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ค าน า 
 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 (3) ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร จึงได้
ก าหนดกลไกในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี เพื่อให้สามารถน าผลการประเมินมาใช้ในการ
วางแผนพัฒนา ตลอดจนให้มีการปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
  1. เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจาก
เงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการ                    
นั้น ๆ  
  2. เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ น าไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
  3. เพ่ือต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน ที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนการด าเนินงานในระยะต่อไป 

4. เพ่ือต้องการทราบประโยชน์ที่ได้จากแผนการด าเนินงาน ทั้งในด้านการบริหารและการ
พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 

ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วน
ต าบลละหาร จึงขอรายงานผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน (ระหว่าง
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕60 – ๓1 มีนาคม ๒๕61) เพ่ือน ามาพัฒนาการบริหารจัดการและใช้ปรับปรุงพัฒนา
องค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 

 

     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 

เมษายน ๒๕61 
   



สารบัญ 
หน้า 

 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมตามข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี 2561 และงบ สปสช. ๑ 
     รายงานการติดตามความก้าวหน้าโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  ๒-72 
         ประจ าปี 2561 และงบ สปสช. 
 

 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมที่อนุมัติกันเงินงบประมาณปี 2560    73     
     มาเบิกจ่ายในปี 2561                    
     รายงานการติดตามความก้าวหน้าโครงการที่อนุมัติกันเงินงบประมาณปี 2560  74-82 
         มาเบิกจ่ายในปี 2561  
   

 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมที่อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2559  83     
     มาเบิกจ่ายในปี 2561                    
     รายงานการติดตามความก้าวหน้าโครงการที่อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน   84 
         งบประมาณปี 2559 มาเบิกจ่ายในปี 2561       
 

 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมที่อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2558  85     
     มาเบิกจ่ายในปี 2561                    
     รายงานการติดตามความก้าวหน้าโครงการที่อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน   86 
         งบประมาณปี 2558 มาเบิกจ่ายในปี 2561       
 

 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมที่อนุมัติจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปี 2558 87 
     มาเบิกจ่ายในปี 2561 
     รายงานการติดตามความก้าวหน้าโครงการที่อนุมัติจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม 88 
         ประจ าปี 2558 มาเบิกจ่ายในปี 2561 
 

 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมที่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2559   89 
     มาเบิกจ่ายในปี 2561 
     รายงานการติดตามความก้าวหน้าโครงการที่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม   90 
         ประจ าปี 2559 มาเบิกจ่ายในปี 2561 
 

 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมที่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2560   91 
     มาเบิกจ่ายในปี 2561 
     รายงานการติดตามความก้าวหน้าโครงการที่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม   92-97 
         ประจ าปี 2560 มาเบิกจ่ายในปี 2561 
 

 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมที่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2561   98 
     รายงานการติดตามความก้าวหน้าโครงการที่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม   99-108 
         ประจ าปี 2561 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการตามข้อบัญญัติ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

และงบประมาณจาก สปสช. 
 

(ตามข้อบัญญัติฯ, โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่
และงบ สปสช.) 
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลละหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (ครั้งท่ี 1 รอบเดือนเมษายน) 

  ตามขอบัญญัติฯ และงบประมาณจาก สปสช. องคการบริหารสวนตําบลละหาร  อําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี 
                  

ลําดับท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวนโครงการตาม

แผนพัฒนา 
จํานวนโครงการท่ีไดรับ

อนุมัติ 
จํานวนโครงการท่ี

ดําเนินการแลวเสร็จ 
จํานวนโครงการท่ี         

อยูระหวางดําเนินการ 
จํานวนโครงการท่ีไมได

ดําเนินการ/ยกเลิก 

๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 14 9 1 8 - 

๒ 
ดานบรหิารจดัการและอนุรักษทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม      

24 15 1 14 - 

๓ 
ดานการจดัระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย            
และการรักษาความสงบเรยีบรอย 

20 13 1 12 - 

๔ ดานงานสงเสริมคณุภาพชีวิต 84 55 9 43 3 

๕ ดานการวางแผน การสงเสรมิการลงทุน                      
พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรม                            
และอุตสาหกรรม    

37 24 4 19 1 

๖ 
ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

15 9 - 7 2 

รวมท้ังสิ้น 194 125 16 103 6 
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รายงานการติดตามความกาวหนาแผนงาน/โครงการ ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (ครั้งท่ี 1 รอบเดือนเมษายน) 
  ตามขอบัญญัติฯ และงบประมาณจาก สปสช. องคการบริหารสวนตําบลละหาร  อําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

๑ (๑.๑) โครงการกอสรางถนนหินคลุกซอย
มิตรภาพ หมูท่ี 4 
ดําเนินการกอสรางถนนหินคลุก ผวิจราจร
กวาง 5.๐๐ เมตร ยาว 215.๐๐ เมตร              
หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พ้ืนท่ีไมนอย
กวา 1,075.00 ตารางเมตร ตามแบบท่ี 
อบต.ละหารกําหนด  

ซอยมิตรภาพ 
หมูท่ี 4   

ตําบลละหาร 

กองชาง พ.ย. 60 -
ก.ย. 61 

- 
 

1,9๐๐,๐๐๐ - -  - - - 

๑ 
(ตอ) 

(๑.๒) โครงการกอสรางถนนลาดยาง           
แอสฟลทติกคอนกรีต ซอยขางถนนรถไฟ 
หมูท่ี 5 
ดําเนินการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 
คอนกรีต ผิวจราจรกวาง 6.๐๐ เมตร  ยาว 
355.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร ไหลทาง
ตามสภาพ พรอมวางทอระบายนํ้า คสล. 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.80 เมตร (มอก.
ช้ัน 3) พรอมบอพักนํ้า ตามแบบท่ี อบต.             
ละหารกําหนด 

ซอยขางถนน
รถไฟ หมูท่ี 5 
ตําบลละหาร 

 

กองชาง พ.ย. 60 -
ก.ย. 61 

- 
 

2,8๐๐,๐๐๐ - -  - - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

 
 

ดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

๑ 
(ตอ) 

(๑.3) โครงการกอสรางถนนหินคลุก ซอย
เจะไบ หมูท่ี 7 
ดําเนินการกอสรางถนนหินคลุก ผวิจราจร
กวาง 4.๐๐ เมตร ยาว 365.๐๐ เมตร ลง
ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.30 เมตร ผิวหนิคลุกหนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
1,460.00 ตารางเมตร ตามแบบท่ี อบต.      
ละหารกําหนด 

ซอยเจะไบ 
หมูท่ี 7  

ตําบลละหาร 
 

กองชาง พ.ย. 60 -
ก.ย. 61 

- 
 

8๐๐,๐๐๐ - -  - - - 

๑ 
(ตอ) 

(๑.4) โครงการกอสรางถนน คสล. พรอม
วางทอระบายนํ้า ซอยรอมลี โตะอาดํา      
หมูท่ี 8 
ดําเนินการกอสรางถนนคสล. ผิวจราจรกวาง 
4.00 เมตร ยาว 440.๐๐ เมตร คอนกรีต
หนา ๐.2๐ เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า 
คสล. ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60 เมตร 
(มอก.ช้ัน 3) พรอมบอพักนํ้า ตามแบบท่ี 
อบต. ละหารกําหนด 

ซอยรอมล ี
โตะอาดาํ 
หมูท่ี 8  

ตําบลละหาร 
 

กองชาง พ.ย. 60 -
ก.ย. 61 

- 2,900,000 - -  - - - 

2 โครงการกอสรางเขื่อน 
คสล. ริมคลองลํารี หมูท่ี 1 (ตอจากเดิม) 
ดําเนินการกอสรางเข่ือน คสล. ยาว 145 
เมตร สันเข่ือนกวาง 1.20 เมตร หนา ๐.๐
5 เมตร ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด 

ริมคลองลําร ี
หมูท่ี 1  

ตําบลละหาร 
 

กองชาง พ.ย. 60 -
ก.ย. 61 

- 4,975,๐๐๐ - -  - - - 



 
4 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

3 โครงการกอสรางสถานีสูบนํ้า ซอยวากัฟ
และหลังโรงเรียนสุเหราลากคอน หมูท่ี 6 
ดําเนินการกอสรางสถานีสูบนํ้าโครงหลังคา
เหล็ก ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว ๒.๐๐ 
เมตร พรอมประตูระบายนํ้า จํานวน 2 แหง 
ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด 

บริเวณซอยวากัฟ 
และบรเิวณหลัง 
โรงเรียนสุเหลา 

ลากคอน          
หมูท่ี 6 

ตําบลละหาร 

กองชาง พ.ย. 60 -
ก.ย. 61 

- 
 

990,๐๐๐ - -  - - - 

4 โครงการกอสรางทางเดินเทา (ถนน 
คสล.) พรอมลาน คสล. ทางเขาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานเกาะลอย หมูท่ี 3 
ดําเนินการกอสรางทางเดินเทา (ถนน 
คสล.) กวางเฉลี่ย 4.๐๐-6.50 เมตร ยาว 
115.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,036.00 ตารางเมตร 
พรอมตีเสนจราจร ไฟกระพริบและ
สัญญาณจราจรบริเวณโรงเรียน ตามแบบ
ท่ี อบต.ละหารกําหนด 

บริเวณทางเขา 
ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบาน 
เกาะลอย 
หมูท่ี 3   

ตําบลละหาร 

กองชาง พ.ย. 60 -
ก.ย. 61 

- 1,200,000 - -  - - - 

5 (5.1) โครงการกอสรางทอระบายนํ้า
พรอมบอพัก ซอยอาจหาญ หมูท่ี 6 
ดําเนินการกอสรางทอระบายนํ้า คสล. 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60 เมตร 
ความยาวรวม 230.00 เมตร พรอมบอ
พัก ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด 

ซอยอาจหาญ       
หมูท่ี 6 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง พ.ย. 60 -
ก.ย. 61 

- 950,๐00 - -  - - - 



 
5 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

5 
(ตอ) 

(๕.2) โครงการกอสรางทอระบายนํ้า 
พรอมบอพักนํ้าขางมัสยิดนูรุลฮิดายะห 
(แสงประทีป) หมูท่ี ๙  
ดําเนินการกอสรางทอระบายนํ้า คสล. 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.๓0 เมตร 
ความยาวรวม ๕๑.๐๐ เมตร พรอมบอพัก
ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด 

ขางมัสยิด 
นูรุลฮิดายะห 
(แสงประทีป) 

หมูท่ี ๙ 
ตําบลละหาร 

กองชาง พ.ย. ๖๐ -
ก.ย. 6๑ 

- ๒๐0,๐00 - -  - - - 

๖ 
 

โครงการลอกทอระบายนํ้าและดูดสิ่ง
ปฏิกูลตําบลละหาร  
ดําเนินการลอกทอระบายนํ้าและดูดสิ่ง
ปฏิกูล ตามหมูบานจัดสรรและแหลงชุมชน
ท่ีมีทอระบายนํ้าและปองกันนํ้าทวมขัง 
ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด 

หมูบานจัดสรร 
และแหลงชุมชน

ในเขตตําบล 
ละหาร 

 

กองชาง ต.ค. ๖๐ -
ก.ย. 6๑ 

ต.ค. ๖๐ -ก.ย. 
6๑ 

๑,๐0๐,๐00 
รวมงบหลัง

โอน 
850,000.- 

10,888 -  - โอนลด 
150,000.- 

- 

๗ โครงการติดต้ังสัญญาณไฟเตือนพรอม
ปายจราจร 
ดําเนินการติดตั้งสัญญาณไฟเตือน,ปาย
จราจรบริเวณเขตชุมชน และติดตัง้กระจก
มองโคงบริเวณแยก ถนน, ซอยในเขต
ตําบลละหาร ตามแบบท่ี อบต.ละหาร
กําหนด 

บริเวณแยก, 
ถนน, ซอย 
ในเขตตําบล 

ละหาร 

กองชาง พ.ย. ๖๐ -
ก.ย. 6๑ 

- 5๐๐,๐00 - -  - - - 



 
6 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

๘ อุดหนุนคาติดต้ัง/ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะทุกหมูบานในเขตพ้ืนท่ี 
ดําเนินการประสานการไฟฟานครหลวง
ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ การขยายเขตปกเสา
พาดสายไฟฟา การตดิตั้งหมอแปลง 
เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟา และอ่ืนๆ ในเขต
พ้ืนท่ีตําบลละหาร   

ภายในเขต
ตําบลละหาร 

กองชาง ต.ค. ๖๐ -
ก.ย. 6๑ 

- 500,๐00 - -  - - - 

๙ อุดหนุนคาติดต้ังและขยายเขตวางทอ
ประปา 
ดําเนินการประสานการประปานครหลวง
หรือการขยายเขตประปาบริเวณชุมชน ใน
พ้ืนท่ีตําบลละหาร   

บริเวณชุมชนใน 
พ้ืนท่ีตําบล 

ละหาร 

กองชาง ต.ค. ๖๐ -
ก.ย. 6๑ 

มี.ค. 61 ๒,500,๐00 
 

1,260,240.12  - - - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๒.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

๑ โครงการคลองสวยนํ้าใส 
ดําเนินการกําจัดวัชพืชและผักตบชวาในลํา
คลองพ้ืนท่ีตําบลละหาร และปรับปรุงภูมิ
ทัศนบริเวณตลิ่งรคิลองตางๆ ตาม
รายละเอียดท่ี อบต.ละหารกําหนด 

ลําคลองทุกคลอง 
ในเขตพ้ืนท่ี 
ตําบลละหาร 

กองชาง ต.ค. ๖๐ -
ก.ย. 6๑ 

- ๑,๐00,๐00 - -  - - - 

๒ โครงการกําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีตําบล
ละหาร (คากําจัดขยะมูลฝอย ใหกับ 
อบจ. นนทบุรี 
ดําเนินการชําระคาธรรมเนียมการกําจัด
ขยะมูลฝอยใหแกองคการบริหารสวน
จังหวัดนนทบุรีในการบรหิารจดัการดูแล
บอกลบฝงขยะ ในอัตราตามท่ี อบจ.นนท
บุรี กําหนด 

สถานท่ีกําจัดขยะ
มูลฝอยของ  
อบจ.นนทบุรี 

ตั้งอยูท่ี 
ต.คลองขวาง 
อ.ไทรนอย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

ต.ค. ๖๐ -
ก.ย. 6๑ 

ต.ค. ๖๐ -ก.ย. 
6๑ 

๑,๒๐0,๐00 619,062.25 -  - - - 

๓ จัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย 
ดําเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมลูฝอย
แบบอัดทาย เครื่องยนตดีเซล ๖ ลอ ขนาด 
๖ ตัน จํานวน ๒ คัน (คณุลักษณะตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ) 

อบต.ละหาร กอง
สาธารณสุขฯ 

ม.ค. - ก.ค. 
๖๑ 

- ๔,๘๐๐,๐๐๐ - -  - - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
๒.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

๔ โครงการจัดซ้ือถังขยะรองรับขยะมูลฝอย
ในพ้ืนท่ีตําบลละหาร 
ดําเนินการจัดซื้อถังขยะรองรบัขยะมูลฝอย
เพ่ือตั้งวางในชุมชน ครัวเรือน ในพ้ืนท่ี
ตําบลละหาร ตามขนาดและแบบท่ี อบต.
ละหารกําหนด 

หมูท่ี ๑-๙ 
ตําบลละหาร 

กอง
สาธารณสุขฯ 

พ.ย. ๖๐ -
ก.ย. 6๑ 

- ๑,๐๐0,๐00 - -  - - - 

๕ จัดซ้ือท่ีดินเพ่ือสรางศูนยบริหารจัดการ
สิ่งปฏิกลูและมูลฝอย 
ดําเนินการจัดซื้อท่ีดินเพ่ือสรางศูนยบริหาร
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จํานวน ๑ 
แปลง ขนาดไมต่ํากวา ๒ ไร ตาม
รายละเอียดท่ี อบต.ละหารกําหนด 

อบต.ละหาร กอง
สาธารณสุขฯ 

ต.ค. ๖๐ - 
ก.ย. ๖๑ 

- ๘,๐๐๐,๐๐๐ - -  - - - 

๖ โครงการรณรงค 
ประชาสัมพันธการคัดแยกขยะ 
ดําเนินกิจกรรมรณรงค ประชาสมัพันธ
สรางจิตสํานึกการจัดการมลูฝอยดวยหลัก 
๓Rs ผานสื่อประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ 
เชน ปายโฆษณาปายประชาสมัพันธ คูมือ
การคัดแยกขยะในครัวเรือน 

ชุมชนในตําบล 
ละหาร  

๙ หมูบาน  
และ 

โรงเรียนในพ้ืนท่ี 
ตําบลละหาร 

กอง
สาธารณสุขฯ 

พ.ย. ๖๐ - 
ก.ย. ๖๑ 

- ๑๐๐,๐๐๐ - -  - - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
๒.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

๗ โครงการคัดแยกขยะในชุมชน 
-จัดประชุมคณะทํางานดานบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย เพ่ือหารือ รวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนเพ่ือ
จัดทําฐานขอมูล 
-อบรมใหความรูและศึกษาดูงานนอกสถานท่ี
ใหแกคณะทํางานบรหิารจดัการขยะมูลฝอย
ชุมชน จํานวน ๑ ครั้ง 
-จัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมลู
ฝอยชุมชน เพ่ือกําหนดทิศทางและเปาหมาย
ในการดําเนินงาน 
-จัดซื้อ/จัดจาง/จดัหา อุปกรณ/ภาชนะ
รองรับขยะมลูฝอยแบบแยกประเภทและ
ภาชนะรองรับขยะอันตรายชุมชน 
-จัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายในหมูบาน/
ชุมชนในจุดท่ีประชาชนนําขยะมลูฝอย
อันตรายมาท้ิงไดสะดวก 
-รณรงคประชาสมัพันธการคัดแยกขยะมูล
ฝอยผานสือประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ 
เชน แผนพับประชาสมัพันธ ปายไวนิล 
สติ๊กเกอร ฯลฯ 
-ติดตามประเมินผล จัดทํารายงาน 

ชุมชนในตําบล            
ละหารท้ัง ๙ 

หมูบาน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

พ.ย. ๖๐ -
ก.ย. 6๑ 

- ๓๕0,๐00 - -  - - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
๒.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

๘ โครงการสรางวินัยการจัดการขยะในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
ดําเนินการจัดทําสื่อความรูการคัดแยกขยะ
และดําเนินกิจกรรมใหความรูความเขาใจ 
สรางความตระหนักแกเด็กปฐมวัย ผูปกครอง 
ตลอดจนผูเก่ียวของในศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 
๗ ศูนย 
-จัดทําถังคัดแยกขยะ ตั้งวางใน ศพด. ท้ัง ๗ 
ศูนย จํานวน ๑ ชุด/ศูนย 

ศพด. ในตําบล              
ละหารท้ัง ๗ 

ศูนย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

พ.ย. ๖๐ -
ก.ย. 6๑ 

- ๒๐0,๐00 
รวมงบหลัง

โอน 
150,000.- 

- -  - โอนลด 
50,000 

- 

๙ โครงการชาวละหารรวมใจ ลดมลพิษ
พิชิตโรค 
-รณรงคใหความรูถึงประโยชนและโทษของ
มลพิษท่ีเกิดจากขยะมูลฝอย ใหประชาชนใน
ชุมชนทราบท้ัง ๙ ชุมชน ผานสื่อปาย
ประชาสัมพันธ 
-กิจกรรมขยะสินคาอุปโภค-บริโภคท่ี
จําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน เชน 
นํ้าปลา นํ้าตาล ผงซักฟอก ไขไก ฯลฯ 
จํานวน ๑ ครั้ง/หมูบาน 

หมูท่ี ๑-๙ 
ตําบลละหาร 

กอง
สาธารณสุขฯ 

ม.ค. - ก.ย. 
6๑ 

- 
 
 

๒๐0,๐00 - -  - - - 



 
11 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

๑0 โครงการชาวละหารรวมใจพิทักษ
สิ่งแวดลอม 
-จัดอบรมความรู นิทรรศการ ศึกษาดูงาน
ใหแกเด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชน 
ผูประกอบการและเจาของกิจการ 
-ประชาสัมพันธความรูโดยทําปาย เอกสาร 
จดหมาย ฯลฯ ความรูเก่ียวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
-ตรวจสอบ ดูแล จัดการปญหา
สภาพแวดลอมในชุมชนตําบลละหาร 

หมูท่ี 1-9 ตําบล
ละหาร 

กอง
สาธารณสุขฯ 

พ.ย. 60 -
ก.ย. 61 

-  200,000 - -  - - - 

11 โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังและปรบัปรุง
คุณภาพนํ้าท้ิงจากลําคลองสาธารณะใน
ตําบลละหาร 
-ติดตั้งครภุัณฑตรวจวัดคุณภาพนํ้าคลองสา
ธารณ หมูท่ี 6 และ 9 ตําบลละหาร โดยการ
สนับสนุนจากโครงการพัฒนาระบบเฝาระวัง
และปรับปรุงคุณภาพนํ้าท้ิงจากคลอง
สาธารณะในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
-ตรวจสอบเฝาระวังคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้า
สาธารณะ และจุดเสีย่งในเขตตําบลละหาร 
-บําบัดฟนฟูคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าสาธารณะ 
มื่อเกิดการเนาเสียในเขตพ้ืนท่ีรบัผดิชอบ
ตําบลละหาร 

หมูท่ี 6 และ 9 
ตําบลละหาร 

กอง
สาธารณสุขฯ 

พ.ย. 60 - 
ก.ย. 61 

- 100,000 - -  - - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2.1  แผนงานเคหะชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

12 โครงการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมเพ่ือ
สงเสริมสถานประกอบการเชิงนิเวศตําบล
ละหาร 
- ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคณุภาพอากาศ/สถานี
ตรวจวัดคณุภาพอากาศ หมูท่ี 1-9 ตําบลละ
หาร 
-ตรวจวิเคราะหคณุภาพอากาศตามจุดเสี่ยง
ในเขตพ้ืนท่ีตําบลละหาร 
-รณรงคประชาสมัพันธความรูเก่ียวกับการลด
โลกรอน ลดพฤติกรรมการกอมลพิษทาง
อากาศในโรงเรียน, สถานศึกษา, สถาน
ประกอบการภาคเกษตร/ภาคอุตสาหกรรม
และชุมชน หมูท่ี 1-9 ตําบลละหาร ผานสื่อ 
เชน เอกสาร แผนพับ ปายประชาสัมพันธ 
ฯลฯ 

หมูท่ี 1-9  
ตําบลละหาร 

กอง
สาธารณสุขฯ 

พ.ย. 60 -
ก.ย. 61 

- - 100,000 -  - - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2.2  แผนงานการเกษตร    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

๑ โครงการจัดกิจกรรมอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ และวันสําคัญตางๆ 
ดําเนินการจัดกิจกรรมอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ โดยปลูกตนไมและปลอยพันธุ
ปลาในแหลงนํ้าธรรมชาตเิพ่ือถวายเปนพระ
ราชกุศล สงเสรมิใหเยาวชนและประชาชนมี
สวนรวมปลูกหญาแฝกหรือปลูกตนไมและ
อนุรักษลําคลองตามพระราชดําร ิ

ตําบลละหาร กองสงเสริม
การเกษตร 

ม.ิย. - ส.ค. 
61 

- 150,๐00 
 

- -  - - - 

๒ สนับสนุนการดําเนินงานอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ดําเนินการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากร
ทองถ่ินตามพระราชดําริฯ 
 

ตําบลละหาร กองสงเสริม
การเกษตร 

พ.ค. - ก.ค. 
61 

- 60,000 - -  - - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2.3  แผนงานบริหารงานท่ัวไป    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

๑ โครงการอนุรักษพลังงานและสงเสริม
พลังงานทดแทน 
ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมใหเยาวชนและ
ประชาชนมีความรูและมีสวนรวมในการ
อนุรักษพลังงาน โดยมีประชาชนเขารวม
โครงการ ไมนอยกวา 100 คน 

ตําบลละหาร สํานักงานปลัด พ.ค. - ส.ค. 
61 

15-16 มี.ค. 
61 

50,๐00 
รวมงบหลัง

โอน 
210,000.- 

 

161,000  - - โอนเพ่ิม 
160,000.-                                      

- 
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ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
 

 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

1 โครงการปองกันและการลดอุบัติเหตุ           
ทางถนน 
- ดําเนินการจดัตั้งศูนยปฏบัิติการรวมปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศการตางๆ 
เชน เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต หรือ 
เทศกาลอ่ืนๆ ท่ีสาํคัญตลอดท้ังป 
- ตั้งจุดสกัดก้ันและจัดเจาหนาท่ีประจํา        
ศูนยฯ ตลอด 24 ชม. 

ถนนสาย 
บางบัวทอง – 
สุพรรณบุร ี
หมูท่ี ๖  

ตําบลละหาร 

สํานักงานปลัด ต.ค. 60 -
ก.ย. 61 

ต.ค. 60 -ก.ย. 
61 

150,๐00 
รวมงบหลัง

โอน 
120,000.- 

23,900 -  - โอนลด 
30,000.- 

- 

2 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และศึกษา
ดูงาน 
ดําเนินการฝกอบรม ทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน และศึกษาดูงาน         
ใหพรอมรับสาธารณภัยและภัยพิบัติท่ีอาจ
เกิดข้ึน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหสมาชิก  
อปพร. ตําบลละหาร 

อบต.ละหาร  
และศึกษาดูงาน

นอกสถานท่ี 

สํานักงานปลัด พ.ค. - ม.ิย. 
61 

- 300,000 - -  - - - 

3 โครงการอบรมการใชถังดับเพลิงและซอม
แผนดับเพลิงแกเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ดําเนินการจัดฝกอบรมวิธีการใชถังดับเพลิง   
ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และซอมแผน
ดับเพลิงแกเด็ก เยาวชนและประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด พ.ค. - มิ.ย. 
61 

- 150,๐00 - -  - - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

4 โครงการซักซอมแผนปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย อัคคีภัย ภัยทางถนนและภัย
แลง 
ดําเนินการจัดฝกอบรมซักซอมแผนปองกันฯ 
ใหความรูเก่ียวกับการซอมแผนอพยพเมื่อเกิด
ภัยอยางถูกวิธี และใหมีการเตรียมความพรอม
เฝาระวังหากเกิดสาธารณภัยข้ึน 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด ม.ิย. - ก.ค. 
61 

- 150,๐00 - -  - - - 

5 โครงการสงเสริมการใหความรู 
ดานสาธารณภัย อุทกภัย ภัยทางนํ้าและ 
วาตภัย 
ดําเนินการจัดฝกอบรมสงเสริมการใหความรู
ดานสาธารณภัย อุทกภัย ภยัทางนํ้าและ            
วาตภัย แกประชาชนท้ัง ๙ หมูบาน 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด มิ.ย. - ก.ค. 
6๑ 

- ๑50,๐00 - -  - - - 

6 โครงการอบรมการใชอุปกรณกูชพีให
เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และ อปพร. 
ดําเนินการจัดฝกอบรมการใชอุปกรณกูชีพ
ใหแกเจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย และ อปพร. ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
จํานวนไมนอยกวา 100 คน 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด มิ.ย. - ก.ค. 
61 

- 100,000 - -  - - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

7 โครงการติดต้ังกลองวงจรปดในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลละหาร 
ดําเนินการจัดตดิตั้งกลองวงจรปดบริเวณ
สํานักงาน อบต.ละหาร และตดิตั้งบริเวณจุด
เสี่ยงในเขตพ้ืนท่ีตําบลละหาร จํานวนใมนอย
กวา 10 จุด 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61 

- 3,052,800 - -  - - - 

8 จัดซ้ือรถบรรทุกนํ้า (ดับเพลิง) 
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกนํ้า 
ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสบูไมต่ํา
กวา 6,000 ซซีี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสดุ
ไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต  จํานวน 1 คัน 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61 

- 2,500,000 - -  - - - 

9 จัดหาเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณสําหรับงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ดําเนินการจัดหาเครื่องมือและครภุัณฑตาม
ความจําเปนและเหมาะสมเพ่ือเตรยีมความ
พรอมการปองกันและการบรรเทาสาธารณภัย
ท่ีสามารถปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61 

- 250,000 - -  - - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.๒  แผนงานงบกลาง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

1 สนับสนุนและการบูรณาการเพ่ือบรรเทา
ทุกขดานสาธารณภัยใหแกประชาชนใน
พ้ืนท่ี 
ดําเนินการสนับสนุนและชวยเหลอืประชาชน
ท่ีไดรับความเดือดรอนอันเน่ืองมาจาก               
สาธารณภัยตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตตําบล             
ละหาร เชน อุทกภัย วาตภัย อัคคภีัย ภัยแลง 
ภัยหนาว ฯลฯ โดยจายจากเงินสํารองจาย 

พ้ืนท่ีตําบล 
ละหารทุก
หมูบาน 

สํานักงานปลัด ต.ค. 60 -
ก.ย. 61 

ต.ค. 60 -ก.ย. 
61 

5,000,๐00 
รวมงบหลัง

โอน 
7,130,000 

6,121,652.80 -  - โอนเพ่ิม 
2,130,000.- 

- 
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ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.3  แผนงานบริหารท่ัวไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สญัญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

๑ โครงการออกหนวยบริการ อบต. เคลื่อนท่ี 
พบประชาชน 
ดําเนินการออกหนวยบริการ อบต. เคลื่อนท่ี 
ตามหมูบานชุมชนตางๆ ท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลรับผิดชอบ เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแกประชาชนในการรับทราบปญหา
ความตองการ และความเดือดรอนของ
ประชาชนบริการดานการชําระภาษี การ
บริการสาธารณสุข การขอใบอนุญาตตางๆ 

ฯลฯ พรอมท้ังประชาสัมพันธผลการ
ปฏิบัติงานและภารกิจหนาท่ีท่ี อบต.  
รับผิดชอบ 

หมูท่ี 1-9 
ตําบลละหาร 

สํานักงานปลัด ธ.ค. 60 -
ม.ค. 61 

- 60,๐00 
รวมงบหลัง

โอน 
110,000.- 

50,750  - - โอนเพ่ิม 
50,000.- 

- 
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ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.4  แผนงานสาธารณสุข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

๑ โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบ้ืองตน (EMS) 
สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรมของ
บุคลากรและเจาหนาท่ีดานการปฏิบัติงาน
กูชีพฉุกเฉิน (EMS) ท้ังภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ตามหลักสูตรของระบบการบริการ
การแพทยฉุกเฉิน 

อบต.ละหาร กอง
สาธารณสุขฯ 

ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61 

- 15๐,๐๐๐ - -  - - - 

2 โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกูชีพ
ฉุกเฉิน 
- ดําเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ
ทางการแพทยตามมาตรฐานการบริการ
การแพทยฉุกเฉินใหเพียงพอ 
- ดําเนินการจดัหาวัสดุอุปกรณอ่ืนๆ พเอการ
พัฒนางาน 

อบต.ละหาร กอง
สาธารณสุขฯ 

ต.ค. 60 -
ก.ย. 61 

- 200,๐00 - -  - - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.1  แผนงานการศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

1 โครงการถมดินบริเวณหลังโรงเรยีน             
ซอและหศึกษา หมูท่ี 7 
ดําเนินการถมดิน ขนาดกวาง 40.00 
เมตร ยาว 60.00 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 
2.00 เมตร พรอมบดอัดแนน พ้ืนท่ีไม
นอยกวา 2,400.00 ตารางเมตร ตาม
แบบท่ี อบต.ละหารกําหนด 

หลังโรงเรียน 
ซอและหศึกษา 

หมูท่ี 7 

กอง 
การศึกษาฯ 

ธ.ค. 60 - 
ก.ย. 61 

- 2,950,000 - -  - - - 

2 โครงการวันวิชาการเชิงปฏิบัติการ 
ดําเนินการจัดปฐมนิเทศผูปกครอง เพ่ือให
ผูปกครองไดรับทราบและเขาใจถึง
หลักการ ปรัชญา คติพจน และนโยบาย
การจัดการศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอม
สําหรับเด็กปฐมวัย ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นรวมกัน เสรมิสรางความ 
สัมพันธท่ีดีระหวางผูปกครองกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนา             
เด็กเล็ก  

อบต.ละหาร 
ท้ัง 7 ศูนย 

กอง 
การศึกษาฯ 

เม.ย. - พ.ค. 
61 

- 8๐,๐๐๐ - -  - - - 

3 โครงการแขงขันกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาสีศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลละหาร จํานวน 7 ศูนย เพ่ือ
เสริมสรางพลานามัยใหแกเด็กปฐมวัยดวย
การเลนกีฬาและการออกกําลังกาย 

อบต.ละหาร กอง 
การศึกษาฯ 

ม.ค. - ก.พ. 
61 

ม.ค. 61 150,000 
รวมงบหลัง

โอน 
62,000.- 

-  - - โอนลด  
88,000.- 

- 
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ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.1  แผนงานการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

4 โครงการพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ละหาร              
ท้ัง 7 ศูนย 
ดําเนินการจัดโครงการพัฒนาและสนันบสนุน
กิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.
ละหาร ท้ัง 7 ศูนย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การเรียนของเด็กใหมีการพัฒนาในระดับท่ี
สูงข้ึน 

อบต.ละหาร กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 

- 250,000 
รวมงบหลัง

โอน 
150,000.- 

- -  - โอนลด 
100,000.- 

- 

5 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานพนักงาน
สวนตําบลและครูผูดูแลเด็ก 
ดําเนินการจัดฝกอบรมตามโครงการฯ 
เพ่ือใหคณะผูบริหาร ครผููดูแลเด็ก พนักงาน
และผูท่ีเก่ียวของมีความรูความเขาใจใน
ระเบียบ กฎหมาย แนวทางการจดัการศึกษา
ปฐมวัย และแนวทางการดําเนินงานภายใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สามารถปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง 

อบต.ละหาร  
และนอกสถานท่ี 

กอง 
การศึกษาฯ 

เม.ย. - พ.ค. 
61 

- 10๐,๐๐๐ - -  - - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.1  แผนงานการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

6 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 
ดําเนินการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา 
ไดแก อาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลละหาร รวมท้ังคาใชจายในการพัฒนา
คร,ู คาพัฒนาผูดูแลเด็ก และคาจดัการเรียน
การสอน (รายหัว) 

ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

อบต.ละหาร 
ท้ัง 7 ศูนย 

กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 60 -
ก.ย. 61 

ต.ค. 60 -ก.ย. 
61 

๒,510,400 1,546,660 -  - - - 

7 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 
ดําเนินการอุดหนุนอาหารกลางวันใหเด็กเล็ก
และนักเรียนตั้งแตช้ันอนุบาล – ช้ันประถม 
ปท่ี ๖ ในเขตพ้ืนท่ี จํานวน ๔ โรงเรียน 

เด็กอนุบาลและ 
เด็กนักเรยีน  
ป.1-ป.6 

โรงเรียนในพ้ืนท่ี
ตําบลละหาร 

กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 60 -
ก.ย. 61 

ต.ค. 60 -ก.ย. 
61 

6,124,0๐๐ 
 

3,056,000 -  - - - 

8 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
ดําเนินการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให
เด็กเล็กและนักเรียนตั้งแตช้ันอนุบาล – ช้ัน
ประถมปท่ี ๖ สังกัด สพฐ. จํานวน 4 
โรงเรียน และเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต. ละหาร ท้ัง 7 ศูนย 

เด็กเล็ก,เด็ก
อนุบาลและ

นักเรียน  
ป.1-ป.6  
ในพ้ืนท่ี 

ตําบลละหาร 

กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 60 -
ก.ย. 61 

ต.ค. 60 -ก.ย. 
61 

3,873,300 1,950,495.68 -  - - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.1  แผนงานการศึกษา 
 

 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

9 จัดหาวัสดุการศึกษาสําหรับนักเรยีนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลละหาร 
ดําเนินการจัดหาวัสดุการศึกษาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลละหาร เพ่ือชวยเหลือแบงเบา
ภาระคาใชจายของผูปกครองในการจัดความรู
ใหเด็กปฐมวัย เชน จัดซื้อหนังสือตามกลุม
สาระการเรียนรู จัดหาสื่อและอุปกรณการ
เรียนการสอน ฯลฯ เปนตน 

ศูนยพัฒนา     
เด็กเล็ก                    

อบต.ละหาร  
จํานวน ๗ ศูนย 

 

กอง 
การศึกษาฯ 

มี.ค. - พ.ค. 
61 

- 150,๐๐๐ - -  - - - 

10 (10.1) โครงการกอสรางปรับปรงุศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก บานเกาะลอย หมูท่ี 3 
ดําเนินการปรับปรุงศูนยพัฒนาเดก็เล็กบาน
เกาะลอย โดยการทาสภีายนอกและภายใน
อาคาร ติดตั้งรั้วสแตนเลสดานหนาพรอม
ประตู ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด 

ศูนยพัฒนา     
เด็กเล็ก                    

บานเกาะลอย 
หมูท่ี 3 

ตําบลละหาร 

กอง 
การศึกษาฯ 

ธ.ค. 60 – 
ก.ย. 61 

- 498,000 - -  - - - 

10 
(ตอ) 

(10.2) โครงการตอเติมกันสาดศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขันติธรรม หมูท่ี 7 
ดําเนินการปรับปรุงศูนยพัฒนาเดก็เล็กขันติ
ธรรม โดยตอเติมกันสาดโครงเหลก็หลังคา
เมทัลชีท ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 8.0 
เมตร 2 ฝง และขนาดกวาง 1.20 เมตร ยาว 
4.00 เมตร พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 52.80 
ตารางเมตร ตามแบบท่ีอบต.ละหารกําหนด 

ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 
ขันติธรรม  
หมูท่ี 7 

ตําบลละหาร 

กอง 
การศึกษาฯ 

ธ.ค. 60 - 
ก.ย. 61 

- 89,000 - -  - - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.1  แผนงานการศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

11 โครงการจัดการศึกษาอบรมการรณรงค
เพ่ือตอตานและปองกันยาเสพติดสําหรับ
เยาวชน (D.A.R.E) 
ดําเนินการจัดอบรมตามโครงการฯ เพ่ือ
ควบคุมการขยายตัวของยาเสพติดและลด
การแพรระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน 
และเพ่ือใหเยาวชนรูทันโทษภัยและวิธีการ
ปองกันยาเสพติด 

อบต.ละหาร กอง 
การศึกษาฯ 

พ.ย. 60 –
เม.ย. 61 

ม.ค. 61 150,๐๐๐ 133,245  - - - - 

12 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 
ดําเนินการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 
2561 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดมี
ความสัมพันธ ความสามคัคี และ
ความสามารถในการริเริม่ การแสดงออก
ทางดานสรางสรรคตางๆ 

อบต.ละหาร กอง 
การศึกษาฯ 

ธ.ค. 60 - 
ม.ค. 61 

- 150,000 
รวมงบหลังโอน 

55,000 

- - -  โอนลด 
95,000.- 

- 
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ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
 

 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

๑ โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตานยาเสพติด 
ดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตานยาเสพติด เพ่ือสงเสริมสุขภาพ
พลานามัยของเยาวชนและประชาชนใหมี
รางกายสมบูรณแข็งแรง และเสรมิสรางความ
สามัคคีในชุมชน สงเสริมใหเยาวชนใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน 

อบต.ละหาร กอง 
การศึกษาฯ 

ก.พ. - ม.ีค. 
61 

- 600,๐๐๐ 
 

- -  - - - 

๒ โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬา 
ดําเนินการจัดสงนักกีฬา เยาวชน และ
ประชาชน เขารวมแขงขันกีฬาตางๆ เชน 
กีฬา มวก.นนทบุรีคัพ, กีฬาสามัคคีระดับ
อําเภอ ฯลฯ เพ่ือสงเสริมสุขภาพพลานามัยให
แข็งแรง เกิดความสามัคคีในหมูคณะและใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน 

อําเภอ 
บางบัวทอง/
สนามกีฬา 

จังหวัดนนทบุร ี

กอง 
การศึกษาฯ 

ก.พ. - ก.ค. 
61 

- 13๐,๐๐๐ - -  - - - 

๓ จัดหาวัสดุอุปกรณกฬีาประจําหมูบาน 
ดําเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณกีฬา แจกจาย
ใหหมูบานในเขตตาํบลละหารเพ่ือสงเสริม
สุขภาพและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เชน 
ฟุตบอล ตะกรอ ฟุตซอล และวัสด ุเครื่องเลน
ของเด็ก ฯลฯ 

พ้ืนท่ี 
ตําบลละหาร 
หมูท่ี 1-9 

กอง 
การศึกษาฯ 

เม.ย. - มิ.ย.
61 

- 150,000 - -  - - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

๔ โครงการจัดหาอุปกรณเด็กเลนประจํา
หมูบาน/เครื่องออกกําลังกายสําหรับ
ประชาชนและผูสูงอายุ 
ดําเนินการจัดซื้อครุภณัฑกีฬา อุปกรณเด็ก
เลนประจําหมูบาน/เครื่องออกกําลังกาย
สําหรับประชาชนและผูสูงอายุ จํานวน 1 ชุด 

ตําบลละหาร กอง 
การศึกษาฯ 

มิ.ย. - ส.ค. 
61 

- 2,000,000 - -  - - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.3  แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

1 โครงการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมลาน
กีฬา/สนามกีฬา/รั้วเหลก็/รั้วตาขาย
ลอมรอบลานกีฬา และ/หรอืโครงหลังคาใน
เขตพ้ืนท่ี 
(1.1) โครงการกอสรางหลังคาโครงหลัง
คลุมลานอเนกประสงค บริเวณหนา
โรงเรียนอิสลามสมัพันธตนสังกัด หมูท่ี 2 
ดําเนินการกอสรางหลังคาโครงเหล็กคลมุลาน
อเนกประสงค ขนาดกวาง 10.00 เมตร ยาว 
35.00 เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา 350.00 
ตารางเมตร ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด 

หนาโรงเรียน
อิสลามสัมพันธ 

ตนสังกัด 
หมูท่ี 2 

ตําบลละหาร 

กองชาง พ.ย. 60 - 
ก.ย. 61 

- 2,200,000 - -  - - - 

1 
(ตอ) 

(1.2) โครงการกอสรางลาน คสล. บาน
เกาะลอย หมูท่ี 3 
ดําเนินการกอสรางลาน คสล. ขนาดกวาง 
8.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร คอนกรีตหนา 
0.15 เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา 72.00 ตาราง
เมตร ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด 

บริเวณเกาะลอย 
หมูท่ี 3 

ตําบลละหาร 

กองชาง พ.ย. 60 - 
ก.ย. 61 

- 50,000 - -  - - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.3  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

1 
(ตอ) 

 (1.3) โครงการกอสรางหลังคาโครงเหล็ก
คลุมลานอเนกประสงค หนามัสยิดนูรุล-       
ฮิดายะห หมูท่ี 9 
ดําเนินการกอสรางหลังคาโครงเหล็กคลมุลาน
อเนกประสงค ขนาดกวาง 8.80 เมตร ยาว 
46.00 เมตร พ้ืนท่ีมนอยกวา 404.80 
ตารางเมตร ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด 

หนามัสยดิ 
นูรุลฮิดายะห 
(แสงประทีป) 

หมูท่ี 9  
ตําบลละหาร 

กองชาง พ.ย. 60 -
ก.ย. 61 

- 2,550,000 - -  - - - 
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ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

1 โครงการควบคุมปองกันโรคพิษสนัุขบา 
และการทําหมันแมว, สุนัขในพ้ืนท่ี 
ดําเนินการฉีดวัคซีนควบคมุปองกันโรคพิษ
สุนัขบาและทําหมันแมว, สุนัข ลดความเสีย่ง
การติดเช้ือโรคพิษสุนัขบาจากสตัวสูคน 

หมูท่ี 1 - หมูท่ี 9 
ตําบลละหาร 

กองสงเสริม
การเกษตร 

ม.ีค. - พ.ค. 
61 

- 150,000 - -  - - - 

2 โครงการควบคุมปองกันโรคไขหวัดนก 
ดําเนินการรณรงคประชาสัมพันธการปองกัน
และควบคุมการแพรระบาดของโรคไขหวัดนก
โดยจัดทําปาย, แผนพับ และสื่อ
ประชาสัมพันธตางๆ 

ตําบลละหาร กองสงเสริม
การเกษตร 

ม.ีค. - พ.ค. 
61 

- 70,000 - -  - - - 

3 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
กิจกรรม : สงเสรมิการบําบัดฟนฟูผูติด/ผู
เสพยาเสพติด และกิจกรรมสงเสริมการ
ฝกอบรมอาชีพใหแกผูผานการบําบัดฟนฟู 
-ดําเนินการจดักิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธ
การสรางจิตสาํนึกตอตานยาเสพตดิ ผานสื่อ
ประชาสมัพันธรูปแบบตางๆ 
-ดําเนินการจดักิจกรรมสงเสริมการบําบัด
ฟนฟูผูติดยาเสพตดิ/ผูเสพยาเสพติดและ
กิจกรรมการสงเสรมิการฝกอบรมอาชีพใหแก
ผูท่ีผานการบําบัดฟนฟู โดยการจดัคายบําบัด
ฟนฟูและฝกอาชีพ จํานวน 15 วัน เปาหมาย 
50 คน จํานวน 1 ครั้ง 

อบต.ละหาร กอง
สาธารณสุขฯ 

ธ.ค. 60 - 
มี.ค. 61 

- 300,000 
เงินอุดหนุน 

กถ. 
325,000 

- -  - - - 
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4.4  แผนงานสาธารณสุข 
 

 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

4 โครงการรณรงคและสงเสริมสื่อการ
ประชาสัมพันธถึงโทษภัยของยาเสพติด 
ดําเนินการจัดทําสื่อตางๆ เชน เอกสารแผน
พับ/ปายโฆษณา ประชาสมัพันธใหความรูแก
ผูท่ีเก่ียวของไดรูถึงโทษภัยของยาเสพติด 

ตําบลละหาร กอง
สาธารณสุขฯ 

เม.ย. - ส.ค.  
61 

- 50,000 - -  - - - 

5 โครงการเยาวชนรุนใหมรวมใจ รวมพลัง
ประสานตานภัยยาเสพติด 
-ดําเนินการจดักิจกรรมใหความรูและรณรงค
สงเสริมใหประชาชนกลุมเสีย่งและเยาวชนให
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน และมสีวนรวมใน
การตานยาเสพติด เชน เขาคายอบรมกีฬา
และสันทนาการตางๆ 
-จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จัดงาน
ประกวด/แขงขันเตนแอโรบิค ฮลูาฮูป เพ่ือ
สุขภาพ ฯลฯ เปนตน 

โรงเรียนในพ้ืนท่ี
ตําบลละหาร 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

เม.ย. - ส.ค. 
61 

- 200,000 - -  - - - 

6  โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนท่ี 
 - จัดกิจกรรมการออกใหบริการสาธารณสุข
เคลื่อนท่ีในชุมชนเขตตําบลละหาร จํานวน 9 
หมูบาน 
 - สอนสุขศึกษา/อบรม ใหความรูเก่ียวกับ
สุขภาพ และโรคตางๆ ใหแกประชาชนทุก
กลุมวัย 

ชุมชนในเขต
ตําบลละหาร 
หมูท่ี 1-9 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61 

ม.ค. 61 100,000 4,795  - - - - 
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ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

7 โครงการบริจาคโลหิต 
 ดําเนินการรับบริจาคโลหิตในกลุมเปาหมาย
ประกอบดวย ผูบบริหาร ขาราชการ พนักงาน 
อบต.ละหาร หนวยงานภาครัฐภาคเอกชนใน
เขตพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป จํานวน 2 
ครั้ง/ป ครั้งละไมนอยกวา 50 คน 

อบต.ละหาร กอง
สาธารณสุขฯ 

ธ.ค. 60 – 
ก.ย. 61 

- 50,000 - -  - - - 

8  โครงการรณรงคปองกันโรคเอดสและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
- จัดอบรมใหความรูแกเด็กและเยาวชน ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนทุกโรงเรยีนในเขต
พ้ืนท่ีตําบลละหาร จาํนวน 4 โรงเรียน 
- จัดทําสื่อประชาสัมพันธรูปแบบตาง ๆ เชน 
ปาย เอกสาร แผนพับ ฯลฯ เผยแพรแกเด็ก
และเยาวชน ประชาชนในเขตตําบลละหาร
ทุกหมูบาน/ชุมชน 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย เพ่ือ
ปองกันโรคเอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 

โรงเรียนมัธยมใน
เขตตําบลละหาร 

จํานวน 
4 โรงเรียน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61 

- 250,000 - -  - - - 
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ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

9 โครงการรณรงคปองกันโรคติดตอและโรค
ไมติดตอ 
- รณรงค ประชาสัมพันธ ผานสื่อ เชน จัดทํา
ปายประชาสัมพันธ เอกสารความรู จดหมาย
ขาว เสียงตามสายหอกระจายขาว ฯลฯ 
- อบรมใหความรูเด็ก เยาวชน ประชาชนใน
ชุมชน 
- กิจกรรมรณรงค ประชาสมัพันธ เชิงรุกตาม
สถานท่ีตางๆ เก่ียวกับโรคติดตอและโรคไม
ติดตอ โรคอุบัติใหม อุบัตซิ้ํา โรคประจําถ่ิน 
ตามสถานการณโรค 
- ดําเนินการควบคมุโรครวมกับภาคีเครือขาย
สุขภาพ กรณีเกิดโรคระบาด 
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ นํ้ายา และวัสดุ
วิทยาศาสตรการแพทยสนับสนุนประชาชน 
ในการปองกัน ควบคุมโรค 

ครัวเรือน ชุมชน 
หมูบานจัดสรร 
สถานท่ีราชการ 

สถาน
ประกอบการ 

โรงเรียน            
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก และสถานท่ี
อ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี
ตําบลละหาร  
หมูท่ี ๑-๙ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61 

ธ.ค. 60 250,000 61,104  - - - - 
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ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

10 โครงการพัฒนามาตรฐานสถานท่ีจําหนาย
อาหารและสะสมอาหาร 
- อบรมใหความรู ศึกษาดูงานใหแก
ผูประกอบการ เจาของกิจการ รานจําหนาย
อาหาร แผงลอยจําหนายอาหาร ผูประกอ
เลี้ยงอาหารในโรงอาหารในสถานศึกษา 
โรงงาน หมูท่ี 1-9 ตําบลละหาร จํานวน 
100 คน 
 - รณรงคประชาสัมพันธดวยสื่อตางๆ เชน 
ปาย แผนพับ ฯลฯ 
 - จัดซื้อนํ้ายา วัสดุ อุปกรณ วัสดุ
วิทยาศาสตรทางการแพทย 

ผูประกอบกิจการ 
เจาของกิจการ 
รานจําหนาย 

อาหาร แผงลอย 
จําหนายอาหาร 
ผูประกอบการ 
อาหารในโรง 
อาหารใน

สถานศึกษา 
โรงงาน หมูท่ี 1-9 

ตําบลละหาร 

กอง
สาธารณสุขฯ 

ต.ค. 60 -
ก.ย. 61 

- 200,000 - -  - - - 

11  โครงการรณรงคพนหมอกควันและทําลาย
แหลงเพาะพันธยุงลายปองกันโรค
ไขเลือดออก 
 - จัดกิจกรรมการพนหมอกควันและทําลาย
แหลงเพาะพันธยุงลายใหครอบคลมุเขตพ้ืนท่ี
ทุกหมูบาน/ชุมชนในตําบลละหาร ไมนอย
กวา 3 ครั้ง/ป 
 - จัดซื้อ/จัดหา วัสดุอุปกรณ วัสดุนํ้ามัน 
เช้ือเพลิงและหลอลื่น และวัสดุวิทยาศาสตร
ทางการแพทยท่ีจําเปนใหเพียงพอ  

หมูท่ี 1-9 
ตําบลละหาร 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 

ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 

150,000 83,779.09 -  - - - 
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ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

12 โครงการรณรงคใหความรูตําบลละหาร
ปลอดโรคไขเลือดออก 
- จัดทําสื่อความรูตางๆ เชน ปายโฆษณา 
แผนพับ เอกสาร ฯลฯ เผยแพรใหประชาชน
ในชุมชน/หมูบาน ท้ัง 9 หมูบานในตําบล          
ละหาร 
 - จัดกิจกรรมเดินรณรงคหรือนิทรรศการให
ความรูแกประชาชนในเขตพ้ืนท่ีในวันสําคัญ
หรืองานสําคญั 

หมูท่ี ๑-๙ 
ตําบลละหาร 

กอง
สาธารณสุขฯ 

ต.ค. 60 -
ก.ย. 61 

- 100,000 - -  - - - 

13  โครงการกองทุนเพ่ือการดูแลผูสงูอายุท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิง 
 - สนับสนุน/สมทบการดําเนินงานเพ่ือการ
ดูแลผูสูงอายุท่ีมภีาวะพ่ึงพิงตําบลละหาร 
 - เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานกองทุนเพ่ือ
การดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงตําบลละหาร 
เชน คาเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ี/
คณะกรรมการ คาดําเนินการสํารวจ/คนหา
ขอมูลของผูสูงอายุท่ีมภีาวะพ่ึงพิง คาวัสด/ุ
อุปกรณตางๆ ท่ีจําเปน 

หมูท่ี ๑-๙ 
ตําบลละหาร 

กอง
สาธารณสุขฯ 

ต.ค. 60 -
ก.ย. 61 

- 200,000 
รวมงบหลัง

โอน 
0.- 

- -  - โอนลด 
200,000.- 

- 



 
36 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.4  แผนงานสาธารณสุข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

๑4  โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาดาน 
สาธารณสขุตําบลละหาร 
 - อบรมฟนฟูความรูแกจิตอาสาดาน
สาธารณสุข 
 - จัดทัศนศึกษาดูงานในกลุม อสม. จิตอาสา
ดานสาธารณสุข คณะผูบริหาร สมาชิกสภา 
อบต. และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ปละ 1 ครั้ง 
จํานวน 100 คน 

อบต.ละหาร           
และนอกสถานท่ี   

 

กอง
สาธารณสุขฯ 

พ.ย. 60 -
ส.ค. 61 

- ๓๕๐,๐๐๐ 
รวมงบหลัง

โอน 
0.- 

- - -  โอนลด 
350,000.- 

- 

15 อุดหนุนกิจกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน
ของอาสาสมัครสาธารณสขุประจาํ
หมูบาน (อสม.) ตําบลละหาร 
อุดหนุนงบประมาณแกอาสาสมัคร
สาธารณสุข  ประจําหมูบาน (อสม.) ตําบล
ละหาร เพ่ือดําเนินกิจกรรมดานการบริการ
สาธารณสุขมลูฐาน ๓ กลุมกิจกรรมหรือ
ปฏิบัติตามนโยบาย ท่ีกระทรวงสาธารณสุข
กําหนด จํานวน ๙ หมูบาน หมูบานละ 
๗,๕๐๐ บาท 

หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๙
ตําบลละหาร 

กอง
สาธารณสุขฯ 

พ.ย. 60 -
ก.ย. 61 

- 67,500 - - -  - - 



 
37 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.4  แผนงานสาธารณสุข 
 
 

 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

1๖ โครงการอุดหนุนกิจกรรมการพัฒนา
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเด็ก
และเยาวชน 
 - จัดกิจกรรมใหความรูและฝกทักษะการ
ปฏิเสธยาเสพติด 
 - อุดหนุนงบประมาณแกหนวยงาน
ราชการ เชน โรงเรียน หรือ กลุม
ประชาชน ในการดําเนินการแกไขปองกัน
ปญหายาเสพตดิ จํานวน 50,000 บาท/
แหง รายละเอียด ดังน้ี 
 (1) โครงการเยาวชนคนดีหลีกหนียาเสพ
ติด จากโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 
 (2) โครงการเทศกาลดนตรตีานภยัยาเสพ
ติด “ST Anti-Festival” จากโรงเรียนแสง
ประทีปรัฐบํารุง 
 (3) โครงการรูทันยาเสพติดบําเพ็ญ
กิจกรรมสาธารณประโยชน จากโรงเรียน
สุเหราเขียว 
 (4) โครงการรณรงคการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิในสถานศึกษา ภายใต
ยุทธศาสตร “รั้วโรงเรียน” จากโรงเรียน
สุเหราปากคลองลําร ี

โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในเขตพ้ืนท่ี 

ตําบลละหาร 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

ต.ค. 60 -
ก.ย. ๖1 

- 200,000 
 
 
 
 
 

- -  - - - 



 
38 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.4  แผนงานสาธารณสุข 
 
 

 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

17 โครงการตอนรับสมาชิกใหมในชุมชน 
มารดาหลังคลอดในตําบลละหารไดรับการเย่ียม
บาน ไดรับคําแนะนําในการดูแลตนเองและ
ทารกแรกเกิด พรอมรับชุดสาธิตในการเล้ียงดู
ทารกแรกเกิด จํานวนไมตํ่ากวา 50 คน 

หมูท่ี 1-9  
ตําบลละหาร 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

ต.ค. 60 -
ก.ย. ๖1 

- 30,000 
(งบ สปสช.) 

 
 

 

- -  - - - 

18 โครงการสงเสริมทันตสขุภาพเด็กกอนวัย
เรียนและเด็กปฐมวัย 
จัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการแปรงฟนท่ี         
ถูกวิธี การรูจักการใชอุปกรณการแปรงฟน  
โรคฟนผุและโรคในชองปาก แกเดก็กอนวัย
เรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและเดก็ปฐมวัยใน
โรงเรียนเขตพ้ืนท่ี 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพ้ืนท่ี 
จํานวน ๗ ศูนย 
และโรงเรียนเขต

พ้ืนท่ี จํานวน           
๗ แหง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

ต.ค. 60 –
ก.ย. ๖1 

- 119,095 
(งบ สปสช.) 

 
 

 

- -  - - - 

19 โครงการรณรงคกําจัดเหาเพ่ือพัฒนาการ 
สมวัย 
จัดกิจกรรมอบรมใหความรูเรื่องโรคเหา การ
ปฏิบัติตัวในการดูแลเรื่องโรคเหา การปองกัน
การเกิดโรคเหาใหแกผูปกครองเดก็กอนวัย
เรียน จํานวนไมนอยกวาครึ่งหน่ึงของเด็กท่ี
เขารวมกิจกรรมในศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 7 
แหง เด็กปฐมวัยในโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตําบล
ละหาร ท้ัง 7 แหง 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพ้ืนท่ี 
จํานวน ๗ ศูนย 
และโรงเรียนเขต

พ้ืนท่ี จํานวน           
๗ แหง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

ต.ค. 60 –
ก.ย. ๖1 

- 337,375 
(งบ สปสช.) 

 
 

 

- -  - - - 



 
39 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.4  แผนงานสาธารณสุข 
 

 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

20 โครงการสงเสริมสุขลักษณะและสุขภาพ             
ผูพิการและผูสูงอายุ 
เยี่ยมบานผูพิการและผูสูงอายุนอนติดเตยีง 
ในเขตพ้ืนท่ี อบต.ละหาร ท้ัง 9 หมูบาน            
ใหความรูแกผูพิการ ผูสูงอายุนอนติดเตยีง 
และญาติผูดูแลในเรื่องของสุขอนามัยตางๆ 
การดูแลปองกันการเกิดโรคแผลกดทับ ฯลฯ 
พรอมท้ังใหกําลังใจแกผูพิการ ผูสงูอายุนอน
ติดเตยีงและญาตผิูดูแล 

หมูท่ี 1-9  
ตําบลละหาร 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

ต.ค. 60 -
ก.ย. ๖1 

- 140,000 
(งบ สปสช.) 

 
 

 

- -  - - - 

21 โครงการละหารหวงใยใสใจคนพิการและผู           
ทุพลภาพ 
เยี่ยมบานผูพิการและผูทุพพลภาพในเขต
พ้ืนท่ีตําบลละหาร ท้ัง 9 หมูบาน ใหความรู
แกผูพิการ ผูทุพพลภาพและญาตผิูดูแลใน
เรื่องของสุขอนามัยตางๆ การดูแลตนเอง 
การปฏิบัตติัวใหถูกตองตามประเภทของผู
พิการ ฯลฯ พรอมท้ังใหกําลังใจแกผูพิการ           
ผูทุพพลภาพและญาติผูดูแล 

หมูท่ี 1-9  
ตําบลละหาร 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

ต.ค. 60 -
ก.ย. ๖1 

- 60,000 
(งบ สปสช.) 

 
 

 

- -  - - - 



 
40 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.4  แผนงานสาธารณสุข 
 

 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

22 โครงการเด็กไทยในละหารสุขภาพดีต้ังแต
อยูในครรภ 
เยี่ยมบานหญิงตั้งครรภ ใหความรูเก่ียวกับ
การปฏิบัตติัว อาหารท่ีเหมาะสมท่ีมี
ประโยชน การออกกําลังกายขณะตั้งครรภ          
แกหญิงตั้งครรภและญาต ิ

หมูท่ี 1-9  
ตําบลละหาร 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

ต.ค. 60 -
ก.ย. ๖1 

- 130,400 
(งบ สปสช.) 

 
 

 

- -  - - - 

23 อุดหนุนหมูบาน/ชุมชน สําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสขุ 
อุดหนุนงบประมาณใหคณะกรรมการหมูบาน
จัดทําโครงการพระราชดํารดิานสาธารณสุข 
อยางนอย ๓ โครงการ/หมูบาน จาํนวน ๙ 
หมูบาน หมูบานละ ๒๐,๐๐๐ บาท (ตาม
หนังสอืกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1745 ลงวันท่ี 
31 ส.ค. 60) 

หมูท่ี 1-9  
ตําบลละหาร 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

ต.ค. 60 -
ก.ย. ๖1 

- 180,000 
 

- -  - - - 



 
41 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.4  แผนงานสาธารณสุข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

24 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบาฯ 
- ดําเนินการสาํรวจขอมลูจํานวนสนัุข/แมวใน
เขตพ้ืนท่ี 
- ดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบา ตามจํานวนประชากรสุนัข/แมว 
ท้ังท่ีมีเจาของและไมมีเจาของ ในเขตพ้ืนท่ี 

หมูท่ี 1-9  
ตําบลละหาร 

กองสงเสริม
การเกษตร 

ต.ค. 60 -
ก.ย. ๖1 

- 42,000 
 

- -  - - - 



 
42 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.5  แผนงานงบกลาง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

1 สนับสนุนกองทุนหลักประกันสขุภาพ
ระดับทองถิ่น (สปสช.) 
สมทบงบประมาณเขากองทุนหลักประกัน
สุขภาพองคการบริหารสวนตําบลละหาร เพ่ือ
นําไปใชจายดานการดําเนินงานและบรหิาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในพ้ืนท่ี
เก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพ การปองกัน
โรค การฟนฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาล
ระดับปฐมภูมเิชิงรุก การเกิดโรคระบาดหรือ
ภัยพิบัติในพ้ืนท่ี 

ตําบลละหาร กอง
สาธารณสุขฯ 

พ.ย. 60 - 
ก.ย. 61 

ม.ค. 61 500,000 479,542.50  - - - - 

2  โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
 ดําเนินการจายเงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพ
ใหแกผูสูงอายุในการดํารงชีวิตในเบ้ืองตนได
ทันทวงทีอยางตอเน่ือง เพียงพอและท่ัวถึง
ทุกรายตามอัตราท่ีมสีิทธ์ิไดรับ 

ตําบลละหาร กองสวัสดิการ
สังคม 

ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61 

ต.ค. 60 - ก.ย. 
61 

16,500,000 9,153,800 -  - - - 

3  โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพคนพิการ 
 ดําเนินการจายเงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพ
ใหแกผูพิการในการดํารงชีวิตในเบ้ืองตนได
ทันทวงทีอยางตอเน่ือง เพียงพอและท่ัวถึง
ทุกรายตามอัตราท่ีมสีิทธ์ิไดรับ 

ตําบลละหาร กองสวัสดิการ
สังคม 

ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 

ต.ค. 60 - ก.ย. 
61 

4,500,000 2,288,800 -  - - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.5  แผนงานงบกลาง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

4  โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 
 ดําเนินการจายเงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพ
ใหแกผูปวยเอดสในการดาํรงชีวิตใน
เบ้ืองตนไดทันทวงทีอยางตอเน่ือง เพียงพอ
และท่ัวถึงทุกรายตามอัตราท่ีมีสิทธ์ิไดรับ 

ตําบลละหาร กองสวัสดิการ
สังคม 

ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 

ต.ค. 60 - ก.ย. 
61 

60,000 24,500 -  - - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.6  แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

1  โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
สตรีและครอบครัว 
 ดําเนินการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
กลุมสตรี ครอบครัวและประชาชนท่ัวไปใน
ทุกๆ ดาน เชน ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ 

อบต.ละหาร 
และนอกสถานท่ี 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ธ.ค. 60 - 
ก.พ. 61 

ธ.ค. 60 200,000 
รวมงบหลัง

โอน 
120,000 

29,375 
 

 - - โอนลด 
80,000.- 

- 

2  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในวันผูสูงอายุ 
 ดําเนินการฝกอบรมและสัมมนาเพ่ือ
แลกเปลีย่นเรยีนรูรวมทํากิจกรรมกลุม
สัมพันธและสันทนาการ 

อบต.ละหาร กองสวัสดิการ
สังคม 

ม.ค. - เม.ย. 
61 

- 200,000 - -  - - - 

3  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสราง
เครือขายในชมรมผูสูงอายุตําบลละหาร 
 ดําเนินการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรม
ในกลุม/ชมรมผูสูงอายุตําบลละหารเพ่ือให
ผูสูงอายไุดพบปะ แลกเปลี่ยนเรยีนรูและทํา
กิจกรรมตางๆ รวมกัน 

อบต.ละหาร กองสวัสดิการ
สังคม 

เม.ย. – ก.ค. 
61 

- 30,000 - -  - - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.6  แผนงานสังคมสงเคราะห 
 
 

 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

4  โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ทางรางกายและจิตใจผูสูงอายุของตําบล
ละหาร (สานสายใย) : กิจกรรมใหความรู
ดานการดูแลสุขภาพกายและใจแก
ผูสูงอายุและผูดูแลผูสูงอายุ 
 ดําเนินการฝกอบรมใหแกผูสูงอายุและ
ผูดูแลโดยการอบรมจากวิทยากรท่ีมีความรู 
ความสามารถ และการดูงานนอกสถานท่ี 
เพ่ือสงเสริมใหผูสูงวัยไดอยูอยางมคีุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ตําบลละหาร 
และนอกสถานท่ี 

กองสวัสดิการ
สังคม 

พ.ค. - ส.ค
61 

- 150,000 - -  - - - 

5  โครงการสรางเสริมสุขภาพกาย บริหาร
ใจสูวัยผูสูงอายุ 
 ดําเนินการอบรมใหความรูเรื่องการเตรียม
ความพรอมเขาสูวัยผูสูงอายุ เพ่ือให
ผูสูงอายุมีการรวมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
และซอมเสริมสุขภาพ 

อบต.ละหาร กองสวัสดิการ
สังคม 

ม.ค. - เม.ย. 
61 

มี.ค. 61 100,000 2,400  - - - - 

6  โครงการสานสัมพันธสายใยรักผูพิการ 
 ดําเนินการอบรมเพ่ือใหคนพิการ ญาติหรือ
ผูดูแลคนพิการ อสม. ผูนําชุมฃน มีความรูใน
สิทธิพ้ืนฐานของผูพิการตามกฎหมาย และ
สามารถขอรับความชวยเหลือตามสภาพ
ความตองการของคนพิการ 

อบต.ละหาร กองสวัสดิการ
สังคม 

ม.ค. - เม.ย. 
61 

- 100,000 - -  - - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.6  แผนงานสังคมสงเคราะห 
 
 

 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

7  โครงการฝกอบรมแกนนําเยาวชนปองกัน
การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
 ดําเนินการอบรมใหความรูแกเยาวชนใน
การปองกันการมีเพศสัมพันธกอนวัยอัน
ควร เพ่ือใหเยาวชนรูเทาทันในผลเสียของ
การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 

อบต.ละหาร กองสวัสดิการ
สังคม 

ม.ค. - เม.ย. 
61 

- 100,000 - -  - - - 

8  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลละหาร 
 ดําเนินการฝกอบรมใหแกคณะกรรมการ
และสมาชิกศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน
โดยการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ และการดู
งานนอกสถานท่ีเพ่ือสงเสริมใหสมาชิกศูนย
พัฒนาครอบครัวไดพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง 

อบต.ละหาร กองสวัสดิการ
สังคม 

ม.ค. - เม.ย. 
61 

ก.พ. 61 100,000 -11,425  - - - - 

9  สนับสนุนกิจกรรมท่ีเปนสาธารณประโยชน 
(อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบางบัวทอง) 
 ดําเนินการสนับสนุนงบประมาณใหองคกร
การกุศลในดารชวยเหลือบรรเทาทุกข
ผูประสบภยั ผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูพิการ  
ผูถูกทอดท้ิง ปละผูสูงอายุ ของก่ิงกาชาด
อําเภอบางบัวทอง 

ก่ิงกาชาดอําเภอ 
บางบัวทอง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 

- 20,000 - -  - - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.7  แผนงานการเกษตร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

1  โครงการครัวเรือนเศรษฐกจิพอเพียง
ตนแบบ 
 ดําเนินการประกวดครอบครัวท่ีดาํเนินชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในการเปน
ตนแบบหรือแบบอยางท่ีดสีําหรับให
ครอบครัวอ่ืนๆ ปฏิบัติตาม โดยคดัเลือก
ครอบครัวตัวอยาง อยางนอยหมูบานละ 1 
ครัวเรือน 

อบต.ละหาร กองสงเสริม
การเกษตร 

พ.ย. 60 - 
ม.ค. 61 

ม.ค. 61 150,000 
รวมงบหลัง

โอน 
108,000.- 

83,154  - - โอนลด 
42,000 

- 
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ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมขน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

๑ โครงการฝกอบรมอาชีพใหประชาชน
ตําบลละหาร 
ดําเนินการฝกอบรมอาชีพใหประชาชนผูสนใจ
ในพ้ืนท่ี เพ่ือเปนการสรางอาชีพ สรางรายได
ใหกับประชาชน จํานวน 200 คน 

อบต.ละหาร         กองสวัสดิการ
สังคม 

เม.ย. – ก.ค. 
๖1 

- 2๐0,๐๐๐ - -  - - - 

๒ โครงการพัฒนาการออกแบบผลติภัณฑ
และสงเสริมการตลาด 
ดําเนินการฝกอบรมใหกลุมอาชีพและผูท่ี
สนใจในพ้ืนท่ี จํานวน 100 คน สามารถ
ออกแบบผลิตภัณฑใหเหมาะสมและเพ่ิม
มูลคาใหแกผลติภัณฑ 

อบต.ละหาร         กองสวัสดิการ
สังคม 

เม.ย. – ก.ค. 
๖1 

- ๑๐0,๐๐๐ - -  - - - 

3 โครงการสนับสนุนความเขมแข็งของกลุม
อาชีพในพ้ืนท่ี 
ดําเนินการจัดกิจกรรมฝกอบรมถายทอด
องคความรู สนับสนุน สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยฝกอบรมให
กลุมอาชีพในเขตพ้ืนท่ีตําบลละหาร 

อบต.ละหาร         กองสงเสริม
การเกษตร 

พ.ค. – ก.ค. 
๖1 

- 100,000 - -  - - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

4 โครงการสนับสนุนและสงเสริมอาชีพการ
เลี้ยงไกพ้ืนเมือง 
ดําเนินการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะและองค
ความรูแกเกษตรกรเก่ียวกับการเลีย้งไก 
พ้ืนเมือง เพ่ือใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนโดย
จัดอบรมใหปนฃระชาชนท่ีสนใจเขารวม
โครงการ จํานวน 100 คน 

อบต.ละหาร         กองสงเสริม
การเกษตร 

พ.ค. - ส.ค. 
61 

- ๑๕0,๐๐๐ - -  - - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.2  แผนงานการเกษตร 
 
 

 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

1  สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของ
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรประจําตําบลละหาร 
ดําเนินการสงเสรมิและสนับสนุนการปฏิบัติ 
งาน ตามภารกิจของศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตรประจําตาํบลละหาร 
เพ่ือขยายโอกาสของเกษตรกรในการเขาถึง
บริการของรัฐ และเพ่ือใหเกษตรกรสามารถ
สรางสังคมการเรียนรู เพ่ือพัฒนาอาชีพของ
ตนเองอยางมั่นคง 

ในพ้ืนท่ี 
ตําบลละหาร 

กองสงเสริม
การเกษตร 

ม.ค. - มี.ค. 
๖1 

มี.ค. 61 4๐,๐๐๐ 3,600  - - - - 

2 โครงการสงเสริมและฝกอบรมการจัดทําปุย
ชีวภาพ ปุยหมักจากมูลสัตวและเศษวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตร 
ดําเนินการฝกอบรมการจดัทําปุยชีวภาพ             
ปุยหมักจากมลูสตัวและเศษวัสดุเหลือใชเพ่ือ
สงเสริมใหเกษตรกรมากข้ึน โดยการจัดอบรม
ใหเกษตรกรจํานวน 80 คน 

อบต.ละหาร 
 

กองสงเสริม
การเกษตร 

ก.พ. - เม.ย. 
61 

ก.พ. 61 10๐,๐๐๐ 3,300  - - - - 

3 โครงการรณรงคลดการเผาตอซังขาว 
ดําเนินการประชาสัมพันธ โดยการติดตั้ง           
ปายประชาสัมพันธในเขตพ้ืนท่ีตําบลละหาร 
หมูท่ี 1-9 

หมูท่ี 1-9 
ตําบลละหาร 

กองสงเสริม
การเกษตร 

ม.ค - มี.ค. 
61 

- 50,000 - -  - - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.2  แผนงานการเกษตร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

4  โครงการสงเสริมการปลกูผักปลอดภัย 
“ผักสวนครัว รั้วกินได” 
 ดําเนินการฝกอบรมการปลูกผักสวนครัว
ในบริเวณบาน จํานวน 80 คน เพ่ือ
สงเสริมใหประชาชนปลูกผักปลอดภัยใช
บริโภคหรือจําหนาย เปนการลดรายจายใน
ครัวเรือน 

อบต.ละหาร กองสงเสริม
การเกษตร 

มิ.ย. - ส.ค. 
61 

- 80,000 - -  - - - 

5 โครงการจัดซ้ือครภุัณฑประเภทตาง ๆ 
ในการปฏิบัติงานขององคการบรหิารสวน
ตําบลละหาร 
- ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 
จํานวน 2 รายการ ประกอบดวย 
  (๑) โตะสํานักงาน จํานวน 2 ตัว ราคา 
11,000 บาท 
  (๒) เกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 4 ตวั ราคา 
14,000 บาท 

อบต.ละหาร กองสงเสริม
การเกษตร 

พ.ย. 60 - 
ม.ค. 61 

- 86,000 - -  - - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.2  แผนงานการเกษตร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

5 
(ตอ) 

โครงการจัดซ้ือครภุัณฑประเภทตาง ๆ 
ในการปฏิบัติงานขององคการบรหิารสวน
ตําบลละหาร 
- ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร 
จํานวน 4 รายการ ประกอบดวย 
  (๑) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท 
  (๒) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงาน 
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 
บาท 
  (3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก จํานวน 2 ชุด ราคา 7,600 บาท 
  (4) ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 2 
ชุด ราคา 22,000 บาท 

อบต.ละหาร กองสงเสริม
การเกษตร 

พ.ย. 60 - 
ม.ค. 61 

 
 
 
 

เม.ย. 61 
 
 

เม.ย. 61 
 
 

เม.ย. 61 
 
 

เม.ย. 61 

 
 
 
 

16,000 
 
 

16,000 
 
 

7,600 
 
 

22,000 

 
 
 
 

14,950 
 
 

14,950 
 
 

7,000 
 
 

20,400 

 - - - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.3  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

๑ โครงการจัดเวทีประชาคม 
ดําเนินการจัดเวทีประชาคมจดัทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน แผนพัฒนาชุมชน และแผนพัฒนา
อ่ืนๆ ไดแก การสงเสริมการมสีวนรวมจัดเวที
ประชาคม อบต.ละหารในการจดัทําแผน
ชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ฯลฯ 
 - เพ่ือใหประชาคมตระหนักและเห็น
ความสําคญัของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 - เพ่ือระดมความคิดเห็นใหไดทราบถึงความ
ตองการและปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 
 - เพ่ือดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 

พ้ืนท่ี 
ตําบลละหาร 
หมูท่ี 1-9 

สํานักงานปลัด ธ.ค. 60 – 
เม.ย. ๖1 

- 100,000 
รวมงบหลัง

โอน 
147,615.- 

147,615  - - โอนเพ่ิม 
47,615.- 

- 
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ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.3  แผนงานบริหารท่ัวไป 
 
 

 

 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

2  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ทักษะความรูผูนํา หมูบาน/ชุมชน และ
บุคลากรในการจัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาทองถิ่น 
- ดําเนินการฝกอบรม สมัมนา และพัฒนา
ทักษะความรูผูนําหมูบาน/ชุมชน ในการจัดทํา
แผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยการ
สงเสริมการมีสวนรวมการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดประสิท
ภาพประสิทธิผล และการปฏิบัติงาน พัฒนา
ทองถ่ินแบบบูรณาการใหแก คณะกรรมการใน
องคกรจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินผูท่ีเก่ียวของ 
ผูนําชุมชน และผูแทนประชาคมในพ้ืนท่ี 

อบต.ละหาร 
และศึกษาดูงาน 

นอกสถานท่ี 

สํานักงานปลัด ก.พ. - ม.ีค.            
61 

- 8๐๐,๐๐๐ - -  - - - 

3  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถิ่น 
 ดําเนินการฝกอบรม สัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงานภายในประเทศ ใหแกผูบริหาร
ทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการ
และพนักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเพ่ือเพ่ิมพูนความรูความเขาใจใน
งานท่ีปฏิบัติใหดียิ่งข้ึนและเพ่ือใหบุคลากร
ไดมโีอกาสเรียนรูนํามาปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ในการทํางาน สมารถนําประสบการณมา
ปรับปรุงในงานของตนใหดียิ่งข้ึน 

อบต.ละหาร 
และนอกสถานท่ี 

สํานักงานปลัด เม.ย. - พ.ค. 
61 

- 300,000 - -  - - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.3  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 

 
 

 
 

 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

4  โครงการอบรมการปองกันการทุจริต
และประพฤติมชิอบ 
 ดําเนินการจดัอบรมการปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ เพ่ือสงเสริมให
ขาราชการและพนักงานเปนบุคลากรท่ีมี
ความรับผิดชอบ ไมกระทําการทุจริตและ
ประพฤตผิิดมิชอบในการปฏิบัติงาน 

อบต.ละหาร 
และศึกษาดูงาน

นอกสถานท่ี 

สํานักงานปลัด เม.ย. - พ.ค. 
61 

- 150,000 - -  - - - 

5 โครงการกอสรางและปรบัปรุงอาคาร
สถานท่ีในการรับบรกิารของ อบต.ละหาร 
 (1) ปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต.                             
ละหาร 
โดยการตอเตมิและตกแตงหองประชุมสภาฯ
และหองปฏิบัติงานท้ัง 3 ช้ัน พรอมติดตั้ง
ผามาน ตดิตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณท่ี
จําเปน ตามรายการและรายละเอียดท่ี อบต.
ละหารกําหนด 
 (2) จัดซ้ือเครื่องโทรศัพทต้ังโตะไรสาย 
สําหรับติดตั้งประจําอาคารใหม จาํนวน 10 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,000 บาท ตาม
รายการและรายละเอียดท่ี อบต.              
ละหารกําหนด 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด ต.ค. - ก.ย. 
61 

-  
 

3,000,000 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

- -  - - - 



 
56 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.3  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

 

 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

5 
(ตอ) 

 โครงการกอสรางและปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีในการรับบรกิารของ อบต.ละหาร 
 (3) จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวนชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 
พรอมติดต้ัง 
สําหรับติดตั้งภายในอาคารใหมของ อบต.
ละหาร จํานวน 30 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
32,400 บาท ตามรายการและ
รายละเอียดท่ี อบต.ละหาร กําหนด 
 (4) จัดซ้ือระบบเครื่องเสียงพรอมติดต้ัง 
สําหรับหองอบรมและหองประชุมประจํา
อาคารใหม (ช้ัน 3) จํานวน 1 ชุด ตาม
รายการและรายละเอียดท่ี อบต.ละหาร
กําหนด 
 (5) จัดซ้ือระบบเครื่องเสียงพรอมติดต้ัง 
สําหรับหองประชุมสภา อบต.ละหาร               
(ช้ัน 3) จํานวน 1 ชุด ตามรายการและ
รายละเอียดท่ี อบต.ละหารกําหนด 
 (6) จัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 
สําหรับติดตั้งในหองประชุมสภา และหอง
ประชุมประจําอาคารใหม จํานวน 2 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 58,000 บาท ตาม
มาตรฐานครุภณัฑ 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด ต.ค. - ก.ย. 
61 

-  
 

972,000 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 

116,000 

- -  - - - 



 
57 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.3  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

5 
(ตอ) 

โครงการกอสรางและปรบัปรุงอาคาร
สถานท่ีในการรับบรกิารของ อบต.ละหาร
(7) จัดซ้ือจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา 
สําหรับติดตั้งในหองประชุมสภา และหอง
ประชุมประจําอาคารใหม จํานวน 2 จอ 
ราคาจอละ 9,000 บาท ตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61 

-  
 

แ18,000 

- -  - - - 

๖ โครงการจัดซ้ือครภุัณฑประเภทตาง ๆ 
ในการปฏิบัติงานขององคการบรหิารสวน
ตําบลละหาร 
 - ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 
จํานวน 3 รายการ ประกอบดวย 
 (1) โตะพับอเนกประสงค จํานวน 60 ตัว 
ราคาตัวละ 120,000 บาท 
 (2) เกาอ้ีบุนวม จํานวน 200 ตัว ราคา 
140,000 บาท 
 (3) ชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด ราคา 
25,000 บาท  

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61 

-  
 
 
 
 

120,000 
 

140,000 
 

25,000 

- -  - - - 



 
58 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.3  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

6 
(ตอ) 

 โครงการจัดซ้ือครภุัณฑประเภทตาง ๆ 
ในการปฏิบัติงานขององคการบรหิารสวน
ตําบลละหาร 
 - ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร 
จํานวน 3 รายการ ประกอบดวย 
 (1) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สาํหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง ราคา 42,000 
บาท 
 (2) ชุดโปรแกรมปฏิบัติการสําหรบัเครื่อง
คอมพิวเตอร จํานวน 2 ชุด ราคา 7,600 
บาท 
 (3) ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 
2 ชุด ราคา 22,000 บาท 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61 

-  
 
 
 
 

42,000 
 
 

7,600 
 
 

22,000 

- -  - - - 



 
59 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.3  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

6 
(ตอ) 

โครงการจัดซ้ือครภุัณฑประเภทตาง ๆ 
ในการปฏิบัติงานขององคการบรหิารสวน
ตําบลละหาร 
- ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 
จํานวน 1 รายการ ประกอบดวย 
 (1) เกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 2 ตัว ราคา
ตัวละ 3,000 บาท 
 - ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร 
จํานวน 4 รายการ ประกอบดวย 
 (1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรบังาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 จํานวน 2 เครื่อง ราคา 
60,000 บาท 
 (2) เครื่องพิมพมัลติฟงกช่ัน แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 7,700 
บาท 
 (3) ชุดโปรแกรมปฏิบัติการสําหรบัเครื่อง
คอมพิวเตอร จํานวน 2 ชุด ราคา 7,600 
บาท 
 (4) ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 
2 ชุด ราคา 22,000  

อบต.ละหาร กองคลัง ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 

ม.ค. 61 
 
 

ม.ค. 61 
 
 

ม.ค. 61 
 
 

ม.ค. 61 

 
 
 
 
 

6,000 
 
 
 

60,000 
 
 

7,700 
 
 

7,600 
 
 

22,000 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 

56,000 
 
 

7,150 
 
 

7,000 
 
 

20,400 

-  - - - 



 
60 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.3  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

 

 
 
 

 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

7  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี 
 - ดําเนินการจัดกิจกรรมอบรมใหความรู
แกผูเสยีภาษี 
 - จัดทําสื่อประชาสัมพันธการชําระภาษี 
 - มอบของท่ีระลึกเพ่ือสรางแรงจงูใจใหผู
เสียภาษีท่ีใหความรวมมือในการชําระภาษี 

อบต.ละหาร กองคลัง ธ.ค. 60 - 
มิ.ย. 61 

ธ.ค. 60 100,000 31,104  - - - - 

8  โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 
 ดําเนินการจางเหมาบริษัทเอกชนจัดทํา
ระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรพัยสิน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได
ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 

ตําบลละหาร กองคลัง มิ.ย - ก.ย. 
61 

- 2,000,000 - -  - - - 

9  อุดหนุนศูนยรวมขอมูลขาวสารการ
จัดซ้ือจัดจาง อบต.ระดับอําเภอ 
 ดําเนินการสนับสนุนงบประมาณให อปท. 
ท่ีเปนเจาภาพบริหารศูนย สําหรับ
ดําเนินการบริหารศูนยจดัซื้อจัดจางของ
องคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ 
เพ่ือใหการจัดซื้อจดัจางในโครงการพ้ืนฐาน
มีความบรสิุทธ์ิยุติธรรมมีประสิทธิภาพ 
และโปรงใสตรวจสอบได 

ศูนยจัดซื้อจดัจาง 
ระดับอําเภอ 

กองคลัง ต.ค. - ก.ย. 
61 

 30,000 - - -  - - 



 
61 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.4  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

1 โครงการจัดซ้ือครภุัณฑประเภทตาง ๆ 
ในการปฏิบัติงานขององคการบรหิารสวน
ตําบลละหาร 
 - ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร จํานวน 1 รายการ 
ประกอบดวย   
  (๑) กลองถายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล ความ
ละเอียดไมนอยกวา 16 ลานพิกเซล จํานวน ๑ 
เครื่อง ราคา 9,000 บาท 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด ต.ค. 60  -
ก.ย. ๖1 

-  
 
 
 
 
 

9,000 
 

- -  - - - 



 
62 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.5  แผนงานสาธารณสุข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

1 โครงการจัดทําระบบฐานขอมูลดานการ
สาธารณสขุ   
 - ดําเนินการจางเหมาการเขียนระบบ
โปรแกรมและพัฒนารวบรวมฐานขอมูลดาน
การสาธารณสุข จํานวน 1 ครั้ง 
 - จัดหาวัสดุอุปกรณ ซอฟแวร ฯลฯ เพ่ือ
ดําเนินการตามโครงการ 

อบต.ละหาร กอง
สาธารณสุขฯ 

มิ.ย.- ก.ย. 
๖1 

- 50,000 
 
 
 
 
 

- -  - - - 



 
63 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.5  แผนงานสาธารณสุข 
 

 

 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

2 โครงการจัดซ้ือครภุัณฑประเภทตาง ๆ 
ในการปฏิบัติงานขององคการบรหิารสวน
ตําบลละหาร ดังน้ี 
- ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 
จํานวน 8 รายการ ประกอบดวย   
 (1) ตูเก็บเอกสารบานเปดทึบสูง จํานวน 2 ตู 
ราคา 16,000 บาท 
 (2) ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 6 ตู 
ราคา 33,000 บาท 
 (3) ช้ันวางแฟมเอกสาร 4 ช้ัน จาํนวน 4 ตู 
ราคา 28,000 บาท 
 (4) โตะพับอเนกประสงค จํานวน 4 ตัว 
ราคา 12,000 บาท 
 (5) โตะทํางาน จํานวน 2 ตัว ราคา 
10,000 บาท 
 (6) ช้ันวางอเนกประสงค 4 ช้ัน จํานวน 2 
ชุด ราคา 10,000 บาท 
 (7) เกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 2 ตัว ราคา 
5,000 บาท 
 (8) เครื่องถายเอกสารระบบดิจติอล ชนิด
ขาว-ดํา จํานวน 1 เครื่อง ราคา 120,000 
บาท 

อบต.ละหาร กอง
สาธารณสุขฯ 

ต.ค. 60 -
ก.ย. ๖1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค. 61 

 
 
 
 
 

16,000 
 

33,000 
 

28,000 
 

12,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

5,000 
 

120,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112,000 
 

-  - - - 



 
64 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.5  แผนงานสาธารณสุข 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

2 
(ตอ) 

โครงการจัดซ้ือครภุัณฑประเภทตาง ๆ 
ในการปฏิบัติงานขององคการบรหิารสวน
ตําบลละหาร 
 - ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร 
จํานวน 8 รายการ ประกอบดวย   
 (1) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ราคา 32,000 
บาท 
 (2) เครื่องพิมพมัลติฟงกช่ัน ชนิดเลเซอร 
หรือ ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
17,000 บาท 
 (3) เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED 
สี แบบ Network จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 
12,000 บาท 
 (4) ฃุดโปรแกรมปฏิบัติการสําหรบัเครื่อง
คอมพิวเตอร จํานวน 2 ชุด ราคา 7,600 
บาท 
 (5) ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 2 
ชุด ราคา 22,000 บาท 

อบต.ละหาร กอง
สาธารณสุขฯ 

ต.ค. 60 -
ก.ย. ๖1 

 
 
 
 
 

เม.ย. 61 
 
 

เม.ย. 61 
 
 

เม.ย. 61 
 
 

เม.ย. 61 
 
 

เม.ย. 61 
 

 
 
 
 
 

32,000 
 
 

17,000 
 
 

12,000 
 
 

7,600 
 
 

22,000 

 
 
 
 
 

29,900 
 
 

15,800 
 
 

11,200 
 
 

7,000 
 
 

20,400 

 - - - - 



 
65 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.6  แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

1 โครงการจัดซ้ือครภุัณฑประเภทตาง ๆ 
ในการปฏิบัติงานขององคการบรหิารสวน
ตําบลละหาร 
 - ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง จํานวน 1 รายการ ประกอบดวย 
 (1) รถยนตบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี 
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบ้ิลแค็บ จํานวน 1 
คัน ราคา 787,000 บาท 

อบต.ละหาร กอง
สาธารณสุขฯ 

ต.ค. 60 -
ก.ย. ๖1 

- 1,105,600 
 
 
 
 
 
 
 
 

- -  - - - 



 
66 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.7  แผนงานสังคมสงเคราะห 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

1 โครงการจัดซ้ือครภุัณฑประเภทตาง ๆ 
ในการปฏิบัติงานขององคการบรหิารสวน
ตําบลละหาร 
 - ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร 
จํานวน 4 รายการ ประกอบดวย   
 (1) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 
บาท 
 (2) เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED 
สี แบบ Network จํานวน 1 เครือ่ง ราคา 
12,000 บาท 
 (3) ชุดโปรแกรมปฏิบัติการสําหรบัเครื่อง
คอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด ราคา 3,800 
บาท 
 (4) ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 1 
ชุด ราคา 11,000 บาท 

อบต.ละหาร กองสวัสดิการ
สังคม 

ต.ค. 60 -
ก.ย. ๖1 

-  
 
 
 
 

16,000 
 
 

12,000 
 
 

3,800 
 
 

11,000 
 

- -  - - - 



 
67 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.8  แผนงานการศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

1 
(ตอ) 

โครงการจัดซ้ือครภุัณฑประเภทตาง ๆ 
ในการปฏิบัติงานขององคการบรหิารสวน
ตําบลละหาร 
 - ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 
จํานวน 1 รายการ ประกอบดวย 
 (1) เกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 4 ตวั ราคา 
10,000 บาท 
 - ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร
จํานวน 3 รายการ ประกอบดวย 
 (1) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สาํหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 
บาท 
 (2) ชุดโปรแกรมปฏิบัติการสําหรบัเครื่อง
คอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด ราคา 3,800 
บาท 
 (3) ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 1 
ชุด ราคา 11,000 บาท 

อบต.ละหาร กองการศึกษา ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61 

 
 
 
 
 

มี.ค. 61 
 
 
 

มี.ค. 61 
 
 

มี.ค. 61 
 
 

มี.ค. 61 

 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 

16,000 
 
 

3,800 
 
 

11,000 
 

 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 

16,000 
 
 

3,800 
 
 

11,000 
 

 - - - - 



 
68 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.8  แผนงานการศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

1 
(ตอ) 

โครงการจัดซ้ือครภุัณฑประเภทตาง ๆ 
ในการปฏิบัติงานขององคการบรหิารสวน
ตําบลละหาร 
 - ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 
จํานวน 2 รายการ ประกอบดวย 
 (1) โตะพับอเนกประสงค จํานวน 10 ตัว 
ราคา 25,000 บาท 
 (2) โตะอาหารไมเน้ือแข็ง จํานวน 5 ชุด 
ราคา 75,000 บาท 
 - ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
จํานวน 1 รายการ ประกอบดวย 
 (1) เครื่องเลนดีวีดี จํานวน 7 เครื่อง ราคา 
24,500 บาท 
 - ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร จํานวน 1 รายการ ประกอบดวย 
 (1) กลองถายภาพน่ิงระบบดิจิตอล จํานวน 7 
เครื่อง ราคา 63,000 บาท 
- ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร 
จํานวน 1 รายการ ประกอบดวย 
 (1) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 7 
เครื่อง ราคา 30,100 บาท 

อบต.ละหาร กองการศึกษา ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61 

-  
 
 
 
 

25,000 
 

75,000 
 
 
 

24,500 
 
 
 

63,000 
 
 
 

30,100 

- -  - - - 



 
69 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 

 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

1 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ- 
บดินทรเทพยวรางกูร 
ดําเนินการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัว                      
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
เพ่ือใหประชาชนเกิดความจงรักภกัดี 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยและสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ 

สํานักงาน 
อบต.ละหาร 

สํานักงานปลัด มิ.ย. - ส.ค. 
61 

- 300,000 - -  - - - 

2  โครงการจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราช
สักการะพระบรมราชานุสาวรีย รชักาลท่ี 5 
 ดําเนินการจัดกิจกรรมในพิธีวางพวงมาลาถวาย
ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลท่ี 5 
เพ่ือใหประชาชนเกิดความจงรักภักดี เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย และสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ  

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด ต.ค. 60 - ๑๕0,000  
รวมงบหลัง

โอน 
49,400.- 

- - -  โอนลด 
100,600.- 

- 

3 โครงการจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราช
สักการะพระบรมราชานุสาวรีย รชักาลท่ี 9 
 ดําเนินการจัดกิจกรรมในพิธีวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะ รัชกาลท่ี 9 เพ่ือให
ประชาชนเกิดความจงรักภักดี เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย และสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด ต.ค. ๖๐ - 150,000  - - -  - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
6.2  แผนงานการการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
 

 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

1 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 
ดําเนินการจัดงานประเพณสีงกรานต เพ่ือ
เปนการอนุรักษประเพณีสงกรานตใหดํารง
อยูสืบไป ประชาชนไดเห็นถึงความสําคญั
ของปูชนียบุคคลท่ีควรเคารพ และเปด
โอกาสใหประชาชนในทองถ่ินไดรวม
กิจกรรมอยางท่ัวถึง 

อบต.ละหาร กอง 
การศึกษาฯ 

มี.ค. - เม.ย.  
๖1 

- 150,000 
 

- -  - - - 

2 โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนจํานํา
พรรษา เน่ืองในวันเขาพรรษา 
ดําเนินการจัดกิจกรรมแหเทียนจํานํา
พรรษา เพ่ือใหประชาชนไดรวมกิจกรรม
สงเสริมสถาบันพระพุทธศาสนาให
เจริญรุงเรืองยิ่งข้ึนและเพ่ืออนุรักษ
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยใหคงอยูสืบไป 

อบต.ละหาร กอง 
การศึกษาฯ 

มิ.ย. - ก.ค. 
๖1 

- 70,000 - -  - - - 

3 
 

โครงการฝกอบรมเสริมสรางประสิทธิภาพ
ผูสอนศาสนาอิสลาม (ฟรดูอีน) 
ดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ในการจัด
อบรมครผููสอนศาสนา (ฟรดูอีน) เพ่ือให
ประชาชนทุกคนไดพัฒนาคณุธรรมในทุก
ดานแบบองครวม และเพ่ือพัฒนาสังคมให
ยั่งยืนดวยมิติทางศาสนา สรางคนดี โดย
ปฏิบัติตามหลักธรรมคําสั่งสอนทางศาสนา 

อบต.ละหาร 
 และนอกสถานท่ี 

 

กอง 
การศึกษาฯ 

พ.ค. ๖1 - ๔๕๐,๐๐๐ - -  - - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
6.2  แผนงานการการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

4 โครงการจัดงานวันตรุษอีด้ิลฟตริและวัน
ตรษุอีด้ิลอัฎฮา ตามหลักศาสนาอิสลาม 
ดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ในงานวันตรุษ      
อีดิ้ลฟตริและวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา ตามหลัก
ศาสนาอิสลาม เพ่ือรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ินของอิสลาม
ใหคงอยูสืบไป และใหประชาชนมุสลิม
ประพฤติปฏบัิติตนอยูในแนวทางของ
อิสลาม 

มัสยดิในพ้ืนท่ี 
ตําบลละหาร 

 

กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 60-
ก.ย. ๖1 

- ๔๐๐,๐๐๐ - -  - - - 

5 โครงการสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ
และสงเสริมกิจกรรมละศีลอด (เดือน
รอมฎอน) 
ดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ใหทุกมัสยิด
ในการละศลีอด (เดือนรอมฎอน) เพ่ือ
ปฏิบัติตามหลักขอปฏิบัติศาสนาอิสลาม 
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมของศาสนาอิสลาม และเกิดการ
รวมตัว เสริมสรางความรักและ
ความสัมพันธอันดรีะหวางมสุลิม
หลากหลายกลุม 

มัสยดิ ๗ แหง        
ในเขตพ้ืนท่ี        
ตําบลละหาร 

กอง 
การศึกษาฯ 

พ.ค. - มิ.ย. 
๖1 

- ๑๐๐,๐๐๐ - -  - - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
6.2  แผนงานการการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

6 โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรมตาม
หลักศาสนาแกเยาวชนและประชาชนใน
พ้ืนท่ีตําบลละหาร 
ดําเนินการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ตามหลักศาสนาของชุมชน เพ่ือใหเยาวชน
เขาใจในคุณธรรม จรยิธรรม ตามหลักคํา
สอนของศาสนามากข้ึน 

มัสยดิ ๗ แหง        
ในเขตพ้ืนท่ี        
ตําบลละหาร 

กอง 
การศึกษาฯ 

มิ.ย. - ส.ค. 
๖1 

- ๕๐๐,๐๐๐ - -  - - - 



 
 
 
 
 

 
โครงการที่ขออนุมัติกันเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 
มาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ             

พ.ศ. ๒๕61 
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลละหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (ครั้งท่ี 1 รอบเดือนเมษายน) 

  ท่ีขออนุมตัิกันเงินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 มาเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
 

ลําดับท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวนโครงการท่ีขอ

อนุมัติกันเงิน 
จํานวนโครงการท่ี

ดําเนินการแลวเสร็จ 
จํานวนโครงการท่ี         

อยูระหวางดําเนินการ 
จํานวนโครงการท่ีไมได

ดําเนินการ/ยกเลิก 

๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 12 3 9 - 

๒ 
ดานบรหิารจดัการและอนุรักษทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม      

- - - - 

๓ 
ดานการจดัระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย            
และการรักษาความสงบเรยีบรอย 

1 
 

1 
 

- - 

๔ ดานงานสงเสริมคณุภาพชีวิต 
4 1 

 
3 - 

๕ ดานการวางแผน การสงเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรม 
การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม    

- - - - 

๖ 
ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

- - - - 

รวมท้ังสิ้น 17 5 12 - 
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รายงานการติดตามความกาวหนาแผนงาน/โครงการตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (ครั้งท่ี 1 รอบเดือนเมษายน) 
  ท่ีขออนุมตัิกันเงินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 มาเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

๑ (๑.๑) โครงการกอสรางถนน คสล. หนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสุเหราแดง หมูท่ี 7 
ดําเนินการกอสรางถนน คสล. ผิวจราจร
กวาง 4.๐๐ เมตร ยาว 8๒.๐๐ เมตร 
คอนกรีตหนา ๐.๒๐ เมตร พรอมลาน 
คสล. พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 689.00 
ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกตามสภาพ 
(ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด) 

หนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

สุเหราแดง 
หมูท่ี 7   

ตําบลละหาร 

กองชาง พ.ย. 60 -  
ก.ย. 61 

สัญญา 
6 มี.ค. 61 

ถึง  
9 เม.ย. 61 

 

6๐๐,๐๐๐ 524,000 
 
 

-  - สัญญาจางเลขท่ี 
2/2561 

 

บริษัท โตวัน 
ทรานสปอรต 

จํากัด 

๑ 
(ตอ) 

 

(๑.2) โครงการกอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต (ซอยขางปมซัสโก) 
หมูท่ี 7 
ดําเนินการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ผิวจราจรกวาง 5.๐๐ เมตร  
ยาว 310.๐๐ เมตร หนา ๐.07 เมตร 
ไหลทางตามสภาพ พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
1,550.00 ตารางเมตร พรอมวางทอ
ระบายนํ้า คสล. ขนาดเสนผานศูนยกลาง 
0.60 เมตร (มอก. ช้ัน 3) พรอมบอพักนํ้า 
(ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด) 

ซอยขางปม 
ซัสโก หมูท่ี 7  
ตําบลละหาร 

 

กองชาง พ.ย. 60 - 
ก.ย. 61 

สัญญา 
20 ก.ย. 60 

ถึง 
18 พ.ย. 60 

 
แลวเสร็จ 

12 ม.ค. 61 

2,409,000 
 

2,185,000  - - สัญญาจางเลขท่ี 
12/2560 

 

บริษัท  
บานโพธ์ิเฮาส 

จํากัด 
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ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

๑ 
(ตอ) 

 

(1.3) โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
ซอยโรงเรียนสุเหราเขียว หมูท่ี 8 
ดําเนินการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรตี ผวิจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 
237.๐๐ เมตร หนา ๐.05 เมตร ไหลทาง
ตามสภาพ (ตามแบบท่ี อบต.ละหาร
กําหนด) 

ซอยโรงเรียน
สุเหราเขียว 

หมูท่ี 8 
ตําบลละหาร 

 

กองชาง พ.ย. 60 - 
ก.ย. 61 

สัญญา 
6 มี.ค. 61 

ถึง 
4 เม.ย. 61 

562,000 
 

499,000 -  - สัญญาจางเลขท่ี 
3/2561 

 

หจก. ดิวัน            
คอนสตรั๊คช่ัน 

2 
 

(๒.๑) โครงการกอสรางเขื่อน คสล.           
ริมคลองลากคอน หมูท่ี ๔ (ตอจากเดิม) 
ดําเนินการกอสรางเข่ือน คสล. ยาว 
๒๐๐.๐๐ เมตร สันเข่ือนกวาง ๐.๕๐ เมตร 
(ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด) 

ริมคลอง           
ลากคอน          
หมูท่ี ๔ 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง พ.ค. - ธ.ค. 
60 

สญัญา 
23 พ.ค. 60 

ถึง 
19 ก.ย. 60 

 
แลวเสร็จ 
4 ธ.ค. 60 

4,995,000 
 

4,977,000  - - สัญญาจางเลขท่ี 
9/2560 

 

บริษัท  
ปาลมคอน จํากัด 

2 
(ตอ) 

(2.๒) โครงการกอสรางเขื่อน คสล.            
ริมคลองลํารี หมูท่ี 9 
ดําเนินการกอสรางเข่ือน คสล. ยาว                
145.๐0 เมตร สันเข่ือนกวาง 1.20 เมตร 
หนา 0.50 เมตร (ตามแบบและรายการ
กอสรางท่ี อบต.ละหารกําหนด) 

ริมคลองลําร ี
หมูท่ี 9   

ตําบลละหาร 

กองชาง ต.ค. - ธ.ค. 
60 

สัญญา 
23 พ.ค. 60 

ถึง 
19 ก.ย. 60 

 

4,960,000 4,941,000 -  - สัญญาจางเลขท่ี 
10/2560 

 

บริษัท  
ปาลมคอน จํากัด 
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ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

๓  (3.1) โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. 
หมูท่ี 1 
ดําเนินการวางทอระบายนํ้า คสล. ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 0.60 เมตร (มอก.ช้ัน 3) 
ความยาวรวมไมนอยกวา 1,090 เมตร 
พรอมบอพักรางวี (ตามแบบท่ี อบต.ละหาร
กําหนด) 

ตั้งแตสะพาน 
(ปอมสายตรวจ) 

ถึงสามแยก 
(บานนายเดช) 

หมูท่ี 1 
ตําบลละหาร 

กองชาง พ.ย. 60 – 
ก.ย. 61  

- 
 

4,553,000 - -  - - 
 

- 

3 
(ตอ) 

 (3.2) โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. 
หมูท่ี 5 
ดําเนินการวางทอระบายนํ้า คสล. ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 0.60 เมตร (มอก.ช้ัน 3) 
ความยาวรวมไมนอยกวา 810 เมตร ท้ังสอง
ขาง พรอมบอพักนํ้า (ตามแบบท่ี อบต.ละ
หารกําหนด) 

ซอยวัด 
บางบัวทอง 

หมูท่ี 5 
ตําบลละหาร 

กองชาง พ.ย. 60 – 
ก.ย. 61  

- 
 

5,303,000 - -  - - 
 

- 

3 
(ตอ) 

 (3.3) โครงการปรบัปรุงระบบระบายนํ้า
ซอยโดม หมูท่ี 8 
ดําเนินการวางทอระบายนํ้า คสล. ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 1.00 เมตร (มอก.ช้ัน 3) 
ความยาวรวมไมนอยกวา 14 เมตร พรอม
คืนสภาพถนนลาดยาง (ตามแบบท่ี อบต.ละ
หารกําหนด) 

ซอยโดม 
หมูท่ี 8 

ตําบลละหาร 

กองชาง ก.ย.-ต.ค. 
60  

สัญญา 
22 ก.ย. 60 

ถึง 
6 ต.ค. 60 

 
แลวเสร็จ 

6 ต.ค. 60 
 

75,000  - - - สัญญาจางเลขท่ี 
1/2560 

 

หจก. โชควันชัย
กอสราง 
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ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

4 โครงการติดต้ังโซลาเซลล หมูท่ี 9 
ดําเนินการจางเหมาติดต้ังโซลาเซลลระบบ
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ประกอบดวย แผง
โซลาเซลลพลังงานแสงอาทิตย ชนิด Poly 
Crystalline ขนาดไมนอยกวา 250 วัตต, 
เครื่องควบคุมการแปลงไฟฟาและจายไฟฟา
ระบบออนกริด Grid Tie Inverter ขนาดไม
นอยกวา 20,000 วัตต, เครื่องสงสัญญาณ
คล่ืนความถี่ 420-430 MHz ชนิดแบงจุด
ควบคุมเปนรายจุด ไดไมนอยกวา 50 จุด, 
เครื่องรับคําส่ังคล่ืนความถี่ 420-430 MHz 
สําหรับควบคุมการเปดหรือปดโคมไฟฟาแสง
สวางชนิด LED, เครื่องจายไฟขนาดไมตํ่ากวา 
12 VDC, มีชองเสียบไฟ 220 VAC ไมนอย
กวา 4 ชอง, มีโวลทมิเตอรและแอมปมิเตอร, 
เครื่องต้ังเวลาอัตโนมัติ, โคมไฟฟาชนิด LED 
ขนาด 90วัตต, งานเดินสายและเช่ือมสาย
ระบบไฟฟา โครงสรางสูง 2 เมตร (ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบต.ละหารกําหนด) 

หลังมัสยิด         
นูรุลฮิดายะห 

สุเหราแสงประทีป  
หมูท่ี 9 

กองชาง พ.ย. 60 -
ก.ย. 61 

- ๑,๓00,๐00 - -  - - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

5 โครงการติดต้ังไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ทางเดินเทาริมคลองลําโพ หมูท่ี 1,4 
ดําเนินการจางเหมาติดตั้งไฟฟาพลังงาน 
แสงอาทิตย ประกอบดวย แผงโซลาเซลล 
ขนาดไมนอยกวา 100 วัตต แบบ Poly 
or Mono Crystalline เสาสูงไมนอยกวา 
4 เมตร ทําจากเหล็กชุบ Galvanize 
ตูควบคุมการทํางาน และระบบควบคุมการ
ทํางานอัตโนมัติ โคมไฟ LED ขนาดไมนอย
กวา 30 วัตต แบตเตอรี่แรงดันไฟฟา 12V 
ขนาดไมนอยกวา 80 AH ความยาวไม
นอยกวา 1,570 เมตร จํานวน 33 ตน 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบต.ละหาร
กําหนด) 

เลียบคลองลําโพ 
หมูท่ี 1,4 

กองชาง พ.ย. 60 -
ก.ย. 61 

- ๑,650,๐00 - -  - - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

6 โครงการติดต้ังไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ทางเดินเทาริมคลองลําโพ หมูท่ี 2-3 
ดําเนินการจางเหมาติดตั้งไฟฟาพลังงาน 
แสงอาทิตย ประกอบดวย แผงโซลาเซลล 
ขนาดไมนอยกวา 100 วัตต แบบ Poly 
or Mono Crystalline เสาสูงไมนอยกวา 
4 เมตร ทําจากเหล็กชุบ Galvanize 
ตูควบคุมการทํางาน และระบบควบคุมการ
ทํางานอัตโนมัติ โคมไฟ LED ขนาดไมนอย
กวา 30 วัตต แบตเตอรี่แรงดันไฟฟา 12V 
ขนาดไมนอยกวา 80 AH ความยาวไม
นอยกวา 1,640 เมตร จํานวน 34 ตน 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบต.ละหาร
กําหนด) 

เลียบคลองลําโพ 
หมูท่ี 2,3 

กองชาง พ.ย. 60 -
ก.ย. 61 

- ๑,700,๐00 - -  - - - 

7 โครงการติดต้ังปายซอย/ถนนในเขต
ตําบลละหาร 
ดําเนินการติดตั้งปายบอกช่ือซอย/ถนน         
ในเขตตําบลละหาร จํานวน 100 ปาย 
(ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด) 

พ้ืนท่ีตําบลละหาร กองชาง พ.ย. 60 - 
ก.ย. 61 

- 1,800,000 - -  - - - 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

1 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค 
คสล. หมูท่ี 9 
ดําเนินการกอสรางอาคารอเนกประสงค 
คสล. 1 ช้ัน ขนาดกวาง 6.๐๐ เมตร ยาว 
12.๐๐ เมตร (ตามแบบท่ี อบต.ละหาร
กําหนด) 

หลัง ม.นครทอง 
ปารควิวล  

(เลียบคลองลํารี) 
หมูท่ี 9 

กองชาง ส.ค.-ต.ค. 
60 

สัญญา 
3 ส.ค. 60 

ถึง 
31 ต.ค. 60 

 
แลวเสร็จ 

31 ต.ค. 60 

๑,250,๐00 1,070,000  - - สัญญาจางเลขท่ี 
6/2560 

 

บริษัท เอสซี             
บีเวอร จํากัด 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

1 โครงการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม
ลานกีฬา/สนามกีฬา/รั้วเหล็ก/รัว้ตาขาย
ลอมรอบลานกีฬา และ/หรอืโครงหลังคา
ในเขตพ้ืนท่ี 
 (1.1) โครงการกอสรางโครงหลงัคา
เหล็ก หมูท่ี ๘ 
ดําเนินการกอสรางโครงหลังคาเหล็ก
อเนกประสงค กวาง 5.00 เมตร ยาว 
18.00 เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา 90.00 
ตารางเมตร (ตามแบบท่ี อบต.ละหาร
กําหนด) 

ลานสเุหราเขียว 
หมูท่ี ๘  

ตําบลละหาร 

กองชาง พ.ย. 60 - 
ก.ย. 61 

- 800,๐00 - -  - - - 

1 
(ตอ) 

 (1.2) โครงการกอสรางลาน คสล. หมูท่ี 2 
ดําเนินการกอสรางลาน คสล. กวาง 
21.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร พรอมรั้ว
ตาขายสูง 2.80 เมตร เสาไฟสปอรตไลท
สูง 5.00 เมตร พรอมรางระบายนํ้า พ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 1,239 ตารางเมตร (ตามแบบ
ท่ี อบต.ละหารกําหนด) 

บริเวณทางเขา
สุเหราปากคลอง
ลํารี (ดานซาย) 

หมูท่ี 2  
ตําบลละหาร 

กองชาง พ.ย. 60 - 
ก.ย. 61 

สัญญา 
9 ส.ค. 60 

ถึง 
6 พ.ย. 60 

 
แลวเสร็จ 

6 พ.ย. 60 

1,850,๐00 1,544,000  - - สัญญาจางเลขท่ี 
7/2560 

บริษัท เอส.ที.เค.
จินดามณี จํากัด 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

1 
(ตอ) 

 (1.3) โครงการกอสรางลาน คสล. หมูท่ี 8 
ดําเนินการกอสรางลาน คสล. พรอมราง
ระบายนํ้า พ้ืนท่ีไมนอยกวา 431.00 
ตารางเมตร (ตามแบบท่ี อบต.ละหาร
กําหนด) 

หนาอาคาร
โรงเรียนสอน

ศาสนา (หอพัก
หญิง) หมูท่ี 8  
ตําบลละหาร 

กองชาง พ.ย. 60 - 
ก.ย. 61 

สัญญา 
1 มี.ค. 61 

ถึง 
14 เม.ย. 61 

545,๐00 470,197.87 -  - สัญญาจางเลขท่ี 
1/2561 

บริษัท เดอะ ซัน 
คอนสตรั๊คช่ัน 

จํากัด 

1 
(ตอ) 

 (1.4) โครงการถมดินยกระดับสนามกีฬา 
หมูท่ี 2 
ดําเนินการถมดินยกระดับสนามกีฬา กวาง 
55.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร ถมดินสูง 
0.50 เมตร พรอมปลูกหญา พ้ืนท่ีไมนอย
กวา 4,675.00 ตารางเมตร (ตามแบบท่ี 
อบต.ละหารกําหนด) 

สนามกีฬา 
(สุเหราปากคลอง

ลํารี) หมูท่ี 2 
ตําบลละหาร 

กองชาง พ.ย. 60 - 
ก.ย. 61 

- 1,997,000 - -  - - - 



 
 

 
 
 

 
โครงการที่ขออนุมัติขยายเวลา 
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
 

มาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ             
พ.ศ. ๒๕61 
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลละหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (ครั้งท่ี 1 รอบเดือนเมษายน) 

  ท่ีขออนุมตัิขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕59 มาเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
 

ลําดับท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวนโครงการท่ีขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิก

จายเงิน 

จํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการแลวเสร็จ 

จํานวนโครงการท่ี         
อยูระหวางดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ีไมได
ดําเนินการ/ยกเลิก 

๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน - - - - 

๒ 
ดานบรหิารจดัการและอนุรักษทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม      

- - - - 

๓ 
ดานการจดัระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย            
และการรักษาความสงบเรยีบรอย 

- 
 

- 
 

- - 

๔ ดานงานสงเสริมคณุภาพชีวิต 
1 - 

 
- 1 

๕ ดานการวางแผน การสงเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรม 
การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม    

- - - - 

๖ 
ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

- - - - 

รวมท้ังสิ้น 1 - - 1 
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รายงานการติดตามความกาวหนาแผนงาน/โครงการตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (ครั้งท่ี 1 รอบเดือนเมษายน) 
  ท่ีขออนุมตัิขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕59 มาเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

๑ โครงการกอสรางลานกีฬาพาราแอสฟลท
คอนกรีตพรอมรั้วตาขายเหล็ก หมูท่ี 6 
ดําเนินการกอสรางลานกีฬาพาราแอสฟลท
คอนกรีต ขนาดกวาง 39.00 เมตร ยาว 45.
๐๐ เมตร หนา ๐.05 เมตร พ้ืนท่ีรวมไม
นอยกวา 1,755 ตร.ม. พรอมรางระบาย
นํ้า เสาไฟฟาสปอรตไลท และรั้วตาขาย
เหล็กโดยรอบ (ตามแบบท่ี อบต.ละหาร
กําหนด) 

ขางกุโบรสุเหรา 
ลากฆอน 
หมูท่ี 6  

ตําบลละหาร 

กองชาง ต.ค. 59 -  
ก.ย. 60 

สัญญา 
3 ธ.ค. 59 

ถึง 
31 ม.ค. 60 

 

1,875,๐๐๐ 1,263,๐๐๐ 
 

- -  สัญญาจางเลขท่ี 
1/2560 

 

บริษัท  
ไทยเบสเน็ท 

แมนูแฟคเจอร 
จํากัด 

 

(อบต.สงเรื่อง
แจงเปนผู 
ท้ิงงาน 

เน่ืองจากไมเขา
มาดําเนินการ

ตามสัญญาจาง) 
 



 
 

 
โครงการที่ขออนุมัติขยายเวลา 
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 
 

มาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ             
พ.ศ. ๒๕61 
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลละหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (ครั้งท่ี 1 รอบเดือนเมษายน) 

  ท่ีขออนุมตัิขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
 

ลําดับท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวนโครงการท่ีขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิก

จายเงิน 

จํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการแลวเสร็จ 

จํานวนโครงการท่ี         
อยูระหวางดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ีไมได
ดําเนินการ/ยกเลิก 

๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน - - - - 

๒ 
ดานบรหิารจดัการและอนุรักษทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม      

- - - - 

๓ 
ดานการจดัระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย            
และการรักษาความสงบเรยีบรอย 

- - - - 

๔ ดานงานสงเสริมคณุภาพชีวิต - - - - 

๕ ดานการวางแผน การสงเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรม 
การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม    

๑ - 1 
 

- 

๖ 
ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

- - - - 

รวมท้ังสิ้น ๑ - 1 - 
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รายงานการติดตามความกาวหนาแผนงาน/โครงการตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (ครั้งท่ี 1 รอบเดือนเมษายน) 
ท่ีขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
5.3  แผนงานบริหารท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

๑ โครงการกอสรางและปรบัปรุงอาคาร
สถานท่ีในการรับบรกิารของ อบต.ละหาร 
ดําเนินการกอสรางอาคารท่ีทําการ อบต.               
ละหาร เปนอาคาร คสล. ๓ ช้ัน ขนาดกวาง 
๑๖.๕๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร พ้ืนท่ีใชสอย
รวม ๒,๖๔๖.๐๐ ตร.ม. แบบเสาเข็มเจาะ 
พรอมติดตั้งระบบไฟฟา ระบบประปา               
(ตามแบบท่ี อบต.ละหาร กําหนด) 

สํานักงาน  
อบต.ละหาร 

สํานักงานปลัด ต.ค.-ธ.ค.. 
60 

สัญญา 
24 ธ.ค. 59 

ถึง 
19 ก.ย. 60 

13,956,๐๐๐ 13,350,000 -  - สัญญาจางเลขท่ี 
4/2560 

บริษัท อุดมทอง 
คอนสตรั๊คช่ัน 

จํากัด 



 
 
 
 
 
 
 

โครงการทีอ่นุมัติจ่ายขาด              
เงินทุนส ารองเงินสะสม           

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

มาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ             
พ.ศ. ๒๕61 
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลละหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (ครั้งท่ี 1 รอบเดือนเมษายน) 

  ท่ีอนุมตัิจายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
 

ลําดับท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวนโครงการท่ีอนุมัติ
จายขาดเงินทุนสํารอง  

เงินสะสม 

จํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการแลวเสร็จ 

จํานวนโครงการท่ี         
อยูระหวางดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ีไมได
ดําเนินการ/ยกเลิก 

๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑ - ๑ 

 
- 

๒ 
ดานบรหิารจดัการและอนุรักษทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม      

- - - - 

๓ 
ดานการจดัระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย            
และการรักษาความสงบเรยีบรอย 

- - - - 

๔ ดานงานสงเสริมคณุภาพชีวิต - - - - 

๕ ดานการวางแผน การสงเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรม 
การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม    

- - - - 

๖ 
ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

- - - - 

รวมท้ังสิ้น ๑ - ๑ - 
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รายงานการติดตามความกาวหนาแผนงาน/โครงการตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (ครั้งท่ี 1 รอบเดือนเมษายน) 
ท่ีอนุมัติจายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

๑ โครงการกอสรางเขื่อน คสล.                 
ริมคลองลากคอน หมูท่ี ๕ (ตอจากเดิม) 
ดําเนินการกอสรางเข่ือน คสล. ยาว ๖๑.๐๐ 
เมตร สนัเข่ือนกวาง ๐.๕๐ เมตร และลงดินถม
หลังเข่ือน ความยาว ๑๗๑.๐๐ เมตร ปรมิาณ           
ดินถม ๓,๐๗๘ ลบ.ม. ตามแบบและรายการ
กอสรางท่ี อบต.ละหารกําหนด 

ริมคลองลากคอน 
หมูท่ี ๕  

ตําบลละหาร 
 

กองชาง ต.ค. 60 -
ก.ย. 61 

สัญญา 
9 ก.ย. 58 

ถึง 
7 ธ.ค. 58 

 

3,000,000 2,880,000 -  - สัญญาจางเลขท่ี 
11/2558 

บริษัท  
เอ็ม ซี เอ็ม             

ดีเวลอปเมนท 
จํากัด 



 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการที่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม           
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

 
 

มาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ             
พ.ศ. ๒๕61 
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลละหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (ครั้งท่ี 1 รอบเดือนเมษายน) 

  ท่ีอนุมตัิจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
 

ลําดับท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวนโครงการท่ีอนุมัติ

จายขาดเงินสะสม 
จํานวนโครงการท่ี

ดําเนินการแลวเสร็จ 
จํานวนโครงการท่ี         

อยูระหวางดําเนินการ 
จํานวนโครงการท่ีไมได

ดําเนินการ/ยกเลิก 

๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 2 2 - - 

๒ 
ดานบรหิารจดัการและอนุรักษทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม      

- - - - 

๓ 
ดานการจดัระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย            
และการรักษาความสงบเรยีบรอย 

- - - - 

๔ ดานงานสงเสริมคณุภาพชีวิต - - - - 

๕ ดานการวางแผน การสงเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรม 
การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม    

- - - - 

๖ 
ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

- - - - 

รวมท้ังสิ้น 2 2 - - 
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รายงานการติดตามความกาวหนาแผนงาน/โครงการตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (ครั้งท่ี 1 รอบเดือนเมษายน) 
  ท่ีอนุมตัิจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

1  โครงการกอสรางเขื่อน คสล. รมิคลอง
ลากคอน (บริเวณหลังโรงเรียนสเุหรา
ลากคอน) หมูท่ี 6 
ดําเนินการกอสรางเข่ือน คสล. ความยาว  
145.๐0 เมตร สันเข่ือนกวาง 1.20 เมตร 
หนา 0.50 เมตร ตามแบบและรายการ
กอสรางท่ี อบต.ละหารกําหนด 

ริมคลองลากคอน 
(บริเวณ                  

หลังโรงเรียน
สุเหราลากคอน)  

หมูท่ี 6   
ตําบลละหาร 

กองชาง ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61 

สัญญา 
30 ก.ย. 59 

ถึง 
27 ม.ค. 60 

 
แลวเสร็จ 

21 มี.ค. 61 

4,992,000 3,900,000  - - สัญญาจางเลขท่ี 
14/2559 

บริษัท โตวัน 
ทรานสปอรต 

จํากัด 

2  โครงการกอสรางเขื่อน คสล. รมิคลอง
ลํารี  (ต้ังแตสะพานสุเหราเขียว ถึงบาน
นายเสง่ียม เลาะเดรสุ) หมูท่ี 8 
ดําเนินการกอสรางเข่ือน คสล. ความยาว  
145.๐0 เมตร สันเข่ือนกวาง 1.20 เมตร 
หนา 0.50 เมตร ตามแบบและรายการ
กอสรางท่ี อบต.ละหารกําหนด 

ริมคลองลํารี 
(ตั้งแตสะพาน
สุเหราเขียว ถึง
บานนายเสง่ียม 

เลาะเดรสุ)  
หมูท่ี 8   

ตําบลละหาร 

กองชาง ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61 

สัญญา 
30 ก.ย. 59 

ถึง 
27 ม.ค. 60 

 
แลวเสร็จ 

1 พ.ย. 60 

4,976,000 4,440,000  - - สัญญาจางเลขท่ี 
13/2559 

บริษัท โตวัน 
ทรานสปอรต 

จํากัด 



 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการที่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม           
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 
 

มาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ             
พ.ศ. ๒๕61 
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลละหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (ครั้งท่ี 1 รอบเดือนเมษายน) 

  ท่ีอนุมตัิจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 มาเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
 

ลําดับท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวนโครงการท่ีอนุมัติ

จายขาดเงินสะสม 
จํานวนโครงการท่ี

ดําเนินการแลวเสร็จ 
จํานวนโครงการท่ี         

อยูระหวางดําเนินการ 
จํานวนโครงการท่ีไมได

ดําเนินการ/ยกเลิก 

๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 11 2 2 7 

๒ 
ดานบรหิารจดัการและอนุรักษทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม      

- - - - 

๓ 
ดานการจดัระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย            
และการรักษาความสงบเรยีบรอย 

- - - - 

๔ ดานงานสงเสริมคณุภาพชีวิต - - - - 

๕ ดานการวางแผน การสงเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรม 
การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม    

- - - - 

๖ 
ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

- - - - 

รวมท้ังสิ้น 11 2 2 7 
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รายงานการติดตามความกาวหนาแผนงาน/โครงการตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (ครั้งท่ี 1 รอบเดือนเมษายน) 
  ท่ีอนุมตัิจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 มาเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

๑ (1.1) โครงการกอสรางถนน คสล. พรอม
วางทอระบายนํ้า ถนนทางเขาสุสานมัสยิด
นะฮฎอตุลอิสลาฮ หมูท่ี 2 
ดําเนินการกอสรางถนน คสล. ชวงท่ี 1 กวาง 
5.00 เมตร ยาว 171.00 เมตร ชวงท่ี 2 
กวาง 4.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร ลูกรัง
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คอนกรีตหนา 0.20 
เมตร ไหลทางหินคลุกตามสภาพ พ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 967.00 ตารางเมตร 
พรอมวางทอระบายนํ้า คสล. ขนาด  
0.60 เมตร พรอมบอพักรางวี ตามแบบ
และรายการกอสรางท่ี อบต.ละหารกําหนด 

ถนนทางเขา               
สุสานมัสยดิ   

นะฮฎอตุลอิสลาฮ 
หมูท่ี 2   

ตําบลละหาร 

กองชาง ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61 

- 1,655,000 - - -  - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

๑ 
(ตอ) 

(1.2) โครงการกอสรางถนน คสล. พรอม
วางทอระบายนํ้า ซอยซอและห หมูท่ี 4 
ดําเนินการกอสรางถนน คสล. ผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร 
คอนกรีตหนา 0.15 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร พ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 
608.00 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกตาม
สภาพ พรอมวางทอระบายนํ้า คสล. ขนาด 
 0.40 เมตร พรอมบอพักรางวี ตามแบบ
และรายการกอสรางท่ี อบต.ละหารกําหนด 

ซอยซอและห  
หมูท่ี 4   

ตําบลละหาร 

กองชาง ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61 

- 1,047,000 - - -  - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

๑ 
(ตอ) 

(1.3) โครงการกอสรางถนนลาดยางพรอม
วางทอระบายนํ้า ซอยสงางาม หมูท่ี 6 
ดําเนินการกอสรางถนนลาดยางพารา         
แอสฟลทคอนกรีต ผิวจราจรกวาง 5.00 
เมตร ยาว 650.00 เมตร หนา 0.07 เมตร 
หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พ้ืนท่ีผิว
จราจรไมนอยกวา 3,250.00 ตารางเมตร 
ไหลทางตามสภาพ พรอมวางทอระบายนํ้า 
คสล. ขนาด  0.60 เมตร พรอมบอพัก 
คสล. (ชวงท่ี 1 ยาว 150.00 เมตร ชวงท่ี 
2 ยาว 75.00 เมตร) ตามแบบและรายการ
กอสรางท่ี อบต.ละหารกําหนด 

ซอยสงางาม  
หมูท่ี 6    

ตําบลละหาร 

กองชาง ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61 

สัญญา 
20 ก.ย. 60 

ถึง 
18 พ.ย. 60 

 
แลวเสร็จ 

20 พ.ย. 60 
 

3,776,000 2,747,365  - - สัญญาจางเลขท่ี 
11/2560 

บริษัท  
บานโพธ์ิเฮาส 

จํากัด 

๑ 
(ตอ) 

(1.4) โครงการกอสรางถนนลาดยาง 
เลียบคลองลากคอนเล็กตอนปลาย หมูท่ี 7   
(ตอจากเดิม) 
ดําเนินการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 
คอนกรีต ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 
435.00 เมตร หนา 0.07 เมตร พ้ืนท่ีผิว
จราจรไมนอยกวา 2,175.00 ตารางเมตร 
ตามแบบและรายการกอสรางท่ี อบต.           
ละหารกําหนด 

เลียบคลอง              
ลากคอนเล็ก              
ตอนปลาย              
หมูท่ี 7    

ตําบลละหาร 

กองชาง ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61 

- 2,996,000 - - -  - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

๑ 
(ตอ) 

(1.5) โครงการกอสรางถนนลาดยางพรอม
วางทอระบายนํ้า ซอยโดมถึงคลองลํารี  
หมูท่ี 8 
ดําเนินการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 
คอนกรีต ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 
378.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พ้ืนท่ีผิวจราจรไม
นอยกวา 1,890.00 ตารางเมตร พรอมวาง
ทอระบายนํ้า คสล. ขนาด  0.60 เมตร 
ยาว 885.00 เมตร และบอพัก คสล. ตาม
แบบและรายการกอสรางท่ี อบต.ละหาร
กําหนด 

ซอยโดม                    
ถึงคลองลํารี               

หมูท่ี 8    
ตําบลละหาร 

กองชาง ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61 

- 4,353,000 - - -  - - 

๑ 
(ตอ) 

(1.6) โครงการกอสราง ถนน คสล. พรอม
วางทอระบายนํ้า ซอยเตะดอเลาะ หมูท่ี 9 
ดําเนินการกอสรางถนน คสล. ผิวจราจร
กวาง 3.30 เมตร ยาว 185.00 เมตร 
คอนกรีตหนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีผวิจราจรไม
นอยกวา 610.00 ตารางเมตร ไหลทางหิน
คลุกตามสภาพ พรอมวางทอระบายนํ้า 
คสล. ขนาด  0.30 เมตร และบอพัก 
รางวี ตามแบบและรายการกอสรางท่ี อบต.           
ละหารกําหนด 

ซอยเตะดอเลาะ    
หมูท่ี 9    

ตําบลละหาร 

กองชาง ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61 

- 797,000 - - -  - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

2 (2.1) โครงการกอสรางเขื่อน คสล. ริม
คลองลํารี  หมูท่ี 1 
ดําเนินการกอสรางเข่ือน คสล. ความยาว 
145.00 เมตร สันเข่ือนกวาง 1.20 เมตร 
หนา 0.50 เมตร ตามแบบและรายการ
กอสรางท่ี อบต.ละหารกําหนด 

ริมคลองลํารี   
หมูท่ี 1   

ตําบลละหาร 

กองชาง ต.ค. - พ.ย. 
60 

สัญญา 
23 พ.ค. 60 

ถึง 
19 ก.ย. 60 

 

4,975,000 4,964,500 -  - สัญญาจางเลขท่ี 
6/2560 

บริษัท โตวัน 
ทรานสปอรต 

จํากัด 

2 
(ตอ) 

(2.2) โครงการกอสรางเขื่อน คสล. ริม
คลองลากคอน (หนาหมูบานพิชามญชุ) 
หมูท่ี 5 
ดําเนินการกอสรางเข่ือน คสล. ความยาว 
145.00 เมตร สันเข่ือนกวาง 1.20 เมตร 
หนา 0.50 เมตร ตามแบบและรายการ
กอสรางท่ี อบต.ละหารกําหนด 

หนาหมูบาน       
พิชามญชุ   
หมูท่ี 5   

ตําบลละหาร 

กองชาง ต.ค. - พ.ย. 
60 

- 
 

4,975,000 4,954,000 -  - สัญญาจางเลขท่ี 
7/2560 

บริษัท โตวัน 
ทรานสปอรต 

จํากัด 

2 
(ตอ) 

(2.3) โครงการกอสรางเขื่อน คสล. ริม
คลองลํารี (บริเวณสุสานจีน) หมูท่ี 9 
ดําเนินการกอสรางเข่ือน คสล. ความยาว 
19.00 เมตร สันเข่ือนกวาง 1.20 เมตร 
หนา 0.50 เมตร ตามแบบและรายการ
กอสรางท่ี อบต.ละหารกําหนด 

บริเวณสุสานจีน   
หมูท่ี 9   

ตําบลละหาร 

กองชาง ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 

- 650,000 - - -  - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

2 
(ตอ) 

(2.4) โครงการกอสรางเขื่อน คสล. ริม
คลองลํารี (หลังบรษิัท ส.ศิลป) หมูท่ี 8 
ดําเนินการกอสรางเข่ือน คสล. ความยาว 
200.00 เมตร สันเข่ือนกวาง 1.20 เมตร 
หนา 0.50 เมตร ตามแบบและรายการ
กอสรางท่ี อบต.ละหารกําหนด 

หลังบริษัท ส.ศลิป   
หมูท่ี 8   

ตําบลละหาร 

กองชาง ต.ค. - ธ.ค.
60 

สัญญา 
23 พ.ค. 60 

ถึง 
19 ต.ค. 60 

 
แลวเสร็จ 

24 พ.ย. 60 

6,670,000 6,580,000  - - สัญญาจางเลขท่ี 
8/2560 

บริษัท โตวัน 
ทรานสปอรต 

จํากัด 

3 
 

โครงการกอสรางวางทอระบายนํ้า คสล. 
ถนนเกาะลอย หมูท่ี 3 
ดําเนินการกอสรางวางทอระบายนํ้า คสล. 
ขนาด  0.60 เมตร ยาว 750.00 เมตร 
พรอมบอพัก คสล. ตามแบบและรายการ
กอสรางท่ี อบต.ละหารกําหนด 

ถนนเกาะลอย   
หมูท่ี 3    

ตําบลละหาร 

กองชาง ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61 

- 2,290,000 - - -  - - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการที่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม           
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลละหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (ครั้งท่ี 1 รอบเดือนเมษายน) 

  ท่ีอนุมตัิจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
 

ลําดับท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวนโครงการท่ีอนุมัติ

จายขาดเงินสะสม 
จํานวนโครงการท่ี

ดําเนินการแลวเสร็จ 
จํานวนโครงการท่ี         

อยูระหวางดําเนินการ 
จํานวนโครงการท่ีไมได

ดําเนินการ/ยกเลิก 

๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 19 - 19 - 

๒ 
ดานบรหิารจดัการและอนุรักษทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม      

- - - - 

๓ 
ดานการจดัระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย            
และการรักษาความสงบเรยีบรอย 

- - - - 

๔ ดานงานสงเสริมคณุภาพชีวิต - - - - 

๕ ดานการวางแผน การสงเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรม 
การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม    

- - - - 

๖ 
ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

- - - - 

รวมท้ังสิ้น 19 - 19 - 
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รายงานการติดตามความกาวหนาแผนงาน/โครงการตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (ครั้งท่ี 1 รอบเดือนเมษายน) 
  ท่ีอนุมตัิจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

๑ (1.1) โครงการกอสรางขยายไหลทาง          
หินคลุก ถนนเกาะดอน หมูท่ี 1,4 
ดําเนินการกอสรางขยายไหลทางหินคลุก 
ถนนเกาะดอน หมูท่ี 1,4 กวาง 10.00 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.20 เมตร ยาว 938.00 
เมตร ถมดินพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 
9,380.00 ตารางเมตร ความสูงเฉลี่ย 
1.50 เมตร  ตามแบบของ อบต.ละหาร 

ถนนเกาะดอน  
หมูท่ี 1,4 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง มี.ค.- ก.ย. 
61 

- 15,140,000 - -  - - - 

1 
(ตอ) 

(1.2) โครงการกอสรางถนนแอสฟลท
ยางพารา (PARA AC) ทางเขาสุสาน
มัสยิดนะฮฎอตุลอิสลาฮ หมูท่ี 2 
ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) ทางเขาสุสานมสัยิดนะฮฎอตุล
อิสลาฮ หมูท่ี 2 ชวงท่ี 1 กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 171.00 เมตร ชวงท่ี 2 กวาง 4.00 
เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.07 เมตร      
หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ไหลทาง    
หินคลุกตามสภาพ พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย
กวา 967.00 ตารางเมตร วางทอระบายนํ้า
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60 เมตร พรอม
บอพักนํ้า ตามแบบของ อบต.ละหาร 

ทางเขาสุสาน
มัสยดินะฮฎอตุล-
อิสลาฮ หมูท่ี 2 
ตําบลละหาร 

กองชาง มี.ค.- ก.ย. 
61 

- 1,514,000 - -  - - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

1 
(ตอ) 

(1.3) โครงการกอสรางถนนแอสฟลท
ยางพารา (PARA AC) ซอยถนนเกาะลอย  
หมูท่ี 3 
ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) ซอยถนนเกาะลอย หมูท่ี 3         
ผิวจราจรกวาง 4.50 เมตร ยาว 124.00 
เมตร หนา 0.07 เมตร ลงหินคลกุหนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 
558.00 ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพ 
สถานท่ีดําเนินการ ตามแบบของ อบต.         
ละหาร 

ซอยถนน              
เกาะลอย  
หมูท่ี 3 

ตําบลละหาร 

กองชาง มี.ค.- ก.ย. 
61 

- 600,000 - -  - - - 

1 
(ตอ) 

(1.4) โครงการกอสรางถนนแอสฟลท
ยางพารา (PARA AC) ซอยซอและห    
หมูท่ี 4 
ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) ซอยซอและห หมูท่ี 4                   
ผิวจราจรกวาง  4.00 เมตร ยาว 152.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 
608.00 ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพ 
พรอมวางทอระบายนํ้า คสล. ขนาดเสน 
ผานศูนยกลาง 0.40 เมตร และบอพักรางวี     
ตามแบบของ อบต.ละหาร 

ซอยซอและห  
หมูท่ี 4 

ตําบลละหาร 

กองชาง มี.ค.- ก.ย. 
61 

- 829,000 - -  - - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
  
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

1 
(ตอ) 

(1.5) โครงการกอสรางถนนแอสฟลท
ยางพารา (PARA AC) ซอยคําแหลมหลัก 
(ขางหมูบานนิวเวิลดวิลล) หมูท่ี 5 
ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) ซอยคําแหลมหลัก (ขางหมูบาน
นิวเวิลดวิลล) หมูท่ี 5 ผิวจราจรกวาง 5.00 
เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.07 เมตร 
หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ไหลทางหิน
คลุกตามสภาพ พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 
875.00 ตารางเมตร วางทอระบายนํ้า 
คสล. ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60 เมตร 
พรอมบอ พักนํ้า ตามแบบของ อบต.ละหาร 

ซอย 
คําแหลมหลัก 
(ขางหมูบาน          
นิวเวิลดวิลล)  

หมูท่ี 5 
ตําบลละหาร 

กองชาง มี.ค.- ก.ย. 
61 

- 1,252,000 - -  - - - 

1 
(ตอ) 

(1.6) โครงการกอสรางถนนแอสฟลท
ยางพารา (PARA AC) ซอยเทพประทาน
พร หมูท่ี 5 
ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) ซอยเทพประทานพร หมูท่ี 5 
ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร ยาว 805.00 
เมตร หนา 0.07 เมตร ไหลทางหินคลุกตาม
สภาพ พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 
4,025.00 ตารางเมตร พรอมตอปาก         
บอพัก ตามแบบของ อบต.ละหาร 

ซอย 
เทพประทานพร  

หมูท่ี 5 
ตําบลละหาร 

 

กองชาง มี.ค.- ก.ย. 
61 

- 2,970,000 - -  - - - 
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ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

1 
(ตอ) 

(1.7) โครงการกอสรางถนน แอสฟลท
ยางพารา (PARA AC) ซอยนุมกลิ่น               
หมูท่ี 5 
ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) ซอยนุมกลิ่น หมูท่ี 5 ผิวจราจร 
กวาง 4.50 เมตร ยาว 704.00 เมตร  
หนา 0.07 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรรวมไมนอย
กวา 3,168.00 ตารางเมตร พรอมตอปาก
บอพัก ตามแบบของ อบต.ละหาร 

ซอยนุมกลิ่น  
หมูท่ี 5 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง มี.ค.- ก.ย. 
61 

- 2,978,000 - -  - - - 

1 
(ตอ) 

(1.8) โครงการกอสรางถนนแอสฟลท
ยางพารา (PARA AC) ซอยหมูบาน               
จิตรัตนา หมูท่ี 5,9 
ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) ซอยหมูบานจิตรัตนา หมูท่ี 5,9 
ชวงท่ี 1 ผิวจราจรกวาง 13.50 เมตร ยาว 
295.00 เมตร หนา 0.07 เมตร ชวงท่ี 2 
ผิวจราจรกวาง 7.50 เมตร ยาว 950.00 
เมตร หนา 0.07 เมตร ยกระดับหินคลุก 
0.30 เมตร ไหลทางหินคลุกตามสภาพ 
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 11,107.50 
ตารางเมตร วางทอระบายนํ้า คสล. ขนาด
เสน ผานศูนยกลาง 0.60 เมตร พรอมบอ
พัก ตามแบบของ อบต.ละหาร 

ซอยหมูบาน           
จิตรัตนา  
หมูท่ี 5,9 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง มี.ค.- ก.ย. 
61 

- 9,891,000 - -  - - - 



 
103 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

1 
(ตอ) 

(1.9) โครงการกอสรางถนน แอสฟลท
ยางพารา (PARA AC) เลียบคลอง                      
ลากฆอน (ต้ังแตบานลุงหยัด-วัดสามงาม) 
หมูท่ี 6 
ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) เลียบคลองลากฆอน (ตั้งแตบาน
ลุงหยัด-วัดสามงาม) หมูท่ี 6 ชวงท่ี 1 ผิว
จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 687.00 
เมตร หนา 0.07 เมตร ชวงท่ี 2 ผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 
0.07 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 3,627.00 
ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพ ตามแบบของ 
อบต.ละหาร 

เลียบคลอง 
ลากฆอน 

(ตั้งแตบานลุงหยดั-         
ถึงวัดสามงาม)  

หมูท่ี 6 
ตําบลละหาร 

 

กองชาง มี.ค.- ก.ย. 
61 

- 3,286,000 - -  - - - 



 
104 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

1 
(ตอ) 

(1.10) โครงการกอสรางถนนแอสฟลท
ยางพารา (PARA AC) เลียบคลอง                
ลากฆอนเล็กตอนปลาย (ตอจากเดิม)  
หมูท่ี 7 
ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) เลียบคลองลากฆอนเล็กตอน
ปลาย (ตอจากเดิม) หมูท่ี 7 ผิวจราจรกวาง 
5.00 เมตร ยาว 435.00 เมตร หนา 0.07 
เมตร พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 2,175.00 
ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพ ตามแบบของ 
อบต.ละหาร 

เลียบคลอง          
ลากคอนเล็ก 
ตอนปลาย  

(ตอจากเดิม)          
หมูท่ี 7 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง มี.ค.- ก.ย. 
61 

- 2,996,000 - -  - - - 

1 
(ตอ) 

(1.11) โครงการกอสรางถนนแอสฟลท
ยางพารา (PARA AC) เลียบคลอง              
ลากฆอนเล็ก (ต้ังแตบานผูใหญสมชาย-
โรงงานต้ังถาวร) หมูท่ี 7 
ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) เลียบคลองลากฆอนเล็ก (ตั้งแต
บานผูใหญสมชาย-โรงงานตั้งถาวร) หมูท่ี 7 
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 515.00 
เมตร หนา 0.07 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร พ้ืนท่ีผิวจราจรไมน07อยกวา 
2,575.00 ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบของ อบต.ละหาร 

เลียบคลอง 
ลากฆอนเล็ก  

(ตั้งแตบานผูใหญ
สมชาย-โรงงาน 
ตั้งถาวร) หมูท่ี 7 

ตําบลละหาร 

กองชาง มี.ค.- ก.ย. 
61 

- 3,779,000 - -  - - - 



 
105 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

1 
(ตอ) 

(1.12) โครงการกอสรางถนนแอสฟลท
ยางพารา (PARA AC) ซอยปาชื่น (ต้ังแต
บานนายชื่น สุโงะ-บานนายสมศักด์ิ                  
บินการีม) หมูท่ี 7 
ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) ซอยปาช่ืน (ตั้งแตบานนายช่ืน     
สุโงะ-บานนายสมศักดิ์ บินการีม) หมูท่ี 7              
ผิวจราจรกวาง 4.50 เมตร ยาว 215.00 
เมตร หนา 0.07 เมตร ลงหินคลกุหนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร พ้ืนท่ีผิวจราจรรวมไมนอยกวา 
967.50 ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบของ อบต.ละหาร 

ซอยปาช่ืน  
(ตั้งแตบานนายช่ืน 

สุโงะ-บานนาย
สมศักดิ์ บินการีม) 

หมูท่ี 7 
ตําบลละหาร 

กองชาง มี.ค.- ก.ย. 
61 

- 1,000,000 - -  - - - 

1 
(ตอ) 

(1.13) โครงการกอสรางถนนแอสฟลท
ยางพารา (PARA AC) เลียบคลองลํารี 
(หลังบรษิัท ส.ศิลป) หมูท่ี 8 
ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) เลียบคลองลํารี (หลังบริษัท ส.
ศิลป) หมูท่ี 8 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 224.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หิน
คลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พ้ืนท่ีผิวจราจรไม
นอยกวา 1,120.00 ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบของ อบต.ละหาร 

เลียบคลองลํารี 
(หลังบริษัท  

ส.ศิลป) หมูท่ี 8 
ตําบลละหาร 

กองชาง มี.ค.- ก.ย. 
61 

- 1,173,000 - -  - - - 



 
106 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

1 
(ตอ) 

(1.14) โครงการกอสรางถนนแอสฟลท
ยางพารา (PARA AC) ซอยสะมะอุน 
(วากัฟ) หมูท่ี 8 
 ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) ซอยสะมะอุน (วากัฟ) หมูท่ี 8 
ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 560.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย              
0.15 เมตร พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 
2,240.00 ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบของ อบต.ละหาร 

ซอยสะมะอุน 
(วากัฟ) หมูท่ี 8 
ตําบลละหาร 

 

กองชาง มี.ค.- ก.ย. 
61 

- 1,516,000 - -  - - - 

1 
(ตอ) 

(1.15) โครงการกอสรางถนนแอสฟลท
ยางพารา (PARA AC) ซอยโดมถึงคลอง 
ลํารี หมูท่ี 8 
ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) ซอยโดมถึงคลองลํารี หมูท่ี 8        
ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร ยาว 378.00 
เมตร หนา 0.07 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 
1,890.00 ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพ 
พรอมวางทอระบายนํ้า คสล. ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 0.60 เมตร และบอพัก คสล. 
ยาว 885.00 เมตร ตามแบบของ อบต.        
ละหาร 

ซอยโดมถึง           
คลองลํารี หมูท่ี 8 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง มี.ค.- ก.ย. 
61 

- 4,353,000 - -  - - - 



 
107 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

1 
(ตอ) 

(1.16) โครงการกอสรางถนนแอสฟลท
ยางพารา (PARA AC) ซอยสุดใจ หมูท่ี 9 
ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) ซอยสุดใจ หมูท่ี 9 ผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 
0.07 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร          
ไหลทางหินคลุกตามสภาพ พ้ืนท่ีผวิจราจรไม
นอยกวา 1,800.00 ตารางเมตร วางทอ
ระบายนํ้าขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60 
เมตร พรอมบอพักนํ้าและทอ Cross จํานวน 
4 จุด ตามแบบของ อบต.ละหาร 

ซอยสุดใจ  
หมูท่ี 9 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง มี.ค.- ก.ย. 
61 

- 2,549,000 - -  - - - 

1 
(ตอ) 

(1.17) โครงการกอสรางถนนแอสฟลท
ยางพารา (PARA AC) ซอยเตะดอเลาะ  
หมูท่ี 9 
ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) ซอยเตะดอเลาะ หมูท่ี 9 ผิว
จราจรกวางเฉลี่ย 3.30 เมตร ยาว 185.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ีผิวจราจรไม
นอยกวา 610.50 ตารางเมตร ไหลทางหิน
คลุกตามสภาพ พรอมวางทอระบายนํ้า คสล. 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.30 เมตร และ
บอพักรางวี ตามแบบของ อบต.ละหาร 

ซอยเตะดอเลาะ  
หมูท่ี 9 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง มี.ค.- ก.ย. 
61 

- 743,000 - -  - - - 



 
108 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กจิกรรม 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพ่ิม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนุมัติ 

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

1 
(ตอ) 

(1.18) โครงการกอสรางถนนแอสฟลท
ยางพารา (PARA AC) เลียบคลองลํารี  
หมูท่ี 8-9 
ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) เลียบคลองลํารี หมูท่ี 8-9            
ผิวจราจรกวางเฉลีย่ 6.00 เมตร ยาว 
3,018.00 เมตร หนา 0.07 เมตร พ้ืนท่ีผิว
จราจรไมนอยกวา 18,108.00 ตารางเมตร 
ไหลทางตามสภาพ พรอมปายจราจร 
สัญญาณไฟเตือนบริเวณแยก ตามแบบของ 
อบต.ละหาร 

เลียบคลองลํารี  
หมูท่ี 8-9 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง มี.ค.- ก.ย. 
61 

- 12,700,000 - -  - - - 

2 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า คสล. ถนน 
เกาะลอย หมูท่ี 3 
ดําเนินการกอสรางทอระบายนํ้า คสล. ถนน
เกาะลอย หมูท่ี 3 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 
0.60 เมตร ยาว 750.00 เมตร พรอมบอ
พัก คสล. ตามแบบของ อบต.ละหาร 

ถนนเกาะลอย  
หมูท่ี 3 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง มี.ค.- ก.ย. 
61 

- 2,290,000 - -  - - - 
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