มาตรฐาน ในการ
สัญจรไปมาตลอดจนเป็น
ระบบระบายน้ำ มิให้เกิดน้ำ
ท่วมขังในพื้นที่ 

ปรับปรงุถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยอาจ
หาญ หมู่ที ่๖ ตามแบบของ อบต. ละหาร 

- - - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ร้อยละ ๘๐ 
- สามารถระบายน้ำ
ท่วมขังได้ ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและไดร้ับ
ประโยชน์จากการ
ป้องกันน้ำท่วมในพื้นที ่

กองช่าง 

๒๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมวางท่อระบายนำ้ซอย 
ซอและห์ หมู่ที ่๖ (ต่อจากเดิม) 

ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยซอ
และห์ หมู่ที ่๖ (ตอ่จากเดิม) ตามแบบของ อบต.ละ
หาร 

- - - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

๓๐ โครงการซ่อมแซมถนนซอย 
สง่างาม หมู่ที่ ๖ 

ซ่อมแซมถนนซอยสง่างาม หมู่ที่ ๖ ตามแบบของ 
อบต.ละหาร 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



5 

 
  

 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข (ครั้งท่ี 2/2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

 

     - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 93 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑ : พัฒนาใหเ้ป็นเมืองน่าอยูร่องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๑ : พัฒนาเมอืงนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศยัของประชาชนอย่างมีความสุข 
     ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบรุีเพื่อการอยู่อาศยัของประชาชนอย่างมีความสุข 

             ๑.๓ ข้อความเดิม แผนงานเคหะและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตวัชี้วัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๑ โครงการซ่อมแซมถนนพรอ้ม
วางท่อระบายน้ำ ซอยโรงเรียน
สุเหร่าลากค้อน หมู่ที ่๖ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 
และได้มาตรฐาน ในการ
สัญจรไปมาตลอดจนเป็น
ระบบระบายน้ำ มิให้เกิด 
น้ำท่วมขังในพื้นที ่

ซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายนำ้ ซอยโรงเรียน
สุเหร่าลากค้อน หมู่ที ่๖ 

- - - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ร้อยละ ๘๐ 
- สามารถระบายน้ำ
ท่วมขังได้ ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและได้รับ
ประโยชน์จากการ
ป้องกันน้ำท่วมในพื้นที ่

กองช่าง 

๓๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยอาจหาญ (ต่อจากเดิม) ถึง
ปากซอย พร้อมวางทอ่ระบาย
น้ำ หมู่ที่ ๖ 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยอาจหาญ (ต่อจากเดิม) ถึง
ปากซอย พร้อมวางท่อระบายนำ้ หมู่ที ่๖ ตามแบบ
ของ อบต.ละหาร 

- - - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

๓๖ โครงการซ่อมแซมถนนริมคลอง
ลากค้อน หมู่ที ่๗ ตั้งแต่สะพาน
โรงเรียนสามัคคีวิทยา ถึง
สะพานวัดสามง่าม 

ซ่อมแซมถนนรมิคลองลากค้อน หมู่ที่ ๗ ตั้งแต่
สะพานโรงเรียนสามัคคีวิทยา ถึงสะพานวัดสามงา่ม 

- - - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๓๗ โครงการปรับปรุงถนน พร้อม
วางท่อระบายน้ำ ซอยวากฟั 
ซอย ๒ หมู่ที่ ๗ 

ปรับปรุงถนน พรอ้มวางทอ่ระบายน้ำ ซอยวากัฟ 
ซอย ๒ หมู่ที่ ๗ ตามแบบของ อบต.ละหาร 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

     - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 95 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑ : พัฒนาใหเ้ป็นเมืองน่าอยูร่องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๑ : พัฒนาเมอืงนนทบุรีเพือ่การอยู่อาศยัของประชาชนอย่างมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบรุีเพื่อการอยู่อาศยัของประชาชนอย่างมีความสุข 

              ๑.๓ ข้อความเดิม แผนงานเคหะและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตวัชี้วัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เลียบคลองลากค้อนใหญ่  
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 
และได้มาตรฐาน ในการ
สัญจรไปมาตลอดจนเป็น
ระบบระบายน้ำ มิให้เกิด 
น้ำท่วมขังในพื้นที ่

ก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองลากค้อนใหญ่ หมู่ที่ ๗ 
ยาวประมาณ ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร ยกระดับ ๑.๐๐ 
เมตร ตามแบบของ อบต.ละหาร 

- - - - ๕,๐๐๐,๐๐๐ - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ร้อยละ ๘๐ 
- สามารถระบายน้ำ
ท่วมขังได้ ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและได้รับ
ประโยชน์จากการ
ป้องกันน้ำท่วมในพื้นที ่

กองช่าง 

 
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 97 
               ๑.๓ ข้อความเดิม แผนงานเคหะและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากบา้นนายประเสริฐ อินเดริส 
ถึงบา้นสามหลัง หมู่ที ่๘  

เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 
และได้มาตรฐาน ในการ
สัญจรไปมาตลอดจนเป็น
ระบบระบายน้ำ มิให้เกิด 
น้ำท่วมขังในพื้นที ่

ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายประเสริฐ อินเดริส 
ถึงบ้านสามหลัง หมู่ที ่๘ ตามแบบของ อบต.ละหาร 

- - - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ร้อยละ ๘๐ 
- สามารถระบายน้ำ
ท่วมขังได้ ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและได้รับ
ประโยชน์จากการ
ป้องกันน้ำท่วมในพื้นที ่

กองช่าง 

๕๔ โครงการปรับปรุงถนนหน้า
โรงเรียนมัธยมสุเหร่าเขียว  
หมู่ที่ ๘ 

ปรับปรุงถนนหน้าโรงเรียนมัธยมสุเหร่าเขียว หมู่ที ่๘ 
ตามแบบของ อบต.ละหาร 

- - - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

๕๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นปลายคลองลำร ีหมู่ที่ ๘ 

ก่อสร้างถนน คสล. เส้นปลายคลองลำร ีหมู่ที่ ๘ ตาม
แบบของ อบต.ละหาร 

- - - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
  

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

 

    - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 99 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่๑ : พัฒนาใหเ้ป็นเมืองน่าอยูร่องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ยุทธศาสตร์ที ่๑ : พัฒนาเมอืงนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบรุีเพื่อการอยู่อาศยัของประชาชนอย่างมีความสุข 

             ๑.๓ ข้อความเดิม แผนงานเคหะและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖๗ โครงการก่อสรา้งถนนรมิคลอง
ลำร ีช่วงบ้านนายเสง่ียม  
เลาะเดรสุ ถึงบ้านสะมะ หมู่ที ่๘ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 
และได้มาตรฐาน ในการ
สัญจรไปมาตลอดจนเป็น
ระบบระบายน้ำ มิให้เกิด 
น้ำท่วมขังในพื้นที ่

ก่อสร้างถนนริมคลองลำร ีช่วงบ้านนายเสง่ียม เลาะ
เดรุส ถึงบ้านสะมะ หมู่ที ่๘ ตามแบบของ อบต. 
ละหาร 

- - - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ร้อยละ ๘๐ 
- สามารถระบายน้ำ
ท่วมขังได้ ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและได้รับ
ประโยชน์จากการ
ป้องกันน้ำท่วมในพื้นที ่

กองช่าง 

 
   - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 101 
        ๑.๓ ข้อความเดิม แผนงานเคหะและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗๒ โครงการปรับปรุงถนนใต้
สะพานข้ามคลองลำร ีหมู่ที่ ๙ 
เช่ือม หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 
และได้มาตรฐาน ในการ
สัญจรไปมาตลอดจนเป็น
ระบบระบายน้ำมิให้เกิด 
น้ำท่วมขังในพื้นที ่

ปรับปรุงถนนใต้สะพานข้ามคลองลำร ีหมู่ที่ ๙  
เช่ือม หมู่ที่ ๑ ตามแบบของ อบต.ละหาร 
 

- - - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ร้อยละ ๘๐ 
- สามารถระบายน้ำ
ท่วมขังได้ ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและได้รับ
ประโยชน์จากการ
ป้องกันน้ำท่วมในพื้นที ่

กองช่าง 

 
 
 
 

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

 

     - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 103  
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑ : พัฒนาใหเ้ป็นเมืองน่าอยูร่องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๑ : พัฒนาเมอืงนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศยัของประชาชนอย่างมีความสุข 
     ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบรุีเพื่อการอยู่อาศยัของประชาชนอย่างมีความสุข 

              ๑.๓ ข้อความเดิม แผนงานเคหะและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนที่ชำรุดในพื้นที่ตำบล
ละหาร เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ี
เส้นทางคมนาคมทีส่ะดวก
รวดเร็ว และได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา
ตลอดจนเป็นระบบระบาย
น้ำมิให้เกิดน้ำท่วมขังใน
พื้นที่ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในพื้นที่ตำบล
ละหาร เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ตามแบบของ อบต.ละหาร 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ - ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร ร้อยละ ๘๐ 
- สามารถระบายน้ำ
ท่วมขังได้ ร้อยละ 
๘๐ 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ไดร้ับประโยชน์จาก
การป้องกันน้ำทว่ม
ในพื้นที่ 

กองช่าง 

๘๔ โครงการปรับปรุงทางเชื่อม
เข้าหมู่บ้าน/ถนนซอยใน
เขตตำบลละหาร 

ปรับปรงุทางเช่ือมเข้าหมู่บ้าน/ถนนซอยใน
เขตตำบลละหาร ตามแบบของ อบต.ละหาร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

     - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 104  
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑ : พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยูร่องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 

    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดั ยุทธศาสตร์ที ่๑ : พัฒนาเมอืงนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
       ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงนนทบรุีเพื่อการอยู่อาศยัของประชาชนอย่างมีความสุข 
           ๑.๓ ข้อความเดิม แผนงานเคหะและชมุชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘๖ โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล. ข้ามคลอง ซอยพัน
พฤกษ์ หมูท่ี่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและได้มาตรฐานใน
การสัญจรไปมา ตลอดจน
เป็นระบบระบายน้ำมิให้
เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่   

ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลอง ซอยพนั
พฤกษ์ หมู่ที่ ๑ ตามแบบของ อบต. ละหาร 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาได้
สะดวก                
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
สามารถลดระยะ 
เวลาในการเดินทาง
ได้ดี 

กองช่าง 

๘๗ โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล. ข้ามคลอง พรอ้ม
ทางเดินเท้า คสล. จาก 
ปากคลองเกาะดอน  
เช่ือม หมู่ที่ ๓ 

ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลอง พรอ้ม
ทางเดินเท้า คสล. จากปากคลองเกาะดอน 
เช่ือม หมู่ที่ ๓ 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ 

๘๘ โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล. เช่ือมถนนหลัง รพ.
สต.สุเหร่าแดง กบั หมู่ที ่๒ 
ตำบลหน้าไม ้

ก่อสร้างสะพาน คสล. เช่ือมถนนหลัง รพ.
สต.สุเหร่าแดง กับ หมู่ที ่๒ ตำบลหน้าไม้ 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ 

๘๙ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
สะพานในพื้นที่ตำบล 
ละหาร ที่ชำรุดเสียหาย 

ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานในพื้นที่ตำบล 
ละหาร ที่ชำรุดเสียหาย ตามแบบของ  
อบต.ละหาร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 109  
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่๑ : พัฒนาใหเ้ป็นเมืองน่าอยูร่องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๑ : พัฒนาเมอืงนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศยัของประชาชนอย่างมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบรุีเพื่อการอยู่อาศยัของประชาชนอย่างมีความสุข 

                 ๑.๓ ข้อความเดิม แผนงานเคหะและชมุชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒1 โครงการก่อสร้างสะพาน
ทางเดินเท้า คสล. ซอยพันธ์
พฤกษ์ (ริมคลองลำโพ)  
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อใช้เป็นเส้นทางการคมนาคม
ของประชาชน 

ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. 
ซอยพันธ์พฤกษ ์(ริมคลองลำโพ)  
หมู่ที่ ๑ ตามแบบของ อบต.ละหาร 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรที่
สะดวกรวดเร็ว 
ร้อยละ ๗๐ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
และสามารถลด
ระยะเวลาในการ
เดินทางได้ดี 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

-  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 110  
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่๑ : พัฒนาใหเ้ป็นเมืองน่าอยูร่องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศยัของประชาชนอย่างมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบรุีเพื่อการอยู่อาศยัของประชาชนอย่างมีความสุข 

               ๑.๓ ข้อความเดิม แผนงานเคหะและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒3 โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า
พร้อมหลังคา ทางเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะลอย  
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อใช้เป็นเส้นทางการคมนาคม
ของประชาชน 

ก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคา 
ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้น
เกาะลอย หมู่ที ่๓ ตามแบบของ 
อบต. ละหาร 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรที่สะดวก
รวดเร็ว ร้อยละ ๗๐ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเรว็และ
สามารถลด
ระยะเวลาในการ
เดินทางได้ดี 

กองช่าง 

๑๒4 โครงการติดตัง้โครงหลังคา
ทางเดินเท้าปากคลองลากค้อน 
หมู่ที่ ๔ (ตรงข้ามมัสยิดอุ้ลยา) 

ติดตั้งโครงหลังคาทางเดินเท้าปาก
คลองลากค้อน หมู่ที่ ๔ (ตรงข้าม
มัสยิดอุ้ลยา) ตามแบบของ อบต. 
ละหาร 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ 

๑๒5 โครงการซ่อมแซมทางเดินเท้า 
จากปากคลองลากค้อน ถึงบ้าน
นายสมาน บุญยม หมู่ที่ ๔ 

ซ่อมแซมทางเดินเท้า จากปาก
คลองลากค้อน ถึงบา้นนายสมาน 
บุญยม หมู่ที ่๔ ตามแบบของ 
อบต. ละหาร 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ 

๑๒6 โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า 
คสล. ริมคลองลากค้อน จุดกลับ
รถใต้สะพานถนนสายบางบัว
ทอง-บางปะอิน หมู่ที่ ๕ 

ก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. ริม
คลองลากค้อน จุดกลับรถใต้
สะพานถนนสายบางบวัทอง - 
บางปะอิน หมู่ที่ ๕ ตามแบบ 
ของ อบต.ละหาร 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ 

๑๒8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ทางเดินเท้า คสล. ในพื้นที่ตำบล
ละหาร ที่ชำรุดเสียหาย เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตาม
แบบของ อบต.ละหาร 

ปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้า 
คสล. ในพื้นทีต่ำบลละหาร ที่ชำรดุ
เสียหาย เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตามแบบของ อบต. 
ละหาร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

 
 

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

 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 111  
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่๑ : พัฒนาใหเ้ป็นเมืองน่าอยูร่องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๑ : พัฒนาเมอืงนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศยัของประชาชนอย่างมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบรุีเพื่อการอยู่อาศยัของประชาชนอย่างมีความสุข 

                  ๑.๓ ข้อความเดิม แผนงานเคหะและชมุชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑29 โครงการก่อสรา้งท่อระบายน้ำ
จากสามแยกถึงคลองลำโพ  
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทว่มขังและ
สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว 

ก่อสร้างทอ่ระบายน้ำจากสามแยกถึง
คลองลำโพ หมู่ที่ ๑ ตามแบบของ 
อบต.ละหาร 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ แก้ไขปัญหานำ้ท่วม
ขังและระบายนำ้ได้ 
ร้อยละ ๕๐ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำทว่มขังใน
ผิวจราจรและ
ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเรว็ 

กองช่าง 

๑๓2 โครงการวางท่อระบายน้ำหน้า
หมู่บ้านปิ่นทองแลนด์ หมู่ที ่๕ 

วางท่อระบายน้ำหน้าหมูบ่้านปิ่นทอง
แลนด ์หมู่ที่ ๕ ตามแบบของ อบต.
ละหาร 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ 

๑๓4 โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนน
ข้างกุโบร์ หมู่ที่ ๖ 

วางท่อระบายน้ำถนนข้างกุโบร์ หมู่ที ่
๖ ตามแบบของ อบต.ละหาร 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 112  
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่๑ : พัฒนาใหเ้ป็นเมืองน่าอยูร่องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 

  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศยัของประชาชนอย่างมีความสุข 
           ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบรุีเพื่อการอยู่อาศยัของประชาชนอย่างมีความสุข 
               ๑.๓ ข้อความเดิม แผนงานเคหะและชมุชน แก้ไขเปน็ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓6 โครงการวางท่อระบายน้ำ 
จากกโุบร์ ถึงโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล 
(สุเหร่าเขียว) หมู่ที่ ๘ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทว่มขังและ
สามารถระบายน้ำได้อย่าง
รวดเร็ว 

วางท่อระบายน้ำ จากกโุบร์ ถึง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล (สุเหร่าเขียว) หมู่ที ่๘ 
ตามแบบของ อบต.ละหาร 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ แก้ไขปัญหานำ้
ท่วมขังและ
ระบายนำ้ได้  
ร้อยละ ๕๐ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำทว่มขัง
ในผิวจราจรและ
ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

๑๓7 โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ำ บริเวณโรงเรียนมัธยม
สุเหร่าเขยีว หมู่ที่ ๘ 

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณ
โรงเรียนมัธยมสุเหร่าเขียว หมู่
ที่ ๘ ตามแบบของ  
อบต. ละหาร 

- - - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๓8 โครงการวางท่อระบายซอย
โดม ตั้งแต่ถนนถึงคลองลำร ี
หมู่ที่ ๘ 

วางท่อระบายซอยโดม ตั้งแต่
ถนนถึงคลองลำร ีหมู่ที่ ๘ ตาม
แบบของ อบต.ละหาร 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ 

 
               ๑.๓ ข้อความเดิม แผนงานเคหะและชมุชน แก้ไขเปน็ แผนงานการเกษตร 

ที ่  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔0 โครงการขุดลอกคลอง 
ทกุคลองในเขตพื้นที่ 
ตำบลละหาร  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทว่มขัง
และสามารถระบายนำ้ได้
อย่างรวดเร็ว 

ขุดลอกคลองทุกคลองในเขต
พื้นที่ตำบลละหาร 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ แก้ไขปัญหา 
น้ำท่วมขังและ
ระบายนำ้ได้  
ร้อยละ ๕๐ 

ประชาชนได้
ประโยชน์จาก
การป้องกันน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 

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

 

- แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 113  
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่๑ : พัฒนาใหเ้ป็นเมืองน่าอยูร่องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศยัของประชาชนอย่างมีความสุข 
     ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบรุีเพื่อการอยู่อาศยัของประชาชนอย่างมีความสุข 

                 ๑.๓ ข้อความเดิม แผนงานเคหะและชมุชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔2 โครงการติดต้ังแผงโซลา่
เซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้า 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
กระแสไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้า ดังนี้  
- ติดต้ังบนดาดฟ้ามัสยิดน๊ะฮ์ฎอตุล๊อิสลาฮ ์
หมู่ที่ ๒ 
- ติดตั้งบริเวณโรงเรียนประสานสามัคคี
วิทยา หมู่ที่ ๓ 
- ติดต้ังบริเวณมัสยิดอุ้ลยา หมู่ที่ ๓ 
หรือบริเวณที่กำหนดในพื้นที่ตำบลละหาร 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ ๕๐ 

ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

๑๔4 โครงการตดิตั้งป้ายจราจร 
ป้ายบอกทาง และบอก
สถานที่ราชการตา่ง ๆ  
ในเขตพื้นที่ 

เพื่อความปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนนของยานพาหนะ 
ที่สัญจร 

ติดตัง้ป้ายจราจร ป้ายบอกทางและบอก
สถานที่ราชการตา่ง ๆ บริเวณที่กำหนด 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนได้รบั
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและ เกิด
ความปลอดภยั
ต่อประชาชนใน
เขตตำบล 

๑๔5 โครงการจัดทำสิง่อำนวย
ความปลอดภยัเพื่อปอ้งกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน 

ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในพื้นที่  โดยดำเนินการดังนี ้
-จัดทำลูกระนาด  
-ตีเส้นสะดุด 
-ติดต้ังกระจกเงาบริเวณทางโค้ง 
-ทำทางม้าลาย บริเวณโรงเรียน,ชุมชน 
-ติดตัง้สญัญาณเตือน/ไฟกระพริบ ฯลฯ  
บริเวณชุมชน ในพื้นที่ตำบลละหาร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

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

 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 114  
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่๑ : พัฒนาใหเ้ป็นเมืองน่าอยูร่องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั ยุทธศาสตร์ที ่๑ : พัฒนาเมอืงนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศยัของประชาชนอย่างมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบรุีเพื่อการอยู่อาศยัของประชาชนอย่างมีความสุข 

                 ๑.๓ ข้อความเดิม แผนงานเคหะและชมุชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔6 โครงการจัดทำสิง่อำนวย
ความปลอดภยัเพื่อปอ้งกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน 

เพื่อความปลอดภัยในการ
ใช้รถใชถ้นนของ
ยานพาหนะที่สัญจร 

ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในพื้นที่  โดยดำเนินการดังนี ้
-จัดทำลูกระนาด  
-ตีเส้นสะดุด 
-ติดต้ังกระจกเงาบริเวณทางโค้ง 
-ทำทางม้าลาย บริเวณโรงเรียน,ชุมชน 
-ติดตัง้สญัญาณเตือน/ไฟกระพริบ ฯลฯ  
บริเวณชุมชน ในพื้นที่ตำบลละหาร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและ เกิด
ความปลอดภยั
ต่อประชาชนใน
เขตตำบล 

กองช่าง 

๑๔7 โครงการก่อสร้างศาลาพัก
ผูโ้ดยสารริมทางสาธารณะ 

๑. ให้ประชาชนได้มีทีพ่ัก
สำหรับรอรถประจำทาง  
๒. เพื่อความปลอดภัย
สำหรับประชาชน 
 

ก่อสร้างศาลาพักผูโ้ดยสารริมทางสาธารณะ 
ดังนี้ บริเวณหน้า ม.ปิ่นทองแลนด์ หมู่ที ่๗, 
หน้า ม.วโิรจน์วิลล์ หมู่ที่ ๔, บริเวณถนน
สายบางบวัทอง-บางปะอิน, ขา้งร้านฟารีดา 
หมู่ที่ ๑, หนา้หมู่บา้นบัวทองธานี พารค์ ๓, 
พาร์ค ๕ หมู่ที ่๒, ตรงข้ามหมู่บา้นสุชา หมู่
ที่ ๕, ศาลาริมคลองลำรี บริเวณหลัง ม.
นครทองปาร์ควิวล์ หรือในบริเวณที่กำหนด 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีที่พัก  
รอรถโดยสาร
ได้รบัความ
สะดวก สบาย 
ร้อยละ๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

       - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 115  
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่๑ : พัฒนาใหเ้ป็นเมืองน่าอยูร่องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศยัของประชาชนอย่างมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบรุีเพื่อการอยู่อาศยัของประชาชนอย่างมีความสุข 

               ๑.๓ ข้อความเดิม แผนงานเคหะและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 
หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑49 โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงศาลา
ประชาคม/ศาลา
เอนกประสงค์/อาคาร
อเนกประสงค์ ประจำ
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ชุมชนและประชาชน
ในพื้นที่ได้มีสถานที่ในการ
ดำเนนิกิจกรรมการตา่ง ๆ    

ก่อสร้าง/ปรับปรุงศาลาประชาคม/ศาลาอเนกประสงค์ /
อาคารอเนกประสงค์ บริเวณหมู่บา้น/ชมุชน ดังนี้ 
ข้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๑, หมู่บ้านพารวย หมู่ที่ ๒, 
หมู่บ้านลภาวัล ๘ หมู่ที ่๒, หมู่บา้นภัทราวรรณ หมู่ที่ ๒, 
หมู่บ้านบวัทองธาน ีพาร์ค ๓, ๕  หมู่ที่ ๒, ชุมชนเกาะลอย 
หมู่ที่ ๓, บริเวณสะพานปากคลองลากค้อน หมู่ที่ ๔, บ้าน
คลองลากค้อน หมู่ที่ ๕, ด้านหนา้มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม หมู่ที่ ๘, 
โรงเรียนสอนศาสนา (บาแล) หมู่ที ่๘, บา้นคลองลำร ีหมู่ที่ 
๙ (ริมคลองลำร)ี, ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่บ้านนคร
ทองปาร์ควิว หมู่ที่ ๙,  หมู่บา้นซ่ือตรง หมู่ที่ ๙ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รบั
ความ
สะดวกสบาย               
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนได้มี
สถานที่ประชุม 
สำหรับ 
แลกเปลีย่น
ความรู้และ
ดำเนนิกิจกรรม
ต่าง ๆ 

กองชา่ง 

 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 122  
               ๑.๓ ข้อความเดิม แผนงานเคหะและชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่  โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๗0 ก่อสร้างห้องน้ำ
สาธารณะ ในเขตพื้นที ่
อบต.ละหาร                         

เพื่อให้ประชาชนมีหอ้งน้ำ
สาธารณะใช้อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ  ดังนี้  
บริเวณโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา หมู่ที่ ๓, หน้า ม.
นครทองปารค์วิวล์ หมู่ที่ ๙, บริเวณมัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห ์ 
หมู่ที่ ๙ หรอืบริเวณที่กำหนด ตามแบบของ อบต.ละหาร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รบั
ประโยชน์ รอ้ย
ละ ๕๐ 

ประชาชนมี
ห้องน้ำ
สาธารณะที่ได้
มาตรฐาน ใช้
อย่างเพียงพอ  

กองช่าง 

๑๗1 โครงการก่อสร้างศาลา
ท่าน้ำหลังหมู่บา้นนคร
ทองปาร์ควิวล์ หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้ชุมชนและประชาชน
ในพื้นที่ไดม้ีสถานที่ในการ
ดำเนนิกิจกรรมต่าง ๆ 

ก่อสร้างศาลาท่านำ้หลังหมู่บ้านนครทองปาร์ควิวล์ จำนวน 
๑ แห่ง 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รบั
ประโยชน์ ร้อย
ละ ๓๐ 

ประชาชนได้มี
สถานที่สำหรับ
ดำเนินกิจกรรม 
ต่าง ๆ 

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

 

       -  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 128  
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ : พัฒนาใหเ้ป็นเมืองทีเ่ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๒ : เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    ๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

               ๒.๑ ข้อความเดิม แผนงานบริหารงานทั่วไป แก้ไขเป็น แผนงานการเกษตร 
ที ่  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอนุรักษ์
พลังงานและส่งเสริม
พลังงานทดแทน 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชนมีความรู้
และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์พลังงาน 

จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการอนุรักษ์พลังงาน โดยมี
ประชาชนเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ๘๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ส่วนร่วม
อนุรักษ์
พลังงาน          
ร้อยละ ๗๐ 

ประชาชนมี
ความรู้และเกิด
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ์พลังงาน
เพิ่มมากขึ้น 

สำนักงานปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

        - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 137  
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ : พัฒนาใหเ้ป็นเมืองทีเ่ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๒ : เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    ๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

               ๒.๓ ข้อความเดิม แผนงานเคหะชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานการเกษตร 
ที ่  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตวัชี้วัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๕ โครงการ 
ชาวละหารร่วมใจ 
ลดมลพิษพิชิตโรค 

- เพื่อรณรงค์สรา้งจิตสำนึกให้
ประชาชนในตำบลละหาร
ช่วยกันกำจัดขยะมูลฝอยให้ถกู
วิธ ี
- เพื่อปอ้งกันการแพร่กระจาย
ของเช้ือโรคที่เกิดจากการสะสม
ของขยะมลูฝอยหรือสิ่งปฏกิูลที่
ตกค้างอยู่ในครวัเรือนและชุมชน 
- เพื่อกระตุ้นและรณรงค์ให้คน
ในชมุชน ครอบครวัต้องร่วมมือ
ร่วมใจกันจัดการโดยการลด คัด
แยกและนำขยะมูลฝอย กลบัมา
ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดโดยเร่ิม
จากระดับครัวเรือนขยายออก
ไปสู่ชุมชน ในหมู่บ้าน อันจะ
ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอย
ลดลงในที่สุด 
- เพื่อให้ประชาชนในตำบลละ
หารมีคุณภาพชวีิตที่ดี 

- รณรงค์ให้ความรูถ้ึงประโยชน์และโทษของ
มลพิษ ที่เกิดจาก 
ขยะมูลฝอยให้ประชาชนในชมุชนทราบทั้ง ๙ 
ชุมชน ผ่านสื่อป้ายประชาสัมพันธ ์
- กิจกรรม Big Cleaning Day ในชุมชน ๑ ครั้ง/
หมู่บ้าน  
- กิจกรรมขยะแลกสินค้าอปุโภค-บริโภคที่
จำเป็นตอ้งใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น นำ้ปลา 
น้ำตาล ผงซักฟอก ไข่ไก่ ฯลฯ ในชุมชน ๑ ครั้ง/
หมู่บ้าน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - ประชาชนในชุมชน 
ร้อยละ ๘๐ มีความรู้
ถึงประโยชน์และโทษ
ของมลพิษที่เกิดจาก
ขยะมูลฝอย 
- ชุมชนแออัดในเขต
พื้นที่ตำบลละหารที่
ได้รับการสนับสนุน
จากท้องถิ่น เกิดความ
สะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมากขึ้น 
-ปริมาณขยะมูลฝอย
ในพื้นที่ลดลง  

- ประชาชนมจีิตสำนึกใน
การช่วยกันกำจัดขยะมูล
ฝอยให้ถูกวิธ ี
- คนในชุมชนครอบครัว 
เกิดความรักสามัคคี 
ร่วมมือร่วมใจกันจัดการ
โดยการลด คัดแยกและ
นำขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ให้มากที่สุด 
ส่งผลให้ปริมาณขยะมูล
ฝอยลดลง 
- บ้านเมือง ชุมชนเกิด
ความสะอาดเป็นระเบยีบ
เรียบร้อย ชว่ยปอ้งกัน
และควบคุมการ
แพร่กระจายของเชื้อโรค
ที่เกิดจากการสะสมของ
ขยะมูลฝอยหรือสิง่ปฏกิูล
ที่ตกค้างอยู่ในครัวเรือน
และชุมชน 
- ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตทีดี่ 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิง่แวดล้อม 

 
 

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

 

       - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 138   
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ : พัฒนาใหเ้ป็นเมืองทีเ่ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๒ : เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    ๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

                ๒.๓ ข้อความเดิม แผนงานเคหะชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานการเกษตร 
ที ่  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตวัชี้วัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖ โครงการชาว 
ละหารร่วมใจ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู ้
ในการป้องกัน ควบคุม ภาวะ
คุกคามต่อสุขภาพและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
เป็นพิษ 
- เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนมีความรู้เกีย่วกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
ตลอดจนระเบยีบ กฎหมาย 
ข้อบัญญัติตำบลละหาร  
- เพื่อสร้างความตระหนัก 
ปลูกจิตสำนึก และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมการป้องกัน 
ควบคุม จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
ในชุมชน 

- จัดอบรมความรู้ นิทรรศการ ศึกษาดูงาน
ให้แก่ เด็ก เยาวชนประชาชนในชุมชน
ผูป้ระกอบการ และเจ้าของกจิการ  
- ประชาสัมพันธ์ความรู้โดย ทำปา้ย เอกสาร 
จดหมาย ฯลฯ ความรู้เกีย่วกับการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบัญญัติตำบล เผยแพร่ให้แก่เด็ก 
เยาวชน ประชาชน ผู้ประกอบการ เจ้าของ
กิจการ หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน  
ในเขตพื้นที่ตำบลละหาร 
- ตรวจสอบ ดูแล จัดการปัญหา
สภาพแวดล้อมในชุมชนตำบลละหาร 
- รณรงค์การจัดการ จัดทำ สารบำบัดบดั 
น้ำเสียในคูคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ  
ให้แก่ประชาชน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - ประชาชน
ผู้ประกอบการ เจ้าของ
กิจการและประชาชน 
ในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย   
เข้าร่วมโครงการ 
 ไม่ตำ่กวา่ ร้อยละ ๙๐ 
- ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในเขต
พื้นที่ตำบลละหาร  
ได้รับการจัดการดูแล 
ครอบคลุมพื้นที่ ไม่ต่ำ
กวา่ ร้อยละ ๘๐ 

-ประชาชนมีความรู้ในการ
ป้องกัน ควบคุม ภาวะ
คุกคามต่อสุขภาพและผล
การกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม
เป็นพิษเพิ่มขึ้น 
-ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบัญญัติตำบลละหารและ
ปฏิบัติตามระเบยีบ 
กฎหมาย เพิ่มขึ้น 
-ประชาชนมีความตระหนัก 
และมีจิตสำนึก และมีสว่น
ร่วมการป้องกัน ควบคุม 
จัดการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน
เพิ่มขึ้น 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิง่แวดล้อม 

 
 
 
 
 

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

 

         - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 141  
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ : พัฒนาใหเ้ป็นเมืองทีเ่ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๒ : เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    ๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

                  ๒.๓ ข้อความเดิม แผนงานเคหะชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานการเกษตร 
ที ่  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๙ โครงการ
อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.) 
ตำบลละหาร กับ
การจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย 
การปกปอ้งและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

- เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
อถล. ตำบลละหาร ให้มี
ประสิทธิภาพ 
- เพื่อให ้อถล. ตำบลละหาร    
ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที ่
ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.) 
- เพื่อให ้อถล. ตำบลละหาร  
ที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกบัการจัดการสิ่งปฏกิูลและ
มูลฝอย การปกปอ้งและรักษา
สิ่งแวดลอ้มไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมและ
สนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
อบต.ละหาร 
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 
อถล. ผ่านสื่อต่าง ๆ จำนวน ๙ หมู่บา้น 
- วัสดุอปุกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการ 
อถล. ตำบลละหาร 
- จัดกจิกรรมฝึกอบรมบทบาทหนา้ที่
ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
ตำบลละหาร จำนวน ๑๐๐ คน 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมและสนับสนุนอาสา 
สมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อบต. 
ละหาร 
- มีผู้สมัคร อถล. ตำบลละหาร 
จาก ๙ หมู่บา้น 
- ร้อยละ ๑๐๐ อถล.ตำบล  
ละหาร มีบัตรประจำตัว อถล. 
- ร้อยละ ๘๐ ของ อถล.ตำบล
ละหารได้รับการฝึกอบรม
บทบาทหน้าทีข่องอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
- ร้อยละ ๘๐ ของ อถล.ตำบล
ละหาร ที่เขา้รว่มโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจดา้น
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
- ร้อยละ ๘๐ ของ อถล.ตำบล
ละหาร ที่เข้ารว่มโครงการมี
ความพึงพอใจต่อการจัด
ฝึกอบรมฯ ในระดับดีมาก 

- มีการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน อถล. ตำบล 
ละหารให้มีประสิทธภิาพ
มากขึ้น 
- อถล. ตำบลละหาร มี
ความรู ้ความเขา้ใจใน
บทบาทหน้าทีข่อง
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.) มากขึ้น 
- อถล. ตำบลละหารได้
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
การปกปอ้งและรักษา
สิง่แวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิง่แวดลอ้ม 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 142   
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ : พัฒนาใหเ้ป็นเมืองทีเ่ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๒ : เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    ๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

                 ๒.๓ ข้อความเดิม แผนงานเคหะชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานการเกษตร 
ที ่  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๐ โครงการ อถล.
ตำบลละหารร่วม
ผลิตสื่อสร้างสรรค์
การจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสีย
อันตราย 

- เพือ่ปลกูฝังจิตสำนึกให้ อถล 
.ตำบลละหาร รักษ์สิง่แวดล้อม 
- เพือ่ให ้อถล. ตำบลละหาร 
คิดสร้างสรรค์ผลิตสื่อ
สร้างสรรค์การจัดการขยะ   
มูลฝอยและของเสียอันตราย 

- จัดกจิกรรมประกวดแข่งขัน     
สื่อสรา้งสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม   
เช่น ประกวดเรยีงความ ประกวด
คำขวัญ ประกวดผลิตเร่ืองสั้น 
แข่งขันวาดภาพ ฯลฯ 
- กลุ่มเป้าหมาย อถล. ตำบล             
ละหาร เข้ารว่มประกวดแข่งขัน 
๑๐๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ อถล. ตำบล
ละหาร ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ประกวดแข่งขันสื่อสร้างสรรค์
ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ได้ผลิตสือ่สร้างสรรค์การ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย จำนวนไม่น้อยกว่า 
๑๐ ชิ้นงาน 

- อถล.ตำบลละหาร มี
จิตสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อม 
- ได้สื่อสร้างสรรค์ ด้าน
สิง่แวดลอ้ม จำนวน     
ไม่น้อยกวา่ ๑๐ ชิ้นงาน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิง่แวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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         - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 143    
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ : พัฒนาใหเ้ป็นเมืองทีเ่ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๒ : เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    ๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

                 ๒.๓ ข้อความเดิม แผนงานเคหะชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานการเกษตร 
ที ่  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๒ โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.) 
ตำบลละหาร 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.) ตำบลละหารให้มี
ความรู ้ความสามารถ และ
ประสบการณ์วิชาการต่าง ๆ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
- เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ทัศนคต ิการ
ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
- เพื่อให้นำความรู้จากการ
ทัศนศึกษาดูงานมาปรับใช้ให้
เข้ากับสภาพความเปน็อยู่ของ
ชุมชนในปัจจุบัน 
- เพื่อให้เกิดความรักความ
สามัคคีระหว่าง อถล. ใน
ตำบลละหาร  และสร้าง
สัมพันธภาพ ระหวา่ง อถล. 
กับเจ้าหนา้ที ่

- อบรมฟื้นฟูความรู้แก่ อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบล 
ละหาร 
- จัดการศึกษาดูงานของ อถล. 
ตำบลละหาร และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวขอ้ง ปีละ ๑ ครั้ง จำนวน 
๑๐๐ คน 

- ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ - อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.) ตำบลละหาร ร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับการพัฒนา 
- ร้อยละ ๘๐ ของ 
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.) ตำบลละหาร  ที่เขา้
ร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดโครงการฯ ในระดับ
ดีมาก 

- อาสาสมคัรท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.) ตำบลละหารมีความรู้ความ
มั่นใจในการปฏิบัติงานดา้น
สิ่งแวดล้อม 
- อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.) ตำบลละหารมี
ประสบการณ์และแนวคิดในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธภิาพ 
- อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.) ตำบลละหารสามารถนำ
ความรู้จากการศึกษาดูงานมาปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพความ
เป็นอยู่ของชุมชนในปัจจบุัน และ
นำมาถ่าย ทอดให้ประชาชนได้รับรู้ 
- เกิดความรกั ความสามัคคีสรา้ง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง อถล. กับ
เจ้าหน้าที ่

กอง
สาธารณสุข

และ
สิง่แวดล้อม 

 
 
 

 
 

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

 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 145   
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ : พัฒนาใหเ้ป็นเมืองทีเ่ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๒ : เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    ๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

                    ๒.๓ ข้อความเดิม แผนงานเคหะชุมชน แก้ไขเป็น แผนงานการเกษตร 
ที ่  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตวัชี้วัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๕ โครงการคลองสวย
น้ำใส (กำจัด
ผักตบชวาในลำ
คลอง) 

-เพื่อกำจัดผักตบชวาใน 
ลำคลองให้สะอาดน่ามอง 
-เพื่อให้ประชาสังคมทุกภาค
ส่วน เกิดจิตสำนกึและมีสว่น
ร่วมในการอนุรักษ ์รักษาคู  
ลำคลอง ในพื้นที่ ให้สะอาด 

- การกำจัดวัชพืชในลำคลอง  
ทุกคลองในเขตพื้นที่ตำบลละหาร 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ แหล่งน้ำ คูคลองที่ได้รบัการ
บำรุงรักษา ร้อยละ ๘๐ 
 
 

-น้ำในคลองมคุีณภาพที่ดีผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน  และ
ประชาชนมีจิตสำนกึรักษา
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

         - แผนพัฒนาทอ้งถิ่น เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2563 หน้า 5  
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ : พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 

          ๔.๑ ข้อความเดิม แผนงานบริหารงานทั่วไป แก้ไขเป็น แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที ่  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตวัชี้วัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรม 
ชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพบิัติ
ประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบล
ละหาร 

เพื่อให้ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติมีความรู้ ทกัษะ และ
ขีดความสามารถในการ
สนับสนุนภารกิจการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยใน
พื้นที่ 

- ผูเ้ข้ารับการอบรมจิตอาสาภัย
พิบัติ จำนวน 50 คน/รุ่น 
- ผู้สังเกตการณ์ ได้แก่ นกัเรียน 
จิตอาสา หลักสูตรพื้นฐานและ
หลักสูตรประจำ จำนวน 10 คน/
รุ่น 

- - 300,000 300,000 300,000 จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรมครบตามหลักสูตร  
ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 

- ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ ชว่ยเหลือเจา้พนักงานใน
การป้องกันฯ ได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว 
- ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของกองอำนวยการป้องกันฯ พื้นที่
เกิดสาธารณภยัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักงาน 
ปลัด อบต. 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 


