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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ข้อ 30 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทำหน้าที่
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รวมถึงรายงานและ
เสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน          
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้       
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล           
การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครอง      

ส่วนท้องถิ่น ซ่ึงสามารถชี้ถึงผลการดำเนินงานและสามารถใช้ เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพ                  
ในการดำเนินงานให้เป็นไปโดยบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจตาม
อำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา  
ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย 

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ   
การดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานหากไม่มีระบบติดตามของโครงการ
แล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการจะสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลัก
ของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน 
เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน
ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่าง เช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ การระบุ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและเสนอแนวทางแก้ปัญหา การติดตามดู ความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย 
การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน เป็นต้น 
ดังนั้น การติดตามเป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลการดำเนินงานกิจกรรมของแผนงานหรือโครงการตามแผนพัฒนาห้าปี    
แผนดำเนินงานว่าได้ปฏิบัติตามที่กำหนดรายละเอียดไว้หรือไม่ มีความเหมาะสมในการใช้ทรัพยากรหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้
เพ่ือทราบความก้าวหน้าของกิจกรรมดังกล่าว เพ่ือรายงานให้ผู้บริหารทราบในการที่จะพิจารณาตัดสินใจสั่งการตามสมควร
ต่อไปเพ่ือให้โครงการบรรลุเป้าหมาย 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงานโครงการ  ตลอดจน         
การพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ เช่นเดียวกับการติดตาม
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไขจะดำเนินการต่อไป หรือยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงาน ที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ 
อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตาม 
แผนงานที่กำหนดไว้หรือไม ่อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้  

/ทรัพยากร... 
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ทรัพยากรเพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปปรับปรุงและ     
การตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์
โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้ โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 กำหนดอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้  

1. กำหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
2. ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา        
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศ   
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

4. แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
 1. เพ่ือให้การดำเนินการตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถตอบสนอง    
ความต้องการ และปัญหาของประชาชนได้  

2. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
3. เพ่ือนำไปทบทวนการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
4. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานจัดทำแผนพัฒนา และผู้บริหารในการวางแผนพัฒนาปีต่อไป 

 
๓. แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล        

การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการที่สำคัญกระบวนการหนึ่งของกระบวนการจัดการองค์กร          
ซ่ึง วิลเลียม เอ โชรด (William A. Shrode) และแดน วอยช์ จูเนียร์ (Dan Voich, Jr.) ได้ให้คำนิยามว่า การจัดการ 
คือ “กิจกรรมหรือกระบวนการสำหรับการประสานและบูรณาการการใช้ทรัพยากร เพ่ือการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ด้วยการใช้คนซึ่งคนจะใช้เทคนิคและข่าวสารในโครงสร้างขององค์กร” ซึ่งจากคำจำกัดความนี้ ได้สะท้อนให้เห็นว่า     
การจัดการ หมายถึง การปฏิบัติ ซึ่งอาศัยองค์ความรู้ของทฤษฎีองค์การมาใช้ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร               
ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต บริการ หรือความพึงพอใจ ซึ่งกระบวนการจัดการดังกล่าวประกอบด้วย  การวางแผน 
(Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การเป็นผู้ น ำ (Leading) และการประเมินผล  (Evaluation) (อุทั ย          
เลาหวิเชียร, 2544) 

สำหรับกระบวนการติดตามและประเมินผลในปัจจุบันนั้น  ตามแนวคิดของ Robert S. Kaplan และ      
David P. Norton ได้เสนอแนวคิด Balanced Scorecard เพ่ือใช้ในการวัดผลของกิจการที่จะทำให้ผู้บริหารระดับสูง
เห็นภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจนขึ้น ให้ได้ภาพรวมขององค์กรอย่างสมดุลขึ้น  โดยการวัดผลนอกจากการวัด       
ทางด้านการเงินที่เป็นผลของการดำเนินงานที่เกิดขึ้นมาแล้ว ต้องมีการวัดผลด้านกระบวนการบริหารงาน การสร้าง     
ความพอใจให้แก่ลูกค้า ตลอดจนสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ให้แก่องค์กรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
และการสร้างอนาคตให้แก่องค์กรด้วย ด้วยแนวคิดนี้ผู้บริหารสามารถประเมินศักยภาพโดยรวมขององค์กรและ
ความสามารถในการแข่งขันและอนาคตขององค์กรนั้น ๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยขอบเขตหรือองค์ประกอบในการวัดผล
ตามแนวคิดของ Balanced Scorecard ภายใต้มุมมองแต่ละด้านนั้นจะประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 

/(๑) วัตถุประสงค.์.. 
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(1) วัตถุประสงค์ (objective) เพ่ือเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละมุมมองที่ต้องการจะชี้วัด 
(2) ตัวชี้วัด (Performance Indication) คือ ตัวชี้วัดนั้นจะแสดงให้เห็นว่าองค์กรได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์      

ในแต่ละด้านหรือไม ่
(3) เป้าหมาย (Target) คือ เป้าหมายหรือค่าตัวเลขที่ตั้งไว้ เพ่ือให้องค์กรบรรลุถึงค่านั้น ๆ 
(4) แผนงาน โครงการที่ตั้งใจ (Initiatives) คือ แผนการปฏิบัติงานที่มีการลำดับเป็นขั้น ๆ ในการจัดทำกิจกรรม 
ในด้านการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น เกณฑ์ในการวัดความสำเร็จในผลิตภาพ         

ทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการมิได้มีเพียงแค่ประสิทธิผล และประสิทธิภาพเท่านั้น ยังมีหลักการ 
แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องอีกดังต่อไปนี้ 

แนวคิดในการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ์ มีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่  
1. การติดตามผลการดำเนินการ (Track Status) เป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่า 

การปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและสามารถสร้างผลงานที่สอดคล้องตามเป้าประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย  
ที่วางเอาไว้ การติดตามผลการดำเนินงานจะช่วยให้ผู้บริหารทราบข้อมูลที่เป็นตัวบ่งชี้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น          
ซึ่งจะเป็นข้อมูลแก่ผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไปการติดตาม                  
ผลการดำเนินงานนี้ หมายความรวมถึงการรวบรวมผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของกิจกรรม งาน โครงการต่าง ๆ 
สอดคล้องตามตัวชี้วัดผลสำเร็จของการดำเนินงานในแต่ละระดับที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี 

2. การรายงานความก้าวหน้า (Communicate Progress) เป็นกระบวนการหลังจากที่ได้มีการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ภายใต้กรอบของตัวชี้วัดผลสำเร็จของการดำเนินงานในแต่ละ
ช่วงเวลาแล้ว เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ในการกำกับติดตามผลที่จะต้องจัดทำรายงานสรุปเสนอต่อผู้บริหารให้ได้รับ
ทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นระยะ รวมทั้งควรส่งข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยให้
ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางท่ีเหมาะสม 

3. การวัดผลและประเมินผล  (Measurement and Evaluation) จะประกอบด้วยกระบวนการย่อย          
3 ขั้นตอน ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล และการนำเสนอผลการประเมิน        
การวัดผลและประเมินผลจะเป็นการประเมินผลสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแต่ละรอบเวลาที่กำหนด ซึ่งผลที่
ได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนกลยุทธ์รอบต่อไปขององค์กร 

การควบคุมและติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย  
1) ความถูกต้อง (Accuracy) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ถูกต้องจะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ           

และนำไปใช้ได้ผลตามที่ต้องการ หากการควบคุมเกิดจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จะทำให้ฝ่ายบริหารแก้ไขไม่ตรงจุด           
โดยไม่อาจทราบได้ว่าควรแก้ไขอย่างไร หรือควรดำเนินการตอ่ไปอย่างไร 

2) ความทันเวลา (Timeliness) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้องสามารถกระตุ้นให้ผู้บริหารสนใจ    
และเอาใจใส่ได้ทันเวลา เพ่ือการแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยข้อมูลจากการควบคุมและติดตามผล   
อาจไม่มีความหมายเลยหากได้รับมาล่าช้ากว่าเวลาอันควร ดังนั้นระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้องสามารถ
นำมาใช้แก้ปัญหาได้อย่างทันเวลา 

3) ความประหยัด (Economy) ระบบการควบคุมและติดตามผลจะต้องสามารถทำให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่า 
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยจะต้องใช้ระดับของการควบคุมให้น้อยที่สุด ประหยัดที่สุด แต่เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด  

4) ความยืดหยุ่น (Flexibility) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้องมีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับ      
การเปลี่ยนแปลงและการเกิดขึ้นใหม่ของสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งระบบการควบคุมควรปรับตัวตามเวลาและสภาพแวดล้อม 

 
/๕) การสามารถ... 
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5) การสามารถเข้าใจได้ (Understandability) ระบบการควบคุมและติดตามผลควรมีความซับซ้อนน้อยที่สุด  
เพ่ือความสะดวกในการใช้ และคนทีเ่กี่ยวข้องกับระบบการควบคุมสามารถเข้าใจได้ง่าย 

6) การมีมาตรฐานที่สมเหตุสมผล (Reasonable Criteria) การกำหนดมาตรฐานของการควบคุมและติดตามผล
จะต้องสมเหตุสมผล และสามารถทำได้จริงจึงจะสามารถจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามได้ 

7) การจัดระบบอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Placement) ผู้บริหารจะต้องจัดวางระบบการควบคุมและติดตามผล
อย่างมีกลยุทธ์ อันจะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการควบคุมได้ ซ่ึงระบบการควบคุมและติดตามผล              
ควรจะครอบคลุมกิจกรรม เหตุการณ์ และการดำเนินงานทุกอย่างภายในองค์กร ซึ่งถ้าหากองค์กรนำระบบการควบคุม
และติดตามผลมาใช้โดยขาดกลยุทธ์ที่เหมาะสม ก็จะไม่สามารถบรรลุผลตามต้องการได้ 

8) การเน้นกฎแห่งข้อยกเว้น (Emphasis on The Exception) ทั้งนี้ เนื่องจากผู้บริหารไม่สามารถจะควบคุม
และติดตามผลทุกอย่างได้ จึงต้องเน้นเฉพาะเรื่องที่สำคัญ หรือควบคุมติดตามเฉพาะในหลักใหญ่ที่เป็นสาระสำคัญจริง ๆ      
ไม่ใช่ลงไปดูในรายละเอียดทุกเรื่อง การเข้าไปตรวจสอบควบคุมในทุกรายการจะส่งผลต่อการใช้อำนาจในการบริหาร
จัดการ อีกทั้งส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว 

9) การใช้มาตรการหลายๆอย่าง (Multiple Criteria) การควบคุมและติดตามที่เน้นจุดใดจุดหนึ่ งหรือ
มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง จะทำให้มองปัญหาไม่ครอบคลุม เพราะงานแต่ละงานย่อมมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน ดังนั้น
มาตรฐานในการควบคุมและติดตามผลจึงควรกำหนดให้เหมาะสมสำหรับกิจกรรมแต่ละประเภท 

10) การแก้ไขให้ถูกต้อง (Corrective Active) การควบคุมและติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่       
เป็นการแจ้งให้รู้ว่ามีข้อบกพร่องผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเท่านั้น แต่จะต้องเสนอแนะด้วยว่า ควรจะดำเนินการแก้ไข
อย่างไรเพื่อให้เกิดความถูกต้อง และสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จ 

คุณลักษณะของการควบคุมและติดตามผลที่ดี ได้แก่  
1) ต้องประหยัด ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีนอกจากจะต้องช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าองค์กรจะสามารถ

ทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้ งเอาไว้แล้ว ในเวลาเดียวกันการควบคุมและติดตามผลจะต้องคุ้มค่ากับต้นทุน                  
ในการดำเนินการด้วย ระบบการควบคุมและติดตามผลที่มากเกินความจำเป็น มีวิธีการหรือเทคนิคที่ยุ่งยากและ          
เสียค่าใช้จ่ายสูงนั้น ย่อมทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี ผู้บริหารจึงควรคำนึงถึงต้นทุนทั้งในแง่ของระยะเวลาและค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นในการควบคุมและติดตามผลด้วย 

2) รายงานผลต้องรวดเร็ว การควบคุมและติดตามผลจะต้องสามารถรายงานผลความแตกต่างระหว่างเป้าหมาย    
ที่พึงได้รับกับผลงานที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถดำเนินการแก้ไข และปรับปรุงข้อผิดพลาด    
ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 

3) เน้นส่วนสำคัญของผลงาน การควบคุมและติดตามผลจะต้องเน้นถึงส่วนสำคัญของผลงานอันจะส่งผลต่อ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ การวัดในรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่ใช่ส่วนสำคัญของความสำเร็จของงานตามวัตถุประสงค์
ย่อมไมเ่กิดประโยชน์ เพราะจะไม่ช่วยชี้ให้เห็นถึงคามเป็นไปที่แท้จริงซึ่งจะมีผลต่อความสำเร็จขององค์กร 

4) สามารถเข้าใจได้ง่าย การควบคุมและติดตามผลจะต้องเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพราะหากกระบวนการ    
มีความยุ่งยากซับซ้อน หรือเลื่อนลอยจนยากที่จะเข้าใจ ก็ย่อมไม่เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติตาม และไม่อาจก่อให้เกิด
ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้ 

5) เป็นที่ยอมรับ การควบคุมและติดตามผลควรมีการชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติเล็งเห็นถึงประโยชน์และเหตุผลประกอบ 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติเกิดความยอมรับ และทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าทีเ่พ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
 
 

/4.ขั้นตอน... 
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๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล         
 

แผนภาพที่ ๑ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 
 

 
  การวางแผนพัฒนา                ส่วนราชการดำเนินการประเมินตนเอง 
                                                                                       ตามแบบประเมิน 
 
 
 
 
                                     ทบทวน/ปรับปรุง                      รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบความถูกต้อง 
                                          แก้ไข             ประมวลผลข้อมูลและจัดทำสรุปรายงาน 
                        ผลการติดตามฯ 
 
 
 
 

               เสนอคณะกรรมการติดตามและ 
การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ               ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ พิจารณา 
                    ให้ความเหน็ชอบ 
 
 
 
 
 

           รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะของ 
                                                                                 คณะกรรมการฯ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
                                                                                สภา อบต. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ 
 
 
           
                         

  - ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน (๑ ครั้ง/ปี) 
  - เผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์ อบต., ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ 

 
 
 
 

/๕. เครื่องมือ... 
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๕. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล         
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖๑ 
ได้กำหนดให้มีองค์กรที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้ 

๕.1  องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(1) นายณัฐธีร์  อัครฐานฐิติคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
(2) นายพรศักดิ์  บุญมาหา สมาชิกสภาฯ   กรรมการ 
(3) นายประจบ  แสงจันทร์ สมาชิกสภาฯ   กรรมการ 
(4) นายทัศไนย  แจ้งโพธิ์  สมาชิกสภาฯ   กรรมการ 
(5) นางทพิย์  กลั่นกลาย  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
(6) นางอภัสรา  ลาตีฟี  ตัวแทน รพ.สต.สุเหร่าแดง  กรรมการ 
(7) นางสาวลาวรรณ สุปัญโญ ตัวแทน รพ.สต.สุเหร่าเขียว กรรมการ 
(8) นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์  ปลัด อบต.ละหาร  กรรมการ 
(9) นายเกรียงไกร  เหลือน้อย ผู้อำนวยการกองช่าง  กรรมการ 
(10) นายสุริยนต์  สวยงาม ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
(11) น.อ.เจริญ  พงษ์เกษม ผู้แทนประชาคม   กรรมการ/เลขานุการ 

๕.2 การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
1) กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
    โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้มีมติที่

ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖3 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ๒๕๖3 กำหนดแนวทาง วิธีการ และกำหนดระยะเวลาการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เพ่ือให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
ทราบถึงความก้าวหน้าและความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน และแผนพัฒนาห้าปี ใช้วิธีการ
ติดตามโดยเอกสาร แบบสอบถาม และลงพ้ืนที่ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ แล้วประชุมเพ่ือพิจารณา          
2 ครั้ง/ปี เพ่ือรายงานต่อผู้บริหารท้องถิน่ สมาชิกสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทราบตามระเบียบฯ 

2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล      
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่         
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย  
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรจากอำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ ให้อำนาจในการกำหนด
แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการประเมินผลแผนพัฒนา ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้กำหนด
รูปแบบและวิธีการข้ันตอนการประเมินไว้ ดังนี้ 

  (4.1) จะทำการประเมินผลเมื่อมีการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยรวบรวมทั้งผลการดำเนินงาน 
โครงการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ใช้จริง ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึน้ หลักฐาน/แหล่งขอ้มูลที ่

 
/ใช้ประกอบ... 
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ใช้ประกอบการประเมินผล ประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ บันทึกลงในระบบสารสนเทศการบริหาร
จัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) 

  (4.2) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล ต่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร แล้วรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำบลละหาร และเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร       
ส่วนตำบลละหารรับทราบ และปิดประกาศใหป้ระชาชนทราบโดยทั่วกันต่อไป 

๕.3.  การติดตามประเมินผลความพึงพอใจ 
         การประเมินผลจะดำเนินการ 3 วิธี คือ  
         วิธีการที่ ๑ จะใช้รูปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

เพ่ือให้ทราบผลการดำเนินงานเป็นเช่นไร ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในกิจกรรมใดบ้าง ตามข้อเสนอแนะซึ่งจะดำเนินการ
กับทุกโครงการ  

วิธีการที่ ๒ คือการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานองค์การบริหาร    
ส่วนตำบลละหาร ตามแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ  

1) ประเมินความพึงพอใจในภาพรวม ตามระดับความพึงพอใจมาก พอใจ และพอใจน้อย         
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร   

2) ประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ โดยให้
คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 10 โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขตพ้ืนที่ สรุปเป็นข้อมูลนำเสนอผู้บริหาร เป็นข้อมูล
ตัดสินใจกำหนดแนวทางการพฒันา นโยบาย แผนงานโครงการต่าง ๆ ต่อไป  

ส่วนวิธีการที่  ๓ จะเป็นการรายงานความก้าวหน้าและกำหนดในเรื่องของการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณว่ามีการใช้จ่ายเงินงบประมาณไปเท่าไรในการประชุมทุกครั้ง 

๕.4.  การกำหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
         การติดตามผลการดำเนินงานจะดำเนินการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุก ๔ เดือนของ

ปีงบประมาณนั้น จะมีการติดตามประเมินผลอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี หรือขณะดำเนินการเพ่ือประเมินสถานการณ์ 
ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลากำหนด บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
และติดตามโครงการหลังแล้วเสร็จ เพ่ือสรุปผลสำเร็จของโครงการ ทั้งนี้ต้องแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม เพ่ือสรุป
นำเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร และปิดประกาศ
ให้ประชาชนทราบ เพ่ือสร้างกระบวนการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีในท่ีสุด 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

/6. ประโยชน์... 
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๖. ประโยชนข์องการติดตามและประเมินผล         
1) ทำให้งานต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นงานของแต่ละคน หรืองานของแต่ละกลุ่ม รวมถึงงานของ 

แต่ละหน่วยงานสอดคล้องกัน นอกจากนั้นงานตามแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวของทั้งองค์กรสอดคล้องกันอีกด้วย 
2) ทำให้เป้าหมายขององค์กรสำเร็จสมบูรณ์ทั้งเป้าหมายหลักและเป้าหมายรอง เกิดขึ้นอย่างสอดคล้อง 

เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ หรือด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำสุด 
3) ทำให้วิธีการปฏิบัตินโยบาย และกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรดำเนินไปในแนวทางเดียวกันตลอด

ทั้งระบบ 
4) ช่วยป้องกันมิให้ทรัพยากรต่าง ๆ ของหน่วยงาน ถูกใช้ไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ หรือต้องสูญเสียไป      

โดยเปล่าประโยชน์ 
5) ช่วยรักษาคุณภาพของงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และช่วยให้สามารถผลิต

สินคา้และบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้มาใช้บริการ 
6) ทำให้สามารถกำหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดในระหว่างกระบวนการ

ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ซ่ึงเป็นแนวทางที่ดีกว่าการแก้ไขเมื่อการปฏิบัติงานสิ้นสุดลงแล้ว 
 
๗. การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ          

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ – 25๖๕) สู่การกระบวนการของการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้ดำเนินการตามแนวทางของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖๑, หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น กรอบแนวทางคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี 
ประกอบกบัคูมื่อการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร มีการดำเนินการตามข้อกำหนดของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง โดยผู้บริหารท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติ แจ้งสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนทราบ
และใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และให้มี
การจัดทำแผนดำเนินงานเพื่อให้มีการระบุช่วงระยะเวลาในการดำเนินการของแต่ละโครงการ กิจกรรมตามท่ีได้รับการ
จัดสรรงบประมาณดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

/ส่วนที่ ๒….. 
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ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

 
 
 

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ ๒๕๖4                

   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561        
ให้รายงานผลและเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี โดยปฏิบัติตามระเบียบให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ การดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และ         
การประเมินติดตามโครงการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)              
มาดำเนินการตามแนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่        
มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 256๒ และแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้พิจารณาดำเนินการตามเค้าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 256๒  

    ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
ก. วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร   

“ละหารน่าอยู่ พัฒนาโปร่งใส ใส่ใจคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วม” 

ข. พันธกิจองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร   
 พันธกิจที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ         

กับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลควบคู่กับ           
การวางผังเมืองที่ด ี

 พันธกิจที่ ๒ จัดระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งน้ำ 
 พันธกิจที่ ๓ พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้กับประชาชน 
 พันธกิจที่ ๔ จัดระเบียบชุมชน สังคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ในพ้ืนที่ 
 พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน และ 

สร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
 พันธกิจที่ ๖ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง

  มั่นคง มีความปลอดภัยน่าอยู่ บนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกันด้านสวัสดิการสังคม 
 พันธกิจที่ ๗ สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน โดยเน้นด้านการเกษตรกรรมให้เป็นตลาด

ผลผลิตทางการเกษตร 
 พันธกิจที่ ๘ ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

/ค. ยุทธศาสตร์... 
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 ค. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นกรอบชี้นำ ในการกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนที่ท้องถิ่นเลือกจะปฏิบัติ เพ่ือให้

บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ที่กำหนดไว้มียุทธศาสตร์หลักในการดำเนินงาน รวม               
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

         1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
1.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 
1.2  พัฒนางานผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดินและการควบคุมอาคาร 
1.3  พัฒนาระบบไฟฟ้าและประปา 
1.4  พัฒนาระบบจราจร การวิศวกรรมจราจร และขนส่ง 
1.5  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาตลาด ท่าเทียบเรอื ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
๑.๖  สงเสริม สนับสนุนกีฬา สวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  

  ๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

2.1  บริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมลพิษต่าง ๆ   
2.2  ส่งเสริม สนับสนุน บำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๒.๓  ส่งเสริม สนับสนุน การลดภาวะโลกร้อน 
2.4  ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย       

โรงมหรสพและสาธารณสถานอ่ืน ๆ  
๒.๕  ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
๒.๖  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ 

๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรคได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม 
๓.๑ สงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๓.๒ สงเสริม สนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ  
๓.๓ สงเสริม สนับสนุนการพาณิชย การลงทุน  
๓.๔ สงเสริม สนับสนุนการลงทุนภาคอุตสาหกรรม  
๓.๕ สงเสริม สนับสนุนภาคเกษตรกรรมปลอดภัยไดม้าตรฐาน  
๓.๖ สงเสริม สนับสนุนการทองเทีย่วโดยเฉพาะเชิงอนุรักษ์  
๓.๗ สงเสริม สนับสนุนอาชีพการเลี้ยงสัตว  
๓.๘ สงเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
๓.๙ สงเสริม สนับสนุน ควบคุมการฆาสัตว์ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และย่ังยืน 
๔.๑ สงเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ในและนอกโรงเรียน  
๔.๒ ปองกัน แกไข เฝ้าระวัง ปญหายาเสพติด  
๔.๓ สงเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  
๔.๔ สงเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์  
๔.๕ สงเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
๔.๖ สงเสริม สนับสนุนเครือข่ายขององคกรภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ  
๔.๗ สงเสริม สนับสนุนความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว  
๔.๘ สงเสริม สนับสนุนการปองกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพยสิน  
 

/๔.๙ ส่งเสริม... 
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๔.๙ สงเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
๔.๑๐ สงเสริมการมีสวนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น  
๔.๑๑ สงเสริม สนับสนุนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบานเมือง  
๔.๑๒ สงเสริม ปรับปรุงงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนได้ 
 ๕.๑ พัฒนาระบบการบริหารราชการใหมีความทันสมัย ตอบสนองความตองการของประชาชน 
       อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๕.๒ สงเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น, แผนชุมชน/หมูบ้าน และการประสานแผน    
       พัฒนาทองถิ่น     
 ๕.๓ สงเสริมการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 ๕.๔ สงเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
 ๕.๕ สงเสริม สนับสนุนการเป็นประชาคมอาเซียน 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา 
ท้องถิน่อันดีงาม 

    ๖.๑ สงเสริม สนับสนุน รักษาศลิปะ โบราณสถาน วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น         
           อันดีงาม  

๖.๒ สงเสริม สนับสนุนด้านศาสนา และวันสำคัญต่าง ๆ  
๖.๓ สงเสริมใหมีและสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ และหอจดหมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1.2 โครงการ... 
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    ๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
              

          จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑ - ๒๕๖๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1.3 ผลการดำเนินงาน... 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ปีที่ 1  พ.ศ. 256๑ ปีที่ 2  พ.ศ. 256๒ ปีที่ 3  พ.ศ. 25๖๓ ปีที่ ๔  พ.ศ. 25๖๔ ปีที่ ๕  พ.ศ. 25๖๕ รวม 

 จำนวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
จำนวน 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 

 1. การพัฒนาเมือง
นนทบุรีเพื่อการอย ู 
อาศัยของประชาชน
อย่างมีความสุข 

66 2,046,881,000 69 267,841,000 56 314,678,000 64 145,019,500 60 88,100,000 315 2,862,519,500 

 2. การเสริมสร้าง
และพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
อย่างยัง่ยืน  

26 13,749,000 27 9,690,000 33 44,620,000 26 11,290,000 26 9,340,000 138 88,689,000 

 3. การเสริมสร้าง
และพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ได้
มาตรฐานและ 
มีมูลค่าเพิ่ม  

12 2,500,000 12 2,460,000 18 3,010,000 15 2,710,000 18 3,910,000 75 14,590,000 

 4. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนษุย์และ
สังคมใหก้าวหนา 
ปลอดภัย และยั่งยืน  

86 66,431,870 86 62,265,200 87 7๑,๘27,200 91 63,632,200 91 66,737,200 441 330,893,670 

 5. การพัฒนาการ
บริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพและ
สามารถรองรับการ 
เขาสู่ประชาคม
อาเซียนได้  

15 12,600,000 14 8,800,000 17 11,553,000 14 9,850,000 14 9,950,000 74 52,753,000 

 6. การพัฒนา 
สงเสริมและอนรุักษ
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี  
ภูมิปัญญาทองถ่ิน  
อันดีงาม 

15 11,420,000 17 13,420,000 13 8,920,000 12 8,820,000 12 9,220,000 69 51,800,000 

รวม 220 2,153,581,870 225 364,476,200 224 454,608,200 222 241,321,700 221 187,257,200 1,112 3,401,245,170 
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๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
            

      ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 

ลำดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวน
โครงการ

ตาม
แผนพัฒนา 

จำนวน
โครงการ 
ที่ได้รับ
อนุมัติ 

จำนวน
โครงการที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

จำนวนงบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

ที่อยู่ 
ระหว่าง

ดำเนินการ 

จำนวน 
งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการที่

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 

จำนวนงบประมาณ 
(บาท) 

๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อ   
การอยอูาศัยของประชาชน 
อย่างมีความสุข 

64 17 3 1,520,328.43 13 44,020,000 1 2,000,000 

๒ การเสริมสร้างและพัฒนา   
การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
อย่างยั่งยืน  

26 13 5 2,463,306.25 - - 8 540,000 

๓ การเสริมสร้างและพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ 
มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม  

๑5 6 ๔ 196,830 - - 2 160,000 

๔ การพัฒนาด้านทรัพยากร 
มนุษยแ์ละสังคมใหก้าวหนา 
ปลอดภัย และยั่งยืน  

91 53 ๒4 42,408,689 3 1,070,000 26 5,230,000 

๕ การพัฒนาการบริหาร 
จัดการใหมีประสิทธิภาพ 
และสามารถรองรับการ 
เขาสูป่ระชาคมอาเซียนได้  

๑4 6 1 64,400 1 497,000 4 1,400,000 

๖ การพัฒนาสงเสริมและ 
อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณ ีภูมิปญัญา  
ทองถิ่นอันดีงาม 

12 ๙ 1 47,400 - - 8 1,970,000 

รวมทั้งสิ้น ๒๒2 ๑๐4 38 46,700,953.68 17 45,587,000 49 11,300,000 

 
       
 
 
  * จำนวนโครงการที่สำเรจ็ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ  55 x ๑๐๐/222 = ร้อยละ ๒4.77 

           ** จำนวนโครงการที่สำเร็จตามแผนการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ  55 x ๑๐๐/๑04 = รอ้ยละ 52.88                       
 

 
 
 
 

/๑. การติดตาม... 
 
 
 
 

5๕  โครงการ 
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๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอยา่งมี
ความสุข 

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   
๑. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดรับการศึกษา มีกิจกรรมนันทนาการ ไดรับการสาธารณสุขข้ันพื้นฐาน พัฒนา

ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ ระบบการจราจร และการกอสราง ปรับปรุงอาคารอยางมีระบบ 
    ๒. เพ่ือการคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว และสามารถปองกันน้ำท่วมขัง ถนน ซอย และท่ีอยู่ อาศัยของ  
      ประชาชน  
 ๓. เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการพ้ืนฐานอันพึงมีในทองถิ่นอย่างครบถ้วน            

และทั่วถึง     
๔. เพ่ือให้ประชาชนมีสถานทีส่ำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ออกกําลังกาย และเล่นกีฬา 

1.1  การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ 

 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาและจำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริง 

แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการตาม

แผนพัฒนา 
จำนวนโครงการที่

ได้รับอนุมัติ 
จำนวนโครงการ        

ที่ปฏบิัติจริง 
คิดเป็น            
ร้อยละ 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางบก 
ทางน้ำ และทางระบายนำ้ 

45 12 1 2.22 

๒. พัฒนางานผังเมอืง การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
และการควบคมุอาคาร 

3 - - - 

๓. พัฒนาระบบไฟฟ้าและประปา 6 2 1 16.66 
๔. พัฒนาระบบจราจร การวิศวกรรม
จราจร และขนส่ง 

5 1 1 20 

๕. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาตลาด  
ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 

- - - - 

๖. สงเสริม สนับสนุนกีฬา สวนสาธารณะ
และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 

5 2 - - 

รวม 64                            ๑7 3 4.68 
  

จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาและจำนวนงบประมาณทีใ่ช้จริง 

แนวทางการพัฒนา 
จำนวนงบประมาณ

ตามแผนพัฒนา 
จำนวนงบประมาณที่

ได้รับอนุมัติ 
จำนวนงบประมาณ        

ทีใ่ช้จริง 
คิดเป็น            
ร้อยละ 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางบก 
ทางน้ำ และทางระบายนำ้ 

112,982,000 36,200,000 270,000 0.24 

๒. พัฒนางานผังเมือง การใช้ประโยชน์
ทีด่นิ และการควบคุมอาคาร 

5,500,000   - 

๓. พัฒนาระบบไฟฟ้าและประปา 10,000,000 4,000,000 778,328.43 7.78 
๔. พัฒนาระบบจราจร การวิศวกรรม
จราจร และขนส่ง 

3,787,500 487,500 472,000 12.46 

๕. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาตลาด  
ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 

- - - - 

๖. สงเสริม สนับสนุนกีฬา สวนสาธารณะ 
และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 

24,500,000 8,400,000 - - 

รวม 156,769,500 49,087,500 1,520,328.43 0.97 
 

/๑.๒ การติดตาม.... 
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 ๑.2  การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้พ้ืนที่มีความสวยงาม น่าอยู่อาศัย 

และน่ามาเยี่ยมเยือนโดยการปรับปรุงถนนในเขตตำบล ซอย ทางเดินเท้า เส้นทางการจราจรและขนส่ง การปรับภูมิทัศน์
ให้มีความสวยงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความพร้อมสำหรับการต้อนรับประชาชนที่ผ่านเขตพ้ืนที่เพ่ือทำ   
กิจธุระ นอกจากนี้ยังดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะหรือขยายเขตไฟฟ้าและประปาที่สะอาดและเข้าถึงในทุก
ระดับครัวเรือน การจัดทำระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในทุกพ้ืนที่ภายในเขตตำบลละหารอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
โครงการลอกท่อระบายน้ำและดูดสิ่งปฏิกูลตำบลละหาร, โครงการติดตั้งกระจกมองโค้งบริเวณแยก หมู่ที่ 1-9 ตำบล
ละหาร, การติดตัง้และขยายเขตวางท่อประปา เป็นต้น 

 
  ๑.3  บทสรุป 

  การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุขที่ระบุ        
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑ - 2๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหารไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถนำ
โครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.68 ของปี 2564 (จากจำนวน 65 โครงการ) และ         
มีการใช้ งบประมาณ ไปทั้ งสิ้ น  1,520,328.43 บาท คิด เป็ นร้อยละ 0 .97 ของปี  2564 (จากจำนวน 
156,769,500บาท) ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ 
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหาร          
ส่วนตำบลละหารโดยรวม ดังนี้  

 มีการติดตั้งกระจกมองโค้งบริเวณแยกต่างๆ ในตำบลละหาร เพ่ือการสัญจรไปมาที่ปลอดภัย 
 มีการปรับปรุงแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค เช่น ขุดลอก ปรับปรุงระบบประปา ขยายเขต

ระบบประปา  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๒. การติดตาม.... 
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๒. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   
   ๑. เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพที่ดี โดยเนนระบบการกําจัดขยะ พัฒนาคุณภาพน้ำ การรักษา      

ความสะอาด แกปัญหาภาวะโลกร้อน  
   ๒. เพ่ือสิ่งแวดลอมไม่เป็นมลพิษ ชุมชนสะอาดสวยงามและนาอยู่อาศัย  

๒.1  การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ 

        จำนวนโครงการตามแผนพฒันาและจำนวนโครงการทีป่ฏิบัติจริง 

แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการ
ตามแผนพฒันา 

จำนวนโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติ 

จำนวนโครงการ        
ที่ปฏบิัติจริง 

คิดเป็น            
ร้อยละ 

1. บริหารจัดการระบบกำจดัขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกลู  
น้ำเสีย และมลพิษต่าง ๆ   

11 4 3 22.27 

๒. ส่งเสรมิ สนับสนุน บำรุงรกัษาและการใช้ประโยชน ์
จากทีด่นิ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

7 5 - - 

๓. ส่งเสริม สนับสนุน การลดภาวะโลกร้อน 3 3 1 33.33 
๔. ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย  
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย  
โรงมหรสพและสาธารณสถานอ่ืน ๆ 

5 1 1 20 

๕. ส่งเสริม สนบัสนุน ควบคมุสสุาน และฌาปนสถาน - - - - 
๖. การควบคมุการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสตัว์ - - - - 

รวม 26 13 5 19.23 
  

       จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาและจำนวนงบประมาณทีใ่ช้จริง 

แนวทางการพัฒนา 
จำนวน

งบประมาณตาม
แผนพฒันา 

จำนวน
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัต ิ

จำนวนงบประมาณ        
ที่ใช้จริง 

คิดเป็น            
ร้อยละ 

1. บริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกลู  
น้ำเสีย และมลพิษต่าง ๆ   

9,400,000 2,700,000 2,377,431.25 
 

25.29 

๒. สง่เสริม สนบัสนุน บำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์ 
จากทีด่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

490,000 340,000 - - 

๓. ส่งเสริม สนบัสนุน การลดภาวะโลกร้อน 500,000 200,000 67,875 
 

13.57 

๔. ส่งเสรมิ สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ
และสาธารณสถานอ่ืน ๆ 

900,000 100,000 18,000 
 

2 

๕. ส่งเสริม สนับสนุน ควบคมุสสุาน และฌาปน
สถาน 

- - - - 

๖. การควบคมุการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสตัว์ - - - - 
รวม 11,290,000 3,340,000 2,463,306.25 21.81 

 

 

 

 

/๒.๒ การติดตาม.... 
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 ๒.2  การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้คำนึงถึงและให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
สร้างและปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนตั้งแต่ระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชนไปจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยสังคมหน่วยหนึ่งของสังคมท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินการความสำเร็จของการดำเนินการที่เห็นได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยได้ดำเนินการจัดทำโครงการ
พัฒนา ดังนี้ โครงการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมพลังงานทดแทน, โครงการจัดซื้อถังขยะรองรับขยะมูลฝอยในพ้ืนที่
ตำบลละหาร, กำจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ตำบลละหาร, โครงการคลองสวยน้ำใส, โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพ่ือส่งเสริมสถานประกอบการ เชิงนิเวศตำบลละหาร บูรณาการร่วมกับโครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ เป็นต้น 

 ๒.3  บทสรุป 

  การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถนำโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.23 ของปี 2564       
(จากจำนวน 26 โครงการ) และมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 2,463,306.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.81 ของปี 
2564 (จากจำนวน 11,290,000 บาท) ทำให้สามารถกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และควบคุมมลพิษ    
ต่าง ๆ ในพ้ืนที่ได้ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน พร้อมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหารโดยรวม ดังนี้  

 ปริมาณขยะในชุมชนลดลง การกำจัดขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนที่ ไม่มีขยะตกค้าง บ้านเมือง        
มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ มีความสวยงาม และปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 

 คูคลอง แหล่งน้ำสาธารณะในตำบล สะอาดสวยงาม ไม่พบปัญหาน้ำเน่าเสีย 

 พ้ืนที่ตำบลละหารมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม น่าอยู่อาศัย 

   มีการใช้ประโยชน์จากแม่น้ ำลำคลองมากขึ้น  ชุมชนเกิด ความรักและเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้แม่น้ำลำคลองสะอาด ประชาชนทีอ่าศัยอยู่ริมแม่น้ำลำคลองมีสุขภาพชีวิตทีดี่ขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๓. การตดิตาม.... 
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๓. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและ     
มีมูลค่าเพิม่ 

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   
๑. เพ่ือสนับสนุนการฝกอาชีพ และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพ่ือสร้างรายไดใ้หกับประชาชน  
๒. เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพมั่นคงและมีรายไดเ้พ่ิมขึน้  
๓. เพ่ือให้ประชาชนมีสวนร่วมในการพัฒนาทองถิน่  

๓.1  การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ 

        จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาและจำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริง 

แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการ
ตามแผนพัฒนา 

จำนวน
โครงการที่ได้รับ

อนุมัติ 

จำนวนโครงการ        
ที่ปฏิบัติจริง 

คิดเป็น            
ร้อยละ 

1. สงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 1 - - 

๒. สงเสริม สนบัสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ 7 4 4 57.14 
๓. สงเสริม สนับสนุนการพาณิชย การลงทุน - - - - 
๔. สงเสริม สนับสนุนการลงทุนภาคอุตสาหกรรม - - - - 
๕. สงเสริม สนับสนุนภาคเกษตรกรรมปลอดภยัได้
มาตรฐาน 3 - - 

- 

๖. สงเสริม สนับสนุนการทองเทีย่วโดยเฉพาะเชิง
อนุรักษ ์ 2 - - 

- 

๗. สงเสริม สนบัสนุนอาชีพการเลีย้งสัตว 1 1 - - 
๘. สงเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม - - - - 
๙. สงเสริม สนับสนุน ควบคมุการฆาสัตว ์ - - - - 

รวม 15 ๖ ๔ 26.66 
  

       จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาและจำนวนงบประมาณทีใ่ช้จริง 

แนวทางการพัฒนา 
จำนวน

งบประมาณตาม
แผนพัฒนา 

จำนวน
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

จำนวนงบประมาณ        
ที่ใช้จริง 

คิดเป็น            
ร้อยละ 

1. สงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 260,000 80,000 - - 

๒. สงเสริม สนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ 650,000 350,000 196,830 30.28 
๓. สงเสริม สนับสนุนการพาณิชย การลงทนุ - - - - 
๔. สงเสริม สนับสนุนการลงทุนภาคอุตสาหกรรม - - - - 
๕. สงเสริม สนับสนุนภาคเกษตรกรรมปลอดภยั
ได้มาตรฐาน 

150,000 - - - 

๖. สงเสริม สนับสนุนการทองเที่ยวโดยเฉพาะเชิง
อนุรักษ์ 

1,300,000 - - - 

๗. สงเสริม สนับสนุนอาชีพการเลีย้งสัตว 200,000 200,000 - 46.8 
๘. สงเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  - - - - 
๙. สงเสริม สนับสนุน ควบคมุการฆาสัตว ์  - - - - 

รวม 2,560,000 630,000 196,830 7.69 

 

/3.2 การติดตาม... 
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๓.2  การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมให้ประชาชนได้รับ

โอกาสในการพัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ ในลักษณะเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อันจะก่อให้เกิดการผลิตและการจำหน่ายที่สามารถส่งเสริมตลาดจาก 
การรองรับสินค้าของชุมชนและยังมีโอกาสในพัฒนาด้านการท่องเที่ยวภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มอาชีพ และ
หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง เพ่ือยกระดับมาตรฐานของสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับกันอย่างแพร่หลายดำเนินการส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือกระตุ้นชุมชนในการเรียนรู้เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์และ
ความโดดเด่น สามารถสร้างสรรค์แนวคิดที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีความทันสมัยกับกระแส
นิยมของผู้บริโภคโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ประชาชนตำบลละหาร, โครงการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด, โครงการฝึกอบรมการ      
เพาะเห็ดภูฐานและการทำก้อนเชื้อเห็ด, โครงการฝึกอบรมการผลิตอาหารสัตว์ เป็นต้น 

 ๓.3  บทสรุป 

 การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมี
มูลค่าเพ่ิม ทีร่ะบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑ - 2๕๖๕) ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลละหารไปสู่การปฏิบัติ พบว่า 
สามารถนำโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได้ ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒6.66 ของปี 2564 (จากจำนวน ๑4 โครงการ) 
และมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 196,830 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.69 ของปี 2564 (จากจำนวน 2,560,000 
บาท) ทำให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข ได้รับการบรรเทาสาธารณภัยอย่างทั่วถึง ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหาร      
ส่วนตำบลละหารโดยรวม ดังนี้  

 ประชาชนไดร้ับการฝกอาชีพและสามารถนําไปใชในการดำรงชีพได้ 
 การพาณิชยกรรม และการลงทุนไดร้บัการสงเสริมและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าให้สูงยิ่งขึ้น 
 การเกษตรกรรมมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น  

   การพัฒนาคุณภาพการผลิตอาหารสัตว์ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ลดต้นทุนการซื้ออาหารสัตว์ของ
เกษตรกรในเขตตำบลละหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/๔. การติดตาม.... 
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๔. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย 
และย่ังยืน 

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
๑. เพ่ือสงเสริมการปองกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพยสิน มีระบบการปองกันภัยอย่างทัว่ถึง  
๒. เพ่ือให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคติดตอ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี 
๓. เพ่ือให้เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส ผู้ยากไรและผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์ใหสามารถ

ดำรงชพีได้อย่างปกติสุขตามอัตภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้  
๔. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการศึกษาและรับรขู้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง  
๕. เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
๖. เพ่ือให้ชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีความรักความสามัคคีในชุมชน มีการประสานงานและทำกิจกรรม      

สาธารณประโยชนร่วมกัน  
๔.1  การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ 

        จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาและจำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริง 

แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการ
ตามแผนพฒันา 

จำนวนโครงการที่
ได้รับอนุมัติ 

จำนวนโครงการ        
ทีป่ฏิบัติจริง 

คิดเป็น            
ร้อยละ 

1. สงเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ในและนอก
โรงเรียน 

18 11 5 27.78 

๒. ป้องกนั แก้ไข เฝ้าระวังปัญหายาเสพตดิ 10 5 1 10 
๓. สงเสริม สนับสนุนคณุภาพชีวิตเด็ก สตรี 
ผู้สูงอาย ุคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

9 7 4 44.44 

๔. สงเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห ์ 1 1 1 100 
๕. สงเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข            
การอนามัย ครอบครัว และการรกัษาพยาบาล 

25 15 8 32 

๖. สงเสริม สนับสนุนเครือข่ายขององคกร      
ภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ 

6 - - - 

๗. สงเสริม สนับสนุนความเขมแข็งของสถาบนั
ครอบครัว 

8 3 - - 

๘. สงเสริม สนับสนนุการปองกันรักษา ความสงบ 
เรียบร้อยในชีวิตและทรัพยสิน  

2 2 2 100 

๙. สงเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย และสิทธิ
เสรภีาพของประชาชน 

2 - - - 

๑๐. สงเสริมการมีสวนร่วมของประชาชน        
ในการพัฒนาทองถิ่น 

1 1 - - 

๑๑. สงเสริม สนบัสนุนการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบานเมือง 

1 - - - 

๑๒. สงเสริม ปรับปรุงงานปองกันและบรรเทา  
สาธารณภัย 

8 8 3 37.50 

รวม 91 53 24 26.37 
  
 

 
 

/จำนวนงบประมาณ.... 
 

 



                            รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 หนา้ | 21 
 

จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาและจำนวนงบประมาณท่ีใช้จริง 

แนวทางการพัฒนา 
จำนวน

งบประมาณตาม
แผนพัฒนา 

จำนวน
งบประมาณทีไ่ด้รับ

อนุมัต ิ

จำนวนงบประมาณ        
ที่ใช้จริง 

คิดเป็น            
ร้อยละ 

1. สงเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอก
โรงเรียน 

18,280,000 15,605,550 13,035,168 71.31 

๒. ป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวังปัญหายาเสพตดิ 2,175,000 1,050,000 181,450 8.34 
๓. สงเสริม สนับสนุนคณุภาพชีวิตเด็ก สตรี 
ผู้สูงอาย ุคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

27,765,000 27,215,000 24,292,150 87.49 

๔. สงเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห ์ 300,000 300,000 5,240 1.75 
๕. สงเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การ
อนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

10,170,000 4,420,000 1,508,872 14.84 

๖. สงเสริม สนับสนุนเครือข่ายขององคกรภาค
ประชาชนในรูปแบบตา่ง ๆ 

1,100,000 - - - 

๗. สงเสริม สนับสนุนความเขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัว 

990,000 200,000 - - 

๘. สงเสริม สนับสนุนการปองกนัรักษาความ
สงบเรยีบร้อยในชีวติและทรัพยสิน  

300,000 150,000 97,850 32.62 

๙. สงเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย และสิทธิ
เสรภีาพของประชาชน 

400,000 - - - 

๑๐. สงเสริมการมีสวนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาทองถิ่น 

60,000 50,000 - - 

๑๑. สงเสริม สนับสนุนการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ของบานเมอืง 

100,000 - - - 

๑๒. สงเสริม ปรับปรุงงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

1,770,000 5,970,000 3,378,684 190.89 

รวม 63,410,000 54,960,550 42,499,414 67.02 

 ๔.2  การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    

ในท้องถิ่นเป็นการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมและยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเต็มศักยภาพ สร้างแหล่ง
เรียนรู้ จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มคุีณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน สร้างประชาคมในการป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวังปัญหาและต่อต้านยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล 
สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน การคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สร้างสังคมเป็นธรรมและ
เป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมากขึ้น ส่งเสริม   
ให้ประชาชนได้รับโอกาสในการพัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ ในลักษณะเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข ป้องกันโรค และมีการเฝ้าระวัง รักษามาตรฐานการบริการสาธารณสุข โดย
อาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรูปแบบของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) โดยให้การบริการสาธารณสุข
แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันในทุกพ้ืนที่และครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน และการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และ
นันทนาการ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการพัฒนาความเจริญและความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นโดยเน้นคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาภายใต้แนวคิดของการสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาด้วยวิธีการ รูปแบบ 
และโอกาสต่าง ๆ ทั้งในการรับฟังความคิดเห็น เพ่ือร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนชุมชนมีการเรียนรู้ที่จะก้าว
ไปสู่การพัฒนาพร้อม ๆ กัน  

/โดยองค์การ.... 
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โดยองค์การบริหารส่วนตำบลละหารได้ดำเนินการพัฒนาและจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังนี้  
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน, โครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนศักยภาพสมาชิก อปพร., โครงการสงเคราะห์
ประชาชนในพ้ืนที่, โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้าน สาธารณภัย อุทกภัย ภัยทางน้ำและวาตภัย, โครงการอบรม
การใช้ถังดับเพลิงและซ้อมแผนดับเพลิงแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่, โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา, โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม), โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน, โครงการปรับปรุงและต่อเติม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะลอย หมู่ที่  ๓, โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมูไฮยิดดีน หมู่ที่ ๖ , 
โครงการจัดการศึกษาอบรมการรณรงค์เพ่ือต่อต้านและป้องกันยาเสพติดสำหรับเยาวชน (D.A.R.E.), โครงการควบคุม
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการทำหมันแมว, สุนัขในพ้ืนที่, โครงการตำบลละหารปลอดโรคไข้เลือดออก, โครงการเฝ้า
ระวังโรคติดเชื้อโคโรนา 2019, โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD), โครงการพัฒนา
มาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร, โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ, โครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยะราชนารี,    
โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักผู้พิการ, โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ,
โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์, สนับสนุนและการบูรณาการเพ่ือบรรเทาทุกข์ด้านสาธารณภัยให้แก่
ประชาชนในพื้นท่ี, สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เป็นต้น  

 
๔.3  บทสรปุ 

  การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทีร่ะบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑ 
- 2๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหารไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถนำโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได้          
24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.37 ของปี 2564 (จากจำนวน 91 โครงการ) และมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 
42,499,414 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.02 ของปี 2564 (จากจำนวน 63,410,000 บาท) ทำให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหารโดยรวม ดังนี้ 

 สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มคีวามรู้ ได้รับการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน  
 สามารถปรับปรุงระบบการให้บริการสาธารณสุขมูลฐาน และการจัดการด้านสาธารณสุขให้มี

คุณภาพ ได้รบัการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  
 สามารถรณรงค์และป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายของยาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษาได้

เป็นอย่างดี  
 ประชาชนได้รับบริการทางด้านสังคมสงเคราะห ์และมีคุณภาพชีวิตทีดี่ขึ้น  
 ชุมชนมีความเข้มแข็ง เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริงและยั่งยืน  

   ระบบการอำนวยการบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/๕. การติดตาม.... 
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๕. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการใหมี้ประสิทธิภาพและสามารถรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซยีนได้ 

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
   ๑. เพ่ือสงเสริมการบริการโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล จัดใหมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยใชงาน รวมทั้ง

เปิดโอกาสใหประชาชนไดมี้สวนร่วม 
   ๒. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการใหบริการขององคกรและสงเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติ

หน้าทีเ่พ่ิมข้ึน 

๕.1  การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ 

        จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาและจำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริง 

แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการ
ตามแผนพฒันา 

จำนวนโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติ 

จำนวนโครงการ        
ทีป่ฏิบัติจรงิ 

คิดเป็น            
ร้อยละ 

1. พัฒนาระบบการบรหิารราชการใหมีความ
ทันสมยั ตอบสนองความตองการของประชาชน 
อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4 2 - - 

๒. สงเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพฒันาทองถิ่น, 
แผนชุมชน/หมูบ้าน และการประสานแผนพัฒนา    
ทองถิ่น     

2 2 1 50 

๓. สงเสริมการบรหิารจดัการองคกรปกครอง    
สวนทองถิ่น 

8 2 - - 

๔. สงเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม - - - - 
๕. สงเสริม สนับสนุนการเป็นประชาคมอาเซียน - - - - 

รวม 14 6 1 7.14 
 

 

        จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาและจำนวนงบประมาณที่ใช้จริง 

แนวทางการพัฒนา 
จำนวน

งบประมาณตาม
แผนพัฒนา 

จำนวน
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

จำนวนงบประมาณ        
ทีใ่ช้จริง 

คิดเป็น            
ร้อยละ 

1. พัฒนาระบบการบรหิารราชการใหมีความ
ทันสมยั ตอบสนองความตองการของประชาชน 
อย่างมปีระสิทธภิาพ 

2,650,000 2,100,000  - 

๒. สงเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา 
ทองถิ่น, แผนชุมชน/หมูบ้าน และการประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่น     

1,050,000 1,050,000 64,400 6.13 

๓. สงเสริมการบรหิารจดัการองคกรปกครอง 
สวนทองถิน่ 

3,650,000 1,200,000  - 

๔. สงเสริมพัฒนาเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 400,000 500,000 - - 
๕. สงเสริม สนับสนุนการเป็นประชาคม
อาเซียน 

2,600,000 - - - 

รวม 7,350,000 4,350,000 64,400 0.88 

  

/๕.๒ การติดตาม... 
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๕.2  การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร มุ่งเน้นและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการบริหารจัดการองค์กร

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบการดำเนินงานที่สำคัญๆ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือใหก้ารทำงานมีความรวดเร็วสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึน้ โดยได้ดำเนินการพัฒนาและ
จัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ โครงการจัดเวทีประชาคม เป็นต้น 
 ๕.3  บทสรุป 

  การนำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนได้ ที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑ - 2๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร        
ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถนำโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.14 ของปี 2564 
(จากจำนวน ๑4 โครงการ) และมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 64,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.88 ของปี 2564 
(จากจำนวน 7,350,000 บาท) ทำให้ระบบการบริหารจัดการของ อบต. สามารถตอบสนองต่อภารกิจในด้านต่าง ๆ 
ได้เป็นอย่างดี ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน คน และวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ 
ส่งผลให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
โดยรวม ดังนี้ 

 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการใน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้รับการเพ่ิมพูนทักษะความรู้และ
ประสบการณ์การบริหารจัดการแนวใหม่และสามารถนําแนวคิดที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการทำงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดกับประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/๖. การติดตาม... 
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๖. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี         
ภูมิปัญญา ท้องถิน่อันดีงาม 

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
  ๑. เพ่ือสนับสนุนการศาสนา  
  ๒. เพ่ือรักษาไวซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดี  

๖.1  การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ 

        จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาและจำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริง 

แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการ
ตามแผนพัฒนา 

จำนวนโครงการ
ทีไ่ด้รับอนุมัต ิ

จำนวนโครงการ        
ที่ปฏบัิติจริง 

คิดเป็น            
ร้อยละ 

๑. สงเสรมิ สนับสนนุ รกัษาศลิปะ โบราณสถาน วัฒนธรรม 
จารตีประเพณ ีภูมิปญัญาทอ้งถิน่อันดีงาม 

4 9 - - 

๒. สงเสริม สนับสนุนด้านศาสนา และวันสำคัญตา่ง ๆ 8 6 1 12.50 
๓. สงเสริมใหมีและสนับสนนุพิพิธภัณฑ์ และหอ
จดหมายเหต ุ

- - - - 

รวม 12 9 1 8.33 
 

      จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาและจำนวนงบประมาณทีใ่ช้จริง 

แนวทางการพัฒนา 
จำนวน

งบประมาณตาม
แผนพัฒนา 

จำนวน
งบประมาณที่
ได้รับอนมุัติ 

จำนวน
งบประมาณ        

ที่ใช้จริง 

คิดเป็น            
ร้อยละ 

๑. สงเสรมิ สนับสนนุ รกัษาศลิปะ โบราณสถาน 
วัฒนธรรม จารตีประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่นอันดีงาม 

5,240,000 520,000 - - 

๒. สงเสริม สนับสนนุด้านศาสนา และวันสำคัญตา่ง ๆ 3,400,000 1,497,400 47,400 1.39 
๓. สงเสริมใหมีและสนับสนนุพิพธิภัณฑ์ และหอ
จดหมายเหต ุ

- - - - 

รวม 8,640,000 2,017,400 47,400 0.54 
 

 ๖.2  การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 
การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร          

ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม เพ่ือคงความเป็นเอกลักษณ์และงามอย่าง
ไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดมา ทั้งนี้ เพ่ือให้มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่คู่ตำบลละหาร 
อันเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของการพัฒนาเมืองควบคู่ไปกับการรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมอันงดงาม โดยได้
ดำเนินการพัฒนาและจัดกิจกรรม ดังนี้ โครงการจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ เป็นต้น 

  ๖.3  บทสรุป 

  การนำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น
อันดีงาม ที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหารไปสู่การปฏิบัติ พบว่า 
สามารถนำโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของปี 2564 (จากจำนวน 12 
โครงการ) และมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 47,400 บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.54 ของปี 2564 (จากจำนวน 
8,640,000 บาท)  
 
 

/ง. การวางแผน...... 
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ง. การวางแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ 
- 25๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น      
การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน, การประชุมประชาคมระดับตำบล เพ่ือรับฟังความคิดเห็น รวมถึงปัญหาและ         
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนทีท่ีบ่รรจไุว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ.256๑–25๖๕) เมื่อวันที่            
2๕ กรกฎาคม 25๖๒ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 25๖๕) 
ประจำปี  ๒๕64 รวม ๒๒2 โครงการ งบประมาณ 241,321,700 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
1. การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมี
ความสุข 

64 145,019,500 

2. การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และ  สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

26 11,290,000 

3. การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมี
มูลคา่เพ่ิม 

15 2,710,000 

4. การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย
และยั่งยืน 

91 63,632,200 

5. การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับ      
การเข้าสู่ประชาคมอาเซยีนได้ 

14 9,850,000 

6. การพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี    
ภูมิปัญญาท้องถิน่อันดีงาม 

12 8,820,000 

รวม 222 241,321,700 
 

ตารางที่ 1  แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-25๖๕) ประจำปี ๒๕64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

/แผนภูมิที ่๑... 
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แผนภูมิที่ 1  แสดงจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑-25๖๕) ประจำปี ๒๕64 

 
 
 

 
 

แผนภูมิที ่2  แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑-25๖๕) ประจำปี ๒๕64 
 

 
/จ. การจัดทำ… 
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จ. การจัดทำงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ        

พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ ๒8 กันยายน 25๖3 โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุอยู่ในแผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๓ จำนวน ๑๐4 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 139,362,619 บาท โดยสามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ  งบประมาณ 

1. การพัฒนาเมอืงนนทบุรีเพ่ือการอยู่อาศยัของประชาชนอย่างมีความสุข 17 49,087,500 
2. การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

13 4,440,000 

3. การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมี
มูลค่าเพ่ิม 

6 540,000 

4. การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและ
ยั่งยืน 

53 55,135,550 

5. การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนได้ 

6 2,000,000 

6. การพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม 

9 2,070,000 

รวม 104 113,273,050 
 

ตารางท่ี 2  แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /แผนภูมิที่ ๓… 
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แผนภูมิที่ 3    แสดงจำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

 
 

 
แผนภูมิที่ 4   แสดงจำนวนงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

 
 
 

/รายละเอียด…. 
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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร มีดังนี้ 

 

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

1 การพัฒนาเมือง
นนทบุรีเพื่อการอยู่
อาศัยของประชาชน

อย่างมีความสุข 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำและบ่อพัก 
ซอยประยูรหงส์  
หมู่ที่ 9 

9,000,000 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว และได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา
ตลอดจนเป็นระบบ
ระบายน้ำ มิให้เกิด 
น้ำท่วมขังในพื้นที่ 

ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 910.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.20 เมตร 
พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 5,460.00 ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร และบ่อพักรางวี 
คสล. 2 ข้าง ตามแบบและรายการก่อสร้างที่
องค์การบริหารส่วนตำบลละหารกำหนด  
สถานที่ดำเนินการ ซอยประยูรหงส์ หมู่ที่ 9 ตำบล
ละหาร อำเภอ บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

2 โครงการปรับปรุง
สะพานมัสยิดอุ้ลยา 
หมู่ที่ 3,4 ตำบล 
ละหาร 

1,000,000 กองช่าง เพื่อใช้เป็นเส้นทางการ
คมนาคมของประชาชน 

ปรับปรุงสะพานมัสยิดอุ้ลยา ขนาดกว้าง 2.40 
เมตร ยาว 42.00 เมตร ตามแบบและรายการ
ก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหารกำหนด 
สถานที่ดำเนินการ สะพานข้ามคลองมัสยิดอุ้ลยา 
หมู่ที่ 3, 4 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

3 โครงการขุดลอกท่อ
ระบายน้ำและดูดสิ่ง
ปฏิกูล ในชุมชนและ
หมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่
ตำบลละหาร 

1,000,000 กองช่าง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
และสามารถระบายน้ำได้
อย่างรวดเร็ว 

ขุดลอกท่อระบายน้ำและดูดสิ่งปฏิกูล ในชุมชน
และหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ตำบลละหาร 

4 โครงการติดต้ัง/ขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ 

1,500,000 กองช่าง ๑. เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการไฟฟ้าสาธารณะ
ให้รวดเร็วและทั่วถึง  
๒. เพื่อประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร  
๓. เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนที่อยู่อาศัยใน
บริเวณดังกล่าว  

ติดต้ัง/ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ ดังนี้ 
หมู่ที่ ๑ ซอยหลังร้านฟารีดา ถึงหน้าโรงเรียน
อิสลามสัมพันธ์ สาขา ๑, สะพานทางเดินเท้าซอย
หน้าโรงเรียนอิสลามสัมพันธ์ สาขา ๑, ทางเดินเท้า
ริมคลองลำโพ ม.๑, ทางยูเทิร์นใต้สะพานข้าม
คลองลำรี, ริมคลองลำรี ฯลฯ หมู่ที่ ๒ ทางเข้า 
ศพด.น๊ะฮ์ฎอตุ๊ลอิสลาฮ์, ทางเข้ามัสยิดน๊ะฮ์ฎอตุ๊ล
อิสลาฮ์, ทางเข้าและในหมู่บ้านพารวย, ทางเดิน
เท้าริมคลองลำโพ, ทางเดินสาธารณะ ฯลฯ 

5 โครงการติดต้ังท่อ 
และขยายเขตวางท่อ
ประปาหมู่บ้านหรือ
ประปานครหลวงใน
เขตพื้นที่ 

1,350,000 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ำประปาที่ใสสะอาด 
สามารถอุปโภค-บริโภคใช้
อย่างเพียงพอ 

ติดต้ังและขยายระบบวางท่อประปา ในเขต อบต.
ละหาร ดังนี้ หมูท่ี่ ๒ เลียบคลองลำโพ หลัง
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ฯลฯ หมู่ที่ ๓ บ้าน
เกาะลอย ฯลฯ หมู่ที่ ๔ บริเวณเลียบคลองลำโพ, 
เลียบคลองลากค้อน (ฝั่งใต้) ฯลฯ หมู่ที่ ๕ ติดต้ัง
ประปาทั่วทั้งหมู่ 

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต เลียบ
คลองลำรี (ถนนรถไฟ-
บ้านโตะ๊ไล) หมู่ที่ 1 

1,900,000 กองช่าง เพือ่ให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและได้มาตรฐาน
ในการสัญจรไปมา 
ตลอดจนเป็นระบบ
ระบายน้ำมิให้เกิดน้ำท่วม
ขังในพื้นที่ 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร 
หนา 0.07 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.30 
เมตร ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,750.00  
ตารางเมตร ตามและและรายการก่อสร้างที่
องค์การบริหารส่วนตำบล ละหารกำหนด  
สถานที่ดำเนินการ เลียบคลองลำรี ถนนรถไฟ - 
บ้านโต๊ะไล หมู่ที่ 1 ตำบลละหาร  
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

7 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต เลียบ
คลองลากค้อน 
(สะพานเจริญรัฐ - 
ถนนรถไฟ) หมู่ที่ 5 

5,900,000 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและได้มาตรฐาน
ในการสัญจรไปมา 
ตลอดจนเป็นระบบ
ระบายน้ำมิให้เกิดน้ำท่วม
ขังในพื้นที่ 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,445.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร พื้นที่ผิวจราจรรวม 
ไม่น้อยกว่า 7,225.00 ตารางเมตร ตามแบบ 
และรายการก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบล
กำหนด  
สถานที่ดำเนินการ เลียบคลองลากค้อน (สะพาน
เจริญรัฐ - ถนนรถไฟ) หมู่ที่ 5 ตำบลละหาร 
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
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ลำดับ

ที ่
ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

8 การพัฒนาเมือง
นนทบุรีเพื่อการอยู่
อาศัยของประชาชน

อย่างมีความสุข 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต เลียบ
คลองลากค้อน (หน้า
หมู่บ้านพชิามญชุ์)  
หมู่ที่ 5 

2,000,000 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและได้มาตรฐาน
ในการสัญจรไปมา 
ตลอดจนเป็นระบบ
ระบายน้ำมิให้เกิดน้ำท่วม
ขังในพื้นที่ 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต  
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 479.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร พื้นที่ผิวจราจรรวม 
ไม่น้อยกว่า 2,395.00 ตารางเมตร ตามแบบ 
และรายการก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบล
กำหนด  
สถานที่ดำเนินการ เลียบคลองลากค้อน (หน้า
หมู่บ้านพิชามญชุ์) หมู่ที่ 5 ตำบลละหาร อำเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต  
ซอยเจ๊ะไบ้ หมู่ที่ 7 

2,300,000 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและได้มาตรฐาน
ในการสัญจรไปมา 
ตลอดจนเป็นระบบ
ระบายน้ำมิให้เกิดน้ำท่วม
ขังในพื้นที่ 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 365.00เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย  
0.20 เมตร ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,460 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร และบ่อพัก คสล. 
ตามแบบและรายการก่อสร้างที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลกำหนด  
สถานที่ดำเนินการ ซอยเจ๊ะไบ้ หมู่ที่ 7 ตำบลละ
หาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

10 โครงการก่อสร้างเขื่อน 
คสล. เลียบคลองลาก
ค้อน หลังโรงเรียน
สุเหร่าลากค้อน  
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6 

5,000,000 กองช่าง เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
ของน้ำและการพังทลาย
ของดินริมคลอง และ
สามารถใช้ประโยชน์ได้
เต็มพ้ืนที่ 

ก่อสร้างเขื่อน คสล. ความยาว 145.00 เมตร  
สันเข่ือนกว้าง 1.20 เมตร หนา 0.50 เมตร  
ตามแบบและรายการก่อสร้างที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบล ละหารกำหนด  
สถานที่ดำเนินการ เลียบคลองลากค้อน หลัง
โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6 
ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

11 โครงการก่อสร้างเขื่อน 
คสล. เลียบคลองลาก
ค้อน หน้าบ้านผู้ใหญ่
สมชาย (ต่อจากเดิม) 
หมู่ที่ 7 

5,000,000 กองช่าง เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
ของน้ำและการพังทลาย
ของดินริมคลอง และ
สามารถใช้ประโยชน์ได้
เต็มพ้ืนที่ 

ก่อสร้างเขื่อน คสล. ความยาว 145.00 เมตร  
สันเข่ือนกว่า 1.20 เมตร หนา 0.50 เมตร  
ตามแบบและรายการก่อสร้างที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลละหารกำหนด  
สถานที่ดำเนินการ เลียบคลองลากค้อน หน้าบ้าน
ผู้ใหญ่สมชาย (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 7 ตำบลละหาร 
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

12 โครงการก่อสร้าง 
สถานีสูบน้ำ ถนนรถไฟ  
หมู่ที่ 1 

1,000,000 กองช่าง เพื่อแก้ปัญหาและป้องกัน
น้ำท่วม และเพื่อป้องกัน
และรักษาสภาพ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ โครงหลังคาเหล็ก ขนาดกว้าง 
2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร ติดต้ังเครื่องสูบน้ำ 
พร้อมประตูระบายน้ำ ตามแบบและรายการ
ก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด 
สถานที่ดำเนินการ ถนนรถไฟ หมู่ที่ 1 ตำบล 
ละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

13 โครงการก่อสร้างสถานี
สูบน้ำ คลองขุนนคร 
หมู่ที่ 2 

1,300,000 กองช่าง เพื่อแก้ปัญหาและป้องกัน
น้ำท่วม และเพื่อป้องกัน
และรักษาสภาพ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ โครงหลังคาเหล็ก ขนาดกว้าง 
2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร ติดต้ังเครื่องสูบน้ำ 
พร้อมประตูระบายน้ำ ตามแบบและรายการ
ก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด 
สถานที่ดำเนินการ คลองขุนนคร หมู่ที่ 2  
ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

14 โครงการก่อสร้างสถานี
สูบน้ำ ลำรางร้านนม
แพะ หมู่ที่ 4 

1,300,000 กองช่าง เพื่อแก้ปัญหาและป้องกัน
น้ำท่วม และเพื่อป้องกัน
และรักษาสภาพ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ โครงหลังคาเหล็ก ขนาดกว้าง 
2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร ติดต้ังเครื่องสูบน้ำ 
พร้อมประตูระบายน้ำ ตามแบบและรายการ
ก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด 
สถานที่ดำเนินการ ลำรางร้านนมแพะ หมู่ที่ 4 
ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

15 โครงการติดต้ังกระจก
มองโค้งบริเวณแยก 
หมู่ที่ 1-9 ตำบล 
ละหาร  

487,500 กองช่าง เพื่อความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนของ
ยานพาหนะที่สัญจร 

ติดต้ังกระจกมองโค้งบริเวณแยก แบบโพลี
คาร์บอเนตพร้อมขายึด ทำจาก ABS+PC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 นิ้ว พร้อมเสาเข็มเหล็กขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว จำนวน 75 ชุด ตามแบบ
และรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
กำหนด  
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลละหาร 
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
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ลำดับ

ที ่
ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

16 การพัฒนาเมือง
นนทบุรีเพื่อการอยู่
อาศัยของประชาชน

อย่างมีความสุข 

โครงการก่อสร้าง 
โครงหลังคาเหล็ก 
คลุมลานอเนกประสงค์ 
หน้าสุเหร่าเขียว  
หมู่ที่ 8 

3,700,000 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้มีสถานที่ในร่ม สำหรับ
จัดประชุม และใช้ในการ
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ของชุมชน  

ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กคลุมลานอเนกประสงค์ 
ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร 
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 286.00 ตารางเมตร ตาม
แบบและรายการก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลละหารกำหนด  
สถานที่ดำเนินการ หน้าสุเหร่าเขียว หมู่ที่ 8 
ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

17 โครงการก่อสร้างโครง
หลังคาเหล็กคลุมลาน
อเนกประสงค์ หน้า
โรงเรียนแสงประทีป 
หมู่ที่ 9 

4,700,000 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้มีสถานที่ในร่ม สำหรับ
จัดประชุม และใช้ในการ
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ของชุมชน  

ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กคลุมลานอเนกประสงค์ 
ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร 
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 504.00 ตารางเมตร ตาม
แบบและรายการก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลละหารกำหนด  
สถานที่ดำเนินการ หน้าโรงเรียนแสงประทีป  
หมู่ที่ 9 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุร ี

18 การเสริมสร้างและ
พัฒนาการบริหาร

จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน 
 

โครงการอนุรักษ์
พลังงานและส่งเสริม
พลังงานทดแทน 

190,000 สำนักปลัด อบต. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชนมีความรู้
และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์พลังงาน 

จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการอนุรักษ์พลังงาน 
โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า  
๘๐ คน 

19 โครงการจัดซื้อถังขยะ
รองรับ มูลฝอยแบบ
แยกประเภท 

760,000 กองสาธารณสุขฯ  - เพื่อให้มีภาชนะไว้
รองรับขยะมูลฝอยใน
ชุมชน ถนน ทาง
สาธารณะอย่างเพียงพอ  
- เพื่อให้ประชาชนรู้จัก
แยกขยะก่อนทิ้ง  
- เพื่อให้การจัดเก็บขยะมี
ประสิทธิภาพ เพื่อลด
ปริมาณขยะที่นำไปกำจัด 
- เกิดความสะอาดและ
เป็นระเบียบเรียบร้อยต่อ
บ้านเมือง  

จัดซื้อถังขยะแบบแยกประเภท 

20 โครงการคัดแยกขยะ
ในชุมชน 

97,000 กองสาธารณสุขฯ - เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชน 
ในชุมชนมีการคัดแยก
ขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
และชุมชน  
- เพื่อลดปริมาณขยะมูล
ฝอยในชุมชนให้น้อยลง  

- จัดอบรมให้ความรู้/ศึกษาดูงานนอกสถานที่ แก่
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน 
อสม. ฯลฯจำนวน ๑ ครั้ง  
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้ายไวนิล,แผ่นพับ 
ฯลฯ  
- สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์รักษาความสะอาดให้แก่
ชุมชน ทั้ง ๙ หมู่บ้านในเขตพื้นที่ ต.ละหาร 

21 โครงการกำจัดขยะมูล
ฝอย องค์การบริหาร
ส่วนตำบลละหาร 

2,000,000 กองสาธารณสุขฯ - เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยให้
ถูกสุขลักษณะ บ้านเมือง
สะอาด ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

- ชำระค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอย ให้แก่ 
อบจ.นนทบุรี ในการบริหารจัดการการดูแลบ่อ
กำจัดขยะ ในอัตราตามที่ อบจ.นนทบุรี กำหนด 
ตลอดระยะเวลา ๑ ปี 

22 โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพื่อส่งเสริมสถาน
ประกอบการเชิงนิเวศ
ตำบลละหาร บูรณา
การร่วมกับ โครงการ
เฝ้าระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
ส่งเสริมอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศในกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน ๑ 

100,000 กองสาธารณสุขฯ - เพื่อให้สามารถกำกับ
ดูแล ตรวจสอบ การจัดการ 
สิ่งแวดล้อมทางอากาศ
ของโรงงานอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม และชุมชน
ในเขตพื้นที่ตำบลละหาร 
- เพื่อให้มีระบบตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อมทาง
อากาศ ใช้เป็นดัชนีชี้วัด
คุณภาพ  
- เพื่อให้มีข้อมูลสิ่งแวด 
ล้อมทางอากาศสำหรับ
แจ้งเตือนประชาชนผู้รับ
ผลกระทบรวมถึงให้ความ
ช่วยเหลือ  

- ติดต้ังเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ/สถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ หมู่ที่ ๑ -๙ ตำบลละหาร 
- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศตามจุดเสี่ยงใน
เขตพืน้ที่ตำบลละหาร  
- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ความรู้ เกี่ยวกับการลด
โลกร้อน ลดพฤติกรรมการก่อมลพิษทางอากาศ 
ในโรงเรียน,สถานศึกษา,สถานประกอบการ/ภาค
เกษตร/ภาคอุตสาหกรรม และชุมชน หมู่ที่ ๑-๙ 
ตำบลละหาร ผ่านสื่อ เช่น เอกสาร แผ่นพับ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
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23 การเสริมสร้างและ
พัฒนาการบริหาร

จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน 
 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ท้องถ่ินรักษ์โลก 
(อถล.) ตำบลละหาร 

50,000 กองสาธารณสุขฯ - เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์
โลก (อถล.) ตำบลละหาร
ให้มีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์วิชาการ
ต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม  
- เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ทัศนคติ 
การดำเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม  
- เพื่อให้นำความรู้จาก
การทัศนศึกษาดูงานมา
ปรับใช้ให้เข้ากับสภาพ
ความเป็นอยู่ของชุมชนใน
ปัจจุบัน  
- เพื่อให้เกิดความรัก
ความสามัคคีระหว่าง 
อถล. ในตำบลละหาร 
และสร้างสัมพันธภาพ 
ระหว่าง อถล. กับเจ้าหน้าที่  

- อบรมฟ้ืนฟูความรู้แก่ อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์
โลก (อถล.) ตำบลละหาร  
- จัดการศึกษาดูงาน ของ อถล. ตำบลละหาร 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ปีละ ๑ ครั้ง จำนวน 
๑๐๐ คน 

24 โครงการคลองสวย 
น้ำใส 

500,000 กองช่าง -เพื่อกำจัดผักตบชวาใน
ลำคลองให้สะอาดน่ามอง 
-เพื่อให้ประชาสังคมทุก
ภาคส่วน เกิดจิตสำนึก
และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ รักษาคู ลำคลอง 
ในพื้นที่ ให้สะอาด  

- การกำจัดวัชพืชในลำคลอง ทุกคลองในเขตพื้นที่
ตำบลละหาร 

25 
 

โครงการท้องถ่ินไทย
รวมใจภักด์ิ รักษ์พื้นที่
สีเขียว 

80,000 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนหย่อม สวนสาธารณะ 
บริเวณพื้นที่สาธารณะ และสถานที่ราชการใน
พื้นที่ตำบลละหาร  

26 โครงการจัดกิจกรรม
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริและวัน
สำคัญต่าง ๆ 

100,000 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชนมีส่วนร่วม
ปลูกหญ้าแฝกหรือปลูก
ต้นไม้และอนุรักษ์ลำคลอง
ตามพระราชดำริ 

จัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่
ตำบลละหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และจัด
กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ ตามนโยบาย
รัฐบาล 

27 โครงการสนับสนุนการ
ดำเนินงานอนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี : 
กิจกรรมสร้างจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรท้องถ่ิน 

50,000 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพื่อสนองพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในการปกปัก
รักษาทรัพยากรท้องถ่ินใน
เขตตำบลละหารโดยกา
รสรางจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 

ดำเนินงานกิจกรรมที่เป็นการสร้างจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรท้องถ่ินให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
ให้แก่เด็กเยาวชน และประชาชน ไม่น้อยกว่าง 
๑๐๐ คน/ครั้ง 

28 โครงการสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามภารกิจ
ของศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรประจำ
ตำบลละหาร 

30,000 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรประจำ
ตำบล 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรในพื้นที่ให้
คณะกรรมการศูนย์ฯ/เกษตรกรร่วมดำเนินงาน
พัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่ 

29 โครงการรณรงค์ลด
การเผาตอซังข้าว 

50,000 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ถึงข้อเสียของ
การเผาตอซังข้าว 

ประชาสัมพันธ์โดยการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
ในเขตพื้นที่ตำบลละหาร หมู่ที่ ๑-๙ 

30 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมการจัดทำปุ๋ย
ชีวภาพ น้ำหมักจุลิน 
ทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยหมัก
จากเศษวัสดุต่าง ๆ 

80,000 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
ใช้จุลินทรีย์ชีวภาพและ
ปุ๋ยหมักในการเกษตร 
มากข้ึน 

เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๘๐ คน 
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31 การเสริมสร้างและ
พัฒนาเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ได้มาตรฐาน
และมีมูลค่าเพิ่ม 

โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้ประชาชน
ตำบลละหาร 

100,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในตำบลละหาร  

ประชาชนผูส้นใจในพื้นที่ จำนวน ๒๐๐ คน 

32 โครงการพัฒนาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
และส่งเสริมการตลาด 

100,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

- เพื่อให้กลุ่มอาชีพ
สามารถออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม
และเพิ่มมูลค่าให้แก่
ผลิตภัณฑ์  
- เพื่อให้ความรู้ด้าน
การตลาดแก่กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มอาชีพและผู้ที่สนใจในพื้นที่ จำนวน ๑๐๐ คน 

33 โครงการส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

80,000 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพื่อเป็นทางเลือกให้
เกษตรกรได้มีอาชีพอยู่
อย่างพอเพียง กินดีอยู่ดี 
มีความสุขอย่างยั่งยืน 

จัดฝึกอบรมการประกอบอาชีพเกษตรกรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หรือ เกษตรทฤษฎี
ใหม่แก่ตัวแทนเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่
สนใจ จำนวน ๕๐ คน 

34 โครงการฝึกอบรมการ
เพาะเห็ดภูฐานและ
การทำก้อนเชื้อเห็ด 

80,000 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพื่อให้ความรู้ในการ 
เพาะเห็ดและก้อนเชื้อเห็ด 
ภูฐานแก่เกษตรกรและ
ประชาชนที่สนใจสำหรับ
บริโภคและจำหน่าย 

ประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน 

35 โครงการฝึกอบรมการ
ผลิตอาหารสัตว์ 

100,000 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพื่อให้ความรู้แก่
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ใน
การผลิตอาหารสัตว์
ประเภทต่าง ๆ 

เกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน 

36 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนอาชีพการ
เลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อ
การบริโภคในครัวเรือน 

80,000 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพื่อสนับสนุนให้
ประชาชนเลี้ยงไก่พื้นเมือง
ไว้บริโภคในครัวเรือน 
หรือ จำหน่ายเพื่อสร้าง
รายได้ เป็นการส่งเสริม
อาชีพเกษตรกร สร้าง
อาชีพเสริม เพิ่มรายได้ 
และลดค่าใช้จ่าย 

ประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน  
๑๐๐ คน 

37 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ

สังคมให้ก้าวหน้า 
ปลอดภัยและยั่งยืน 

โครงการออกหน่วย
บริการ อบต.เคลื่อนที่
พบประชาชน 

50,000 สำนักงานปลัด 
อบต. 

- เพื่อรับทราบปัญหา
ความต้องการและความ
เดือดร้อนของประชาชน  
- เพื่อการร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานท้องถ่ินแบบ
บูรณาการ  
- เพื่อประชาสัมพันธ์ผล
การปฏิบัติงาน พร้อม
ภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบ  

จัดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่พบประชาชน ปีละ 
๒ ครั้ง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการ
อย่างทั่วถึง ทั้ง ๙ หมู่บ้าน 

38 โครงการอบรมการใช้
ถังดับเพลิงและซ้อม
แผนดับเพลิงแก่เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นที ่

150,000 สำนักงานปลัด 
อบต. 

- เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้
ถังดับเพลิง และสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
- เพื่อให้มีการเตรียม
ความพร้อมและเฝ้าระวัง
หากเกิดอัคคีภัยใน
หมู่บ้านหรือชุมชน  

จัดฝึกอบรมวิธีการใช้ ถังดับเพลิงแก่ประชาชน ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้ง ๙ หมู่บ้าน 

39  โครงการซ้อมแผน
อพยพหนีไฟแก่
พนักงานและ
ประชาชน 

100,000 สำนักงานปลัด 
อบต. 

- เพื่อให้พนักงานและ
ประชาชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับวิธีการซ้อมแผน
อพยพหนีไฟ และสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
- เพื่อให้มีการเตรียม
ความพร้อมและเฝ้าระวัง
การเกิดอัคคีภัย  

จัดฝึกอบรมการซ้อมแผนอพยพ หนีไฟแก่
พนักงานส่วนตำบลและประชาชน จำนวนไม่น้อย
กว่า ๑๐๐ คน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
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ลำดับ

ที ่
ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

40 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ

สังคมให้ก้าวหน้า 
ปลอดภัยและยั่งยืน 

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย อัคคีภัย 
ภัยทางถนน และ 
ภัยแล้ง 

100,000 สำนักงานปลัด 
อบต. 

- เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
ป้องกันสาธารณภัย และ
สามารถปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง  
- เพื่อให้มีการเตรียม
ความพร้อมและเฝ้าระวัง
หากเกิดสาธารณภัยใน
หมู่บ้านหรือชุมชน  

จัดฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สา
ธารณภัย อัคคีภัย ภัยทางถนน และภัยแล้งแก่
ประชาชน ทั้ง ๙ หมู่บ้าน 

41 โครงการส่งเสริม 
การให้ความรู้ ด้าน 
สาธารณภัย อุทกภัย 
ภัยทางน้ำ และวาตภัย 

100,000 สำนักงานปลัด 
อบต. 

- เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
ป้องกันสาธารณภัย และ
สามารถปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง  
- เพื่อให้มีการเตรียม
ความพร้อมและเฝ้าระวัง
หากเกิดสาธารณภัยใน
หมู่บ้านหรือชุมชน  

จัดฝึกอบรมส่งเสริมการให้ความรู้ด้านสาธารณภัย 
อุทกภัย ภัยทางน้ำ และวาตภัยแก่ประชาชน  
ทั้ง ๙ หมู่บ้าน 

42 โครงการอบรมการใช้
อุปกรณ์กู้ชีพให้แก่
เจ้าหน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
และ อปพร.  

11,480 สำนักงานปลัด 
อบต. 

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
และ อปพร. ได้รับความรู้
เกี่ยวกับวิธีการใช้อุปกรณ์
กู้ชีพ และสามารถปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง  
- เพือ่ให้มีการเตรียม
ความพร้อมและเฝ้าระวัง
หากเกิดสาธารณภัยข้ึนใน
หมู่บ้านหรือชุมชน 

จัดฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์กู้ชีพให้แก่เจ้าหน้าที่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ อปพร. 
จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ  

43 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  

20,000 สำนักงานปลัด 
อบต. 

1. เพื่อรับสมัครสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
2. เพื่อฝึกอบรม
อาสาสมัคร ป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้
พร้อมรับสถานการณ์ 
สาธารณภัยและภัยพิบัติ 
ที่อาจเกิดข้ึน  

1. ดำเนินการรับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน จำนวน 50 คน  
2. จัดฝึกอบรมอาสา สมัครป้องกันภัย ฝ่ายพล
เรือน และศึกษาดูงานให้พร้อมรับสาธารณภัยและ
ภัยพิบัติที่อาจเกิดข้ึน เป็นเวลา 5 วัน  

44 โครงการเพิ่มพูน
ศักยภาพ สมาชิก  
อปพร.  

50,000 สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการปฏิบัติหน้าที่ 
พัฒนาศักยภาพทักษะ
การป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อม
ศึกษาดูงาน  

45 โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 

100,000 สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุที่จะเกิดข้ึน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
ช่วงสงกรานต์ หรือ
เทศกาลอื่น ๆ ที่สำคัญ 
และตลอดทั้งปี 

ต้ังจุดตรวจในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปี
ใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลอื่น ๆ หรือ
ตลอดทั้งปี ปีละไม่ต่ำกว่า ๒ ครั้ง 

46 โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง 

80,000 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กเล็ก
เกิดความเข้าใจใน
แผนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. 

ผู้ปกครองของเด็กเล็กที่มาปฐมนิเทศ จำนวน 
๔๕๐ คน 

47 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

5,840,000 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มี
อาหารกลางวันรับประทาน 
ที่ถูกหลักโภชนาการ 

สนับสนุนให้สถานศึกษา ศพด. ในสังกัด และ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ตำบลละหาร 

48 โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) 

3,660,000 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
อาหารเสริม (นม) 
รับประทาน 

สนับสนุนให้สถานศึกษา ศพด. ในสังกัด และ
โรงเรียนสังกดั สพฐ.ในพื้นที่ตำบลละหาร 
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ลำดับ

ที ่
ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

49 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ

สังคมให้ก้าวหน้า 
ปลอดภัยและยั่งยืน 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ  

0.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้
มีความสัมพันธ์ ความ
สามัคคี และความสามารถ 
ในการริเริ่มการแสดงออก
ทางด้านกิจกรรม
สร้างสรรค์ต่าง ๆ  

เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ประมาณ ๑,๐๐๐ คน 

50 โครงการจัดการศึกษา
อบรมการรณรงค์เพื่อ
ต่อต้านและป้องกันยา
เสพติดสำหรับเยาวชน 
(D.A.R.E.) แห่ง
ประเทศไทย 

120,000 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.จัดการอบรมให้ความรู้
เรื่องยาเสพติดแก่เด็กและ
เยาวชน และจัดประกวด
เรียงความ และคำขวัญ
การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  
2. รณรงค์กระตุ้น
จิตสำนึกให้แก่เด็กและ
เยาวชนทุกกลุ่มรู้เท่าทัน
โทษภัยและร่วมกัน
ป้องกันปัญหายาเสพติด  

เด็กนักเรียนและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเข้าร่วม
กิจกรรม ประมาณ ๒๐๐ คน 

51 โครงการเยาวชนรุ่น
ใหม่ ร่วมใจ ต้านภัย 
ยาเสพติด 

50,000 กองสาธารณสุขฯ - เพื่อส่งเสริมเยาวชน 
ประชาชนให้มีความรู้ มี
ภูมิคุ้มกันในการต่อต้าน
ยาเสพติด  
- เพื่อให้เยาวชน 
ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ส่งเสริม
กิจกรรมสร้างสรรค์  
- เพื่อเสริมสร้างและดำรง
ความเข้มแข็งของชุมชน
ในการเอาชนะยาเสพติด 

- จัดกิจกรรมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ 
ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนทราบถึงโทษภัยยา
เสพติด และมีส่วนร่วมในการต้านยาเสพติด เช่น 
เข้าค่ายอบรม กีฬา และสันทนาการต่างๆ  
- เยาวชนและประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

52 โครงการตำบลละหาร
ปลอดโรคไข้เลือดออก 

300,000 กองสาธารณสุขฯ - เพื่อป้องกัน ควบคุมการ
ระบาดของโรคไข้เลือด 
ออกในพื้นที่ตำบลละหาร 
- เพื่อลดความชุกชุม 
ความหนาแน่นของยุงลาย 

- จัดกิจกรรมการพ่นหมอกควันและทำลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายให้ครอบคลุมเขตพื้นที่ทุกหมู่บ้าน/
ชุมชนในตำบลละหาร ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/ปี  
- จัดซื้อ/จัดทำ วัสดุอุปกรณ์ วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่นและวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่
จำเป็นให้เพียงพอ  
- จัดทำสื่อความรู้ต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณา แผ่นพับ 
เอกสารฯลฯ เผยแพร่ให้ประชาชนในชุมชน/
หมู่บ้าน ทั้ง 9 หมู่บ้านในตำบลละหาร  
- จัดกิจกรรมเดินรณรงค์หรือนิทรรศการให้ความรู้
แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ในวันสำคัญหรืองาน
สำคัญ 

53 โครงการอาสาสมัคร
บริบาลท้องถ่ิน 

0.00 กองสาธารณสุขฯ ๑.เพื่อเป็นการจัดต้ัง
อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 
อบต.ละหาร  
๒.เพื่อให้อาสาสมัคร
บริบาลท้องถ่ินมีความรู้ใน
การประเมินภาวะการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  
๓.เพื่อให้อาสาสมัคร
บริบาลท้องถ่ินสามารถ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงได้ 

๑.จัดอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินให้มีความรู้
ตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง ให้เป็นไปตามเกณฑ์และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  
๒.จัดอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินที่ผ่านการอบรม
แล้ว ปฏิบัติงานการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงใน
เขตพืน้ที่ตำบลละหารทั้ง ๙ หมู่บ้าน 

54  โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
กิจกรรม : ส่งเสริมการ
บำบัดฟ้ืนฟูผู้ติด/ผู้เสพ
ยาเสพติด และ
กิจกรรมส่งเสริมการ
ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้
ผ่านการบำบัดฟ้ืนฟู 

625,000 กองสาธารณสุขฯ ๑. เพื่อช่วยเหลือและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่าน
การบำบัดรักษายาเสพติด
และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
อาชีพ ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนโยบายของรัฐบาล 
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด
ในพื้นที่ ปรากฏข่าวสาร
การแพร่ระบาดยาเสพติด 
และพื้นที่เกี่ยวเนื่องตาม
นโยบายของรัฐบาล  

จัดกิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟ้ืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยา
เสพติด และกิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟ้ืนฟู โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วยผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดในชุมชน/สถาน
ประกอบการ ในเขตพื้นที่ตำบลละหาร จำนวน 
๕๐ คน จำนวน ๑ ครั้ง โดยการจัดค่ายบำบัด
ฟื้นฟูและฝึกอาชีพ 
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วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

55 การพฒันาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ

สังคมให้ก้าวหน้า 
ปลอดภัยและยั่งยืน 

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์ 
และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

0.00 กองสาธารณสุขฯ - เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในชุมชน มี
ความรู้ในการป้องกันโรค
เอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์  
- สร้างความตระหนักให้
เด็ก เยาวชน ประชาชนรู้
ถึงอันตราย พิษภัยของ
โรคเอดส์ และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์  

-จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายทุกโรงเรียนใน
เขตพืน้ที่ตำบลละหาร จำนวน ๔ โรงเรียน -จัดทำ
สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เช่น ป้าย 
เอกสารแผ่นพับ ฯลฯ เผยแพร่แก่เด็ก และ
เยาวชน ประชาชน ในเขตตำบลละหารทุก
หมู่บ้าน/ชุมชน  
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อป้องกันโรค
เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

56 โครงการรณรงค์ 
ป้องกันโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ  

200,000 กองสาธารณสุขฯ เพื่อป้องกันและควบคุม
การเจ็บป่วยและการ
ระบาดของโรคโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ โรคอุบัติ
ใหม่อุบัติซ้ำและโรค
ประจำถ่ิน เช่น โรคติดต่อ
จากอาหารและน้ำเป็นสื่อ 
ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก 
โรคมือเท้าปาก โรคฉ่ีหนู 
ฯลฯ 

-รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ เช่น จัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์เอกสารความรู้ คู่มือ จดหมายข่าว ฯลฯ  
-อบรมให้ความรู้เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชน 
ตามช่วงฤดูการระบาดของโรคหรือสถานการณ์
การระบาด  
-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ น้ำยา และวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์เพื่อป้องกันควบคุมโรคให้ครอบคลุมใน
เขตพื้นที่ตำบลละหาร -อบรมให้ความรู้แก่เด็ก
นักเรียนและผู้ปกครองทุกระดับชั้นในสถานศึกษา
ทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล ละหาร  

57 โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

180,000.00 กองสาธารณสุขฯ ๑. เพื่อสนับสนุน พัฒนา
และจัดกิจกรรม/โครงการ
ตามพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข  
๒. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง สุขภาพจิตดี 
สามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  
๓. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
๔. เพื่อให้การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศดีข้ึน  

จัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  

58 โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานสมเด็จ 
เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยะ
ราชนารี 

120,000 กองส่งเสริม
การเกษตร 

- เพื่อควบคุมป้องกันการ
เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
เลี้ยง (แมวและสุนัข) 

- ดำเนินการสำรวจข้อมูลสัตว์เลี้ยงและฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงในพื้นที่ 

59 โครงการควบคุม
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
และการทำหมันแมว, 
สุนัขในพื้นที่ 

100,000 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพื่อป้องกันการเพิ่ม
จำนวนประชากรแมว 
สุนัขเร่ร่อน และลดความ
เสี่ยงการติดเชื้อโรคพิษ
สุนัขบ้าจากสัตว์สู่คน 

ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องอันตรายของโรคพิษ
สุนัขบ้าและทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ 

60 โครงการรณรงค์
ควบคุมป้องกันโรค
ไข้หวัดนก 

50,000 กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้
ของโรคไข้หวัดนก วิธีการ
ป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรค 

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกจาก
พื้นที่อื่น ไม่ให้เกิดข้ึนในพื้นที่ 

61 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพสตรี
และครอบครัว 

100,000 สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมด้าน
สตรีและครอบครัวอย่าง
ต่อเนื่อง 

กลุ่มสตรี ครอบครัว และประชาชนทั่วไปในเขต 
อบต. จำนวน ๓๐๐ คน 

62 โครงการฝึกอบรมและ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ
ของตำบลละหาร 
(ครอบครัวอบอุ่น) 

100,000 สำนกั/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพกายและใจให้กับ
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ และผู้สนใจในเขตตำบลละหาร  
-ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ประมาณ ๒๕๐ คน  
-ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ประมาณ ๑๐๐ คน 
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63 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ

สังคมให้ก้าวหน้า 
ปลอดภัยและยั่งยืน 

โครงการสร้างเสริม
สุขภาพกาย บริหารใจ
สู่วัยผู้สูงอายุ 

50,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

- เพื่อให้ความรู้เรื่องการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัย
ผู้สูงอาย ุ 
- เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการรวม 
กลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และซ่อมเสริมสุขภาพ  

ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ จำนวน ๑๐๐ คน 

64 โครงการสานสัมพันธ์ 
สายใยรักผู้พิการ 

50,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

- เพื่อให้คนพิการ ญาติ
หรือผู้ดูแลคนพิการ อสม. 
ผู้นำชุมชน มีความรู้ใน
สิทธิพื้นฐานของผู้พิการ
ตามกฎหมาย และ
สามารถขอรับความ
ช่วยเหลือตามสภาพความ
ต้องการของคนพิการ  
- เพื่อให้ความรู้และมี
ทักษะในการดูแลฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้พิการเพื่อให้
ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
โดยญาติหรือผู้ดูแลผู้พิการ  

คนพิการ ญาติหรือผู้ดูแลคนพิการ อสม. ผู้นำ
ชุมชนในพื้นที่  
-ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ประมาณ ๒๕๐ คน  
-ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ประมาณ ๕๐ คน 

65 โครงการการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม 

50,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ภูมิคุ้มกันทางสังคมและ
วัฒนธรรม  
- เพื่อสร้างครอบครัว
อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง  

เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ 
จำนวน ๑๐๐ คน 

66 โครงการเยาวชนไทย
ห่างไกลยาเสพติด 

100,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

-เพื่อปลูกฝังให้เยาวชน
รู้เท่าทันโทษของยาเสพ
ติด 

เยาวชนในพื้นที่ จำนวน ๔๐ คน 

67 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับสตรีและครอบครัว 

50,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

- เพื่อให้สตรีและคนใน
ครอบครัวมีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายและ
สิทธิหน้าที่ของตนเอง  
- เพื่อให้สตรีและคนใน
ครอบครัวสามารถปฏิบัติ
ตนตามบทบาทหน้าที่ 
ของตนเองได้อย่างถูกต้อง  

สตรีและสมาชิกในครอบครัว ในเขตพื้นที่  
จำนวน ๑๐๐ คน 

68 โครงการแข่งขันกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

17,000 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างเด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
ละหาร ทั้ง ๗ ศูนย์ 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละหาร  
ทั้ง ๗ ศูนย์ 

69 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต้าน 
ยาเสพติดตำบลละหาร  

300,000 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้มีการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ระหว่างหมู่บ้าน ภายใน
ตำบลละหาร 

เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 
๕๐๐ คน  

70 โครงการจัดส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา  

100,000 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งนักกีฬา เยาวชน 
และประชาชน เข้าร่วม
แข่งขันกีฬา และจัดการ
แข่งขันกีฬาต่าง ๆ เช่น 
กีฬา มวก.นนทบุรีคัพ, 
กีฬาสามัคคีระดับอำเภอ 
ฯลฯ เป็นต้น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 
และค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ 
จำนวน ๒ ครั้ง/ปี 

71 โครงการจัดหาอุปกรณ์
กีฬาและครุภัณฑ์กีฬา
สำหรับออกกำลังกาย
ประจำหมู่บ้าน 

90,000 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน 
รักการเล่นกีฬาและใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

จัดสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา/ครุภัณฑ์กีฬาประจำ
หมู่บ้าน/ชุมชน ให้ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบล 
ละหาร เช่น โต๊ะเทเบิลเทนนิส, ฟุตบอล, ตะกร้อ 
ฯลฯ 

72 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เด็กเล่นประจำ
หมู่บ้าน/เครื่องออก
กำลังกายสนามสำหรับ
ประชาชนและผูสู้งอายุ  

2,000,000 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนและผูสู้งอายุ 
มีเครื่องเล่นสนามสำหรับ
เล่นและออกกำลังกาย
อย่างทั่วถึง  

ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์เด็กเล่นประจำหมู่บ้าน/
เครื่องออกกำลังกายสนามสำหรับประชาชนและ
ผู้สูงอายุ ติดต้ังในพื้นที่ตำบลละหาร  
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ลำดับ

ที ่
ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

73 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ

สังคมให้ก้าวหน้า 
ปลอดภัยและยั่งยืน 

สนับสนุนและการ 
บูรณาการเพื่อบรรเทา
ทุกข์ด้านสาธารณภัย
ให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่ 

3,229,030 สำนักงานปลัด 
อบต. 

- เพื่อเตรียมการช่วยเหลือ
และป้องกันการเกิดภัย
พิบัติตลอดจนพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
บรรเทาฟ้ืนฟูบูรณะเมื่อ
เกิดภัย  
- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความเสียหายน้อยที่สุด 
หากเกิดสาธารณภัยหรือ
ภัยพิบัติต่าง ๆ  

ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอัน
เนื่องมาจากสาธารณภัยต่าง ๆ ในเขตตำบล 
ละหาร 

74 สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถ่ิน 

520,000 กองสาธารณสุขฯ - เพื่อสร้างหลักประกัน
สุขภาพให้ประชาชน 
ทุกคนในเขตพื้นที่  
- เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มหญิง
ต้ังครรภ์และหญิงหลัง
คลอด กลุ่มเด็กเล็กและ
เด็กกอ่นวัยเรียน กลุ่มเด็ก
วัยเรียนและเยาวชน กลุ่ม
วัยทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง กลุ่มคน
พิการและทุพพลภาพ 
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มี
สภาวะเสี่ยงและสำหรับ
การบริหารหรือพัฒนา
กองทุนฯ ที่อยู่ในเขตพื้นที่
สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขในด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค การพื้นฟู
สมรรถภาพ และการ
รักษาพยาบาลระดับ 
ปฐมภูมิ เชิงรุกได้อย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
อย่างน้อยตามประเภท  

สมทบงบประมาณเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถ่ิน พื้นที่ ตำบลละหาร ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๕๐ เพื่อการดำเนินกิจกรรม/โครงการ 
ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถ่ิน 

75 โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพให้กับผู้สูงอายุ 

21,000,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มี
รายได้น้อยให้เพียงพอแก่
การดำรงชีวิต 

ผู้สูงอายุที่มีอายุต้ังแต่ ๖๐ ปีข้ึนไป ในเขตตำบล
ละหาร 

76 โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพให้กับผู้พิการ 

5,600,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อช่วยเหลือคนพิการให้
มีรายได้เพียงพอแก่การ
ดำรงชีพ 

ผู้พิการที่มีทะเบียนผู้พิการทุกคน ในตำบลละหาร  

77 โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ 

65,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์
ให้มีรายได้เพียงพอแก่การ
ดำรงชีพ 

ผู้ติดเชื้อเอดส์ทุกคนในตำบลละหาร  

78 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
ละหาร 

38,700 สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัติมีความรู้ 
ทักษะ และขีดความ 
สามารถในการสนับสนุน
ภารกิจการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใน
พื้นที่ 

- ผู้เข้ารับการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 50 
คน/รุ่น  
- ผู้สังเกตการณ์ ได้แก่ นักเรียนจิตอาสา หลักสูตร
พื้นฐานและหลักสูตรประจำ จำนวน 10 คน/รุ่น 

79 โครงการสงเคราะห์
ประชาชนในพื้นที ่

300,000 สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ทุกครัวเรือนที่ได้รับความ
เดือดร้อนเนื่องจากภัย
พิบัติที่เกิดข้ึนในพื้นที่ 

ช่วยเหลือประชาชนทุกครัวเรือนที่ได้รับความ
เดือดร้อนเนื่องจากภัยพิบัติที่เกิดข้ึนในพื้นที่ 
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ลำดับ

ที ่
ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

80 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ

สังคมให้ก้าวหน้า 
ปลอดภัยและยั่งยืน 

โครงการเฝ้าระวังโรค
ติดเชื้อโคโรนา 2019 
 

450,000 กองสาธารณสุขฯ - เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชน
สามารถป้องกันโรค
ระบาดได้ด้วยตนเอง  
- เพื่อสร้างความตระหนัก
ให้แก่ประชาชนเกิด
จิตสำนึกในการเฝ้าระวัง
และป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  
- เพื่อป้องกันควบคุมการ
ระบาดของโรคติดเชื้อ 
โคโรนา 2019 ในพื้นที่
ตำบลละหาร  

จัดทำสื่อความรู้ต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณา แผ่นพับ 
เอกสาร ฯลฯ เผยแพร่ให้ประชาชนในชุมชน/
หมู่บ้าน ทั้ง 9 หมู่บ้าน ในตำบลละหาร 

83 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) 

100,000 กองสาธารณสุขฯ - เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความ
ตระหนักในการดูแล
สุขภาพของตนเอง  
- เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน
ของผู้ป่วย  
- เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน  

จัดอบรม/สาธิต/ปฏิบัติการให้ความรู้ การดูแล
สุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
สูงโดยมีกลุ่ม เป้าหมายเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูงในเขตพื้นที่ตำบลละหาร  
หมู่ ๑-๙ หมู่ละ ๕๐ คน รวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 
๔๕๐ คน  

82 โครงการพัฒนา
มาตรฐานสถานที่
จำหน่ายอาหารและ
สะสมอาหาร 

150,000 กองสาธารณสุขฯ -เพือ่ยกระดับมาตรฐาน
สถานที่จำหน่ายอาหาร 
ในเขตพื้นที่ตำบลละหาร
ให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลอาหารหรือ
ข้อกำหนดท้องถ่ิน  
-เพื่อให้อาหารสะอาด 
ปราศจากเชื้อโรค
หนอนพยาธิ สารเคมี 
และสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ  
-เพื่อให้ผู้ประกอบการ  
ผู้สัมผัสอาหาร มีความรู้ 
ด้านการสุขาภิบาลอาหาร
ระเบียบ ข้อบังคับและ
สร้างจิตสำนึกในการ
ประกอบการอย่างถูกต้อง 
-เพื่อป้องกันโรคติดต่อ 
โรคระบาดจากอาหาร
และน้ำเป็นสื่อในชุมชน  

-อบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงานให้แก่ผู้ประกอบการ 
เจ้าของกิจการ ร้านจำหน่ายอาหาร แผงลอย
จำหน่ายอาหาร ผู้ประกอบเลี้ยงอาหารในโรง
อาหารในสถานศึกษา โรงงาน หมู่ที่ ๑-๙ ตำบล
ละหาร จำนวน ๑๐๐ คน  
-รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ด้วยสื่อต่าง ๆ เช่น ป้าย 
แผ่นพับ ฯลฯ -จัดซื้อน้ำยา วัสดุอุปกรณ์ วัสดุ
วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 

83 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

2,583,105 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
ได้แก่ อาหารกลางวัน
สำหรับนักเรียน ศพด., 
ค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
เป็นต้น 

สนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบล 
ละหาร 

84 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานพนักงาน
ส่วนตำบลและครู
ผู้ดูแลเด็ก 

100,000 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล
และครูผู้ดูแลเด็กมีทักษะ 
ความรู้ ความเข้าใจใน
มาตรฐานกลางและ 
แนวทางการบริหาร 

พนักงานส่วนตำบลและครูผู้ดูแลเด็กทั้ง ๗ ศูนย์ 

85 โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านเกาะลอย  
หมู่ที่ 3 

1,700,000 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้สถานที่มีความ
พร้อมสำหรับการจัดการ
เรียนการสอนและเหมาะ
สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ 
ได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กอเนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 10.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร พร้อมรั้วสแตน
เลส สูง 1.50 เมตร ยาว 26.00เมตร ตามแบบ
ที่ อบต.ละหาร กำหนด 
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ลำดับ

ที ่
ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

86 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ

สังคมให้ก้าวหน้า 
ปลอดภัยและยั่งยืน 

โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กมูไฮยิดดีน  
หมู่ที่ ๖ 

480,000 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้สถานที่มีความ
พร้อมสำหรับการจัดการ
เรียนการสอนและเหมาะ
สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ 
ได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ 

ดำเนินการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มูไฮยิดดีน โดยการทาสีอาคารภายนอกและ
ภายในทั้งหมด พื้นที่ 650.00 ตารางเมตร ติดต้ัง
รั้วสแตนเลส สูง 1.50 เมตร ยาว 43.00 เมตร 
พร้อมประตู ปูระเบื้องเคลือบ ขนาด 12x12  
กันลื่น 147.00 ตารางเมตร ก่อสร้างเสาธงฐาน
ขนาด กว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร  
สูง 6.00 เมตร ตามแบบที่ อบต.ละหาร กำหนด 

87 โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กขันติธรรม  
หมู่ที่ ๗ 

420,000 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้สถานที่มีความ
พร้อมสำหรับการจัดการ
เรียนการสอนและเหมาะ
สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ 
ได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ 

ดำเนินการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ขันติธรรม โดยการทาสีอาคารภายนอกและ
ภายในทั้งหมด พื้นที่ 650.00 ตารางเมตร  
ต่อเติมหลังคาโครงเหล็ก ขนาดกว้าง 2.00 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง และขนาดกว้าง  
0.80 เมตร ยาว 4.20 เมตร ติดต้ัง รั้วสแตนเลส 
สูง 1.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร พร้อมประตู 
ตามแบบที่ อบต.ละหาร กำหนด 

88 โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กสุเหร่าเขียว  
หมู่ที่ ๘ 

300,000 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้สถานที่มีความ
พร้อมสำหรับการจัดการ
เรียนการสอนและเหมาะ
สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ 
ได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ 

ดำเนินการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สุเหร่าเขียว โดยการทาสีอาคารภายนอกและ
ภายในทั้งหมด พื้นที่ 650.00 ตารางเมตร  
และทาสีโครงหลังคาเหล็กด้านหน้า พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 200.00 ตารางเมตร เสริมความสูงรั้วเหล็ก
ด้านหน้า 1.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร  
ตามแบบที่ อบต.ละหาร กำหนด 

89 โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กแสงประทีป 
หมู่ที่ ๙ 

350,000 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้สถานที่มีความ
พร้อมสำหรับการจัดการ
เรียนการสอนและเหมาะ
สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ 
ได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ 

ดำเนินการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสง
ประทีป โดยการทาสีอาคารภายนอกและภายใน
ทั้งหมด พื้นที่ 650.00 ตารางเมตร และทาสี
โครงหลังคาเหล็กด้านหน้า พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
200.00 ตารางเมตร ทาสีห้องน้ำ พื้นที่ 50.00 
ตารางเมตร ทาสีพร้อมปรับปรุงรั้วรอบย ศพด. 
ความยาว 84.80 เมตร ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ
ขนาด 12?x12? กันลื่น 48.00 ตารางเมตร 
ตามแบบที่ อบต.ละหาร กำหนด 

90 การพัฒนาการบริหาร
จัดการให้มี

ประสิทธิภาพและ
สามารถรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนได้ 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการ
พัฒนาทักษะความรู้
ประชาคมท้องถ่ินใน
การจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

100,000 สำนักงานปลัด 
อบต. 

๑. เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักและเห็น
ความสำคัญของการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  
2. เพื่อระดมความคิดเห็น
ให้ได้ทราบถึงความ
ต้องการและปัญหาของ
ประชาชน ในท้องถ่ิน  
3. เพื่อให้แผนพัฒนา
ท้องถ่ินสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ประชาชน  

- คณะกรรมการจัดทำแผนชุมชนตำบลละหาร, 
ประธานเครือข่ายกอง ทุนฯ, สมาชิกสภาทองถ่ิน, 
กํานัน, ผู้ใหญ่ บ้าน, สัดส่วนประชาคมตำบลและ
ประชาชนผู้ทีเ่กี่ยวของ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ 
คน  
- การมีสวนร่วมของประชาชนในการจัดเวที
ประชาคมทองถ่ิน  
- การจัดประชุมคณะกรรมการในองคกรจัดทำ
แผนพัฒนา ทองถ่ิน จำนวน ๓ ครั้ง - จัดทำเล
มแผนพัฒนาทองถ่ิน จำนวน ๗๐ เล่ม 

91 โครงการพัฒนา
ศักยภาพทักษะความรู้
ให้แก่คณะกรรมการใน
องค์กรจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน,
คณะกรรมการ
ประชาคม, 
คณะกรรมการหมู่บ้าน
และบุคลากรท้องถ่ิน 

500,000 สำนักงานปลัด 
อบต. 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ทักษะความรู้ผู้นำหมู่บ้าน
ให้สามารถเป็นแกนนำ 
การพัฒนาที่เข้มแข็ง  
- เพื่อให้ผู้นำหมู่บ้าน, 
คณะกรรมการในองค์กร
จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน
และบุคลากร มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน
มากยิ่งข้ึน  

คณะกรรมการในองค์กรจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน, 
สมาชิกสภาฯ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน,บุคลากรและ  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๕๐ คน 
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92 การพัฒนาการบริหาร
จัดการให้มี

ประสิทธิภาพและ
สามารถรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนได้ 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ท้องถ่ิน 

400,000 สำนักงานปลัด 
อบต. 

- เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ความรู้และประสบการณ์
การบริหารจัดการแนว
ใหม่ให้แก่บุคลากรของ 
อบต.ละหาร  
- เพื่อสร้างความรัก ความ
สามัคคีของบุคลากรใน
สังกัดฯ  
- เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก
และทัศนคติที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  
- เพือ่ให้ผู้เข้ารับการ
อบรมสัมมนา สามารถนำ
แนวคิดที่ได้รับจากการ
อบรมไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาการทำงานให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
กับประชาชน  

ผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต., พนักงาน, 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลละหาร จำนวน ๒ รุ่น  
รุ่นละ ๑๐๐ คน 

93 โครงการอบรมการ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

0.00 สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ 
พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เป็นบุคลากรที่มีความ
รับผิดชอบ ไม่กระทำการ
ทุจริตและประพฤติผิด 
มิชอบในการปฏิบัติงาน  

จัดอบรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติผิดมิ
ชอบแก่ข้าราชการ พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
จำนวน ๑๒๐ คน 

94 โครงการจัดจ้างทำ
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
(GIS) 

500,000 กองคลัง - เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ
รายได้ให้ถูกต้อง เป็น
ระบบ และรวดเร็ว  
- เพื่อให้สามารถจัดเก็บ
ภาษีได้อย่างทั่วถึง 
ครบถ้วน และเพิ่มข้ึน
อย่างต่อเนื่องในแต่ละปี  
- เพื่อให้มีข้อมูลในการ
พัฒนาวางแผนจัดการใน
พื้นที่ได้อย่างครอบคลุม 

จัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (GIS) ให้
ครอบคลุม พื้นที่ทั้งหมดของ อบต.ละหาร 

95 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
ในการจัดเก็บภาษี 

100,000 กองคลัง - เพื่อส่งเสริมสร้าง
จิตสำนึกให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการเสียภาษี  
- เพื่อเชิญชวนให้
ประชาชนชำระภาษี
ภายในกำหนด  

- ประชาชนผู้เสียภาษี มีความรู้หลักเกณฑ์ และ
กำหนดเวลาการชำระภาษี  
- ประชาชนผู้เสียภาษีเต็มใจและให้ความร่วมมือ
เสียภาษี 

96 การพัฒนา ส่งเสริม
และอนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินอันดีงาม 

โครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ  
พระปรเมนทร 
รามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ มหิศร
ภูมิพลราชวรางกูร กิติ
สิริสมบูรณอดุลยเดช 
สยามินทราธิเบศรราช
วโรดม บรมนาถบพิตร 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

300,000 สำนักปลัด อบต. เพื่อให้ประชาชนเกิด
ความจงรักภักดี เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
และสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

- จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาฯ  
- จัดทำซุ้มนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  
- ประชาชนเข้าร่วมโครงการ ประมาณ ๕๐๐ คน 
ฯลฯ 

97 โครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ์ พระบรมราชินี 

200,000 สำนักปลัด อบต. เพื่อให้ประชาชนเกิด
ความจงรักภักดี เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
และสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

- จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาฯ  
- จัดทำซุ้มนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  
- ประชาชนเข้าร่วมโครงการ ประมาณ ๕๐๐ คน 
ฯลฯ 
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วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

98 การพัฒนา ส่งเสริม
และอนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินอันดีงาม 

โครงการจัดงานรัฐพิธี
และพระราชพิธีต่าง ๆ 

100,000 สำนักปลัด อบต. เพื่อให้ประชาชนเกิด
ความจงรักภักดี เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
และสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

- จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาฯ  
- จัดทำซุ้มนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ 

99 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 

150,000 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณี การแสดงความ
กตัญญูต่อผู้สูงอายุ และ
จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ 
อนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม 

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว 
จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน 

100 โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
จำนำพรรษา เนื่องใน
วันเข้าพรรษา 

70,000 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีแห่เทียนจำนำ
พรรษาเนื่องในวัน
เข้าพรรษา และอนุรักษ์
ประเพณี อันดีงามของ
ท้องถ่ิน 

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว 
จำนวน ๒๐๐ คน 

101 โครงการอบรม
คุณธรรม-จริยธรรม
ตามหลักศาสนาแก่
เยาวชนและประชาชน  

300,000 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อให้ประชาชนทุกคน
ได้พัฒนาคุณธรรมในทุก
ด้านแบบองค์รวม  
- เพื่อพัฒนาสังคมให้
ยั่งยืนด้วยมิติทางศาสนา 
สร้างคนดี โดยปฏิบัติตาม
หลักธรรมคำสั่งสอนทาง
ศาสนาที่นับถือ  

- กลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่  
- กลุ่มประชาชนทั่วไปในพื้นที่  
- กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกภาคส่วนในพื้นที่ 

102 โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพผู้สอน
ศาสนาอิสลาม (ฟัรดู
อีน) 

450,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเผยแผ่คุณธรรม 
จริยธรรม และสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจตาม
หลักศาสนาอิสลาม 

จัดฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้สอนศาสนา 
จำนวน ๑๐๐ คน 

103 โครงการจัดงานวัน
ตรุษอีด้ิลฟีตริและวัน
ตรุษอีด้ิลอัฎฮาตาม
หลักศาสนาอิสลาม 

400,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเผยแผ่คุณธรรม 
จริยธรรม และสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ  
วันตรุษ ตามหลักศาสนา
อิสลาม 

มัสยิดในตำบลละหาร ทั้ง ๗ แห่ง 

104 โครงการสนับสนุนการ
ปฏิบัติศาสนกิจและ
ส่งเสริมกิจกรรม 
ละศีลอด  
(เดือนรอมฎอน) 

100,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนมัสยิดใน
การปฏิบัติศาสนกิจและ
ส่งเสริมกิจกรรมละศีลอด
ในเดือนรอมฎอน ของ 
ผู้นับถือศาสนาอิสลาม 

มัสยิดในตำบลละหาร ทั้ง ๗ แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ฉ. การใช้จ่าย... 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
และการบริหารจัดการโครงการตามที่สภาฯ อนุมัติ จำนวน 104 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕64 
จำนวน 113,273,050 บาท โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณ ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

/รายละเอียด… 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพนั/  
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

1. การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของ
ประชาชนอย่างมีความสุข 

3 1,520,328.43 3 1,520,328.43 

2. การเสรมิสร้างและพัฒนาการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5 2,463,306.25 5 2,463,306.25 

3. การเสรมิสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม 

๔ 196,830 ๔ 196,830 

4. การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้
ก้าวหน้า ปลอดภยัและยั่งยืน 

๒4 42,408,689 ๒4 42,408,689 

5. การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
และสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได ้

1 64,400 1 64,400 

6. การพัฒนา ส่งเสรมิและอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตีประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
อันดีงาม 

1 47,400 1 47,400 

รวม 38 46,700,953.68 38 46,700,953.68 
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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ/ลงนามในสัญญา/ก่อหนี้ผูกพัน มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กิจกรรม 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา หน่วยดำเนินการ 

1. การพัฒนาเมือง
นนทบุรีเพือ่การอยู่ 
อาศัยของประชาชน
อย่างมีความสขุ 

๑ โครงการลอกท่อระบายน้ำและ 
ดูดส่ิงปฏิกูลตำบลละหาร 

เงินรายได้ 500,000 270,000 กองช่าง 

๒ อุดหนุนค่าติดต้ัง/ขยายเขตประปานคร
หลวงในเขตพื้นที่ 

เงินรายได้ 2,000,000 778,328.43 กองช่าง 

๓ โครงการติดตั้งกระจกมองโค้งบริเวณ 
แยก หมู่ที่ 1-9 ตำบลละหาร 

เงินรายได้ 487,500 472,000 กองช่าง 

2. การเสรมิสร้างและ
พัฒนาการบริหาร 
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมอยา่ง
ยั่งยืน 

4 โครงการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริม
พลังงานทดแทน 

เงินรายได้ 100,000 67,875 
 

สำนักปลดั อบต. 

5 โครงการจัดซ้ือถังขยะรองรับ มูลฝอย
แบบแยกประเภท 

เงินรายได้ 1,000,000 
 

473,400 
 

กองสาธารณสขุ 

6 ค่ากำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลละหาร 

เงินรายได้ 1,200,000 
 

1,591,031.25 
 

กองสาธารณสุข 

7 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพื่อส่งเสริมสถานประกอบการ เชิง
นิเวศตำบลละหาร บูรณาการร่วมกับ
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ใน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ 

เงินรายได้ 100,000 
 

18,000 
 

กองสาธารณสขุ 

8 โครงการคลองสวยน้ำใส เงินรายได้ 400,000 
 

313,000 
 

กองช่าง 

3. การเสรมิสร้าง 
และพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ได้
มาตรฐานและมี
มูลค่าเพิม่ 

9 โครงการฝึกอบรมอาชพีให้กับประชาชน
ตำบลละหาร 

เงินรายได้ 100,000 89,655 กองสวัสดิการสังคม 

10 โครงการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์   
 และส่งเสริมการตลาด 

เงินรายได้ 100,000 32,075 กองสวัสดิการสังคม 

11 โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดภูฐาน
และการทำก้อนเชื้อเห็ด 

เงินรายได้ 80,000 34,360 กองส่งเสริม
การเกษตร 

12 โครงการฝึกอบรมการผลิตอาหารสัตว ์ เงินรายได้ 100,000 40,740 กองส่งเสริม
การเกษตร 

4. การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรมนุษยแ์ละ
สังคมให้ก้าวหน้า 
ปลอดภยัและยั่งยืน 

13 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

เงินรายได้ 100,000 64,100 สำนักปลัด อบต. 

14 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนศักยภาพ
สมาชิก อปพร. 

เงินรายได้ 50,000 33,750 สำนักปลัด อบต. 

15 โครงการสงเคราะห์ประชาชนในพื้นที ่ เงินรายได้ 300,000 5,240 สำนักปลัด อบต. 

16 โครงการสง่เสริมการให้ความรูด้้านสา
ธารณภัย อุทกภัย ภยัทางน้ำและวาตภยั 

เงินรายได้ 100,000 66,800 สำนักปลัด อบต. 

17 โครงการอบรมการใช้ถังดับเพลิงและ
ซ้อมแผนดับเพลิงแก่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที ่

เงินรายได้ 150,000 93,600 สำนักปลัด อบต. 

18 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา   

เงินรายได้ 2,525,550 2,583,105 กองการศึกษาฯ 

19 ค่าอาหารเสริม (นม) เงินรายได้ 3,681,000 3,644,268.58 กองการศึกษาฯ 

20 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

เงินรายได้ 5,872,000 5,483,420 กองการศึกษาฯ 

21 โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเกาะลอย หมู่ที่ ๓ 

เงินรายได้ 1,700,000 1,300,000 กองการศึกษาฯ 

22 โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมูไฮยิดดีน หมู่ที่ ๖ 

เงินรายได้ 480,000 442,000 กองการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กิจกรรม 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา หน่วยดำเนินการ 

 23 โครงการจัดการศึกษาอบรมการรณรงค์
เพือ่ต่อต้านและปอ้งกันยาเสพติดสำหรบั
เยาวชน (D.A.R.E) 

เงินรายได้ 150,000 90,725 กองการศึกษาฯ 

24 โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ 
และการทำหมันแมวสุนัขในพื้นที ่

เงินรายได้ 100,000 49,025 กองสาธารณสุขฯ 

25 โครงการตำบลละหารปลอดโรค
ไข้เลือดออก 

เงินรายได้ 300,000 253,950 กองสาธารณสุขฯ 

26 โครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโคโรนา 
2019 

เงินรายได้ 150,000 419,240 กองสาธารณสุขฯ 

27 โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้ป่วยโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง (NCD)  

เงินรายได้ 100,000 22,760 กองสาธารณสุขฯ 

28 โครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่
จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 

เงินรายได้ 150,000 49,356.72 กองสาธารณสุขฯ 

29 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ 

เงินรายได้ 300,000 92,000 กองสาธารณสุขฯ 

30 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณธิาน
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยะราชนาร ี

เงินรายได้ 120,000 102,540 กองส่งเสริม
การเกษตร 

31 โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักผู้พกิาร เงินรายได้ 50,000 11,850 กองสวัสดิการสังคม 

32 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เงินอุดหนุน 
ระบุ

วัตถุประสงค์ 

21,000,000 19,599,200 กองสวัสดิการสังคม 

33 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ เงินอุดหนุน 
ระบุ

วัตถุประสงค์ 

5,600,000 4,644,600 กองสวัสดิการสังคม 

34 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เงินอุดหนุน 
ระบุ

วัตถุประสงค์ 

65,000 36,500 กองสวัสดิการสังคม 

35 สนับสนุนและการบูรณาการเพื่อบรรเทา
ทุกข์ด้านสาธารณภยัให้แกป่ระชาชนใน
พื้นที่ 

เงินรายได้ 5,000,000 3,218,284.24 สำนักปลัด อบต. 

36 สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เงินรายได้ 520,000 520,000 กองสาธารณสุขฯ 

๕. การพัฒนาการ
บริหารจดัการใหม้ี
ประสิทธภิาพและ
สามารถรองรบัการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนได ้

37 โครงการจัดเวทีประชาคม เงินรายได้ 100,000 64,400 สำนักปลัด อบต. 

6. การพัฒนา ส่งเสริม
และอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณี ภูมปิัญญา
ท้องถิ่นอันดีงาม 

38 โครงการจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธี
ต่างๆ 

เงินรายได้ 100,000 47,400 
 

สำนักปลัด อบต. 

 

รวมงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ  
(งบตามข้อบัญญัติ) 

22,420,653.68 
 

รวมงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ  
(เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์) 

24,280,300 
 

รวมทั้งสิ้น 46,700,953.68 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ทีอ่ยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมตัิกันเงิน มีดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวนงบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา/ขออนุมัติ

กันเงิน 

หน่วย
ดำเนินการ 

1. การพัฒนาเมือง
นนทบรีุเพ่ือการอยู่
อาศัยของประชาชน
อย่างมีความสุข 

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต เลียบคลองลำรี (ถนนรถไฟ – บ้าน
โต๊ะไล) หมู่ที่ 1 

เงินรายได้ 
 

1,900,000 1,900,000 กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ถนนรถไฟ 
หมู่ที่ 1 

เงินรายได้ 1,000,000 1,000,000 กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คลองขุนนคร 
หมู่ที่ 2 

เงินรายได้ 1,300,000 1,300,000 กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองลำโพ 
(บริเวณมัสยิดอุ้ลยา) หมู่ที่ 3, 4 ตำบล
ละหาร 

เงินรายได้ 1,000,000 1,000,000 กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ  
ลำรางร้านนมแพะ หมู่ที่ 4 

เงินรายได้ 1,300,000 1,300,000 กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติก คอนกรีต เลียบคลองลากค้อน 
(สะพานเจริญรัฐ – ถนนรถไฟ) หมู่ที่ 5 

เงินรายได้ 5,900,000 5,900,000 กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลองลาก
ค้อน (หน้าหมูบ่้านพิชามญชุ์) หมู่ที่ 5 

เงินรายได้ 2,000,000 2,000,000 กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. เลียบคลอง
ลากค้อน หลังโรงเรียนสุเหร่าลากค้อน 
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6 

เงินรายได้ 5,000,000 5,000,000 กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. เลียบคลอง 
ลากค้อน หนา้บ้านผู้ใหญ่สมชาย หมู่ที่ 7 

เงินรายได้ 5,000,000 5,000,000 กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเจ๊ะไบ้ หมู่ที่ 7 

เงินรายได้ 2,300,000 2,300,000 กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กคลุมลาน 
อเนกประสงค์ หน้าสุเหร่าเขียว หมู่ที่ 8 

เงินรายได้ 3,700,000 3,700,000 กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กคลุม
ลานอเนกประสงค์ หน้าโรงเรียนแสง
ประทีปรัฐบำรุง หมู่ที่ 9 

เงินรายได้ 4,700,000 4,700,000 กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง
ท่อระบายนำ้และบ่อพกั ซอยประยูรหงส์ 
หมู่ที่ ๙ 

เงินรายได้ 9,000,000 9,000,000 กองช่าง 

4. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมให้กา้วหน้า 
ปลอดภัยและยั่งยืน 

14 โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขันติธรรม หมู่ที่ 7 

เงินรายได้ 420,000 420,000 กองการศึกษาฯ 

15 โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสุเหร่าเขียว หมู่ที่ 8 

เงินรายได้ 300,000 300,000 กองการศึกษาฯ 

16 โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กแสงประทีป หมู่ที่ 9 

เงินรายได้ 350,000 350,000 กองการศึกษา
ฯ 

๕. การพัฒนาการ
บริหารจดัการใหม้ี
ประสิทธภิาพและ
สามารถรองรบัการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนได ้

17 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เงินรายได้ 497,000 
 

497,000 
 

กองคลัง 

รวมงบประมาณทัง้สิ้น 45,667,000  

 
/ช. ผลการดำเนินงาน... 

 



                            รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 หนา้ | 48 
 

ช. ผลการดำเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้ดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 256๓ ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับ     
ความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการต่าง ๆ ประสบ
ผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แกป่ระชาชนทัง้ในพ้ืนทีแ่ละพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมผีลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมอืงนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
 เป็นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางศักยภาพและพัฒนาทางกายภาพ   
การปรับปรุงพ้ืนที่ และการก่อสร้างสาธารณูปการ อันเป็นการส่งเสริมความสะดวกในการอยู่อาศัยและ การประกอบ
อาชีพ การปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในเขตตำบล ให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพ้ืนฐาน        
ที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ดังนี้ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
จำนวน 

งบประมาณ 
 

1 
2 
3 
4 
 

5 
6 
7 
 

8 
9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

 

**งบประมาณประจำปี ๒๕64 
โครงการลอกท่อระบายน้ำและดูดสิ่งปฏิกูล ตำบลละหาร 
อุดหนุนค่าติดตั้ง/ขยายเขตประปานครหลวงในเขตพ้ืนที่ 
โครงการติดตั้งกระจกมองโค้งบริเวณแยก หมู่ที่ 1-9 ตำบลละหาร 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลองลำรี (ถนนรถไฟ – บ้านโต๊ะไล) 
หมู่ที่ 1 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ถนนรถไฟ หมู่ที่ 1 (อยู่ระหว่างดำเนนิการ) 
โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คลอง   ขุนนคร หมู่ที่ 2 (อยู่ระหว่างดำเนนิการ) 
โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองลำโพ (บริเวณมัสยิดอุ้ลยา) หมู่ที่ 3, 4 ตำบลละหาร  
(อยู่ระหว่างดำเนนิการ) 
โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ลำรางร้านนมแพะ หมู่ที่ 4 (อยู่ระหว่างดำเนนิการ) 
โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต เลียบคลองลากค้อน (สะพานเจริญรัฐ – 
ถนนรถไฟ) หมู่ที่ 5 (อยู่ระหว่างดำเนนิการ) 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลองลากค้อน (หน้าหมู่บ้าน 
พิชามญชุ์) หมู่ที่ 5 (อยู่ระหว่างดำเนนิการ) 
โครงการก่อสร้างเข่ือน คสล. เลียบคลองลากค้อน หลังโรงเรียนสุเหร่าลากค้อน (ต่อจากเดิม)  
หมู่ที่ 6 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
โครงการก่อสร้างเข่ือน คสล. เลียบคลองลากค้อน หน้าบ้านผู้ใหญ่สมชาย หมู่ที่ 7  
(อยู่ระหว่างดำเนนิการ) 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเจ๊ะไบ้ หมู่ที่ 7  
(อยู่ระหว่างดำเนนิการ) 
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กคลุมลานอเนกประสงค์ หน้าสุเหร่าเขียว  หมู่ที่ 8  
(อยู่ระหว่างดำเนนิการ) 
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กคลุมลานอเนกประสงค์ หน้าโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง  
หมู่ที่ 9 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยประยูรหงส์ หมู่ที่ ๙ 
(อยู่ระหว่างดำเนนิการ) 

 
270,๐๐๐ 

778,328.43 
472,000 

1,900,000 
 

1,000,000 
1,300,000 
1,000,000 

 
1,300,000 
5,900,000 

 
2,000,000 

 
5,000,000 

 
5,000,000 

 
2,300,000 

 
3,700,000 

 
4,700,000 

 
9,000,000 

 

 
 



                            รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 หนา้ | 49 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
จำนวน 

งบประมาณ 
 

17 
18 
19 

 
 

20 
21 

 
22 
23 

 
24 
25 
26 
27 

 
28 
29 

 
30 

 
 

31 
32 
33 
34 
35 
36 

 
 

37 
38 
39 
40 

**ขยายเวลาเบิกจ่าย 2561 
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยมิตรภาพ หมู่ที่ 4  
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ข้างมสัยิดนูรุ้ลฮิดายะห ์(แสงประทีป) หมู่ที่ 9 
โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ซอยวากัฟและหลังโรงเรียนสุเหร่าลากค้อน หมู่ที่ 6  
 
**ขยายเวลาเบิกจ่าย 2562 
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ซอยข้างโรงสี หมู่ที่ 2 
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนด้วยแอสฟัลท์ยางพารา เลียบคลองลากค้อน (บริเวณหน้า 
หมู่บ้านพิชามญชุ์) หมู่ที่ 5  
โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.เลียบคลองลากค้อน หมู่ที ่6 (ต่อจากเดิม) 
โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟัลทย์าง พารา (จากบ้านนายนิรันด์ เหลือล้น – บ้านนายมาน เอ่ียมสะอาด) 
หมูท่ี ่8 
โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.เลียบคลองลำรี (บริเวณสุสานจีน) หมู่ที่ 9 
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์ สาขา ๑ หมูท่ี่ ๑ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.เลียบคลองลากค้อน หมู่ที่ 4 (ต่อจากเดิม) (อยู่ระหว่างดำเนนิการ) 
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนด้วยแอสฟัลท์ยางพารา เลียบคลองลากค้อน (ตั้งแต่สะพาน 
เจริญรัฐ-บริเวณถนนรถไฟ)  หมู่ที่ 5 (อยู่ระหว่างดำเนนิการ)   
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยเจริญรัฐ หมู่ที่ 5 (อยู่ระหว่างดำเนนิการ)  
โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.เลียบคลองลำรี (ต้ังแต่บ้านนายประเสริฐ อินเดริส เป็นต้นไป) หมู่ที่ 8 
(อยู่ระหว่างดำเนนิการ)   
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ซอยสินสุข หมู่ที่ 8 (อยู่ระหว่างดำเนนิการ)  
 
**เงินสะสม 2562 
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนเกาะดอน หมู่ที่ 1  
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนเกาะดอน หมูท่ี่ 4  
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยร่วมใจอุทิศ หมู่ที ่5   
โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางพาราแอสฟัลท์ตกิ (ตอ่จากเดิม- หลังโรงงาน เอส บี เฟอร์นิเจอร์) หมู่ที่ 8 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก (ต่อจากเดิมหน้าสุสานจีน-ถนนกาญจนาภเิษก) หมู่ที่ 9  
โครงก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านจิตรัตนา - คลองลำรี หมูท่ี่ 9   
 
**กันเงิน 2563 
โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน๊ะฮ์ฎอตุ้ล  อิสลาห์ หมูท่ี่ 2 
โครงการติดตัง้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทางเดินเท้าริมคลองลำโพ หมู่ที ่1, 4 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทางเดินเท้าริมคลองลำโพ หมู่ที่ 2,3 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมะหะหมัด หมู่ที ่9 (อยู่ระหว่างดำเนนิการ) 

 
1,388,000 
144,000 
790,000 

 
 

844,000 
800,000 

 
4,186,000 
350,000 

 
495,000 
950,000 

2,020,000 
2,145,000 

 
2,247,000 
4,309,000 

 
840,000 

 
 

9,917,000 
7,141,000 
2,850,000 
4,243,900 
3,940,000 

10,400,000 
 
 

1,388,000 
1,650,000 
1,700,000 
750,000 

 
 
 

/งบประมาณ... 
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**(งบประมาณประจำปี ๒๕64) 

(๑) โครงการลอกท่อระบายน้ำและดูดสิ่งปฏิกูล ตำบลละหาร 
 ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำและดูดสิ่งปฏิกูลตามหมู่บ้านจัดสรรและแหล่งชุมชนที่มีท่อระบาย

น้ำ เพ่ือการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.ละหารกำหนด ใช้งบประมาณ
ดำเนินการ 270,000 บาท 

 
(2) อุดหนุนค่าติดตั้ง/ขยายเขตประปานครหลวงในเขตพื้นที่ 
     ดำเนินการประสานการประปานครหลวง ติดตั้งวางท่อประปานครหลวงในชุมชน หรือการขยาย

เขตประปาในเขตพ้ืนที่ตำบลละหาร ใช้งบประมาณดำเนินการ 778,328.43 บาท 
 

  (3) โครงการติดตั้งกระจกมองโค้งบริเวณแยก หมู่ที่ 1-9 ตำบลละหาร 
 ติดตั้งกระจกมองโค้งบริเวณแยก แบบโพลีคาร์บอเนตพร้อมขายึด ทำจาก ABS+PC ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 นิ้ว พร้อมเสาเข็มเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว จำนวน 75 ชุด ตามแบบและรายการที่
อบต.ละหาร กำหนด ใช้งบประมาณดำเนินการ 472,000 บาท 

  
 

  (4) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลองลำรี (ถนนรถไฟ – บ้าน
โต๊ะไล) หมู่ที่ 1 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร 
หนา 0.07 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,750.00 ตารางเมตร ตามแบบและ
รายการก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหารกำหนด งบประมาณอนุมัติ 1,900,000 บาท 

-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน-   
 
  (5) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ถนนรถไฟ หมู่ที่ 1 

ก่อสร้างสถานีสูบน้ำโครงหลังคาเหล็ก ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร ติดตั้งเครื่อง
สูบน้ำ พร้อมประตูระบายน้ำ ตามแบบและรายการก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด  งบประมาณอนุมัติ 
1,000,000 บาท 

-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน-   
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(6) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คลองขุนนคร หมู่ที่ 2 
ก่อสร้างสถานีสูบน้ำโครงหลังคาเหล็ก ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร ติดตั้งเครื่อง

สูบน้ำ พร้อมประตูระบายน้ำ ตามแบบและรายการก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด  งบประมาณอนุมัติ 
1,300,000 บาท 

-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน-   
 

(7) โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองลำโพ (บริเวณมัสยิดอุ้ลยา) หมู่ที่ 3, 4 ตำบลละหาร 
ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง ขนาดกว้าง 2.40 เมตร ยาว 42.00 เมตร ตามแบบและรายการ

ก่อสร้างทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลละหารกำหนด งบประมาณอนุมัติ 920,000 บาท 
-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน-   

 
(8) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ลำรางร้านนมแพะ หมู่ที่ 4 

ก่อสร้างสถานีสูบน้ำโครงหลังคาเหล็ก ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร ติดตั้งเครื่อง
สูบน้ำ พร้อมประตูระบายน้ำ ตามแบบและรายการก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด  งบประมาณอนุมัติ 
1,300,000 บาท 

-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน-   
 

(9) โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต เลียบคลองลากค้อน (สะพานเจริญรัฐ 
– ถนนรถไฟ) หมู่ที่ 5  

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1 ,445 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.07 เมตร พ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 7 ,225.00 ตารางเมตร ตามแบบและรายการก่อสร้างที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลกำหนด งบประมาณอนุมัติ 5,900,000 บาท 

-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน-   
 

(10) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลองลากค้อน (หน้าหมู่บ้าน    
พิชามญชุ์) หมู่ที่ 5 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 479.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,395.00 ตารางเมตร ตามแบบและรายการก่อสร้างที่
องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด งบประมาณอนุมัติ 2,000,000 บาท 

-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน-   
 

(11) โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. เลียบคลองลากค้อน หลังโรงเรียนสุเหร่าลากค้อน (ต่อจากเดิม) 
หมู่ที่ 6 

ก่อสร้างเขื่อน คสล. ความยาว 145.00 เมตร สันเขื่อนกว้าง 1.20 เมตร หนา 0.50 เมตร 
ตามแบบและรายการก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหารกำหนด งบประมาณอนุมัติ 5,000,000 บาท 

-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัตกิันเงิน-   
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(12) โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. เลียบคลองลากค้อน หน้าบ้านผู้ใหญ่สมชาย หมู่ที่ 7 
ก่อสร้างเขื่อน คสล. ความยาว 145.00 เมตร สันเขื่อนกว่า 1.20 เมตร หนา 0.50 เมตร 

ตามแบบและรายการก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหารกำหนด งบประมาณอนุมัติ 5,000,000 บาท 
-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน-   

 

(13) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเจ๊ะไบ้ หมู่ที่ 7 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 365.00 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,460 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร และบ่อพัก คสล. ตามแบบและรายการก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลกำหนด งบประมาณอนุมัติ 2,300,000 บาท 

-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน-   
 

(14) โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กคลุมลานอเนกประสงค์ หน้าสุเหร่าเขียว หมู่ที่ 8 
ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร 

พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 286.00 ตารางเมตร ตามแบบและรายการก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหารกำหนด 
งบประมาณอนุมัติ 3,700,000 บาท 

-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน-   
 

(15) โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กคลุมลานอเนกประสงค์ หน้าโรงเรียนแสงประทีปรัฐ
บำรุง หมู่ที่ 9 

ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร 
พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 504.00 ตารางเมตร ตามแบบและรายการก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหารกำหนด 
งบประมาณอนุมัติ 4,700,000 บาท 

-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน-   
 

(16) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยประยูรหงส์ หมู่ที่ ๙ 
ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 910.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.20 เมตร 

พ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 5 ,460.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
และบ่อพักรางวี คสล. 2 ข้าง ตามแบบและรายการก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหารกำหนดงบประมาณ
อนุมัติ 9,000,000 บาท 

-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัตกิันเงิน-   
 

**ขยายเวลาเบิกจ่าย 2561 
(17) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยมิตรภาพ หมู่ที่ 4  

ก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 5.๐๐ เมตร ยาว 215.๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,075.00 ตารางเมตร ตามแบบท่ี อบต.ละหารกำหนด ใช้งบประมาณ 1,388,000 บาท 
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(18) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ข้างมัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ (แสงประทีป) หมู่ที่ 9 
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ความยาวรวม51.00 เมตร 

พร้อมบ่อพัก ตามแบบท่ี อบต.ละหารกำหนด ใช้งบประมาณ 144,000 บาท 

 
 

(19) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ซอยวากัฟและหลังโรงเรียนสุเหร่าลากค้อน หมู่ที่ 6 
ก่อสร้างสถานีสูบน้ำโครงหลังคาเหล็ก ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร พร้อมประตู

ระบายน้ำ จำนวน 2 แห่ง ตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด ใช้งบประมาณ 790,000 บาท 

 
 

 
**ขยายเวลาเบิกจ่าย 2562 

(20) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ซอยข้างโรงสี หมู่ที่ 2 
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.07 

เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1 ,150.00 ตารางเมตร  
ตามแบบท่ี อบต.ละหารกำหนด ใช้งบประมาณ 844,000 บาท 
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(21) โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนด้วยแอสฟัลท์ยางพารา เลียบคลองลากค้อน (บริเวณ
หน้าหมู่บ้านพิชามญชุ์) หมู่ที่ 5 

ก่อสร้างขยายไหล่ถนนด้วยแอสฟัลท์ยางพารา กว้าง 1.00 เมตร ยาว 479.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.07 เมตร พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 479.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด ใช้งบประมาณ 
800,000 บาท 

 
 

(22) โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.เลียบคลองลากค้อน หมู่ที่ 6 (ต่อจากเดิม) 
ก่อสร้างเขื่อน คสล. (ต่อจากเดิม) ยาว 145.00 เมตร สันเขื่อนกว้าง 1.20 เมตร หนา 0.50 

เมตร ตามแบบที ่อบต.ละหารกำหนด ใช้งบประมาณ 4,186,000 บาท 

 
 

(23) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยาง พารา (จากบ้านนายนิรันด์ เหลือล้น – บ้านนายมาน 
เอ่ียมสะอาด) หมู่ที่ 8 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 109.00 เมตรหนา 0.07 
เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 327.00 ตารางเมตร 
ตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด ใช้งบประมาณ 350,000 บาท 
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(24) โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.เลียบคลองลำรี (บริเวณสุสานจีน) หมู่ที่ 9 
ก่อสร้างเขื่อน คสล. ยาว 19.00 เมตร สันเขื่อนกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.50 เมตรตามแบบที่ 

อบต.ละหารกำหนด ใช้งบประมาณ 495,000 บาท 

 
 

(25) โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์ สาขา ๑ หมู่ที่ ๑ 
ก่อสร้างเขื่อน คสล. ยาว 19.00 เมตร สันเขื่อนกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.50 เมตรตามแบบที่ 

อบต.ละหารกำหนด งบประมาณอนุมัต ิ950,000 บาท 
-อยู่ระหว่างดำเนินการ-   

 

(26) โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.เลียบคลองลากค้อน หมู่ที่ 4 (ต่อจากเดิม) 
ก่อสร้างเขื่อน คสล. (ต่อจากเดิม) ยาว 96.00 เมตร สันเขื่อนกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.50 

เมตร ตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด งบประมาณอนุมัติ 2,020,000บาท 
-อยู่ระหว่างดำเนินการ-   

 

(27) โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนด้วยแอสฟัลท์ยางพารา เลียบคลองลากค้อน (ตั้งแต่
สะพานเจริญรัฐ-บริเวณถนนรถไฟ)  หมู่ที่ 5 

ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนด้วยแอสฟัลท์ยางพารา ช่วงที่ 1 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 905.00 
เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 0.80 เมตร ยาว 40.00 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.07 เมตร พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,437.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด งบประมาณอนุมัติ 
2,145,000 บาท 

-อยู่ระหว่างดำเนินการ-   
 

(28) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยเจริญรัฐ หมู่ที่ 5 
ก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาว 

344.00 เมตร 2 ฝั่ง และปูยางแอสฟัลท์ยางพารา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 344.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,720.00 ตารางเมตรตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด งบประมาณอนุมัติ 2,247,000 บาท 

-อยู่ระหว่างดำเนินการ-   
 

(29) โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.เลียบคลองลำรี (ตั้งแต่บ้านนายประเสริฐ อินเดริส เป็นต้นไป) หมู่ที่ 8 
ก่อสร้างเขื่อน คสล. (ต่อจากเดิม) ยาว 145.00 เมตร สันเขื่อนกว้าง 1.20 เมตร หนา 0.50 

เมตรตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด งบประมาณอนุมัติ 4,309,000 บาท 
-อยู่ระหว่างดำเนินการ-   
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(30) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ซอยสินสุข หมู่ที่ 8 
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 410.00 เมตร หนา 0.05 

เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,435.00 ตารางเมตร 
ตามแบบท่ี อบต.ละหารกำหนด งบประมาณอนุมัติ 840,000 บาท 

-อยู่ระหว่างดำเนินการ-   
 

**เงินสะสม 2562 
(31) โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนเกาะดอน หมู่ที่ 1 

ก่อสร้างขยายไหล่ทาง ขนาดกว้าง 10.00  เมตร ยาว 538.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.80 เมตร 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 5,380 ตารางเมตร ตามแบบและรายการก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ใช้งบประมาณ 
9,917,000 บาท 

 
 

(32) โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนเกาะดอน หมู่ที่ 4 
ก่อสร้างขยายไหล่ทาง ขนาดกว้าง 10.00  เมตร ยาว 400.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.80  เมตร 

พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตรตามแบบและรายการก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ใช้งบประมาณ 
7,141,000 บาท 

 
 

(33) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยร่วมใจอุทิศ หมู่ที่ 5   
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว445.00 

เมตร แอสฟัลท์ติกหนาเฉลี่ย 0.07 เมตร พ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,225 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3)  พร้อมบ่อพักรางวีไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบและรายการก่อสร้างที่
องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ใช้งบประมาณ 2,850,000 บาท 
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(34) โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก (ต่อจากเดิม - หลังโรงงาน เอส บี 
เฟอร์นิเจอร์) หมู่ที่ 8 

ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1 ,178.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ พ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า  7 ,068 ตารางเมตร ตามแบบและรายการ
ก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ใช้งบประมาณ 4,243,900 บาท 

 
 

(35) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก (ต่อจากเดิมหน้าสุสานจีน-ถนนกาญจนา
ภิเษก) หมู่ที่ 9 

ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1 ,169.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ พ้ืนที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 7,014 ตารางเมตร ตามแบบและ
รายการก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ใช้งบประมาณ 3,940,000 บาท 

 
 

(36) โครงก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านจิตรัตนา - คลองลำรี หมู่ที่ 9   
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,245.00 เมตร คอนกรีตหนา 

0.20 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์ กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักรางวี คสล. ไหล่ทางคอนกรีต 
พ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 9,960 ตารางเมตร ตามแบบและรายการก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
ใช้งบประมาณ 10,400,000 บาท 
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**กันเงิน 2563 
(37) โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน๊ะฮ์ฎอตุ้ล  อิสลาห์ หมู่ที่ 2 

ดำเนินการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมลานอเนกประสงค์ กว้าง 9.50 เมตร ยาว 20.00 
เมตร ความสูง 4.00 เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 190.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด ใช้งบประมาณ 
1,388,000 บาท 

 
 

(38) โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทางเดินเท้าริมคลองลำโพ หมู่ที่ 1, 4 
ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วยแผงโซล่าเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 100 

วัตต์ แบบ Poly or Mono Crystalline เสาสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร ทำจากเหล็กชุบ Galvanize ตู้ควบคุมการทำงาน 
และระบบควบคุมการทำงานอัติโนมัติ โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ แบตเตอรี่แรงดันไฟฟ้า 12V ขนาดไม่
น้อยกว่า 80 AH ความยาวไม่น้อยกว่า 1,570.00 เมตร จำนวน 33 ต้น ตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด อนุมัติ
งบประมาณ 1,650,000 บาท 

(-อยู่ระหว่างดำเนินการ-) 
 

(39) โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทางเดินเท้าริมคลองลำโพ หมู่ที่ 2, 3 
ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วยแผงโซล่าเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 100 

วัตต์ แบบ Poly or Mono Crystalline เสาสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร ทำจากเหล็กชุบ Galvanize ตู้ควบคุมการทำงาน 
และระบบควบคุมการทำงานอัติโนมัติ โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ แบตเตอรี่แรงดันไฟฟ้า 12V ขนาดไม่
น้อยกว่า 80 AH ความยาวไม่น้อยกว่า 1,570.00 เมตร จำนวน 34 ต้น ตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด อนุมัติ
งบประมาณ 1,700,000 บาท 

(-อยู่ระหว่างดำเนินการ-) 
 

(40) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมะหะหมัด หมู่ที่ 9 
ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 121.00 เมตร คอนกรีตหนา 

0.15 เมตร พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 484.00 ตารางเมตร ไหล่ตามสภาพ  พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) และบ่อพักน้ำ ตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด อนุมัติงบประมาณ 
750,000 บาท 

(-อยู่ระหว่างดำเนินการ-) 
 
 

/2. ยุทธศาสตร์... 
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2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยนื 
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ การสร้างและปลูกจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม บำรุงรักษา อนุรักษ์ พัฒนาและฟ้ืนฟู เพ่ือการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งจัดหาพลังงานทดแทนและควบคุมมลพิษ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและ
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 
 

ลำดบัท่ี โครงการ/กิจกรรม จำนวนงบประมาณ 
1 กำจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ตำบลละหาร 

(ค่ากำจดัขยะมูลฝอยให้กับ อบจ. นนทบุรี) 
1,591,031.25 

2 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมสถานประกอบการ            
เชิงนิเวศตำบลละหาร บูรณาการร่วมกับโครงการเฝ้าระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน ๑ 

18,000 

๓ จดัซื้อถังขยะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภท 473,400 
๔ โครงการคลองสวยน้ำใส 313,000 
๕ โครงการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมพลังงานทดแทน 67,875 

    
 

(๑) กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลละหาร (ค่ากำจัดขยะมูลฝอยให้กับ อบจ. นนทบุรี) 
      ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอยให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ในการ

บริหารจัดการดูแลบ่อฝังกลบขยะ ในอัตราตามที่ อบจ.นนทบุรี กำหนด ใช้งบประมาณดำเนินการ 1,591,031.25 บาท 
 

   
 

(2) โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมสถานประกอบการเชิงนิเวศตำบลละหาร บูรณา
การร่วมกับโครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน ๑ 

      ดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ แจ้งเตือน แก้ไขปัญหาเบื้องต้น เกี่ยวกับระบบตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมทางอากาศ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และจัดทำรายงานผลและสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศ ใช้
งบประมาณดำเนินการ 18,000 บาท 
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 (3)  จัดซือ้ถงัขยะรองรับขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลละหาร  
ดำเนินการจัดซื้อถังขยะรองรับขยะมูลฝอยเพ่ือตั้งวางในชุมชน ครัวเรือน ในพ้ืนที่ตำบลละหาร ตาม

ขนาดและแบบที่ อบต.ละหารกำหนด ใช้งบประมาณดำเนินการ 473,400 บาท 

 
 
 (๔) โครงการคลองสวยน้ำใส  

 ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในลำคลองพ้ืนที่ตำบลละหาร และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลิ่งริม
คลองต่างๆ ตามรายละเอียดที่ อบต.ละหารกำหนดใช้งบประมาณดำเนินการ 48,970 บาท 

 
 

 (๕) โครงการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมพลังงานทดแทน 
ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 

80 คน ใช้งบประมาณดำเนินการ 67,875 บาท 

 
 

  
/3. ยุทธศาสตร์... 
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3.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม 
 โครงการและกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสในการพัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ 

ในลักษณะเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
อันจะก่อให้เกิดการผลิตและการจำหน่ายที่สามารถส่งเสริมตลาดจากการรองรับสินค้าของชุมชนและยังมีโอกาส       
ในพัฒนาด้านการท่องเที่ยวภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มอาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือยกระดับมาตรฐานของ
สินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับกันอย่างแพร่หลายดำเนินการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น           
เพ่ือกระตุ้นชุมชนในการเรียนรู้เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์และความโดดเด่น สามารถสร้างสรรค์แนวคิด   
ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีความทันสมัยกับกระแสนิยมของผู้บริโภคโดยไม่ทำลาย
สิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
 

 ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม จำนวนงบประมาณ 
1 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนตำบลละหาร 89,655 
๒ โครงการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด 32,075 
3 โครงการฝึกอบรมการผลิตอาหารสัตว์ 40,740 
4 โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดภูฐานและการทำก้อนเชื้อเห็ด  34,360 

  
 

   (๑) โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนตำบลละหาร 
         ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนผู้สนใจในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในตำบลละหาร จำนวน 40 คน ใช้งบประมาณดำเนินการ 89,655 บาท 

 
 

(๒) โครงการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด 
ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มอาชีพและผู้ที่สนใจให้สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมและเพ่ิม

มูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ จำนวน 40 คน ใช้งบประมาณดำเนินการ 32,075 บาท 
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  (๓) โครงการฝึกอบรมการผลิตอาหารสัตว์ 
    อบรมเทคนิคการผลิตอาหารสัตว์น้ำ เช่น  กุ้ง ปลา กบ และให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเลี้ยง ต้นทุน

การเลี้ยงอาหารสัตว์น้ำ จำนวน 50 คน  ใช้งบประมาณดำเนินการ 40,740 บาท 

 
 
  (๔) โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดภูฐานและการทำก้อนเชื้อเห็ด  

     ให้ความรู้การเพาะเลี้ยงและการทำก้อนเชื้อเห็ดภูฐาน จำนวน 50 คน  ใช้งบประมาณดำเนินการ 
34,360 บาท 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๔. ยุทธศาสตร์... 
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้กา้วหน้า ปลอดภัยและย่ังยืน 
     ไดใ้หค้วามสำคัญกับการจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ ในท้องถิ่นเป็นการพัฒนาเพ่ือส่งเสริม

และยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเต็มศักยภาพ สร้างแหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มี คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ให้ ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน            
สร้างประชาคมในการป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวังปัญหาและต่อต้านยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล สนับสนุนการจัด
สวัสดิการชุมชน การคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มี
คุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมากขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชน
ยังได้รับโอกาสในการพัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ ในลักษณะเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่นตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข ป้องกันโรค และมี
การเฝ้าระวัง รักษามาตรฐานการบริการสาธารณสุข โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรูปแบบของอาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชน (อสม.) โดยให้การบริการสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันในทุกพ้ืนที่และครอบคลุมใน 
ทุก ๆ ด้าน และการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการพัฒนาความเจริญ
และความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นโดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาภายใต้แนวคิดของการสร้างความมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาด้วยวิธีการ รูปแบบ และโอกาสต่าง ๆ ทั้งในการรับฟังความคิดเห็น การจัดกิจกรรม 
ในลักษณะการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกภาคส่วน รวมทั้งการจัดให้มีการเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชน เพ่ือร่วมกันเป็น
ส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนชุมชนมีการเรียนรู้ ทีจ่ะก้าวไปสู่การพัฒนาพร้อม ๆ กัน จึงได้จัดทำโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
จำนวน

งบประมาณ 
1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 64,100 
๒ โครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนศักยภาพสมาชิก อปพร. 33,750 
๓ โครงการสงเคราะห์ประชาชนในพ้ืนที่ 5,240 
๔ โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้าน สาธารณภัย อุทกภัย ภัยทางน้ำและวาตภัย 66,800 
๕ โครงการอบรมการใช้ถังดับเพลิงและซ้อมแผนดับเพลิงแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน

ในพ้ืนที่ 
93,600 

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   2,583,105 
๗ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 3,112,062.84 
๘ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 5,598,000 
๙ โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะลอย หมู่ที่ ๓ 1,300,000 

๑๐ โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมูไฮยิดดีน หมู่ที่ ๖ 442,000 
๑๑ โครงการจัดการศึกษาอบรมการรณรงค์เพ่ือต่อต้านและป้องกันยาเสพติดสำหรับ

เยาวชน (D.A.R.E.) 
90,725 

๑๒ โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการทำหมันแมว, สุนัขในพื้นที ่ 49,025 
13 โครงการตำบลละหารปลอดโรคไข้เลือดออก 253,950 
14 โครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 419,240 
๑๕ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) 22,760 
๑๖ โครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 49,356.72 
17 โครงการรณรงคป์้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 92,000 

 
/18 โครงการ... 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
จำนวน

งบประมาณ 
18 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้า

ฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยะราชนารี 
102,540 

19 โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักผู้พิการ 11,850 
๒๐ โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์) 19,599,200 
21 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ (เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์) 4,644,600 
22 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค)์ 36,500 
23 สนับสนุนและการบูรณาการเพ่ือบรรเทาทุกข์ด้านสาธารณภัยให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 3,218,284.24 
๒๔ สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ 520,000 
25 โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขันติธรรม หมู่ที่ 7  (ขออนุมัติกันเงิน) 420,000 
๒6 โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุเหร่าเขียว หมู่ที่ 8 (ขออนุมัติกันเงิน) 300,000 
27 โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงประทีป หมู่ที่ 9 (ขออนุมัติกันเงิน) 350,000 

 
 
 

(๑) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
     ดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจและรณรงค์สร้างจิตสำนึกเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ใช้งบประมาณ

ดำเนินการ 64,100 บาท 

 
 

(๒) โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนศักยภาพสมาชิก อปพร. 
      ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพ่ือ

เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ พัฒนาศักยภาพ ทักษะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใช้งบประมาณ
ดำเนินการ 33,750 บาท 
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(๓) โครงการสงเคราะห์ประชาชนในพื้นที่ 
      ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทุกครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากภัยพิบัติ     ที่เกิดขึ้นใน

พ้ืนที่ ใช้งบประมาณดำเนินการ 5,240 บาท 
 

(๔) โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านสาธารณภัย อุทกภัย ภัยทางน้ำและวาตภัย  
      ดำเนินการจัดฝึกอบรมส่งเสริมการให้ความรู้ด้านสาธารณภัย อุทกภัย ภัยทางน้ำและวาตภัย             

แก่ประชาชนทั้ง ๙ หมู่บ้าน ใช้งบประมาณดำเนินการ 66,800 บาท 

 
 
(๕) โครงการอบรมการใช้ถังดับเพลิงและซ้อมแผนดับเพลิงแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ 
     ดำเนินการจัดฝึกอบรมวิธีการใช้ถังดับเพลิงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และซ้อมแผนดับเพลิงแก่เด็ก 

เยาวชนและประชาชน ในพ้ืนทีใ่ช้งบประมาณดำเนินการ 93,600 บาท 

 
                     
(๖) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   
      ดำเนินการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ อาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู, ค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็ก และค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) ใช้งบประมาณดำเนินการ 2,583,105 บาท 

 
 

/(๗) โครงการ... 
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(๗) โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  
      ดำเนินการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้เด็กเล็กและนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ชั้นประถมปีที่ ๖ 

สังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน และเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต. ละหาร ทั้ง 7 ศูนย์ ใช้งบประมาณ
ดำเนินการ 3,112,062.84 บาท 

 

 
 

(8) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 
      ดำเนินการอุดหนุนอาหารกลางวันให้เด็กเล็กและนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ชั้นประถมปีที่ ๖ ในเขต

พ้ืนที่ จำนวน ๔ โรงเรียน ใช้งบประมาณดำเนินการ 5,598,000 บาท 
 

(9) โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะลอย หมู่ที่ ๓ 
ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 

160.00 ตารางเมตร พร้อมรั้วสแตนเลส สูง 1.50 เมตร ยาว 26.00 เมตร ตามแบบที่ อบต. ละหาร กำหนด        
ใช้งบประมาณดำเนินการ 1,300,000 บาท 

 
 
 

 /(10) โครงการ... 
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(10) โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมูไฮยิดดีน หมู่ที่ ๖  
      ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมูไฮยิดดีน โดยการทาสีอาคารภายนอกและภายในทั้งหมด พ้ืนที่ 

650.00 ตารางเมตร ติดตั้งรั้วสแตนเลส สูง 1.50 เมตร ยาว 43.00 เมตร พร้อมประตู ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 
12”x12” กันลื่น 147.00 ตารางเมตร ก่อสร้างเสาธงฐานขนาด กว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร สูง 6.00 
เมตร ตามแบบที่ อบต.ละหาร กำหนด ใช้งบประมาณดำเนินการ 442,000 บาท  

 

(๑1) โครงการจัดการศึกษาอบรมการรณรงค์เพื่อต่อต้านและป้องกันยาเสพติดสำหรับเยาวชน (D.A.R.E.) 
ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการฯ เพ่ือควบคุมการขยายตัวของยาเสพติดและลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด

ในโรงเรียน และเพ่ือให้เยาวชนรู้ทันโทษภัยและวิธีการป้องกันยาเสพติด ใช้งบประมาณดำเนินการ 90,725บาท 

 
 

(12) โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการทำหมันแมว, สุนัขในพื้นที่ 
        ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันแมว, สุนัขในพ้ืนที่ ลดความเสี่ยง

การติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คน ใช้งบประมาณดำเนินการ 49,025 บาท 

 
 

(๑3) โครงการตำบลละหารปลอดโรคไข้เลือดออก 
       ดำเนินการจัดทำสื่อความรู้ต่างๆ เช่นป้ายโฆษณา แผ่นพับ เอกสาร ฯลฯ กิจกรรมพ่นและกำจัดแหล่ง

เพาะพันธุ์ยุงลาย จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ หรือนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ในวันสำคัญ หรืองานสำคัญ 
และรายงานและสรุปผลการดำเนินงาน ใช้งบประมาณดำเนินการ 253,950 บาท  
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(14) โครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 
        ดำเนินการจัดทำสื่อให้ความรู้โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ และ

รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการระบาดของโรค เอกสารความรู้ แผ่นพับ โปสเตอร์ ฯลฯ จัดอบรม/ให้สุขศึกษาใน
เชิงรุกแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยในเขตพ้ืนที่ตำบลละหาร, ออกฉีดพ่นย้ำยาฆา่เชื้อ 

 
 

(๑5) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) 
        จัดอบรม/สาธิต/ปฏิบัติการให้ความรู้การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง โดย

มีกลุ่มเป้าหมาย  เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงในเขตพ้ืนที่ตำบลละหาร หมู่ ๑ - ๙ หมู่บ้านละ ๕๐ คน 
รวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า ๔๕๐ คน  ใช้งบประมาณดำเนินการ 22,760 บาท   

 
(๑6) โครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 
        ดำเนินการอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร อบรมให้ความรู้

กับผู้สัมผัสอาหาร, ตรวจ ประเมิน รับรอง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหารที่เข้าร่วมโครงการ ประชาสัมพันธ์
รายชื่อร้านที่ได้รับการตรวจประเมิน/รับรอง ใช้งบประมาณดำเนินการ 49,356.72 บาท  

 
 

(๑7) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
        ดำเนินการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคตามช่วงฤดูการระบาดของโรค เอกสารความรู้ 

แผ่นพับ ฯลฯ การให้สุขศึกษา/อบรมความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่างๆในเชิงรุกแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยใน
เขตพ้ืนทีต่ำบลละหาร รายงานและสรุปผลการดำเนินงาน ใช้งบประมาณดำเนินการ 92,000 บาท 

 
 
 
 
 
 

(18) โครงการ... 
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 (๑8) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระ
ศรีสวางควัฒนวรขัตติยะราชนารี 
                  ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข/แมวในเขตพ้ืนที่ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า/แมวทั้งท่ีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตพ้ืนที่ ใช้งบประมาณดำเนินการ 102,540 บาท 

 
 

(๑9) โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักผู้พิการ 
      ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่ผู้พิการและผู้ดูแลให้มีความรู้สิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้พิการ จำนวน 50 คน       

ใช้งบประมาณดำเนนิการ 11,850 บาท 

 
 
 (20) สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 
                 ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในการดำรงชีวิตในเบื้องต้นได้ทันท่วงที           
อย่างต่อเนื่อง เพียงพอและทั่วถึงทุกรายตามอัตราที่มีสิทธิ์ได้รับ ใช้งบประมาณดำเนินการ 19,599,200 บาท         
(เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์) 
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 (๒1) สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ  
        ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการในการดำรงชีวิตในเบื้องต้นได้ทันท่วงทีอย่าง

ต่อเนื่อง เพียงพอและท่ัวถึงทุกรายตามอัตราที่มีสิทธิ์ได้รับ ใช้งบประมาณดำเนินการ 4,644,600 บาท (เงินอุดหนุน
ทั่วไประบวัุตถุประสงค์) 

                            
 
(๒2) สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
        ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในการดำรงชีวิตในเบื้องต้นได้ทันท่วงทีอย่าง

ต่อเนื่อง เพียงพอและทั่วถึงทุกรายตามอัตราที่มีสิทธิ์ได้รับ ใช้งบประมาณดำเนินการ 36,000 บาท (เงินอุดหนุน
ทั่วไประบุวัตถุประสงค์) 

 
 

 (๒3) สนับสนุนและการบูรณาการเพื่อบรรเทาทุกข์ดา้นสาธารณภัยให้แก่ประชาชนในพืน้ที ่ 
                  ดำเนินการสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากสาธารณภัยต่าง ๆ     
ที่เกิดขึ้นในเขตตำบลละหาร เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ฯลฯ โดยจ่ายจากเงินสำรองจ่าย           
ใชง้บประมาณดำเนินการ 3,218,284.24 บาท 
 

(๒4) สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
        สมทบงบประมาณเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น พ้ืนที่ตำบลละหาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

50 เพ่ือการดำเนินกิจกรรม/โครงการของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นใช้งบประมาณ
ดำเนินการ 520,000 บาท 

 
(๒5) โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขันติธรรม หมู่ที่ 7  
        ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขันติธรรม โดยการทาสีอาคารภายนอกและภายในทั้งหมด พ้ืนที่ 

650.00 ตารางเมตร ต่อเติมหลังคาโครงเหล็ก ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง และขนาดกว้าง 
0.80 เมตร ยาว 4.20 เมตร ติดตั้งรั้วสแตนเลส สูง 1.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร พร้อมประตู ตามแบบที่      
อบต.ละหาร กำหนด งบประมาณอนุมัติ 420,000 บาท 

-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน- 
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(๒6) โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุเหร่าเขียว หมู่ที ่8   
        ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุเหร่าเขียว โดยการทาสีอาคารภายนอกและภายในทั้งหมด พ้ืนที่ 

650.00 ตารางเมตร และทาสีโครงหลังคาเหล็กด้านหน้า พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร เสริมความสูงรั้ว
เหล็กด้านหน้า 1.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ตามแบบท่ี อบต.ละหาร กำหนดงบประมาณอนุมัติ 300,000 บาท 

-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน- 
 

(๒7) โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงประทีป หมู่ที่ 9   
        ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงประทีป โดยการทาสีอาคารภายนอกและภายในทั้งหมด พื้นที่ 

650.00 ตารางเมตร และทาสีโครงหลังคาเหล็กด้านหน้า พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ทาสีห้องน้ำ พ้ืนที่ 
50.00 ตารางเมตร ทาสีพร้อมปรับปรุงรั้วรอบ ศพด. ความยาว 84.80 เมตร ปูพ้ืนกระเบื้องเคลือบขนาด 
12”x12” กันลื่น 48.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ละหาร กำหนด งบประมาณอนุมัต ิ350,000 บาท 

-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/5. ยุทธศาสตร์... 
 
 



                            รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 หนา้ | 72 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซยีน        

มุ่งเน้นและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง  
ที่ดี (ธรรมาภิบาล) เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหารเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีส่วนร่วมและ
มีความรับผิดชอบการดำเนินงานที่สำคัญ ๆ โดยมีการจัดทำโครงการ ดังนี้   

    

ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
จำนวน 

งบประมาณ 
1 โครงการจัดเวทีประชาคม - 
๒ โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน- 
497,000 

๓ โครงการก่อสร้างห้องเก็บของด้านหลังเวท ี-อยู่ระหว่างดำเนินการ- 300,000 
๔ โครงการก่อสร้างห้องเก็บของภายใน อบต.ละหาร -อยู่ระหว่างดำเนินการ- 1,172,000 

 
(1) โครงการจัดเวทีประชาคม 
      ดำเนินการจัดเวทีประชาคมเพ่ือนำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือแผนพัฒนาอ่ืนๆ ตามระเบียบ

กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ใช้งบประมาณ
ดำเนินการ - บาท 

 
 

(2) โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
     ดำเนินการจ้างเหมาบริษัทเอกชนจัดทำระบบแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อนุมัตงิบประมาณ 497,000 บาท 
-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน- 

 
 
 
 

/(3) โครงการ... 
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(3) โครงการก่อสร้างห้องเก็บของด้านหลังเวที 
     ก่อสร้างห้องเก็บด้านหลังเวที ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 37.50 

ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ละหาร กำหนด อนุมัตงิบประมาณ 300,000 บาท 
-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน- 

 
 

(4) โครงการก่อสร้างห้องเก็บของภายใน อบต.ละหาร 
     ก่อสร้างห้องเก็บด้านหลังเวที ขนาดกว้าง 4.00-6.50 เมตร ยาว 21.00 เมตร  2 ชั้น พ้ืนที่รวมไม่น้อย

กว่า 208.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ละหาร กำหนด อนุมัติงบประมาณ 1,172,000 บาท 
-อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติกันเงิน- 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซยีน        

สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนในเขตตำบลมีความรู้ความเข้าใจในประเพณีอันดีงามเพ่ืออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและพัฒนาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและมีวิถีชีวิตที่ดีงามบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมนำสู่สังคมสันติสุข
อย่างยั่งยืน ดังนี้ ดังนี้   

    

ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
จำนวน 

งบประมาณ 
1 โครงการจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ 47,400 

 
(1) โครงการจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ 
     ดำเนินการจัดจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนเกิดความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อนุมัตงิบประมาณ 47,400 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1.4 ผลที่ได้รับ... 
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๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนนิงาน   
    

แบบท่ี 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเอง 
 
 

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินงาน 
ไม่มีการ

ดำเนินงาน 
 ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น    

2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่    

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ    

4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น    

5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น    

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
  
  

ส่วนที ่2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น 

7.  มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานขอ้มูล    
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน    
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น    
10. มีการกำหนดวิสัยทัศนแ์ละภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกบั 
      ศักยภาพของท้องถิ่น 

 
  
  

11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกจิหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
  
  

12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน    

13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น    
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด    
16. มีการอนมุัตแิละประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา    
17. มีการจัดทำบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร์ 

   

18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์
   

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรอืไม่ 
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    แบบที ่2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส 
  

คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน   
ทุก ๆ ๔ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - มกราคม หรือไตรมาสที่ 1 , เดือนกุมภาพันธ์ -
พฤษภาคม หรือไตรมาสที ่2 และ เดอืนมิถุนายน - กันยายน หรือไตรมาสที่ ๓ 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป    
1.  ชือ่  องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี 
2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 
          ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ม.ค.)       ไตรมาสที่ 2 (ก.พ. – พ.ค.)       ไตรมาสที่ ๓ (มิ.ย. – ก.ย.) 
 

ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน    
๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖๕)  

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ปีที่ 1  พ.ศ. 256๑ ปีที่ 2  พ.ศ. 256๒ ปีที่ 3  พ.ศ. 25๖๓ ปีที่ ๔  พ.ศ. 25๖๔ ปีที่ ๕  พ.ศ. 25๖๕ รวม 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

 1. ด้านการพัฒนา
เมืองนนทบุรีเพื่อ    
การอยูอาศัยของ
ประชาชนอย่างมี
ความสุข 

66 2,046,881,000 69 267,841,000 56 314,678,000 65 151,419,500 60 88,100,000 317 2,869,419,500 

 2. ด้านการเสริม 
สร้างและพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอย่าง
ยัง่ยืน  

26 13,749,000 27 9,690,000 33 44,620,000 26 11,290,000 26 9,340,000 138 88,689,000 

 3. ด้านการเสริม 
สร้างและพัฒนา
เศรษฐกิจสรา้งสรรค์
ได้มาตรฐานและมี
มูลค่าเพิ่ม  

12 2,500,000 12 2,460,000 18 3,010,000 15 2,710,000 18 3,910,000 75 14,590,000 

 4. ด้านการพัฒนา
ด้านทรัพยากรมนุษย์
และสังคมใหก้าวหนา 
ปลอดภัย และยั่งยืน  

86 66,431,870 86 62,265,200 87 7๑,๘27,200 91 63,632,200 91 66,737,200 444 331,693,670 

 5. ด้านการพัฒนา 
การบริหารจัดการให
มีประสิทธิภาพและ
สามารถรองรับการ 
เขาสู่ประชาคม
อาเซียนได้  

15 12,600,000 14 8,800,000 17 11,553,000 14 9,850,000 14 9,950,000 76 53,353,000 

 6. ด้านการพัฒนา     
สงเสริมและอนุรกัษ
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารตีประเพณี      
ภูมิปัญญาทองถ่ินอัน
ดีงาม 

15 11,420,000 17 13,420,000 13 8,920,000 12 8,820,000 12 9,220,000 69 51,800,000 

รวม 220 2,153,581,870 225 364,476,200 224 454,608,200 223 247,721,700 221 187,257,200 1,119 3,409,545,170 

         

 
/๔. ผลการดำเนินงาน… 
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๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

      ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 

ลำดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวน
โครงการ

ตาม
แผนพัฒนา 

จำนวน
โครงการ 
ที่ได้รับ
อนุมัติ 

จำนวน
โครงการที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

จำนวนงบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

ที่อยู่ 
ระหว่าง

ดำเนินการ 

จำนวน 
งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการที่

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 

จำนวนงบประมาณ 
(บาท) 

๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อ   
การอยอูาศัยของประชาชน 
อย่างมีความสุข 

64 17 3 1,520,328.43 13 44,020,000 1 2,000,000 

๒ การเสริมสร้างและพัฒนา   
การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
อย่างยั่งยืน  

26 13 5 2,463,306.25 - - 8 540,000 

๓ การเสริมสร้างและพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ 
มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม  

๑5 6 ๔ 196,830 - - 2 160,000 

๔ การพัฒนาด้านทรัพยากร 
มนุษยแ์ละสังคมใหก้าวหนา 
ปลอดภัย และยั่งยืน  

91 53 ๒4 42,408,689 3 1,070,000 26 5,230,000 

๕ การพัฒนาการบริหาร 
จัดการใหมีประสิทธิภาพ 
และสามารถรองรับการ 
เขาสูป่ระชาคมอาเซียนได้  

๑4 6 1 64,400 1 497,000 4 1,400,000 

๖ การพัฒนาสงเสริมและ 
อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณ ีภูมิปญัญา  
ทองถิ่นอันดีงาม 

12 ๙ 1 47,400 - - 8 1,970,000 

รวมทั้งสิ้น ๒๒2 ๑๐4 38 46,700,953.68 17 45,587,000 49 11,300,000 

 
       
 
 
  * จำนวนโครงการที่สำเรจ็ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ  55 x ๑๐๐/222 = ร้อยละ ๒4.77 

           ** จำนวนโครงการที่สำเร็จตามแผนการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ  55 x ๑๐๐/๑04 = รอ้ยละ 52.88                       
 
 
 
 
 
 

/แบบที่ ๓... 
 

5๕  โครงการ 
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 แบบที่ 3  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
 
                   เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานประมาณ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
    ชื่อ       องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร      . 
    วันที่รายงาน       30  กันยายน  2564     . 

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
   ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ส่วนที่ ๓... 
 

 

 จำนวนโครงการ 
ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการที่ จำนวนโครงการ 

 ปรากฏอยู่ในแผน ที่ได้ปฏิบัติ 
 ๑) การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 64 3 
 ๒) การเสริม สร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอมอย่างยั่งยืน  
26 5 

 ๓) การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไดม้าตรฐานและมีมูลคา่เพ่ิม  15 4 
 ๔) การพัฒนาด้านทรัพยากร มนุษย์และสังคมใหก้าวหนา ปลอดภัย และยัง่ยืน  91 24 
 ๕) การพัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสู่

ประชาคมอาเซียนได้  
14 1 

 ๖) การพัฒนาสงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา     
ทองถิน่อันดีงาม 

12 1 

รวม 222 38 
                                                                                                คิดเป็นร้อยละ 17.12 
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ส่วนที ่3  ผลการดำเนินงาน 
             รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

โดยฝ่ายนโยบายและแผน ได้จัดทำแบบสอบถามตามแบบของกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือศึกษา              
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร และเพ่ือสำรวจความพึงพอใจ           
ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหารในภาพรวม โดยใช้แบบสอบถามที่สำรวจความพึงพอใจ
ประชาชนครอบคลุม 9 หมู่บ้าน จำนวน ๑,00๐ ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จำนวน 337 ชุด คิดเป็น         
ร้อยละ 33.70 โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
โดยแยกตามข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน  
เพศ 
   ชาย 128 
   หญิง 209 
อายุ 
   ต่ำกว่า 20 ป ี 22 
   20 - ๓0 ป ี 52 
   ๓๑ - ๔0 ป ี 112 
   41 - ๕0 ป ี 68 
   ๕1 - ๖0 ป ี 46 
   มากกว่า 6๐ ปี 37 
ระดับการศึกษา 
   ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 31 
   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 86 
   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 52 
   ปริญญาตรี 132 
   สูงกว่าปริญญาตรี 27 
   อ่ืน ๆ (ไม่ระบุ) 9 
อาชีพ 
   รับราชการ 23 
   พนักงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ 86 
   ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  84 
   รบัจ้าง 102 
   นักเรียน/นักศึกษา    12 
   เกษตรกร 3 
   อ่ืน ๆ (ไม่ระบุ) 27 

 

 
/การประเมิน... 
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การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนนิงานตามแผนพัฒนาของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหารในภาพรวม 

 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 26.98 63.72 9.30 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 23.26 66.51 10.23 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 19.07 70.23 10.70 
4.  มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 19.53 67.44 13.02 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 16.28 70.70 13.02 
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 15.81 66.98 17.21 
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  16.28 65.58 18.14 
8.  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 18.60 63.26 18.14 
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 17.67 66.98 15.35 

รวมเฉลี่ย 19.28 66.82 13.90 
 

 
การประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนน (10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.89 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.94 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.87 
4.  มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.84 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.89 
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 6.91 
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.90 
8.  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.94 

ภาพรวมเฉลี่ย 6.90 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /ยุทธศาสตร์ที ่๒... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย่างยั่งยืน 
         ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนน (10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.98 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 6.95 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.95 
4.  มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.84 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.80 
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 6.90 
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.85 
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.92 

ภาพรวมเฉลี่ย 6.90 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไดม้าตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิม 
         ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนน (10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.00 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 7.03 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.98 
4.  มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.95 
5.  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.94 
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.03 
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.92 
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.02 

ภาพรวมเฉลี่ย 6.99 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพฒันาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมใหก้าวหนา ปลอดภัย และยั่งยืน 
         ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนน (10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.00 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.02 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.95 
4.  มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.93 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.89 
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ำหนด 6.90 
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.90 
8.  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.98 

ภาพรวมเฉลี่ย 6.94 
/ยุทธศาสตร์ที่ ๕...   
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ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสู่ประชาคมอาเซียนได้               
          ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนน (10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๖.77 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.79 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.77 
4.  มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.81 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.76 
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 6.79 
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.80 
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.82 

ภาพรวมเฉลี่ย 6.78 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาสงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิน่อันดีงาม 
         ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนน (10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรว่มในโครงการ/กิจกรรม 6.93 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.93 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.80 
4.  มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.83 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.87 
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 6.88 
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.85 
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.84 

ภาพรวมเฉลี่ย 6.87 
  

 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

- ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการฯ ของอบต. ให้มากขึน้ เนื่องจากบางหมู่บ้านไม่ทราบข่าวสาวของ
ทาง อบต. 

-  การติดต่อสื่อสาร ควรให้มีหลากหลายช่องทางมากข้ึน รวมทั้งการแนะนำให้คำปรึกษาผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ควรให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้เร็วขึ้น  

 
 
 
 
       

/1.5 ปัญหา... 
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๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
        อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดหรือจุดอ่อนของการพัฒนาในบางด้าน เช่น ข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ จำนวน
บุคลากร และปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบ อย่างเช่น ปัญหาการระบาดของโรคไวรัส covid – 19 ที่ทำให้         
บางกิจกรรมหรือโครงการไม่สามารถจัดขึ้นได้และส่งผลต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในบางยุทธศาสตร์ ซึ่งถ้าได้มี
การถอดบทเรียนทั้งด้านความสำเร็จ หรือความล้มเหลวของการพัฒนาที่ผ่านมา รวมทั้งการนำความพึงพอใจและ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนมาประกอบการพัฒนา รวมทั้งการบูรณาการแผนงานโครงการให้มากยิ่งขึ้น
กว่าเดิม ก็จะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลฯ สามารถเอาชนะข้อจำกัด ต่าง ๆ ได้ ซ่ึงคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามารถสรุปปัญหาและอุปสรรค ได้ดังนี้ 

1. จากการประเมินผลแผนเชิงปริมาณ พบว่า ผลสำเร็จของโครงการมีจำนวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับจำนวน
โครงการที่ได้รับอนุมัติในข้อบัญญัติงบประมาณฯ ทำให้งบประมาณตกเป็นเงินสะสม โดยที่ประชาชน
ไมไ่ด้รับประโยชน์ 

2. ปัญหาที่ได้จากการติดตามประเมินผล (ด้านการก่อสร้าง) พบว่าระยะเวลาดำเนินการดำเนินโครงการยัง
ไม่เป็นไปตามแผนงานพัฒนาและแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยพบว่ามีการดำเนินการเฉพาะ
โครงการในปีที่ล่วงมาแล้ว แต่ไม่มีการดำเนินโครงการปีงบประมาณปัจจุบัน จึงทำให้ต้องขออนุมัติกันเงิน
ปีงบประมาณปัจจุบันไปดำเนินการในปีถัดไปแทน ซึ่งจากการดำเนินการติดตามฯ พบว่าเป็นเช่นนี้ทุกๆปี 

3. ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) ทำให้การดำเนินงานในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานส่วนมากล่าช้า เกิดจากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญาจ้าง บางโครงการ
สิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ทำให้ประชาชนเดือดร้อนและ
ไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ 

4. ไม่ดำเนินการตรวจสอบโครงการก่อนการตั้งงบประมาณ ทำให้เกิดปัญหาการตั้งงบประมาณในโครงการที่ไม่
สามารถทำได้ และการจัดสรรงบประมาณในโครงการที่ไม่มีความพร้อมของสถานที่ก่อสร้างหลายโครงการ
ทำให้ต้องยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนในบางโครงการ จึงไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

/2. แนวทาง... 
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๒. แนวทางการติดตามและประเมนิผล ปีงบประมาณ 2565 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้มีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผน พร้อมทัง้วางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลละหาร ร่วมกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ไว้ดังนี้ 

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เป็นไปตามแนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 256๒ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิน่ 
  ประกอบด้วย  
  1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 20 คะแนน  
  2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน  
   3. ยุทธศาสตร์ 6๐ คะแนน ประกอบด้วย  
  (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา 
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖0 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 
3.5 กลยุทธ์ (5) 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕) 
3.8 แผนงาน (๕) 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

/2.2 การติดตาม... 
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 ๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นไปตามแนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 256๒ 
 แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ประกอบด้วย  
 1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
 2. การประเมนิผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
 3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิน่ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
 4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน  
 5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  
  (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
  (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
  (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตัง้งบประมาณได้ถูกต้อง 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 มั่งคัง่ ยั่งยืนภายใต้   
     หลักประชารัฐ 5 คะแนน  

  (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
  (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
  (11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
   (12) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
     คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑0 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 1๐ 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. ยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน 10 
5. โครงการพัฒนา 60 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 
(2) กำหนดวัตถปุระสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ   
     สังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 

5 

/(6) โครงการ... 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 
(8) โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง  
     ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

5 

(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 
(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค 5 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 ๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้มีมติที่ประชุม 
ครั้งที่ 1/๒๕๖3 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ๒๕๖3 กำหนดแนวทาง วิธีการ และกำหนดระยะเวลาการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เพ่ือให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
ทราบถึงความก้าวหน้าและความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน และแผนพัฒนาห้าปี ใช้วิธีการ
ติดตามโดยเอกสาร แบบสอบถาม และลงพ้ืนที่ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ แล้วประชุมเพ่ือพิจารณา          
2 ครั้ง/ปี  เพ่ือรายงานต่อผู้บริหารท้องถิน่ สมาชิกสภาท้องถิน่ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทราบตามระเบียบฯ 
 
 ๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 การประเมินผลจะดำเนินการ 3 วิธี คือ  
         วิธีการที่ ๑ จะใช้รูปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

เพ่ือให้ทราบผลการดำเนินงานเป็นเช่นไร ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในกิจกรรมใดบ้าง ตามข้อเสนอแนะซึ่งจะดำเนินการ
กับทุกโครงการ  

วิธีการที่ ๒ คือการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานองค์การบริหาร     
ส่วนตำบลละหาร ตามแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ  

1) ประเมินความพึงพอใจในภาพรวม ตามระดับความพึงพอใจมาก พอใจ และพอใจน้อย ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร   

2) ประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ โดยให้
คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 10 โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขตพ้ืนที่ สรุปเป็นข้อมูลนำเสนอผู้บริหาร เป็นข้อมูล
ตัดสินใจกำหนดแนวทางการพฒันา นโยบาย แผนงานโครงการต่าง ๆ ต่อไป  

ส่วนวิธีการที่  ๓ จะเป็นการรายงานความก้าวหน้าและกำหนดในเรื่องของการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณว่ามีการใช้จ่ายเงินงบประมาณไปเท่าไรในการประชุมทุกครั้ง 
 
 ๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล 

      แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเอง 
แบบที ่2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส 
แบบที ่3  แบบประเมนิผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 
/ส่วนที่ 3... 
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ส่วนที่ ๓ 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 
 

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำป ี2564 
       

      1.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์  
               ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2563 เป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18 
3. ยุทธศาสตร ์ประกอบด้วย 60 57 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 10 (9) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด 10 (9) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 (9) 
3.4 วิสัยทัศน์ 5 (5) 
3.5 กลยุทธ์ 5 (5) 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 (5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ 5 (5) 
3.8 แผนงาน 5 (5) 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 (5) 

รวมคะแนน 100 95 
 

  1) พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้คะแนนสูงสุด    
20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น  
  ที่เป็นเช่นนั้นเพราะข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลละหารมีข้อมูลเกี่ยวกับด้าน
กายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ฯลฯ ข้อมูล
เกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน ข้อมูลเกี่ยวกับ
ระบบเศรษฐกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ การสำรวจและจัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมลู จปฐ. การประชุมประชาคมท้องถิ่น ครบถ้วน 
 

  2) พบว่าประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนต่ำสุด 18 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 
ของคะแนนในประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  
  ที่เป็นเช่นนั้นเพราะควรประกอบด้วยข้อมูลการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของ   
 

/การบังคับ… 
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การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น การวิเคราะห์ทางสังคม การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์   
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นให้มี
ความสอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น 
 
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 
      ๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
               ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2563 เป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑0 9 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 1๐ 10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 10 
4. ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 10 
5. โครงการพัฒนา 60 58 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 (4) 
(2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 (4) 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ ง

งบประมาณไดถู้กต้อง 
5 (5) 

(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 (5) 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 
5 (5) 

(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 (5) 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 (5) 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ

มั่นคง มัง่คัง่ ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
5 (5) 

(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 (5) 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 (5) 
(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่

คาดว่าจะได้รับ 
5 (5) 

(12) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ 5 (5) 
รวมคะแนน 100 97 

 

  1) พบว่าประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนาได้คะแนน 9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนใน
ประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
   ที่เป็นเช่นนั้นเพราะการสรุปสถานการณ์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลละหารใช้การ
วิเคราะห์การจัดทำยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมครบทุกดา้น 

/๒) พบว่า... 
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  2) พบว่าประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ได้คะแนน        
10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติใน         
เชิงคุณภาพ  
  3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 104 โครงการ ได้คะแนน 4 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการซ่ึงเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลละหารและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลละหารที่กำหนดไว้  
  4) พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการจากจำนวนโครงการทั้งหมด 104 โครงการ ได้
คะแนน 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) ซึ่งโครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
  5) พบว่าโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้คะแนน 5 คะแนน คิดเป็น        
ร้อยละ 100 

 6) พบว่าเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ได้คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 

 7) พบว่าโครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 ได้คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 
 8) พบว่าโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ได้คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 

  9) พบว่าโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ ได้คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 
  10) พบว่างบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ได้คะแนน 5 คะแนน      
คิดเป็นร้อยละ 100 
  11) พบว่ามีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ได้คะแนน 5 คะแนน คิดเป็น    
ร้อยละ 100 
  12) พบว่ามีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้คะแนน 5 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 
       13) พบว่าผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ได้รับคะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3. การวิเคราะห์... 
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๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
 

     ๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
เพศ 
   ชาย 128 37.98 
   หญิง 209 62.02 
อายุ 
   ต่ำกว่า 20 ป ี 22 6.53 
   20 - ๓0 ป ี 52 15.43 
   ๓๑ - ๔0 ป ี 112 33.23 
   41 - ๕0 ป ี 68 20.18 
   ๕1 - ๖0 ป ี 46 13.65 
   มากกว่า 6๐ ปี 37 10.98 
ระดับการศึกษา 
   ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 31 9.20 
   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 86 25.52 
   อนุปริญญาหรอืเทียบเท่า 52 15.43 
   ปริญญาตรี 132 39.17 
   สูงกว่าปริญญาตรี 27 8.01 
   อ่ืน ๆ (ไม่ระบุ) 9 2.67 
อาชีพ 
   รบัราชการ 23 6.82 
   พนักงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ 86 25.52 
   ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  84 24.93 
   รบัจ้าง 102 30.27 
   นักเรียน/นักศึกษา    12 3.56 
   เกษตรกร 3 0.89 
   อ่ืน ๆ (ไม่ระบุ) 27 8.01 

 

จากตาราง ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 462 คน ในด้านสภาพขอ้มูลทั่วไปของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้ 
๑. เพศ ส่วนใหญ่เป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.02 และเป็นชาย คิดเป็นร้อยละ 37.98 
๒. อายุ ส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.32 รองลงมามีอายุ 41 - ๕0 ปี คิดเป็นร้อยละ 

20.18 รองลงมามีอายุ 20 - 30 คิดเป็นร้อยละ 15.41 รองลงมามีอายุ 51 - 60 คิดเป็นร้อยละ 13.65 รองลงมามี
อายุ มากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.98 และน้อยที่สุด ต่ำกว่า 20 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 6.53 

๓. การศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 39.17 รองลงมามีการศึกษาอยู่
ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 25.52 รองลงมามีระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 
15.43 รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า คิดเป็นร้อยละ 9.20 รองลงมามีการศึกษาอยู่ใน
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 8.01 และน้อยที่สุด อ่ืน ๆ (ไม่ระบุ) คิดเป็นร้อยละ 2.97 

/4. อาชีพ... 
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๔. อาชีพ ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 30.27 รองลงมาคือพนักงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ       
คิดเป็นร้อยละ 25.52 รองลงมาคือค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 24.93 รองลงมาคือ อ่ืน ๆ (ไม่ระบุ) คิดเป็นร้อย
ละ 8.01 รองลงมาคือ รับราชการ คิดเป็นร้อยละ 6.82 รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 3.56 และน้อยที่สุด
คือเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 0.89 
 
๓.๒ ความพงึพอใจต่อการดำเนินงาน 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนนิงานตามแผนพัฒนาของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหารในภาพรวม 

 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 26.98 63.72 9.30 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 23.26 66.51 10.23 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 19.07 70.23 10.70 
4.  มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 19.53 67.44 13.02 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 16.28 70.70 13.02 
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 15.81 66.98 17.21 
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  16.28 65.58 18.14 
8.  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 18.60 63.26 18.14 
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 17.67 66.98 15.35 

รวมเฉลี่ย 19.28 66.82 13.90 
 

เมื่อพิจารณาจากตารางพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลละหารในภาพรวม ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ร้อยละ 66.82 โดยสามารถแยก
ประเด็นที่ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก ในประเด็นที่ 1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม ร้อยละ 26.98 ในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในประเด็นที่ 5 การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม อยู่ในร้อยละ 70.70 และประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจน้อยในประเด็นที่ 7 ผล
การดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น และประเด็นที่ 8 การแก้ไขปัญหาและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน อยู่ในร้อยละ 18.14 
 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
ละหารในภาพรวม ลดลงจากร้อยละ 81.09 ของปี 25๖3 เป็นร้อยละ 66.82 ของปี 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 

/การประเมิน... 
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การประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 

    ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนน (10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.89 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.94 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.87 
4.  มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.84 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.89 
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 6.91 
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.90 
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.94 

ภาพรวมเฉลี่ย 6.90 
 

เมื่อพิจารณาจากตารางพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข เฉลี่ยร้อยละ 6.90 โดยสามารถแยกประเด็นที่ประชาชน       
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากในประเด็นที่ 2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม และ
ประเด็นที่ 8 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ยร้อยละ 6.94 และมีความพึงพอใจ
น้อยในประเด็นที่ 4 มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ อยู่ในระดับความพึง
พอใจ เฉลี่ยร้อยละ 6.84    

สรุปได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู
อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 6.63 ของปี 2563 เป็นร้อยละ 6.90 ของปี 2564 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย่างยั่งยืน 

         ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนน (10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.98 
2.  มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 6.95 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.95 
4.  มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.84 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.80 
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ำหนด 6.90 
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.85 
8.  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.92 

ภาพรวมเฉลี่ย 6.90 
  

 /เมื่อพิจารณา... 
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เมื่อพิจารณาจากตารางพบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย่างยั่งยืน เฉลี่ยร้อยละ 6.90       
โดยสามารถแยกประเด็นที่ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากในประเด็นที่ 1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ยร้อยละ 6.98 และมีความพึงพอใจน้อยในประเด็นที่ 5 การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับความพึงพอใจ เฉลี่ยร้อยละ 6.80    

สรุปได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างและ
พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย่างยั่งยืน เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๖.59 ของปี 25๖3 
เป็นร้อยละ 6.90 ของปี 2564 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไดม้าตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิม 

         ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนน (10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.00 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.03 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.98 
4.  มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.95 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.94 
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.03 
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.92 
8.  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รบัจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.02 

ภาพรวมเฉลี่ย 6.99 
 

เมื่อพิจารณาจากตารางพบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเสริมสรา้งและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิม เฉลี่ยร้อยละ 6.99 โดยสามารถแยก
ประเด็นที่ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากในประเด็นที่ 2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม และประเด็นที่ 6 การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เฉลี่ยร้อยละ 7.03 และมีความ
พึงพอใจน้อยในประเด็นที่ 5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ยร้อยละ 6.94    

สรุปได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างและ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิม เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 6.54 ของปี 25๖3 เป็นร้อยละ 6.99 
ของปี 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตร์ที่ 4... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมใหก้าวหนา ปลอดภัย และยั่งยืน 

         ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนน (10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.00 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.02 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.95 
4.  มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.93 
5.  การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.89 
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 6.90 
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.90 
8.  ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.98 

ภาพรวมเฉลี่ย 6.94 
 

เมื่อพิจารณาจากตารางพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมใหก้าวหนา ปลอดภัย และยั่งยืน เฉลี่ยร้อยละ 6.94  โดยสามารถแยกประเด็นที่
ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากในประเด็นที่ 2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม อยู่ในระดับความพึงพอใจ เฉลี่ยร้อยละ ๗.02 และมีความพึงพอใจน้อยในประเด็นที่ 5 การเปิดโอกาสให้
ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ยร้อยละ 6.89   

สรุปได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมใหก้าวหนา ปลอดภัย และยั่งยืน ลดลงจากร้อยละ 6.95 ของปี 25๖3 เป็นร้อยละ 6.94 ของปี 2564 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสู่ประชาคมอาเซียนได้               

          ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนน (10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๖.77 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.79 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.77 
4.  มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.81 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.76 
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 6.79 
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิน่ 6.80 
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.82 

ภาพรวมเฉลี่ย 6.78 
 

  เมื่อพิจารณาจากตารางพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์              
การพัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสู่ประชาคมอาเซียนได้ เฉลี่ยร้อยละ 6.78  
 

/โดยสามารถ... 
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โดยสามารถแยกประเด็นที่ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากในประเด็นที่ 8 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับความพึงพอใจ เฉลี่ยร้อยละ 6.82 และมีความพึงพอใจน้อยในประเด็นที่ 5 การ
เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบดำเนินโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับความพึงพอใจ เฉลี่ยร้อยละ 6.76 

สรุปได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการ
บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสู่ประชาคมอาเซียนได้ ลดลงจากร้อยละ 6.80 ของปี     
25๖3 เป็นร้อยละ 6.78 ของปี 2564  
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาสงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิน่อันดีงาม 

         ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
คะแนน (10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.93 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.93 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.80 
4.  มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.83 
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.87 
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 6.88 
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.85 
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.84 

ภาพรวมเฉลี่ย 6.87 
  

 เมื่อพิจารณาจากตารางพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์การพัฒนา      
สงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิน่อันดีงาม เฉลี่ยร้อยละ 6.87 โดยสามารถแยก
ประเด็นที่ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากในประเด็นที ่1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม และประเด็นที่ 2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับความพึง
พอใจ เฉลี่ยร้อยละ 6.87 และมีความพึงพอใจน้อยในประเด็นที่ 3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับความพึงพอใจ เฉลี่ยร้อยละ 6.80 

สรุปได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์การพัฒนาสงเสริมและอนุรักษศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่นอนัดีงาม ลดลงจากร้อยละ ๗.00 ของปี 25๖3 เป็นร้อยละ 6.87 ของปี 
2564 
  

ดังนั้น ทำให้สรุปได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร มากที่สุด คือยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างและ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไดม้าตรฐานและมมูีลค่าเพ่ิม และมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์             
การพัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสู่ประชาคมอาเซียนได้ 

 
 
 

/4. สรุปผลการวิเคราะห์... 
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4. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
การสรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 

ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    
โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพ่ิม ฯลฯ) สามารถสรุปผลการดำเนินการโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับ
ในงบประมาณปี พ.ศ.2564 ได้ตามตารางฯ ดังนี้     

ตารางแสดงแสดงจำนวนโครงการทีต้ั่งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 

ลำดับที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวนโครงการ 
ตามแผนพฒันา 

จำนวนโครงการ 
ทีไ่ด้รับอนุมัติ 

ร้อยละของโครงการ 
ทีไ่ด้รับงบประมาณ 
แต่ละยุทธศาสตร์ 

๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพือ่การอยูอาศัยของประชาชน
อยา่งมีความสุข 

64 17 26.56 

๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยา่งยั่งยืน  

26 13 50.00 

๓ การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกจิสร้างสรรค์ไดม้าตรฐาน
และมมีูลค่าเพิ่ม  

15 6 40.00 

๔ การพัฒนาด้านทรัพยากร มนุษยแ์ละสังคมใหก้าวหนา 
ปลอดภัยและยั่งยืน  

91 53 58.24 

๕ การพัฒนาการบรหิารจดัการใหมปีระสิทธิภาพและสามารถ
รองรับการเขาสู่ประชาคมอาเซียนได ้ 

14 6 42.86 

๖ การพัฒนาสงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปญัญาทองถิน่อันดีงาม 

12 9 75.00 

รวมท้ังสิ้น ๒22 104 46.85 

 
ตารางแสดงจำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 

ลำดับที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวนงบประมาณ

ที่ต้ังไวต้ามแผน 
จำนวนงบประมาณ 

ทีไ่ด้รับอนุมัติ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 
ทีไ่ด้รับตาม    
ยุทธศาสตร์ 

๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพือ่การอยูอาศยัของประชาชน
อยา่งมีความสุข 

145,019,500 49,087,500 33.85 

๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย่างยั่งยืน  

11,290,000 4,440,000 39.33 

๓ การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกจิสร้างสรรค์ไดม้าตรฐาน
และมมีูลค่าเพิ่ม  

2,710,000 540,000 19.93 

๔ การพัฒนาด้านทรัพยากร มนุษยแ์ละสังคมใหก้าวหนา 
ปลอดภัยและยั่งยืน  

63,632,200 55,135,550 86.65 

๕ การพัฒนาการบรหิารจดัการใหมปีระสิทธิภาพและสามารถ
รองรับการเขาสู่ประชาคมอาเซียนได ้ 

9,850,000 2,000,000 20.30 

๖ การพัฒนาสงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปญัญาทองถิน่อันดีงาม 

8,820,000 2,070,000 23.47 

รวมท้ังสิ้น 241,321,700 113,273,050 46.94 

 
/ตาราง... 



                            รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 หนา้ | 97 
 

ตารางแสดงจำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 ทีด่ำเนินการแล้วเสร็จ  

ลำดับที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวนโครงการที่

ได้รับอนุมัติ 

จำนวนโครงการ 
ทีไ่ด้ดำเนินการแล้ว

เสร็จ 

ร้อยละของโครงการ 
ทีไ่ด้รับงบประมาณ 
แต่ละยุทธศาสตร์ 

๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพือ่การอยูอาศัยของประชาชน
อยา่งมีความสุข 

17 3 17.65 

๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยา่งยั่งยืน  

13 5 38.46 

๓ การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกจิสร้างสรรค์ไดม้าตรฐาน
และมมีูลค่าเพิ่ม  

6 ๔ 66.67 

๔ การพัฒนาด้านทรัพยากร มนุษยแ์ละสังคมใหก้าวหนา 
ปลอดภัยและยั่งยืน  

53 ๒๔ 45.28 

๕ การพัฒนาการบรหิารจดัการใหมปีระสิทธิภาพและสามารถ
รองรับการเขาสู่ประชาคมอาเซียนได ้ 

6 1 16.67 

๖ การพัฒนาสงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปญัญาทองถิน่อันดีงาม 

9 1 11.11 

รวมท้ังสิ้น 1๐4 38 36.54 

 
ตารางแสดงจำนวนงบประมาณโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 ที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ  

ลำดับที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวน

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัต ิ

จำนวนงบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 
แล้วเสรจ็ 

ร้อยละของการ
เบิกจ่ายต่อจำนวน

งบประมาณ 
ทีไ่ด้รับอนุมัต ิ

๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพือ่การอยูอาศัยของประชาชน
อยา่งมีความสุข 

49,087,500 1,520,328.43 3.10 

๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยา่งยั่งยืน  

4,440,000 2,463,306.25 55.48 

๓ การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกจิสร้างสรรค์ไดม้าตรฐาน
และมมีูลค่าเพิ่ม  

540,000 196,830 36.45 

๔ การพัฒนาด้านทรัพยากร มนุษยแ์ละสังคมใหก้าวหนา 
ปลอดภัยและยั่งยืน  

55,135,550 42,408,689 76.92 

๕ การพัฒนาการบรหิารจดัการใหมปีระสิทธิภาพและสามารถ
รองรับการเขาสู่ประชาคมอาเซียนได ้ 

2,000,000 64,400 3.22 

๖ การพัฒนาสงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาทองถิน่อันดีงาม 

2,070,000 47,400 2.29 

รวมท้ังสิ้น 113,273,050 46,700,953.68 41.23 

 
 
 

 
/ส่วนที่ 4... 
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ส่วนที่ ๔ 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
 

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
      ๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
         ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยา่งมีความสุข 
             การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข เป็นการพัฒนาซึ่งครอบคลุม
กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางศักยภาพและพัฒนาทางกายภาพ การปรับปรุงพ้ืนที่ และการก่อสร้าง
สาธารณูปการ อันเป็นการส่งเสริมความสะดวกในการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ การปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ในเขตตำบล ให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพ้ืนฐานที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้พ้ืนที่มีความสวยงาม น่าอยู่อาศัย และน่ามาเยี่ยม
เยือน โดยการปรับปรุงถนนในเขตตำบล ซอย ทางเดินเท้า เส้นทางการจราจรและขนส่ง การปรับภูมิทัศน์ให้มีความ
สวยงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความพร้อมสำหรับการต้อนรับประชาชนที่ผ่านเขตพ้ืนที่เพ่ือทำกิจธุระ 
นอกจากนี้ยังดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะหรือขยายเขตไฟฟ้าและประปาที่สะอาดและเข้าถึง ในทุกระดับ
ครัวเรือน การจัดทำระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในทุกพ้ืนที่ภายในเขตตำบลละหารอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  
โครงการลอกท่อระบายน้ำและดูดสิ่งปฏิกูลตำบลละหาร, โครงการติดตั้งกระจกมองโค้งบริเวณแยก หมู่ที่ 1-9 ตำบล
ละหาร, การติดตั้งและขยายเขตวางท่อประปา เป็นต้น พบว่า สามารถนำโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 3 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 4.68 ของปี 2564 (จากจำนวน 65 โครงการ) และมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 1,520,328.43 
บาท คิดเป็นร้อยละ 0.97 ของปี 2564 (จากจำนวน 156,769,500บาท) ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เป็นอย่างดี 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอย่างยั่งยืน 
  องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้คำนึงถึงและให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้าง
และปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนตั้งแต่ระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชนไปจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยสังคมหน่วยหนึ่งของสังคมท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินการความสำเร็จของการดำเนินการที่เห็นได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยได้ดำเนินการจัดทำโครงการ
พัฒนา ดังนี้ โครงการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมพลังงานทดแทน, โครงการจัดซื้อถังขยะรองรับขยะมูลฝอยในพ้ืนที่
ตำบลละหาร, กำจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ตำบลละหาร, โครงการคลองสวยน้ำใส, โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพ่ือส่งเสริมสถานประกอบการ เชิงนิเวศตำบลละหาร บูรณาการร่วมกับโครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ เป็นต้น  พบว่า สามารถนำโครงการ/กิจกรรมไป
ปฏิบัติได้ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.23 ของปี 2564 (จากจำนวน 26 โครงการ) และมีการใช้งบประมาณไป
ทั้งสิ้น 2,463,306.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.81 ของปี 2564 (จากจำนวน 11 ,290,000 บาท) ทำให้
สามารถกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และควบคมุมลพิษต่าง ๆ ในพ้ืนที่ได ้บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้
มีความยั่งยืน พร้อมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเด็ก เยาวชน 
และประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างด ี
 
 

/ยุทธศาสตร์ที่ 3... 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม 
  องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมให้ประชาชนได้รับ
โอกาสในการพัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ ในลักษณะเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อันจะก่อให้เกิดการผลิตและการจำหน่ายที่สามารถส่งเสริมตลาดจาก     
การรองรับสินค้าของชุมชนและยังมีโอกาสในพัฒนาด้านการท่องเที่ยวภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มอาชีพ และ
หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง เพ่ือยกระดับมาตรฐานของสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับกันอย่างแพร่หลายดำเนินการส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือกระตุ้นชุมชนในการเรียนรู้เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์และ
ความโดดเด่น สามารถสร้างสรรค์แนวคิดที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีความทันสมัยกับกระแส
นิยมของผู้บริโภคโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ประชาชนตำบลละหาร, โครงการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด , โครงการฝึกอบรมการ      
เพาะเห็ดภูฐานและการทำก้อนเชื้อเห็ด, โครงการฝึกอบรมการผลิตอาหารสัตว์ เป็นต้น พบว่า สามารถนำโครงการ/
กิจกรรมไปปฏิบัติได้ ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒6.66 ของปี 2564 (จากจำนวน ๑4 โครงการ) และมีการใช้
งบประมาณไปทั้งสิ้น 196,830 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.69 ของปี 2564 (จากจำนวน 2 ,560,000 บาท) ทำให้
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
ได้รับการบรรเทาสาธารณภัยอย่างทัว่ถึง 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากร มนุษย์และสงัคมใหก้าวหนา ปลอดภัยและย่ังยืน 
  องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    
ในท้องถิ่นเป็นการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมและยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเต็มศักยภาพ สร้างแหล่ง
เรียนรู้ จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มคุีณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน สร้างประชาคมในการป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวังปัญหาและต่อต้านยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล 
สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน การคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สร้างสังคมเป็นธรรมและ
เป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมากขึ้น ส่งเสริม   
ให้ประชาชนได้รับโอกาสในการพัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ ในลักษณะเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่นตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข ป้องกัน       
โรค และมีการเฝ้าระวัง รักษามาตรฐานการบริการสาธารณสุข โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรูปแบบของ
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) โดยให้การบริการสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันในทุกพ้ืนที่และ
ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน และการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ ตลอดจนให้ความสำคัญกับ        
การพัฒนาความเจริญและความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นโดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาภายใต้แนวคิดของ
การสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาด้วยวิธีการ รูปแบบ และโอกาสต่าง ๆ ทั้งในการรับฟังความ
คิดเห็น การจัดกจิกรรมในลักษณะการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกภาคส่วน รวมทั้งการจัดให้มีการเลือกต้ังคณะกรรมการ
ชุมชน เพ่ือร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนชุมชนมีการเรียนรู้ ที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาพร้อม ๆ กัน โดยจัดทำ
โครงการ ดังนี้ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน, โครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนศักยภาพสมาชิก อปพร., โครงการ
สงเคราะห์ประชาชนในพ้ืนที่ , โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้าน สาธารณภัย อุทกภัย ภัยทางน้ำและวาตภัย, 
โครงการอบรมการใช้ถังดับเพลิงและซ้อมแผนดับเพลิงแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่ , โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา, โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม), โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน, โครงการ
ปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะลอย หมู่ที่ ๓, โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมูไฮยิด
ดีน หมู่ที่ ๖, โครงการจัดการศึกษาอบรมการรณรงค์เพ่ือต่อต้านและป้องกันยาเสพติดสำหรับเยาวชน (D.A.R.E.),  
 

/โครงการ... 
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โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการทำหมันแมว , สุนัขในพ้ืนที่ , โครงการตำบลละหารปลอดโรค
ไข้เลือดออก, โครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโคโรนา 2019, โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
(NCD), โครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร, โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและโรค
ไม่ติดต่อ, โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยะราชนารี, โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักผู้พิการ, โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, โครงการ
สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ,โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์, สนับสนุนและการบูรณาการเพ่ือบรรเทาทุกข์
ด้านสาธารณภัยให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่, สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพพบว่า สามารถนำโครงการ/กจิกรรมไป
ปฏิบัติได้ 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.37 ของปี 2564 (จากจำนวน 91 โครงการ) และมีการใช้งบประมาณไป
ทั้งสิ้น 42,499,414 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.02 ของปี 2564 (จากจำนวน 63,410,000 บาท) ทำให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสู่
ประชาคมอาเซยีนได้ 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร มุ่งเน้นและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการบริหารจัดการองค์กร
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบการดำเนินงานที่สำคัญๆ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือให้การทำงานมีความรวดเร็วสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินการพัฒนาและ
จัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ โครงการจัดเวทีประชาคม เป็นต้น พบว่า สามารถนำโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได้      
1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.14 ของปี 2564 (จากจำนวน ๑4 โครงการ) และมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 
64,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.88 ของปี 2564 (จากจำนวน 7 ,350,000 บาท) ทำให้ระบบการบริหารจัดการ
ของ อบต. สามารถตอบสนองต่อภารกิจในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน คน และ
วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ส่งผลให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถ่ิน
อันดงีาม 
        องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดี
งาม เพ่ือคงความเป็นเอกลักษณ์และงามอย่างไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดมา ทั้งนี้ เพ่ือให้มรดกทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่คู่ตำบลละหาร อันเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของการพัฒนาเมืองควบคู่ไปกับ       
การรักษาคณุค่าทางวัฒนธรรมอันงดงาม ดังนี้ โครงการจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ พบว่า สามารถนำโครงการ/
กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของปี 2564 (จากจำนวน 12 โครงการ) และมีการใช้
งบประมาณไปทั้งสิ้น 47,400 บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.54 ของปี 2564 (จากจำนวน 8,640,000 บาท)  

        การสรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร มีจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ จำนวน 104 
โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการและดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 55 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.88 
ของโครงการที่ ได้รับการอนุมัติ  ซึ่ งงบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ  ประจำปีงบมาณ 2564 จำนวนทั้ งสิ้น 
113,273,050 บาท  เบิ กจ่ ายงบประมาณ และอนุ มั ติ ให้ กัน เงิน งบประมาณ  256 4  เป็ นจำนวน เงิน 
92,287,953.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.47  
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  ๒. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผล 
๑. ควรจัดทำโครงการให้ได้มากที่สุดตามจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติในข้อบัญญัติฯ โดยให้ความสำคัญทุก

ยุทธศาสตร์ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม 
๒. ควรเน้นการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมจัดทำเป็นเอกสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง  
๓. กำกับดูแลผู้รับจ้างและควบคุมงานก่อสร้างในทุกโครงการอย่างเข้มงวด เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุด  
๔. ควรมีการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างแต่ละโครงการว่าเกิดปัญหาใดในการตรวจการจ้าง 

วิเคราะห์ให้เกิดการแตกประเด็นปัญหาต่างๆ ของการตรวจการจ้าง 
๕. ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลในแต่ละยุทธศาสตร์ และนำไปประกอบการ

ตัดสินใจและใช้กำหนดนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น   
๖. ควรทำงานเชิงรุกเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เนื่องจากปัจจุบันประชาชนตื่นตัวและสนใจในการทำงานของ อบต. มากขึ้น  
 


