
 
สรุปผลความกาวหนาในการเบิกจายเงินงบประมาณโครงการที่สําคัญฯ 

และรายจายเพื่อการลงทุน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
 องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
  ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ม.ค.)             ไตรมาสที่ ๒ (ก.พ.-พ.ค.)         ไตรมาสที่ ๓ (มิ.ย.-ก.ย.)    
 

ลําดบัที ่
ชื่อโครงการ/

กจิกรรม 
ลกัษณะกิจกรรม สถานทีด่ําเนินการ 

จํานวนเงิน 
อนุมตัิ (บาท) 

ผลการเบิกจาย 
(เบิกจายแลว) 

งบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕61 
1 กอสรางลาน คสล.  

บริเวณบานเกาะ-
ลอย หมูที ่3 

กอสรางลาน คสล. กวาง ๘ เมตร
ยาว ๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พื้นท่ีไมนอยกวา ๗๒ ตารางเมตร 
ตามแบบที ่อบต. ละหาร กําหนด 

บริเวณบานเกาะลอย 
หมูที่ ๓ ต.ละหาร  
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  

50,000 50,000 

งบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕60 (ขออนุมตักินัเงิน) 
1 กอสรางโครงหลังคา

เหล็ก ลานสุเหรา-
เขียว หมูที่ 8 
 

กอสรางโครงหลังคาเหล็ก
อเนกประสงค กวาง ๕.๐๐ ม. 
ยาว ๑๘.๐๐ ม. พื้นท่ีไมนอยกวา 
๙๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบที ่อบต.
ละหาร กําหนด 

ลานสุเหราเขียว หมูที ่8 
ต.ละหาร  
อ.บางบัวทอง  
จ.นนทบุรี 

800,000 722,200 

2 กอสรางลาน คสล.   
ทางเขาสุเหราปาก
คลองลํารี (ดานซาย) 
หมูที่ ๒ 

กอสรางลาน คสล. กวาง ๒๑.๐๐ 
ม.ยาว ๕๙.๐๐ ม. พรอมรั้วตาขาย
สูง ๒.๘๐ ม. เสาไฟสปอรตไลทสูง 
๕.๐๐ ม. พรอมรางระบายนํ้า 
พื้นท่ีไมนอยกวา ๑,๒๓๙  ตร.ม. 
ตามแบบที ่อบต. ละหาร กําหนด 

ทางเขาสุเหราปากคลอง
ลํารี (ดานซาย) หมูที ่2  
ต.ละหาร  
อ.บางบัวทอง  
จ.นนทบุรี 

1,850,000 1,544,000 

3 กอสรางลาน คสล.  
หนาอาคารโรงเรยีน
สอนศาสนา (หอพัก
หญิง)  
หมูที่ ๘ 

กอสรางลาน คสล. พรอมราง
ระบายน้ํา      พ้ืนที่ไมนอยกวา 
๔๓๑.๐๐ ตร.ม.  
ตามแบบที ่อบต.ละหาร กําหนด 

หนาอาคารโรงเรียนสอน
ศาสนา (หอพักหญิง)  
หมูที่ ๘ ต.ละหาร  
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี                

545,000 470,197.87 

4 กอสรางอาคาร
อเนกประสงค คสล. 
หมูที่ ๙ 

กอสรางอาคารอเนกประสงค 
คสล. ๑ ชั้น กวาง ๖.๐๐ ม. ยาว 
๑๒.๐๐ ม. ตามแบบที่  
อบต.ละหาร กําหนด 

หลังหมูบานนครทอง  
หมูที่ ๙ ต.ละหาร  
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี                
 

1,250,00 1,070,000 

5 กอสรางเขือ่น คสล.  
ริมคลองลากคอน 
หมูที่ ๔ 

กอสรางเขือ่น คสล.ริมคลองลาก
คอน (ตอจากเดิม) ยาว ๒๐๐.๐๐ 
ม. สันเข่ือนกวาง ๐.๕๐ ม. ตาม
แบบที่ อบต.ละหาร กําหนด 

ริมคลองลากคอน 
หมูที่ ๔ ต.ละหาร  
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี                
 

4,995,000 4,977,000 

6 โครงการกอสราง
เขื่อน คสล. บริเวณ
บานนายมนตชัย 
สุปญโญ หมู 9 

กอสรางเขือ่น คสล. ยาว 145 ม. 
สันเขือ่นกวาง 1.20 ม. หนา 
0.50 ม. ตามแบบที ่อบต.ละหาร 
กําหนด 

บริเวณบานนายมนตชยั 
สุปญโญ หมูท่ี 9  
ต.ละหาร อ.บางบัวทอง 
จ.นนทบุรี                 

4,960,000 4,941,000 

 
/8.กอสรางถนนลาดยาง... 
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ลําดบัที ่
ชื่อโครงการ/

กจิกรรม 
ลกัษณะกิจกรรม สถานทีด่ําเนินการ 

จํานวนเงิน 
อนุมตัิ (บาท) 

ผลการเบิกจาย 
(เบิกจายแลว) 

งบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕60 (ขออนุมตักินัเงิน)  (ตอ) 
7 โครงการกอสราง

ถนน คสล. หมูที ่7 
กอสรางถนน คสล. กวาง 4 เมตร
ยาว 82 เมตร คอนกรตีหนา 
๐.๒๐ เมตร พรอมลาน คสล. 
พื้นท่ีรวมไมนอยกวา 689 ตาราง
เมตร ไหลทางหินคลุกตามสภาพ 
ตามแบบที ่อบต.ละหาร กําหนด 

บริเวณหนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สุเหราแดง  
หมูที่ 7 ต.ละหาร  
อ.บางบัวทอง 
จ.นนทบุรี 

600,000 524,000 

๘ กอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต  
ซอยขางปมซัสโก 
หมูที่ ๗ 

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 
๓๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร 
ไหลทางตามสภาพพื้นที่ไมนอย
กวา ๑,๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร 
พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๐.๖๐ 
เมตร (มอก.ชั้น๓) พรอมบอพักน้ํา 
ตามแบบที ่อบต.ละหาร กําหนด 

ซอยขางปมซัสโก (บาน
นายประวิตร โตะเถื่อน) 
หมูที่ ๗  
ต.ละหาร  
อ.บางบัวทอง  
จ.นนทบุรี 

2,409,000 2,185,000 

9 วางทอระบายน้ํา 
คสล. ซอยโดม  
หมูที่ 8 

วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร 
(มอก.ชั้น 3) ความยาวรวมไมนอย
กวา 14.00 เมตร พรอมคืน
สภาพถนนลาดยาง ตามแบบท่ี 
อบต.ละหาร กําหนด 

ซอยโดม หมูที่ 8 
ต.ละหาร  
อ.บางบัวทอง  
จ.นนทบุรี 

75,000 75,000 

10 กอสรางซอมแซม
ปรับปรงุ
ถนนลาดยาง  
หมูที่ 8 

ดําเนินการกอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติก คอนกรีต ผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร ยาว 237.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบที่  
อบต.ละหาร กําหนด 

ซอยโรงเรียนสุเหราเขียว            
หมูที่ 8 
ต.ละหาร  
อ.บางบัวทอง  
จ.นนทบุรี 

562,000 499,000 

งบประมาณจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2561 
1 กอสรางถนนแอส

ฟลทยางพาราพรอม
ทอระบายน้ํา คสล. 
หมูที่ 2 

กอสรางถนนแอสฟลทยางพารา
ชวงที่ 1 กวาง 5.00 เมตร ยาว 
171.00 เมตร ชวงท่ี 2 กวาง 
4.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร 
ลูกรงัหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
คอนกรีตหนา 0.20 เมตร ไหล
ทางหินคลุกตามสภาพ พื้นที่ไม
นอยกวา 967.00 ตารางเมตร 
พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. 
ขนาด  0.60 เมตร พรอมบอ
พักรางวี ตามแบบที่ อบต.ละหาร
กําหนด 

ถนนทางเขาสสุานมสัยิด
นะฮฎอตุลอิสลาห 
หมูที่ 2 ต.ละหาร   
อ.บางบัวทอง   
จ.นนทบุรี 

1,514,000 1,370,000 

 
 

/3.กอสรางถนน… 
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ลําดบัที ่
ชื่อโครงการ/

กจิกรรม 
ลกัษณะกิจกรรม สถานทีด่ําเนินการ 

จํานวนเงิน 
อนุมตัิ (บาท) 

ผลการเบิกจาย 
(เบิกจายแลว) 

งบประมาณจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2561 (ตอ) 
2 กอสรางถนนแอส

ฟลทยางพารา  
ซอยถนนเกาะลอย 
หมูที่ 3 

กอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
กวาง 4.50 เมตร ยาว 124 
เมตร หนา 0.07 เมตร ลงหิน
คลุกหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พื้นท่ีผิ
จราจรไมนอยกวา ๕๕๘.๐๐ 
ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบที ่อบต.ละหาร กําหนด 

ซอยถนนเกาะลอย 
หมูที่ 3 ต.ละหาร   
อ.บางบัวทอง   
จ.นนทบุรี 

600,000 510,000 

3 กอสรางถนนแอส
ฟลทยางพารา  
ซอยปาชื่น  
หมูที่ 7 

กอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(ตั้งแตบานนายชื่น สุโงะ-บานนาย
สมศักดิ ์บินการีม) กวาง 4.50 
เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.07 
เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
967.50 ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพ ตามแบบที่ อบต.ละ
หาร กําหนด 

ซอยปาชื่น  
หมูที่ 7 ต.ละหาร   
อ.บางบัวทอง   
จ.นนทบุรี 

1,000,000 910,000 

4 กอสรางถนนแอส
ฟลทยางพารา  
หลังโรงงาน ส ศลิป    
หมูที ่8 

กอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
เลียบคลองลํารี (หลังบริษัท ศ.
ศิลป) กวาง 5 เมตร ยาว 224 
เมตร หนา 0.07 เมตร หินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พื้นท่ีผิว
จราจรไมนอยกวา 1,120 ตาราง
เมตร ไหลทางตามสภาพ ตาม
แบบที่ อบต.ละหาร กําหนด 

หลังโรงงาน ส ศลิป   
หมูที่ 8 ต.ละหาร   
อ.บางบัวทอง   
จ.นนทบุรี 

1,173,000 938,000 

5 กอสรางถนนแอส
ฟลทยางพารา    
ซอยสะมะอูน 
(วากัฟ) 
หมูที ่8 

กอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
กวาง 4 ม. ยาว 560 ม. หนา 
0.05 ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
2,240 ตารางเมตร ไหลทางตาม
สภาพ ตามแบบที่ อบต.ละหาร 
กําหนด 

ซอยสะมะอูน (วากัฟ)
หมูที่ 8 ต.ละหาร   
อ.บางบัวทอง   
จ.นนทบุรี 

1,516,000 1,154,000 

งบประมาณจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2560  
1 กอสรางเขือ่น คสล.

ริมคลองลําร ี 
หมูที ่1 

กอสรางเขือ่น คสล. ยาว 145 
เมตร สันเขื่อนกวาง 1.20 เมตร
หนา 0.05 เมตร ตามแบบที ่
อบต.ละหาร กําหนด 

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

4,975,000 4,964,500 

 
 
 
 
 
 

/2.กอสรางเขื่อน คสล.… 
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ลําดบัที ่
ชื่อโครงการ/

กจิกรรม 
ลกัษณะกิจกรรม สถานทีด่ําเนินการ 

จํานวนเงิน 
อนุมตัิ (บาท) 

ผลการเบิกจาย 
(เบิกจายแลว) 

งบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ (ขออนุมตัิกันเงิน) 
2 กอสรางเขือ่น คสล.

ริมคลองลากคอน 
(หนาหมูบานพิ
ชามญชุ) หมูที ่5 

กอสรางเขือ่น คสล. ยาว 145 
เมตร สันเขื่อนกวาง 1.20 เมตร
หนา 0.50 เมตร ตามแบบที ่
อบต.ละหาร กําหนด 

หนาหมูบานพชิามญชุ
หมูที่ 5 ต.ละหาร   
อ.บางบัวทอง   
จ.นนทบุรี 

4,975,000 4,954,000 

3 กอสราง
ถนนลาดยางพรอม
ทอระบายน้ํา คสล.
(ซอยสงางาม)  
หมูที ่6 

กอสรางถนนลาดยางพาราแอส
ฟลทติกคอนกรีต กวาง 5 เมตร 
ยาว 650 เมตร หนา 0.07 เมตร 
หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
พื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 3,250 
ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพ
พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. 
ขนาด  0.60 เมตร พรอมบอ
พัก คสล. (ชวงท่ี 1 ยาว 150 
เมตร ชวงที่ 2 ยาว 75 เมตร  
ตามแบบที ่อบต.ละหารกําหนด  

ซอยสงางาม 
หมูที่ 6 ต.ละหาร   
อ.บางบัวทอง   
จ.นนทบุรี 

3,776,000 2,747,365 

4 กอสรางเขือ่น คสล.
ริมคลองลําร ี(หลัง
บริษัท ส ศิลป  
หมูที ่8 

กอสรางเขือ่น คสล. ยาว 200 
เมตร สันเขื่อนกวาง 1.20 เมตร
หนา 0.50 เมตร ตามแบบที ่
อบต.ละหาร กําหนด 

หลังบรษิัท สศลิป 
หมูที่ 8 ต.ละหาร   
อ.บางบัวทอง   
จ.นนทบุรี 

6,670,000 6,580,000 

งบประมาณจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2559  
1 กอสรางเขือ่น คสล.

ริมคลองลากคอน 
หมูที ่6 

กอสรางเขือ่น คสล. ยาว 145 
เมตร สันเขื่อนกวาง 1.20 เมตร 
หนา 0.50 เมตร ตามแบบที ่
อบต.ละหาร กําหนด 

ริมคลองลากคอน หลัง
โรงเรียนสุเหราลากคอน 
หมูที่ 6 ต.ละหาร   
อ.บางบัวทอง   
จ.นนทบุรี 

4,992,000 3,712,444.87 

2 กอสรางเขือ่น คสล.
ริมคลองลําร ี  
หมูที ่8 

กอสรางเขือ่น คสล. ยาว 145 
เมตร สันเขือ่นกวาง 1.20 เมตร 
หนา 0.50 เมตร ตามแบบที ่
อบต.ละหาร กําหนด 

ริมคลองลํารี ตั้งแต
สะพานสุเหราเขียว ถึง
บานนายเสงี่ยม เลาะเด-
รุส หมูที่ 8 ต.ละหาร   
อ.บางบัวทอง   
จ.นนทบุรี 

4,976,000 4,440,000 

 
 
 

 
 
 

 
  (นายสมศกัดิ์  อยูเจริญ) 

          นายกองคการบริหารสวนตําบลละหาร 


