
 
ประชาสัมพนัธ์การดําเนนิโครงการทีอ่ยู่ระหว่างดาํเนินการ ประจําปงีบประมาณ 2561 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบรุ ี

ลําดับท่ี 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ/      
ทําสัญญา 

งบประมาณประจําปีงบประมาณ  ๒๕61 (ต่อ) 
1 ก่อสร้างหลังคา

โครงเหล็กคลุม
ลานเอนกประสงค์  
หมู่ท่ี ๒  

ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมลาน
อเนกประสงค์ กว้าง 10 ม. ยาว 35 ม. พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 350 ตร.ม.ตามแบบท่ี  
อบต.ละหาร กําหนด 

บริเวณหน้าโรงเรียนอิสลาม
สัมพันธ์ต้นสังกัด  
หมู่ท่ี 2 ต.ละหาร  
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

อนุมัติ 
2,200,000 

2 ก่อสร้างหลังคา
โครงเหล็กคลุม
ลานเอนกประสงค์ 
หมู่ท่ี 9 

ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมลาน
เอนกประสงค์ กว้าง 8.80 ม. ยาว 46 ม. พ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 404.80 ตร.ม. ตามแบบท่ี อบต.
ละหาร กําหนด 

บริเวณหน้ามัสยิดนูรุ้ล-        
ฮิดายะห์ (แสงประทีป) 
หมู่ท่ี 9  ต.ละหาร   
อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี 

ทําสัญญา  
2,155,500 

3 ก่อสร้างเขื่อน 
คสล. ริมคลองลํารี
หมู่ท่ี 1 

ก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองลํารี (ต่อจากเดิม)
ยาว 145 ม.สันเข่ือนกว้าง 1.20 ม. หนา 
0.50 ม. ตามแบบท่ีอบต.ละหาร กําหนด 

ริมคลองลํารี หมู่ท่ี 1          
ต.ละหาร อ.บางบัวทอง   
จ.นนทบุรี 

อนุมัติ 
4,975,000 

4 ก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมลาน 
คสล. หมู่ท่ี 3 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 4.00-6.50 ม. 
ยาว 115 ม. คอนกรีตหนา 0.15 ม.พร้อมลาน 
อเนกประสงค์ คอนกรีตหนา 0.15 ม. พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 1,036 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรไฟ
กระพริบและสัญญาณจราจรบริเวณโรงเรียน
ตามแบบท่ี อบต.ละหาร กําหนด 

ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเกาะลอย  
หมู่ท่ี 3  ต.ละหาร 
อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี 

อนุมัติ 
1,200,000 

5 ก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา  
หมู่ท่ี 8 

ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 
440 ม. คอนกรีตหนา 0.20 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. 
(มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพัก ตามแบบท่ี        
อบต.ละหาร กําหนด 

บริเวณซอยรอมลี โต๊ะอาดํา 
หมู่ท่ี 8  ต.ละหาร  
อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี 

อนุมัติ  
2,900,000 

6 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ท่ี 5 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 355.00 เมตร หนา 
0.07 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 
เมตร (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพักน้ํา ตามแบบท่ี 
อบต.ละหาร กําหนด 

บริเวณซอยข้างถนนรถไฟ  
หมู่ท่ี 5 ต.ละหาร  
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

อนุมัติ  
2,800,000 

7 ก่อสร้างถนน 
หินคลุก  
หมู่ท่ี 4 

ก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 215.00 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,075.00 
ตารางเมตร ตามแบบท่ี อบต.ละหาร กําหนด 

บริเวณซอยมิตรภาพ  
หมู่ท่ี 4 ต.ละหาร  
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

อนุมัติ 
1,900,000 

/8.ก่อสร้างถนนหินคลุก... 
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ลําดับท่ี 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ/      
ทําสัญญา 

งบประมาณประจําปีงบประมาณ  ๒๕61 (ต่อ) 
8 ก่อสร้างถนนหิน

คลุก ซอยเจ๊ะไบ๊ 
หมู่ท่ี ๗ 

ก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 365.00 เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร ผิวหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,460.00 ตารางเมตร ตาม
แบบท่ี อบต.ละหาร กําหนด 

บริเวณซอยเจ๊ะไบ๊ 
หมู่ท่ี 7 ต.ละหาร  
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

อนุมัติ  
800,000 

9 ก่อสร้างท่อระบาย
น้ําพร้อมบ่อพัก 
หมู่ท่ี 6 

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 
230.00 เมตร ตามแบบท่ี อบต.ละหาร 
กําหนด 

บริเวณซอยอาจหาญ          
หมู่ท่ี 6 ต.ละหาร  
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

อนุมัติ  
950,000 

10 ก่อสร้างท่อระบาย
น้ําพร้อมบ่อพัก 
หมู่ท่ี 9 

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม51.00 
เมตร ตามแบบท่ี อบต.ละหาร กําหนด 

บริเวณข้างมัสยิดนูรุ้ล-  
ฮิดายะห์ (แสงประทีป)          
หมู่ท่ี 9 ต.ละหาร  
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

อนุมัติ  
200,000 

11 ก่อสร้างสถานี  
สูบน้ํา หมู่ท่ี 6 

ก่อสร้างสถานีสบูน้ําโครงหลังคาเหล็ก ขนาด
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร พร้อมประตู
ระบายน้ํา จํานวน 2 แห่ง  
ตามแบบท่ี อบต.ละหาร กําหนด 

บริเวณซอยวากัฟ และบริเวณ
หลังโรงเรียนสุเหร่าลากค้อน 
หมู่ท่ี 6  ต.ละหาร  
อ.บางบัวทอง   จ.นนทบุรี 

อนุมัติ 
990,000 

12 ติดต้ังสัญญาณไฟ
เตือนพร้อมป้าย
จราจร 

ติดต้ังสัญญาณไฟเตือน ป้ายจราจรบริเวณเขต
ชุมชนและติดต้ังกระจกมองโค้งบริเวณแยก, 
ถนน, ซอย ในเขตตําบลละหาร  
ตามแบบท่ี อบต.ละหาร กําหนด 

ในพ้ืนท่ีตําบลละหาร 
อ.บางบัวทอง 
จ.นนทบุรี 

อนุมัติ 
500,000 

งบประมาณประจําปีงบประมาณ  ๒๕60 (ขออนมัุติกันเงิน) 
1 โครงการติดต้ัง   

โซล่าเซลล์  
หมู่ท่ี 9 

จ้างเหมาติดต้ังโซล่าเซลล์ระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผงโซล่าเซลล์
พลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด Poly Crystalline 
ขนาดไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ เคร่ืองควบคุมการ
แปลงไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าระบบออนกริด Grid 
Tie Inverter ขนาดไม่น้อยกว่า 20,000 วัตต์ 
เคร่ืองส่งสัญญาณคลื่นความถี่ 420-430  
MHz ชนิดแบ่งจดุควบคุมเป็นรายจุด ได้ไม่น้อย
กว่า 50 จุดเคร่ืองรับคําสั่งคลื่นความถ่ี   420-
430 MHz สําหรับควบคุมการเปิด หรือปิดโคม
ไฟฟ้าแสงสว่างชนิด LED เคร่ืองจ่ายไฟขนาดไม่
ตํ่ากว่า 12 VDC มีช่องเสียบไฟ 220 VAC ไม่
น้อยกว่า 4 ช่อง มีโวลท์มิเตอร์และแอมป์มิเตอร์ 
เคร่ืองต้ังเวลา อัตโนมัติ โคมไฟฟ้าชนิด LED  
ขนาด 90 วัตต์ งานเดินสายและเชื่อมสายระบบ
ไฟฟ้าโครงสร้างสูง 2 เมตร 
ตามแบบท่ี อบต.ละหาร กําหนด 

หลังสุเหร่าแสงประทีป  
หมู่ท่ี 9 ต.ละหาร   
อ.บางบัวทอง   
จ.นนทบุรี 

งบอนุมัติ 
1,300,000 

/2.ติดต้ังป้ายซอย... 
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ลําดับท่ี 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ/      
ทําสัญญา 

งบประมาณประจําปีงบประมาณ  ๒๕60 (ขออนมัุติกันเงิน) (ต่อ) 
2 ติดต้ังป้ายซอย/

ถนน ในเขตตําบล
ละหาร 

ติดต้ังป้ายบอกชื่อซอย/ถนน ในเขตตําบลละหาร 
จํานวน ๑๐๐ ป้าย ตามแบบท่ี อบต.ละหาร 
กําหนด 

ในพ้ืนท่ี ต.ละหาร  
อ.บางบัวทอง  
จ.นนทบุรี 

อนุมัติ  
1,800,000 

3 ติดต้ังไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ทางเดิน
เท้าริมคลองลําโพ  
หมู่ท่ี ๑,๔ 

ติดต้ังไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย 
แผงโซล่าเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ แบบ 
Poly or Mono Crystalline เสาสูงไม่น้อยกว่า  
๔ ม. ทําจากเหล็กชุบ Galvanize ตู้ควบคุมการ
ทํางานและระบบควบคุมการทํางานอัตโนมัติ  
โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ วัตต์ 
แบตเตอรี่แรงดันไฟฟ้า ๑๒ V ขนาดไม่น้อยกว่า 
๘๐ AH ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๐ เมตร
จํานวน ๓๓ ต้น  
ตามแบบท่ี อบต.ละหาร กําหนด 

เลียบคลองลําโพ  
หมู่ท่ี ๑,๔ ต.ละหาร  
อ.บางบัวทอง  
จ.นนทบุรี 

อนุมัติ  
๑,๖๕๐,๐๐๐ 

4 ติดต้ังไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ทางเดิน
เท้าริมคลองลําโพ  
หมู่ท่ี ๒,๓ 

ติดต้ังไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย 
แผงโซล่าเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ แบบ 
Poly or Mono Crystalline เสาสูงไม่น้อยกว่า  
๔ ม. ทําจากเหล็กชุบ Galvanize ตู้ควบคุมการ
ทํางานและระบบควบคุมการทํางานอัตโนมัติ  
โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ วัตต์ 
แบตเตอรี่แรงดันไฟฟ้า ๑๒ V ขนาดไม่น้อยกว่า 
๘๐ AH ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๐ เมตร 
จํานวน ๓๓ ต้น  
ตามแบบท่ี อบต.ละหาร กําหนด 

เลียบคลองลําโพ  
หมู่ท่ี ๒,3 ต.ละหาร  
อ.บางบัวทอง  
จ.นนทบุรี 

อนุมัติ
๑,๗๐๐,๐๐๐ 

5 ถมดินยกระดับ
สนามกีฬา       
หมู่ท่ี ๒ 

ถมดินยกระดับสนามกีฬา กว้าง ๕๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๘๕.๐๐ เมตร ถมดินสูง ๐.๕๐ เมตร พร้อม
ปลูกหญ้า พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๕.๐๐ ตาราง
เมตร ตามแบบท่ี อบต.ละหาร กําหนด 

สนามกีฬา (สุเหร่าปากคลอง
ลํารี) หมู่ท่ี ๒ ต.ละหาร  
อ.บางบัวทอง  
จ.นนทบุรี 

อนุมัติ
๑,๙๙๗,๐๐๐ 

6 วางท่อระบายน้ํา 
คสล. หมู่ท่ี ๕ 

วางท่อระบายน้ํา คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น๓) ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า ๘๑๐.๐๐ เมตร ท้ัง ๒ ข้าง พร้อมบ่อพักน้ํา 
ตามแบบท่ี อบต.ละหาร กําหนด 

ซอยวัดบางบัวทอง  
หมู่ท่ี ๕ ต.ละหาร  
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

ทําสัญญา 
4,140,000 

 

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ 2561 
1 ก่อสร้างวางท่อ

ระบายน้ํา คสล.      
หมู่ท่ี 3 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด  0.60 
เมตร ยาว 750.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด 

ถนนเกาะลอย หมู่ท่ี 3    
ต.ละหาร อ.บางบัวทอง  
จ.นนทบุรี 

อนุมัติ
2,290,000 

 
 

/2.ก่อสร้างถนน คสล... 
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ลําดับท่ี 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ/      
ทําสัญญา 

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ 2561 (ต่อ) 
2 ก่อสร้างถนน 

คสล. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา  
หมู่ท่ี 4 

ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 152.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร 
ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 608.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
ตามสภาพ พร้อมวางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด 
 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักรางวี ตามแบบท่ี 
อบต.ละหารกําหนด 

ซอยซอและห์ หมู่ท่ี 4   
ต.ละหาร 
อ.บางบัวทอง  
จ.นนทบุรี 

อนุมัติ
829,000 

3 ก่อสร้างถนน         
ลาดยางเลียบ
คลองลากค้อนเลก็
ตอนปลายหมู่ท่ี 7  
(ต่อจากเดิม) 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 435.00 เมตร 
หนา 0.07 เมตร พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,175.00 ตารางเมตร  
ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด 

เลียบคลองลากคอ้นเล็ก          
ตอนปลาย หมู่ท่ี 7    
ต.ละหาร 
อ.บางบัวทอง  
จ.นนทบุรี 

อนุมัติ
2,707,000 

4 ก่อสร้างถนน         
ลาดยางพร้อมท่อ
ระบายน้ํา คสล. 
หมู่ท่ี 8 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต          
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 378.00 
เมตร หนา 0.07 เมตร หินคลุกหนาเฉล่ีย 
0.20 เมตร พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,890.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา 
คสล. ขนาด  0.60 เมตร ยาว 885.00 
เมตร และบ่อพัก คสล.  
ตามแบบท่ี อบต. ละหารกําหนด 

ซอยโดมถึงคลองลํารี              
หมู่ท่ี 8 ต.ละหาร 
อ.บางบัวทอง  
จ.นนทบุรี 

อนุมัติ
4,469,000 

5 ก่อสร้าง ถนน 
คสล. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา  
หมู่ท่ี 9 

ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3.30 เมตร 
ยาว 185.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร 
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 610.00 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ พร้อมวางท่อระบาย
น้ํา คสล. ขนาด  0.30 เมตร และบ่อพัก 
รางวี ตามแบบงท่ี อบต. ละหาร กําหนด 

ซอยเต๊ะดอเลาะ หมู่ท่ี 9    
ต.ละหาร 
อ.บางบวัทอง  
จ.นนทบุรี 

อนุมัติ
743,000 

6 ก่อสร้างขยายไหล่
ทางหินคลุก  
หมู่ท่ี 1,4 

ขยายไหล่ทางหินคลุก กว้าง 10 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 938 เมตร ถมดินพ้ืนท่ี
รวมไม่น้อยกว่า 9,380 ตารางเมตร ความสูง
เฉลี่ย 1.50 เมตร ตามแบบท่ี อบต.ละหาร 
กําหนด 

ถนนบ้านเกาะดอน   
หมู่ท่ี 1,4 ต.ละหาร   
อ.บางบัวทอง   
จ.นนทบุรี 

อนุมัติ  
15,140,000 

7 ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ยางพารา  
หมู่ท่ี 5 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา กว้าง 5 เมตร 
ยาว 175 เมตร หนา 0.07 เมตร หินคลุกหนา
เฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ 
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๗๕.๐๐ ตารางเมตร
วางท่อระบายนํ้า คสล. ขนาด  0.60 เมตร 
ยาว 750.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ตามแบบท่ี 
อบต.ละหาร กําหนด 

ซอยคําแหลมหลัก (ข้าง
หมู่บ้านนิวเวิล์ดวิลล์)  
หมู่ท่ี 5 ต.ละหาร   
อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี 

อนุมัติ  
1,252,000 

/9.ก่อสร้างถนน... 
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ลําดับท่ี 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ/      
ทําสัญญา 

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ 2561 (ต่อ) 
8 ก่อสร้างถนนแอส

ฟัลท์ยางพารา 
หมู่ท่ี 5 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา กว้าง 5 เมตร 
ยาว 805 เมตร หนา 0.07 เมตร หินคลุกหนา
เฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ 
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,025.00 ตาราง
เมตร วางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด  0.60 
เมตร พร้อมต่อปากบ่อพัก ตามแบบท่ี อบต.ละ
หาร กําหนด 

ซอยเทพประทานพร  
หมู่ท่ี 5 ต.ละหาร   
อ.บางบัวทอง   
จ.นนทบุรี 

อนุมัติ 
2,970,000 

9 ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ยางพารา  
หมู่ท่ี 5 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา กว้าง 4.50 
เมตร ยาว 704 เมตร  หนา 0.07 เมตร ลงหิน
คลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร
รวมไม่น้อยกว่า 3,168.00 เมตร พร้อมต่อปาก
บ่อพัก ตามแบบท่ี อบต.ละหาร กําหนด 

ซอยนุ่มกลิ่น     
หมู่ท่ี 5 ต.ละหาร   
อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี 

อนุมัติ  
2,978,000 

10 ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ยางพารา  
หมู่ท่ี 5,9 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ช่วงท่ี 1 กว้าง 
13.50 เมตร ยาว 295 เมตร หนา 0.07 
เมตร ช่วงท่ี 2 กว้าง 7.50 เมตร ยาว 950 
เมตร หนา 0.07 เมตร ยกระดับหินคลุก 0.30 
เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ พ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 11,107.50 ตารางเมตร วางท่อ
ระบายน้ํา คสล. ขนาด  0.60 เมตร พร้อม
บ่อพัก ตามแบบท่ี อบต.ละหาร กําหนด 

ซอยหมู่บ้านจิตรัตนา 
หมู่ท่ี 5,9 ต.ละหาร   
อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี 

อนุมัติ  
9,891,000 

11 ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ยางพารา  
หมู่ท่ี 6 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ช่วงท่ี 1 กว้าง 
5 เมตร ยาว 687 เมตร หนา 0.07 เมตร ช่วง
ท่ี 2 กว้าง  4 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.07 
เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 3,627.00 ตารางเมตร ไหล่
ทางตามสภาพ ตามแบบท่ี อบต.ละหาร กําหนด 

เลียบคลองลากฆ้อน (บ้านลุง
หยัด-หลังวัดสามง่าม) 
หมู่ท่ี 6 ต.ละหาร   
อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี 

อนุมัติ  
3,286,000 

12 ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ยางพารา  
หมู่ท่ี 7 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา กว้าง 5 เมตร 
ยาว 515 เมตร หนา 0.07 เมตร หินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.30 เมตร พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,575 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ 
ตามแบบท่ี อบต.ละหาร กําหนด 

เลียบคลองลากคอ้น (บ้าน
ผู้ใหญ่สมชาย-โรงงานต้ังถาวร) 
หมู่ท่ี 7  ต.ละหาร   
อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี 

อนุมัติ 
3,779,000 

13 ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ยางพารา  
หมู่ท่ี 9 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา กว้าง 6 เมตร 
ยาว 300 เมตร หนา 0.07 เมตร หินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.30 เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ 
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร 
วางท่อระบายน้ําขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 
เมตร พร้อมบ่อพักน้ําและท่อ Cross จํานวน 4 
จุด ตามแบบท่ี อบต.ละหาร กําหนด 

ซอยสุดใจ หมู่ท่ี 9 
ต.ละหาร  อ.บางบัวทอง   
จ.นนทบุรี 

อนุมัติ  
2,549,000 

 
/14.ก่อสร้างถนน... 
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ลําดับท่ี 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ/      
ทําสัญญา 

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ 2561 (ต่อ) 
14 ก่อสร้างถนนแอส

ฟัลท์ยางพารา  
หมู่ท่ี 8-9 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย 6 เมตร ยาว 3,018 เมตร หนา 0.07 
เมตร พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 18,108 
ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้าย
จราจรสัญญาณไฟเตือนบริเวณแยก ตามแบบท่ี 
อบต.ละหาร กําหนด 

ถนนเลียบคลองลํารี  
หมู่ท่ี 8-9 ต.ละหาร   
อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี 

อนุมัติ 
12,700,000 

งบประมาณประจําปีงบประมาณ 2558 (ขยายเวลากันเงิน) 
1 ก่อสร้างอาคาร 

ท่ีทําการ  
อบต.ละหาร 

ก่อสร้างอาคาร คสล. ๓ ชั้น ขนาดกว้าง 16.5๐ 
เมตร ยาว 20.0๐ เมตร พ้ืนท่ีใช้สอยรวม 
2,646 ตารางเมตร แบบเสาเข็มเจาะพร้อม
ติดต้ังระบบไฟฟ้า ระบบประปา ตามแบบท่ี 
อบต.ละหาร กําหนด 

ท่ีทําการ อบต.ละหาร  
หมู่ท่ี ๖ ต.ละหาร   
อ.บางบัวทอง   
จ.นนทบุรี 

ทําสัญญา 
๑3,350,๐๐๐ 

 

 

 (นายสมศักด์ิ  อยู่เจริญ) 
          นายกองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร 


