
 

************************** 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร ขอประชาสัมพันธงบประมาณรายจายเพื่อการลงทุน ประเภทที่ดิน       

และสิ่งกอสราง ที่จะดําเนินการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น  

37,052,000 บาท (สามสิบเจ็ดลานหาหมื่นสองพันบาทถวน) เพื่อแจงใหทุกทานไดทราบและรวมกัน

ตรวจสอบการใชจายเงนิงบประมาณใหเกิดความคุมคาเกิดประโยชนสูงสุดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 

ลําดบัที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลกัษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

1 ปรับปรงุอาคารสํานักงาน 
อบต.ละหาร 

จางเหมาปรับปรงุอาคารสํานักงาน อบต.            
ละหาร โดยการตอเติมและตกแตงหอง
ประชุมสภาฯ และหองปฏิบัติงานทั้ง 3 ชั้น 
พรอมติดตั้งผามาน ติดตั้งระบบไฟฟาและ
อุปกรณท่ีจําเปน ตามรายการและ
รายละเอียดท่ี อบต. กําหนด 

อาคารสํานักงาน  
อบต.ละหาร  
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุร ี

3,000,000 

2 ซอมแซมอาคารสํานักงาน 
อบต.ละหาร 

จางเหมาซอมแซมอาคารสํานักงาน อบต.ละ
หาร โดยการซอมแซมพื้นหินขัดบริเวณชั้น 
1 ของอาคาร, สกัดรอยราวพรอมซอมแซม
ผนังอาคารสาํนักงาน และซอมแซมประตู
อัตโนมัติบานเลือ่นคูประตูทางเขาอาคาร
สํานักงาน บรเิวณชั้น 1 ตามรายการและ
รายละเอียดท่ี อบต. กําหนด 

อาคารสํานักงาน  
อบต.ละหาร  
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุร ี

500,000 

3 คาถมดินบริเวณหลัง
โรงเรียนซอและหศึกษา 
หมูที่ 7 

ถมดินขนาดกวาง 40.00 เมตร ยาว 
60.00 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 2.00 เมตร 
พรอมบดอัดแนน พื้นที่ไมนอยกวา 
2,400.00 ตารางเมตร ตามแบบที่             
อบต.ละหาร กําหนด 

บริเวณหลังโรงเรียน            
ซอและหศึกษา หมูท่ี 7 
ต.ละหาร อ.บางบัวทอง         
จ.นนทบุรี 

2,950,000 

4 กอสรางปรบัปรุง 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานเกาะลอย หมูที ่3 

ปรับปรุงศนูยพัฒนาเด็กเล็กบานเกาะลอย 
โดยการทาสีภายนอกและภายในอาคาร 
ติดตั้งรั้วสตนเลสดานหนาพรอมประตู  
ตามแบบที ่อบต.ละหาร กําหนด 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานเกาะลอย หมูที ่3 
ต.ละหาร อ.บางบัวทอง         
จ.นนทบุรี 

498,000 

5 ตอเติมกันสาดศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขันติธรรม หมูที ่7 

ตอเติมกันสาดโครงเหล็กหลังคาเมทัลชีท 
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร 2 
ฝง และขนาดกวาง 1.20 เมตร ยาว 4.00 
เมตร พ้ืนที่รวมไมนอยกวา 52.80 ตาราง
เมตร ตามแบบที่ อบต.ละหาร กําหนด 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก              
ขันติธรรม หมูท่ี 7 
ต.ละหาร อ.บางบัวทอง         
จ.นนทบุรี 

89,000 

6 ติดตั้งสญัญาณไฟเตือน
พรอมปายจราจร 

ติดตั้งสัญญาณไฟเตอืน, ปายจราจรบริเวณ
เขตชมุชน และติดตั้งกระจกมองโคงบริเวณ
แยก, ถนน, ซอย ในเขตตําบลละหาร          
ตามแบบที ่อบต.ละหาร กําหนด 

ในพื้นที่ตําบลละหาร           
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุร ี

500,000 

 
/7. กอสรางลาน... 



-๒- 
 

ลําดบัที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลกัษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
7 กอสรางลาน คสล. บริเวณ

บานเกาะลอย หมูที ่3 
กอสรางลาน คสล. ขนาดกวาง 8.00 เมตร 
ยาว 9.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีไมนอยกวา 72.00 ตารางเมตร         
ตามแบบที ่อบต.ละหาร กําหนด 

บริเวณบานเกาะลอย          
หมูที่ 3 ต.ละหาร         
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุร ี

50,000 

8 กอสรางหลังคาโครงเหล็ก
คลุมลานอเนกประสงค 
หมูที่ 2 

กอสรางหลังคาโครงเหล็กคลุมลาน
อเนกประสงค ขนาดกวาง 10.00 เมตร 
ยาว 35.00 เมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา 
350.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.        
ละหาร กําหนด 

บริเวณหนาโรงเรียน
อิสลามสัมพันธตนสังกัด 
หมูที่ 2 ต.ละหาร         
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุร ี

2,200,000 

9 กอสรางหลังคาโครงเหล็ก
คลุมลานอเนกประสงค 
หมูที่ 9 

กอสรางหลังคาโครงเหล็กคลุมลาน
อเนกประสงค ขนาดกวาง 8.80 เมตร ยาว 
46.00 เมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา 404.80 
ตารางเมตร ตามแบบที ่อบต.ละหาร 
กําหนด 

บริเวณหนามัสยิดนูรุล-           
ฮิดายะห (แสงประทีป) 
หมูที่ 9 ต.ละหาร         
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุร ี

2,550,000 

10 กอสรางเขือ่น คสล.          
ริมคลองลําร ีหมูท่ี 1 

กอสรางเขือ่น คสล. ริมคลองลํารี (ตอจาก
เดิม) ยาว 145.00 เมตร สันเขือ่นกวาง 
1.20 เมตร หนา 0.50 เมตร ตามแบบที่ 
อบต.ละหาร กําหนด 

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

4,975,000 

11 กอสรางถนน คสล.  
พรอมลาน คสล. หมูที่ 3 

กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย 4.00-6.50 
เมตร ยาว 115.00 เมตร คอนกรีตหนา 
0.15 เมตร พรอมลานอเนกประสงค 
คอนกรีตหนา 0.15 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 
1,036.00 ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจร 
ไฟกระพริบและสัญญาณจราจรบริเวณ
โรงเรียน ตามแบบที ่อบต.ละหาร กําหนด 

บริเวณทางเขาศูนยพฒันา
เด็กเล็กบานเกาะลอย          
หมูที่ 3 ต.ละหาร  
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุร ี

1,200,000 

12 กอสรางถนน คสล. พรอม
วางทอระบายน้ํา หมูที่ 8 

กอสรางถนน คสล. ผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 440.00 เมตร คอนกรีตหนา 
0.20 เมตร พรอมวางทอระบายน้ําขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) 
พรอมบอพักน้ํา ตามแบบที ่อบต.ละหาร 
กําหนด 

บริเวณซอยรอมล ี             
โตะอาดาํ หมูที ่8          
ต.ละหาร อ.บางบัวทอง  
จ.นนทบุรี 

2,900,000 

13 กอสรางถนนลาดยาง         
แอสฟลทติกคอนกรีต           
หมูที่ 5 

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 
กวาง 6.00 เมตร ยาว 355.00 เมตร หนา 
0.07 เมตร ไหลทางตามสภาพ พรอมวาง
ทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศนูยกลาง 
0.80 เมตร (มอก.ชั้น 3) พรอมบอพักน้ํา 
ตามแบบที ่อบต.ละหาร กําหนด 

บริเวณซอยขางถนนรถไฟ 
หมูที่ 5 ต.ละหาร  
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุร ี

2,800,000 

14 กอสรางถนนหินคลุก           
หมูที่ 4 

กอสรางถนนหินคลุก ผิวจราจรกวาง 5.00 
เมตร ยาว 215.00 เมตร หินคลกุหนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร พื้นท่ีไมนอยกวา 1,075.00 
ตารางเมตร ตามแบบที ่อบต.ละหาร กําหนด 

บริเวณซอยมิตรภาพ  
หมูที่ 4 ต.ละหาร  
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุร ี

1,900,000 

/๑5. กอสรางถนน... 



-๓- 
 

ลําดบัที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลกัษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
15 กอสรางถนนหินคลุก           

หมูที่ 7 
กอสรางถนนหินคลุก ผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ยาว 365.00 เมตร ลงลูกรงัหนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร ผิวหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
พื้นท่ีไมนอยกวา 1,460.00 ตารางเมตร 
ตามแบบที ่อบต.ละหาร กําหนด 

บริเวณซอยเจะไบ  
หมูที่ 7 ต.ละหาร  
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุร ี

800,000 

16 กอสรางทอระบายน้ํา
พรอมบอพัก หมูที ่6 

กอสรางทอระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
0.60 เมตร พรอมบอพัก ความยาวรวม 
230.00 เมตร ตามแบบที ่อบต.ละหาร 
กําหนด 

บริเวณซอยอาจหาญ          
หมูที่ 6 ต.ละหาร  
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุร ี

950,000 

17 กอสรางทอระบายน้ํา
พรอมบอพัก หมูที ่9 

กอสรางทอระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
0.30 เมตร พรอมบอพัก ความยาวรวม
51.00 เมตร ตามแบบที่ อบต.ละหาร 
กําหนด 

บริเวณขางมัสยิดนูรุล-       
ฮิดายะห (แสงประทีป)          
หมูที่ 9 ต.ละหาร  
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุร ี

200,000 

18 กอสรางสถานสูีบน้ํา            
หมูที่ 6 

กอสรางสถานสีูบน้ําโครงหลังคาเหล็ก ขนาด
กวาง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร พรอม
ประตูระบายน้ํา จํานวน 2 แหง ตามแบบที่ 
อบต.ละหาร กําหนด 

บริเวณซอยวากัฟ และ
บริเวณหลังโรงเรียนสุเหรา
ลากคอน หมูที ่6           
ต.ละหาร อ.บางบัวทอง   
จ.นนทบุรี 

990,000 

19 จัดซือ้ที่ดินเพ่ือกอสราง
ศูนยบริหารจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย 

จัดซือ้ที่ดนิเพื่อกอสรางศูนยบรหิารจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย จาํนวน 1 แปลง ขนาด
ไมต่ํากวา 2 ไร ตามรายละเอียดที ่อบต.         
ละหาร กําหนด 

ในพื้นที่ตําบลละหาร           
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุร ี

8,000,000 

รวม (สามสิบเจด็ลานหาหมื่นสองพันบาทถวน) 37,052,000 

 
อนึ่ง  หากทานสนใจในรายละเอียดคาใชจายแตละโครงการ/กิจกรรม สามารถตรวจดูไดที่องคการ

บริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สวนราชการที่เก่ียวของ ดังนี้ 
 ๑. สํานักงานปลัด รายการลําดับที่  ๑-2 
 2. กองการศึกษาฯ รายการลําดับที่  3-5 
 3. กองชาง  รายการลําดับที่  6-18 
 4. กองสาธารณสุขฯ รายการลําดับที่  19 

ไดทุกวัน ในเวลาราชการ  
  
 
                                                                                                                                                                                                                                                          
       (นายสมศักดิ์   อยูเจริญ) 
                                                                นายกองคการบริหารสวนตําบลละหาร 


