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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร จัดทำขึ้นตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๑๐.๓/ว 7467      
ลงวันที่  ๑4 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖3 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น        
(พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70) เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องและเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ     
ในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ใช้เป็นกรอบ
และแนวทางในการบริหารงานและการแก้ไขปัญหา ตลอดจนสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในเขต
ตำบลละหาร โดยมีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร โดยเสนอ
รูปแบบแผนงาน โครงการ ในช่วงระยะเวลา ๕ ปี คือ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหา 
และความต้องการของประชาชนในเขตตำบลละหาร 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เป็นเครื่องมือ
ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร สามารถดำเนินการพัฒนาตำบลละหารให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ สนับสนุนเป็นข้อมูล 
ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น สำหรับเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในเขต     
ตำบลละหาร 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร จะเปน็ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น ช่วยให้การดำเนินงานของหน่วยงานในเขตตำบลละหาร ตลอดจนการบริหารงานและ   
การติดตามประเมินผลของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลละหารสะดวกมากขึ้น ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เศรษฐกิจ และสังคมของตำบลละหารดีขึ้น ต่อไป 
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สารบัญ 
     หน้า 

ส่วนที ่๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน          ๑ - ๔6  

ส่วนที ่๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔7 - ๗6 

ส่วนที ่๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน             77 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
๑. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.๐๑) ๗8 - ๘3 
๒. รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.๐๒) 
➢ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชน         ๘4 - 90 
อย่างมีความสุข        
➢ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาการบรหิารจัดการ 91 - 98 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน     
➢ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 99 - ๑04 
ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิม       
➢ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 105 - ๑22 
ให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยัง่ยืน      
➢ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ๑23 - 124 
และสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้    
➢ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม      125 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม     

๓. บัญชีครุภัณฑ์ 126 – 128 

ส่วนที ่๔ การติดตามและประเมินผล  129 – 135 
 
 
 
 
 
 



สารบัญตาราง 
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ตารางที่ ๑.๑ แสดงข้อมูลแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ๑2 
ตารางที่ ๑.๒ แสดงข้อมูลเจ้าหน้าที่ตามลักษณะการปกครองท้องที่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  13 

      ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
ตารางที่ ๑.3 แสดงข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร  ๑4 
ตารางที่ ๑.4 แสดงข้อมูลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ๑4 
ตารางที่ ๑.๕ แสดงข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  14 
ตารางที่ ๑.๖ แสดงจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหารจำแนกตามเพศ  17
   ปี พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4 
ตารางที่ ๑.๗ แสดงจำนวนบ้านของตำบลละหารตามทะเบียนราษฎร์ 18 
ตารางที่ ๑.๘ แสดงจำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุของตำบลละหารตามทะเบียนราษฎร์ 19 
ตารางที่ ๑.9 แสดงจำนวนประชากรแยกตามประเภทอาชีพ ปี 2562 20 
ตารางที่ ๑.10 แสดงจำนวนนักเรียน/ห้อง/ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 21 
                   ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
ตารางที่ ๑.๑1 แสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 21 
  องค์การบริหารส่วนตำบล ปีการศึกษา ๒๕๖3 
ตารางที่ ๑.๑2 แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียน ห้อง ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนภาครัฐ 22 
   ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 
ตารางที่ ๑.๑๓ แสดงข้อมูลโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในเขตพ้ืนที่ 22 
  ตำบลละหาร 
ตารางที่ ๑.๑๔ แสดงข้อมูลสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่ตำบลละหาร 22 
ตารางที่ ๑.๑๕ ข้อมูลโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในสังกัดกรมศาสนาในเขตพ้ืนที่ตำบลละหาร 22 
ตารางที่ ๑.๑๖ แสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 23 

บ้านสุเหร่าแดง 
ตารางที่ ๑.๑๗ แสดงข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุเหร่าแดง 23 
ตารางที่ ๑.๑๘ แสดงข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 24 
   ตำบลบ้านสุเหร่าแดง 
ตารางที่ ๑.๑๙ แสดงจำนวนผู้ป่วยจำแนกตามสาเหตุการป่วย ๑๐ อันดับ ย้อนหลัง 3 ปี  24 

(พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖3) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุเหร่าแดง 
ตารางที่ ๑.๒๐ แสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 25 

ตำบลสุเหร่าเขียว 
ตารางที่ ๑.๒๑ แสดงข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุเหร่าเขียว 25 
ตารางที่ ๑.๒๒ แสดงขอ้มูลการให้บริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 26 
     ตำบลสุเหร่าเขียว 
ตารางที่ ๑.๒๓ แสดงจำนวนผู้ป่วยจำแนกตามสาเหตุการป่วย ๑๐ อันดับ ย้อนหลัง 3 ปี  26 

(พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖3) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุเหร่าเขียว 
 



สารบัญตาราง 
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ตารางที ่๑.๒๔ แสดงข้อมูลผู้ที่รับเงินอุดหนุนฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และผู้ที่ข้ึนทะเบียน 27 
     รับเงินอุดหนุนฯ เพ่ิมในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตารางที่ ๑.๒5 แสดงข้อมูลถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 28 
ตารางที่ ๑.๒๖ แสดงข้อมูลทางเดินและทางเท้าในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร 30 

ส่วนตำบลละหาร 
ตารางที่ ๑.๒๗ แสดงข้อมูลการก่อสร้างเข่ือนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เขื่อน ค.ส.ล.)  30 

ในเขตพ้ืนที่ตำบลละหาร 
ตารางที ่๑.๒๘ แสดงข้อมูลถนน/ซอย ที่ได้รับการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 31 
ตารางที ่๑.๒9 แสดงข้อมูลถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 31 
ตารางที่ ๑.๓๐ แสดงข้อมูลพ้ืนที่ทำการเกษตรจำแนกตามหมู่  33 
ตารางที่ ๑.๓๑ ตารางแสดงรายชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 35 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                          
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร | 1 

 
 
 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหารเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๔๐ 

และมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยการยกฐานะจาก  
สภาตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร มีเขตตำบลตามกฎหมาย
ว่าด้วยการปกครองลักษณะท้องที่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่     
๒ มีนาคม ๒๕๓๘ ซึ่งได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒ ตอนพิเศษ ๖ ง หน้า ๒๖ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๓๘ 

โดยกำหนดตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประกอบด้วย 
๑. ขนาดเป็นรูปตรารูปกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕ เซนติเมตร 
๒. รูปลักษณะใช้รูปมือประสานกันหน้ารูปลูกโลกและมีรวงข้าว ๒ รวง อยู่ด้านล่าง ขอบบนมีอักษร 

“อบต. ละหาร” ขอบล่างมีอักษร “อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี” 
 
 
 
 
 
 
 

 
ความหมายตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร คือ 
๑) คำว่า “ละหาร” เป็นภาษายาวี แปลว่า ที่ราบลุ่มมีลักษณะคล้ายท้องกระทะ เหมือนสภาพพื้นที่

ของตำบลละหาร 
๒) รูปมือประสานกันหน้ารูปลูกโลก ความหมายว่า สามัคคีร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลให้เจริญรุ่งเรือง สามัคคีกันทุกภาคส่วน   
๓) รวงข้าว แสดงถึง ความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรม พืชพันธุ์ธัญญาหาร

อุดมสมบูรณ ์
องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้  

(๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
(๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ  
(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ  
(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
(๕) การสาธารณูปการ  
(๖) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ  
(๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน  
(๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  

ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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(๙) การจัดการศึกษา  
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
(๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
(๑๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
(๑๔) การส่งเสริมกีฬา  
(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
(๑๘) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย  
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
(๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  
(๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์  
(๒๓) การร ักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเร ียบร ้อย และการอนามัย โรงมหรสพ                   

และสาธารณสถานอื่น ๆ  
(๒๔) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ  

สิ่งแวดล้อม  
(๒๕) การผังเมือง  
(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร  
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ  
(๒๘) การควบคุมอาคาร  
(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
(๓๑) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

องค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่   
ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
ตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง       
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้  

(๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (๑/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแล
การจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  

(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและ       
สิ่งปฏิกูล  

(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
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(๕) จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่
ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที ่เสนอแนะจากกองทุน         
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  

(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
(๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   
(๙) ปฏิบัติหน้าที ่อื ่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม       

ความจำเป็นและสมควร  
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหาร         

ส่วนตำบล ตามมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี ้ 

(๑) ให้มีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
(๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
(๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ  
(๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
(๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์  
(๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
(๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล  
(๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม  
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับพาณิชย์  
(๑๒) การท่องเที่ยว   
(๑๓) การผังเมือง 
การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ

ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
 

 1. ด้านกายภาพ 
 

๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ตำบล 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ตั ้งอยู ่ในเขตอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี อยู ่ห่างจาก

กรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ ๓๒ กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวเมืองนนทบุรี ประมาณ ๒๒ กิโลเมตร มีทางหลวง
แผ่นดินและทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ผ่านตำบลละหาร รวม ๓ เส้นทาง ได้แก ่

๑. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๐ : ถนนบางบัวทอง - สุพรรณบุรี 
๒. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๕ : ถนนบางบัวทอง - บางคูวัด 
๓. ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ : ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) 
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อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๙/๙ หมู่ที ่ ๖ ซอยศรีเพชร ถนน      
บางบัวทอง - สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (Latitude : 13.968263949740393 
Longitude : 100.40458112955093) ซึ่งอยู่ระหว่างที่ว่าการอำเภอบางบัวทองและสถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง 

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื ่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๓๔ ง    
หน้า ๑54 เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๑ การกำหนดเขตตำบลละหาร ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
หน้า ๑83 โดยให้มีเขตการปกครองรวม ๙ หมู่บ้าน คือ 

หมู่ที่ ๑ บ้านคลองลากค้อนเหนือ 
หมู่ที่ ๒ บ้านสุเหร่าลำรี 
หมู่ที่ ๓ บ้านละหาร 
หมู่ที่ ๔ บ้านเกาะดอน 
หมู่ที่ ๕ บ้านคลองลากค้อน 
หมู่ที่ ๖ บ้านลากค้อน 
หมู่ที่ ๗ บ้านสุเหร่าแดง 
หมู่ที่ ๘ บ้านลำรี 
หมู่ที่ ๙ บ้านคลองลำรี 

และให้มีอาณาเขต ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และตำบลคลองข่อย 

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีแนวเขตเริ ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่าง      
แนวคลองลัดยายเป้ากับแนวคลองลากค้อน บริเวณพิกัด PR ๔๖๕๔๗๘ ไปทาง   
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวกึ ่งกลางคลองลากค้อน ผ่านปากคลองโต๊ะเซ็น 
บริเวณพิกัด PR ๔๘๖๔๖๗ และปากคลองขุดใหม่ บริเวณพิกัด PR ๔๙๔๔๖๕   
ผ่านถนนสายบางบัวทอง-สุพรรณบุรี บริเวณพิกัด PR ๔๙๗๔๖๕ และปากคลอง
สามวา บริเวณพิกัด PR ๔๙๙๔๖๕ สิ้นสุดแนวเขตที่สามแยกจุดเชื ่อมระหว่าง   
คลองลากค้อนกับคลองลำโพ บริเวณพิกัด PR ๕๑๒๔๖๑ รวมระยะทางด้าน        
ทิศเหนือประมาณ ๔.๘ กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก    ติดต่อตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง และตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสามแยกจุดเชื่อมระหว่างคลองลากค้อน กับ 
คลองลำโพ บริเวณพิกัด PR ๕๑๒๔๖๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนว
กึ ่งกลางคลองลากค้อน ผ่านถนนสายสะพานนนทบุรี -บางบัวทอง (ทางหลวง
หมายเลข ๓๔๕) บร ิเวณพิก ัด PR ๕๔๘๔๑๙ ถึงคลองลำโพ บร ิเวณพิกัด              
PR ๕๕๗๔๑๓ ระยะทางประมาณ ๖.๖ กิโลเมตร ผ่านคลองลำโพไปตามทุ่งนาตาม
ทิศเดิม ระยะทางประมาณ ๘๕๐ เมตร ถึงคันดินกั้นน้ำชลประทาน พระอุดม -   
บางบัวทอง บริเวณพิกัด PR ๕๖๓๔๐๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนว         
กึ่งกลางคันดินกั้นน้ำชลประทานพระอุดม - บางบัวทอง ระยะทางประมาณ ๔๕๐ 
เมตร ถึงจุดเชื่อมระหว่างแนวคันดินกั้นน้ำชลประทานพระอุดม - บางบัวทองกับ
แนวคลองขุนมหาดไทย บริเวณพิกัด PR ๕๖๑๔๐๔ ไปทางทิศใต้ ตามแนวกึ่งกลาง
คลองขุนมหาดไทย ระยะทางประมาณ ๑.๔๕ กิโลเมตร สิ้นสุดแนวเขตที่คลองขุน
มหาดไทย บริเวณพิกัด PR ๕๖๐๓๙๑ รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 
๙.๓๕ กิโลเมตร 
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ทิศใต ้ ติดต่อตำบลพิมลราช และตำบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
จากคลองขุนมหาดไทย บริเวณพิกัด PR ๕๖๐๓๙๑ ไปทางทิศตะวันตก ผ่านทุ่งนา 
ระยะทางประมาณ ๓๕๐ เมตร ถึงคันดินกั้นน้ำชลประทานพระอุดม - บางบัวทอง 
บริเวณพิกัด PR ๕๕๖๓๙๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านสวน ไร่ นา 
ระยะทางประมาณ ๑.๒ กิโลเมตร ถึงคลองบางบัวทอง จุดเชื่อมกับคลองสามวัง     
ที่ปากคลองสามวัง บริเวณพิกัด PR ๕๔๕๓๙๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   
ตามแนวกึ่งกลางคลองบางบัวทอง ระยะทางประมาณ ๖๕๐ เมตร ถึงจุดเชื ่อม
ระหว่างแนวคลองบางบัวทองกับแนวคลองลำรี บริเวณพิกัด PR ๕๔๘๔๐๐ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ ่งกลางคลองลำรี ผ่านถนนสายตลิ ่งชัน  -          
บางบัวทอง บริเวณพิกัด PR ๕๓๔๔๐๗ สิ้นสุดแนวเขตที่จุดเชื่อมระหว่างคลองลำรี
ก ับคลองลากค ้อน บร ิ เวณพิก ัด  PR ๔๗๔๔๖๕ รวมระยะทางประมาณ                
๑๐ กิโลเมตร รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ ๑๒.๒ กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
จากจุดเชื ่อมระหว่างคลองลำรีและคลองลากค้อน บริเวณพิกัด PR ๔๗๔๔๖๕      
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางคลองลากค้อน สิ้นสุดแนวเขตที่จุด
บรรจบระหว่างคลองลากค้อนกับคลองลัดยายเป้า บริเวณพิกัด PR ๔๖๕๔๗๘    
รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ ๑.๔ กิโลเมตร 

ปัจจุบันตำบลละหารมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ทิศเหนือ ติดต่อตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี, ตำบลคลองข่อย อำเภอ
ปากเกร็ด และตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง และตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 

ทิศใต้ ติดต่อตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด และตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง และตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี
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ภาพแสดงท่ีตั้งและอาณาเขตของตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
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๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพทั่วไปตำบลละหารเป็นที่ราบลุ่มมีลำคลองโดยรอบ พื้นที่ส่วนใหญ่มีคลองทั้งธรรมชาติและ          
คูคลองที่ขุดขึ้นใหม่ไหลผ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่สองฝั่งคลองลำโพที่ผ่านทางด้านตะวันออกของตำบล  
ละหาร พื ้นที ่บริเวณนี้จะเป็นที ่ลุ ่มมาก ตำบลละหารมีสภาพพื้นที ่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและ           
ทำการเกษตร มีลำคลองที่สำคัญซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา   
พระยาบรรลือ ควบคุมทั้งตำบล นอกจากนี้พ้ืนที่บางส่วนของตำบลยังเป็นที่รองรับการขยายตัวในด้านอุตสาหกรรม 
ซึ่งมีการจัดสรรที่ดินและก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นอย่างหนาแน่น รวมถึงการขยายตัวของหมู่บ้านจัดสรร 
ร้านอาหาร ที่อยู่อาศัย ทำให้เริ่มเปลี่ยนแปลงจากชุมชนเกษตรกรรมเป็นชุมชนเมืองที่ได้รับความเจริญ แพร่กระจาย
จากกรุงเทพมหานคร 
 

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 

        ลักษณะภูมิอากาศส่วนใหญ่เป็นแบบร้อนชื้น ฤดูกาลแบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ -
เมษายน ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม และฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - มกราคม ได้รับอิทธิพลจาก
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง
ในช่วงนี้ และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ทำให้มีเมฆมาก
และฝนตกชุกในช่วงนี ้ เนื ่องจากลักษณะพื้นที ่เป็นที ่ราบลุ ่มมีความแตกต่างของระดับพื ้นดินเพียงเล็กน้อย         
สภาพภูมิอากาศจึงมีลักษณะค่อนข้างสม่ำเสมอตลอดพ้ืนที่ 
ที่มา : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6. ลักษณะภูมิอากาศ. http://reo06.mnre.go.th/EnviBase 

ตำบลละหาร มี ๓ ฤดู คือ 
➢ ฤดูฝน เริ ่มประมาณเดือนพฤษภาคม เกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ ่มพัดเข้าอ่าวไทย 

ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนพฤษภาคม หรือต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัด
ผ่าน ทำให้ฝนตกมากขึ้นในเดือนสิงหาคม - ตุลาคม เป็นระยะเวลาที่ฝนตกมากที่สุด ฝนที่ตกในระยะนี้ได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งจะได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชัน ซึ่งเคลื่อนตัวจากทางทะเล
จีนใต้ เข้ามาทางฝั่งประเทศเวียดนาม ซึ่งเกิดขึ้นในบางที หากปีใดมีพายุเข้ามาต่อเนื่องกัน ทำให้ฤดูฝนยาวนานกว่า
ปกตินั้นจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ โดยส่วนใหญ่ฤดูฝนจะหมดฝนประมาณกลางเดือนตุลาคม ปริมาณของน้ำฝนเฉลี่ย 
๑๐ ปีย้อนหลัง ประมาณ ๑,๔๖๙ มิลลิเมตร/ปี 

➢ ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 
เป็นระยะเปลี่ยนฤดูฝนเป็นฤดูหนาว ระยะนี้จะมีฝนตกน้อยไม่มากนัก ซึ่งจะมีลมพัดจากทางทิศเหนือมาใต้สลับกัน
เป็นระยะ ในเดือนธันวาคม-มกราคม ฤดูหนาวภายในตำบลละหารนี้จะไม่ถึงกับหนาวมาก เพราะส่วนใหญ่อากาศ
บริเวณนี้มีความชื้นสูงเนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งทะเลนัก 

➢ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายน
นั้นจะมีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุด แต่บางปีก็จะมีฝนตกบ้างเล็กน้อย 

(๑) อุณหภูมิ โดยทั่วไปฤดูร้อนอากาศจะร้อนไม่มากนัก ฤดูหนาวก็หนาวไม่มาก ส่วนในฤดูฝน
มีฝนตกชุกพอสมควร 

(๒) ความชื้น เมื่อเปรียบเทียบกับตำบลที่มีการปลูกพืชไม้ผล จะมีความชื้นที่น้อยกว่า แต่ก็จะ
มีความชื้นสูงกว่าภาคกลางตอนบน 

(๓) ปริมาณและการกระจายของน้ำฝน เฉลี่ยในรอบปีประมาณ ๑,๔๖๙ มิลลิเมตร โดยมี
การกระจายของฝน ๓ ช่วง คือ 
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➢ เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 
➢ เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 
➢ เดือนตุลาคมจะเป็นช่วงที่มีฝนตกมากท่ีสุด  

 
๑.๔ ลักษณะของดิน 
 

สภาพดิน ตำบลละหารมีสภาพดินเป็นดินเหนียว ประกอบด้วยกลุ่มชุดดิน ๓ กลุ่ม ดังนี้ 
(๑) กลุ่มดินชุด ๓ f 
(๒) กลุ่มดินชุด ๘ 
(๓) กลุ่มดินชุด ๑๑ f 
 

กลุ่มชุดดินที่ ๓ ชุดดินบางกอก (Bangkok Series: BK) 
ลักษณะโดยทั่วไป : เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนเป็นสีเทาเข้ม สีน้ำตาลปนเทาเข้ม ดินล่างเป็น  

สีเทาหรือสีน้ำตาลอ่อน มีจุดประสีน้ำตาลแก่ สีน้ำตาลปนเหลือง สีแดงปนเหลือง พบตามพ้ืนที่ราบลุ่มหรือราบเรียบ 
เป็นดินลึก มีการระบายน้ำเลว ฤดูฝนขังน้ำลึก ๒๐ - ๒๕ ซม. นาน ๔ - ๕ เดือน ฤดูแล้งดินแห้งแตกระแหงเป็นร่อง
กว้างลึก ถ้าพบบริเวณชายฝั่งทะเลมักมีเปลือกหอยอยู่ในดินชั้นล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง 
มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง ถ้าเป็นกรดเล็กน้อยมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ประมาณ ๕.๕ - ๖.๕ ส่วนดิน     
ชั้นล่างหากมีเปลือกหอยปะปน จะเป็นด่างหรือมีค่าความเป็นด่างประมาณ ๗.๕ - ๘.๐ 

กลุ ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนน้ำกร่อย อาจพบชั้นดินเลนของตะกอนน้ำทะเลที ่ไม่มี
ศักยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรดกำมะถันภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง    
ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ถ้าเป็นที่ลุ่มมาก ๆ จะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมในฤดูฝน โครงสร้างแน่น
ทึบ ดินแห้งแข็งและแตกระแหง ทำให้ไถพรวนยาก บางพื้นที่อาจพบชั้นดินเลนที่มีเกลือสะสมอยู่ในดินล่างและ     
น้ำท่วมขังในฤดูฝน ทำความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ำ  

ความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช : ในสภาพปัจจุบัน สภาพพื้นที่มีศักยภาพเหมาะสมในการทำนา 
เนื่องจากพื้นที่ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ เนื้อดินเป็นดินเหนียว การระบายน้ำเลว ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำขังที่ผิวดิน
นาน ๔ - ๕ เดือน แต่สามารถปลูกพืชไร่และพืชผักบางชนิดได้ ในช่วงฤดูแล้งหลังการเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ไม่เหมาะที่
จะปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น เพราะมีน้ำท่วมขังลึกในฤดูฝน อย่างไรก็ตามสามารถเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์จาก
นาข้าว เป็นปลูกพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักได้ ถ้าได้มีการพัฒนาที่ดินโดยการทำคันดินรอบพ้ืนที่เพาะปลูก เพ่ือป้องกัน
น้ำท่วมและยกร่องปลูกเพ่ือช่วยการระบายน้ำของดิน 

แนวทางการจัดการ :  
ปลูกข้าว ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบ

พืชปุ ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4 - 6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื ่ออายุ 50 - 70 วัน ปล่อยทิ ้งไว้              
1 - 2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16 – 20 - 0 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักดำ 35 - 40 วัน 
พัฒนาแหล่งน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้ำ หรือทำนาครั้งที่ 2 หรือใช้ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยทำ
ร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย คอก 1 - 2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ  

ปลูกพืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6 - 8 เมตร คูน้ำกว้าง 1.0 - 1.5 เมตร ลึก 0.5 - 1.0 เมตรหรือ
ถึงชั้นดินเลน ร่องแปลงปลูกอยู่สูงจากระดับน้ำที่เคยท่วมหรือมีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอก 1 - 2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุง
หลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 15 - 25 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บ
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ผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ำ และจัดระบบ
การให้น้ำในแปลงปลูก  

ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ : มีนำ้ท่วมขังในฤดูฝน ลึก 20 - 30 ซม. นาน 3 - 4 เดือน  
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ : ทำนาควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติ

ทางกายภาพของดินให้ดีขึ้น ทั้งยังเพ่ิมแร่ธาตุอาหารในดินให้แก่พืชอีกด้วย 
 

กลุ่มชุดดินที่ ๘ 
ลักษณะโดยทั่วไป : เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีลักษณะการทับถมเป็นชั้น ๆ ของดินและ

อินทรียวัตถุที่ได้จากการขุดลอกร่องน้ำ ดินล่างมีสีเทา บางแห่งมีเปลือกหอยปะปนอยู่ด้วย พบบริเวณที่ราบลุ่ม
ชายฝั่งทะเล ปัจจุบันเกษตรกรได้ทำการขุดยกร่องเพ่ือพืชผลต่าง ๆ เพ่ือให้สภาพพ้ืนดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป ตามปกติ 
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง pH ๖.๐-๗.๐ 

ลักษณะเด่น : กลุ่มชุดดินที่มีการยกร่อง เพ่ือเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดินจากนาข้าวเป็นพืชผักหรือไม้ผล 
ทำให้ลักษณะและสมบัติดินใน แต่ละพื้นที่ไม่สม่ำเสมอ ขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติดินเดิมก่อนมีการยกร่องและ
วิธีการเตรียมแปลงปลูก โดยทั่วไปจะนำดินชั้นล่างที่มีโครงสร้างแน่นทึบ ความอุดมสมบูรณ์ต่ำมาก ชั้นดินที่เป็นกรด
รุนแรงมากหรือเป็นดินเค็มมาไว้ที่ผิวดิน ทำให้ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช จำเป็นต้องมีปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ 
แก้ไขความเป็นกรดรุนแรงมากหรือความเค็มของดินก่อนที่จะมีการปลูกพืช มีระบบป้องกันน้ำท่วมและควบคุม
ระดับน้ำในร่องระหว่างแปลงปลูก พัฒนาแหล่งน้ำและจัดระบบการให้น้ำในแปลงปลูก 

คุณสมบัติของดิน : เป็นกลุ่มชุดดินที่มีการยกร่อง เนื้อดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว ดินบนมีลักษณะ
การทับถมเป็นชั้นๆ ของดินและอินทรียวัตถุที่ได้จากการขุดลอกร่องน้ำ ดินล่างมีสีเทา บางแห่งมีเปลือกหอยปะปน
อยู่ด้วย พบในบริเวณพื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งเกษตรกรได้ดัดแปลงพื้นที่เพื่อใช้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น หรือพืชไร่ ทำให้สภาพ
ผิวดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป ปฏิกิริยาดินของดินไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสมบัติของดินเดิมที่ยกร่อง แต่ส่วนใหญ่ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดปานกลางถึงด่างจัด 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินยกร่องบางแห่งพ้ืนที่ที่ยกร่องใหม่ ๆ จะมีปัญหาเรื่องดินเค็ม 
ปัญหา : ดินในกลุ่มนี้ได้รับการปรับปรุงบำรุงดินเป็นอย่างดี และได้ทำมานานแล้ว จึงถือว่าไม่มีปัญหา

แต่ประการใดในเรื่องคุณภาพของดิน แต่สำหรับดินตามชายทะเลบางแห่ง ซึ่งยกร่องใหม่อาจมีปัญหาเรื่องความเค็ม 
หรือถ้าเป็นดินที่ยกร่องในพื้นที่ที่เป็นดินกรดจัดจะพบปัญหาเรื่องความเป็นกรดของดิน ซึ่งต้องมีการปรับปรุงดิน
หรือแกไ้ขปัญหาดังกล่าว 

ความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช : การจัดชั ้นความเหมาะสมของกลุ ่มชุดดินที ่ ๘ นั ้นได้จัด          
ในการเกษตรคือ ใช้ปลูกไม้ผล พืชผักและปลูกพืชไร่บางชนิด พร้อมกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะปลา ควบคู่
กับการปลูกพืชดังกล่าว เนื่องจากได้มีการยกร่องปลูกพืชและมีร่องน้ำระหว่างร่องปลูกอยู่แล้ว เพียงแต่ปรับปรุงให้
เหมาะแก่การเลี้ยงปลาก็จะทำให้เกิดรายได้เสริม 

แนวทางการจัดการ : การยกร่องเพื่อเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดินจากนาข้าวเป็นพืชผักหรือไม้ผล ทำให้
ลักษณะและสมบัติดินในแต่ละพื้นที่ไม่สม่ำเสมอ ขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติดินเดิมก่อนมีการยกร่องและวิธีการ
เตรียมแปลงปลูก โดยทั่วไปจะนำดินล่างที่มีโครงสร้างแน่นทึบ มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ชั้นดินที่เป็นกรดรุนแรงมาก 
หรือเป็นดินเค็มมาไว้ที่ผิวดิน ทำให้ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช จำเป็นต้องมีการปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ แก้ไข
ความเป็นกรดรุนแรงมากหรือความเค็มของดินก่อนที่จะมีการปลูกพืช มีระบบป้องกันน้ำท่วมและควบคุมระดับน้ำ
ในร่องระหว่างแปลงปลูก พัฒนาระบบน้ำและจัดระบบการให้น้ำในแปลงปลูก 

กลุ่มชุดดินที่ ๑๑ 
ลักษณะโดยทั่วไป : เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีดำหรือเทาแก่ ดินล่างมีสีเทา และมีจุดประ

สีน้ำตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปนอยู่เป็นจำนวนมากในช่องดินล่างตอนบน และพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสาร
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จาโรไซต์ ในระดับความลึก ๕๐ - ๑๐๐ ซม. จากผิวดิน พบบริเวณที่ราบตามชายฝั่งทะเลหรือที่ราบลุ่มภาคกลาง    
น้ำแช่ขังลึก ๕๐ - ๑๐๐ ซม. นาน ๓ - ๕ เดือน บางพื้นที่จะขังนาน ๖ - ๗ เดือน เป็นดินลึก มีการระบายน้ำเลว      
มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดมาก ถึงเป็นกรดจัด pH ๔.๕ - ๕.๐ 

ลักษณะเด่น : กลุ่มดินเปรี้ยวจัดลึกปานกลางที่เกิดจากตะกอนน้ำทะเล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก 
การระบายน้ำเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ   

คุณสมบัติของดิน : เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลำน้ำ 
และตะกอนน้ำทะเล แล้วพัฒนาในสภาพน้ำกร่อย พบในบริเวณที่ราบลุ่มที่ห่างจากทะเลไม่มากนัก โดยเฉพาะที่ราบ
ลุ่มภาคกลาง มีน้ำแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึกที่มีการระบายน้ำเลวหรือค่อนข้างเลว เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว
หรือดินเหนียวจัด หน้าดินอาจแตกระแหงเป็นร่องลึกในฤดูแล้ง และมีรอยถูไถลในดิน ดินบนมีสีดำหรือสีเทาแก่ดิน
ล่างมีสีเทา และมีจุดประสีน้ำตาล สีเหลือง หรือ สีแดง ปะปนอยู่เป็นจำนวนมากในช่วงดินล่างตอนบน และพบจุด
ปะสีเหลืองฟางข้าวของสารจาโรไซต์ภายในระดับ ความลึก 50 - 100 ซม. มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมาก      
ถึง  เป็นกรดจัดมาก 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินเป็นกรดจัดมาก อาจขาดแร่ธาตุอาหารพืชพวกไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัส หรืออาจมีสารละลายพวกอลูมินัมและเหล็กมากเกินไปจนเป็นพิษต่อพืช ฤดูฝนน้ำแช่ขังนาน ๓ - ๗ เดือน 

ปัญหา : ดินเป็นกรดจัดมากหรือเป็นดินเปรี ้ยวจัดลึกปานกลางในช่วงความลึก 50 - 100 ซม.      
จากผิวดิน เกิดการตรึงของธาตุอาหารและมีสารที่เป็นพิษต่อพืชที่ปลูก มีโครงสร้างดินแน่นทึบ ดินแห้งแข็งและ
แตกระแหง ทำให้ไถพรวนยาก คุณภาพน้ำเป็นกรดจัดมาก ขาดแคลนแหล่งน้ำจืด และน้ำท่วมขังในฤดูฝน            
ทำความเสียหายกับพืชที่ไมช่อบน้ำ  

ความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช : เมื่อพิจารณาสภาพพ้ืนที่ ลักษณะเนื้อดินและการระบายน้ำของ
ดิน กลุ่มชุดดินที่ ๑๑ มีศักยภาพที่เหมาะสมที่จะใช้ทำนามากกว่าการปลูกพืชอย่างอื่น ที่มีข้อจำกัดในการปลูกข้าว 
คือ ความเป็นกรดจัดของดินทำให้ผลผลิตของข้าวตกต่ำ ในการที่จะนำกลุ่มชุดดินนี้ไปใช้ในการเพาะปลูกอย่างอ่ืน 
เช่น ไม้ผล หรือพืชผัก จำเป็นต้องมีการปรับปรุงดินหรือพัฒนาที่ดินจึงจะสามารถในการปลูกพืชดังกล่าวได้ 
เนื่องจากในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขังที่ผิวดินระหว่าง ๔ - ๖ เดือน การใช้ประโยชน์ที่ดิน ควรใช้รูปแบบไร่นาสวนผสม 

แนวทางการจัดการ :  
ปลูกข้าว ไถพรวนดินในขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ลดและควบคุมความเป็นกรดรุนแรงมากของ

ดินด้วยวัสดุปูน 500 - 1,000 กิโลกรัม/ไร่ โดยหว่านให้ทั่วแปลงปลูก ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3 - 4 สัปดาห์ หรือ
ไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด โสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4 - 6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ         
50 - 70 วัน ปล่อยไว้ 1 - 2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลัง
ปักดำ 35-45 วัน พัฒนาแหล่ง น้ำและระบบการให้น้ำไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้ำหรือใช้ทำนาครั้งที่ 2  

ปลูกพืชไร่ พืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6 - 8 เมตร คูน้ำ กว้าง 1.0 - 1.5 เมตร ลึก 0.5 - 1.0 
เมตร มีคันดินอัดแน่น ล้อมรอบ เพ่ือป้องกันน้ำท่วม ก่อนยกร่อง ควรแยกหน้าดินมาทับบนดินที่ขุดมาจากร่อง คูน้ำ 
หว่านวัสดุปูน 500 - 1,000 กิโลกรัม/ไร่ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้ำหรือขุดหลุม ปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/
หลุม ร่วมกับวัสดุปูน 6 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือ
ปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ตามชนิดพืชที่ปลูก เมื่อดินเกิดกรดเพิ่มขึ้น หว่านด้วยวัสดุปูน 500 - 
1,000 กิโลกรัม/ไร่ พัฒนาแหล่งน้ำและจัดระบบการให้น้ำในแปลงปลูก เพื่อใช้ล้างความเป็นกรดของดิน และ
ควบคุมไม่ให้ดินกรดเพ่ิมขึ้น 
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แผนที่แสดงความเหมาะสมของดิน 

 

 
 

 ศักยภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินของตำบลละหารมีศักยภาพมาก เนื่องจากอยู่ติด
กับกรุงเทพมหานคร มีความเชื ่อมโยงของการใช้ประโยชน์ที ่ดินอย่างต่อเนื ่อง ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าพื ้นที ่มี          
ความเชื ่อมต่อกันเป็นพื ้นที ่เมืองเดียวกัน โดยมีการใช้ประโยชน์ที ่ดินที ่มีความหลากหลายในส่วนของพื ้นที่         
พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย รวมถึงการมีโครงสร้างพื้นฐานที่ต่อเนื่องกัน และส่งผลให้การใช้ประโยชน์ที ่ดิน           
มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีความเจริญขึ้นอย่างมาก  
 แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินภาคเกษตรกรรม มีแนวโน้มลดลงโดยปรับเปลี่ยน    
การใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นโรงงานอุตสาหกรรม คลังเก็บสินค้า หมู่บ้านจัดสรร ร้านอาหารและพ้ืนที่อยู่อาศัยมากขึ้น 
รวมทั้งการเป็นพ้ืนที่รองรับการบริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยเนื่องจากได้รับความเจริญแพร่กระจาย
จากกรุงเทพมหานคร 

ที่มา : แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง 
 

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ 
ภายในตำบลมีคลองธรรมชาติเป็นแนวเขตตำบลเป็นส่วนใหญ่ อีกทั ้งยังมีลำคลองไหลผ่าน         

ทุกหมู่บ้าน มีอยู่ ๘ ลำคลอง ที่เป็นคลองธรรมชาติ คือ  
(๑) คลองลากค้อน (คลองนายกองโต) อยู่ในพื้นท่ี หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๖ และ หมู่ที่ ๗ 
(๒) คลองลำรี   อยู่ในพื้นท่ี หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๘ และ หมู่ที่ ๙  
(๓) คลองลำโพ   อยู่ในพื้นท่ี หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๓  
(๔) คลองเจ็ก (คลองขุดใหม่)  อยู่ในพื้นท่ี หมู่ที่ ๗ และ หมู่ที่ ๘ 
(๕) คลองตาคล้าย   อยู่ในพื้นท่ี หมู่ที่ ๗  
(๖) คลองเกาะดอน   อยู่ในพื้นท่ี หมู่ที่ ๔  
(๗) คลองถนนรถไฟเก่า  อยู่ในพื้นท่ี หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๕ 
(๘) คลองขุนนคร   อยู่ในพื้นท่ี หมู่ที่ ๒ 
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และอีก ๑ ลำคลอง เป็นคลองชลประทาน คือ คลองคันแอน อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๓    
น้ำในลำคลองสามารถนำไปใช้เพื่อการเพาะปลูกได้อย่างพอเพียง สภาพพื้นที่เป็นดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่
การเพาะปลูก ปัจจุบันมีการใช้พ้ืนที่เพ่ือการเกษตรน้อยลง เนื่องจากนำมาใช้สร้างโรงงานอุตสาหกรรม คลังเก็บ
สินค้า หมู่บ้านจัดสรร ร้านอาหาร ที่อยู่อาศัย ทำให้เริ่มเปลี่ยนแปลงจากชุมชนเกษตรกรรมเป็นชุมชนเมืองที่
ได้รับความเจริญแพร่กระจายจากกรุงเทพมหานคร 
    

ตารางท่ี ๑.๑ แสดงข้อมูลแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
  

หมู่
ที ่

บ่อบาดาลสาธารณะ บ่อน้ำตื้นสาธารณะ ประปาหมู่บา้น 
(ของ อปท.) 

ระบบประปา  
(การประปาส่วนภูมภิาค) แหล่งน้ำธรรมชาต ิ

จำนวน 
(แห่ง) 

ใช้ได้ 
(แห่ง) 

ใช้
ไม่ได้ 
(แห่ง) 

จำนวน 
(แห่ง) 

ใช้ได้ 
(แห่ง) 

ใช้ไม่ได้ 
(แห่ง) 

จำนวน 
(แห่ง) 

ใช้ได้ 
(แห่ง) 

ใช้
ไม่ได้ 
(แห่ง) 

จำนวน 
(แห่ง) 

ใช้ได้ 
(แห่ง) 

ใช้
ไม่ได้ 
(แห่ง) 

จำนวน 
(แห่ง) 

ใช้ได้ 
(แห่ง) 

ใช้
ไม่ได้ 
(แห่ง) 

๑ - - - - - - - - - ๑ ๑ - 1 1 - 
๒ - - - - - - - - - ๑ ๑ - ๓ ๓ - 
๓ - - - - - - - - - ๑ ๑ - 2 2 - 
๔ - - - - - - - - - ๑ ๑ - 2 2 - 
๕ - - - - - - - - - ๑ ๑ - 1 1 - 
๖ - - - - - - - - - ๑ ๑ - ๑ ๑ - 
๗ - - - - - - 1 1 - ๑ ๑ - 4 4 - 
๘ - - - - - - - - - ๑ ๑ - 1 1 - 
๙ - - - - - - - - - ๑ ๑ - ๑ ๑ - 

รวม - - - - - - 1 1 - ๙ ๙ - 16 16 - 
ที่มา : กองส่งเสรมิการเกษตร (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) 
 
    ๑.๖ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 

 

ตำบลละหาร มีพื้นที่ประมาณ ๑๑,๓๕๐ ไร่ พบว่าไม่มีพื้นที่ป่าไม้สงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 
ดังนั้น จึงเป็นผลทำให้พื้นที่สีเขียวเกษตรกรรม หรือสีเขียวที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
เมืองมีจำนวนน้อยหรือแทบจะไม่มี ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เนื่องจากพื้นที่มีจำกัด และ    
ส่วนใหญ่ ถูกนำไปใช้เป็นที่อยู่อาศัย ทำการเกษตรและสร้างโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 

2.1 เขตการปกครอง 
 

เขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร มีพื ้นที ่ครอบคลุมตำบลละหารทั ้งตำบล 
ประกอบด้วยหมู่บ้าน ๙ หมู่บ้าน รวมพ้ืนที่ปัจจุบันทั้งสิ้น ๑๘.๑๖ ตารางกิโลเมตร (๑๑,๓๕๐ ไร่) 

 

ตารางท่ี ๑.๒  แสดงข้อมูลเจ้าหน้าที่ตามลักษณะการปกครองท้องที่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลละหาร 

หมู่ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อหมู่บ้าน พื้นที่ (ตร.ม.) 
๑ นายสุรัช มะปูเลาะ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านถนนรถ (บ้านคลองลากค้อนเหนือ) ๙๑๓ 

นายสมชาย ระนาดแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 
นายศักดิ์นริน เด็นลเีมาะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 

๒ นายอนุศักดิ์ ซาเฮาะ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสุเหร่าลำร ี ๔๒๕ 
นายรัฐวัชร์ อัครพิศาลวัฒนา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 
นางสาวสุชัญญา เขม้นกิจ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 

๓ นายวิเชฐ เกิดน้อย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเกาะลอย (บ้านละหาร) ๗๕๐ 
นายดุษฎี นาทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 
นางสาวโชตินุช สร้อยระยา้ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 

๔ นายอนิรุจ ปูเตะ๊ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเกาะดอน ๕๘๕ 
นายอนุรักษ์ ปูเต๊ะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 
นายสมชาย นิมา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 

๕ นายมนเทียร นุ่มกลิ่น ผู้ใหญ่บ้าน บ้านคลองลากค้อน ๑,๗๕๐ 
นายสุนทร นุ่มกลิ่น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 
นางต้นอ้อ แสงจันทร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 

๖ นายไกรวรรณ อาจหาญ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านลากค้อน ๑,๐๓๑ 
นายทวี อาจหาญ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 
นายอนุชา อยู่เจริญ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 

๗ นายสมชาย จันทร์วงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสุเหร่าแดง ๒,๓๙๓ 
นายสมหวัง น้อยปลา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 
นายบุญส่ง เช้ือผูด้ ี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 

๘ นายนริต เจริญสุข ผู้ใหญ่บ้าน บ้านลำร ี ๑,๔๐๐ 
นายสุกิจ เจริญสุข ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 
นายสมชาย มะลิวลัย ์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 

๙ นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย กำนันตำบลละหาร บ้านคลองลำร ี ๒,๑๐๐ 
นางพรพนา นิมา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 
นางณิชกานต์ จตุเทน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 

 
 
 
 
 
  



                                                                                         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร | 14 

2.2 การเลือกตั้ง 
 

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหารในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจำนวนทั้งสิ้น 24,767 คน 
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน ๑8,838 คน แบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 8,961 คน เพศหญิง จำนวน 9,877 คน 
ตารางท่ี ๑.๓  แสดงข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

ประเภท ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) เพิ่มข้ึน (%) 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ปี ๒๕๕๙ ๗,๗๐๓ ๘,๕๕๓ ๑๖,๒๕๖ - 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ปี ๒๕๖๐ ๗,๙๑๖ ๘,๗๕๖ ๑๖,๖๗๒ ๒.๕๖ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ปี ๒๕๖๑ ๘,๒๐๗ ๙,๐๙๕ ๑๗,๓๐๒ ๓.๗๙ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ปี ๒๕๖๒ 8,616 9,496 18,112 4.69 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ปี ๒๕๖๓ 8,961 9,877 18,838 4.09 

ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอบางบวัทอง (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) 
 

นับจากจัดตั ้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร มีการเลือกตั ้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร         
ส่วนตำบลละหาร จำนวน ๕ ครั้ง โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และครั้งที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งมีข้อมูลสถิติการเลือกตั้ง ดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๑.๔ แสดงข้อมูลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เขต

เลือกตั้ง 
จำนวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง (คน) 

จำนวนผู้มา
ใช้สิทธิ (คน) 

ผู้ไม่ประสงค์
ลงคะแนน (คน) 

ร้อยละของ
ผู้มาใช้สิทธิ 

บัตร
เสีย 

ร้อยละของผู้
ไม่มาใช้สิทธิ 

อบต.  
ละหาร 

๑๓,๐๒๐ ๙,๐๖๘ ๑๖๑ ๖๙.๖๕ ๔๙๑ ๓๐.๓๕ 

ที่มา : งานกิจการสภา อบต. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

ตารางท่ี ๑.๕ แสดงข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
เขต

เลือกตั้ง 
(หมู่ที่) 

จำนวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง (คน) 

จำนวนผู้มา
ใช้สิทธิ (คน) 

ผู้ไม่ประสงค์
ลงคะแนน (คน) 

ร้อยละของ
ผู้มาใช้สิทธิ 

บัตร
เสีย 

ร้อยละของ 
ผู้ไม่มาใช้

สิทธิ 
๑ ๘๘๗ ๗๑๕ ๑๐ ๘๐.๖๑ ๒๔ ๑๙.๓๙ 
๒ ๒,๓๒๖ ๑,๔๔๙ ๔๒ ๖๒.๓๐ ๕๔ ๓๗.๗๐ 
๓ ๘๘๐ ๖๐๐ ๑๐ ๖๘.๑๘ ๑๔ ๓๑.๘๒ 
๔ ๑,๑๘๖ ๘๔๙ ๒๐ ๗๑.๕๙ ๑๔ ๒๘.๔๑ 
๕ ๒,๐๕๒ ๑,๓๔๖ ๓๐ ๖๕.๕๙ ๑๕ ๓๔.๔๑ 
๖ ๕๓๐ ๔๔๒ ๔ ๘๓.๔๐ ๑๐ ๑๖.๖๐ 
๗ ๑,๕๑๗ ๑,๑๕๗ ๒๖ ๗๖.๒๗ ๓๘ ๒๓.๗๓ 
๘ ๑,๒๙๓ ๑,๐๑๖ ๑๓ ๗๘.๕๘ ๒๓ ๒๑.๔๒ 
๙ ๒,๓๑๙ ๑,๔๗๖ ๓๔ ๖๓.๖๕ ๓๔ ๓๖.๓๕ 

รวม ๑๒,๙๙๐ ๙,๐๕๐ ๑๘๙ ๖๙.๖๗ ๒๒๖ ๓๐.๓๓ 
ที่มา : งานกิจการสภา อบต. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประกอบด้วยการปกครองท้องที่ ๙ หมู่บ้าน มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล ๑๘ คน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ๑ คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล    
๒ คน ไม่มีความขัดแย้งในการติดต่อประสานงานระหว่างท้องถิ่นกับท้องที่ ซึ่งประชาชนตำบลละหารให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดีและให้ความสำคัญกับประชาชน หมู่บ้าน ประชาคมตำบลและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประกอบด้วย 
๑. นายสมศักดิ์ อยู่เจริญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
๒. นายสุชาติ เชยเอม  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
๓. นางสาววรรณภา วันแอเลาะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
 

ฝ่ายนิติบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประกอบด้วย 
๑. นายทองสุข แสงจันทร์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร/ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หมู่ที่ ๕ 
๒. นายสมหวัง คนตรง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร/ 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หมู่ที่ ๔ 
๓. นายเดชา มะปูเลาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หมู่ที่ ๑ 
๔. นายประเสริฐ บินมูซา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หมู่ที่ ๑ 
๕. นายประดิษฐ เทศเซ็น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หมู่ที่ ๒ 
๖. นายสมศักดิ์ ขันประสิทธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หมู่ที่ ๓ 
๗. นายทัศไนย แจ้งโพธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หมู่ที่ ๓ 
๘. นายประจบ แสงจันทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หมู่ที่ ๕ 
๙. นายฮาบีบุลเลาะห์ ชูพุทธพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หมู่ที่ ๖ 
๑๐. นายสมศักดิ์ อาจหาญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หมู่ที่ ๖ 
๑๑. นายมูฮำหมัด เชื้อผู้ดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หมู่ที่ ๗ 
๑๒. นายปรีชา วาแสนดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หมู่ที่ ๗ 
๑๓. นายสมเกียรติ เจริญสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หมู่ที่ ๘ 
๑๔. นางสาวปิยวรรณ ศิริแสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หมู่ที่ ๘ 
๑๕. นายพรศักดิ์ บุญมาหา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หมู่ที่ ๙ 
๑๖. นายประเสริฐ ลอมาเละ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หมู่ที่ ๙ 
๑๗. นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร/ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
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แผนภูมิแสดงโครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
 

 

ประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตำบลละหาร 
หมู่ที่ ๑ 

รองประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

เลขานุการสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตำบลละหาร 
หมู่ที่ ๒ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตำบลละหาร  
หมู่ที่ ๓ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตำบลละหาร  
หมู่ที่ ๔ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตำบลละหาร  
หมู่ที่ ๕ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตำบลละหาร  
หมู่ที่ ๖ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตำบลละหาร  
หมู่ที่ ๙ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตำบลละหาร  
หมู่ที่ ๗ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตำบลละหาร  
หมู่ที่ ๘ 
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๓. ประชากร 
 

 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
 

จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร พ.ศ. ๒๕๖4 จำนวนทั้งสิ้น ๒4,859 คน แบ่งเป็น เพศชาย จำนวน ๑2,025 คน เพศหญิง จำนวน ๑๒,834 คน 
บ้าน จำนวน ๑๑,835 หลัง ความหนาแน่นของประชากร ๑,369 คน/ตร.กม. (พ้ืนที่ ๑๘.๑๖ ตารางกิโลเมตร) และยังมีประชากรที่ไม่ปรากฏชื่อในทะเบียนท้องถิ่นอีกจำนวนหนึ่ง 
 

ตารางท่ี ๑.๖ แสดงจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหารจำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4 
ปี 

หมู่ที ่
ชาย (คน) หญิง (คน) รวมประชากรชาย-หญิง (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 2563 2564 ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 2563 2564 ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 2563 2564 
๑ ๗๓๓ ๗๙๓ ๘๓๗ 933 939 ๗๔๘ ๗๙๔ ๘๔๑ 958 959 ๑,๔๘๑ ๑,๕๘๗ ๑,๖๗๘ 1,891 ๑,๘๙๘ 
๒ ๑,๗๐๓ ๑,๗๖๕ ๑,๗๙๕ 1,850 1,860 ๑,๗๖๒ ๑,๘๘๒ ๑,๘๕๓ 1,964 1,960 ๓,๔๖๕ ๓,๖๔๗ ๓,๖๔๘ 3,814 ๓,๘๒๐ 
๓ ๖๙๔ ๗๑๐ ๗๓๖ 808 806 ๗๙๐ ๘๐๕ ๘๑๕ 894 898 ๑,๔๘๔ ๑,๕๑๕ ๑,๕๕๑ 1,702 ๑,๗๐๔ 
๔ ๘๘๓ ๘๘๖ ๘๙๕ 918 920 ๙๑๙ ๙๓๖ ๙๔๕ 962 966 ๑,๘๐๒ ๑,๘๒๒ ๑,๘๔๐ 1,880 ๑,๘๘๖ 
๕ ๑,๕๘๔ ๑,๕๓๙ ๑,๕๔๘ 1,597 1,610 ๑,๖๙๙ ๑,๗๐๖ ๑,๗๒๒ 1,756 1,756 ๓,๒๘๓ ๓,๒๔๕ ๓,๒๗๐ 3,353 ๓,๓๖๖ 
๖ ๕๑๖ ๕๒๔ ๕๓๑ 554 551 ๕๒๐ ๕๓๔ ๕๓๒ 551 555 ๑,๐๓๖ ๑,๐๕๘ ๑,๐๖๓ 1,105 ๑,๑๐๖ 
๗ ๑,๔๓๔ ๑,๕๒๕ ๑,๕๖๗ 1,704 1,713 ๑,๔๕๓ ๑,๕๔๕ ๑,๕๙๒ 1,759 1,781 ๒,๘๘๗ ๓,๐๗๐ ๓,๑๕๙ 3,463 ๓,๔๙๔ 
๘ ๑,๑๕๔ ๑,๑๗๓ ๑,๑๘๓ 1,215 1,206 ๑,๑๗๓ ๑,๑๙๓ ๑,๑๙๙ 1,216 1,210 ๒,๓๒๗ ๒,๓๖๖ ๒,๓๘๒ 2,431 ๒,๔๑๖ 
๙ ๒,๑๘๕ ๒,๒๒๙ ๒,๒๕๙ 2,404 2,420 ๒,๔๘๕ ๒,๕๘๖ ๒,๖๒๗ 2,721 2,749 ๔,๖๗๐ ๔,๘๑๕ ๔,๘๘๖ 5,125 ๕,๑๖๙ 

รวม ๑๐,๘๘๖ ๑๑,๑๔๔ ๑๑,๓๕๑ ๑๑,๙๘๓ ๑๒,๐๒๕ ๑๑,๕๔๙ ๑๑,๙๘๑ ๑๒,๑๒๖ ๑๒,๗๘๑ ๑๒,๘๓๔ ๒๒,๔๓๕ ๒๓,๑๒๕ ๒๓,๔๗๗ ๒๔,๗๖๔ ๒๔,๘๕๙ 

ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอบางบวัทอง (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) 
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ตารางท่ี ๑.๗ แสดงจำนวนบ้านของตำบลละหารตามทะเบียนราษฎร์ 
หมู่ที่ หมู่บ้าน จำนวนบ้าน (หลัง) 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี 2563 ปี 2564 
๑ บ้านถนนรถ (บ้านคลองลากค้อนเหนือ) ๔๘๒ ๕๙๘ ๖๑๒ 676 677 
๒ บ้านสุเหร่าลำร ี ๑,๕๐๑ ๑,๕๖๙ ๑,๕๗๕ 1,639 1,641 
๓ บ้านเกาะลอย (บ้านละหาร) ๖๐๕ ๗๒๖ ๗๕๕ 811 813 
๔ บ้านเกาะดอน ๙๖๕ ๙๖๙ ๙๗๐ 978 979 
๕ บ้านคลองลากค้อน ๑,๙๑๑ ๑,๙๕๙ ๑,๙๗๙ 2,020 2,023 
๖ บ้านลากค้อน ๔๑๕ ๔๒๗ ๔๓๒ 453 456 
๗ บ้านสุเหร่าแดง ๑,๕๕๘ ๑,๖๒๐ ๑,๖๓๐ 1,663 1,668 
๘ บ้านลำร ี ๘๗๓ ๘๗๙ ๘๘๘ 916 921 
๙ บ้านคลองลำร ี ๒,๓๓๑ ๒,๔๖๗ ๒,๔๗๒ 2,629 2,657 

รวมทั้งสิ้น ๑๐,๖๔๑ ๑๑,๒๑๔ ๑๑,๓๑๓ 11,785 11,835 
ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอบางบวัทอง (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) 

 

แผนภูมิแท่งแสดงข้อมูลประชากรแยกตามเพศ และข้อมูลบ้านจากทะเบียนบ้าน รวม ๕ ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอบางบวัทอง (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) 
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3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 

สถิติประชากร แยกรายละเอียดตามจำนวนประชากร แยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) 
ของตำบลละหาร ดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๑.๘ แสดงจำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุของตำบลละหารตามทะเบียนราษฎร์ 
ช่วงอายุ จำนวนประชากร (คน) 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 2563 
น้อยกว่า ๑-๑๔ ปี 

(ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย/ประถม/มัธยม) 
๔,๖๗๓ ๔,๗๖๘ ๔,๗๗๘ ๔,๗๗๙ 4,802 

๑๕ - ๕๙ ป ี
(ช่วงวัยแรงงาน) 

๑๔,๙๑๒ ๑๕,๑๘๐ ๑๕,๖๕๔ ๑๕,๙๙๐ 16,402 

๖๐ ปี ขึ้นไป 
(ช่วงวัยผู้สูงอายุ) 

๒,๒๗๔ ๒,๔๑๓ ๒,๕๖๗ ๒,๖๕๙ 2,803 

รวม ๒๑,๘๕๙ ๒๒,๓๖๑ ๒๒,๙๙๙ ๒๓,๔๒๘ 24,007 
ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอบางบวัทอง (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) 
 

กราฟพีระมิดแสดงร้อยละของจำนวนประชากรชาย - หญิงแยกตามช่วงอายุต่อประชากรรวมทั้งหมด 
ของตำบลละหาร ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอบางบวัทอง (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) 
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ตารางท่ี ๑.9 แสดงจำนวนประชากรแยกตามประเภทอาชีพ ปี 2562 
 

ประเภทอาชีพ เพศชาย เพศหญิง รวม 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

กำลังศึกษา 2,078 12.11 1,971 11.48 4,049 23.59 
ไม่มีอาชีพ 458 2.67 702 4.09 1,160 6.76 
เกษตร - ทำนา 97 0.57 58 0.34 155 0.90 
เกษตร - ทำไร่ 4 0.02 2 0.01 6 0.03 
เกษตร - ทำสวน 5 0.03 2 0.01 7 0.04 
เกษตร - ประมง 1 0.01 0 0.00 1 0.01 
เกษตร - ปศุสัตว์ 1 0.01 0 0.00 1 0.01 
พนักงาน - รับราชการ 246 1.43 260 1.51 506 2.95 
พนักงาน - รัฐวิสาหกิจ 51 0.30 25 0.15 76 0.44 
พนักงานบริษัท 1,006 5.86 1,116 6.50 2,122 12.36 
รับจ้างทั่วไป 3,407 19.85 3,183 18.54 6,590 38.39 
ค้าขาย 454 2.65 805 4.69 1,259 7.34 
ธุรกิจส่วนตัว 250 1.34 212 1.24 442 2.58 
อาชีพอ่ืนๆ 277 1.61 513 2.99 790 4.60 

รวม 8,315 48.44 8,849 51.56 17,164 100 
ที่มา : ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562 
 

แผนภูมิวงกลมแสดงจำนวนประชากรแยกตามประเภทอาชีพ ปี 2562 
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เกษตร - ท าสวน เกษตร - ประมง เกษตร - ปศุสัตว์ พนักงาน - รับราชการ

พนักงาน - รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท รับจ้างท่ัวไป ค้าขาย

ธุรกิจส่วนตัว อาชีพอ่ืนๆ
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๔. สภาพทางสังคม 
 

๔.๑ การศึกษา 
 

การศึกษาระดับปฐมวัย องค์การบริหารส่วนตำบลละหารมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ 
จำนวน ๗ แห่ง ข้อมูลจำนวนนักเรียน จำนวนห้อง และจำนวนครู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ดังนี้  

 

ตารางที่ ๑.10 แสดงจำนวนนักเรียน/ห้อง/ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ 
                   ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
ลำดับ

ที่ 
ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่

ที่ 
จำนวน 

นักเรียน (คน) ห้องเรียน 
(ห้อง) 

ครู (คน) 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน๊ะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห์ ๒ 42 50 92 ๓ - ๖ ๖ 
๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะลอย ๓ 23 25 48 ๔ - ๔ ๔ 
๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมูไฮยดิดีน ๖ 17 5 22 ๓ - ๔ ๔ 
๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุเหร่าแดง ๗ 25 14 39 ๑ - ๓ ๓ 
๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขันติธรรม ๗ 10 10 20 ๑ - ๒ ๒ 
๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุเหร่าเขียว ๘ 20 28 48 ๔ - ๔ ๔ 
๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงประทีป ๙ 33 37 70 ๔ - ๔ ๔ 

รวม 170 169 339 20 - ๒7 27 
ที่มา : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) 
 

ตารางท่ี ๑.๑1 แสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล 
ปีการศึกษา ๒๕๖3 

ลำดับที่ ประเภทบุคลากร จำนวนครู (คน) หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

๑ ครูชำนาญการ (คศ. ๒)  - 4 4 พนักงานครู (ข้าราชการ) 
๒ ครู (คศ. ๑) - 8 8 พนักงานครู (ข้าราชการ) 
๓ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ) - 9 9 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๔ ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)  - 5 5 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
5 แม่บ้าน - 7 ๗ พนักงานจ้างทั่วไป 
6 ยาม 7 - 7 พนักงานจ้างทั่วไป 

รวม 7 33 ๔๐  
ที่มา : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหารมีสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษาในสังกัดหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๖ แห่ง และสถานศึกษาเอกชน จำนวน ๒ แห่ง จำแนกได้ดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๑.๑๒ แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียน ห้อง ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนภาครัฐในสังกัด 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 

ที่ โรงเรียน หมู่ที่ ระดับชั้น 
ที่เปิดสอน 

จำนวน 
นักเรียน 
(คน) 

ห้องเรียน 
(ห้อง) 

ครู/อัตราจ้าง 
(คน) 

๑ สุเหร่าปากคลองลำรี  ๒ อนุบาล ๒ - ม.๓ ๓๖2 ๑1 ๒๒ 
๒ ประสานสามัคคีวิทยา ๓ อนุบาล ๒ - ป.๖ ๓72 ๑๖ ๒1 
๓ สุเหร่าเขียว   ๘ อนุบาล ๒ - ม.๓ ๖07 ๒๒ ๓9 
๔ แสงประทปีรัฐบำรุง ๙ อนุบาล ๒ - ป.๖ ๔12 ๑6 ๒๒ 

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศกึษา ปี 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 
 

ตารางท่ี ๑.๑๓ แสดงข้อมูลโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในเขตพื้นที่ตำบลละหาร 
ลำดับที ่ โรงเรียน หมู่ที่ จำนวน 

ครู นักเรียน ห้องเรียน 
ประถม มัธยม 

ข้าราชการ อัตราจ้าง ชาย หญิง ชาย หญิง 
๑ สุเหร่าลากค้อน ๖ ๗ - ๖๓ ๗๒ ๒๑ ๑๔ ๑๑ 
๒ ซอและฮ์ศึกษา  ๗ ๑๗ ๑ ๑๒๒ ๑๓๐ ๖๘ ๖๖ ๑๓ 

ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
 

ตารางท่ี ๑.๑๔ แสดงข้อมูลสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่ตำบลละหาร 
ที่ โรงเรียน/สถาบัน หมู่ที่ ระดับชั้น 

ที่เปิดสอน 
จำนวน 

นักเรียน 
(คน) 

ห้องเรียน 
(ห้อง) 

ครู/อัตราจ้าง 
(คน) 

๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีอัร-รอบิตี  ๒ ปวช. - ปวส. ๒๓๓ ๖ ๑๔ 
๒ โรงเรียนญามีอุ้ลอิควาน ๗ ม.๑ - ม.๖ ๓๔๙ ๑๒ ๑๙ 

 

ตารางท่ี ๑.๑๕ ข้อมูลโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในสังกัดกรมศาสนาในเขตพื้นที่ตำบลละหาร 
ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน สถานที่ตั้ง 

๑ โรงเรียนอสิลามสมัพันธ์ สาขา ๑   หมู่ที่ ๑ 
๒ โรงเรียนอสิลามสมัพันธ์ สาขา ๓      หมู่ที่ ๑ 
๓ โรงเรียนอสิลามสมัพันธ์ ต้นสังกัด   หมู่ที่ ๒ 
๔ โรงเรียนวิทยาทานอิสลาม  หมู่ที่ ๓ 
๕ โรงเรียนอสิลามสมัพันธ์ สาขา ๒ หมู่ที่ ๔ 
๖ โรงเรียนมูไฮยดิดิน (สุเหร่าลากค้อน)   หมู่ที่ ๖ 
๗ โรงเรียนฮูล่่ามาอุดดีน (ขันติธรรม)    หมู่ที่ ๗ 
๘ โรงเรียนอสิลามิยะห์    หมู่ที่ ๗ 
๙ โรงเรียนสุเหร่าแดง หมู่ที่ ๗ 

๑๐ โรงเรียนนรูุ้ลอสิลาม (สุเหร่าเขยีว)  หมู่ที่ ๘ 
๑๑ โรงเรียนนรูุ้ลฮิดายะห์  (สเุหร่าแสงประทีป)    หมู่ที่ ๙ 
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๔.๒ สาธารณสุข 
  

ตำบลละหาร มีหน่วยพยาบาลที่ให้บริการประชาชนในเรื่องของการรักษาพยาบาล ดังนี้ 
๑. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)   จำนวน ๑๐๙ คน 
๒. กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร  จำนวน     ๑ แห่ง 
๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)    จำนวน     ๒ แห่ง 

๓.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุเหร่าแดง 
๓.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุเหร่าเขียว 
 

➢ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุเหร่าแดง 
 

 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุเหร่าแดง เป็นหน่วยงานบริการสุขภาพระดับ     
ปฐมภูมิขนาดกลาง สังกัด กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๗ ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี พิกัดทางภูมิศาสตร์ Latitude: 13.987319 Longitude: 100.377035 มีบุคลากรจำนวน ๖ คน 
โดยมี นางอภัสรา ลาตีฟี รักษาการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุเหร่าแดง 

 

ตารางท่ี ๑.๑๖ แสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุเหร่าแดง 
ที ่ ประเภทบุคลากร จำนวน (คน) หมายเหตุ 
๑ พยาบาลวิชาชีพ ๑ ข้าราชการ 
๒ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ๒ ข้าราชการ 
๓ นักวิชาการสาธารณสุข ๑ ข้าราชการ 
๔ เจ้าพนักงานธุรการ ๑ พนักงานกระทรวง 
๕ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ๑ ลูกจ้าง 

ที่มา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุเหรา่แดง (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) 
 

ตารางท่ี ๑.๑๗ แสดงข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุเหร่าแดง 
ลำดับ รายการ จำนวน 

๑ จำนวนประชากรทีร่ับผดิชอบ ๗,๖52 คน 
๒ จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ๔,772 คน 
๓ จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 1,901 คน 
๔ จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 636 คน 
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ตารางที่ ๑.๑๗ แสดงข้อมูลพืน้ฐานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุเหร่าแดง (ต่อ) 
ลำดับ รายการ จำนวน 

๕ จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 26 คน 
๖ จำนวนหลังคาเรือน ๒,415 หลัง 
๗ จำนวนหมู่บ้าน 3 หมู ่
๘ จำนวนโรงเรยีน 3 แห่ง 
๙ จำนวนนักเรียน ๑,๔66 คน 

๑๐ จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 3 แห่ง 
๑๑ จำนวนประชากรอายมุากกว่า ๖๐ ปี ขึ้นไป 1045 คน 
๑๒ จำนวนประชากรอายุ ๐ ถึง ๕ ป ี ๑77 คน 
๑๓ จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ๑๑๑ คน 
๑๔ จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 7 คน 
๑๕ จำนวนผู้พิการ ๒7 คน 

ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. ข้อมลูทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ. 
         http://gishealth.moph.go.th/pcu/admin/pcu.php?code=01036 
 

ตารางที่ ๑.๑๘ แสดงข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตำบล 
บ้านสุเหร่าแดง 

ลำดับ ประเภท จำนวน 
๑ จำนวนผูป้่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 2,523 คน 
๒ จำนวนผูป้่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปงีบประมาณ 8,634 ครั้ง 
๓ จำนวนผู้รับบริการอ่ืน ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ ๐ คน 
๔ จำนวนผู้รับบริการอ่ืน ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ ๐ คร้ัง 

ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. ข้อมลูทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ. 
         http://gishealth.moph.go.th/pcu/admin/pcu.php?code=01036 
 

ตารางที่ ๑.๑๙ แสดงจำนวนผูป้่วยจำแนกตามสาเหตุการป่วย ๑๐ อันดับ ย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖3) 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุเหร่าแดง 

 

สาเหตุ ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 
ลำดับ จำนวน ลำดับ จำนวน ลำดับ จำนวน 

โรคระบบหายใจ 1 2,316 1 2,028 2 1,685 
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึ่ม 2 1537 2 1781 1 1738 
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 3 821 4 733 5 437 
โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อเยื่อเสริม 4 750 3 742 3 736 
โรคตา รวมส่วนประกอบของตา 5 227 6 224 6 226 
โรคระบบไหลเวยีนเลือด 6 213 5 273 4 604 
โรคตดิเช้ือและปรสติ 7 82 7 105 7 84 
ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 8 42 8 77 - - 
โรคหูและปุ่มกกห ู 9 36 - - - - 
โรคระบบสืบพันธุร์่วมปัสสาวะ 10 36 10 35 - - 
โรคเนื้องอก (มะเร็ง) - - 9 49 9 54 
โรคระบบประสาท - - - - 10 52 

ที่มา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุเหรา่แดง (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) 
 

http://gishealth.moph.go.th/pcu/index.php
http://gishealth.moph.go.th/pcu/index.php
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➢ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุเหร่าเขียว 
 

 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุเหร่าเขียว เป็นหน่วยงานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ สังกัด 
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตั ้งอยู ่ที ่ ๑๓/๘ หมู ่ที ่ ๘ ซอยสุเหร่าเขียว ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอ         
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พิกัดทางภูมิศาสตร์ Latitude: 13.961201 Longitude: 100.390171 มีบุคลากร จำนวน  
๖ คน โดยมี นางสาวลาวรรณ สุปัญโญ รักษาการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุเหร่าเขียว 

 

ตารางที่ ๑.๒๐ แสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุเหร่าเขียว 
ที ่ ประเภทบุคลากร จำนวน (คน) หมายเหตุ 
๑ พยาบาลวิชาชีพ ๑ ข้าราชการ 
๒ นักวิชาการสาธารณสุข ๒ ข้าราชการ 
๓ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ทันตภิบาล) ๑ ข้าราชการ 
๔ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ๒ พนักงานกระทรวง 

ที่มา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุเหรา่เขียว (ข้อมูล ณ เดอืนมีนาคม ๒๕๖๔) 
 

ตารางที่ ๑.๒๑ แสดงข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุเหร่าเขียว 
ลำดับ รายการ จำนวน 

๑ จำนวนประชากรทีร่ับผดิชอบ 9,136 คน 
๒ จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 6,033 คน 
๓ จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 2,316 คน 
๔ จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 575 คน 
๕ จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 57 คน 
๖ จำนวนหลังคาเรือน 2,278 หลัง 
๗ จำนวนหมู่บ้าน 3 หมู ่
๘ จำนวนโรงเรยีน 0 แห่ง 
๙ จำนวนนักเรียน ๑,๔๐๗ คน 

๑๐ จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 0 แห่ง 
๑๑ จำนวนประชากรอายมุากกว่า ๖๐ ปี ขึ้นไป 1250 คน 
๑๒ จำนวนประชากรอายุ ๐ ถึง ๕ ป ี ๒50 คน 
๑๓ จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 60 คน 
๑๔ จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 15 คน 
๑๕ จำนวนผู้พิการ ๑39 คน 

ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. ข้อมลูทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ. 
         http://gishealth.moph.go.th/pcu/admin/pcu.php?code=01036 

http://gishealth.moph.go.th/pcu/index.php
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ตารางที่ ๑.๒๒ แสดงข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุเหร่าเขียว 
ลำดับ ประเภท จำนวน 

๑ จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 3,743 คน 
๒ จำนวนผู้ป่วยนอกท้ังหมดท่ีมารับบริการ ในปีงบประมาณ ๑1,566 ครั้ง 
๓ จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 4,458 คน 
๔ จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการท้ังหมด ในปีงบประมาณ 5,043 ครั้ง 

ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. ข้อมลูทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ. 
         http://gishealth.moph.go.th/pcu/admin/pcu.php?code=01036 
 

ตารางที่ ๑.๒๓ แสดงจำนวนผู้ป่วยจำแนกตามสาเหตกุารป่วย ๑๐ อันดับ ย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖3) 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุเหร่าเขียว 

สาเหตุ ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 
ลำดับ จำนวน ลำดับ จำนวน ลำดับ จำนวน 

โรคระบบหายใจ 1 1,107 1 951 1 803 
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 2 843 3 360 2 350 
โรคระบบไหลเวยีนเลือด 3 327 4 324 3 320 
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม 4 316 5 292 4 305 
โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยดึเสริม 5 250 6 214 5 189 
โรคตดิเช้ือและปรสติ 5 250 7 135 6 141 
โรคประสาทตารวมส่วนประกอบตา 6 94 8 67 7 64 
โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 7 77 10 37 9 30 
โรคระบบประสาท 8 51 9 44 8 54 
โรคระบบสืบพันธุ์ รวมปัสสาวะ 9 30 - - 10 23 
ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 10 20 - - 10 23 
อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจ
ทางคลีนิกและห้องปฏิบตัิการทีไ่มส่ามารถจำแนก
โรคในกลุม่อื่น 

- - 2 472 - - 

ที่มา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุเหรา่เขียว (ข้อมูล ณ เดอืนมีนาคม ๒๕๖๔) 
 

๔.๓ อาชญากรรม 
 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหารมีสถานีตำรวจภูธรตั้งอยู่ และรับผิดชอบพื้นที่ในเขตอำเภอ
บางบัวทอง คือ สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง (สภ.บางบัวทอง) ตั้งอยู่เลขที่ ๘๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลละหาร อำเภอบาง
บัวทอง จังหวัดนนทบุรี ติดกับสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร มีพื้นท่ี รับผิดชอบ ๑๑๖.๔๔ ตาราง
กิโลเมตร  

ทิศเหนือ  จรดพื้นท่ีรับผิดชอบของ สภ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี  
    และ สภ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 

ทิศใต ้  จรดพื้นท่ีรับผิดชอบของ สภ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 
ทิศตะวันออก จรดพื้นท่ีรับผิดชอบของ สภ.คลองข่อย จ.นนทบุรี 
ทิศตะวันตก  จรดพื้นท่ีรับผิดชอบของ สภ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 
พื้นที่ตำบลละหาร มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง ประชากรที่อาศัยอยู่มีทั้งประชากรพื้นถิ่น ประชากร

ย้ายมาจากต่างถิ่น และประชากรแฝงจำนวนมาก สภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลง เป็นสาเหตุหนึ่งในการเกิด
อาชญากรรมในเขตพื้นที่  

 

http://gishealth.moph.go.th/pcu/index.php
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๔.๔ ยาเสพติด 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหารมีการส่งเสริมให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี ่ยวกับ         
ยาเสพติดแก่นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ โครงการด้านกีฬาและโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียน
และเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด 

 

๔.๕ การสังคมสงเคราะห์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหารได้จัดให้มีสวัสดิการเบี ้ยยังชีพให้แก่ผู ้สูงอายุ คนพิการหรือ       
ทุพพลภาพ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำทุกเดือน ให้การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาความเดือดร้อนในเขต
พ้ืนที่ให้ทุนการศึกษาแกน่ักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รวมถึงการ
จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ปฏิบัติงานด้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่งและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่
ความรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านสวัสดิการและประสานส่งต่อผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง ให้ได้รับความ
ช่วยเหลือตามหลักสังคมสงเคราะห์เบื้องต้น 
 

ตารางท่ี ๑.๒๔ แสดงข้อมูลผู้ที่รับเงินอุดหนุนฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และผู้ท่ีขึ้นทะเบียนรับเงินอุดหนุนฯ เพิ่ม 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หมู่ที ่ เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เบ้ียความพิการ เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖4 

๑ 180 45 - 
๒ 376 71 2 
๓ 180 25 - 
๔ 256 62 - 
๕ 351 54 1 
๖ 108 32 - 
๗ 309 58 3 
๘ 246 46 - 
๙ 507 80 - 

รวม 2,513 473 6 
ที่มา : กองสวัสดิการสังคม  (ข้อมลู ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) 
 
 

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 

๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 
 

การคมนาคมในเขตตำบลละหาร ใช ้การคมนาคมขนส่งทางบกเป็นหลัก โดยทางรถยนต์                   
รถมอเตอร์ไซค์ และรถขนส่งอื่น ๆ ในการติดต่อสื่อสาร การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม 
โดยมีเส้นทางทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงพิเศษที่สำคัญ (ถนนลาดยางและคอนกรีต) จำนวน ๓ สาย ได้แก ่

๑. ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๐ เป็นถนนตัดผ่านตั ้งแต่        
หมู่ที่ ๕ ถึง หมู่ที่ ๙ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เชื่อมกับตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี เป็นถนนผิวจราจรลาดยาง ๔ เลน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางประมาณ ๗ กิโลเมตร   

๒. ถนนบางบัวทอง-บางคูวัด หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๕ เป็นถนนตัดผ่าน หมู่ที่ ๔ ตำบล
ละหาร เชื่อมกับตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นถนนผิวจราจรลาดยาง ๔ เลน ขนาดผิวจราจร
กว้าง ๔ เมตร ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร 
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๓. ถนนกาญจนาภิเษก (ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก) หรือทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๙ เป็นถนนตัดผ่าน หมู่ที่ ๕ ตำบลละหาร เชื่อมกับตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง เป็นถนนผิวจราจร
คอนกรีต ๔ เลน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร 

นอกจากเส้นทางคมนาคมดังกล่าว ยังมีเส้นทางที่สามารถใช้ติดต่อกันในพ้ืนที่ จำนวน ๖๘ สาย 
 

ตารางท่ี ๑.๒๕ แสดงข้อมูลถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
ลำดับที ่ รหัสสายทาง ชื่อสายทาง ระยะทาง (กม.) หมายเหตุ 

ถนน คสล. 
1 นบ.ถ42-001 ถนนซอยเกาะดอน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 2.100  
2 นบ.ถ42-002 ถนนซอยอิหม่ามซาฟีอี หมู่ที่ 1 1.520  
3 นบ.ถ42-003 ถนนซอยสุเหร่าปากคลองลำรี หมูท่ี่ 2 0.300  
4 นบ.ถ42-004 ถนนซอยโรงเรยีนสเุหร่าปากคลองลำรี หมู่ที่ 2 0.260  
5 นบ.ถ42-005 ถนนซอยสุเหร่าอุ้ลยา หมู่ที่ 3 0.110  
6 นบ.ถ42-007 ถนนซอยบัววิคตอเรีย หมู่ที่ 4 0.410  
7 นบ.ถ42-008 ถนนซอยนิมา  หมู่ท่ี 4 0.330  
8 นบ.ถ42-010 ถนนเลียบคลองลากค้อน หมู่ที่ 4 0.300  
9 นบ.ถ42-011 ถนนซอยเจรญิรัฐ หมู่ที่ 5 0.730  

10 นบ.ถ42-014 ถนนซอยเทพประทานพร หมู่ที่ 5 0.780  
11 นบ.ถ42-015 ถนนเลียบคลองลากค้อน หมู่ที่ 5 1.540  
12 นบ.ถ42-016 ถนนเลียบคลอง ม.พิชามญช์ุ หมู่ที ่5 0.730  
13 นบ.ถ42-020 ถนนซอยขันติธรรม 1 หมู่ที่ 7 0.510  
14 นบ.ถ42-023 ถนนซอยสุเหร่าอิสลามียะห์ หมู่ที่ 7 0.500  
15 นบ.ถ42-024 ถนนเลียบคลองตาคล้ายใหญ่ (ฝั่งสุเหรา่แดง)  หมู่ที่ 7 1.440  
16 นบ.ถ42-026 ถนนเลียบคลองเจ๊ก หมู่ที่ 7-8(สะพานปูนแสงจันทร์ -

สะพานบ้าน ผญ.กมล) 
1.030  

17 นบ.ถ42-032 ถนนเลียบคลองลำรี (บ้านนายรอด) หมู่ที่ 8 0.965  
18 นบ.ถ42-034 ถนนซอยแสงประทีป หมู่ที่ 9 0.990  
19 นบ.ถ42-036 ถนนเลียบคลองลำรี หมู่ที่ 8-9 3.930  
20 นบ.ถ42-042 ถนนเลียบคลองลำรี (หลังหมู่บ้านแสงบัวทอง) หมู่ที่ 8 0.470  
21 นบ.ถ42-046 ถนนซอยอุดม หมู่ที่ 9 0.296  
22 นบ.ถ42-049 ถนนเลียบคลองลำรี (ใตส้ะพานกาญจนาภิเษก) หมู่ที่ 9 0.115  
23 นบ.ถ42-052 ถนนซอยหน้า ศพด.สเุหร่าแดง หมู่ที่ 7 0.082  
24 นบ.ถ42-059 ถนนซอยโรงงาน ส ศิลป์ หมู่ที่ 8 1.000  
25 นบ.ถ42-064 ถนนซอยรอมลี หมู่ที่ 8 0.440  
26  ถนนหมู่บ้านจิตรรัตนา หมู่ที่ 5,9 1.245  

ถนนลาดยาง 
1 นบ.ถ42-006 ถนนซอยเกาะลอย หมู่ที่ 3 0.750  
2 นบ.ถ42-009 ถนนซอยโรงเรยีนอิสลามสัมพันธ์ สาขา 2 หมู่ที่ 4 0.150  
3 นบ.ถ42-012 ถนนซอยนุ่มกลิ่น  หมู่ที่ 5 0.680  
4 นบ.ถ42-013 ถนนซอยชุมชนบ้านลากค้อน หมูท่ี่ 5 0.805  
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ตารางท่ี ๑.๒๕ แสดงข้อมูลถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร (ต่อ) 
ลำดับที ่ รหัสสายทาง ชื่อสายทาง ระยะทาง (กม.) หมายเหตุ 

5 นบ.ถ42-017 ถนนซอยสง่างาม หมู่ที่ 6 0.400  
6 นบ.ถ42-018 ถนนเลียบคลองลากค้อน หมู่ที่ 6 1.089  
7 นบ.ถ42-019 ถนนเลียบคลองลากค้อน (ข้างอำเภอบางบัวทอง) หมู่ที่ 6 0.240  
8 นบ.ถ42-021 ถนนซอยขันติธรรม 2 หมู่ที่ 7 0.540  
9 นบ.ถ42-022 ถนนทางเข้าโรงเรียนญามีอุล้อิควาน (ทองดี) หมู่ที่ 7 0.310  

10 นบ.ถ42-025 ถนนเลียบคลองตาคล้ายใหญ่ (ตอนล่าง) หมู่ที่ 7 1.425  
11 นบ.ถ42-027 ถนนซอยอนามัยสเุหร่าแดง หมู่ที่ 7 0.360  
12 นบ.ถ42-028 ถนนซอยหลังสุเหร่าแดง หมู่ที่ 7 0.700  
13 นบ.ถ42-029 ถนนเลียบคลองลากค้อนอนามัยสเุหร่าแดง หมู่ที่ 7 0.280  
14 นบ.ถ42-030 ถนนเลียบคลองลากค้อน หมู่ที่ 7 2.000  
15 นบ.ถ42-031 ถนนเลียบคลองลำรี หมู่ที่ 8 1.490  
16 นบ.ถ42-033 ถนนซอยโดม หมู่ที่ 8 1.115  
17 นบ.ถ42-035 ถนนซอยโสมอนสุรณ์ หมู่ที่ 9 0.900  
18 นบ.ถ42-037 ถนนซอยร่วมใจอุทิศ หมู่ที่ 5 0.445  
19 นบ.ถ42-038 ถนนเลียบคลองเจ๊ก (สะพานปูนบอ่กุ้ง-ทางโค้ง) หมู่ที่ 7 0.400  
20 นบ.ถ42-039 ถนนซอยประยรูหงษ์ หมู่ที่ 9 0.900  
21 นบ.ถ42-040 ถนนเลียบคลองลากค้อน หมู่ที่ 4 0.825  
22 นบ.ถ42-041 ถนนซอยโรงเรยีนสเุหร่าเขียว หมูท่ี่ 8 0.590  
23 นบ.ถ42-045 ถนนซอยพุ่มประพันธ์ หมู่ที่ 6 0.212  
24 นบ.ถ42-047 ถนนซอยชุมชนวากัฟ หมู่ที่ 6 0.118  
25 นบ.ถ42-048 ถนนซอยบาแล-บ้านทรงไทย หมูท่ี่ 6 0.200  
26 นบ.ถ42-050 ถนนเลียบคลองลากค้อน (บ้านลุงหยัด-วัดสามง่าม) หมู่ที่ 6 0.735  
27 นบ.ถ42-051 ถนนซอยสะมะอุน หมู่ที่ 8 0.560  
28 นบ.ถ42-053 ถนนซอยข้างปั้มซัสโก้ (ตระกลูโตะ๊) หมู่ที่ 7 0.310  
29 นบ.ถ42-054 ถนนซอยป๋าช่ืน หมู่ที่ 7 0.215  
30 นบ.ถ42-056 ถนนทางเข้าสุสานมสัยดิน๊ะฮ์ฎอตุล้อิสลาห์ หมู่ที่ 2 0.199  
31 นบ.ถ42-057 ถนนซอยเกาะลอย หมู่ที่ 3 0.124  
32 นบ.ถ42-058 ถนนเลียบคลองลำรี (หลังโรงงาน ส ศิลป์) หมู่ที่ 8 0.224  
33 นบ.ถ42-060 ถนนซอยเต๊ะดอเลาะ หมู่ที่ 9 0.185  
34 นบ.ถ42-061 ถนนซอยสุดใจ หมู่ที่ 9 0.300  
35 นบ.ถ42-062 ถนนเลียบคลองลากค้อน (บ้านผู้ใหญ่สมชาย-โรงงานตั้ง

ถาวร) หมู่ที่ 7 
0.515  

36 นบ.ถ42-063 ถนนซอยคำแหลมหลัก หมู่ที่ 5 0.175  
37  ถนนข้างถนนรถไฟ หมู่ที่ 5 0.355  
38  ถนนซอยน้อยปลา หมู่ที่ 8 0.410  

ถนนลูกรัง/หินคลกุ 
1 นบ.ถ42-043 ถนนซอยขาวสง่า หมู่ที่ 8 0.245  
2 นบ.ถ42-044 ถนนซอยสะมะ หมู่ที่ 8 0.250  
3 นบ.ถ42-055 ถนนซอยเจ๊ะไบ๊ หมู่ท่ี 7 0.365  
4  ถนนซอยมิตรภาพ หมู่ที่ 4 0.215  

ระยะทางรวมท้ังหมด 44.429  
ที่มา : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๔) 
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ตารางที่ ๑.๒๖ แสดงข้อมูลทางเดินและทางเท้าในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
ลำดับที ่ ชื่อทางเดินและทางเท้า ปีที่สร้าง ระยะทาง (กม.) 

๑ ทางเดินและทางเท้าเลียบคลองละหาร-ลำโพ หมู่ท่ี ๑, ๔ - ๐.๖๐๐ 
๒ ทางเดินและทางเท้าซอยสุเหร่าปากคลองลำรี หมู่ที่ ๒  - ๐.๗๐๐ 
๓ ทางเดินและทางเท้าข้างโรงสีเก่า หมู่ที่ ๒ ๒๕๕๑ ๐.๑๙๘ 
๔ ทางเดินและทางเท้าริมคลองลำโพ หมู่ที่ ๒, ๓ ๒๕๕๒ ๐.๕๕๘ 
๕ ทางเดินและทางเท้าเลียบคลองลากค้อน หมู่ที่ ๗ - ๑.๗๑๕ 

ที่มา : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๔) 
 

ตารางที่ ๑.๒๗ แสดงข้อมูลการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เขื่อน ค.ส.ล.) ในเขตพื้นที่ตำบลละหาร 
หมู่ที ่ บริเวณที่ก่อสร้างเขื่อน ปีที่ก่อสร้าง ระยะทาง (กม.) 
เลียบคลองลากค้อน ๑.๓๔๕ 

๔ - ๒๕๕๙ ๐.๑๘๐ 
- ๒๕๖๐ ๐.๒๐๐ 
- ๒๕๖๑ ๐.๒๐๐ 

รวม ๐.๕๘๐ 
๕ - ๒๕๕๓ ๐.๑๐๕ 

- ๒๕๖๑ ๐.๑๔๕ 
รวม ๐.๒๕๐ 

๖ - ๒๕๕๓ ๐.๒๒๕ 
- ๒๕๖๑ ๐.๑๔๕ 

รวม ๐.๓๗๐ 
๗ - ๒๕๖๐ ๐.๑๔๕ 

รวม ๐.๑๔๕ 
เลียบคลองลำรี ๒.๗๓๙๕ 

๑ - ๒๕๖๑ ๐.๑๔๕ 
รวม ๐.๑๔๕ 

๘ - ๒๕๕๓ ๐.๑๖๐๕ 
จุดที่ ๑ หลัง ส.ศิลป ์ ๒๕๖๑ ๐.๒๐๐ 
จุดที่ ๒ หลังบริษัทสก๊อต ๒๕๖๑ ๐.๑๔๕ 
จุดที่ ๓ ๒๕๕๙ ๐.๑๘๐ 
จุดที่ ๔ สะพานสุเหร่าเขยีวถึงบ้านนายเสง่ียม เลาะเดรุส ๒๕๖๐ ๐.๑๔๕ 
จุดที่ ๕ สะพานไม้ข้ามคลองลำร ี ๒๕๕๗ ๐.๓๕๘ 
จุดที่ ๖ แนวเขื่อนเดมิต่อจากสะพานไม้ข้ามคลองลำร ี ๒๕๖๐ ๐.๐๘๕ 

รวม ๑.๑๒๘๕ 
๙ - ๒๕๕๒ ๐.๑๖๘ 

จุดที่ ๓ ๒๕๕๗ ๐.๓๖๒ 
- ๒๕๕๘ ๐.๑๕๐ 
- ๒๕๕๘ ๐.๔๐๐ 
จุดที่ ๒ ๒๕๕๙ ๐.๑๘๐ 
จุดที่ ๑ ๒๕๖๐ ๐.๐๖๑ 
บ้านนายมนต์ชัย สุปัญโญ ๒๕๖๑ ๐.๑๔๕ 

รวม ๑.๔๖๖ 
ที่มา: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๔) 
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๕.๒ การไฟฟ้า 
 ไฟฟ้าในเขตตำบลละหาร มีไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง ๙ หมู่บ้าน และครอบคลุมทุกครัวเรือน  
 ไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบลละหาร เป็นบริการของการไฟฟ้านครหลวงเขตบางบัวทอง               

ซึ่งให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั ้งหมดในเขตตำบลละหาร แต่ยังมีบางถนนบางสายในพื้นที่ที ่ยังไม่มีไฟฟ้า
สาธารณะ จึงจำเป็นต้องได้รับการติดตั้งให้ครอบคลุมอีกมากเพื่อรองรับความเจริญเติบโตของพื้นที่ในอนาคต 
โดยถนน/ซอยที่ได้รับการติดตั้งแล้ว มีดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๑.๒๘ แสดงข้อมูลถนน/ซอย ท่ีได้รับการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
หมูท่ี ่ ชื่อถนน 
๑ ถนนซอยเกาะดอน หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๔, ถนนซอยอิหม่ามซาฟีอี หมู่ที่ ๑, ซอยถนนรถไฟเก่า 
๒ ถนนซอยสุเหร่าปากคลองลำรี หมูท่ี่ ๒, ถนนซอยโรงเรียนสเุหร่าปากคลองลำรี หมู่ที่ ๒, ถนนทางเข้าสุสานมัสยดิ

นะฮ์ฎอตุ้ลอสิลาห์ หมู่ที่ ๒, ถนนละหาร-ลำโพ 
๓ ถนนซอยสุเหร่าอุ้ลยา หมู่ที่ ๓, ถนนซอยเกาะลอย หมู่ที่ ๓, ซอยเกาะลอย หมู่ที่ ๓, ถนนละหาร-ลำโพ, ถนนเกาะ

ลอย, ถนนชลประทาน 
๔ ถนนซอยโรงเรยีนอิสลามสัมพันธ์ สาขา ๒ หมู่ที่ ๔, ถนนซอยเกาะดอน หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๔, ถนนซอยโรงเรยีน

สอนศาสนา, ถนนเกาะดอน 
๕ ถนนซอยนุ่มกลิ่น หมู่ที่ ๕, ถนนซอยเจริญรัฐ หมู่ที่ ๕, ถนนซอยเทพประทานพร หมู่ที่ ๕, ถนนเลียบคลองลาก

ค้อน หมู่ที่ ๕, ถนนเลียบคลอง ม.พิชามญช์ุ  หมู่ที่ ๕, ถนนรถไฟเก่า 
๖ ถนนซอยสง่างาม หมู่ที่ ๖, ถนนเลยีบคลองลากค้อน (ข้างอำเภอบางบัวทอง) หมู่ที่ ๖, ถนนซอยพุ่มประพันธ์ หมู่ที่ 

๖, ถนนซอยชุมชนวากัฟ หมู่ที่ ๖, ถนนเลียบคลองลากค้อน, ซอยสเุหร่าลากค้อน 
๗ ถนนซอยสุเหร่าอิสลามิยะห์ หมู่ที่ ๗, ถนนเลยีบคลองเจ๊ก หมู่ที่ ๗, ถนนเลียบคลองลากค้อน, ถนนวัดสามง่าม, 

ถนนเลียบคลองเจ็กใหญ ่
๘ ถนนเลียบคลองลำรี หมู่ที่ ๘-๙, ถนนเลียบคลองลำรี (หลังหมู่บ้านแสงบัวทอง) หมู่ที่ ๘, ซอยสุเหร่าเขยีว 
๙ ถนนซอยแสงประทีป หมู่ที่ ๙, ถนนซอยโสมนุสรณ์ หมู่ที่ ๙, ถนนเลยีบคลองลำรี หมู่ที่ ๘-๙ 

ที่มา: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๔) 
 

5.3 การประปา 
 

 ระบบประปาในพ้ืนที่ตำบลละหาร มีประปาเข้าถึงทั้ง ๙ หมู่บ้าน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน  
 ระบบประปาในเขตตำบลละหาร เป็นบริการของการประปานครหลวงเขตบางบัวทอง          

ซึ่งให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตตำบลละหาร แต่ยังมีบางครัวเรือนในพ้ืนที่ที่ยังไม่มีประปานครหลวง
ใช้ จึงจำเป็นต้องได้รับการติดตั้งให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพ่ือรองรับความเจริญเติบโตของพ้ืนที่ในอนาคต 

  ถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร มีจำนวน ๑๕ แห่ง ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๑.๒๙ แสดงข้อมูลถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
ลำดับที่ ถังประปา ขนาด (ลบ.ม.) หมู่ที่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประปาหอถัง ๑๐ ๑ สำนักงานโยธาธิการ จ.นนทบุร ี
๒ ประปาหอถัง ๑๕ ๒ สำนักงานโยธาธิการ จ.นนทบุร ี
๓ ประปาถังน้ำใส ๑๐ ๗ อบต.ละหาร 
๔ ประปาหอถัง ๑๕ ๗ และ ๙ อบต.ละหาร 
๕ ประปาหอถัง ๑๐ ๓, ๕, ๗ (๒ แห่ง) และ ๘ (๒ แห่ง) อบต.ละหาร 
๖ ประปาถังน้ำใส ๖๐ ๑, ๕, ๗ และ ๙ อบต.ละหาร 

ที่มา : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๔) 
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5.๔ โทรศัพท์ 
สำนักงานบริการโทรศัพท์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้บริการโทรศัพท์กับหน่วยงาน        

ทั้งภาครัฐและเอกชน มีตู้โทรศัพท์สาธารณะในทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ทั่วถึงและอยู่ในสภาพทรุดโทรมไม่สามารถ
ใช้งานได้ ส่วนใหญ่ประชาชนใช้โทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์บ้านในการติดต่อสื่อสาร 

 

5.๕ ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการชนส่ง 

ในเขตพื้นที่ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น ๙ หมู่บ้าน   
ทุกหมู่บ้านใช้รหัสไปรษณีย์ ๑๑๑๑๐ มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย ๑ แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์      
บางบัวทอง (๑๑๑๑๐) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลละหาร ที่ทำการไปรษณีย์บางบัวทอง มีที่ทำการ
ตั้งอยู่ เลขที่ ๔๘/๑ หมู่ที่ ๔ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐ 
เปิดบริการตามเวลาปกติ (เปิดบริการทุกวัน เริ่ม ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) เว้นวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดชดเชย   
มีเวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ ๐๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.,  เสาร์ ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. และอาทิตย์ ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
หมายเลขติดต่อ ๐ ๒๕๗๑ ๒๒๕๙, ๐ ๒๕๗๑ ๒๑๕๔, ๐ ๒๙๒๖ ๗๔๘๐ และ ๐ ๒๑๙๑ ๖๘๗๗-๙ มีเคาน์เตอร์
บริการไปรษณีย์ที่ใกล้เคียง ได้แก่ เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ปตท. บัวทองเคหะ เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ปตท. 
บัวทองเคหะ ตั้งอยู่ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐ เปิดบริการตามเวลาปกติ (เปิดบริการทุกวัน เริ่ม ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) ไม่เว้นวันหยุดตาม
ประเพณีและวันหยุดชดเชย มีเวลาเปิดให้บริการ ๐๙.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ของทุกวัน หมายเลขติดต่อ ๐ ๒๕๙๔ ๖๑๙๑  

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานรับส่งพัสดุภัณฑ์ของภาคเอกชนในพื้นท่ีให้บริการอีกไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง 
 
 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
 

6.1 การเกษตร 
ตำบลละหาร มีพ้ืนที่สำหรับทำการเกษตร ดังนี้   
➢ พ้ืนที่ทำนา ๒,๖๕๐ ไร่ จำนวน ๑๔๔ ครัวเรือน มีการทำนาตลอดทั้งปี ทั้งนาปี, นาปรัง การทำนา

จะทำแบบการหว่าน น้ำตม ผลผลิตเฉลี่ยนาปรังไร่ละ ๙๗๐ กิโลกรัม นาปีไร่ละ ๙๕๐ กิโลกรัม พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูก
ส่วนใหญ่ เป็นพันธุ์ข้าวที่ทางราชการส่งเสริม ได้แก่ ข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี ๑, ข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี ๒, ข้าวพันธุ์
ชัยนาท ๑, ข้าวพันธุ์ปทุมธานี ๑, ข้าวพันธุ์ กข ๒๓ และข้าวพันธุ์พิษณุโลก ๒ เป็นต้น 

➢ พื้นที่ทำสวน ๖๔๐.๕๐ ไร่ จำนวน ๗๐๑ ครัวเรือน จะทำการยกร่องสวน หรือเกษตรกรที่มี     
พ้ืนที่น้อยก็จะปลูกตามบริเวณบ้าน ไม้ผลที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นจำพวก มะม่วง ขนุน และมะพร้าว 
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ตารางที่ ๑.๓๐ แสดงข้อมูลพื้นที่ทำการเกษตรจำแนกตามหมู่ 
หมู่ที่ หมู่บ้าน พื้นที่ทำการเกษตร (ไร่) 

ทำนา ทำสวน ปลูกผัก ปลูกพืชไร่ ปลูกไม้ประดับ อ่ืน ๆ 
๑ บ้านถนนรถ 

(บ้านคลองลากค้อนเหนือ) 
114 325 - - - - 

๒ บ้านสุเหร่าลำรี 239 32 - - - - 
๓ บ้านเกาะลอย 

(บ้านละหาร) 
173 10 - - - - 

๔ บ้านเกาะดอน 255 37 - - - - 
๕ บ้านคลองลากค้อน 395 10 - - - - 
๖ บ้านลากค้อน 348 18 - 1 - - 
๗ บ้านสุเหร่าแดง 645 75 - - - - 
๘ บ้านลำรี 230 60 - - - - 
๙ บ้านคลองลำรี 328 115 - - - - 

รวม 2,727 682 - 1 - - 
ที่มา : กองส่งเสริมการเกษตร (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) 
 

6.2 การประมง 
ตำบลละหารมีพื้นที่ทำการประมง ๒๑๗ ไร่ จำนวน ๗๔ ครัวเรือน เกษตรกรจะทำการขุดบ่อ

เลี้ยงปลาในบริเวณใกล้ ๆ บ้าน การเลี้ยงปลาก็จะเลี้ยงปลาจำพวกปลากินพืชเป็นส่วนใหญ่ 
 

6.3 การปศุสัตว ์
ตำบลละหารมีเกษตรกรที่ทำการเลี้ยงสัตว์ จำนวน ๑๕๒ ครัวเรือน เนื่องจากเป็นชาวมุสลิม    

สัตว์ที่เลี้ยง ได้แก่ ไก่พื้นเมือง แพะ แกะ และวัว เป็นต้น การเลี้ยงสัตว์มักจะทำคอกกั้นกันในบริเวณบ้านและ
ออกปล่อยตามทุ่งหญ้าท่ีว่างเปล่า 
 

6.4 การบริการ 
ในพ้ืนที่ตำบลละหารมีแหล่งบริการด้านการเงิน และอุตสาหกรรมบริการ ดังนี้ 
☺ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน ๑ แห่ง คือ สาขาถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตั้งอยู่

เลขที่ ๔๐/๑๔ หมู่ที่ ๙ ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
☺  สถานีบริการน้ำมัน      จำนวน ๑๕ แห่ง 
☺  สถานีเติมแก๊ส LPG (Liquified Petroleum Gas: LPG)  จำนวน  ๔ แห่ง 
☺  สถานีเติมแก๊ส NGV (Natural Gas Vehicles: NGV)  จำนวน  ๑ แห่ง 
☺  สถานีบริการแก๊สหุงต้ม              จำนวน  ๑ แห่ง 

ที่มา : ฝ่ายจัดเก็บรายได้ กองคลัง (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔) 
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6.5 การท่องเที่ยว 
ในพื้นที ่ตำบลละหารมีแหล่งท่องเที ่ยวเชิงเกษตร คือ  บัววิคตอเรีย (บัวกระด้ง) เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจที่ดูดีมีสไตล์  เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายพันธุ์บัวกระด้งของ
จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ๖๖/๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี หมายเลขติดต่อ 
๐๘ ๙๐๕๗ ๒๒๘๙ และ ๐๘ ๗๙๑๑ ๘๘๐๑ 
  

6.6 อุตสาหกรรม 
ในพ้ืนที่ตำบลละหาร มีอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อาทิ อุตสาหกรรมโรงงาน และกิจการต่าง ๆ ดังนี้ 
☺  โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก      จำนวน   ๒๕ แห่ง 
☺  โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง    จำนวน   ๑๐ แห่ง 
☺  โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่     จำนวน     ๕ แห่ง 
☺  โรงงานโซล่าเซลล์            จำนวน     ๑ แห่ง 
☺  คลังสินค้าขนาดใหญ่        จำนวน     ๔ แห่ง 

ที่มา : ฝ่ายจัดเก็บรายได้ กองคลัง (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔) 
 

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 ในพ้ืนที่ตำบลละหาร มีสถานประกอบการและธุรกิจที่สำคัญ (ข้อมูลเดือน มิ.ย. ๖๒) ดังนี้ 
☺  บริษัท/ห้างหุ้นส่วน            จำนวน ๓๐๐ แห่ง 
☺  โครงการหมู่บ้านจัดสรร   จำนวน   ๒๒ โครงการ/หมู่บ้าน 
☺  บ้านเช่า                       จำนวน ๑๔๑ แห่ง 
☺  ร้านขายยา                       จำนวน     ๕ แห่ง 
☺  ร้านค้าบริการทั่วไป           จำนวน ๔๐๒ แห่ง 
☺  ร้านอาหาร                      จำนวน   ๑๐ แห่ง 
☺  คลินิก     จำนวน     ๓ แห่ง 
☺  โรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็ก             จำนวน     ๓ แห่ง 

ที่มา : ฝ่ายจัดเก็บรายได้ กองคลัง (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔) 
 
 ในพื้นที่ตำบลละหาร มีกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ

เครือข่าย และผู้ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน ๗ กลุ่ม ประกอบด้วย  
(๑) ผลิตภัณฑ์นมแพะ  
(๒) ผลิตภัณฑ์ทองม้วนนมแพะ  
(๓) เครื่องสาน 
(๔) เครื่องหอมไทย  
(๕) วิสาหกิจชุมชนมาลัยบัววิคตอเรีย (บัวกระด้ง)  
(๖) กฤตาพรสมุนไพร  
(๗) บ้านสมุนไพรพูลสุข 
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ตารางที่ ๑.๓๑ ตารางแสดงรายช่ือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ ที่อยู่ 

๑ วิสาหกิจชุมชนเรยีนรู้การเลีย้งแพะ - แกะ 
นนทบุรี 

เลขท่ี ๒๘/๖ หมู่ที่ ๔ ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 
โทรศัพท์ ๐๘ ๕๒๓๔ ๕๐๓๓ 

๒ วิสาหกิจชุมชนมาลัยบัววิคตอเรีย (บัวกระด้ง) เลขท่ี ๖๖/๑ หมู่ที่ ๔ ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 
โทรศัพท์ ๐๘ ๙๐๕๗ ๒๒๘๙ 

๓ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภณัฑ์แพะนม         
บ้านเกาะดอน 

เลขท่ี ๘๒/๕ หมู่ที่ ๔ ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 
โทรศัพท์ ๐๘ ๓๐๐๖ ๒๕๑๔ 

๔ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสาน ละหาร เลขท่ี ๖๕/๒๙๑ หมู่ที่ ๕ ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 
โทรศัพท์ ๐๘ ๑๒๗๘ ๐๙๖๐ 

๕ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์แพะเมืองนนท์ เลขท่ี ๘๖/๒๘ หมู่ที่ ๗ ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 
โทรศัพท์ ๐๘ ๙๐๘๕ ๐๒๗๔ 

๖ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรชาใบขลู ่ เลขท่ี ๙๒/๑ หมู่ที่ ๗ ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 
โทรศัพท์ ๐๙ ๖๒๖๙ ๑๔๕๙ 

๗ วิสาหกิจชุมชน MY HOUSE มายเฮ้าส ์ เลขท่ี ๙๐/๓๑๙ หมู่ที่ ๘ ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 
โทรศัพท์ ๐๘ ๖๔๖๕ ๐๔๒๑ 

8 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีธารน้ำใส  
 

เลขท่ี 40 หมู่ 5 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  
โทรศัพท์ 0977294515 

9 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภณัฑ์นมแพะ      
บ้านละหารฟารม์ 

เลขท่ี 75/720 หมู่ 9 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 
โทรศัพท์ 0926513936 

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน กองส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน กรมส่งเสรมิการเกษตร ปี 2563 
 

6.๘ แรงงาน 
อัตราการจ้างงานหรือการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของตำบลละหารมีความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็น

ได้ชัด ซึ่งอดีตการเคลื่อนย้ายแรงงานแบบเป็นวัฏจักรหรือวงจร ที่มีการทำการเกษตรเพื่อช่ วยครัวเรือนเป็น 
ส่วนใหญ่ เมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต ก็จะเคลื่อนย้ายไปหางานทำในภาคอุตสาหกรรม และจะเคลื่อนย้าย
กลับมาภาคเกษตรกรรมอีกครั ้งในฤดูเพาะปลูกนั ้น ปัจจุบันมีอัตราลดลงมากเนื ่องจากมีการขายที ่ดิน 
เปลี่ยนแปลงที่ดินเป็นบ้านจัดสรรเป็นส่วนใหญ่ อาชีพเกษตรกรก็ผันตัวเองมาทำงานอยู่ในภาคการบริการและ
ภาคการผลิตมากขึ้น ซึ่งพบว่าภาคบริการปัจจุบันมีการทำงานมากกว่าภาคการผลิต และภาคการเกษตร         
มีการใช้แรงงานทำการเกษตร เฉลี ่ยครอบครัวละ ๒ คน โดยเขตพื้นที ่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร           
มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง ในพื้นที่ประกอบไปด้วยแหล่งที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์กระจายสินค้า 
แรงงานในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหารจึงมีความหลากหลาย มีทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติ 
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๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

๗.1 การนับถือศาสนา 
ประชากรดั้งเดิมของตำบลละหารส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๙๐ เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม     

ในปัจจุบันนี้ตำบลละหารได้พัฒนาไปเป็นชุมชนเมืองมีผู้คนเข้ามาอยู่ในตำบลละหารมาก แต่ประชากรของ
ตำบลละหารประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในตำบลละหารทั้งหมดเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม ตำบลละหาร   
จึงเป็นตำบลที่มีมัสยิดหรือสุเหร่ามากถึง ๗ แห่ง ดังนี้ 

 

มัสยิดที่จดทะเบียนมัสยิดตามแบบ ม.อ. ๒ จำนวน ๖ แห่ง 
(๑) มัสยิดน๊ะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห์  หรือ สุเหร่าปากคลองลำรี 

มัสยิดน๊ะฮ์ฎอตุ ้ลอิสลาห์ ตั ้งอยู ่ที ่ หมู ่ที ่ ๖ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี              
จดทะเบียนมัสยิดในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๐๗ เลขหมายทะเบียน ๑๑ มัสยิดน๊ะฮ์ฎฮตุ๊ลอิสลาห์ ผู้ขอจดทะเบียน
ประกอบด้วย       ๑. อิหม่าม นายซาฟาฮ ีวันแอเลาะ ๒. คอเต็บ นายอารีย์ พูลศิริ และ ๓. บิหลั่น นายประสิทธิ์ 
บุญยม 

มัสยิดในปัจจุบันนี้เป็นมัสยิดหลังที่ ๔ ที่ได้สร้างขึ้นในชุมชนมุสลิมปากคลองลำรี มีความสวยงาม
ตั้งอยู่ริมคลองลำโพฝั่งตะวันออกตรงข้ามปากคลองลำรี อาคารมัสยิดเป็นอาคาร ๒ ชั้น กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ 
เมตร ชั้นบนมีชานต่อออกไปทางทิศเหนือและทิศใต้ ด้านหน้ามีโดมขนาดใหญ่ ๑ โดม มีดาดฟ้าทางด้านหลังของ
อาคารมัสยิด มีหออาซานสูงจากชั้นดาดฟ้า ๑๘ เมตร หออาซานมีความสวยงามแลเด่นเป็นสง่า  

มัสยิดน๊ะฮ์ฎอตุ๊ลอิสลาห์หลังที่ ๔ นี้ เป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มาก มีพื้นที่ถึง ๘๐๐ ตารางเมตร  
สามารถจุผู้ทำนมัสการได้ถึง ๘๐๐ คน ชั้นบนเป็นที่นมัสการพระเจ้า ชั้นล่างเป็นอาคารอเนกประสงค์ การก่อสร้าง
อาคารมัสยิดใช้เวลา ๑๘ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๒๕๒๕  

ปัจจุบันมี ฮัจยีอับดุลฮากีม วันแอเลาะ ดำรงตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิด 
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(๒) มัสยิดมูไฮยิดดีน 
  

 

มัสยิดมูไฮยิดดีน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๖ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จดทะเบียนมัสยิด
ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๐๑ เลขหมายทะเบียน ๑๔ มัสยิดมูไฮยิดดีน ผู้ขอจดทะเบียนประกอบด้วย ๑. อิหม่าม   
ฮัจยีมะหะมุด เชื้อผู้ดี ๒. คอเต็บ นายสมบูรณ์ โต๊ะเถื่อน และ ๓. บิหลั่น นายสุวรรณ โต๊ะเถื่อน (นายสมหวัง   
อาจหาญ)  

เดิมเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นชุมชนเล็ก ๆ มีบ้านเรือนที่อยู่ในชุมชนประมาณ ๒๐ หลังคาเรือน 
ไม่มีมัสยิดสำหรับประกอบศาสนกิจในชุมชน ชาวบ้านต้องเดินทางไปละหมาดวันศุกร์หรือวันออกอีด (วันตรุษอีดิ้ล
ฟิตริและวันตรุษอีดิ้ลอัดฮา) วันสำคัญทางศาสนาอิสลามหรือเมื่อมีคนในชุมชนเสียชีวิต ต้องไปประกอบพิธีทาง
ศาสนาที่มัสยิดน๊ะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห์ (สุเหร่าปากคลองลำรี) หรือที่มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน (สุเหร่าแดง) ซึ่งอยู่ไกลไม่สะดวก
ในการเดินทางในเวลาต่อมาผู้คนในชุมชนมีมากขึ้น ความคิดว่าควรมีมัสยิดในชุมชนของตนมีมากขึ้น ด้วยผู้คนใน
ชุมชนได้เห็นชอบร่วมกันว่าควรมีมัสยิดในชุมชนของตน ผู้อาวุโสในชุมชนโดยการนำของอิหม่ามฮัจยีมะห์มุด      
เชื้อผู้ดี ได้ไปติดต่อขอที่ดินจากท่านโต๊ะกีฮัจยีฮูเซน เพื่อสร้างมัสยิดพร้อมกุโบร (สุสาน) ได้รับบริจาคที่ดินจำนวน   
๗ ไร่ ๓ งาน ๔๓ ตารางวา จากท่านโต๊ะกีฮัจยีฮูเซน จึงได้สร้างมัสยิดเป็นที่ประกอบศาสนกิจพร้อมสุสานและ
โรงเรียนประชาบาล เป็นประโยชน์แก่ผู้คนในชุมชนมาจนถึงปัจจุบัน 

ปัจจุบันมี ฮัจยีอับดุลฮาลีม เจริญสุขวิทยา ดำรงตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิด 
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(๓)  มัสยิดอัรเราะห์มาตุ้ลอิสลามิยะห์ 
  

 

มัสยิดอัรเราะห์มาตุ้ลอิสลามียะห์ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๒๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี จดทะเบียนมัสยิดในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ เลขหมายทะเบียน ๒๑ มัสยิดอัรเราะห์มาตุ๊ลอิสลามี
ยะห์ ผู้ขอจดทะเบียนประกอบด้วย ๑. อิหม่าม นายสวัสดิ์ชัย และซัน ๒. คอเต็บ นายสำราญ ชอบสันติ และ      
๓. บิหลั่น นายเด๊ะ รักหอม 

เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๕๐ โต๊ะกีมะฮ์ โต๊ะวังสาย และบรรดาลูกหลานทั้งหมดเป็นทายาทของหลวง
กามาและหลวงสะมะแอ ซึ่งเป็นต้นตระกูลของชาวมุสลิมบ้านท่าอิฐ มีตระกูลเชื้อผู้ดี ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนที่
บริเวณคลองลากค้อนเป็นกลุ่มแรก จากนั้นมีชาวมุสลิมจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้เข้ามาอยู่     
ในชุมชนแห่งนี้ด้วย 

โต๊ะกีมะฮ์และโต๊ะวังสาย ได้อุทิศที่ดินของท่านและสร้างบ้านเป็นสถานที่สอนศาสนาและประกอบ
ศาสนกิจ ต่อมาโต๊ะครูมะมุด เชื้อผู้ดี ซึ่งเป็นเขยของโต๊ะกีมะฮ์และเป็นผู้มีความรู้ทางศาสนาอิสลามดี ได้จัดตั้ง
สถาบันสอนศาสนาอิสลามียะห์ขึ้นในที่ดินที่ได้รับบริจาค เป็นอาคารไม้ตั้งอยู่ริมคลองลากค้อน ต่อมาอาคารที่สร้าง
ไว้นั้นชำรุดทรุดโทรม จึงได้มีการสร้างอาคารมัสยิดขึ้นใหม่แทนหลังเดิม และได้ย้ายมาสร้างติดกับถนนตลิ่งชัน –
สุพรรณบุรี เพ่ือความสะดวกแก่ผู้มาประกอบศาสนกิจและเรียนหนังสือ  

ปัจจุบันมี ฮัจยีนาฟี หวังชม ดำรงตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิด 
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(๔) มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน หรือ สุเหร่าแดง 

มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๗ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จดทะเบียน
มัสยิดในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๔๙๔ เลขหมายทะเบียน ๑๒ มัสยิดดารุลอาบิดีน ผู้ขอจดทะเบียนประกอบด้วย        
๑. อิหม่าม นายสมหวัง มนัสวกุล ๒. คอเต็บ นายสมร ทับทิม และ ๓. บิหลั่น นายฮัจยีโนรี พูลพอกสิน 

มัสยิดดารุ้ลอาบีดีนเป็นสุเหร่าเก่าแก่มีอายุมากถึง ๗๖ ปีแล้ว ตั้งอยู่ริมคลองลากค้อน ผู้คนในชุมชน
แห่งนี้ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ริมคลองลากค้อน เมื่อกว่า ๑๐๐ ปีมาแล้ว ครอบครัวแรกที่เข้ามาหักร้าง ถางป่าเพ่ือ   
ทำนา คือ ฮัจยีมูโซ๊ะห์และโต๊ะคอดีเยาะห์ ซึ่งเป็นชาวบ้านท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อไถหว่านปักดำ
ข้าวเสร็จแล้วกลับไปที่บ้านท่าอิฐ เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวจึงมาเก็บเกี่ยวข้าว ต่อมาจึงได้ปลูกสร้างบ้านเรือนและสร้าง
มัสยิดขึ้น ฮัจยีซอและห์ แมะกัน บุตรชายของท่านเป็นอิหม่าม 

มัสยิดหลังปัจจุบันนี้เป็นมัสยิดหลังที่ ๓ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ เป็นอาคารไม้สักทองทั้งหลัง         
มี ๒ ชั้น หลังคาทรงปั้นหยา มุงด้วยกระเบื้องสีแดง รอบชายคาตกแต่งด้วยฉลุไม้สีขาว ด้านทิศตะวันตกมีมุข หน้าจั่ว
มุขประดับด้วยไม้ฉลุลายแบบเรือนขนมปังขิงที่สวยงาม ด้านข้างมีระเบียงตลอด ระหว่างเสาระเบียงประดับไม้ฉลุ
เป็นม่านแหวกที่สวยงาม ที่หน้าบันมุขมีตัวเลขบอกปีที่สร้างอาคารมัสยิด ๒๔๗๖ ที่เรียกว่า สุเหร่าแดง ก็เพราะสี
ของตัวอาคารที่มีสีออกแดง นอกจากนี้ด้านหน้าทางขึ้นมัสยิดจะมีหออาซาน หรือหอกระจายเสียงตั้งอยู่ด้วย           
มีลักษณะเป็นอาคารทรงก้นหอยสูง ๔ ชั้น หน้าต่างแต่ละชั้นจะตกแต่งด้วยกระจกสี อาคารมัสยิดดารุ้ลอาบีดีน   
หรือสุเหร่าแดงและหออาซาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามมากอีกแห่งหนึ่งในอำเภอบางบัวทอง 

สุเหร่าแดง เปิดให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมภายนอกอาคารทุกวัน ในวันเสาร์-อาทิตย์ จะมีนักเรียนมา
เรียนภาษาอาหรับและอัลกุรอาน ทั้งนี้สุเหร่าแดงยังคงเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมสำคัญต่าง ๆ ทางศาสนาอิสลาม
และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนแห่งนี้ นักท่องเที่ยวจึงควรเคารพต่อสถานที่ ไม่ส่งเสียงดัง หรือขึ้นอาคารหากยัง
ไม่ได้รับอนุญาต 

ปัจจุบันมี ฮัจยีอับดุลเกาะฮ์ฮาร มนัสวกุล ดำรงตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิด 
 

ที่มา : มัสยิดดารุล้อาบิดีน(สุเหร่าแดง). ประวัติความเป็นมา. https://www.suraodaeng.org/ 
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(๕) มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม หรือ สุเหร่าเขียว 

 

มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๘ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จดทะเบียน
มัสยิดในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๒ เลขหมายทะเบียน ๕ มัสยิดนูรุลอิสลาม ผู้ขอจดทะเบียนประกอบด้วย         
๑. อิหม่าม นายปรัชญา เจริญสุข ๒. คอเต็บ นายอามูเซาะ รักไทย และ ๓. บิหลั่น นายยะฮายอ มะลา 

มัสยิดนูรุ้ลอิสลามเป็นมัสยิดที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ที่คลองลำรี  
นูรุ้ลอิสลาม แปลว่า รัศมีแห่งความสันติ โดยบรรพบุรุษของชุมชนมัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (สุเหร่าเขียว) 

อพยพมาจากภาคใต้ของประเทศไทย ที่ตั้งรกรากอยู่ที่ตำบลท่าอิฐ ภายหลังได้ขยับขยายมาเรื่อย ๆ จนถึงตำบล     
ละหาร (ละหาร ในภาษามลายูคือ ละแหร แปลว่า ที่ลุ่ม) และสัปบุรุษของชุมชนแห่งนี้ ได้เริ่มจัดตั้งมัสยิดหลังแรก 
เพ่ือใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาและเป็นศูนย์กลางประจำชุมชน แชบะห์เรน ได้บริจาคที่ดินเพ่ือสร้างมัสยิดและ
ร่วมบริจาคเงินเพื่อใช้ในการสร้างมัสยิด มัสยิดหลังแรกสร้างเป็นอาคารไม้ทรงปั้นหยา หลังคาสังกะสี ฝายืนทาสี    
ฟ้าอ่อน ต่อมาอาคารมัสยิดหลังแรกทรุดโทรมลง จึงได้สร้างอาคารมัสยิดหลังที่ ๒ มีโต๊ะเยาะห์ (แก่) เซ็นเยาะ เป็น
อิหม่าม ต่อมาในชุมชนมีสัปบุรุษมากขึ้น มัสยิดคับแคบไม่สามารถที่จะรองรับบรรดาสัปบุรุษที่มาร่วมประกอบ
ศาสนกิจ จึงมีการสร้างมัสยิดหลังใหม่ขึ้นเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น เมื่อโต๊ะเยาะห์ (แก่) ถึงแก่กรรม     
ฮัจยีอะห์หมัด เจริญสุข ดำรงตำแหน่งอิหม่ามสืบต่อมา  

ปัจจุบันมีอาจารย์ อุมัร เจริญสุข ดำรงตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิด  
 

ที่มา : มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม  (สุเหร่าเขียว). ประวัติความเป็นมา. http://masjidnurulislam-sk.blogspot.com/p/blog-page.html  
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(๖) มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ หรือ สุเหร่าแสงประทีป 

 

มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๙ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จดทะเบียน
มัสยิดในวันที ่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๑๒ เลขหมายทะเบียน ๑๘ มัสยิดนูร ุ ๊ลฮีดาย่าตุ ๊ลอิสลาม ผู ้ขอจดทะเบียน
ประกอบด้วย ๑. อิหม่าม นายซอมัด มัดดอเลาะ ๒. คอเต็บ นายนิยม อยู่เจริญ และ ๓. บิหลั่น นายสุดิน เทศเซ็น 

เป็นมัสยิดประจำชุมชนแสงประทีป แต่เดิมในชุมชนไม่มีมัสยิดสัปบุรุษในชุมชนต้องไปละหมาด      
วันศุกร์และวันอีดที่มัสยิดยามาลุดดีน ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ฮัจยีหวัง อยู่เจริญ บริจาคที่ดิน ๒๐๐ ตารางวา โต๊ะนิ บริจาค
ที่ดิน ๖๐๐ ตารางวา เพื่อสร้างมัสยิด ชาวบ้านในชุมชนได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างมัสยิดหลังแรกเป็นอาคารไม้ 
ต่อมาฮัจยะห์แมะ ตะนีสะมิ ได้บริจาคที่ดินให้มัสยิด ๓ ไร่ เพ่ือสร้างโรงเรียนประชาบาลแสงประทีป 

พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้สร้างมัสยิดหลังใหม่แทนหลังเดิม เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ขนาดกว้าง 
๑๐ เมตร ยาว ๒๑.๕๐ เมตร ชั้นบนเป็นที่ทำการนมัสการละหมาดวันศุกร์ ส่วนชั้นล่างเป็นที่สอนอัลกุรอาน อาคาร
มัสยิดหลังใหม่มีการวางศิลารากฐานเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒ อาจารย์ซาฟีอี วันแอเลาะ ให้เกียรติเป็นประธานวางศิลา
รากฐาน  

ปัจจุบันมี ฮัจยีอับดุลฮากีม อยู่เจริญ ดำรงตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิด  
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มัสยิดที่อยู่ระหว่างขอจดทะเบียนมัสยิดตามแบบ ม.อ. ๒ จำนวน ๑ แห่ง 

มูลนิธิซอและห์อนุสรณ์ ๑๘ (มัสยิดอุ้ลยา) 

มูลนิธิซอและห์อนุสรณ์ ๑๘ หรือ มัสยิดอุ้ลยา ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๓ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์การ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๒๙ โดยนายอิสมาแอล ปูเต๊ะ เป็นผู้ยื่น
ขออนุญาต และมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ณ บ้านเลขที่ ๓๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  

มูลนิธิซอและห์อนุสรณ์ ๑๘ จดทะเบียนมูลนิธิในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๓๕ เลขหมายทะเบียน 
๓๑๗๖ ผู้ขอจดทะเบียน คือ นายอิสมาแอล ปูเต๊ะ ครูสอนศาสนา 

มัสยิดอุ้ลยาก่อตั้งมาประมาณ ๔๑ ปี เดิมเป็นโรงเรียนสร้างอย่างเรียบง่าย หลังคามุงสังกะสี ฝาจาก 
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้สร้างอาคารเรียนเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในชื่อโรงเรียนวิทยาทานอิสลาม และ     
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้จัดตั้งเป็นมัสยิดชื่อว่า มัสยิดอุ้ลยา  

ปัจจุบันมี นายฮาริส ปูเต๊ะ ดำรงตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิด 

 
๗.2 ประเพณีและงานประจำปี 

ตำบลละหาร มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และวันสำคัญทางศาสนา ทั้งไทยพุทธ - มุสลิม     
ที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ได้แก่   

ศาสนาพุทธ  ประกอบด้วย 
๑) ประเพณีสงกรานต์  เป็นวันสำคัญหนึ่งของชาวไทย ซึ่งเป็นประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ จัดขึ้นช่วง

ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ภายในงานมีการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำดำหัว
ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ประเพณีสงกรานต์จัดขึ้นทุกหมู่บ้านทั่วตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร จัดตาม
โอกาสสมควรในช่วงสงกรานต์ของทุกปี บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร    
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๒) ประเพณีลอยกระทง  เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ตาม
ปฏิทินจันทรคติไทย ตามปฏิทินจันทรคติล้านนา มักจะตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ตามปฏิทินสุริยคติ ประเพณี
นี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธ
บาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก สำหรับ
ประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ      
ลำคลอง หรือแหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป สำหรับองค์การบริหาร      
ส่วนตำบลละหาร จัดในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ของทุกปี บริเวณริมคลองลากค้อน  

๓) ประเพณีแห่เทียนพรรษา  มีต้นกำเนิดจากความเชื่อในเรื่องการถวายเทียนพรรษาให้แก่วัด      
ซึ่งเป็นโบราณประเพณีที่ทำสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา ภิกษุทั้งปวงต้องจำพรรษาในวัดเป็น
เวลา ๓ เดือน พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงได้จัดทำให้เป็นกุศลพิธีขึ้น เมื่อได้นำเทียนไปถวายพระสงฆ์แล้ว ท่านก็จะ
ได้จุดบูชาต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถ ต่อมาจึงเริ่มมีการประกวดด้านการตกแต่งและประดับต้นเทียนกันของ
ชุมชนต่าง ๆ จึงทำให้เกิดเป็นประเพณีแห่เทียนพรรษาขึ้น งานประเพณีแห่เทียนพรรษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาไว้
ซึ่งขนมธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาของพุทธศาสนิกชน ในช่วงก่อนวันเข้าพรรษา ชาวชุมชนต่าง ๆ จะมารวมตัว
กันเพื่อประดิษฐ์ลวดลายสำหรับประดับต้นเทียนพรรษา เมื่อถึงวันงานก็จะมีการเคลื่อนย้ายต้นเทียนไปสู่วัด        
การถ่ายทอดเกิดขึ้นขณะที่คนในชุมชนมารวมตัวกันเพื่อทำเทียน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่จะมาเรียนรู้และ        
ฝึกร่วมกัน งานประเพณีแห่เทียนเป็นงานประจำปีงานหนึ่ง ซึ่งถือได้ว่าดังไปทั่วโลก สำหรับองค์การบริหาร         
ส่วนตำบลละหาร จัดร่วมกับอำเภอบางบัวทองเป็นประจำทุกปี โดยมีประชาชนในตำบลละหาร มาร่วมแห่เทียน
พรรษามุ่งสู่วัดละหาร 

๔) วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญหนึ่งของชนชาวไทย หมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน ๓ เนื่องใน
โอกาสคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ วันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ มีเหตุการณ์
อัศจรรย์ที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้น
มคธ โดยมิได้นัดหมายกันพระสงฆ์ ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ สำหรับในตำบลละหาร ประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ   
ก็จะรวมตัวกันไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

๕) วันวิสาขบูชา  ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือน
พฤษภาคม หรือมิถุนายน ถือเป็นวันสำคัญที่สุดทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากล้วนมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถือ
กำเนิดของพระพุทธศาสนา คือ เป็นวันที่พระศาสดา คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ดังนั้น
พุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงให้ความสำคัญกับวันวิสาขบูชานี้ และในวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ องค์การ
สหประชาชาติได้ยอมรับญัตติที่ประชุม กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก โดยเรียกว่า Vesak Day 
ตามคำเรียกของชาวศรีลังกา ผู้ที่ยื่นเรื่องให้สหประชาชาติพิจารณา และได้กำหนดวัน วิสาขบูชานี้ถือเป็นวันหยุด
วันหนึ่งของสหประชาชาติอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ชาวพุทธทั่วโลกได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญเนื่องในวันประสูติ ตรัสรู้ และ
ปรินิพพานของพระบรมศาสดา โดยการที่สหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกนั้น ได้ให้
เหตุผลไว้ว่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อหมู่มวลมนุษย์ เปิดโอกาสให้ทุก
ศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาพุทธศาสนา เพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ 
และทรงสั่งสอนทุกคนโดยใช้ปัญญาธิคุณ โดยไม่คิดค่าตอบแทน สำหรับในตำบลละหาร ประชาชนที่นับถือศาสนา
พุทธก็จะรวมตัวกันไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

๖) วันอาสาฬหบูชา  ตรงกับวันขึ ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่ง
พระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้ เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์
ทั้ง ๕ ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย 
ด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชา ก็ทรงบันลือธรรมเภรียังล้อแห่งธรรมให้หมุนรุดหน้า เริ่มต้นแผ่
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ขยายอาณาจักรแห่งธรรม นำความร่มเย็นและความสงบสุขมาให้แก่หมู่ประชา สำหรับในตำบลละหาร ประชาชนที่
นับถือศาสนาพุทธก็จะรวมตัวกันไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

๗) วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่
ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผย
แผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไป
เหยียบย่ำหญ้าและพืชอ่ืน ๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 
๓ เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ของทุกปี เรียกว่า "ปุริมพรรษา" ถ้าปีใดมีเดือน ๘ สองครั้ง    
ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม ๑ ค่ำ เดือนแปดหลัง และออกพรรษาในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ เรียกว่า "ปัจฉิมพรรษา" 

๘) วันออกพรรษา  ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ เป็นสำคัญวันหนึ่งของพระภิกษุสงฆ์ คือ เป็นวัน
สิ้นสุดการจำพรรษา หรือออกจากพรรษาที่ได้อธิษฐานเข้าจำพรรษาตลอดระยะเวลา ๓ เดือน ในวันออกพรรษา     
ในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่า เป็นวันที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรคช์ั้นดาวดึงส์มายังโลกมนุษย์ หลังจากที่
พระองค์ได้เสด็จไปจำพรรษา และแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเทพบุตรพุทธมารดา ซึ่งอยู่สวรรค์ชั้นดุสิต แต่ลงมาฟัง
พระธรรมเทศนาที่ชั้นดาวดึงส์ พุทธศาสนิกชนถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะกระทำการบำเพ็ญกุศล เช่น ทำบุญตักบาตร 
จัดกไม้ ธูป เทียน ไปบูชาพระที่วัดและฟังพระธรรมเทศนา สำหรับในตำบลละหาร ประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธก็
จะรวมตัวกันไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

ศาสนาอิสลาม  ประกอบด้วย 
๑) วันเมาลิด  คำว่าเมาลิดเป็นภาษาอาหรับ แปลว่าวันประสูติของท่านนบี มูฮำหมัด (ซ.ล.) ตรงกับ

จันทร์ที่ ๑๒ เดือนรอบิอุ้ลเอาวัล ณ นครเมกกะฮ ประเทศ ซาอุดีอาระเบียเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองคล้ายวันเกิด
ของท่านศาสดามูฮำหมัดในวันดังกล่าว ชาวมุสลิมจะได้จัดงานถวายความรำลึกถึงท่านศาสดามูฮำหมัด (ซ.ล.) ในพิธี
จะมีการนำประวัติของท่านศาสดามากล่าวถึงเป็นโวหารสดุดี มีทั้งการกล่าวด้วยร้อยแก้วและร้อยกรอง ซึ่งจะใช้
หนังสืออัลบัรซันญีในการอ่าน วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณท่านศาสดาผู้มีพระคุณและแสดงความกตเวทิตา
คุณ และเป็นประหนึ่ง เพื่อสอนให้เยาวชนได้รู้จักบุคคลสำคัญทางศาสนา นอกจากนี้ยังมีการอ่านคัมภีร์อัล-กุลอ่าน 
การอ่านดูอาขอพรจากองค์อัลเลาะฮ์ เมื่อเสร็จพิธีทางศาสนาแล้วก็จะมีการทำบุญเลี้ยงกันที่มัสยิดหรือที่บ้าน 
ปัจจุบันมีการจัดวันเมาลิดรวมกันเป็นระดับตำบล อำเภอ หรือจังหวัด เรียกว่างานเมาลิดกลาง มีการประกวดการ
อ่านพระคัมภีร์อัลกุลอาน และแสดงปาฐกถาธรรม กล่าวถึงผลงานและคุณธรรมของท่านนบีมูฮำหมัด สำหรับใน
ตำบลละหาร ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะรวมตัวกันจัดงานที่มัสยิดในพ้ืนที่ของตนเอง 

๒) วันอาซูรออ์ ช่วงเวลา ตรงกับวันที่ ๑๐ เดือนมุฮัรรอม ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีของศาสนาอิสลาม 
(ประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี) ความเป็นมาของการกวนข้าวอาซูรอ หรือกวนขนมอาซูรอสืบเนื่องจากได้เกิด
น้ำท่วมใหญ่ในสมัยนบีนุฮ (อล) ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ไร่นาของประชาชนและสาวกของนบีนุฮ (อล) 
และคนทั่วไปอดอาหาร นบีนุฮ (อล) จึงประกาศให้ผู้ที่มีสิ่งของเหลือพอจะรับประทานได้ ให้เอามากองรวมกัน และ
ให้เอาของเหล่านั้นมากวนเข้าด้วยกัน เพ่ือให้ทุกคนได้รับประทานอาหารกันโดยทั่วหน้า 

    การกวนข้าวอาซูรอ (ขนมอาซูรอ) เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ คำว่า อาซูรอ เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า การผสม การรวมกัน คือการนำสิ่งของที่รับประทานได้หลายสิ่ง
หลายอย่างมากวนรวมกัน มีทั้งชนิดคาวและหวาน การกวนข้าวอาซูรอจะใช้คนในหมู่บ้านมาช่วยกันคนละไม้คนละ
มือ เพื่อความสามัคคีและสร้างความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันมีผลต่อการอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างมี
ความสุข ก่อนจะแจกจ่ายให้รับประทานกัน เจ้าภาพจะเชิญบุคคลที่นับถือของชุมชนขึ้นมากล่าว ขอพร (ดูอา) ก่อน 
จึงจะแจกให้คนทั่วไปรับประทานกัน สำหรับในตำบลละหาร ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะรวมตัวกันจัดงาน
ที่มัสยิดในพ้ืนที่ของตนเอง 

๓) การถือศีลอด มาจากภาษาอาหรับว่า "อัศ-เศาม" หรือ "อัศ-ศิยาม" ในทางภาษา หมายถึง          
การละ การงด การระงับยับยั้ง การควบคุม ครองตน เช่น การละความชั่ว ยับยั้งสิ่งต่าง ๆ  ที่เกิดจากอารมณ์ฝ่ายต่ำ 
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ส่วนความหมายในทางศาสนา หมายถึง การละเว้นการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม การร่วมสังวาสระหว่างรุ่งสาง     
จนตะวันลับขอบฟ้า งดเว้นการพูดจาโกหก เหลวไหล ไร้สาระ เว้นจากการประพฤติชั ่ว ทั้งโดยลับและเปิดเผย       
ถือปฏิบัติตามแบบอย่างที่ท่านศาสดามุฮัมหมัด (ซ .ล.) ได้ทรงกำหนดไว้โดยให้ควบคุม พร้อมทั้งมือ เท้า หู ตา ใจ 
ลิ้น และอวัยวะทุกส่วน มิให้ใช้ไปในทางไร้สาระ โดยจะกระทำในเดือนรอมฎอน (เดือนที่ ๙ ตามปฏิทินทางจันทรคติ
ของอิสลาม) ของทุกปี เป็นเวลาประมาณ ๒๙ ถึง ๓๐ วัน ถูกกำหนดบังคับใช้สำหรับมุสลิมทุกคน ซึ่งถูกบัญญัติใน
เดือนซะอบาน (เดือนที่ ๘ หลังจากท่านศาสดามุฮัมหมัด (ซ.ล.) อพยพจากมักกะฮ สู่มาดีนะฮ ได้ ๒ ปี (ปีฮิจเราะฮ์ที่ 
๒) และได้ปฏิบัติกันมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ การถือศีลอดเป็นการทดลองและฝึกหัดร่างกาย ให้รู้จักอดกลั้น ให้รู้จัก
สภาพอันแท้จริงของผู้ที่อัตคัดขัดสน ทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจกัน   เป็นการขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วพ้น
จากอำนาจใฝ่ต่ำ และมีคุณธรรม 

๔) วันอีดิ้ลฟิตริ  ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนเชาวาล ซึ่งเป็นเดือน ๑๐ ตามปฏิทินอิสลาม ซึ่งเป็นวัน
ออกบวช หรือ เสร็จสิ้นจากเดือนแห่งการถือศีลอด เป็นวันรื่นเริงประจำปี ชาวมุสลิมจะไปเยี่ยมเยียนพ่อแม่ ญาติพ่ี
น้อง เพ่ือนบ้าน เพ่ืออภัยต่อกันในสิ่งที่ผ่านมา เป็นวันที่ทุกคนมีความสุขมาก มุสลิมจะมีการประกอบพิธีกรรมพร้อม
เพรียงกันทั่วโลก ในวันอีดีลฟิตรี มุสลิมทุกคนจะต้องจ่ายซะกาตฟิตเราะห์ คือ การบริจาคทานแก่คนยากจนอนาถา 
สำหรับในตำบลละหาร ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะรวมตัวกันจัดงานที่มัสยิดในพ้ืนที่ของตนเอง 

๕) วันอีดิ ้ลอัฎฮา  ตรงกับวันที่ ๑๐ เดือน ซุลฮิจยะห์ หรือตรงกับเดือน ๑๒ ของปฏิทินอิสลาม      
ซึ่งเป็นการฉลอง วันออกฮัจญ์ จะมีการเชือดสัตว์เป็นพลี แล้วจะทำกุรบัน แจกจ่ายเนื้อเพื่อเป็นทานแก่ญาติมิตร 
สัตว์ที่ใช้ในการเชือดพลี ได้แก่ อูฐ วัว แพะ เป็นการขัดเกลาจิตใจของมนุษย์ให้เป็นผู้บริจาค เป็นการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
ต่อเพื่อนมนุษย์ และในวันสำคัญดังกล่าว ชาวมุสลิมจะเดินทางกลับภูมิสำเนาของตน มาร่วมประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาโดยพร้อมเพรียงกัน ได้พบปะ สังสรรค์กับเพื่อน ญาติพี่น้อง เพื่อจะได้ขออภัยต่อกัน สำหรับในตำบลละหาร 
ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะรวมตัวกันจัดงานที่มัสยิดในพ้ืนที่ของตนเอง 

 

๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ตำบลละหารนิยมใช้ภาษาถิ ่นภาคกลาง ได้แก่ ภาษาที ่ใช้พูดกันในจังหวัดภาคกลางของ     

ประเทศไทย ซึ่งเป็นภาษาราชการ และเป็นภาษาประจำชาติ ภาษากรุงเทพฯ ถือเป็นภาษาถิ่นภาคกลาง         
ที่ยอมรับกันว่าเป็นภาษามาตรฐานที่กำหนดให้คนในชาติ ใช้ร่วมกันเพื่อสื่อสารให้ตรงกัน 
 

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

๘.1 ทรัพยากรน้ำ 
แหล่งน้ำใต้ดิน 
แหล่งน้ำใต้ดินของตำบลละหาร มีระดับความลึกส่วนใหญ่อยู่ในช่วง ๑๐ - ๔๕ เมตร เป็นประเภทให้

ปริมาณน้ำน้อย โดยทั่วไปเป็นแหล่งน้ำใต้ดินที่มีคุณภาพดี อัตราการไหล ๑ – ๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แต่ใน
บางพ้ืนที่คุณภาพน้ำปานกลาง เนื่องจากมีตะกอนของสนิมเจือปนอยู่ 

การชลประทาน 
พื้นที่ในตำบลละหาร อยู่ในเขตพื้นที่ชลประทาน โดยมีโครงการชลประทานพระยาบันลือรับผิดชอบ

แจกจ่ายน้ำเข้าพ้ืนที่เกษตรกรของตำบลละหาร ครอบคลุมทั้งตำบล 
ในเขตพ้ืนที่ตำบลละหารมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ จำนวน ๖ สาย ดังนี้ 
๑. คลองลำรี แยกจากคลองลำโพไปทางทิศตะวันตกขนานกับคลองพระราชาพิมลตัดกับคลองขุดใหม่

หรือคลอกเจ็ก จากนั้นไปบรรจบคลองลากค้อนในเขตอำเภอไทรน้อย 
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๒. คลองลากค้อน  เป็นคลองที ่ขุดแยกจากคลองลำโพไปทางทิศตะวันตกขนานกับคลองลำรี         
ผ่านตำบลละหาร ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีไปบรรจบ
คลองพระยาบันลือ ที่อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓. คลองเจ็ก หรือคลองขุดใหม่ คลองเจ๊กขุดแยกจากคลองพระราชาพิมลฝั ่งทิศเหนือที ่ตำบล        
บาง    บัวทอง อำเภอบางบัวทอง ตรงไปอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

๔. คลองตาคล้าย หรือคลองตาคล้ายใหญ่ เป็นคลองขุดแยกจากคลองพระราชาพิมลฝั่งทิศเหนือใกล้
วัดไทรน้อย แต่เดิมคลองตาคล้ายเป็นคลองเล็กที่ขุดจากคลองพระราชาพิมลตรงไปวัดคลองตาคล้ายในเขตอำเภอ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ต่อมามีการขุดคลองลากค้อนแยกจากคลองพระยาบันลือที่อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มาเข้าคลองพระราชาพิมล จึงมีการขุดคลองลากค้อนในช่วงที่ผ่านอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี แยกไปทางทิศตะวันตกผ่านตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปบรรจบคลองตาคล้ายที่
ใกล้ปากคลองตาคล้าย และขุดขยายปากคลองตาคล้ายให้กว้างกว่าเดิม ชาวบ้านจึงเรียกว่า คลองตาคล้ายใหญ่ 
คลองนี้จึงช่วยระบายน้ำจากคลองพระยาบันลือซึ่งอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาส่งน้ำเข้าสู่คลองพระราชาพิมล และคลอง
ซอยต่าง ๆ ในอำเภอบางบัวทองและอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

การขุดคลองสายนี้จึงขุดใกล้ปากคลองตาคล้ายที่แยกจากคลองพระราชาพิมลไปบรรจบปลายคลอง
ลากค้อนที่ขุดแยกจากคลองพระยาบันลือที่บ้านอ่างแตก เพื่อระบายน้ำจากคลองพระยาบรรลือเข้าในคลอง
พระราชาพิมล 

๕. คลองลำโพ คลองลำโพขุดผ่านตำบลละหารทางทิศตะวันออก มีคลองลำรีและคลองลากค้อน     
ขุดแยกคลองลำโพ คลองนี้รับน้ำจากคลองบางบัวทองและคลองขวางบนที่ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี   

๖. คลองขุด คลองขุดเป็นคลองชลประทานที่ขุดผ่านในตำบลละหารเพ่ือเป็นคลองส่งน้ำให้แก่ชาวนา
ที่ทำนาช่วงระหว่างคลองลากค้อนและคลองลำรีได้มีน้ำเพียงพอในการทำนา 

 
๘.๒ ป่าไม้ 

ตำบลละหาร มีพื้นที่ประมาณ ๑๑,๓๕๐ ไร่ พบว่าไม่มีพื้นที่ป่าไม้สงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 
ดังนั้นจึงเป็นผลทำให้พื้นที่สีเขียวเกษตรกรรม หรือสีเขียวที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมของ
เมืองมีจำนวนน้อยหรือแทบจะไม่มี ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เนื่องจากพื้นที่มีจำกัด และ    
ส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้เป็นที่อยู่อาศัยทำการเกษตรและสร้างโรงงานอุตสาหกรรม 
 

๘.๓ ภูเขา 
ตำบลละหาร ไม่มีภูเขาเนื่องจากเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มบนฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก 

พ้ืนที่ส่วนใหญ่จึงเป็นที่ราบลุ่ม มีคูคลองธรรมชาติ และที่ขุดขึ้นใหม่จำนวนมาก 
 

๘.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การใช้ประโยชน์ที่ดินของตำบลละหาร มีการขยายตัวของเมืองในรูปแบบการกระจายตามเส้นทาง

คมนาคมสายหลักที่เชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานคร เป็นผลทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินตำบลละหาร มีการเปลี่ยนแปลง
จากการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่จากพื้นที่เกษตรกรรม เป็นพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจ
การค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว 
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๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐ พึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ        
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ          
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่  
กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำ      
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทำ
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม    
การตรวจสอบและการประเมินผล รวมทั้ง กำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  

เพ่ือให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ รวม ๖ คณะ เพ่ือรับผิดชอบในการ
ดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนได้จัดให้มี    
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง เพ่ือประกอบการจัดทำ         
ร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกำหนด  

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง”    
เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์ แนวโน้มในการพัฒนาประเทศ 
ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความท้าทายการพัฒนาในหลายมิติ ทั้งในมิติเศรษฐกิจที่

โครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่ ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการและ       
ภาคเกษตรยังอยู่ในระดับต่ำ คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อน
การพัฒนาของประเทศ มิติทางสังคมที่การยกระดับรายได้ของประชาชน การแก้ปัญหาด้านความยากจนและ    
ความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะยังคงมี
ช่องว่างที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ มิติสิ่งแวดล้อมที่การฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังเป็น
ประเด็นสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการภาครัฐที่ยังขาดความต่อเนื่อง
และความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ ยังมีสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ความท้าทายใหม่ ๆ ซ่ึงมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนจากการรวมกลุ่มภายในภูมิภาคและการเปิด
เสรีด้านต่าง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ซึ่งสถานการณ์
ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาประเทศท้ังในมิติความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ดังนั้น ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่รอบคอบและครอบคลุมเพ่ือเป็นกรอบ        
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ      
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐ
ของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ    
การบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน    

มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และ      
มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้น        
ในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ       
รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล  

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความสุขของประชากรไทย (๒) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ (๓) ความ
พร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง (๔) บทบาทและการยอมรับในด้านความม่ันคงของไทยในประชาคมระหว่าง
ประเทศ และ (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ            
ด้านความมัน่คง ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 

๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้น    
กับประเทศชาติบ้านเมือง โดย (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม 
ตระหนักในเรื่องความม่ันคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อ
สถาบันหลักของชาติ (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
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ประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ (๔) การ
พัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สำคัญ 

๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม และป้องกันไม่ให้
ปัญหาใหม่เกิดขึ้น โดย (๑) การแก้ไขปัญหาความม่ันคงในปัจจุบัน (๒) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ (๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
และ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล 

๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความม่ันคง โดย (๑) การพัฒนาระบบงานข่าวกรอง
แห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงาน
ความม่ันคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัย
คุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัย
คุกคามให้มีประสิทธิภาพ 

๔. การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและ
ที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค 
และโลก อย่างยั่งยืน โดย (๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (๒) การเสริมสร้าง
ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค 
โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

๕. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกสำคัญต่าง ๆ ทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (๑) การพัฒนากลไก
ให้พร้อมสำหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 
(๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออำนวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติ อ่ืน ๆ และ (๓) การพัฒนากลไก        
และองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาตดิ้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ

ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่
รากเหง้าทางเศรษฐกิจอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย 
รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น่ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต 
ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่งโครงสร้างพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
อนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐาน
ของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้าง
ฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และ
การกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ    
และการกระจายรายได้ (๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน (๓) การลงทุนเพ่ือ     
การวิจัยและพัฒนา และ (๔) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก ่
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๑. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสำคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และ
ความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (๑) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (๒) เกษตรปลอดภัย (๓) เกษตร
ชีวภาพ (๔) เกษตรแปรรูปและ (๕) เกษตรอัจฉริยะ 

๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย (๑) อุตสาหกรรม
ชีวภาพ (๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดษิฐ์ (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ และ (๕) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 

๓. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของ
การท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง ประกอบด้วย 
(๑) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (๒) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (๓) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์
แผนไทย (๔) ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ และ (๕) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

๔. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพในด้าน
โครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ โดย (๑) เชื่อมโยง
โครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (๒) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ (๔) พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่         
ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ที่ มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน       
โดย (๑) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ(๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (๔) สร้าง
โอกาสเข้าถึงข้อมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่

สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ 
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย (๒) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก ่

๑. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดย (๑) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (๒) การบูรณาการ
เรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (๓) การสร้างความเข้มแข็ง
ในสถาบันทางศาสนา (๔) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (๕) การสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (๖) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคน
ในสังคม และ (๗) การส่งเสรมิให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชี วิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 
ประกอบด้วย (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (๒) ช่วงวัย
เรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ ๒๑ (๓) ช่วงวัยแรงงาน 
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ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ (๔) ช่วงวัยผู้สูงอายุ 
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 

๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะ
สำหรับศตวรรษที่ ๒๑ (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหาร
จดัการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (๕) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทย
ตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคม
โลก (๖) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (๗) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็น
เลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (๑) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา
ผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (๒) การสร้างเส้นทางอาชีพ 
สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ และ     
(๓) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมให้กับประเทศ 

๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจสติปัญญา และสังคม โดย     
(๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (๒) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (๓) การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะ
ที่ด ีและ (๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

๖. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดย     
(๑) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (๒) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๓) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะ
นอกห้องเรียน และ (๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย (๑) การ
ส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ (๔) การพัฒนา
บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญที่ให้

ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการ
สนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพ่ือส่วนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่
กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการ
เตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มี
คุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการ
เข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่ม
ประชากร (๒) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (๓) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และ (๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก ่



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร | 52 
 

๑. การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ฐานราก (๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (๓) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 
(๔) เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความ
ปลอดภัยในการทำงาน (๕) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศ
ภาวะและทุกกลุ่ม (๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 
(๗) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (๘) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 

๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย (๑) พัฒนา
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (๒) กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
แต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ (๓) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย        
ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (๔) ปรับโครงสร้างและแก้ไข
กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด (๕) 
สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (๖) การพัฒนากำลังแรงงานในพ้ืนที ่

๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่ทอดทิ้งกัน และมี
คุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ    
(๓) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน         
(๔) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐาน
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับ
สังคมยุคดิจิทัล 

๔. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 
โดย (๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ 
ครอบครัว การเงินและอาชีพ (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพึ่งพากันเอง (๓) สร้าง
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตรช์าติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการ

พัฒนาที่สำคัญเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามี     
ส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  โดยเป็นการดำเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน     
ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะ
นำไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) พ้ืนที่สีเขียวที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๒) สภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู (๓) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๔) ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพโดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่ 

๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๒) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพในและนอกถ่ินกำเนิด (๓) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ (๔) รักษา
และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๕) ส่งเสรมิการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
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๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ (๓) ฟ้ืนฟูชายหาดที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบ     
บูรณาการอย่างเป็นองค์รวม และ (๔) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (๑) ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (๒) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชน และ (๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัตซ้ิำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

๔. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต
อย่างต่อเนื่อง โดย (๑) จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึง
พ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (๒) พัฒนาพ้ืนที่ เมือง ชนบท
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน (๓) จัดการมลพิษที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 
(๔) สงวนรักษา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม           
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (๕) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนา
เมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และ (๖) เสริมสร้าง
ระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 

๕. พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (๑) พัฒนาการ
จัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความม่ันคงด้านน้ำของประเทศ (๒) เพ่ิมผลิตภาพของน้ำทัง้ระบบในการใช้
น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล (๓) พัฒนาความมั่นคง
พลังงานของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
โดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (๕) พัฒนาความม่ันคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและ
ชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 

๖. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ โดย (๑) ส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบ
ยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม (๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม ด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และ (๔) พัฒนาและด่าเนินโครงการที่ยกระดับ
กระบวนทัศน์ เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมบนหลักของการ
มีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเป้าหมายการ

พัฒนาที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับ
หรือในการให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม   
มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำ
นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงาน
เทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี    
ส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคม
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ต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัยมีความ
เป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรม     
มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ
ภาครัฐ (๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (๓) ระดับความโปร่งใสการทุจริต ประพฤติมิชอบและ (๔) 
ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ไดแ้ก่ 

๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส โดย (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค 
และ (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย (๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ (๓) ระบบ
ติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 

๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
และ (๓) ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานที่มสีมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 

๔. ภาครัฐมีความทันสมัย โดย (๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนา
ประเทศ และ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

๕. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกมีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ     
(๒) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทาง
ความกา้วหน้าในอาชีพ 

๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (๑) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ 
ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม
และตรวจสอบได้ และ (๔) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 

๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทตา่ง ๆ และมีเท่าทีจ่ำเป็น โดย (๑) ภาครัฐจัด
ให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (๒) มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น และ (๓) 
การบงัคับใช้กฎหมายอย่างมปีระสิทธิภาพ เท่าเทียมมีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย 

๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค โดย     
(๑) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุก
ร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและ
ปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชน และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ (๕) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 
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ประเด็นท้าทายและแนวโน้มในอนาคต  
1. ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย - การเพ่ิมศักยภาพในการควบคุมการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการและพัฒนาสร้างความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน 
   ➢ การส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ ได้รับสวัสดิการและการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะ

บริการด้านสาธารณสุข 
2. ขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ - โรคอุบัติใหม่และ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
  ➢  การส่งเสริมการตลาดเชิงรุก เพ่ิมช่องทางในการจัดจำหน่ายและต่อยอดสินค้าและบริการ

ให้รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และปลูกฝั ง

ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมที่ดี 
➢  การยกระดบัสถาบันการศกึษาทุกระดับ 
➢  ผู้สูงอายุมีงานทำและมีรายได้ที่เหมาะสม 

4. ความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางสังคม - การพัฒนาศักยภาพของทุกภาคส่วนให้มีทักษะ
ในการใช้ข้อมูลความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 

➢  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก 
➢  การสร้างหลักประกนัทางสังคมเพ่ือความมั่นคงในการดำรงชีวิต 
➢  การพัฒนารูปแบบความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบประกันสังคมที่เหมาะสม 
➢  การขยายความเชื่อมโยงของฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนเพ่ือเพ่ิมความ

ครอบคลุมของประชากร กลุ่มเป้าหมายและแก้ปัญหาภาวะตกหล่น 
5. ความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ - 

ความรุนแรงของภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
➢  การควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค 
➢  ความสามารถของภาครัฐในการบริหารสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ 
➢  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้เป็นเอกภาพ 
➢  การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำเสีย ขยะมูลฝอย และฝุ่นควัน 
➢  การเสริมสร้างความตระหนักรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทยต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการภาครัฐ - การบริการของภาครัฐ

ประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
➢  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
➢  การส่งเสริมค่านิยมให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  

ซื่อสัตย์และสุจริต 
➢  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านกฎหมายให้มีความเชื่อมโยงและนำไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

ที่มา : รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

จากสถานะของประเทศบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การกำหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของ
การวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี  
ส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒ ต้องให้
ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง     
ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง มีความมั่งคั่งและมียั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์   
โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 

๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
๒. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
๓. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
๔. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๕. การเสริมสร้างความมัน่คงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
๖. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 
๗. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
๘. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
๙. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนทีเ่ศรษฐกิจ 
๑๐. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

➢ แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 
แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 
ภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เป็นภูมิภาคที่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาค

ภายในประเทศ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการระดับ
กระทรวง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดี
ที่สุด รวมทั้งสถาบันธุรกิจ และสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ ขณะเดียวกันภาคกลางตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำ
ขนาดใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็น “อู่ข้าว อู่น้ำ” ของประเทศ และเป็นพ้ืนที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทาง
ลัดโลจิสติกส์ (Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก  

ดังนั้น การพัฒนาภาคกลางสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จำเป็นต้องรักษาความมีชื่อเสียงของ
กรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองชั้นนำระดับโลกตลอดไป ควบคู่ไปกับการใช้ศักยภาพพ้ืนฐานด้านความอุดมสมบูรณ์
ของดินและน้ำ และความพร้อมของสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยในการยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตร
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งการพัฒนาเส้นทางลัด     
โลจิสติกส์เชื่อมโยงทวาย (เมียนมา) กับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือให้ภาคกลางเป็นพ้ืนที่
ยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าการขนส่งระหว่างทะเลตะวันตกและทะเลตะวันออกในระยะยาว 
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เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
ภาคกลางมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาคภายในประเทศ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของ

กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นนำทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด นอกจากนี้          
ภาคกลางยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สภาพพ้ืนที่และระบบชลประทานที่อุดมสมบูรณ์ เป็นฐานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ และเป็นพ้ืนที่แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Southern 
Economic Corridor) ที่ เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Landbridge) 
เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ภาคกลางจึงมีเป้าหมายที่จะ “พัฒนากรุงเทพฯ          
สู่มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง” 

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือรักษาภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองที่มีความทันสมัย และเป็นเมืองน่าอยู่      

น่าเที่ยวในลำดับต้น ๆ ของโลกตลอดไป  
๒. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขทั้งสุขภาพกาย จิตใจ มีความมั่นคงด้านอาชีพ

และรายได้ และมีสภาพแวดล้อมทีดี่  
๓. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการด้าน

การเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง  
๔. เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ

คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  
เป้าหมาย  
๑. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคกลางขยายตัวเพิ่มข้ึน  
๒. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคกลางลดลง  
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ 

อัตราการเจรญิเตบิโต 
ทางเศรษฐกิจของ 
ภาคกลาง  

๒,๓๙๙,๐๙๑ 
ล้านบาท 

(มูลค่า CMV 
ปี ๒๕๕๙) 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ ๓.๕ 

เพิม่ขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ ๓.๕ 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ตำ่กว่า 

ร้อยละ ๓.๕ 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ ๓.๕ 

เพิ่มขึน้ 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ ๓.๕ 

สัมประสิทธิ ์
ความไมเ่สมอภาค  
(Gini Coefficient)  
ในการกระจายรายได้  

๐.๔๐๖ 
(ป๒ี๕๖๐) 

ลดลงต่ำกว่า 
๐.๔๐๐ 

ลดลงต่ำกว่า 
๐.๔๐๐ 

ลดลงต่ำกว่า 
๐.๔๐๐ 

ลดลงต่ำกว่า 
๐.๔๐๐ 

ลดลงต่ำกว่า 
๐.๔๐๐ 

หมายเหตุ : ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายภาคกลาง ไม่รวมกรุงเทพมหานคร 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง  
แนวทางการพัฒนา  
๑) เร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะ อาทิ รถไฟฟ้า รถเมล์ ฯลฯ 

เพ่ือบรรเทาปัญหาจราจรและให้ประชาชนเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบายและปลอดภัยใน
การเดินทาง  
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๒) ก่อสร้างถนนวงแหวน โครงข่ายเส้นทางถนนที่ขาดความเชื่อมโยง (Missing Link) สะพาน
ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ฯลฯ เพ่ือลดปัญหาความแออัดและคับคั่งของปริมาณการจราจรในเขตเมือง ลดปัญหาคอขวด 
เป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายการเดินทางเพ่ืออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและลดเวลาการเดินทาง รวมทั้งสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างเมือง 

๓) จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้มาตรการผังเมืองควบคุมการใช้พ้ืนที่  รวมทั้ง
คุ้มครองแหล่งอนุรักษ์และทัศนียภาพเมือง ตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมืองให้สวยงาม มีพ้ืนที่ สีเขียวและ
สวนสาธารณะ  

๔) พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้สอดคล้องต่อ
ความต้องการและเอ้ือต่อการใช้ชีวิต รวมทั้งพัฒนารูปแบบและคุณภาพการบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิและ
บริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ และออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการต่าง ๆ ให้สามารถรองรับคน       
ทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน (Universal Design) เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้คนทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการต่าง ๆ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  

๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย น้ำท่วม และมลพิษทางอากาศ ในเขตพ้ืนที่ที่มีปัญหา
ความรุนแรงและความเสียหายเป็นมูลค่าสูง โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

๖) วางระบบป้องกันภัยอาชญากรรมและภัยก่อการร้ายในเขตกรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่
ต่อเนื่อง รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร และปัญหาความรุนแรงในสังคม โดยการใช้
เทคโนโลยี การบังคับใช้กฎหมาย การปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ตลอดจนสร้างเครือข่าย       
เฝ้าระวัง เพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

๗) พัฒนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โดยการจัดทำผังภูมินิเวศเพ่ือการจัดการ
พ้ืนที่และพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่มีความน่าอยู่ อัจฉริยะ และสามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นที่อยู่อาศัย 
ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่ม โดยยังคงรักษาอัตลักษณ์ของพ้ืนที่     
ซึ่งระยะแรกดำเนินการที่บางซื่อเพ่ือเป็นต้นแบบพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีระบบขนส่งมวลชน และเมืองอัจฉริยะ     
แห่งแรก (Smart City) ในไทย และภูมิภาคอาเซียน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความ
เชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค  

แนวทางการพัฒนา  
๑) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ อาทิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ชายหาด

ชะอำ - หัวหิน สนามกอล์ฟระดับโลกที่เพชรบุรี กาญจนบุรี และพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นฐานการกระจายรายได้
และการสร้างงาน โดยยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติและเป็นที่
ประทับใจของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคกลาง 
ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี และประจวบครีีขนัธ์ เชื่อมกับจังหวัดชุมพร และระนอง ของภาคใต้  

๒) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาอย่ างยั่ งยืน โดยฟ้ืนฟู บูรณะ
โบราณสถาน และเตรียมความพร้อมของเมืองให้สามารถรองรับภัยพิบัติ โดยเฉพาะอุทกภัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓) อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เพ่ือรักษาอัตลักษณ์ของเมืองให้เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติตลอดไป อาทิ พ้ืนที่เกาะ
รัตนโกสินทร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองเก่าเพชรบุรี เมืองเก่ากาญจนบุรี เมืองเก่าราชบุรี เมืองเก่าสุพรรณบุรี 
และเมืองเก่าลพบุรี  

๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มประวัติศาสตร์และศาสนา กาญจนบุรี-
สุพรรณบุรี-พระนครศรีอยุธยา-อ่างทอง-สิงห์บุรี-ชัยนาท-ลพบุรี-สระบุรี-นครปฐม-ราชบุรี-เพชรบุรี กลุ่มดูแล  
สุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย อาทิ  นนทบุรี-สมุทรสาคร-นครปฐม-เพชรบุรี และกลุ่มท่องเที่ยวทางน้ำ อาทิ 
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พระนครศรีอยุธยา-นนทบุรี-ปทุมธานี-อ่างทอง-สิงห์บุรี โดยปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม       
การท่องเที่ยวให้มีคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอย่างยั่งยืน 
รวมทั้งบริหารการท่องเที่ยวโดยคำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ  

๕) เพ่ิมมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น ตลาดสามชุก 
ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดน้ำดำเนินสะดวก เกาะเกร็ด ท่องเที่ยวธรรมชาติสวนผึ้ง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ฯลฯ 
โดยปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล  

๖) พัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งผลิตสินค้า OTOP และแหล่งท่องเที่ยว      
เชิงเกษตร เพ่ือให้มีเส้นทางหรือเครือข่ายการคมนาคมที่สามารถเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก  
และปลอดภัย เป็นการขยายเส้นทางการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน  

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนา  
๑) นำผลการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมาใช้ประโยชน์ใน   

เชิงพาณิชย์ เช่น นำผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติมาใช้ในการพัฒนาการผลิตข้าว     
ในพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ เพ่ิมศักยภาพและยกระดับคุณภาพข้าวซึ่งเป็นสินค้าส่งออกท่ีสำคัญของประเทศ      
ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด เป็นต้น  

๒) พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพ่ือผลิตอาหารปลอดภัย (Food Safety) จากสินค้าเกษตรหลัก    
ของภาค ได้แก่ ข้าว พืชผัก มะพร้าว โคนม โคเนื้อ สุกร ไก่ เป็ด กุ้ง ปลา โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งผลิตสำคัญ 
ได้แก่ จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม และ
ประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ที่สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้บริโภคในตลาดเฉพาะ
และตลาดระดับบน  

๓) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือยกระดับสู่ Smart Farmerและ Smart Farming 
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์ที่เหมาะสม รวมทั้ง
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มปีระสิทธิภาพ  

๔) ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรประมงทะเล โดยเร่งรัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการ
จัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ เช่น การส่งเสริมการวิจั ยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม การส่งเสริมและพัฒนาการประมงพ้ืนบ้าน รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจการประมง เป็นต้น ในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งรอบอ่าวไทย 
ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรขีันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ  

๕) เพ่ิมความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมประมง (สมุทรสาคร) อุตสาหกรรมก่อสร้าง 
(สระบุรี) อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ) สู่การใช้เทคโนโลยี
ที่สูงขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๖) พัฒนาทักษะแรงงานให้มีความรู้ขั้นสูง เพื่อยกระดับและปรับเปลี่ยนทักษะแรงงาน        
ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  

๗) พัฒนากาญจนบุรี – ราชบุรี - เพชรบุรีตอนบนให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิต      
ทางการเกษตรและปศุสัตว์ และกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเชื่อมโยงกับแหล่งผลิต ในเมียนมา โดยเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์เพ่ือลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า รวมทั้งยกระดับคุณภาพสินค้าอุตสาหกรรมในพ้ืนที่
ให้มีความทันสมัยและให้ได้มาตรฐานสากลไปสู่ตลาดอาเซียน  
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๘) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEsและ Start Up โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้าง  
องค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ อาทิ การนำงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและการใช้กลยุทธ์การตลาด ฯลฯ เพื่อให้ สามารถเริ่มต้นธุรกิจและเติบโตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง 
และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนา  
๑) พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำในพ้ืนที่แล้งซ้ำซาก อาทิ จังหวัดกาญจนบุรี 

ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี และลพบุรี เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ำ โดยปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
เดิม วางแผนจัดสรรน้ำเพ่ือรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของกิจกรรม ทางเศรษฐกิจและ
ชุมชนได้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งจัดทำแหล่งเก็บกักน้ำขนาดเล็กกระจาย ในพ้ืนที่การเกษตร       
เพ่ือบรรเทาและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง  

๒) ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพ้ืนที่เศรษฐกิจ ชุมชน แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน 
และพ้ืนที่น้ำท่วมซ้ำซาก อาทิ จังหวัดชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี 
และสมุทรปราการ โดยเพ่ิมแหล่งเก็บกักน้ำที่เป็นแก้มลิง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ในพ้ืนที่เสี่ยงจัดตั้งกลุ่ม
เฝ้าระวังภัยน้ำท่วม  

๓) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของแผ่นดิน รวมทั้งปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็ม         
ในเฉพาะเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

๔) หยุดยั้งการบุกรุกทำลายพ้ืนที่ป่าและส่งเสริมการฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม ในพ้ืนที่จังหวัด
กาญจนบุรี เพชรบุรี และราชบุรี โดยการปลูกป่าเพ่ิมเติม และเพ่ิมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกป่า 
สนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าชุมชนไม่ให้เสื่อมโทรมลง  

๕) ขุดลอกลำน้ำเพ่ือเพ่ิมปริมาณการกักเก็บน้ำและใช้ในการขนส่ง อาทิ แม่น้ำเจ้าพระยา     
แม่น้ำท่าจีน ฯลฯ และเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินเรือ และปรับปรุงท่าเรือโดยสารสาธารณะในแม่น้ำและลำคลอง
สาขาที่สำคัญ อาทิ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก และลำคลองสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้ง
ฟ้ืนฟูคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่างในพ้ืนที่ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ 
นครปฐม และสมุทรสาคร  

๖) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่เสื่อมโทรม อาทิ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ โดยการจัดทำแนวป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น ปลูกป่าชายเลน และการทำแนวไม้ไผ่กันคลื่น แก้ไขปัญหามลพิษ  
ทางทะเล และชายฝั่ง โดยการบริหารจัดการขยะที่ลงสู่ทะเล และคราบน้ำมันในพ้ืนที่อ่าวไทยตอนใน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยง เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  

แนวทางการพัฒนา  
๑) พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และรถไฟ เชื่อมกรุงเทพ–กาญจนบุรี เพ่ือเชื่อมโยง 

พ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนของภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศให้สามารถเกื้อหนุนและติดต่อทางการพัฒนา
ระหว่างพ้ืนที่ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว  

๒) เร่งพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบ้านพุน้ำร้อน อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นประตูเชื่อม Southern Economic Corridorจากท่าเรือทวาย-ท่าเรือแหลมฉบัง - ท่าเรือ    
สีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา-ท่าเรือวังเตา ประเทศเวียดนาม โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
ด้านการเดินทางและขนส่งเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
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๓) พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย - เมียนมา บ้านพุน้ำร้อน ด่านเจดีย์สามองค์ และ     
ด่านสิงขร เพ่ือเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กับเมียนมา โดยจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน         
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาในอนาคต พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ จุดบริการและสิ่งอ้านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน ตลอดจนระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
เกีย่วข้อง  

๔) พัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจของภาคกลางตามแนวแกนหลักการเชื่อมโยง เขต
เศรษฐกิจพิเศษทวายกับ EEC โดยจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับการพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ เพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเทีย่วเชื่อมโยงระหว่างไทยกับเมียนมา  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้าง
เสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ  

แนวทางการพัฒนา  
๑) เร่งดำเนินการแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงภาคกลางกับ

ภาคอ่ืน ๆ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่งของประเทศ 
และรองรับการเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือกระจายประโยชน์และโอกาสจากจุดความเจริญหลัก
ของประเทศให้เชื่อมโยงไปยังพ้ืนที่ภาคอ่ืน ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ำ
ระหว่างภาค อาท ิ 

(๑) เชื่อมโยงภาคเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ - พิษณุโลก และรถไฟทางคู่
ลพบุรี - ปากน้ำโพ  

(๒) เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา 
และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบางปะอิน - นครราชสีมา  

(๓) เชื่อมโยงภาคตะวันออก ด้วยรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ - ระยอง ทางหลวงพิเศษ 
พัทยา - มาบตาพุด และรถไฟทางคู่ฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า - แก่งคอย  

(๔) เชื่อมโยงภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ – หัวหิน และ
รถไฟทางคู่ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร  

๒) พัฒนาพ้ืนที่ โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนในเมืองที่ มีศักยภาพที่ สำคัญ  อาทิ  
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พระนครศรีอยุธยา และบริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้
พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองพุน้ำร้อน โดยสนับสนุนให้มีการจัดท้าโครงการนำร่องที่ใช้
แนวทางการจัดรูปที่ดิน การผังเมืองควบคูก่ับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน 

 
➢ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 
     สรุปแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ * ฉบับทบทวน              

(ป ีพ.ศ. ๒๕๖4) 
เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
“กลุ่มจังหวัดอัจฉริยะที่ยั่งยืน” กลุ่มจังหวัดมุ่งเป้าหมายการพัฒนาให้ประชาชนอยู่อย่างสุขสบายและ

ยั่งยืน โดยการเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการทำการเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือผลิต
สินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยเน้นที่ Smart Farmer และส่งเสริมธุรกิจเชิงพาณิชย์ E – Commerce เศรษฐกิจอัจฉริยะ 
Smart Economy เน้นกระบวนการผลิตภายใต้โครงสร้างพ้ืนฐานที่เราได้พัฒนาและสนับสนุนโครงข่ายคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสัญจร Smart Mobility รวมถึงความมั่นคงและปลอดภัย Smart 
Safety กับการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนทำให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สุขสบาย แม้จะอยู่ที่บ้าน สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
Smart Healthy 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร | 62 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
๑. เศรษฐกิจมั่นคง ประเมินอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด ร้อยละ ๓.5 
๒. ประชาชนมั่งค่ัง ประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 
๓. ความสุขที่ยั่งยืน ประเมินจากค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดต้องไม่

น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของปี พ.ศ. 2562 (หรอืไม่น้อยกว่า ๐.๖654) 
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
๑. พัฒนากระบวนการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมด้วยระบบอัจฉริยะ 
๒. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และระบบป้องกันบรรเทาภัยพิบัติ 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมน่าอยู่ 
4. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
 

➢ แผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕๖5 

       สรุปแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน* ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 
 การพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ตามแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 จะมุ่งเน้น    
การพัฒนาหลัก คือ เพ่ือเป็น “เมืองน่าอยู่ (Livable City)” ซึ่งเป็นการมุ่งพัฒนาและการจัดการจังหวัดนนทบุรีให้
เป็นเมืองที่มีความพร้อมรองรับการเป็นที่อยู่อาศัยของคนทุกระดับ 

 เป้าประสงค์รวม/วัตถุประสงค์  
 1) จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี  
 2) จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่มีความมั่นคงปลอดภัย  

    พันธกิจของจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2561 - 2565  
 1. พัฒนาและบริหารจัดการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ        
มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นที่อยู่อาศัย  
 2. พัฒนาและบริหารจัดการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่มีความมั่นคงปลอดภัยเหมาะสมแก่    
การอยู่อาศัยของประชาชน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์/ประเด็นการพัฒนาสำหรับแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2561 - 2565  
 1. พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
     เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/วัตถุประสงค์  
     1. พัฒนาและบริหารจัดการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
สภาพแวดล้อมที ่เหมาะสมเป็นที่อยู่อาศัย  
     กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่   
     1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งสาธารณะระบบขนส่งมวลชน และระบบสาธารณูปโภค 
เพ่ือรองรับการเติบโตของเมืองและบริการประชาชนอย่างท่ัวถึง  
     - พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและขนส่งสาธารณะระบบขนส่งมวลชนเพ่ือรองรับการเติบโต
ของเมืองและบริการประชาชน  
     - ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคเพ่ือรองรับการอยู่อาศัยอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  
     2. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน/เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง  
     - ส่งเสริมและพัฒนาภาคเกษตรกรรมเข้มแข็ง  
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     - การส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวชุมชน  
     - การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  
     3. บริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการอยู่อาศัยของประชาชน  
      - ส่งเสริมและรักษาดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีความแข็งแรงสมบูรณ ์ 
      - ส่งเสริมด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

- ดูแลพื้นที่เพ่ือรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนเพื่อผาสุกของประชาชน  
- พัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง  

     4. พัฒนาพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
- พัฒนาพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองสีเขียว  
- จดัการมลพิษและขยะมูลฝอยเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่  
- ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2. พัฒนาเมืองให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/วัตถุประสงค์  
 1. จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่มีความมั่นคงปลอดภัยเหมาะสมแก่การอยู่อาศัยของประชาชน  
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่  
 1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

     - การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน  
 - พัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
 2. พัฒนาชุมชนเมืองให้มีความปลอดภัย  

- ส่งเสริมและสร้างพ้ืนที่เมืองให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
- ควบคุมและแก้ไขปัญหายาเสพติด แรงงานต่างด้าว ผู้หลบหนีเข้าเมือง และผู้ทำผิด

กฎหมายให้เป็นไป ตามกฎหมาย  
- ปรับปรุงและพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สามารถช่วยเหลือประชาชน

ได้อย่างม ีประสิทธิภาพ  
3. การป้องกันการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย  

- ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
- เข้มงวดกวดขันจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 

 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตรท์ี ่๓ : เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิม 
 ยุทธศาสตร์ที ่๔ : พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนได ้
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษศ์ิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น

อันดีงาม 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
2.1 วิสยัทัศน์ 

“ละหารน่าอยู่  พัฒนาโปร่งใส  ใส่ใจคุณภาพชีวิต  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม” 
 

2.2 ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่  ๑ : การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓ : การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิม 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔ : การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิน่อันดีงาม 
   

2.3 เป้าประสงค์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

(๑) ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษา มีกิจกรรมนันทนาการ ได้รับการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน 
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ  ระบบการจราจร และการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอย่างมีระบบ 

(๒) การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว และสามารถป้องกันน้ำท่วมขัง ถนน ซอย และที่อยู่
อาศัยของประชาชน 

(๓) ประชาชนได้รับบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการพ้ืนฐานอันพึงมีในท้องถิ่นอย่าง
ครบถว้นและทัว่ถึง 

(๔) ประชาชนมีสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และเล่นกีฬา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

(๑) พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดี โดยเน้นระบบการกำจัดขยะ พัฒนาคุณภาพน้ำ การรักษา
ความสะอาด แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน 

(๒) สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ ชุมชนสะอาดสวยงามและน่าอยู่อาศัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

(๑) สนับสนุนการฝึกอาชีพ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
(๒) ประชาชนมีอาชีพมั่นคงและมีรายได้เพ่ิมขึน้ 
(๓) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
(๑) ส่งเสริมการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน มีระบบการป้องกันภัย

อย่างทั่วถึง 
(๑) ประชาชนปลอดภัยจากโรคติดต่อ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี่ 
(๒) เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์ให้

สามารถดำรงชีพได้อย่างปกติสุขตามอัตภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
(๓) ประชาชนได้รับการศึกษาและรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทัว่ถึง 
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(๔) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(๕) ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความรักความสามัคคีในชุมชน มีการประสานงานและทำ

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

(๑) ส่งเสริมการบริการโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล จัดให้มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้
งาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม 

(๒) พัฒนาศักยภาพการให้บริการขององค์กรและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ิมข้ึน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
(๑) สนับสนุนการศาสนา 
(๒) รกัษาไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดี 
 

2.4 ตัวชี้วัด 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

๑. การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว และสามารถป้องกันน้ำ  
    ท่วมขัง ถนน ซอย และที่อยู่อาศัยของประชาชน 

- จำนวนเส้นทางทีไ่ดม้าตรฐานเพิ่มขึ้น 

๒. ประชาชนได้รับบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการพื้นฐาน  
    อันพึงมีในท้องถิน่อย่างครบถ้วนและทั่วถึง 

- จำนวนครัวเรือนทีไ่ด้รับบริการสาธารณปูโภค สาธารณูปการ 
   ครบถว้นทุกประเภท 

๓. ประชาชนมีสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย  
    และเล่นกีฬา 

- การแขง่ขันกีฬาและนันทนาการทำใหป้ระชาชนมีสุขภาพ 
  แขง็แรงขึ้น 
- มีสนามกีฬาและสวนสาธารณะให้ประชาชนได้ออกกำลังกายมี  
  สุขภาพแข็งแรง 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

สิ่งแวดลอ้มไม่เปน็มลพิษ ชุมชนสะอาดสวยงามและน่าอยู่อาศัย - ประชาชนสามารถกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ 
- ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
   สิ่งแวดล้อมมากขึน้ 
- มสีถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายและเล่นกีฬา 
  เพิม่ขึน้ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

๑. ประชาชนมีอาชีพมัน่คงและมีรายไดเ้พิ่มขึน้ - กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มสตรีแม่บ้าน/กลุ่มอาชีพ ฯลฯ มีความ 
  เข้มแข็งและสามารถประกอบอาชีพเพิม่รายได้ใหค้รอบครัวได ้
- มีแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร เพื่อส่งเสริม การฝึกอบรม   
  การประกอบอาชีพและขยายผลตามแนวทางปรัชญา 
  เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ประชาชนมสี่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น - ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

๑. ประชาชนปลอดภัยจากโรคติดต่อ มีสุขภาพกายและ 
    สุขภาพจติทีด่ ี

- ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีเข้าถึงบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ 
   และมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 

๒. เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปว่ยเอดส์ ผู้ยากไร้และ 
    ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์ให้สามารถดำรงชีพได ้
    อยา่งปกติสุขตามอัตภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได ้

- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ  
   และผู้ด้อยโอกาสอยา่งทัว่ถึง 

๓. ประชาชนได้รับการศึกษาและรับรู้ข้อมลูข่าวสารได้อย่าง 
    ทั่วถึง 

- ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- ส่งเสริมให้สถานศึกษามีมาตรฐานมากขึน้ 

๔. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยมากข้ึน 
- ร้อยละของหมู่บ้านเสี่ยงภัยมีการดำเนินการป้องกันและ  

แก้ไขปัญหาสาธารณภัย 
- กลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
   สาธารณภัย 

๕. ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความรักความสามัคคีในชุมชน  
    มีการประสานงานและทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
    ร่วมกัน 

- ประชาชนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของ 
   สถาบันครอบครัว 
- ประชาชนได้รับการรณรงค์ ป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม 
  และยาเสพติดทุกประเภท 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

พัฒนาศักยภาพการใหบ้ริการขององค์กรและส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบตัิหน้าที่เพิ่มขึ้น 

- การบริหารราชการขององค์กรมคีวามทันสมยัและสามารถ 
  ให้บริการประชาชนได้อย่างม ีประสิทธิภาพ 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
รักษาไว้ซึง่ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีต
ประเพณีของทอ้งถิน่ 

ประชาชนไดร้่วมสบืทอด ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน
ในชุมชนท้องถิน่ใหค้งอยู่สืบไป 

 
2.5 ค่าเป้าหมาย  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ค่าเป้าหมาย 

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบาย
น้ำ  

- จำนวนเส้นทาง ทางบก ทางน้ำ และทางระบายนำ้ทีไ่ด้รับการ 
  ก่อสร้าง มีมาตรฐาน 
- จำนวนเส้นทาง ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำที่ได้รับการ 
  บำรุงรักษา ประชาชนสามารถใช้บริการได้ดีขึ้น 

๒. พัฒนางานผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดินและการควบคุม
อาคาร 

- ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและใช้ 
  ประโยชน์ตามกฎหมายทีก่ำหนด 

๓. พัฒนาระบบไฟฟ้าและประปา - ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าและประปาใช้ 
- จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ใช้ 
   งานได้ดีทุกแห่ง 
- ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ำอปุโภค บริโภคอย่างทั่วถึงสะอาด 
   และปลอดภัย 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร | 67 
 

๔. พัฒนาระบบจราจร ขนส่งมวลชน การวิศวกรรมจราจร และ
บุคลากร 

- จำนวนชุมชน/หมู่บ้าน ที่ได้รับประโยชน์ 
- การจราจรและขนส่งมีสภาพคล่องตัวมากขึ้น 

๕. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และ
ที่จอดรถ 

- จำนวนตลาด ท่าเทยีบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถที่ได้ 
  มาตรฐาน และประชาชนสามารถใช้บริการได้ดีขึ้น 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ค่าเป้าหมาย 

๑. บริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย 
และมลพิษต่าง ๆ 

- ร้อยละของครัวเรือนท่ีกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกสขุลกัษณะ 
- การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมลพิษต่าง ๆ  
   ถูกหลักสุขาภิบาลและมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึน้และยั่งยืน 

๒. ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมการฆ่าสัตว์ - จำนวนโรงฆ่าสัตว์ที่ไดม้าตรฐานและสะอาดตามหลักอนามัย 
๓. ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน - จำนวนสุสานและฌาปนสถานได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับ  

   สิ่งแวดล้อม 
๔. ส่งเสริม สนับสนุน บำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- จำนวนประชาชนท่ีได้ใช้ประโยชน์จากท่ีดินทรัพยากร  
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕. ส่งเสริม สนับสนุน การลดภาวะโลกร้อน - ร้อยละของพืน้ท่ีสีเขียวในชุมชนทีไ่ด้รับการพัฒนา 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ค่าเป้าหมาย 

๑. ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ - จำนวนประชาชนทีไ่ด้รับการฝึกอาชีพและสามารถนำไปใช้ 
  ในการดำรงชีพได้ 
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน 

๒. ส่งเสริม สนับสนนุการพาณิชย์ การลงทุน - พาณิชยกรรม และการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
  ยิ่งข้ึน 

๓. ส่งเสริม สนับสนุนการลงทุนภาคอุตสาหกรรม - การลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนายิ่งขึ้น 
๔. ส่งเสริม สนับสนุนภาคเกษตรกรรมปลอดภัยได้มาตรฐาน - การเกษตรกรรมมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน 
๕. ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว  - การท่องเที่ยวท่ีได้รับการพฒันาและมีนักท่องเที่ยวเพิม่ขึ้น 
๖. ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพการเลี้ยงสัตว ์ - การปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานปลอดภัยมากขึ้น 
๗. สง่เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น - ร้อยละของประชาชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 

   ท้องถิ่น 
๘. ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย ความเป็น
ระเบี ยบ เรียบร้อย และการอนามัย  โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอ่ืนๆ 

- จำนวนโรงมหรสพและสาธารณสถานอ่ืนๆ ได้รับการรักษา 
   ความปลอดภัย 

๙. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ - จำนวนครัวเรือนที่ไดร้ับการดูแลเกี่ยวกับการ ปศุสัตว์ท่ีได้    
  มาตรฐาน 

    

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ค่าเป้าหมาย 

๑. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอก โรงเรียน   - จำนวนสถานศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียนที่ได้รับการ 
   ส่งเสริมสนับสนุนและสามารถจัดการศึกษามีคุณภาพยิ่งขึน้ 
- ร้อยละของประชาชนอายุ ๓-๑๕ ปี ได้รับการศึกษา 

๒. ป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติด - จำนวนผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการบำบัดรักษาและกลับสู่ชีวิต 
   ปกติ 
- จำนวนประชาชนท่ีได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ห่างไกล    
  ยาเสพติด 
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๓. ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

- จำนวนเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อย โอกาสที่  
  ได้รับการส่งเสริมและมีชีวิตความเป็นอยู่ทีด่ีขึ้น 
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน 

๔. ส่งเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ - จำนวนกลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับการสงเคราะห์และมีชีวิตความ 
   เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน 

๕. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง - จำนวนประชาชนที่ได้รับการสง่เสริมและสามารถนำไปใช้ใน 
  ชีวิตประจำวันได้ 
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน 

๖. ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว 
และการรักษาพยาบาล 

- จำนวนประชาชน/ครอบครัวที่ได้รับบริการและมีคุณภาพ 
  ชีวิตที่ดีขึ้น 
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 

๗. ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายขององค์กรภาคประชาชนใน
รูปแบบต่าง ๆ 

- จำนวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน 

๘. ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

- จำนวนชุมชน/หมู่บ้านท่ีสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  เพิม่ขึน้ 

๙. ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา สวนสาธารณะ และสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

- จำนวนสนามกีฬา สวนสาธารณะและสถานท่ีพักผ่อนหย่อน 
   ใจท่ีได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพยิ่งข้ึน 
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน 

๑๐. ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบนัครอบครัว - จำนวนครอบครัวทีไ่ด้รับการส่งเสริมสนับสนุน 
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน 

๑๑. ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

- ร้อยละของประชาชนท่ีมีความปลอดภัยในชีวิตและ 
  ทรัพย์สนิ 
- จำนวนอาชญากรรมที่ลดลง 

๑๒. สง่เสริม ปรับปรุง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับการช่วยเหลือจากการประสบ 
   สาธารณภัย 
- ร้อยละของหมู่บ้านเสี่ยงภัยไดร้ับการส่งเสริมการป้องกันและ 
   แก้ไขปัญหาสาธารณภัย 

๑๓. ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย และสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน 

- จำนวนประชาชนมีส่วนร่วมในประชาธิปไตยมากข้ึน 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ค่าเป้าหมาย 

๑. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ - ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระบบบริหารจัดการ 
  และบริการของรัฐมากขึน้ 

๒. สง่เสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม - จำนวนวสัดุอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีจัดหา 
๓. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

- ร้อยละของประชาชนท่ีเข้าร่วมประชุมประชาคม 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น มปีระสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้  
  เป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 

๔. ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - การบริหารราชการองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๕. ส่งเสริม สนับสนุนการเป็นประชาคมอาเซียน - จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร | 69 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ค่าเป้าหมาย 

๑. ส่งเสริม สนับสนุน บำรุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น 

- ศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา 
  ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอนัดขีองทอ้งถิ่นไดร้ับการอนุรักษ์และ 
  คงอยู่ต่อไป 

๒. ส่งเสริม สนับสนุนด้านศาสนา และวันสำคัญต่าง ๆ - การจัดงานพิธีการทางศาสนาและวันสำคัญต่างๆ มี 
  ประชาชนให้ความร่วมมือมากขึ้น 
- ร้อยละของประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 

๓. ส่งเสริมให้มีและสนับสนุนพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ - จำนวนพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุที่ได้รับการส่งเสริม 
 

2.6 กลยุทธ์  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 
๒. พัฒนางานผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดนิและการควบคุมอาคาร 
๓. พัฒนาระบบไฟฟ้าและประปา  
๔. พัฒนาระบบจราจร การวิศวกรรมจราจรและขนส่ง 
๕. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
๖. ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา สวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
๑. บริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกลู น้ำเสีย และมลพิษต่าง ๆ 
๒. ส่งเสริม สนับสนุน บำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
๓. ส่งเสริม สนับสนุน การลดภาวะโลกร้อน 
๔. ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย     

โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ 
๕. ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
๖. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
๑. ส่งเสริมหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ 
๓. ส่งเสริม สนับสนุนการพาณิชย์ การลงทนุ 
๔. ส่งเสรมิ สนับสนุนการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 
๕. ส่งเสริม สนับสนุนภาคเกษตรกรรมปลอดภัยไดม้าตรฐาน 
๖. ส่งเสรมิ สนับสนุนการท่องเทีย่วโดยเฉพาะเชิงอนุรักษ ์
๗. ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพการเลี้ยงสัตว์ 
๘. ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
๙. ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมการฆ่าสัตว์  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
๑. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ในและนอกโรงเรียน  
๒. ป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติด 
๓. ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
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๔. ส่งเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ 
๕. ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
๖. ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายขององค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ 
๗. ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
๘. ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๙. ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๑๐. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิน่ 
๑๑. ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
๑๒. ส่งเสริม ปรับปรุงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
๑. พัฒนาระบบการบริหารราชการให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชน

อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น, แผนชุมชน/หมู่บ้าน และการประสาน

แผนพัฒนาท้องถิน่ 
๓. ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔. ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
๕. ส่งเสริม สนับสนุนการเป็นประชาคมอาเซียน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
๑. ส่ ง เส ริม  สนั บ สนุ น  รักษ าศิ ลปะ  โบ ราณ สถ าน  วัฒ นธรรม  จารีตป ระเพ ณี                  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม 
๒. ส่งเสริม สนับสนุนด้านศาสนา และวันสำคัญต่าง ๆ 
๓. ส่งเสรมิให้มีและสนับสนุนพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 

 

2.7 จุดยนืทางยุทธศาสตร ์ 

การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลละหารได้นำข้อมูล       
ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ือใช้ประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลละหาร (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร          
จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิน่อันดีงาม 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม เป็นการอธิบายความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดนนทบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี และยุทธศาสตร์      
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไร เพ่ือแสดงให้เห็นว่ายุทธศาสตร์    
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์เช่นไร มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ   
พันธกิจ เป้าประสงค์ แนวทางการพัฒนา (จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น) ซึ่งก่อให้เกิดผลผลิตและโครงการที่จะ
เกิดขึ้นได้อย่างไร และส่งผลต่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
และยุทธศาสตร์จังหวัดอย่างไร ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา
องค์การ 
บริหาร 

สว่นตำบล 
ละหาร 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
พัฒนา 

เมืองนนทบุรี 
เพื่อการอยู่อาศัย 
ของประชาชน 
อย่างมีความสุข 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
เสริมสร้าง 
และพัฒนา 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
อย่างยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
เสริมสร้าง 
และพัฒนา 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ได้มาตรฐาน 

และมีมูลค่าเพิ่ม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
พัฒนา 

ด้านทรัพยากรมนุษย์
และสังคม 
ให้ก้าวหน้า  
ปลอดภัย 
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
พัฒนา 

การบริหารจัดการ
ให้มปีระสิทธิภาพ 

และสามารถ
รองรับการเข้าสู่ 

ประชาคม
อาเซียนได้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 
พัฒนา ส่งเสริม 

และอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

จารีตประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

อันดีงาม 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 

ในเขตจังหวัดนนทบุรี 
(พ.ศ. 2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาเมืองให้มีความมั่นคง

ปลอดภัย 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาของ 

จังหวัด 
นนทบุรี 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
พัฒนาเมอืง

นนทบุร ี
เพื่อการอยู่อาศัย
ของประชาชน 
อย่างมีความสุข 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
เสริมสร้าง 
และพัฒนา 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓
เสริมสร้าง 
และพัฒนา 

เศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
ได้มาตรฐาน 

และมีมูลค่าเพิ่ม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
พัฒนา 

ด้านทรัพยากรมนุษย์
และสังคม 
ให้ก้าวหน้า  
ปลอดภัย 
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
พัฒนา 

การบริหารจัดการ
ให้มปีระสิทธิภาพ 

และสามารถ
รองรับการเข้าสู่

ประชาคม
อาเซยีนได้ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 
พัฒนา ส่งเสริม

และอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม  

จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

อันดีงาม 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ให้ความสำคัญต่อการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา เนื่องจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผนที่มุ่งไปสู่สภาพการที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นกรอบในการกำหนด           
ทิศทางการพัฒนาตำบล สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล       
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนชุมชน และ
นโยบายในการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น ผลการวิเคราะห์จากการประชุมประชาคมตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา
ร่วมกับชุมชนในเขตตำบล ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 

ชื่อปัญหา/ 
ความต้องการ 

ขอบข่ายและปริมาณ 
ของปัญหา 

พ้ืนที่เปา้หมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

๑. ปัญหาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน   

๑. ถนนเพื่อการสญัจรมี
ความชำรุดเสียหายและ 
การปรับปรุงมีน้อยทำให ้
การเดินทางสญัจรไมส่ะดวก
รวดเร็ว 

ถนนทุกหมู่บ้านและ
ตามซอยเช่ือมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน 

- การขยายตัวทางเศรษฐกจิและความเจรญิ
ของชุมชนเมืองมาสู่พื้นที่ได้สะดวกรวดเร็ว 
- การพัฒนาระบบขนส่งของตำบลละหาร
พร้อมเส้นทางการลำเลียงผลผลติจะช่วยให้
การเดินทางมีความสะดวก รวดเรว็ และทัน
ตอ่ความต้องการ 
- การเกษตรยังเป็นพืน้ฐานหลักทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ซึง่หากระบบเศรษฐกิจระดับ
รากหญ้ามีความเขม้แข็งจะส่งผลให้เศรษฐกิจ
ของประเทศแข็งแกร่ง   

๒. ขาดน้ำประปาเพือ่การ
อุปโภค บริโภคที่เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

หมู่บ้านที่ยังไมไ่ด้
ขยายระบบประปา 

- การขยายตัวของบ้านจัดสรรและโรงงาน
อุตสาหกรรมอยา่งรวดเร็ว น้ำเพื่อการอปุโภค
และบรโิภค จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการ
ดำรงชีวติที่ต้องดูแลจดัหาให้เพยีงพอ 

๓. ไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ
ยังไม่เพียงพอสำหรับความ
ปลอดภัยของประชาชนใน
พื้นที ่

ถนนทุกหมู่บ้านและ
ตามซอยเช่ือมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน 

- ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินนับวันยิง่รุนแรงขึน้ การติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างจะสามารถลดปัญหาได้ในระดับหนึง่ 

๒. ปัญหาด้านการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม
และการท่องเทีย่ว 

๑. ขยะและสิ่งปฏิกูล ถือว่า
เป็นสิ่งที่กำลังจะสร้างปญัหา
ให้กับสงัคม หากไม่มีการ
วางแผนที่ดีจะกลายเป็น
ปัญหาทีย่ากจะแก้ไข 

ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน - การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจอย่าง
รวดเร็ว จึงควรจะมีการสร้างระบบบริหาร
จัดการการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี โดยไม่
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เนือ่งจาก
นับวันปริมาณขยะที่กำจดัยาก ขยะมีมลพิษ
จะยิ่งมากข้ึน 

๒. น้ำเสียจากการขยายตัว
ของหมู่บ้านจัดสรรทีเ่กดิขึ้น
อย่างรวดเร็ว ทำให้การ
จัดการระบบกำจดัน้ำเสียไม่
สามารถกำจัดให้หมดไป 

ทุกหมู่บ้าน - น้ำเสียที่ปล่อยท้ิงจากหมู่บ้านจดัสรรทีเ่พิม่
มากข้ึนทำให้ระบบบำบดัไม่สามารถบำบัดน้ำ
ได้ดี ทำให้ปะปนน้ำที่ท้ิงลงไปในลำคลอง
เพิม่ขึน้ 
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ชื่อปัญหา/ 

ความต้องการ 
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 

พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

๒. ปัญหาด้านการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม
และการท่องเทีย่ว (ต่อ) 

๓. การเกดิควันไฟจากการเผาตอซัง 
และอื่น ๆ ทำให้เกิดมลพิษทาง
อากาศ และระบบหายใจแก่
ประชาชนโดยรวม 

ทุกหมู่บ้าน 
 

- สภาพอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไป 
เป็นผลใหส้ภาวะอากาศฤดูกาลของโลก
สูงขึ้น เกิดภัยธรรมชาติที่มีความรนุแรง
มากขึ้น และเกดิสภาวะโลกร้อน 

๔. สถานท่ีท่องเทีย่วทางธรรมชาติ
ในพื้นที่ยังไม่ไดร้ับการพัฒนา หรือ
ปรับปรุงให้เป็นท่ีรูจ้ัก เนื่องจากขาด
การเช่ือมโยงด้านการทอ่งเที่ยว 

หมู่ที่ ๔ - การท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์จะเป็นที่นิยม
มากขึ้นสมควรที่จะมีการพัฒนาหรือ   
ดึงศักยภาพท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด 
- การเช่ือมโยงด้านการท่องเที่ยว การ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลดา้นการทอ่งเทีย่ว
ของท้องถิน่แต่ละแห่ง จะก่อให้เกิด
มลูค่าเพิม่ด้านการท่องเที่ยว กระจาย
รายได้สู่ท้องถิ่น 

๓. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
และความยากจน   

๑. ประชาชนมีความยากจนและมี
ภาระหนี้สนิจำนวนมากเนื่องจาก  
ยังขาดการวางแผนการประกอบ
อาชีพท่ีดี 

ทุกหมู่บ้าน - ความเจริญเติบโตและการขยายตัวของ
ระบบเศรษฐกิจ ทำให้ชีวิตประจำวัน
เปลี่ยนแปลง การวางแผนชวีิตทีด่จีะทำ
ให้ อยู่รอดในสังคม 

๒. ขาดอาชีพเสริมนอกฤดูการทำ
การเกษตร เกิดการว่างงานไม่มี
อาชีพท่ีแน่นอน ทำให้ขาดโอกาส 
ที่จะพัฒนาและสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือน หรือชุมชน 

ทุกหมู่บ้าน - สภาพอากาศ ฤดูกาลของโลกเปลี่ยน 
แปลงไป การพึง่พาการเกษตรตาม
ฤดูกาลอย่างเดียว ไมเ่พียงพอที่จะสร้าง
ความเป็นอยู่ทีด่ีและสร้างความเขม้แข็ง
ชุมชนได ้

๓. การขาดการรวมกลุ่มเพือ่ประกอบ
อาชีพ ซึง่กลุ่มนบัว่าเป็นพลังสำคญัใน
ระบบเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน 

ทุกหมู่บ้าน - ระบบการผลติแบบกลุ่มจะช่วยให้ 
สามารถมีอำนาจต่อรองในการแข่งขัน 
กับคูแ่ขง่ได้ดีกว่า ทั้งด้านต้นทุน แรงงาน  
และผลผลิต   

๔. การขาดเงินทุนประกอบอาชีพ 
ประชาชนส่วนใหญ่ยังอยูใ่นฐานะที่
ยากจน การลงทนุประกอบอาชีพยัง
ขาดแคลนทุนทรัพย ์ 

ทุกหมู่บ้าน - การส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจฐานราก
เข้มแข็งจะทำให้เศรษฐกจิของประเทศ
เข้มแข็ง และยั่งยืน 

๕. การขาดความสนใจ จริงใจ 
จริงจัง ของประชาชนในพ้ืนท่ีเอง 
ในการเอาใจใส่หรือสนใจกับ
โครงการช่วยเหลือของภาครัฐ  
ทำให้โครงการที่รัฐส่งเสริมไม่
ประสบความสำเรจ็ 

ทุกหมู่บ้าน - ทุนมนุษย์เป็นทางทุนสังคมที่ท้องถิน่ 
ตอ้งส่งเสรมิและจัดให้กับชุมชน การที่จะ
ประสบความสำเรจ็มากหรือน้อยกข็ึ้นอยู่
กับความร่วมมือ ร่วมใจ ทัศนคติของแต่
ละชุมชนด้วย 

๔. ปัญหาด้าน
สาธารณสุขและสังคม 

๑. ประชาชนยังขาดความรู้และความ
เข้าใจในการป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ 
ทำให้ยากแก่การป้องกัน 

ทุกหมู่บ้าน - ความเจริญของโลกทำให้ชีวิตประจำวัน
เปลี่ยนแปลง การวางแผนป้องกนัทีด่ีจะ
ทำให้สุขภาพมีความเข้มแข็งยั่งยืน 
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ชื่อปัญหา/ความ

ต้องการ 
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 

พ้ืนที่เปา้หมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

๔. ปัญหาด้าน
สาธารณสุขและสังคม 
(ตอ่) 

๒. ประชาชนชนยงัขาดความสนใจ
ในการรักษาสขุภาพ และปญัหา
ด้านสุขอนามยั 

ทุกหมู่บ้าน - สภาพอากาศฤดูกาลของโลก
เปลี่ยนแปลงไป การวางแผนป้องกัน 
ที่ดีจะทำให้สุขภาพมีความเข้มแข็ง
ปราศจากโรคได ้

๓. ผูสู้งอายุ ผู้พกิาร ผู้ป่วยเอดส์  
ถูกละเลย ไม่ไดร้ับการดูแลทีด่ี  
ทำให้ต้องดำรงชีวิตอยูด่ว้ยความ
ยากลำบาก 

ทุกหมู่บ้าน - ระบบครอบครัวมีแนวโน้มเป็น
ครอบครัวเดี่ยวมากข้ึน สภาวะทาง
เศรษฐกิจทำให้แตล่ะคนหรือครอบครัว
มุ่งเอาแต่ท่ีจะทำงานทำใหเ้กิดความเห็น
แก่ตัว 

๔. การแพรร่ะบาดของ                    
ยาเสพตดิยังคงมีอยู่ในสังคม 
เนื่องจากขาดความต่อเนื่องในการ
ปราบปรามและป้องกันปัญหา 

ทุกหมู่บ้าน - มกีารพัฒนาวิธีการขนส่งยาเสพติด
รูปแบบใหม่ ทำให้ยากแก่การป้องกัน
และสกดักั้น วิธีท่ีจะบรรเทาปัญหาได้ก็
คือการสร้างภูมิคุม้กันทางสังคม โดย
เน้นที่สถาบนัครอบครัว 

๕. การทะเลาะวิวาทของวัยรุ่นมี
ความรุนแรงมากขึน้ ทุกวัน 
เนื่องจากคา่นิยมและการเลยีนแบบ 
ความอ่อนแอของสถาบันครอบครวั
ทำให้เกิดปัญหานี ้

ทุกหมู่บ้าน 
 

- ความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและ
หมู่บ้านจัดสรร ค่านิยมเข้ามาครอบงำ
สงัคม  ทำให้ขาดการควบคมุจิตใจ 
ก่อใหเ้กิดปัญหาทางสังคมเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

๕. ปัญหาด้านการศึกษา               
การศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น การกีฬาและ
นันทนาการ 

๑. ประชาชนยังขาดแหล่งเรยีนรู้ที่
เป็นการศึกษาทางธรรมชาติ หรือ
การศึกษานอกหลักสูตรทำให้ไม่
สามารถก้าวทันต่อกระแส
โลกาภิวัฒน์ 

ทุกหมู่บ้าน 
 
 
 

- การศึกษาไม่มีทีส่ิ้นสดุ การศึกษานอก
หลักสตูรจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการ
สร้างกระบวนการคดิและการเรียนรู้ใน
ชุมชน ทำให้เกิดการค้นพบศักยภาพ
ของตนเอง 

๒. วัฒนธรรมท้องถิน่อันดีงาม   
ภูมิปัญญาชาวบ้านเริม่สญูหาย 
เนื่องจากไมไ่ด้รับความสนใจ  
จากเยาวชนรุ่นหลัง 

ทุกหมู่บ้าน 
 
 

- วัตถนุิยมเข้ามาครอบงำสังคม ทำให้
เกิดความวุ่นวายในสังคม วัฒนธรรม 
ทีส่ั่งสมมาจนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ
ท้องถิ่นจะสูญหายไปหากไม่มีการดำรง
รักษาไว ้

๖. ปัญหาด้านการเมือง
การบริหารท้องถิ่น 

๑. ประชาชนไม่เข้าใจระบบ
บริหารงาน ของ อบต. ทำให้                     
เกิดความเข้าใจผิดในการติดต่อ 
ประสานงานอยู่บ่อยครั้ง 

ทุกหมู่บ้าน 
 

- อบต. เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับ 
ประชาชน และนับวันภารกิจจะเพิม่
มากขึ้น ดังนั้นการสร้างความเข้ากบั
ประชาชนจึงเป็นสิ่งสำคัญ 
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3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่น เป็นการประเมินถึงโอกาส และภัยคุกคามหรือข้อจำกัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ โดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) เพ่ือพิจารณาศกัยภาพ
การพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ ในแต่ละด้าน ดังนี้ 

 
จุดแข็ง (Strength=s)   
๑.    มีโครงสร้างกรอบอัตรากำลังบุคลากรที่ชัดเจนครอบคลุม
อำนาจหน้าที่ตามภารกิจ และสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้
ตามภารกจิที่ได้รับการถ่ายโอน 
๒. มีงบประมาณในการบริหารงานด้านบุคลากรที่ เพียงพอ    
ไม่สง่ผลกระทบต่องบประมาณด้านบริการสาธารณะของ อบต. 
๓. มีรายได้จากเงินอุดหนุน และรายได้จากการจัดเก็บภาษี
เป็นของตนเอง ทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน 
๔. มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดอำนาจหน้าที่และ
ภารกิจของ อบต. ไว้ชัดเจนตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และ พรบ. สภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
๕. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถออกข้อบัญญัติได้
เองภายใต้กรอบของกฎหมาย 
๖. ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของ
กฎหมาย 
๗. ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถจัดสรรงบประมาณแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้โดยตรง 
๘. มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบูรณาการจัดทำแผน     
การทำงานร่วมกับหนว่ยงานหรือส่วนราชการอื่น 
๙. มีตัวแทนของประชาชนซึ่งทราบปัญหาในท้องถิ่นเป็นอย่าง
ด ีเข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาทอ้งถิ่น 
๑๐. มีการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่ทันสมัย และเอือ้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ช่วยให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

จุดอ่อน (Weakness=W)   
๑. ขาดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  และการประสานงาน
ระหว่าง อบต. และหนว่ยงานอืน่ในพื้นที ่
๒. ขาดความต่ อเนื่ องในการบริหารงานเนื่ องจากการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทำให้ขาดเสถียรภาพทางการเมือง 
๓. การพฒันาด้านการศึกษายังไม่สามารถบูรณาการร่วมกันกับ
ส่วนกลางได้อย่างเป็นระบบ 
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการและความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต่อองค์การบริหาร
ส่วนตำบลในการแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนได้ทั้งหมด 
๕. งบประมาณด้านบริการสาธารณะได้รับการจัดสรรอย่าง
จำกัดไม่สามารถตอบสนองความต้องการปัจจัยพื้นฐานของ อปท. 
ได้อย่างเพียงพอ 
๖. ความยุ่งยากของขั้นตอนในการทำงาน ทำให้ไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนได้อย่างทันท่วงท ี
๗. มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ ๆ จำนวนมาก และมีการถ่ายโอน
ภารกิจเพิ่มมากขึ้น ทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่เพียงพอ
ต่อภารกิจทีไ่ด้รับการถ่ายโอนจากส่วนกลาง 
๘. ไม่สามารถนำงบประมาณไปช่วยเหลือหน่วยงานอื่นได้อย่าง
คล่องตัว 
๙. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน อบต. ยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าทีค่วร 
๑๐.  การบริหารงานบุคคลยังไม่สามารถนำระบบคุณธรรมมา
ทดแทนระบบอุปถัมภ์ได้ทั้งหมด 
๑๑. บุคลากรขาดการฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง 
๑๒. การบริหารงานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว ้
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โอกาส (Opportunity=O)   
๑. มีศูนย์กระจายสินค้าและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่
สำคัญ ทำให้โอกาสทางการจัดเก็บรายได้มีมากข้ึน 
๒. อัตราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดและตำบล
สูงขึ้น 
๓. ที่ตั้งของตำบลละหาร เหมาะสมเป็นแหล่งพัฒนาทาง
เศรษฐกิจในด้านอุตสาหกรรมและการขยายตัวด้านที่อยู่อาศัย 
๔. แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากขึ้น ตามลำดับแผน
กระจายอำนาจฯ และการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเพิ่มมากขึน้ 
๕. แผนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับชาติ เอื้อ
หนุนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
๖. นโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการมีส่ วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิน่ 
๗. กฎหมายกระจายอำนาจฯ เอื้อต่อการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
๘. มีศาสนสถาน (มัสยิด) ในพื้นที่จำนวนมาก ซึ่งสามารถ
พัฒนาเสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของเยาวชนและประชานในตำบล 

 

อุปสรรค (Threat=T) 
๑. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น 
๒. รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาประเทศบ่อย  
ส่งผลให้ท้องถิน่ต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายตามไปด้วย 
๓. ปัญหาการเมืองระดับประเทศยังไม่มีเสถียรภาพ ยังมีการ
เปลี่ยนแปลง ทำให้นโยบายการพัฒนาท้องถิ่นไม่ชัดเจน 
๔. การเมืองเข้ามามีบทบาทต่อการบริหารจัดการมากขึ้น 
๕. ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย จำกัดอำนาจหน้าที่บางประการที่
สง่ผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
๖. อำนาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอำนาจฯ บางภารกิจยัง
ไม่มีความชัดเจน 
๗. รัฐบาลถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นมากขึ้น แต่ไม่จัดสรร
บุคลากรและงบประมาณให้ท้องถิ่นบริหารงานได้อย่างเต็มที ่
๘. การให้ความอิสระองค์การบริหารส่วนตำบลจากส่วนกลาง
ยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การกำกับ ควบคุมดูแลจากส่วน
ภูมิภาค 
๙. ระบบฐานข้อมูลไม่ตรงความจริง เช่น จำนวนประชากรแฝง
ไม่ตรงกับฐานข้อมูลทำให้การได้รับการจัดสรรงบประมาณ
บางอย่างไม่ตรงกับความเป็นจริง 
๑๐. ปัญหาด้านเศรษฐกจิภายในประเทศเกิดการชะลอตัว 
๑๑. ประชาชนและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ขาดความ
ร่วมมือในการทำงาน ทำให้ไม่เกิดการบูรณาการร่วมกัน 
๑๒. ความหลากหลายของประชากรที่เข้ามาทำงานในพื้นที่
ส่งผลทำให้เกิดปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมเพิ่ม  
มากขึ้น 
๑๓. กฎหมายผังเมืองยังไม่ได้ถูกนำมาใช้บังคับอย่างจริงจัง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
  

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรี
เพื่อการอยู่อาศัยของ
ประชาชนอย่างมีความสุข 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง องค์การ
บริหารส่วน

ตำบล      
ละหาร 

 
 
 
  

บริการชุมชน
และสังคม 

เคหะและชุมชน 
 

กองช่าง 

๒ การเสริมสร้างและ
พัฒนาการบรหิารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

บริการชุมชน
และสังคม 
 

เคหะและชุมชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ การเกษตร สำนักงานปลัด อบต.  
กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม  
กองส่งเสริมการเกษตร  

๓ การเสริมสร้างและพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้
มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม 

บริการชุมชน
และสังคม 

สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
สร้ างความเข้ มแข็ งของ
ชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม 

การเศรษฐกิจ การเกษตร กองสง่เสริมการเกษตร 
๔ การพัฒนาด้านทรัพยากร

มนุษย์และสังคมให้
ก้าวหน้า ปลอดภัย  
และยั่งยืน 

บริหารท่ัวไป การรักษาความสงบภายใน สำนักงานปลัด อบต. 
บรกิารชุมชน
และสังคม 

การศึกษา กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กองส่งเสริมการเกษตร 
สังคมสงเคราะห ์ กองสวัสดิการสังคม 
สร้ างความเข้ มแข็ งของ
ชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม 

๕ การพัฒนาการบริหาร
จดัการให้มีประสิทธิภาพ 
และสามารถรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ได้ 

บริหารท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป สำนักงานปลัด อบต. 

๖ การพัฒนาส่งเสริมและ
อนุรักษศิ์ลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอันดีงาม 

บริการชุมชน
และสังคม 

การศาสนา วัฒนธรรม  
และนันทนาการ 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รวม ๖ ยุทธศาสตร์ ๓ ด้าน ๑๐ แผนงาน ๖ ส่วนบริหารราชการ ๑ อปท. 
 

ส่วนที ่๓ 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 

ยุทธศาสตร์ ปี  ๒๕๖6 ปี  ๒๕๖7 ปี  ๒๕๖8 ปี  ๒๕๖9 ปี  ๒๕70 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) 

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
๑.1 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

11 55,594,000 
 

- - - - - - - - 11 55,594,000 
 

1.2 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

4 5,299,000 
 

2 4,000,000 
 

2 4,000,000 
 

2 4,000,000 
 

2 4,000,000 
 

12 21,299,000 

รวม 15 60,893,000 2 4,000,000 2 4,000,000 2 4,000,000 2 4,000,000 23 76,893,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๑ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี  ๒๕๖6 ปี  ๒๕๖7 ปี  ๒๕๖8 ปี  ๒๕๖9 ปี  ๒๕70 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) 

๒) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    ๒.๑ แผนงาน
เคหะและชุมชน 

3 650,000 3 650,000 3 650,000 3 650,000 3 650,000 15 3,250,000 

    ๒.๒ แผนงาน
การเกษตร 

9 ๑,4๓๐,๐๐๐ 9 ๑,4๓๐,๐๐๐ 9 ๑,4๓๐,๐๐๐ 9 ๑,4๓๐,๐๐๐ 9 ๑,4๓๐,๐๐๐ 45 7,150,000 

รวม 12 2,080,000 12 2,080,000 12 2,080,000 12 2,080,000 12 2,080,000 60 10,400,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ ปี  ๒๕๖6 ปี  ๒๕๖7 ปี  ๒๕๖8 ปี  ๒๕๖9 ปี  ๒๕70 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) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรคไ์ด้มาตรฐานและมีมลูค่าเพิ่ม 
    ๓.๑ แผนงาน
สาธารณสุข 

1 ๑๕๐,๐๐๐ 
 

1 ๑๕๐,๐๐๐ 
 

1 ๑๕๐,๐๐๐ 
 

1 ๑๕๐,๐๐๐ 
 

1 ๑๕๐,๐๐๐ 
 

5 750,000 

    ๓.๒ แผนงาน
สร้างความเข้มแขง็
ของชุมชน 

5 500,000 
 

5 500,000 
 

5 500,000 
 

5 500,000 
 

5 500,000 
 

25 2,500,000 

    ๓.๓ แผนงาน
การเกษตร 

7 830,000 
 

7 760,000 
 

10 1,090,000 
 

9 960,000 
 

10 1,090,000 
 

43 4,730,000 

รวม 13 1,480,000 13 1,410,000 16 1,740,000 15 1,610,000 16 1,740,000 73 7,980,000 

  
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ ปี  ๒๕๖6 ปี  ๒๕๖7 ปี  ๒๕๖8 ปี  ๒๕๖9 ปี  ๒๕70 รวม  ๕  ปี 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน 
     ๔.๑ แผนงาน
การรักษาความสงบ
ภายใน 

7 1,750,000 
 

7 1,750,000 
 

7 1,750,000 
 

7 1,750,000 
 

7 1,750,000 
 

35 8,750,000 

     ๔.๒ แผนงาน
การศึกษา 

8 ๑๓,๑๘๐,๐๐๐ 8 ๑๓,๑๘๐,๐๐๐ 8 ๑๓,๑๘๐,๐๐๐ 8 ๑๓,๑๘๐,๐๐๐ 8 ๑๓,๑๘๐,๐๐๐ 40 65,900,000 

     ๔.๓ แผนงาน
สาธารณสขุ 

10 ๑,๓๕๐,๐๐๐ 
 

10 ๑,๓๕๐,๐๐๐ 
 

10 ๑,๓๕๐,๐๐๐ 
 

10 ๑,๓๕๐,๐๐๐ 
 

10 ๑,๓๕๐,๐๐๐ 
 

50 ๖,๗๕๐,๐๐๐ 

     ๔.๔ แผนงาน
สังคมสงเคราะห์ 

10 ๑,๒๕๐,๐๐๐ 
 

10 ๑,๒๕๐,๐๐๐ 
 

10 ๑,๒๕๐,๐๐๐ 
 

10 ๑,๒๕๐,๐๐๐ 
 

10 ๑,๒๕๐,๐๐๐ 
 

50 6,250,000 

     ๔.๕ แผนงาน
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 
 
  

10 1,000,000 

รวม 37 17,730,000 37 17,730,000 37 17,730,000 37 17,730,000 37 17,730,000 185 88,650,000 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ ปี  ๒๕๖6 ปี  ๒๕๖7 ปี  ๒๕๖8 ปี  ๒๕๖9 ปี  ๒๕70 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) 

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได ้
     ๕.๑ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

2 ๑,๐๕๐,๐๐๐ 
 

2 ๑,๐๕๐,๐๐๐ 
 

2 ๑,๐๕๐,๐๐๐ 
 

2 ๑,๐๕๐,๐๐๐ 
 

2 ๑,๐๕๐,๐๐๐ 
 

10 ๕,๒๕๐,๐๐๐ 
 

รวม 2 ๑,๐๕๐,๐๐๐ 2 ๑,๐๕๐,๐๐๐ 2 ๑,๐๕๐,๐๐๐ 2 ๑,๐๕๐,๐๐๐ 2 ๑,๐๕๐,๐๐๐ 10 ๕,๒๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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บัญชีสรปุโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี  ๒๕๖6 ปี  ๒๕๖7 ปี  ๒๕๖8 ปี  ๒๕๖9 ปี  ๒๕70 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) 

๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสรมิ และอนุรักษ์ศลิปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน่อันดีงาม 
     ๖.1 แผนงาน 
การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

3 870,000 3 870,000 3 870,000 3 870,000 3 870,000 15 4,350,000 

รวม 3 870,000 3 870,000 3 870,000 3 870,000 3 870,000 15 4,350,000 
รวมท้ังสิ้น 82 84,103,000 69 27,140,000 72 27,470,000 71 27,340,000 72 27,470,000 366 193,523,000 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – 2๕70) 
  องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
        ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการวางท่อระบายน้ำ 
ตั้งแต่ป้อม หมู่ที ่1 ถึง    
สามแยกผู้ใหญ่เดช 

แก้ไขปัญหานำ้ท่วมขัง
และสามารถระบายนำ้ 
ได้อย่างรวดเร็ว 

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
เมตร พร้อมรางวี คสล.  
1 ข้าง ระยะทางยาวรวม 
1,073.00 เมตร ตามแบบ
รายการที ่อบต.กำหนด  
สถานที่ดำเนินงาน ตั้งแต่
ป้อมยาม หมู่ที่ 1 – สามแยก
บ้าน ผู้ใหญ่เดช หมู่ที ่1  
 

5,000,000 - - - - แก้ไขปัญหา 
น้ำท่วมขังและ
ระบายนำ้ได้   
ร้อยละ 50 

สามารถแก้ไขปัญหานำ้
ท่วมขังในผิวจราจรและ
ประชาชนมีเส้นทาง       
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.  
ริมคลองลำรี หมู่ที่ 1 (ต่อ
จากเดิม) 

เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
ของน้ำและการพังทลาย
ของดินริมคลองและ
สามารถใชป้ระโยชน์ได้
เต็มพื้นที่ 

ก่อสร้างเช่ือน คสล. ริมคลอง
ลำรี หมู่ที่ 1 (ต่อจากเดิม)    
สันเขื่อนกว้าง 1.20 เมตร       
สันเขื่อนหนา 0.50 เมตร 
ระยะทาง 145.00 เมตร  

6,400,000 - - - - ประชาชนได้
ประโยชน์  
ร้อยละ 50  

สามารถป้องกันนำ้ท่วม
และการพังทลายของดิน
ได้เป็นอย่างดี 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
        ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการถนน คสล. ทางเข้า 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อม     
ท่อระบายนำ้ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและได้มาตรฐาน    
ในการสัญจรไปมา ตลอดจน 
เปน็ระบบระบายน้ำมิให้
เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล.    
ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร   
ยาว 159.00 เมตร ชว่งที่ 2 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 67.00 
เมตร คอนกรีตหนา 0.20 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,289.00 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
เมตร และบ่อพักรางวี คสล.   
ตามแบบรายการที ่อบต.กำหนด  
สถานที่ดำเนินงาน ทางเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กน๊ะฎอตุ้ลอิสลาห ์ 
หมู่ที่ 2 

1,900,000 - - - - 1. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร ร้อยละ 80 
2. สามารถระบาย
น้ำท่วมขังได้    
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และได้รับประโยชน์จาก
การป้องกันน้ำทว่มใน
พื้นที่ 

กองชา่ง  

4 โครงการปรับปรุงโครงหลังคา
ลานเอนกประสงค์ทางเข้า
มัสยิดนะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห์    
ตรงข้ามสุสาน (กุโบร์)       
หมู่ที่ 2 

1. เสริมสร้างพลานามัย
และการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์กบัเยาวชน 
2. เพื่อเสริมสร้างความ  
พึงพอใจและการอยู่ดีมสีุข
ของประชาชนได้มีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจในพื้นที ่

โครงการก่อสร้างโครงหลังคา
คลุมลานเอนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 15.00 เมตร ยาว 56.80 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 852.00 
ตารางเมตร ตามแบบรายการที ่
อบต.กำหนด  
สถานที่ดำเนินงาน ลานทางเข้า
มัสยิดนะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห์ หมู่ที ่2 

9,000,000 - - - - จำนวนประชาชน   
ที่ได้รับประโยชน์
ร้อยละ 70 

ประชาชนมีสนามกีฬา
และใช้เวลาวา่งให้เป็น
ประโยชน์ ห่างไกลยา  
เสพติด 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
        ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการขยายไหล่ถนนจาก
เกาะดอนถึงโค้ง หมู่ที ่4 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและได้มาตรฐาน    
ในการสัญจรไปมา ตลอดจน
เปน็ระบบระบายน้ำมิให้
เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที ่

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง 
ขนาดกวา้ง 10.00 เมตร ยาว 
443.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.80 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
4,430.00 ตารางเมตร  
ตามแบบรายการที ่อบต.กำหนด  
สถานที่ดำเนินการ ถนนเกาะ
ดอน – โค้ง หมู่ที ่4 

13,000,000 - - - - ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีเส้นทาง   
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสง่า 
โต๊ะเถื่อน หมู่ที ่6 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและได้มาตรฐาน    
ในการสัญจรไปมา ตลอดจน
เป็นระบบระบายน้ำมิให้
เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 85.00  เมตร 
คอนกรีตหนา 0.20 เมตร พื้นที่ 
ไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร     
ซอยสง่า โต๊ะเถื่อน หมู่ที่ 6  

1,000,000 - - - - 1. ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรร้อยละ 
80 
2. สามารถ
ระบายนำ้ท่วม
ขังได ้ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีเส้นทาง 
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและได้รับ
ประโยชน์จากการ
ป้องกันน้ำท่วมในพื้นที ่

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
        ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
ซอยสง่างาม (ต่อจากเดิมถึง
คลองลากค้อน หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและได้มาตรฐานใน
การสัญจรไปมาตลอดจน
เป็นระบบระบายน้ำมิให้เกิด
น้ำท่วมขังในพื้นที่ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ช่วงที่ 
1 ขนาดกว้าง 5.00  เมตร ยาว 
56.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 
2.00 – 3.50 เมตร คอนกรีตหนา 
0.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
337.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ คสล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ตาม
แบบรายการที่ อบต.กำหนด 

499,000 - - - - 1. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรร้อยละ 80 
2. สามารถระบาย
น้ำท่วมขังได้  
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วและ
ได้รับประโยชน์จาก
การป้องกันน้ำทว่ม 
ในพื้นที่ 

กองชา่ง 

8 ยกระดับพื้น คสล. ในโดม
หลังคาโรงเรียนสุเหร่าเขียว    
หมู่ที ่8 

1. เสริมสร้างพลานามัย 
และการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์กับเยาวชน 
2. เพื่อเสริมสร้างความ 
พึงพอใจและการอยู่ดีมีสุข
ของประชาชนได้มีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่ 

โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ 
คสล. ขนาดกว้าง 49.00 เมตร 
ยาว 39.50-50.00 เมตร 
คอนกรีตหนา 0.20 เมตร พร้อม
รางระบายน้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,259 ตารางเมตร ตามแบบที่ 
อบต.กำหนด บริเวณมัสยิดสุเหร่า
เขียว หมู่ 8 

3,800,000 - - - - จำนวนประชาชน 
ที่ได้รับประโยชน์ 
ร้อยละ 70 

ประชาชนมีสนาม
กีฬา และใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
        ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 
 

โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนซอยหมู่บ้านนครทอง
ปาร์ควิว 3 พร้อมวาง 
ท่อระบายนำ้และไฟฟ้า 
แสงสว่าง หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและได้มาตรฐาน
ในการสัญจรไปมาตลอดจน 
เป็นระบบระบายน้ำมิให้
เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 8.50 
เมตร ยาว 990.00 เมตร 
คอนกรีตหนา 0.20 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายนำ้ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
และบ่อพกัรางวี คสล. 2 ข้าง 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,415.00 
ตารางเมตร ตามแบบรายการ 
ที่ อบต.กำหนด  

13,000,000 - - - - 1. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร ร้อยละ 80 
2. สามารถระบาย
น้ำท่วมขังได้ ร้อยละ 
80 

ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และได้รับประโยชน์จาก
การป้องกันน้ำทว่มใน
พื้นที่ 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างสะพานคนเดินข้าม
บริเวณแสงประทีปแทน
สะพานไม้ที่ชำรุด (สะพาน
ข้ามคลองลำรี) หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและได้มาตรฐาน
ในการสัญจรไปมา 

โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.
ข้ามคลองลำรี ขนาดกว้าง   
2.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร 
ราวแสตนเลส พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
44.00 ตารางเมตร ตามแบบที ่
อบต.กำหนด 

495,000 - - - - ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาได้
สะดวกร้อยละ 90 

ประชาชนมีเส้นทาง  
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและสามารถ    
ลดระยะเวลาในการ
เดินทางได้ 
 

11 โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยใน
เขตตำบลละหาร 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที ่ 
รูช้ื่อซอย 

ติดต้ังป้ายชื่อซอยจำนวน 100 
ป้าย ขนาดตามทีอ่งค์การบริหาร
ส่วนตำบลกำหนด 

1,500,000 - - - - ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั  
และรู้ชื่อซอย  
ร้อยละ 80  

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรและเกิดความ
ปลอดภัยต่อประชาชน
ในเขตตำบล 

รวม 11 โครงการ - - 55,594,000 - - - - - - - 

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพือ่การอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
        ๑.๒ แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ซ่อมแซมประตูระบายนำ้ 
บ้านเกาะลอย หมู่ที่ 3 

เพื่อแก้ปัญหาและป้องกัน
น้ำท่วมและเพือ่ป้องกัน
และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม 

ซ่อมแซมประตูระบายนำ้      
บ้านเกาะลอย ขนาดกว้าง   
3.30 เมตร ยาว 12.00 เมตร 
ตามแบบรายการที ่อบต.ละหาร
กำหนด  
สถานที่ดำเนินงาน บ้านเกาะลอย 
หมู่ที่ 3 

499,000 - - - - แก้ไขปัญหา  
น้ำท่วมขังและ
ระบายนำ้ได้
ร้อยละ 50 

สามารถแกป้ัญหาและ
ป้องกันน้ำท่วมและรักษา
สภาพสิ่งแวดล้อม 

กองชา่ง 

2 ก่อสร้างสถานีสูบน้ำใน
หมู่บ้านลภาวัล 12 ซอย 1 
หมู่ที่ 3 

เพื่อแก้ปัญหาและป้องกัน
น้ำท่วมและเพือ่ป้องกัน
และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม 

โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ 
ขนาดกวา้ง 2.00 เมตร ยาว 
2.00 เมตร พร้อมประตูระบาย
น้ำ ตามแบบรายการที่ อบต.
กำหนด  
สถานที่ดำเนินงาน หมู่บ้าน 
ลภาวัล 12 ซอย 1 หมู่ที่ 3 

800,000 - - - - แก้ไขปัญหา 
น้ำท่วมขังและ
ระบายนำ้ได้
ร้อยละ 50 

สามารถแกป้ัญหาและ
ป้องกันน้ำท่วมและรักษา
สภาพสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพือ่การอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
        ๑.๒ แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการติดตั้งขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะทุกหมู่บา้น 
ในเขตพื้นที่ 

๑. เพื่อปรบัปรุง 
ประสิทธิภาพการให้ 
บริการไฟฟ้าสาธารณะ 
ให้รวดเรว็และทั่วถึง 
๒. เพื่อประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา 
๓. เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนที่อยูอ่าศัยใน
บริเวณดังกล่าว 

ติดต้ัง/ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ในพื้นที่ พร้อมปรับปรุงแสงสว่าง
ตามทางทั้งหมู่ บริเวณทีก่ำหนด 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรและเกิดความ
ปลอดภัยต่อประชาชน 
ในเขตตำบล 

กองชา่ง 

4 โครงการขยายเขตวางท่อ
ประปานครหลวง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ำประปานครหลวงไว้ใช้
ในการอุปโภค-บริโภค 

ขยายเขตวางท่อประปา 
นครหลวง บริเวณที่กำหนด 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมี
น้ำประปาใช ้
ทุกครัวเรือน 
ร้อยละ 90 

ประชาชนมีน้ำประปา 
ใช้ในการอุปโภค-บริโภค 
เพียงพอต่อความต้องการ 

รวม 4 โครงการ - - 5,299,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 - - - 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    ๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
        ๒.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ 
การคัดแยกขยะ 

เพื่อให้ประชาชนมี
จิตสำนึกมีวินยัและ
ตระหนักถึงความสำคัญ 
ในการมสี่วนรว่มใน   
การจัดการขยะ 

รณรงค์และประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ด้วยสือ่ รูปแบบ
ต่างๆ เช่น แผ่นพับ  
ป้ายโฆษณา ฯลฯ  
แก่ประชาชนทกุชุมชน/
หมู่บ้าน ๙ หมู่บา้น  
ในเขตตำบลละหาร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 1. ประชาชนและสถาน
ประกอบการให้ความ
ร่วมมือกับท้องถิ่นใน
การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
และกำจัดขยะถูกต้อง  
2. การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของ อบต. 
ละหาร มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นสามารถเก็บ
รวบรวมเร็วขึ้น 
3. ค่าใช้จ่ายในการ
กำจัดขยะมูลฝอยลดลง 

1. ประชาชนมีความรู้
และมจีิตสำนกึ มีสว่นร่วม 
จัดการขยะมูลฝอย 
2. บ้านเมืองสะอาด 
เรียบร้อยประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    ๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
        ๒.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

2 โครงการคัดแยก
ขยะในชุมชน 

1. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนใน
ชุมชนมีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยในครัวเรือนและ
ชุมชน 
2. เพื่อลดปริมาณขยะ  
มูลฝอยในชุมชนให้น้อยลง 

1. จัดอบรมให้ความรู้/ศึกษา    
ดูงานนอกสถานที่ แก่คณะ
ผู้บริหาร เจ้าหนา้ที่ ผู้นำชุมชน 
ผูแ้ทนชุมชน อสม. ฯลฯ 
จำนวน ๑ ครั้ง  
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์     
การคัดแยกขยะผา่นสื่อ    
ประชาสัมพันธ์ตา่ง ๆ เช่น    
ปา้ยไวนิล, แผ่นพับ ฯลฯ 
3. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์
รักษาความสะอาดใหแ้ก่ชุมชน 
ทั้ง ๙ หมู่บ้านในเขตพื้นที ่ 
ต.ละหาร 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ 1. ประชาชนในครัวเรือน 
และชุมชน มีการคัดแยก
ขยะมูลฝอย ร้อยละ ๘๐ 
2. ปริมาณขยะมูลฝอย    
ในชุมชนที่ อบต.ละหาร
จัดเก็บได้ลดลงกว่าเดิม   
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๘๐ 

1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะในพื้นที ่
2. ลดปริมาณขยะในชุมชน
ลดภาระ ค่าใช้จา่ยในการ
กำจัดขยะมูลฝอยของ 
อบต.ละหาร 
3. ประชาชนในพื้นที ่
มีจิตสำนึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อม และมีรายได้ 
จากการคัดแยกขยะ 

กองสาธารณสุข
และ 

สิ่งแวดล้อม 

3 โครงการสร้างวินัย
การจัดการขยะใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1. ส่งเสริมพฤติกรรม   
ความมีวินยัในตนเอง
เกี่ยวกบัการจัดการขยะ
ของครูและเด็กในชุมชน 
2. ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู ้ 
การคัดแยกขยะมูลฝอย 
3. เพื่อให้ ศพด. และบ้าน 
เมืองมีความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

1. จัดทำสื่อความรู้การคัดแยก
ขยะ 
2 สนับสนุนให้ ศพด. ใช้ในการ
เรียนการสอน ทั้ง ๗ ศูนย ์
3. จัดทำถังคัดแยกขยะตั้งวาง
ใน ศพด. ทั้ง ๗ ศูนย์ จำนวน 
๑ ชุด/ศูนย ์
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีการจัดการมูลฝอย         
ที่ถูกสุขลักษณะใน ศพด.    
ร้อยละ ๘๐ 
 

1. มีสือ่การเรียนรู้การ   
คัดแยกขยะใช้ใน ศพด. 
ครบทั้ง ๗ ศูนย์ 
2. ถังคัดแยกขยะเพียงพอ
สำหรับ ศพด. ทั้ง ๗ ศูนย ์
3. เกิดความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
ประชาชนมีสุขอนามยั      
ที่ดีขึ้น 

รวม 3 โครงการ - - 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 - - - 

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคณุภาพชีวติทีด่ี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    ๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
        ๒.๒ แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอนุรักษ์พลังงานและ
ส่งเสริมพลังงานทดแทน 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชนมีความรู้
และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์พลังงาน 

จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้
ในการอนุรักษ์พลังงาน 
โดยมีประชาชนเขา้ร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า   
๘๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีส่วน
ร่วมอนุรักษ์
พลังงาน ร้อยละ 
๗๐ 

ประชาชนมีความรู ้
และเกิดจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ์พลังงาน
เพิ่มมากขึ้น 

สำนักงานปลัด อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    ๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
        ๒.๒ แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

2 โครงการ
ชาวละหาร
ร่วมใจ  
ลดมลพิษ
พิชิตโรค 

1. เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก   
ให้ประชาชนในตำบลละหาร
ช่วยกันกำจัดขยะมูลฝอยให้    
ถูกวธิ ี
2. เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
ของเช้ือโรคที่เกิดจากการสะสม
ของขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏกิูล    
ที่ตกค้างอยู่ในครัวเรือนและ
ชุมชน 
3. เพื่อกระตุ้นและรณรงค์ให้คน
ในชุมชน ครอบครัวตอ้งร่วมมือ
ร่วมใจกันจัดการ โดยการลด  
คัดแยกและนำขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด 
โดยเร่ิมจากระดับครัวเรือนขยาย
ออกไปสู่ชุมชน ในหมู่บา้น     
อันจะส่งผลให้ปริมาณขยะ    
มูลฝอยลดลงในทีสุ่ด 
4. เพื่อให้ประชาชนในตำบล  
ละหารมีคุณภาพชวีิตที่ด ี

1. รณรงค์ให้ความรู้ถึง
ประโยชน์และโทษของมลพิษ   
ที่เกิดจากขยะมูลฝอยให้ 
ประชาชนในชุมชนทราบ  
ทั้ง ๙ ชุมชน ผ่านสื่อป้าย
ประชา สัมพันธ ์
2. กิจกรรม Big Cleaning Day 
ในชุมชน ๑ ครั้ง/หมู่บ้าน  
3. กิจกรรมขยะแลกสินค้า
อุปโภค-บริโภคที่จำเป็นต้องใช้
ในชีวิตประจำวัน เช่น นำ้ปลา 
น้ำตาล ผงซักฟอก ไข่ไก่ ฯลฯ 
ในชุมชน ๑ ครั้ง/หมู่บ้าน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 1. ประชาชนในชุมชน
ร้อยละ ๘๐ มีความรู้ถึง
ประโยชน์และโทษของ
มลพิษที่เกิดจากขยะ   
มูลฝอย 
2. ชุมชนแออัดในเขต
พื้นที่ตำบลละหาร       
ที่ได้รับการสนับสนุน
จากท้องถิ่น เกิดความ
สะอาดเปน็ระเบียบ
เรียบร้อยมากขึ้น 
3. ปริมาณขยะมูลฝอย 
ในพื้นที่ลดลง  

1. ประชาชนมีจิตสำนกึใน  
การช่วยกันกำจัดขยะมูลฝอย     
ให้ถูกวธิ ี
2. คนในชุมชนครอบครัว    
เกิดความรักสามัคคี ร่วมมือ
ร่วมใจกันจัดการโดยการลด 
คัดแยกและนำขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ประโยชน์ให้มาก
ที่สุด ส่งผลให้ปริมาณขยะ    
มูลฝอยลดลง 
3. บ้านเมือง ชุมชนเกิด ความ
สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
ช่วยป้องกัน และควบคุมการ
แพร่กระจายของเชื้อโรคที่เกิด
จากการสะสมของขยะมูลฝอย
หรือสิง่ปฏิกูลที่ตกค้างอยู่     
ในครัวเรือนและชุมชน 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองสาธารณสุข
และ 

สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    ๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
        ๒.๒ แผนงานการเกษตร 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

3 โครงการชาว
ละหารร่วม
ใจพิทักษ์        
สิ่งแวดล้อม 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการป้องกัน 
ควบคุมภาวะคุกคามต่อ
สุขภาพและผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
2. เพื่อรณรงค์ประชา 
สัมพันธ์ให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม ตลอดจน
ระเบียบ กฎหมาย  
ข้อบัญญัติตำบลละหาร  
3. เพื่อสร้างความตระหนัก 
ปลูกจิตสำนึก และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมการป้องกัน 
ควบคุม จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในชุมชน 

1. จัดอบรมความรู้ นิทรรศการ ศึกษา 
ดูงานให้แก่ เด็ก เยาวชนประชาชน     
ในชุมชนผู้ประกอบการ และเจ้าของ
กิจการ  
2. ประชาสัมพันธ์ความรู้ โดยทำป้าย 
เอกสาร จดหมาย ฯลฯ ความรู้เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบัญญัติตำบล เผยแพร่ให้แก่เด็ก 
เยาวชน ประชาชน ผู้ประกอบการ 
เจ้าของกิจการ หน่วยงานราชการ 
องค์กรเอกชนในเขตพื้นที่ตำบลละหาร 
3. ตรวจสอบ ดูแล จัดการปัญหา
สภาพแวดล้อมในชุมชนตำบลละหาร 
4. รณรงค์การจัดการ จัดทำสารบำบัด
น้ำเสียในคูคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ 
ให้แก่ประชาชน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 1. ประชาชนผู้ประกอบ 
การเจ้าของกจิการและ
ประชาชนในชุมชน 
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการ ไม่ต่ำกวา่    
ร้อยละ ๙๐ 
2. ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในเขต
พื้นที่ตำบลละหาร 
ได้รบัการจัดการดูแล
ครอบคลุมพื้นที่ ไม่ตำ่
กว่า ร้อยละ ๘๐ 

1. ประชาชนมีความรู้ในการ
ป้องกัน ควบคุม ภาวะคุกคาม
ต่อสุขภาพและผลการกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเพิ่มขึ้น 
2. ประชาชนมีความรู้เกี่ยว  
กับการอนุรกัษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบัญญัติตำบลละหารและ
ปฏิบัติตามระเบยีบกฎหมาย 
เพิ่มขึ้น 
3. ประชาชนมีความตระหนัก 
และมีจิตสำนึก และมีสว่นร่วม
การป้องกัน ควบคุม จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมในชุมชนเพิ่มขึ้น 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    ๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
        ๒.๒ แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

4 โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.) ตำบลละหาร 
กับการจัดการ        
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
การปกป้องและรักษา
สิ่งแวดล้อม 

1. เพือ่ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน อถล. ตำบล      
ละหาร ให้มีประสิทธิภาพ 
2. เพือ่ให้ อถล. ตำบล     
ละหาร ที่เข้ารว่มโครงการ       
มีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าทีข่องอาสา 
สมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.) 
3. เพื่อให้ อถล. ตำบล    
ละหาร ที่เข้ารว่มโครงการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
การปกปอ้งและรักษา
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ส่งเสรมิและสนับสนุน
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
อบต.ละหาร 
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์
การรับสมัคร อถล. ผ่านสื่อ
ต่าง ๆ จำนวน ๙ หมู่บ้าน 
3. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ดำเนินการ อถล. ตำบล   
ละหาร 
4. จัดกิจกรรมฝึกอบรม
บทบาทหน้าที่ของอาสา 
สมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.) ตำบลละหาร    
จำนวน ๕๐ คน 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร 
ท้องถิ่นรักษ์โลก อบต.ละหาร 
2. มีผู้สมัคร อถล. ตำบลละหาร   
จาก ๙ หมู่บา้น 
3. ร้อยละ ๑๐๐ อถล.ตำบล     
ละหาร มีบัตรประจำตัว อถล. 
4. ร้อยละ ๘๐ ของ อถล.ตำบล      
ละหารได้รับการฝึกอบรมบทบาท
หน้าที่ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก (อถล.) 
5. ร้อยละ ๘๐ ของ อถล.ตำบล      
ละหาร ที่เข้ารว่มโครงการมคีวามรู้ 
ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
6. ร้อยละ ๘๐ ของ อถล.ตำบล      
ละหาร ที่เข้ารว่มโครงการมีความ   
พึงพอใจต่อการจัดฝึกอบรมฯ         
ในระดับดีมาก 

1. มีการขับเคลื่อนการ
ดำเนนิงาน อถล. ตำบล  
ละหารให้มีประสิทธภิาพ
มากขึ้น 
2. อถล. ตำบลละหาร     
มีความรู้ ความเขา้ใจ   
ในบทบาทหน้าที่ของ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก (อถล.) มากขึ้น 
3. อถล. ตำบลละหารได้
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและ   
มูลฝอย การปกปอ้ง 
และรักษาสิ่งแวดล้อมได้
อย่างมีประสิทธภิาพมาก
ยิ่งขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    ๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งและพฒันาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
        ๒.๒ แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

5 โครงการ อถล.
ตำบลละหารร่วม
ผลิตสื่อสร้างสรรค์    
การจัดการขยะ    
มูลฝอยและของเสีย
อันตราย 

1. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ อถล. ตำบล
ละหารรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. เพื่อให้ อถล. ตำบลละหาร คิด
สร้างสรรค์ผลิตสื่อสร้างสรรค์การ
จัดการขยะมูลฝอยและ  ของเสีย
อันตราย 

1. จัดกิจกรรมประกวด
แข่งขัน สื่อสร้างสรรค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น ประกวด
เรียงความ ประกวดคำขวัญ 
ประกวดผลิตเรื่องสั้น 
แข่งขันวาดภาพ ฯลฯ 
2. กลุ่มเป้าหมาย อถล. 
ตำบลละหาร เข้าร่วม
ประกวดแข่งขัน ๑๐๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 1. ร้อยละ ๘๐ ของ 
อถล.ตำบลละหาร    
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ประกวดแข่งขัน      
สื่อสร้างสรรค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม 
2. ได้ผลิตสื่อสร้าง 
สรรค์การจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสีย
อันตราย จำนวนไม่
น้อยกว่า ๑๐ ชิ้นงาน 

1. อถล.ตำบลละหารมีจิตสำนึกรกัษ์
สิ่งแวดล้อม 
2. ได้สื่อสร้างสรรค์ ด้านสิ่งแวดล้อม 
จำนวนไม่น้อยกวา่ ๑๐ ชิ้นงาน 

กอง 
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล้อม 

6 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสา 
สมัครท้องถิ่น 
รักษ์โลก (อถล.) 
ตำบลละหาร 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรกัษ์โลก (อถล.) ตำบลละหารให้
มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
วิชาการตา่ง ๆ  ด้านสิ่งแวดลอ้ม 
2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ ์
ทัศนคติ การดำเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้ม 
3. เพื่อให้นำความรู้จากการทัศนศึกษา
ดูงานมาปรบัใช้ให้เข้ากับสภาพความ
เป็นอยู่ของชุมชนในปจัจบุัน 
4. เพื่อให้เกิดความรกัความสามัคคี
ระหวา่ง อถล. ในตำบลละหาร และ
สร้างสัมพนัธภาพ ระหวา่ง อถล. กบั
เจ้าหน้าที ่

1. อบรมฟื้นฟูความรู้แก่
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.) ตำบลละหาร 
2. จัดการศึกษาดูงานของ 
อถล. ตำบลละหาร และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ปีละ 
๑ ครั้ง จำนวน ๕๐ คน 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ 1. อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.) ตำบล
ละหารร้อยละ ๑๐๐ 
ได้รับการพัฒนา 
2. ร้อยละ ๘๐ ของ 
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก (อถล.) ตำบลละหาร  
ที่เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อ      
การจัดโครงการฯ ใน
ระดับดีมาก 

1. อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
ตำบลละหารมีความรู้ความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม 
2. อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
ตำบลละหารมีประสบการณ์และแนวคิด
ในการปฏิบัติงานอย่าง  มีประสิทธิภาพ 
3. อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
ตำบลละหารสามารถนำความรู้จาก
การศึกษาดูงานมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาพความเป็นอยู่ของชุมชนในปัจจุบัน 
และนำมาถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับรู้ 
4. เกิดความรกั ความสามัคคีสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง อถล. กับเจา้หน้าที ่

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ : พัฒนาใหเ้ป็นเมืองทีเ่ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๒ : เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    ๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
        ๒.๒ แผนงานการเกษตร 
 

ที ่  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 โครงการท้องถิ่นไทย
รวมใจภักดิ ์รักษ์พื้นที ่
สีเขียว 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หวั 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนหย่อม 
สวนสาธารณะ บริเวณพื้นที่
สาธารณะและสถานที่ราชการ
ในพื้นที่ตำบลละหาร  

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕๐ 

มีพื้นที่นันทนาการพักผ่อน 
หย่อนใจ และออกกำลังกาย
ของพี่น้องประชาชนมากขึ้น 

กองสง่เสริม
การเกษตร 

9 โครงการปลูกหญ้าแฝก
และต้นไม้เฉลมิพระ
เกียรติเพื่ออนุรักษ์ดิน
และน้ำ 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนมีส่วนรว่มปลูกหญ้า
แฝกหรือปลูกต้นไม้และ
อนุรักษ์ลำคลองตาม
พระราชดำริ 

จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกและ
ต้นไม้ ในพื้นที่ตำบลละหาร เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศล ลดภาวะ
โลกร้อนและระบบนิเวศน์ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีส่วนร่วม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    
ร้อยละ ๗๐ 

ประชาชนมีความรักและ   
หวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ
และท้องถิ่นตนเองมากขึ้น 

9 โครงการสนับสนุนการ
ดำเนินงานอนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืชอัน
เนือ่งมาจากพระราชดำร ิ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกุมารี : 
กิจกรรมสร้างจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์
ทรพัยากรท้องถิ่น 

เพื่อสนองพระราชดำร ิ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในการ 
ปกปักรักษาทรพัยากรทอ้งถิ่น  
ในเขตตำบลละหาร โดยการ
สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากร 

ดำเนินงานกิจกรรมที่เป็นการ
สรา้งจิตสำนกึในการอนุรักษ์
ทรัพยากรท้องถิ่นให้คงอยู่อย่าง
ยั่งยืนให้แก่เด็กเยาวชน และ
ประชาชน ไม่นอ้ยกว่า ๑๐๐ 
คน/ครั้ง 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ เด็ก เยาวชนและประชาขน
ร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์ทรพัยากร
ท้องถิ่น  ร้อยละ ๘๐ 

1. ทรัพยากรท้องถิ่นคงอยู่
อย่างยั่งยืน 
2. ประชาชนได้รับประโยชน์
จากทรัพยากรทอ้งถิ่นตาม
พระราชดำริฯ 

รวม 9 โครงการ - - ๑,4๓๐,๐๐๐ ๑,4๓๐,๐๐๐ ๑,4๓๐,๐๐๐ ๑,4๓๐,๐๐๐ ๑,4๓๐,๐๐๐ - - - 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไดม้าตรฐานและมีมลูค่าเพิ่ม 
    ๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไดม้าตรฐานและมีมลูค่าเพิ่ม 
        ๓.๑ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนา
มาตรฐานสถานที่ 
จำหน่ายอาหาร 
และสะสมอาหาร 

1. เพื่อยกระดับมาตรฐานสถานที่
จำหน่ายอาหารในเขตพื้นที่ตำบลละหาร
ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารหรือ
ข้อกำหนดท้องถิ่น 
2. เพื่อให้อาหารสะอาด ปราศจากเชื้อโรค 
หนอน พยาธิ สารเคมี และสิ่งปนเปื้อน
ต่างๆ 
3. เพื่อให้ผู้ประกอบการผู้สัมผัสอาหาร  
มีความรู้ ด้านการสุขาภิบาลอาหาร
ระเบียบ ข้อบังคับและสร้างจิตสำนึก 
ในการประกอบการอย่างถูกต้อง 
4. เพื่อป้องกันโรคติดต่อโรคระบาดจาก
อาหารและน้ำเป็นสื่อในชุมชน 

1. อบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงานให้แก่
ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ ร้าน
จำหน่ายอาหาร แผงลอยจำหน่าย
อาหาร ผู้ประกอบเลี้ยงอาหารใน 
โรงอาหารในสถานศึกษา โรงงาน หมู่ที่  
๑ - ๙ ตำบลละหาร จำนวน ๑๐๐ คน 
2. ตรวจประเมินสารปนเปื้อนใน
อาหาร สารเคมี  
3. รณรงค์ประชาสัมพันธ ์ดว้ยสื่อ   
ต่าง ๆ เช่น ป้าย แผ่นพับ ฯลฯ 
4. จัดซ้ือนำ้ยา วัสดุอปุกรณ ์วัสดุ
วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 1. จำนวนผูเ้ข้า 
ร่วมโครงการ  
ร้อยละ ๑๐๐ 
2. ร้านอาหาร 
แผงลอยจำหน่าย
อาหาร โรงอาหาร 
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ ๘๐ 

1. สถานที่จำหน่ายอาหาร
ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
การสุขาภบิาล อาหาร
เพิ่มขึ้น 
2. ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อ
โรคหนอนพยาธิ สารเคมี 
และสิ่งปน เปื้อนต่าง ๆ 
3. ผู้ประกอบการ 
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาหาร 
มีความรู้ มจีิต สำนึกในการ
ประกอบ การอยา่งถูกตอ้ง
มากขึ้น 
4. ไม่เกิดโรคติดต่อจาก
อาหารและน้ำเป็นสื่อใน
พื้นที่ตำบลละหาร 

กอง 
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล้อม 

รวม 1 โครงการ - - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไดม้าตรฐานและมีมลูค่าเพิ่ม 
    ๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไดม้าตรฐานและมีมลูค่าเพิ่ม 
        3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้ประชาชน
ตำบลละหาร 

เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ให้กับประชาชน
ในตำบลละหาร 

ประชาชนผู้สนใจในพื้นที่
ประมาณ 80 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝกึ
อาชีพและสรา้งรายไดใ้ห้กับ
ครอบครัว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการตลาด
สินค้าชุมชน 

เพื่อให้ความรู้ด้านการตลาด
และเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับ
ประชาชน 

ประชาชนผู้สนใจในพื้นที่
ประมาณ 80 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 

ประชาชนสามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมเพิ่ม
มูลค่าสินค้าและสร้างรายได ้

3 โครงการฝึกอาชีพและ
พัฒนากลุ่มสตรีตำบล
ละหาร 

1. เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้แก่
กลุม่สตรี 
2. เพื่อให้สตรีมีความรู้เรื่อง
การประกอบอาชีพตามที่
ตนเองถนัด 

กลุ่มสตรแีละสตรีที่สนใจ
ในพื้นที่ประมาณ 80 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มสตรีและสตรี
ทั่วไปมีอาชีพเสริม 
ร้อยละ 70 

กลุ่มสตรีมีอาชีพเสริมตาม
ความถนัดของแต่ละคน 

4 โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มอาชีพ
และการสร้างเครือข่าย 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพให้มีความรู้มากขึ้นและ
สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้ 
2. เพื่อให้กลุ่มอาชีพสามารถ
สร้างเครือข่ายในการทำงาน
และแลกเปลี่ยน ความรู้ซ่ึงกัน
และกัน 

กลุ่มอาชีพและผู้ที่สนใจใน
พื้นที่ ประมาณ 80 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มอาชีพมีความรู้
และสามารถต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ได้  
ร้อยละ 60 

กลุ่มอาชีพมีความรู้มากขึ้น
และสามารถต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ได้ 

5 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผูสู้งวัยและคนใน
ครอบครัว 

เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ  
สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ
และครอบครัวผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุและบุคคลใน
ครอบครัว ในพื้นที่ 
ประมาณ  80 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุและ
ครอบครัวมีรายได้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้
เสริมและสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

รวม 5 โครงการ - - 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไดม้าตรฐานและมีมลูค่าเพิ่ม 
    ๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไดม้าตรฐานและมีมลูค่าเพิ่ม 
        3.3 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

เพื่อเป็นทางเลือกให้
เกษตรกรได้มีอาชีพอยู่
อย่างพอเพยีง กินดีอยู่ดี  
มคีวามสุขอยา่งยั่งยืน 

จัดฝึกอบรมการประกอบ
อาชีพเกษตรกร ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
หรอื เกษตรทฤษฎีใหม่แก่
ตัวแทนเกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
จำนวน ๕๐ คน 

- 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ เชิงปรมิาณ 
- เกษตรกรและประชาชน
ทั่วไปเข้ารับการฝกึอบรม 
ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
- มีผูเ้ขา้รับการอบรมนำ
หลักเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในการดำเนินชีวิต 

เกษตรกรและประชาชน  
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดำรงชีวิต
และประกอบอาชีพ กินดี
อยู่ดี มีสุขอย่างยั่งยืน 

กองสง่เสริม
การเกษตร 

2 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานด้านการ
ประกอบอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษา
ต้นแบบในการนำหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การประกอบอาชีพและ
นำมาประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพของตนเอง 

จัดฝึกอบรมและศึกษาดู
งานด้านการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงแก่
ตัวแทนเกษตรกรและ
ประชาชนทัว่ไปที่สนใจ 
จำนวน ๘๐ คน 

- ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ เชิงปรมิาณ 
- เกษตรกรและประชาชน
ทั่วไปเขา้รับการฝึกอบรม 
ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
- มีผูเ้ข้ารับการอบรมมี
ความรู้และนำหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช ้
ในการดำเนินชีวิต 

เกษตรกรและประชาชน  
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดำรงชีวิต
และประกอบอาชีพ กินดี
อยู่ดี มีสุขอย่างยั่งยืน 

3 โครงการสง่เสริมการ
ปลูกสวนผักคนเมือง 

เพื่อให้ความรู้และส่งเสริม
การปลูกผักปลอดภยัไว้
รับประทานภายใน
ครัวเรือนสำหรับชุมชน
เมือง เป็นการลดรายจา่ย 

ฝึกอบรมการปลกูผักสวน
ครัวในบริเวณบ้าน  
ให้ประชาชน จำนวน  
๕๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ ๕๐ 
สามารถปลูกผักปลอดภยั
ไว้บริโภคหรือจำหน่าย 

ประชาชนได้รับความรู้
เกี่ยวกบัการปลกูผัก
ปลอดภัย สามารถลด
รายจ่าย และดำเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไดม้าตรฐานและมีมลูค่าเพิ่ม 
    ๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไดม้าตรฐานและมีมลูค่าเพิ่ม 
        3.3 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรม
การแปรรูปผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร 

เพื่อนำผลผลติทางการ
เกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
มาแปรรูปเพิ่มมูลค่า  
และสร้างรายได้ 

ประชาชนสนใจเข้าร่วม
โครงการ จำนวน ๕๐ คน 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๕๐ 

๑. มีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
2. ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น และลดค่าใช้จ่าย
ในครวัเรือน 

กองสง่เสริม
การเกษตร 

5 โครงการป้องกันกำจัด
โรคแมลงศัตรพูืช 

เพื่อให้ความรู้การควบคุม
ป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ทางการเกษตรและเพื่อลด
การใช้สารเคมีในการเกษตร 

เกษตรกรสนใจเข้าร่วม
โครงการ จำนวน  50 คน 

80,000 - 80,000 - 80,000 เกษตรกรลดการใช้สารเคมี
กำจัดศัตรูพืช ร้อยละ 50 

เกษตรกรได้รับความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันกำจัด
ศัตรูพืช ทำให้ได้ผลผลิต
ทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น 

6 โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้
น้ำน้อย เพื่อแก้ไข
ผลกระทบจากปัญหา
ภัยแล้ง 

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
ให้เกษตรกรผู้ทำนา มีการ
ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทน
การปลูกข้าวในช่วงหน้าแล้ง 

เกษตรกรผู้ทำนาในเขต
พื้นที่  

๒๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐ - เกษตรกรผู้ทำนา ร้อยละ 
๕๐ มีการปลกูพืชที่ใช้น้ำ
น้อยในช่วงหน้าแล้ง 

เกษตรกรผู้ทำนาลดการ   
ทำนาในช่วงหน้าแล้ง แต่มี
การปลกูพืชที่ใช้น้ำน้อย
ทดแทน ทำให้มีรายได้ 

7 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมศูนย์ข้าว
ชุมชน แหล่งผลิต 
เมล็ดข้าวพันธุ์ดี 

เพื่อส่งเสริมการผลิตเมล็ด
ข้าวพันธุ์ดี แก้ไขปัญหา
เมล็ดพันธุ์ข้าวราคาแพง 

คณะกรรมการศูนย์ข้าว
ชุมชนและผู้นำเกษตรกร
เป็นแบบ อย่างในการผลิต
เมล็ดข้าวพันธุ์ดี ถ่ายทอด
แนวทางและหลักการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๗๐ 

ประชาชนมีความรู้และ
เข้าใจในหลักการ และ
แนวทางการผลิตเมล็ดข้าว
พนัธุ์ดี แก้ไขปัญหาเมล็ด
พันธุ์ข้าวราคาแพง 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไดม้าตรฐานและมีมลูค่าเพิ่ม 
    ๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไดม้าตรฐานและมีมลูค่าเพิ่ม 
        3.3 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 โครงการฝึกอบรม  
การผลติแปลงหญ้า
อาหารสัตว์ 

เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร 
ผูเ้ลี้ยงสัตว์ในการทำแปลง
หญ้าอาหารสัตว์ประเภท
ต่าง ๆ 

เกษตรกรสนใจเข้าร่วม
โครงการ จำนวน ๕๐ คน 

- ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ผลิตแปลงหญ้าอาหารสัตว์
เองได ้ร้อยละ ๕๐ 

เกษตรกรมีอาหารสัตว์ 
เก็บไว้เลี้ยงสัตว์ในยาม 
ขาดแคลน 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

9 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนอาชีพการ
เลี้ยงไก่พื้นเมือง  
เพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือน 

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน
เลี้ยงไก่พื้นเมืองไว้บริโภค 
ในครัวเรือน หรือ จำหน่าย
เพื่อสร้างรายได้ เป็นการ
ส่งเสรมิอาชีพเกษตรกร 
สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
และลดค่าใช้จ่าย 

ประชาชนสนใจเข้าร่วม
โครงการ จำนวน ๑๐๐ คน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๕๐ 

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
และลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 

10 โครงการสนับสนุน
และส่งเสรมิการ
ดำเนินงานของกลุม่
อาชีพเกษตรกร 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ
กลุม่อาชีพเกษตรกรให้
เกษตรกรมีรายได้เกิดความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

กลุ่มอาชีพเกษตรกรในเขต
พื้นที่ได้รับการพัฒนา 
ทุกกลุ่ม 

- 
 

- 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กลุ่มอาชีพเกษตรกรได้รับ
การพัฒนา ร้อยละ ๗๐ 

เกษตรกรและกลุม่อาชีพ
ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาให้มีความเข็มแข็ง
และยั่งยืน 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไดม้าตรฐานและมีมลูค่าเพิ่ม 
    ๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไดม้าตรฐานและมีมลูค่าเพิ่ม 
        3.3 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

11 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการ
เลี้ยงปศุสัตว์ 

1. เพื่อส่งเสริมอาชีพเพิ่ม
รายได้จากการเลี้ยงสัตว์ 
2. เพื่อลดรายจ่ายในครอบครัว 

เกษตรกรผู้มีอาชีพเลี้ยง
สัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เกษตรกรผูม้ีอาชีพ
เลีย้งสัตว์มีรายได้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 

เกษตรกรผู้มีอาชีพเลี้ยง
สัตว์มีศักยภาพการเลี้ยง
สัตว์และรายได้เพิ่มมาก
ขึ้น และลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 

กองสง่เสริม
การเกษตร 

12 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการ
เลี้ยงสัตว์น้ำ 

1. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
เพิ่มศักยภาพด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้กับ
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ 
2. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์น้ำไว้บริโภคใน
ครัวเรือนหรอืจำหน่ายเพื่อ
สร้างรายได้และลดค่าใช้จ่าย 

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ
สนใจเข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 50 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เกษตรกรผู้เลี้ยง   
สัตว์น้ำได้รับการ
พัฒนา ร้อยละ 50 

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำมี
องค์ความรู้และมีรายได้
เพิ่มขึ้น และลดค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือน 

รวม 12 โครงการ - - 830,000 760,000 1,090,000 960,000 1,090,000 - - - 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 : พัฒนาเมืองใหม้ีความมั่นคงปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
   ๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจำ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลละหาร 

เพื่อให้ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติมี
ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ 
ในการสนับสนุนภารกิจการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ 

1. ผู้เข้ารับการอบรมจิตอาสา
ภัยพิบัติ จำนวน 50 คน/รุ่น 
2. ผู้สังเกตการณ์ ได้แก่ 
นักเรียนจิตอาสา หลักสูตร
พื้นฐานและหลักสูตรประจำ 
จำนวน 10 คน/รุ่น 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรมครบตาม
หลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 80 

1. ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถปฏบิัติหน้าที ่
ช่วยเหลือเจา้พนักงาน 
ในการป้องกันฯ ได้อยา่ง
ถูกตอ้ง รวดเร็ว 
2. ให้การสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกองอำนวย 
การป้องกันฯ พื้นที่เกิด 
สาธารณภยัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักงาน 
ปลัด อบต. 

2 โครงการอบรมการ
ใช้ถังดบัเพลิงและ
ซ้อมแผนดบัเพลิง 
แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นที่ 

1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนไดร้ับ
ความรูเ้กีย่วกับ วิธีการใช้ถังดับเพลิงและ
สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกตอ้ง 
2. เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมและเฝ้า
ระวังหากเกิดอัคคีภัยในหมู่บ้านหรือชุมชน 

จัดฝึกอบรมวธิีการใช้ถัง
ดับเพลิงแก่ประชาชน ทั้ง
ภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัต ิ
ทั้ง ๙ หมู่บ้าน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จำนวนเดก็ เยาวชน 
และประชาชนที่
ได้รับการอบรม  
ร้อยละ ๕๐/ครวัเรอืน 

1. ประชาชนที่ผ่านการ
ฝึกอบรม ได้รับความรู้เพิ่ม
มากขึ้น สามารถปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรพัย์สินเพิ่มมากขึ้น 
2. ลดการเกิดอัคคีภัยใน
ชุมชนและการป้องกันและ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

 

 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 : พัฒนาเมืองใหม้ีความมั่นคงปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
          ๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๓ โครงการส่งเสริม
การให้ ความรู้ด้าน
สาธารณภยั 
อุทกภยั ภัยทางน้ำ 
และวาตภัย 

1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
ได้รับความรูเ้กี่ยวกบัวธิีการปอ้งกัน       
สาธารณภยั และสามารถปฏิบตัิได้อยา่ง
ถูกต้อง 
2. เพื่อให้มีการเตรียมความพรอ้มและ 
เฝ้าระวังหากเกิดสาธารณภยัในหมู่บา้น
หรือชุมชน 

จัดฝึกอบรมส่งเสริมการให้
ความรู้ด้านสาธารณภัย 
อุทกภยั ภัยทางน้ำ และ   
วาตภยัแกป่ระชาชน  
ทั้ง ๙ หมู่บ้าน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จำนวนเดก็ เยาวชน 
และประชาชนที่
ได้รับการอบรม   
ร้อยละ ๕๐/ครัวเรอืน 

ประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรม 
ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น 
สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น 

สำนักงาน 
ปลัด อบต. 

4 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย     
พลเรอืน (อปพร.) 

เพื่อฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนใหพ้รอ้มรับสาธารณภัยและ   
ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้สมาชิก อปพร. 

จัดฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน      
(อปพร.) ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ พรอ้มศึกษาดูงาน
เป็นเวลา ๕ วัน 

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

อปพร. ที่ผ่านการฝึกอบรม
สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ได้อย่างถูกต้องรวดเรว็และ
ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรพัย์สินมากยิ่งขึ้น 

5 โครงการเพิ่มพูน
ศักยภาพสมาชิก   
อปพร.  

เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ 
พัฒนาศักยภาพ ทักษะการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

จัดฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน      
(อปพร.) ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ พรอ้มศึกษาดูงาน  

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จำนวน อปพร.    
ที่ผ่านการฝึกอบรม  
ร้อยละ ๘๐ 

อปพร. ที่ผ่านการฝึกอบรม
สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและ
ประชาชนมีความปลอดภัย   
ในชีวิตและทรัพย์สินมาก
ยิ่งขึ้น 

6 โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่จะ
เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วง
สงกรานต์ หรือเทศกาลอื่น ๆ ที่สำคัญ  
และตลอดทั้งปี 

ตัง้จุดตรวจในช่วงเทศกาล
สำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลสงกรานต ์และ
เทศกาลอื่น ๆ หรือตลอดทั้งปี 
ปีละไม่ต่ำกว่า ๒ ครั้ง 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จำนวนประชาชนที่
ไดร้ับความปลอดภัย 
ร้อยละ ๗๐ 

สามารถลดสถิติการเกิดอุบัติ
ทางถนน และลดการสูญเสีย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
          ๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๗ โครงการสงเคราะห์
ประชาชนในพื้นที่ 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน 
ทุกครัวเรือนที่ได้รับความ
เดือดร้อนเนื่องจากภัยพิบัติ 
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 

ช่วยเหลือประชาชนทุก
ครัวเรือนที่ไดร้ับความ
เดือดร้อนเนื่องจากภัยพิบัติ 
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนครัวเรือน 
ที่ได้รับการชว่ยเหลือ 
ไม่ต่ำกวา่ รอ้ยละ 80 

1. ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อน 
2. ลดความเสียหายในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

สำนักงาน 
ปลัด อบต. 

รวม 7 โครงการ - - 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมใหก้้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
          ๔.๒ แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขัน
กีฬาสีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสรมิการออกกำลังกาย   
โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ 

เด็กนักเรียนทุกคนมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน ศพด. ทั้ง 
7 ศูนย์ 

นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา    
รูแ้พ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 โครงการให้ความรู ้
การป้องกันเด็กจมน้ำ
ในเดก็ปฐมวยั 

เพื่อฝกึอบรมและปฏิบัติให้ความรู ้ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังเด็ก
จมน้ำ และสร้างทักษะให้กับเด็กใน
การช่วยเหลือตนเองในการเอาชีวิต
รอดจากการจมน้ำ 

จำนวนเด็กนกัเรียนของ 
ศพด. ทั้ง 7 ศูนย ์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนเดก็นักเรยีน 
ของ ศพด. ทั้ง 7 
ศูนย์เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กมีความรู้ในการเฝ้าระวัง
การจมน้ำ และมีทักษะใน
การช่วยเหลือตนเองในการ
เอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ 

3 โครงการฝึกซ้อม
ดับเพลิงและอพยพ
เด็กปฐมวัยเด็กใน
สถานศึกษา 

เพื่อฝึกซ้อมดับเพลงิและฝึกซ้อม
อพยพเด็กในสถานศึกษา 

จำนวนเด็กนกัเรียนของ 
ศพด. ทั้ง 7 ศูนย ์

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนเดก็นักเรยีน
ของ ศพด. ทั้ง 7 
ศูนย์เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กได้ฝึกซ้อมดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมการอพยพภายใน
สถานศึกษา 

4 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถาน ศึกษา 
(สำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก) 

1. เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารครบทั้ง ๕ หมู่ 
2. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการ เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้เป็นไปตามวัยอย่าง
เหมาะสม 
3. เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
4. เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
5. เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

จำนวนเด็กนกัเรียนของ 
ศพด. ทั้ง 7 ศูนย์ได้รับ 
- ค่าอาหารกลางวัน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)   
- ค่าหนังสือเรียน 200 
บาท (3 - 5 ปี) 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
300 บาท (3 - 5 ปี) 
- ค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
430 บาท (3 - 5 ปี) 

2,550,000 
 

2,550,000 
 

2,550,000 
 

2,550,000 
 

2,550,000 
 

จำนวนเดก็นักเรยีน
ของ ศพด. ทั้ง  
7 ศูนย์ 

เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหาร ครบทั้ง ๕ หมู่ 
เด็กมีพัฒนาการตามวัย
อย่างเหมาะสม และเป็นไป
อย่างเต็มตามศักยภาพ 
การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
          ๔.๒ แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการสนับสนุน 
อาหารเสริม (นม) 

เพื่อเสริมสร้างพลานามัยที่ดี
ให้กับเด็กเลก็ 

จำนวนเด็กนกัเรียนของ 
ศพด. ทั้ง 7 ศูนย์ และ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.      
ในเขตพื้นที่ตำบลละหาร 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จำนวนเด็กนกัเรียน
ของศพด. ทั้ง 7 
ศูนย์ และโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ในเขต
พื้นที่ ตำบลละหาร 

เด็กเลก็มีสขุภาพพลานามัย
แข็งแรงสมบูรณ์ 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6 เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มี
อาหารกลางวันรบัประทานที่
ถูกหลกัโภชนาการ 

สนับสนุนให้โรงเรียน
สังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบล
ละหาร 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน      
ร้อยละ 100 

เด็กและเยาวชนได้มีอาหาร
กลางวันรับประทานตลอดปี
การศึกษา 

7 โครงการจัดการ 
ศึกษาอบรมการ
รณรงค์เพื่อต่อต้าน
และป้องกันยาเสพ
ติดสำหรับเยาวชน 
(D.A.R.E.)  
แห่งประเทศไทย 

จัดการอบรมให้เด็กและ
เยาวชนรู้ทันโทษภัยและ
การป้องกันยาเสพติด 
 

เด็กและเยาวชนในเขต
พื้นที่ตำบลละหารเข้าร่วม
โครงการ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชนใน
เขตพื้นที่ตำบลละหาร
มีความรู้ถึงโทษภัย
ของยาเสพติด ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

เด็กและเยาวชนรู้ทันโทษภัย
และการป้องกันยาเสพติด
เพิ่มขึ้น 

8 โครงการจัดวันเด็ก
แห่งชาติ   

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ความสามัคคี และความ 
สามารถในการริเร่ิมการ
แสดงออกทางด้านกจิกรรม
สร้างสรรค์ต่างๆ 

เด็กและเยาวชนในเขต
พื้นที่ตำบลละหารเข้าร่วม
โครงการ 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ จำนวนเด็กที่เขา้รว่ม
ที่เข้าร่วมโครงการ
เข้าร่วมกิจกรรมที่ 
จัดขึ้น ร้อยละ ๘๐ 

เด็กและเยาวชนมีความ
สามัคคีและความสามารถ 
ในการแสดงออกทางด้าน
กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างเด็ก
และเยาวชนมีความรกั ความ
สามัคคีเพิ่มขึ้น และเป็นคนดี
ของสังคมต่อไป 

รวม 8 โครงการ - - ๑๓,๑๘๐,๐๐๐ ๑๓,๑๘๐,๐๐๐ ๑๓,๑๘๐,๐๐๐ ๑๓,๑๘๐,๐๐๐ ๑๓,๑๘๐,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
          ๔.๓ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการเฝ้าระวัง
โรคติดเชื้อโคโรนา 
2019 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนสามารถป้องกันโรค
ระบาดได้ดว้ยตนเอง 
2. เพื่อสร้างความตระหนกัให้แก่
ประชาชนเกิดจิตสำนกึในการเฝ้า
ระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19)  
3. เพื่อป้องกัน ควบคุมการ
ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 
2019 ในพื้นที่ตำบลละหาร            
 

จัดทำสือ่ความรู้ต่างๆ 
เช่น ป้ายโฆษณา     
แผ่นพับ เอกสาร ฯลฯ 
เผยแพร่ให้ประชาชน   
ในชุมชน/หมู่บ้าน   
ทั้ง 9 หมูบ่้านในตำบล           
ละหาร  
 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1. การป้องกันควบคุม
การระบาดโรคติดเชื้อ
โคโรนา 2019 ให้
ครอบคลุมพื้นที่ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
2. ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเรือ่งโรคติด
เชื้อโคโรนา 2019   
มากขึ้น 
        

๑. ประชาชนในเขต
พื้นที่ไม่เกิดโรคติดเชื้อ  
โคโรนา 2019  
๒. ประชาชนตำบล     
ละหารมีความรู้ในการ
ป้องกันโรคสามารถดูแล
ตัวเองและสมาชิกใน
ครอบครัวไม่ให้เกิดโรค
ติดเชื้อโคโรนา 2019  
๓. ประชาชนตระหนกั
และเห็นความสำคัญใน
การป้องกันโรคตดิเชื้อ   
โคโรนา 2019 ตลอดจน
ให้ความรว่มมอื และมี
ส่วนร่วมในการดูแลและ
ป้องกันควบคุมโรคเพิ่ม
มากขึ้น 
๔. ประชาชนตำบล     
ละหารมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กอง 
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
          ๔.๓ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

2 โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์
และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์  
 
 

๑. เพื่อให้เด็ก เยาวชน ตลอดจน
ประชาชนในชุมชน มีความรู้
เกี่ยวกับโรคเอดส์ 
๒. เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ในชุมชน มีความรู้ในการป้องกัน
โรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 
๓. สร้างความตระหนักให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชนรู้ถึงอันตราย 
พิษภัยของโรคเอดส์ และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 

๑. จัดอบรมความรู้ นิทรรศ 
การ ศึกษาดูงานให้แก่เด็ก 
เยาวชน ประชาชน กลุ่มเสี่ยง 
๒. จัดทำป้าย เอกสารความรู้
ที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ให้แก่
ประชาชน 
๓. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
รูปแบบต่างๆ เช่น เดินรณรงค์ 
แจกเอกสารความรู้ การ
ประกวดคำขวัญ/กลอน สื่อ
ความรู้ ให้แก่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  
๔. กิจกรรมในวันเอดส์โลก 
๕. สนับสนุนวัสดุวิทยา 
ศาสตร์ทางการแพทย์ สำหรับ
การป้องกันโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
 

10๐,๐๐๐ 
 
 

10๐,๐๐๐ 
 
 

10๐,๐๐๐ 100,000 10๐,๐๐๐ 1. เด็กเยาวชนใน             
สถานศึกษา สถาน
ประกอบการและ
ประชาชนในชุมชน
กลุ่มเสี่ยงเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๙๐  
2. ไม่พบผู้ป่วยโรค
เอดส์รายใหม่ในพื้นที่
ตำบลละหาร 
 

1. เด็ก เยาวชน 
ประชาชน มีความรู้
เกี่ยวกบัโรคเอดส์
เพิ่มขึ้น 
2. เด็กเยาวชน 
ประชาชน มีความ
ตระหนักถึงอันตราย
พิษภัยของโรคเอดส์
และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น 
3. เด็ก เยาวชน 
ประชาชน มีทัศนคต ิ
ที่ถูกต้องและเห็น
ความสำคัญของการใช้
อุปกรณ์ป้องกันโรค
มากขึ้น 
  

กอง 
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
          ๔.๓ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการตำบล 
ละหารปลอด     
โรคไข้เลือดออก 

1. เพื่อป้องกัน 
ควบคุมการระบาด
ของโรคไข้เลือด 
ออกในพื้นที่ตำบล
ละหาร 
2. เพื่อลดความ    
ชุกชมุความหนาแนน่
ของยุงลาย  
 

1. จัดกิจกรรมการพ่นหมอก
ควันและทำลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายให้ครอบ 
คลุมเขตพื้นที่ทุกหมู่บ้าน/
ชุมชนในตำบลละหารไม่น้อย
กว่า 3 ครั้ง/ปี 
2. จัดซ้ือ/จัดทำวัสดุอุปกรณ ์
วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่นและวัสดุวิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์ที่จำเป็นให้
เพียงพอ 
3. จัดทำสือ่ความรู้ต่างๆ เช่น 
ป้ายโฆษณา แผ่นพับ เอกสาร
ฯลฯ เผยแพร่ให้ประชาชน 
ในชุมชน/หมู่บ้าน ทั้ง 9 
หมู่บ้านในตำบลละหาร  
4. จัดกิจกรรมเดินรณรงค์
หรือนิทรรศการให้ความรู้ 
แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ 
ในวันสำคัญหรืองานสำคัญ 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1. การป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกครอบคลุม
พื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
2. อัตราป่วยโรคไข้เลือด 
ออกไม่เกิน ๕๐ : แสน
ประชากร 
3. ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
ได้รับการควบคุมการระบาด 
ภายใน ๒๔ ชม.ทุกราย                    
4. ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องโรคไข้เลือดออก
มากขึ้น 

1. ประชาชนในเขตพื้นที่ไม่เกิดโรค
ไข้เลือดออก                     
2. กรณีเกิดโรคไข้เลือดออกมีความรู้ 
ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกสามารถ
ควบคุมการติดต่อและการระบาดของ
โรคไดร้วดเร็ว 
3. ยุงและแมลงพาหะนำโรคในเขตพื้นที่
ตำบลละหารมีจำนวนลดลง                                
4. อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือด 
ออกในตำบลละหารลดลง                                      
5. ประชาชนตำบลละหารมีความรู้ใน
การป้องกันโรคสามารถดูแลตัวเองและ
สมาชิกในครอบครัวไม่ให้เกิดโรค
ไข้เลือดออก                    
6. ประชาชนตระหนักและเห็น
ความสำคัญในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกตลอดจนให้ความร่วมมือ 
มีส่วนร่วมในการดูแลและป้องกัน
ควบคุมโรคเพิ่มมากขึ้น  
7. ประชาชนตำบลละหารมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี       

กอง 
สาธารณสุข 

และ 
สิง่แวดล้อม 

 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
          ๔.๓ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการรณรงค์ 
ป้องกันโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ  

เพื่อป้องกันและควบคุม
การเจ็บป่วยและการ
ระบาดของโรคติดต่อแล 
ะโรคไม่ติดตอ่ โรคอุบติั
ใหม่อุบัติซ้ำและโรค
ประจำถิ่น เช่น โรคติดตอ่
จากอาหารและน้ำเป็นสื่อ
ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก 
โรคมือเท้าปาก โรคฉี่หนู 
ฯลฯ 

1. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 
ผ่านสื่อ เช่น จัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์เอกสารความรู้ 
คู่มือ จดหมายข่าว ฯลฯ 
2. อบรมให้ความรู้เด็ก 
เยาวชน ประชาชนในชุมชน 
ตามช่วงฤดูการระบาดของโรค
หรือสถานการณ์การระบาด 
3. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ น้ำยา 
และวัสดวุิทยาศาสตร์
การแพทย์สนับสนุนประชาชน 
ในการป้องกัน ควบคุมโรค 

30๐,๐๐๐ 
 
 

30๐,๐๐๐ 
 
 

30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 1. ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนในชุมชนมีความรู้
ด้านการป้องกันโรคติด
ต่างๆ 
2. ความครอบคลุมของการ
ป้องกัน ควบคุมการระบาด
ของโรคในพื้นที่ตำบลละ
หาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
3. การเจ็บป่วยด้วย
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
ร้ายแรงลดลง 

1. เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชน
มีความรู้และสามารถป้องกันตนเอง
จากการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นตลอดจน
ดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
ได้ถูกต้อง 
2. การเจ็บป่วยลดลงหรือไม่เกิด
การเจ็บป่วยและระบาดของโรค
ต่างๆ  ในชุมชน 
3. ประชาชนมสีุขภาวะที่ดี 

กอง 
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : พัฒนาเมอืงให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีด่ี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
          ๔.๓ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการสมาชิก
ใหม่ในชุมชน
พัฒนาการสมวัย 
 
 

1. เพื่อให้ความรู้แก่ 
หญิงหลังคลอดและ
ญาติในการเตรียมความ
พร้อมสำหรับคุณแม่ใน
การดูแลตนเองและบุตร 
2. เพื่อส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมและให้เด็กที่
ได้รับการเลี้ยงด้วยนม
แม่มีพัฒนาการสมวัย 
3. เพื่อส่งเสริมภาวะ
โภชนาการแก่มารดาใน
การเลี้ยงดูบุตร 
4. เพื่อสร้างความรัก
และความอบอุ่นใน
ครอบครัว 

ออกเยี่ยมบ้าน/ให้คำแนะนำ/
ให้ความรู้สนับสนนุเครื่องดื่ม
บำรุงสุขภาพ (นม) จำนวน   
๙๐ กล่อง/๙๐ วัน แก่มารดา
หลังคลอดที่เลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ในเขตพื้นที่ จำนวนไม่ต่ำ
กว่า ๒๐  คน 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

1. มารดาหลังคลอดใน
ตำบลละหารได้รับการดูแล
สุขภาพและได้รับความรู้ 
สามารถปฏิบัติตนในการ
ดูแลสขุภาพตนเองและ
ทารกได้อย่างถูกต้อง    
ร้อยละ ๑๐๐ 
2. ทารก ร้อยละ ๑๐๐     
ที่เข้าร่วมโครงการได้รับ  
การเลี้ยงด้วยนมมารดามี
สุขภาพร่างกาย แข็งแรง       

1. มารดาหลังคลอดมีความรู้
สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง       
ในการเลี้ยงดูบุตร 
2. มารดาและทารกหลังคลอด     
มีสุขภาพกาย สุขภาพ จิตสมบูรณ์ 
แข็งแรง 
3. มารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เกิด
ความรักความผูกพันจากแม่สู่ลูก 
เกิดความอบอุ่นในครอบครัว 

กอง 
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร | 115 

  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
          ๔.๓ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริม
ทันตสุขภาพเด็ก 
ปฐมวัย 
 
 
 

1. เพื่อให้เด็กปฐมวัย
เรียนรู้จักการใช้แปรงสี
ฟัน ยาสีฟัน และการ
แปรงฟันที่ถูกต้อง 
2. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้
ผู้ปกครองเห็นความ 
สำคัญของสุขภาพในช่อง
ปากที่มีผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนา 
การของเด็กปฐมวัย 
3. เพื่อลดปัญหาพัฒนา 
การด้านร่างกายล่าช้า
และน้ำหนักตัวต่ำกว่า
เกณฑ์ 
4. เพื่อลดการเกิดโรคฟัน
น้ำนมผุในเด็กปฐมวัย
และเด็กวัยเรียน และการ
เกิดโรคในช่องปาก 

ให้ความรู้แก่เด็กปฐมวัย       
ในการแปรงฟันที่ถูกวิธี  
พร้อมมอบอุปกรณ์ในการดูแล
สุขภาพช่องปากจำนวน ๑ ชุด 
เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ 
จำนวน  ๗ ศูนย์  
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ เด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่
ได้รับความรู้การดูแล
สุขภาพในช่องปาก 
สามารถแปรงฟันได้อยา่ง
ถูกวธิี อย่างน้อย  
ร้อยละ ๘๐ 

1. เด็กปฐมวัยใช้แปรงสีฟัน ยาสี
ฟัน พร้อมทั้งแปรงฟันได้ถูกวธิ ี
2. ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัยเกิด
จิตสำนึกและเห็นความสำคัญของ
การดูแลสขุภาพในช่องปากของ
เด็ก เพื่อป้องกันการเกิดโรคใน
ช่องปากได้ถูกต้อง 
3. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายสมวัยและมี
น้ำหนักตามเกณฑ ์
4. เด็กปฐมวัยและเด็กวยัเรียนไม่
เกิดโรคฟันน้ำนมผุและอัตราการ
เกิดโรคในช่องปากลดลง 

กอง 
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 โครงการเด็กไทย
ในละหารสุขภาพดี
ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ 

1. เพื่อดูแล ให้ความรู้ที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนแก่หญิงตั้ง 
ครรภ์ในตำบลละหาร 
2. เพื่อสนับสนุนให้หญิง
ตั้งครรภ์ในชุมชนได้รับ
ประทานอาหาร และ
เครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ 
ที่เป็นประโยชน์อย่าง
สม่ำเสมอระหว่าง
ตั้งครรภ์ 
3. เพื่อให้ทารกในครรภ์ 
ได้รับสารอาหารครบ 
ถ้วนมีสุขภาพร่างกาย
และสมองเจริญเติบโต
เต็มศักยภาพ สมบูรณ์
แข็งแรงตั้งแต่แรกคลอด 
4. เพื่อให้ประชาชนใน
ตำบลละหารมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัว
ในขณะตั้งครรภ์ การดูแล
ตนเอง อาหารที่มีประโยชน์ 
การออกกำลังกายในขณะ
ตั้งครรภ์ฯลฯ โดยมีกลุ่ม 
เป้าหมายประกอบด้วยหญิง
ตั้งครรภ์ในตำบลละหาร   
ทั้ง ๙ หมู่บ้าน จำนวนไม่ต่ำ
กว่า ๕๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่ม 
เป้าหมายได้รับความรู้การ
ดูแลสุขภาพระหวา่ง
ตั้งครรภ์และได้รับ
เครื่องดืม่บำรุงสุขภาพ
จำนวน ๓ เดือน 

1. หญิงตั้งครรภ์มีความรู้และ
ดูแลปฏิบัติตนได้อย่างถกูต้อง
ขณะตั้งครรภ์ 
2. มารดาได้รับสารอาหาร
ครบถ้วนถูกหลกัโภชนาการมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง  
3. ทารกในครรภ์ได้รับสาร อาหาร
ที่ถูกต้องและตามหลักโภชนาการ 
มีพัฒนาการด้านสมอง ร่างกาย 
และจิตใจ คลอดออกมาจะได้
เติบโตเป็นเด็กที่มีคุณภาพ มีความ
สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายและมี
สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
ตั้งแต่แรกคลอด 
4. ประชาชนในตำบลละหารมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

กอง 
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 โครงการเยาวชนรุ่น
ใหม่ ร่วมใจ ต้านภัย
ยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อส่งเสริมเยาวชน 
ประชาชนให้มีความรู้        
มีภูมิคุ้มกันในการต่อต้าน
ยาเสพตดิ 
๒. เพื่อให้เยาวชนประชาชน
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์  
3. เพื่อเสริมสรา้งและดำรง
ความเข้มแข็งของชุมชนใน
การเอาชนะยาเสพติดอย่าง
ยั่งยืน 

1. จัดกิจกรรมให้ความรู้ 
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ 
ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน
ทราบถึงโทษภัยยาเสพติดและ
มีส่วนรว่มในการต้านยาเสพ
ติด เช่น เข้าค่ายอบรม กีฬา 
และสันทนาการต่างๆ 
2. เยาวชนและประชาชน     
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

เยาวชน ประชาชนมี
ความรู้ถึงโทษภยัยาเสพ
ติด สามารถปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยในการดำรงชีวิต
ประจำวันได้ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 
 
 

1. ประชาชน เยาวชนและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการปอ้งกัน
ยาเสพติดเพื่อลดอัตราการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 
2. เยาวชนกลุ่มเสี่ยงได้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ รู้โทษภัย
ยาเสพติดสามารถปฏิบัติตน 
ให้ปลอดภัยในการดำรงชีวิต
ประจำวันได ้
3. ชุมชนมีความเข้มแข็งและ
สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในเขตพื้นที่และเอาชนะยาเสพ
ติดอย่างยั่งยืน 

กอง 
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ 
กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยะ
ราชนารี 

เพื่อควบคุมป้องกันการ
เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
เลี้ยง (แมวและสุนัข) 

1. ดำเนินการสำรวจข้อมูล
สัตว์เลี้ยงและฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่
สัตว์เลี้ยงในพื้นที่ 
2. ฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ 
3. ประชาสัมพันธ์ความรู้
เรื่องอันตรายของโรคพิษ
สุนัขบ้า 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ เชิงปริมาณ 
1. มีข้อมูลจำนวนสัตว์
เลี้ยงทั้งที่มีเจ้าของและ 
ไม่มีเจ้าของ 
2. สัตว์เลี้ยง (แมวและ
สุนัข) ได้รับการฉีดวัคซีน 
ร้อยละ ๘๐ 
เชิงคุณภาพ 
1. ไม่มีผูป้่วยเสียชีวิตจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

1. ประชาชนตระหนักถึง
ปัญหาและความรุนแรงของ
โรคพิษสุนัขบ้า 
2. สัตว์เลี้ยงไดร้ับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
อย่างทั่วถึง 
3. ลดความเสีย่งจากการติด
เชื้อโรคพิษสุนขับ้าจากสัตว์
เลีย้งสู่คน 

กองสง่เสริม
การเกษตร 

10 โครงการควบคุม
จำนวนประชากร
แมวและสุนัข    
เพื่อป้องกัน       
โรคพิษสนุัขบ้าใน
พื้นทีต่ำบลละหาร 

เพื่อป้องกันการเพิ่ม
จำนวนประชากรแมว สุนัข
ที่มีเจ้าของและสุนขัไม่มี
เจ้าของ และลดความเสี่ยง
การติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
จากสัตว์สู่คน 

1. ประชาสัมพันธ์ความรู้
เรื่องลดความเสี่ยงการติดเชื้อ
โรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์เลี้ยง
สู่คนและการทำหมันเพื่อ
ควบคุมประชากรแมวและ
สุนัขในพื้นที่ตำบลละหาร 
2. ดำเนินการทำหมันแมว
และสุนขัที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของในพื้นที่ตำบลละหาร 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ เชิงปริมาณ 
1. จำนวนสัตว์เลี้ยงใน
พื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรค ไม่น้อยกว่า          
ร้อยละ ๘๐ 
2. ทำหมันสัตว์เลีย้งเพื่อ
ควบคุมการเพิ่มจำนวน ได้
ไม่น้อยกว่า ๕๐ ตัว/ปี 
เชิงคุณภาพ 
1. ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

สามารถควบคุมและลดการ
แพร่ขยายพันธุ์ประชากรแมว 
สุนัขในพื้นที่ได้ และลดความ
เสีย่งจากการติดเชื้อโรคพิษ
สุนัขบ้าจากสัตว์เลี้ยงสู่คน 

รวม 10 โครงการ - - ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐ - - - 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
          ๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
(โรงเรียนผู้สูงอายุ
ตำบลละหาร) 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้
อยู่อย่างมีคุณค่า 

ผู้สูงอายุในพื้นที่ ประมาณ 
100 คน 

35๐,๐๐๐ 35๐,๐๐๐ 35๐,๐๐๐ 35๐,๐๐๐ 35๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา 
ร้อยละ 80 

ผู้สูงอายุได้รับความรู้และ
สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ 
ในชีวิตประจำวันได้ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการ 
ผู้ดูแลคนพิการและคน   
ในครอบครัวคนพิการ 

เพื่อให้คนพิการ ผู้ดูแล 
คนพิการหรือญาติมีชีวิต  
ความเป็นอยู่และสามารถ
ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ 
หรือญาติในพื้นที่ประมาณ 
80 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 คนพิการ ผู้ดแูลคนพิการ
หรือญาติ มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการหรือ
ญาตสิามารถดำรงชีวิตได้อย่าง
ปกติสุขและมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

3 โครงการสัมมนา    
เชิงปฏิบัติการ 
เพื่อสร้างเครือข่าย 
เพิ่มศักยภาพ  
ความเข้มแข็งชมรม
ผู้สูงอายุตำบลละหาร 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมของ
ชมรมผูสู้งอายุอย่าง
ต่อเนื่อง 

ชมรมผู้สูงอายุและผู้สนใจ 
ในเขตตำบลละหาร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา 
ร้อยละ 80 

ผู้สงูอายุที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้และพัฒนา
ศักยภาพตนเอง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
          ๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพทาง
ร่างกายและจิตใจ
ผู้สูงอายุของตำบล  
ละหาร (สานสายใย) 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ 
ผู้สูงวัยได้อยู่อย่างมีคุณค่า 

ผู้สูงอายุและผู้สนใจใน      
เขตตำบลละหาร ประมาณ      
80 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูสู้งอายุได้รับการพัฒนา 
ร้อยละ 80 

ผู้สงูอายุที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้และนำความรู ้
มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

5 โครงการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชมรม
ผู้สูงอายุตำบลละหาร 

เพื่อให้ผู้สูงอายุและ
เจ้าหน้าที่ของ อบต.       
ละหารได้มีการประชุม
หารือร่วมกันและมีการ
ดำเนินกิจกรรมของชมรม
อย่างต่อเนื่อง 

จัดประชุมและร่วมกิจกรรม
กับชมรมผู้สูงอายุตำบล 
ละหาร ประมาณ 80 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดกิจกรรมจำนวน       
2 ครั้ง/ปี 

ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ของ 
อบต.ละหารได้มีการประชุม
หารือร่วมกันอยา่งต่อเนื่อง 

6 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการและศึกษา
ดูงานเพื่อพัฒนา
เยาวชนให้ห่างไกล   
ยาเสพติด 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม 
ด้านเยาวชน 

สภาเด็กและเยาวชนตำบล
ละหารและเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป ประมาณ 
100 คน 

15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ เยาวชนรู้ทันโทษของ 
ยาเสพติดร้อยละ 50 

ผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ สภาเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่ได้รู้จัก
การดแูลคนเองให้ห่างไกล   
ยาเสพติด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่๔ : พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
          ๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 โครงการฝึกอรมแกน
นำเยาวชนป้องกัน  
การมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร 

เพื่ออบรมให้ความรู้เยาวชนใน
การปอ้งกันการมีเพศสัมพันธ์ 
ก่อนวัยอันควรและรู้เท่าทัน
ผลเสียของการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร 

เยาวชนในพื้นที่ประมาณ 
80 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เยาวชนสามารถ
ปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้อง ร้อยละ 80 

เยาวชนสามารถป้องกันการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้
และสามารถปฏิบัติตนได้
อย่างถูกตอ้ง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

8 โครงการการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
ภูมิคุ้มกันทางสังคม 
2. เพื่อสร้างครอบครัวอบอุ่น 
ชุมชนเข้มแข็ง 

เด็ก เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปในเขตพื้นที่ ประมาณ 
80 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีภูมิคุ้ม 
กันที่ดี ร้อยละ 80 

เด็ก เยาวชนและประชาชน
ได้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคม 

9 โครงการเยาวชนไทย
ร่วมใจพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมด้าน
เยาวชน 

เยาวชนในพื้นที่ประมาณ 
80 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุม่เยาวชนมี
ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เด็กและ
เยาวชนได้พัฒนาตนเองและ
ท้องถิ่นให้ดีขึ้น 

10 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับสตรีและครอบครัว 

1. เพื่อให้สตรีและคนใน
ครอบครัวมีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายและสิทธิหน้าที่ 
ของตนเอง 
2. เพื่อให้สตรแีละคนใน
ครอบครวัสามารถปฏิบัติตน
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ได้อย่างถูกต้อง 

สตรีและสมาชิกใน
ครอบครัว ในเขตพื้นที่
ประมาณ 80 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สตรีและครอบครัว
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 

สตรีและคนในครอบครัวมี
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและ
สามารถปฏบิัติตนตาม
บทบาทหน้าทีข่องตนเองได้
อย่างถูกตอ้ง 

รวม 10 โครงการ - - ๑,๒๕๐,๐๐๐ ๑,๒๕๐,๐๐๐ ๑,๒๕๐,๐๐๐ ๑,๒๕๐,๐๐๐ ๑,๒๕๐,๐๐๐ - - - 
 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตทีด่ี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 
          ๔.5 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการเสริมสร้าง
ครอบครวัอบอุ่น 
ชุมชนเข้มแข็ง 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ 

ประชาชนผู้สนใจในพื้นที่ 
ประมาณ 80 คน 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ ประชาชนมีภูมิคุ้นกัน
ที่ดีขึ้น ร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถ
สร้างเครือข่ายความเข้มแข็ง  
มีภูมิคุ้มกันทางสังคม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพและบทบาท
สตรีตำบลละหาร 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมด้านสตรีและ
ครอบครัว 

สตรีและครอบครัวในพื้นที่ 
ประมาณ 80 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สตรีและครอบครัว
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ร้อยละ 80 

สตรีและครอบครัวสามารถ 
นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิต 
ประจำวันเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น 

รวม 2 โครงการ - - ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาการบริหารจดัการใหม้ีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน 
    ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจดัการใหม้ีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการ
พัฒนาทักษะ
ความรู้ประชาคม
ท้องถิ่นในการ
จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

1. เพื่อให้ประชาคมตระหนัก
และเห็นความสำคัญของการ
จัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
2. เพื่อระดมความคิดเห็นให้ได้
ทราบถึงความต้องการและ
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
3. เพื่อให้แผนพัฒนาทอ้งถิ่น
สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน 

1. คณะกรรมการจัดทำแผน
ชุมชนตำบลละหาร, ประธาน
เครือข่ายกองทุนฯ สมาชิก
สภาทองถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
สัดส่วนประชาคมตำบลและ
ประชาชนผูท้ี่เกี่ยวของ จำนวน
ไม่น้อยกวา่ ๑๐๐ คน  
2. การมีสวนร่วมของ
ประชาชน ในการจัดเวที
ประชาคมทองถิ่น  
3. การจัดประชุมคณะ 
กรรมการในองคกรจัดทำ
แผนพัฒนาทองถิ่น จำนวน    
๓ ครั้ง  
4. จัดทำเลมแผนพัฒนา        
ทองถิ่น จำนวน ๗๐ เล่ม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1. ประชาชนเขาร่วม  
อบรมฯ ร้อยละ ๕๐  
2. ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีส่วนร่วม 
ในการจัดทำแผนพัฒนา 
ทองถิ่นและสามารถ
ตอบสนองต่อความตอง
การไดเ้หมาะสม  
3. เป็นแนวทางสำหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ  

1. ประชาชนเขาร่วม  
อบรมฯ ร้อยละ ๕๐  
2. ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีส่วน
ร่วม ในการจัดทำแผน 
พัฒนาทองถิ่นและ
สามารถตอบสนองต่อ
ความตองการไดเ้หมาะสม  
3. เป็นแนวทางสำหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

สำนักงาน 
ปลัด อบต. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาการบริหารจดัการใหม้ีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน 
    ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจดัการใหม้ีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๒ โครงการพัฒนา
ศักยภาพ ทักษะ
ความรู้ให้แก่
คณะกรรมการ 
ในองค์กรจัดทำแผน 
พัฒนาทอ้งถิ่น,
คณะกรรมการ
ประชาคม, คณะ 
กรรมการหมู่บ้าน
และบุคลากรท้องถิ่น 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ทักษะ ความรู้ ผู้นำหมู่บ้าน/
ชุมชนให้สามารถเป็นแกนนำ
การพัฒนาที่เข้มแข็ง 
2. เพื่อให้ผู้นำคณะ 
กรรมการในองค์กรจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น และ
บุคลากร มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นมาก
ยิ่งขึ้น 

คณะกรรมการในองค์กร
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น, 
สมาชิกสภาฯ , กำนัน, 
ผูใ้หญ่บ้าน ,บุคลากร  
และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 
 ๑๕๐ คน 

๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ผูเ้ข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๘๐ 

1. ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน         
มีศักยภาพในการขับเคลือ่น
แผนชุมชน/หมู่บ้านและ
สามารถเป็นแกนนำที่เข้มแข็ง
มากยิ่งขึ้น 
2. ทำให้เกิดเครอืข่ายความ
ร่วมมือภาคประชาชนใน    
การพัฒนาท้องถิ่น 
3. ทำให้ปัญหา/ความ
ต้องการของหมู่บ้าน ได้รับ
การแก้ไขและพัฒนาตาม
แนวทางที่ถูกต้อง 
4. ทำให้บุคลากรมีความรู้
เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

สำนักงาน 
ปลัด อบต. 

รวม 2 โครงการ - - ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ - - - 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่นอันดีงาม 
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่นอันดีงาม 
   ๖.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ 

เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรม 
ประเพณี การแสดงความ
กตัญญูต่อผู้สูงอายุ  

ประชาชนในพื้นที่ตำบล
ละหารเข้ารว่มโครงการฯ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการร่วมกัน
อนุรักษ์ประเพณ ี
ร้อยละ 80  

ประชาชนร่วมกันรักษาประเพณี
อันมีเอกลักษณ์และมรดกทาง
วัฒนธรรมได้รวบรวมรักษาไว้
ให้แก่อนุชนรุ่นหลัง 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 โครงการจัดงานประเพณ ี 
แห่เทียนจำนำพรรษา 

เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรม 
ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
เนื่องในวันเข้าพรรษา และ
อนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น 

ประชาชนในพื้นที่ตำบล
ละหารเข้ารว่มโครงการฯ 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการร่วมกัน
อนุรักษ์ประเพณ ี
ร้อยละ 80  

ประชาชนร่วมกันรักษาประเพณี
อันมีเอกลักษณ์และมรดกทาง
วัฒนธรรมได้รวบรวมรักษาไว้
ให้แก่อนุชนรุ่นหลัง 

3 โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ผู้สอนศาสนาอิสลาม       
(ฟัรดูอีน) 

เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ผู้สอนศาสนาอิสลาม  
(ฟัรดูอีน) 

จัดฝึกอบรมเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพครูผู้สอน
ศาสนาอิสลาม  
(ฟัรดูอีน) 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ครูผู้สอนศาสนา
อิสลาม (ฟัรดูอีน) มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

ผูเ้ข้ารับการอบรมนำความรู ้
ความสามารถมาใช้ประโยชน์ 

รวม 3 โครงการ - - 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 - - - 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 

 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 บริหารทั่วไป ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทย ุ

ระบบเสียงไร้สาย บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลละหาร 1,500,000 - - - - สำนักงานปลัด 
อบต. 

2 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

ติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณจุดเสี่ยง จำนวน 3 จุด บริเวณใต้สะพานคลองเจ๊ก, 
อนามัยสุเหรา่แดง,ถนนหลังอนามัย, ปลายหมู่ที ่7 

1,500,000 - - - - 

3 อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทย ุ

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ บริเวณหมู่ที่ 5  
ติดตัง้ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ LED ขนาด 100 W เสาเหล็กเคลือบกัลป์วาไนซ์สูง 6 เมตร 
จำนวน  60 ต้น ตามแบบที่ อบต. กำหนด 

2,700,000 - - - - กองช่าง 

4 อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทย ุ

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ บริเวณหมู่ที่ 7 
ติดต้ังไฟฟ้าโซล่าเซลล์ LED ขนาด 100 W เสาเหล็กเคลือบกัลป์วาไนซ์สูง 6 เมตร 
จำนวน  89 ต้น ตามแบบที่ อบต. กำหนด 

4,005,000 - - - - 

5 อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทย ุ

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบโซล่าเซลล ์ซอยสะมะอุน หมู่ที ่8  
ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ LED ขนาด 100 W เสาเหล็กเคลือบกัลป์วาไนซ์สูง 6 เมตร  
จำนวน  15 ต้น ตามแบบที่ อบต. กำหนด 

675,000 - - - - 

6 เคหะและชุมชน ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

จัดซ้ือเรือเก็บผักตบชวาและวัชพืชขนาดเล็ก จำนวน 3 ลำ มีรายละเอียดดังนี้ 
1.ขนาดเรือกว้าง 1.70 เมตร ความยาว 4.80 เมตร และความสูง 0.50 เมตร 
2. เรือทำจากวัสดุอลูมิเนียม 
3.เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 13 แรงม้า 
4. บุ้งกี๋เป็นแบบตะแกรง ทำจากอลูมิเนียม ขนาดกวา้ง 105 ซม. ความยาว  
200 ซม. และความสูง 55 ซม. ใช้ระบบไฮโดรลิค  

500,000 - 500,000 - 500,000 

แบบ ผ.๐๓ 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 เคหะและชุมชน ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย  
เครื่องยนต์ ดีเซล ๖ ล้อขนาด ๖ ตัน ความจุ ๑๐ ลบม. (รายละเอียดคุณลักษณะตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) คันละ 2,400,000 บาท จำนวน  2 คัน 

- - 4,800,00๐ 
 

- - 
 

กองสาธารณสุข 

8 เคหะและชุมชน ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซ้ือรถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด ๖ ล้อ  
เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ แรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๐๐ 
แรงม้า ห้องสุขาไม่น้อยกว่า ๑๐ ห้อง ระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ ตามที่กรมการขนส่ง   
ทางบกกำหนด จำนวน ๑ คัน 

- - ๖,๕๐๐,๐๐๐ - - 

9 เคหะและชุมชน ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซ้ือรถดดูสิ่งปฏิกูล  
เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑๕๐ แรงม้า ความจุถังรับสิ่งปฏิกูล ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร 
จำนวน ๑ คัน (รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์) 

- - ๒,๓๐๐,๐๐๐ - - 

10 เคหะและชุมชน ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอย  
เครื่องยนต์ดีเซล ชนิดอัดท้ายตู้บรรทุกขยะ ความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร จำนวน 
๑ คัน    (รายละเอียดตามคุณลกัษณะที่ อบต. ละหารกำหนด) 

๑,๗๐๐,๐๐๐ - - ๑,๗๐๐,๐๐๐ - 

11 เคหะและชุมชน ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย  
ความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน (รายละเอียดตามคุณลักษณะ
ที ่อบต. ละหารกำหนด) 

๙๐๐,๐๐๐ - - - - 

12 เคหะและชุมชน ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย  
เครื่องยนต์ดีเซล ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัน ความจุ ๑๐ ลบม. (รายละเอียดคุณลักษณะตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) จำนวน ๑ คัน 

๒,๑๑๙,๐๐๐ - - - - 

13 การศึกษา ค่า
ครภุัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
การศึกษา 

จัดหาชุดสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับ ศพด.
ในสังกัด อบต.ละหาร ราคาชุดละ 30,700 บาท 

30,700 30,700 30,700 30,700 30,700 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 14 การศึกษา  ค่า

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์
สนาม 

จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย  100,000 100,000  100,000  100,000  100,000  

15 การศึกษา  ค่า
ครภุัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว ราคาตัวละ 2,000  บาท สำหรับ ศพด. ในสังกัด 
อบต.ละหาร  (รายละเอียดคุณลักษณะตามที่ อบต.กำหนด) 

6,000 
 

- - - - 

16 การศึกษา ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

พัดลมติดผนัง ขนาด 22 นิ้ว ราคาตัวละ 2,500  บาท สำหรับ ศพด. ในสังกัด 
อบต.ละหาร  (รายละเอียดคุณลักษณะตามที่ อบต.กำหนด) 

7,500 5,000 5,000 5,000 5,000 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

17 การศึกษา  ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เครื่องปั้มน้ำแรงดันสูงอัตโนมัติ 150 วัตต์ ราคาเครื่องละ 8,000 บาท สำหรับ ศพด. 
ในสังกัด อบต.ละหาร  (รายละเอียดคุณลักษณะตามที่ อบต.กำหนด)  

8,000  8,000   -   -   -  กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 18 การศึกษา  ค่า

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน  
ขนาด 30,000 บีทียู ราคาเครื่องละ 39,700 บาท สำหรับ ศพด. ในสังกัด  
อบต.ละหาร (รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563)  

39,700  - - 39,700  - 

19 การศึกษา  ค่า
ครภุัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะโรงอาหารสแตนเลส สำหรับ 6 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ (ขนาด 60x150 x55)  
ราคาชุดละ 8,500 บาท จำนวน 10 ชุด สำหรับ ศพด. ในสังกัด อบต.ละหาร 
(รายละเอียดคุณลักษณะตามที่ อบต.กำหนด) 

- 85,000 - - - 

รวม 15,790,900 228,700 14,235,700 1,875,400 635,700 - 
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๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

แนวทางการพิจารณ าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่ น  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 256๒ เป็นแบบที่กำหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

ประกอบด้วย 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่า 80 (80 คะแนน) 
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 แนวทางการพิจารณ าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่ น  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 256๒ โดยดำเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้ มีรายละเอียด ดังนี้  
 
 

ส่วนที่ 4 
การตดิตามและประเมินผล 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

ประกอบด้วย 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
4. ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง      

5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด KPI และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้ เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน       

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 

   องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-25๖5)      
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่ต่อไป  

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-25๖5)     
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 25๖5) 
ดังนี้ 
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โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 25๖5) 
 

ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

1. การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่
อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

๑๖ ๓๐๕,2๖0,000 69 267,841,000 56 314,678,000 65 151,419,500 60 88,100,000 

2. การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหาร
จั ดการทรั พยากร ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๒๖ ๓๗,๓๑๙,๐๐๐ 27 9,690,000 33 44,620,000 26 11,290,000 26 9,340,000 

3. การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม 

๒๐ 1๖,๗๑๐,000 12 2,460,000 18 3,010,000 15 2,710,000 18 3,910,000 

4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน 

๘๘ 83,493,370 86 62,265,200 87 7๑,๘27,200 91 63,632,200 91 66,737,200 

5. การพัฒนาการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ 

๓๘ ๒๙,๓๔๘,๕๐๐ 14 8,800,000 17 11,553,000 14 9,850,000 14 9,950,000 

6. การพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิ ลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี      
ภูมิปัญญา ท้องถิ่นอันดีงาม 

1๔ 1๑,๔20,000 17 13,420,000 13 8,920,000 12 8,820,000 12 9,220,000 

รวม ๒๐๒ ๔๘๓,๕๕๐,๘๗๐ 225 364,476,200 224 454,608,200 223 247,721,700 221 187,257,200 
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    องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้ดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2561 - 
2563 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน
ในพ้ืนที่ จนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ 
 

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 256๑ 

 

ลำดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวน

โครงการตาม
แผนพัฒนา 

จำนวน
โครงการที่

ได้รับ
อนุมัติ 

จำนวน
โครงการที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

จำนวน
งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการที่อยู่

ระหว่าง
ดำเนินการ 

จำนวน
งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการที่ไม่ได้

ดำเนินการ/
ยกเลิก 

จำนวน
งบประมาณ 

(บาท) 

๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑๖ ๙ ๒ ๒,7๑๖,๕๑๔.๐๘ ๖ ๑6,๙๐๙,๒๒๑ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ 

๒ ด้านบริหารจัดการและ
อ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ย า ก ร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

๒๖ 1๕ ๑๐ ๓,๓๗๕,๘๑๙.๖๘ ๒ ๑๒,๘๐๐,๐๐๐ ๓ ๑๐๕,๐๐๐ 

๓ ด้ าน ก ารจั ด ระ เบี ย บ
ชุ มช น /สั งคม /ค วาม 
ปลอดภัยและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

๒๐ 1๓ ๖ ๗,๘๖๔,๔๕๓.๘๗ ๒ ๕,๕๕๒,๘00 ๕ ๕๓๒,๐๐๐ 

๔ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

๘๘ 5๕ 3๕ 3๔,๓๐๘,๗๓๙.7๑ ๔ ๙,8๔๘,๔๘๙ ๑๖ ๑,๙๑๓,๙๗๐ 

๕ ด้ า น ก า ร ว า ง แ ผ น        
การส่งเสริมการลงทุน 
พ า ณิ ช ย ก ร ร ม ก า ร 
ท่องเที่ยว เกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม    

๓๘ ๒๓ 1๕ ๒,๗๒๒,๙๒๔ ๒ ๔,๘๑๑,๐๐๐ ๖ ๑,๘๖๓,๗๖๘ 

๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1๔ ๙ ๑ ๑๑๒,5๐๐ - - ๘ ๒๓๘,๑๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒๐๒ 1๒๔ ๖๙ 5๑,๑๐๐,๙๕1.๓๔ ๑๖ ๔๙,๙๒๑,๕๑๐ ๓๙ ๕,๐๔๗,๘๓๘ 

แยกเป็น 

งบ อบต. 26,31๒,851.34  ๔๙,๙๒๑,๕๑๐  ๔,๕๙๑,๓๖๘ 

เงินสะสม ๕,๐๐๐,๐๐๐  -  - 

เงินอุดหนุนทั่วไประบุวตัถุประสงค์ ๑๙,๖๑๔,๑๐๐  -  - 

งบ สปสช. ๑๗๔,๐๐๐  -  ๔๕๖,๔๗๐ 

 
       
 
 
  * จำนวนโครงการที่สำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ  8๕ x ๑๐๐/๒๐๒ = ร้อยละ ๔๒.๐๘ 

           ** จำนวนโครงการที่สำเร็จตามแผนการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ  8๕ x ๑๐๐/๑๒๔ = ร้อยละ ๖๘.๕๕                       
 
 

๘๕  โครงการ 
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ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 

 

ลำดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวน

โครงการตาม
แผนพัฒนา 

จำนวน
โครงการที่
ได้รับอนุมัต ิ

จำนวน
โครงการที่
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

จำนวน
งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการที่อยู่

ระหว่าง
ดำเนินการ 

จำนวน
งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 
โครงการที่

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 

จำนวน
งบประมาณ 

(บาท) 

๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรี
เพื่ อ การอยู อาศั ยของ
ประชาชนอย่างมีความสุข 

59 30 - - 27 ๖๒,๐๗๒,๐๐๐ 
 

3 ๔,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒ ก า ร เส ริ ม ส ร้ า ง แ ล ะ
พัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิง่แวดลอมอย่างยั่งยืน  

27 20 11 ๓,๙๑๘,๘๙๐ 
 

- - 9 ๒,๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓ การเสริมสร้างและพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้
มาตรฐานและมีมลูค่าเพิ่ม  

12 3 1 150,000 
 

- - 2 ๕๐๐,๐๐๐ 
 

๔ การพัฒนาด้านทรัพยากร
ม นุ ษ ย์ แ ล ะ สั งค ม ให้     
ก้าวหนา ปลอดภัย และ
ยั่งยืน  

86 54 38 ๔๕,๐๑๔,๗๑๙ 

 
- - 16 ๔,๓๐๑,๘๐๐ 

 

๕ การพัฒนาการบริหาร
จัดการใหมีประสิทธิภาพ
แ ล ะ ส าม า ร ถ รอ งรั บ    
ก า ร เข า สู่ ป ร ะ ช า ค ม
อาเซียนได้  

14 11 7 5,393,240 
 

- - 4 2,700,000 
 

๖ การพัฒนาสงเสริมและ  
อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม 
จ า รี ต ป ร ะ เ พ ณี             
ภู มิ ปั ญ ญ า ท อ ง ถิ่ น        
อันดีงาม 

17 10 - - 1 1,218,000 
 

9 ๒,๑๗๐,๐๐๐ 
 

รวมทั้งสิ้น 215 128 57 ๕๔,๔๗๖,๘๔๙ 28 ๖๓,๒๙๐,๐๐๐ 43 ๑๕,๙๗๑,๘๐๐ 

แยกเป็น 

งบ อบต. ๑๘,๖๑๕,๑๑๐ - ๖๓,๒๙๐,๐๐๐ - ๑๕,๙๗๑,๘๐๐ 

เงินสะสม - - - - - 

เงินอุดหนุนทั่วไประบุวตัถุประสงค ์ 25,490,000 - - - - 

งบ สปสช. 909,609 - - - - 

 
       
 
 
  * จำนวนโครงการที่สำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ  8๕ x ๑๐๐/๒15 = ร้อยละ 39.53 

           ** จำนวนโครงการที่สำเร็จตามแผนการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ  8๕ x ๑๐๐/๑๒8 = ร้อยละ 78.70                       
 
 

๘๕  โครงการ 
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ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 
 

ลำดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวน
โครงการ

ตาม
แผนพัฒนา 

จำนวน
โครงการ 
ที่ได้รบั
อนุมัติ 

จำนวน
โครงการที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

จำนวนงบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

ที่อยู่ 
ระหว่าง

ดำเนินการ 

จำนวน 
งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการที่

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 

จำนวน
งบประมาณ 

(บาท) 

๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อ
การอยูอาศัยของประชาชน
อย่างมีความสุข 

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

๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการ
บริห ารจั ด การท รัพ ยาก ร 
ธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม
อย่างยั่งยืน  

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

๓ การเสริมสร้างและพัฒนา
เศ รษ ฐกิ จ ส ร้ า งส ร ร ค์ ไ ด้
มาตรฐานและมีมลูค่าเพิ่ม  

๑๘ ๖ ๔ 319,217 - - ๒ 100,000 

๔ การพัฒนาด้ านทรัพยากร
มนุษย์และสังคมใหก้าวหนา 
ปลอดภัย และยั่งยืน  

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

๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ
ให มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
สามารถรอ งรับ การเข าสู่
ประชาคมอาเซียนได้  

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

๖ ก า รพั ฒ น า ส ง เส ริ ม แ ล ะ      
อนุ รักษ ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี  ภูมิปัญญา     
ทองถิ่นอันดีงาม 

1๓ ๙ - - - - ๙ 338,600 

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

แยกเป็น 

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

เงินสะสม 3,371,250 - - - - 

เงินอุดหนุนท่ัวไประบุวัตถุประสงค์ 23,890,000 
 

- - - - 

งบ สปสช. 280,000 - - 2 514,809 

 
       
 
 
  * จำนวนโครงการที่สำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ  55 x ๑๐๐/224 = ร้อยละ ๒4.55 

           ** จำนวนโครงการที่สำเร็จตามแผนการดำเนินงานคดิเป็นร้อยละ  55 x ๑๐๐/๑08 = ร้อยละ 50.93                       
 

  

 

 

 

 

 

 

5๕  โครงการ 
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ตารางสรุปจำนวนโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหารดำเนินการ 

ในปีงบประมาณ 2561 - 2563 
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4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต  
1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละหารมีการดำเนินการครบถ้วน     

ทุกขั้นตอน ซึ่งขั้นตอนการประชุมประชาคมระดับตำบล เมื่อเทียบจำนวนประชากรกับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
ประชาคมแล้วนั้น พบว่า ยังเป็นสัดส่วนที่น้อย ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนามีคุณภาพและสามารถบรรจุโครงการที่
เป็นความต้องการและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลจึงควรส่งเสริมบทบาท
การมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งภายใต้ช่องทางและรูปแบบที่มีอยู่  พร้อมทั้งพัฒนาช่องทางและรูปแบบใหม่ ๆ 
ให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่าง 
หลากหลายและลึกซึ้งมากยิ่งข้ึน 

2. ควรปรับปรุงระบบการดำเนินงานของบุคลากรแต่ละฝ่ายในองค์กรให้เป็นการทำงานเชิงรุกมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งในมิติการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ และมิติการติดต่อประสานงานกับ  หน่วยงานภายนอก 
โดยเฉพาะประเด็นการกำกับติดตามการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด เพ่ือลดปัญหาความล่าช้าในการดำเนินงาน  

3. องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร มีโครงการที่ดำเนินการเองและสนับสนุนงบประมาณ ให้แก่
หน่วยงานอ่ืน การจัดทำโครงการต่าง ๆ ควรคำนึงถึงการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ        
ของประชาชนโดยรวมเป็นหลักและเกิดความคุ้มค่าของงบประมาณให้มากที่สุด 

 

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
             1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
             2. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
 
 


