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คํานํา 

 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ขอ 2 7 กําหนดให แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลว
เสร็จภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณ
จากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นๆ ท่ีตองดําเนินการในพื้นท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น 

การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2562 ขององคการบริหารสวนตําบล   
ละหาร ถือเปนเรื่องสําคัญท่ีจะเปนเครื่องมือควบคุมในการบริหาร และการดําเนินงานของผูบริหารทองถ่ินใหเปนไป
อยางเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยแผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดท่ี
รวบรวมจากโครงการ และกิจกรรมการพัฒนาตางๆ ของทุกสวนราชการท่ีตองดําเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมท้ังโครงการ/กิจกรรมของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาคหรือหนวยงาน
อื่นท่ีมาดําเนินการในพื้นท่ีทําใหทราบถึงแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ 25 62 ขององคการบริหารสวน
ตําบลละหารกอใหเกิดความชัดเจนในการปฎิบัติมากข้ึน ลดความซ้ําซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณา การ
ทํางานกับหนวยงานอื่นสามารถจําแนกรายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานประจําป และ
เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนเมื่อส้ินปงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน 

  ท้ังนี้ แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2562 ฉบับนี้ สําเร็จลงไดดวยความรวมมือ
จากคณะกรรมการพัฒนา ทองถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน พัฒนาทองถ่ิน และการมีสวนรวมของ
ประชาชนทุกข้ันตอนโดยหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินงานฉบับนี้จะเปนกรอบและแนวทางการพัฒนาท่ีตรงตอ
ความตองการสามารถพัฒนาใหเกิดความมั่นคงยั่งยืน และเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานของแตละสวนราชการ
รวมท้ังสงผลประโยชนตอประชาชนตําบลละหารในภาพรวมเปนสําคัญตอไป 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

        ตุลาคม 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
หนา 

สวนที่ 1 
 
 
 

 

บทนํา   
-  บทนํา 
-  วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
-  ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
-  ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
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สวนที่ 2 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

บัญชีโครงการและงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

- โครงการและงบประมาณตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  ของสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลละหาร 

5-10 

- บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
  2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรักษา       
ความสงบเรียบรอย    

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรม 
การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
  6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา 

- บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณแผนการดําเนินงาน  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล    
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรักษา       
ความสงบเรียบรอย    
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรม 
การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ท่ีหนวยราชการอื่นเขามาดําเนินการในพื้นท่ี 
 

-  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ท่ีอนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕8  
-  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ท่ีอนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  
-  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ท่ีขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณพ.ศ. ๒๕60 
-  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ท่ีขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณพ.ศ. ๒๕61 
-  บัญชีครุภัณฑ 
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วิสัยทัศนการบริหาร 
“เขาใจปญหา  พัฒนาโปรงใส  ใสใจการมีสวนรวม” 

 

มุงสู 
 

วิสัยทัศนการพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 “ละหารนาอยู  พัฒนาโปรงใส  ใสใจคุณภาพชีวิตสงเสรมิการมีสวนรวม” 
 

บรรจุลง 
 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 

ตาม 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลละหารดังน้ี 

1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
  2.    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม           
  3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและ 
การรักษาความสงบเรียบรอย 
  4.    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  5.    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
การทองเที่ยวเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
  6.    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

 
 

 
 

 

 



สวนที่ ๑ 
บทนํา 

 

*************************** 
 

1.๑ บทนํา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 
2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินส่ีปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  นอกจากนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 25 61 หมวด 5 ขอ 26 กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน ข้ึนโดยมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน /
โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น
ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิ นมีความชัดเจนในการปฎิบัติมากข้ึนมีการประสานและบูรณาการการทํางานกับ
หนวยงานอื่น และการจําแนกรายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน ซึ่งจะทําใหการติดตาม
ประเมินผลเมื่อส้ินปมีความสะดวกมากข้ึน 

การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณพ .ศ. 2562 ขององคการบริหารสวนตําบล    
ละหารเปนแผนงานท่ีไดรวบรวมขอมูลโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาตางๆท่ีตองดําเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมท้ังโครงการ/กิจกรรมของหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคหรือหนวยงาน
อื่น ท่ีจะดําเนินการในพื้นท่ีอีกท้ังยังเปนการนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนา ทองถ่ิน ส่ีป (พ.ศ.2561-25๖4) 
ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร ไปดําเนินการในภาคปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงตอไป 

๑.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

การวางแผนดําเนินงานเปนแผนงานท่ีนําแผนพัฒนามาบริหาร ( AdministrativePlans) กลาวคือ
การพิจารณานําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.2561-25๖4) ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณให
ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2562 มาจัดทําเปนแผนการดําเนินงาน หรือเรียกวา (Action Plans) และสามารถ
นําการติดตามและประเมินผลดวยตนเองมาใชติดตามการดําเนินงานไดทุกข้ันตอนเรียกวา Self AssesmentReport 
หรือ SAR โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1.  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการและกิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการจริง
ท้ังหมดในพื้นท่ีประจําปงบประมาณนั้น   

2.  เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานของทุกสวนราชการกําหนดใหทุกโครงการ/กิจกรรมมีข้ันตอน
การปฏิบัติท่ีมีระยะเวลาแนนอนมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งข้ึน   

3.  เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 4.  เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานประสานงานและติดตามประเมินผลการพัฒนา 

5.  เพื่อลดความซ้ําซอนของโครงการ  มีการประสานงานและบูรณาการงบประมาณกับหนวยงานตางๆ 
๖.  เพื่อเปนเครื่องมือในการวัดความสําเร็จในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน 
 
 

 

/1.3 ข้ันตอนการ..... 

1 



๑.3 ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  
2548และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 25 61 ขอ 26 และขอ  27 ประกอบกับหนังสือ กระทรวงมหาดไทย     
ท่ี มท 0810.2/ว 4298 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2548 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทํา             
แผนดําเนินงานโดยมีข้ันตอน ดังนี ้

ข้ันตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูล  
 ขอ 26 ใหคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลละหารรวบรวม

ขอมูลแผนงานโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการจริงขององคการบริหารสวนตําบลละหารหนวยราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ท่ีดําเนินการในพื้นท่ีขององคการบริหารสวนตําบลละหาร     

ข้ันตอนท่ี 2 จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
  หลังจากรวบรวมขอมูลโครงการตางๆ ท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาก 
 1. งบประมาณรายจายประจําป (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ี อปท.อุดหนุนหนวยงานอื่น) 

2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลละหาร ดําเนินการเองโดยไมใช
งบประมาณของทองถ่ิน 
 3.  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หนวยงานอื่นๆ ท่ีเขาดําเนินการในพื้นท่ีขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
  4. โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ท่ีองคการบริหารสวนตําบลละหารเห็นวาจะเกิดประโยชนในการประสาน
การดําเนินงานในพื้นท่ี 

เสร็จแลวคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลละหาร จัดทําเปน
รางแผนดําเนินงานประจําปโดยนําขอมูลท้ังหมดมาพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนว
ทางการพัฒนาท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปขององคการบริหารสวนตําบลละหาร   

ข้ันตอนท่ี 3 การประกาศใชแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
หลังจากจัดทํารางแผนการดําเนินงาน ประจําป แลว เสร็จ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลละหารนํารางแผนการดําเนินงานประจําป เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลละหารพิจารณาแลวเสนอนายก องคการบริหารสวนตําบลละหารประกาศเปนแผนการดําเนินงาน
ประจําปตอไปท้ังนีใ้หปดประกาศแผนการดําเนินงานประจําปภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศเพื่อใหประชาชน
ในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน  
  ขอ 27 แผนการดําเนินงานใหจัดทําแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับต้ังแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวย
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาครัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ท่ีตองดําเนินการในพื้นท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใน
ปงบประมาณนั้น 

  หากมีการต้ังงบประมาณเพิ่มเติม หรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหนวยราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ท่ีดําเนินการในพื้นท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินให
ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป (เพิ่มเติม) ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน โดยจัดทําเปนแผนการดําเนินงาน
ประจําป (เพิ่มเติม)ฉบับท่ี 1 ,2 ,3…….  

  

 
 

/แผนภูมิข้ันตอน…. 
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แผนภูมิข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

/เคาโครงแผน..... 
 

ประกาศใชแผนการดําเนินงาน
ประจําป 

 

อนุมัติรางแผนการดําเนินงาน 

เสนอรางแผนการดําเนินงานตอ
นายกองคการบริหารสวนตําบล 

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอรางแผนการดําเนินงาน 

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

ราชการสวนกลาง 

ราชการสวนภูมิภาค 

รัฐวิสาหกิจ 

หนวยงานอื่น ๆ 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

คณะกรรมการพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบล 
ละหาร 

คณะกรรมการพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบล 
ละหาร 

นายก 
องคการบริหารสวนตําบล 
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เคาโครงแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

  สวนท่ี  1  บทนํา 
   -  บทนํา  
   -  วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน  
   -   ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
   -  ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

  สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
   -  บัญชีสรุปจํานวนโครงการ พัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (ผด. 01) 
   -  บัญชี จํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (ผด. ๐๒) 
   -  บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน (ผด.๐๒/๑)  

๑.4. ประโยชนของแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  ๑.  สามารถควบคุมการดําเนินงานการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

   ๒.  ทําใหการประสานงานและบูรณาการงบประมาณกับหนวยงานตางๆในพื้นท่ีดํา เนินโครงการได
อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
   ๓.  เปนเครื่องมือในการบริหารงานของ ผูบริหารทองถ่ิน  ตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรม วา
สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค เปาหมายและวิสัยทัศนท่ีกําหนดไวหรือไม เพียงใด 
  ๔ .  เปนเครื่องมือในการวัดความสําเร็จของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินเมื่อส้ินป
ใหมีความสะดวกมากข้ึน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/สวนท่ี 2…. 
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สวนท่ี 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562



โครงการและงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญมีพื้นท่ี 18.16  
ตารางกิโลเมตร หรือ 11,350 ไร แบงเปน 9 หมูบานมีประชากร(รวม)  22,946 คน มี 10,871 ครัวเรือน
(กันยายน , 25 61) และเพื่อใหการดําเนินงานครอบคลุมในทุกพื้นท่ี การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร จึงเปนโครงการ/กิจกรรมท่ีจัดลําดับความสําคัญมา
จากแผนพัฒนา ทองถ่ินส่ี ป (พ.ศ. 2561-25๖4 ) และบรรจุไวในขอบัญญัติ งบประมาณ รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมถึงโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินการในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลละหาร 

ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปดวยความเรียบรอยตามอํานาจหนาท่ีองคการบริหาร      
สวนตําบลละหาร จึงไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25 6๒                       
เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2561 โดยจัดสรรงบประมาณตามสวนราชการในขอบัญญัติงบประมาณประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 สามารถจําแนกไดดังนี้ (ตามตารางท่ี ๑ และแผนภูมิท่ี ๑) 
 

ท่ี สวนราชการ งบประมาณ 
1 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 27,770,160 
2 กองคลัง 8,981,780 
3 กองชาง 87,993,300 
4 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 11,475,180 
5 กองสวัสดิการสังคม 5,028,600 
6 กองสงเสริมการเกษตร 3,681,640 
7 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 33,714,395 
8 งบกลาง 33,746,695 

รวม 212,391,750 
 

ตารางท่ี 1 งบประมาณของสวนราชการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนภูมิงบประมาณ... 

5 



 
 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงงบประมาณตามสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

    

ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลละหารไดตระหนักถึงการดําเนินการบริหารและปฏิบัติงานใหเกิด
ความโปรงใสและคํานึงถึงหลักการมีสวนรวมของประชาชน ยึดการบริหารงานธรรมาภิบาล เนนความพอเพียง  
เหมาะสมตามสภาพของทองถ่ินท่ีตองเขาใจปญหา เขาถึงประชาชน และพัฒนาใหมีความมั่นคงยั่งยืน กอเกิด
ประโยชนตอประชาชนอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงไดรวบรวมโครงการ/กิจกรรมมาจากความตองการ
ของประชาชนในแตละหมูบาน ในการ จัดทําเวทีประชาคม บรรจุลง แผนพัฒนา ทองถ่ินส่ี ป (พ.ศ. 2561-25๖4) 
ครอบคลุมท้ัง ๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาข ององคการบริหารสวนตําบลละหาร เฉพาะป พ.ศ. 25 62 มีจํานวน
โครงการและงบประมาณดังตอไปนี ้
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการ งบประมาณ 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 14 230,820,000 
2. ดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม      17 9,550,000 
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบ 
เรียบรอย 

19 12,210,000 

4. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 78 89,855,000 
5. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การทองเท่ียว  
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

26 43,140,000 

6. ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 16 9,920,000 
รวม 170 395,995,000 

ตารางท่ี 2 โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ. 25๖1-25๖4)  
เฉพาะป ๒๕๖2 ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 

/จึงเห็นไดวา... 

39,201,780 (๓) 

8,304,100 (๒) 

27,770,160 (๑) 29,025,425 (๘) 

33,610,740 (๗) 

3,446,540 (๖) 

5,204,700 (๕) 
33,407,460 (๔) 
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จึงเห็นไดวาเปนการพัฒนาท่ีมีความครอบคลุมในทุกพื้นท่ีและตามยุทธศาสตรการพัฒนาในทุกดาน 
ตามความตองการของประชาชนในแตละหมูบานจากการมีสวนรวมของประชาชนในเวทีประชาคม โดยยึดการ
บริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล เนนความพอเพียง เหมาะสมตามสภาพของทองถ่ินและพัฒนาใหมีความมั่นคง
ยั่งยืน กอเกิดประโยชนตอประชาชนอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถ แบงออกเปนยุทธศาสตรการ
พัฒนาท้ัง 6 ดาน ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน มีจํานวน 18 โครงการ คิดเปนรอยละ 128.58 
เปนเงินงบประมาณ 46,943,000 บาท คิดเปนรอยละ 20.34 ตามแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ. 25๖1-25๖4) 
เฉพาะป ๒๕๖2 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
มีจํานวน 16 โครงการ คิดเปนรอยละ 94.12 เปน เงินงบประมาณ 5,860,000 บาท คิดเปนรอยละ  61.37 
ตามแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ. 25๖1-25๖4) เฉพาะป ๒๕๖2 
  3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรักษาความสงบ
เรียบรอยมีจํานวน  ๑2 โครงการ คิดเปนรอยละ 63.16 เปน เงินงบประมาณ 6,700,0๐0 บาท คิดเปนรอยละ  
54.87 ตามแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ. 25๖1-25๖4) เฉพาะป ๒๕๖2 
  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิตมีจํานวน 58 โครงการ คิดเปนรอยละ 74.36 
เปนเงินงบประมาณ 54,670,449 บาท คิดเปนรอยละ ๖0.84 ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ส่ีป (พ.ศ. 25๖1-25๖4) 
เฉพาะป ๒๕๖2 
  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมการทองเท่ียว 
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมมีจํานวน 12 โครงการ คิดเปนรอยละ 46.15 เปนเงินงบประมาณ 5,130,000  บาท
คิดเปนรอยละ 11.89 ตามแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ. 25๖1-25๖4) เฉพาะป ๒๕๖2 
  6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินมีจํานวน     
10 โครงการคิดเปนรอยละ  ๖2.50 เปน เงิน งบประมาณ 4,988,000 บาท คิดเปนรอยละ 50.28 ตาม
แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ. 25๖1-25๖4) เฉพาะป ๒๕๖2 
  รวมการดําเนินโครงการและกิจกรรม เพื่อการพัฒนา ตามขอบัญญัติงบประมาณ รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 25 ๖2 มาบรรจุอยูใน แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 2 ท้ังหมด               
6 ยุทธศาสตร จํานวน  126 โครงการ เปนเงินงบประมาณ ๑24,291,449 บาทตามแผนพัฒนา ทองถ่ิน ส่ีป    
(พ.ศ.25๖1-25๖4) เฉพาะป ๒๕๖2 (ตามตารางท่ี ๓) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการ งบประมาณ 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 18 46,943,000 
2. ดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 16 5,860,000 
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความ 
สงบเรียบรอย 

12 6,700,000 

4. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 58 54,670,449 
5. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว  
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

12 5,130,000 

6. ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 10 4,988,000 
รวม 126 124,291,449 

ตารางท่ี 3 โครงการและกิจกรรมเพื่อการพฒันาพรอมงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 

/แผนภูมิ.... 
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แผนภูมิท่ี ๒ แสดงจํานวนโครงการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา 
ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 
 
 

 
 

แผนภูมิท่ี ๓ แสดงจํานวนงบประมาณในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา 
ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 
 

18 โครงการ (๑) 
16 โครงการ (๒) 

๑2 โครงการ (๓) 

58 โครงการ (๔) 

12 โครงการ (๕) 

10 โครงการ (๖) 

46,943,000 บาท (๑) 

5,860,000 บาท (๒) 
6,700,000 บาท (๓) 

54,670,449 บาท (๔) 

5,130,000 บาท (๕) 
 

4,988,000 บาท (๖) 
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/กราฟแสดง.... 

 
 

แผนภูมิท่ี ๔ กราฟแสดงการนําโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.25๖1-25๖4) 
มาจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 

 

สรุป   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 5 ไดนําโครงการจากแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป มาจัดทําเปนแผนการดําเนินงานใน 
 สัดสวนนอยท่ีสุดคิดเปนรอยละ 46.15 
  ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 1 ไดนําโครงการจากแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป มาจัดทําเปนแผนการดําเนินงานใน 
     สัดสวนมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 128.58 
 ๓. การนําโครงการจากแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปท้ังหมดมาจัดทําเปนแผนการดําเนินงานท้ังหมด  
 คิดเปนรอยละ  74.12 
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/กราฟแสดง...... 

 

 

แผนภูมิท่ี ๕ กราฟแสดงการต้ังงบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.25๖1-25๖4) 
และแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 
 

สรุป  ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 5 เปนยุทธศาสตรท่ีไดรับสัดสวนงบประมาณจากแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปมา
 จัดทําเปนแผนการดําเนินงาน ในสัดสวนนอยท่ีสุดคิดเปนรอยละ 11.89 
 ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 3 เปนยุทธศาสตรท่ีไดรับสัดสวนงบประมาณจากแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป       
 มาจัดทําเปนแผนการดําเนินงาน ในสัดสวนมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 63.16 
 ๓. สัดสวนการนํางบประมาณจากแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปท้ังหมดมาจัดทําเปนงบประมาณตามแผนการ 
 ดําเนินงานท้ังหมด คิดเปนรอยละ 31.39 
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/บัญชีสรุป...... 



 

 

 

 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562          

(ผด.0๑)





 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 
จํานวนโครงการ          

ท่ีดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จํานวนงบประมาณ 
คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน      

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15 83.34  42,943,000 91.48  กช. 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3 16.67 4,000,000 8.52 กช. 

รวม 18 100.00 46,943,000 100.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.0๑ 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 
จํานวนโครงการ          

ท่ีดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จํานวนงบประมาณ 
คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการ และการ 
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

     

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 12 75.00 5,100,000 87.03 กช. 

2.2 แผนงานการเกษตร 2 12.50 160,000 2.73 กษ. 

2.3 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 2 12.50 600,000 10.24 สป. 

รวม  16 100.00 5,860,000 100.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.0๑ 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 
จํานวนโครงการ          

ท่ีดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จํานวนงบประมาณ 
คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/  
สังคม/ความปลอดภัยและการรักษาความสงบ 
เรียบรอย 

     

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๘ 66.67 1,250,000 18.66 สป. 

3.2 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 1 8.33 100,000 1.49 สป. 

3.3 แผนงานสาธารณสุข 2 16.67 350,000 5.22 กธ. 

3.4 แผนงานงบกลาง 1 8.33 5,000,000 74.63 สป. 

รวม  12 100.00 6,700,000 100.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.0๑ 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 
จํานวนโครงการ          

ท่ีดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จํานวนงบประมาณ 
คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต      

4.1 แผนงานการศึกษา 1๐ 17.24 14,107,240 25.80 กศ. 

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 6.90 2,880,000 5.27 กศ. 

4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11 18.97 6,949,000 12.71 กช. 

4.4 แผนงานสาธารณสุข 21 36.21 3,624,209 6.63 กธ. 

4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 6 10.34 620,000 1.13 สว. 

4.6 แผนงานการเกษตร 2 3.45 500,000 0.91 กษ. 

4.7 แผนงานงบกลาง 4 6.90 25,990,000 47.54 กธ., สว. 

รวม  58 100.00 54,670,449 100.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
แบบ ผด.0๑ 



 

 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 
จํานวนโครงการ          

ท่ีดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จํานวนงบประมาณ 
คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริม 
การลงทุนพาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรม   
และอุตสาหกรรม 

     

5.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 16.67 250,000 4.87 กส., กษ. 

5.2 แผนงานการเกษตร 3 25.00 230,000 4.48 กษ. 

5.3 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 7 58.33 4,650,000 90.64 สป., กค. 

รวม  12 100.00 5,130,000 100.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

15 
แบบ ผด.0๑ 



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 
จํานวนโครงการ          

ท่ีดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จํานวนงบประมาณ 
คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

     

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน  1 10.00 1,218,000 24.42 กช. 

6.2 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 3 30.00 2,100,000 42.10 สป. 

6.3แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6 60.00 1,670,000 33.48 กศ. 

รวม  10 100.00 4,988,000 100.00  

รวมท้ัง ๖ ยุทธศาสตร 126 100.00 124,291,449 100.00  

 แยกเปน 
งบ อบต.  123,396,240 

 
งบ สปสช. 895,209 
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แบบ ผด.0๑ 



 
 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น 
กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน                             
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62            

(ผด.๐๒) 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 1.1 โครงการกอสรางถนน

แอสฟลทยางพารา ซอย
ขางโรงสี หมูท่ี 2 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 142
ขอ 8) 

ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 230.00 
เมตรหนา 0.07 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร ไหลทางหินคลุกตามสภาพ 
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 1,150.00 
ตารางเมตร ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด 

1,163,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 224) 

ซอยขางโรงสี  
หมูท่ี 2 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง 
 (งานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน) 

 
 
 

 

           

 1.2 โครงการกอสรางขยาย
ไหลทางถนนดวยแอสฟลท
ยางพารา เลียบคลองลาก
คอน (ต้ังแตสะพานเจริญ
รัฐ-บริเวณถนนรถไฟ)    
หมูท่ี 5 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 146
ขอ 21) 

ดําเนินการกอสรางขยายไหลถนนดวยแอส
ฟลทยางพารา ชวงท่ี 1 กวาง 1.00 เมตร 
ยาว 905.00 เมตร ชวงท่ี 2 กวาง 0.80 
เมตร ยาว 40.00 เมตร ชวงท่ี 3 กวาง 
1.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.07 เมตร พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 
1,437.00 ตารางเมตร ตามแบบท่ี อบต.
ละหารกําหนด 

 

2,664,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 225) 

เลียบคลอง      
ลากคอน (ต้ังแต
สะพานเจริญรัฐ-
บริเวณถนนรถไฟ)     

หมูท่ี 5 
ตําบลละหาร 

 

กองชาง 
 (งานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน) 

 
 
 

 

           

 
 

 
 
 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 



 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 1.3 โครงการกอสรางขยาย

ไหลทางถนนดวยแอสฟลท
ยางพารา เลียบคลองลาก
คอน (บริเวณหนาหมูบานพิ
ชามญชุ) หมูท่ี 5 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 146
ขอ 21) 

ดําเนินการกอสรางขยายไหลถนนดวยแอส
ฟลทยางพารา กวาง 1.00 เมตร ยาว 
479.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร 
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 479.00 ตาราง
เมตร ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด 

 

914,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 225) 

เลียบคลอง 
ลากคอน (บริเวณ

หนาหมูบาน 
พิชามญชุ) 
หมูท่ี 5 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง 
 (งานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน) 

 
 
 

 

           

 1.4 โครงการกอสรางถนน
แอสฟลทยางพารา  
ซอยขันติธรรม หมูท่ี 7 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 150
ขอ 31) 

ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 528.00 
เมตรหนา 0.07 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร ไหลทางหินคลุกตามสภาพ 
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 2,640.00 
ตารางเมตร ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด 

 

3,879,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 226) 

ซอยขันติธรรม ๒  
หมูท่ี ๗ 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง 
 (งานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน) 

 
 
 

 

           

 
 
 
 

 

ผด.๒ 

 

ผด.๐๒ 

17 



 
 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 1.5 โครงการกอสรางถนน

แอสฟลทยางพารา      
ซอยทองดี หมูท่ี 7 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 149
ขอ 30) 

ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 359.00 
เมตรหนา 0.07 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร ไหลทางหินคลุกตามสภาพ 
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 1,795.00 
ตารางเมตร ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด 

1,774,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 226) 

ซอยทองดี 
หมูท่ี ๗ 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง 
 (งานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน) 

 
 
 

 

           

 1.6 โครงการกอสรางถนน
แอสฟลทยางพารา (จาก
บานนายนิรันด เหลือลน – 
บานนายมาน เอ่ียมสะอาด) 
หมูท่ี 8 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 154
ขอ 43) 

ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 109.00 
เมตรหนา 0.07 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร ไหลทางหินคลุกตามสภาพ 
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 327.00 ตาราง
เมตร ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด 

 

448,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 227) 

จากบาน 
นายนิรันด 
เหลือลน – 

บานนายมาน 
เอ่ียมสะอาด 

หมูท่ี 8 
ตําบลละหาร 

 

กองชาง 
 (งานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน) 

 
 
 

 

           

 
 
 
 

ผด.๒ 

 

ผด.0๒ 

19 
18 



 
 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  1.7 โครงการกอสรางถนน

แอสฟลทยางพารา  
ซอยนอยปลา หมูท่ี 8 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 153
ขอ 41) 

ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 410.00 
เมตรหนา 0.05 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร ไหลทางหินคลุกตามสภาพ 
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 1,435.00 
ตารางเมตร ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด 

1,037,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 227) 

ซอยนอยปลา 
หมูท่ี 8 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง 
 (งานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน) 

 
 
 

 

           

  1.8 โครงการกอสรางถนน
แอสฟลทยางพารา  
ซอยสินสุข หมูท่ี 8 
 (แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 153
ขอ 40) 

ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 300.00 
เมตรหนา 0.05 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร ไหลทางหินคลุกตามสภาพ 
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 1,200.00 
ตารางเมตร ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด 

1,069,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 227) 

ซอยสินสุข 
หมูท่ี 8 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง 
 (งานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน) 

 
 
 

 

           

 
 
 
 
 

ผด.๒ 

 

ผด.0๒ 



 

 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  1.9 โครงการกอสรางถนน 

คสล. ซอยหมูบานศิรินญา  
หมูท่ี 9 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 161
ขอ 60) 

ดําเนินการกอสรางถนน คสล. ผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร ยาว 189.00 เมตร 
คอนกรีตหนา 0.20 เมตร พ้ืนท่ีผิวจราจรไม
นอยกวา 1,126.00 ตารางเมตร ไหลทาง
หินคลุกตามสภาพ  พรอมวางทอระบายนํ้า 
คสล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 
และบอพักรางวีตามแบบท่ี อบต.ละหาร
กําหนด 

3,152,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 228) 

ซอยหมูบาน     
ศิรินญา 
หมูท่ี 9 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง 
 (งานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน) 

 
 
 

 

           

 1.10 โครงการกอสราง
ถนนแอสฟลทยางพารา 
ซอยศิริโรจน หมูท่ี 9 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 159
ขอ 54) 

ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 950.00 
เมตรหนา 0.07 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.50 เมตร ไหลทางหินคลุกตามสภาพ 
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 5,700.00 
ตารางเมตร วางทอระบายนํ้า คสล.ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ตามแบบท่ี 
อบต.ละหารกําหนด 

10,754,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 228) 

ซอยศิริโรจน 
หมูท่ี 9 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง 
 (งานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน) 

            

 
 

 
 

20 ผด.๒ 

 

ผด.0๒ 
21 



 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 2.1 โครงการกอสรางเข่ือน 

คสล.เลียบคลองลากคอน 
หมูท่ี 4 (ตอจากเดิม) 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 166
ขอ 3) 

ดําเนินการกอสรางเข่ือน คสล. (ตอจากเดิม) 
ยาว 96.00 เมตร สันเข่ือนกวาง 0.50 
เมตร หนา 0.50 เมตร ตามแบบท่ี  
อบต.ละหารกําหนด 
 

2,447,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 224) 

เลียบคลองลาก
คอน  

หมูท่ี 4 
ตําบลละหาร 

 

กองชาง 
 (งานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน) 

 
 
 

 

           

 2.2 โครงการกอสรางเข่ือน 
คสล.เลียบคลองลากคอน  
หมูท่ี 6 (ตอจากเดิม) 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 167
ขอ 8) 

ดําเนินการกอสรางเข่ือน คสล. (ตอจากเดิม) 
ยาว 145.00 เมตร สันเข่ือนกวาง 1.20 
เมตร หนา 0.50 เมตร ตามแบบท่ี อบต.ละ
หารกําหนด 

 

4,976,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 226) 

เลียบคลองลาก
คอน 

หมูท่ี 6 
ตําบลละหาร 

 

กองชาง 
 (งานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน) 

 
 
 

 

           

 
 
 
 

 
 

ผด.๒ 
 

ผด.0๒ 
22 



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 2.3 โครงการกอสรางเข่ือน 

คสล.เลียบคลองลํารี (ต้ังแต
บานนายประเสริฐ อินเดริส 
เปนตนไป) หมูท่ี 8 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 168
ขอ 11) 

ดําเนินการกอสรางเข่ือน คสล.(ตอจากเดิม) 
ยาว 145.00 เมตร สันเข่ือนกวาง 1.20 
เมตร หนา 0.50 เมตรตามแบบท่ี  
อบต.ละหารกําหนด 

 

4,976,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 226) 

เลียบคลองลํารี 
(ต้ังแตบานนาย
ประเสริฐ อินเด
ริส เปนตนไป) 

หมูท่ี 8 
ตําบลละหาร 

 

กองชาง 
 (งานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน) 

 
 
 

 

           

 2.4 โครงการกอสรางเข่ือน 
คสล.เลียบคลองลํารี 
(บริเวณสุสานจีน) หมูท่ี 9 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 171
ขอ 16) 

ดําเนินการกอสรางเข่ือน คสล. ยาว 19.00 
เมตร สันเข่ือนกวาง 0.50 เมตร หนา 
0.50 เมตรตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด 

  
 

497,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 227) 

เลียบคลองลํารี 
(บริเวณสุสานจีน) 

หมูท่ี 9 
ตําบลละหาร 

 

กองชาง 
 (งานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน) 

 
 
 

 

           

 
 

 
 
 
 
 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
23 



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการกอสรางทอระบาย

นํ้าพรอมบอพัก  
ซอยเจริญรัฐ หมูท่ี 5 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 
1/2561) หนา 21     
ขอ 20) 

ดําเนินการกอสรางทอระบายนํ้าขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร พรอมบอพัก 
คสล. ความยาว 344.00 เมตร 2 ฝง และ
ปูยางแอสฟลทยางพารา กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 344.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,720.00 ตารางเมตร
ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด 

 

3,193,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 225) 

ซอยเจริญรัฐ 
หมูท่ี 5 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง 
 (งานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน) 

 
 
 

 

           

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
24 



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการติดต้ังทอและ

ขยายเขตวางทอประปา
หมูบานหรือประปานคร
หลวงในเขตพ้ืนท่ี 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 318
ขอ 2) 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนคาติดต้ังประปา คา
วางทอประปานครหลวงในชุมชน ในการ
ขยายเขตประปาในพ้ืนท่ีตําบลละหาร 
รวมถึงคาติดต้ังมาตรวัดนํ้าและอุปกรณ
ประปา รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา 
ฯลฯ 

2,500,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 200) 

หมูท่ี 1-9 
ตําบลละหาร 

 

 กองชาง/
อุดหนุนการ
ประปานคร

หลวง 
(งานไฟฟา ถนน) 

 
 
 

 

           

2 โครงการติดต้ัง/ขยายเขต
ไฟฟาสาธารณะทุกหมูบาน
ในเขตพ้ืนท่ี 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 312
ขอ 1) 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนคาติดต้ังไฟฟา
สาธารณะ คาปกเสาพาดสาย การติดต้ัง
หมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟา ฯลฯ 

500,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 200) 

หมูท่ี 1-9 
ตําบลละหาร 

 

 กองชาง/
อุดหนุนการ

ไฟฟานครหลวง 
(งานไฟฟา ถนน) 

 

 
 
 

 

           

3 โครงการลอกทอระบายนํ้า
และดูดสิ่งปฏิกูล 
ตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 180
ขอ 7) 

ขุดลอกคูนํ้า รองนํ้าหรือทอระบายนํ้า และ 
คูคลองเพ่ือระบายนํ้าในพ้ืนท่ีตําบลละหาร 

1,000,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕62 หนา 212) 

หมูท่ี 1-9 
ตําบลละหาร 

 

กองชาง 
(งานบําบัดนํ้าเสีย) 

 
 
 

 

           

 
  

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
25 



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการกําจัดขยะมูลฝอย

ในพ้ืนท่ีตําบลละหาร 
(คากําจัดขยะมูลฝอย
ใหกับ อบจ. นนทบุรี) 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 198 
ขอ 13) 

ดําเนินการชําระคาธรรมเนียมการกําจัด
ขยะมูลฝอยใหแกองคการบริหารสวน
จังหวัดนนทบุรใีนการบริหารจัดการดูแล
บอฝงกลบขยะ ในอัตราตามท่ี อบจ.นนท
บุรี  กําหนด  

  

๑,๒๐0,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 204) 

 

สถานท่ีกําจัดขยะ
มูลฝอยของ อบจ. 
นนทบุรี ต้ังอยูท่ื   
ต.คลองขวาง 

อ.ไทรนอย 
 

 กองสาธารณสุข 
(งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล) 

 
 
 

 

           

2 โครงการ อถล. 
ตําบลละหาร รวมผลิตสื่อ
สรางสรรคการจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสีย
อันตราย 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4(เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑/
๒๕๖๑) หนา 24 ขอ 2) 

-จัดกิจกรรมประกวดแขงขันสื่อสรางสรรค
ดานสิ่งแวดลอม เชน ประกวดเรียงความ 
ประกวดคําขวัญ ประกวดผลิตเรื่องสั้น 
แขงขันวาดภาพ ฯลฯ 
-กลุมเปาหมาย อถล.ตําบลละหารเขารวม
ประกวดแขงขัน ๑๐๐ คน 

๑๐0,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 204) 

 

อบต.ละหาร กองสาธารณสุข 
(งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล) 
 
 
 
 
  

 
 
 

 

           

 
 
 
 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
26 



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการชาวละหาร           

รวมใจ ลดมลพิษพิชิตโรค 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 199 
ขอ 14) 

- รณรงคใหความรูถึงประโยชนและโทษ
ของมลพิษท่ีเกิดจากขยะมูลฝอย ให
ประชาชนในชุมชนทราบท้ัง ๙ ชุมชน ผาน
สื่อปาย ประชาสัมพันธ 
-กิจกรรมขยะสินคาอุปโภค-บริโภคท่ี
จําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน เชน 
นํ้าปลา นํ้าตาล ผงซักฟอก ไขไก ฯลฯ 
จํานวน ๑ ครั้ง/หมูบาน 

๒๐0,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62         
หนา 2๐๕) 

 

หมูท่ี 1-9 
ตําบลละหาร 

  
 

กองสาธารณสุข 
(งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล) 

            

4 โครงการชาวละหาร           
รวมใจพิทักษสิ่งแวดลอม 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 200 
ขอ 15) 
 

-จัดอบรมความรู นิทรรศการ ศึกษาดูงาน
ใหแกเด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชน 
ผูประกอบการและเจาของกิจการ 
-ประชาสัมพันธความรูโดยทําปาย เอกสาร 
จดหมาย ฯลฯ ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
-ตรวจสอบ ดูแล จัดการปญหา
สภาพแวดลอมในชุมชนตําบลละหาร 
 

๒๐0,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62         
หนา 2๐5) 

  

หมูท่ี 1-9 
ตําบลละหาร 

  
 

กองสาธารณสุข 
(งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล) 

 
 
 

 

           

 
 

 

 
 
 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
27 



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 โครงการคัดแยกขยะใน

ชุมชน 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 196 
ขอ 11) 

- จัดประชุมคณะทํางานดานบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน เพ่ือหารือ รวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนเพ่ือ
จัดทําฐานขอมูล 
- อบรมใหความรูและศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีใหแกคณะทํางานบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน จํานวน ๑ ครั้ง 
- จัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน เพ่ือกําหนดทิศทางและ
เปาหมายในการดําเนินงาน 
- จัดซื้อ/จัดจาง/จัดหา อุปกรณ/ภาชนะ
รองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทและ
ภาชนะรองรับขยะอันตรายชุมชน 
- จัดต้ังจุดรวบรวมขยะอันตรายใน
หมูบาน/ชุมชน ในจุดท่ีประชาชนนําขยะ
มูลฝอยอันตรายมาท้ิงไดสะดวก 
- รณรงคประชาสัมพันธการคัดแยกขยะ
มูลฝอยผานสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบ
ตางๆ เชน แผนพับประชาสัมพันธ ปายไว
นิล สต๊ิกเกอร ฯลฯ 
- ติดตามประเมินผล จัดทํารายงาน 

  ๓๕0,000  
(ขอบัญญัติ 
งบประมาณ

รายจาย    
ประจําป

งบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕62    
หนา 205) 

ชุมชนในตําบล             
ละหารท้ัง ๙ 

หมูบาน 
  
 

กองสาธารณสุข 
(งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล) 

 
 
 

 

           

 
 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
28 



 

 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 โครงการพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครทองถ่ินรักษ
โลก (อถล.)ตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4(เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑/
๒๕๖๑) หนา 26 ขอ 4) 

-อบรมฟนฟูความรูแกอาสาสมัครทองถ่ิน
รักษโลก (อถล.)ตําบลละหาร 
-จัดการศึกษาดูงานของ อถล.ตําบลละหาร 
และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ ปละ ๑ ครั้ง 
จํานวน ๑๐๐ คน 

350,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 2๐๖) 

  

หมูท่ี 1-9 
ตําบลละหาร 

  
 

กองสาธารณสุข 
(งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล) 

 
 
 

 

           

7 โครงการรณรงค
ประชาสัมพันธการคัดแยก
ขยะ 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 195 
ขอ 10) 

ดําเนินกิจกรรมรณรงค ประชาสัมพันธ
สรางจิตสํานึกการจัดการมูลฝอยดวยหลัก 
๓Rsผานสื่อประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ 
เชน ปายโฆษณาปายประชาสัมพันธ คูมือ
การคัดแยกขยะในครัวเรือน 
 

 ๑๐0,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 2๐6) 

ชุมชนในตําบล
ละหาร ๙ 

หมูบาน และ
โรงเรียนในพ้ืนท่ี 
ตําบลละหาร 

 

กองสาธารณสุข 
(งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล) 

 
 
 

 

           

 
 
 
 
 
 

ผด.๒ 

 

ผด.๐๒ 

29 



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8 โครงการละหารนาอยูโดย

การสนับสนุนใหประชาชน
ปรับปรุงสิ่งแวดลอม หนา
บาน นามอง(แผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป  ๒๕61-๒๕๖
4(เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑) หนา 25 
ขอ 3) 

-อถล.ตําบลละหาร เคาะประตูบานใน
ชุมชน สรางความรูความเขาใจดานการ
รักษาสิ่งแวดลอม (อถล. ๑ คน : ๑๐ 
ครัวเรือน) 
-เดินรณรงคดานสิ่งแวดลอม จํานวน ๑ 
แหง 
-จัดกิจกรรมประกวด หนาบาน นามอง 
แตละหมูบาน จํานวน ๙ หมูบาน 

200,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 206) 

  

หมูท่ี 1-9 
ตําบลละหาร 

  
 

กองสาธารณสุข 
(งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล) 

 
 
 

 

           

9 โครงการสรางวินัยการ
จัดการขยะในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 197 
ขอ 12) 

-ดําเนินการจัดทําสื่อความรูการคัดแยกขยะ 
และดําเนินกิจกรรมใหความรูความเขาใจ 
สรางความตระหนักแกเด็กปฐมวัย 
ผูปกครอง ตลอดจนผูเกี่ยวของในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 7 ศูนย 
-จัดทําถังคัดแยกขยะ ต้ังวางใน ศพด. ท้ัง            
7 ศูนย จํานวน 1 ชุด/ศูนย 

๒๐0,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 207) 

ศพด.ในตําบล             
ละหารท้ัง 7 ศูนย 

  
 

กองสาธารณสุข 
(งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล) 

 
 
 

 

           

 
 
 
 

 
 

 

 

 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
30 



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
10 โครงการอาสาสมัคร

ทองถ่ินรักษโลก (อถล.)
ตําบลละหาร กับการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย การปกปองและรักษา
สิ่งแวดลอม 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  
๒๕61-๒๕๖4(เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑/
๒๕๖๑) หนา 23ขอ 1) 

-แตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมและ
สนับสนุนอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก 
อบต.ละหาร 
-รณรงคประชาสัมพันธการรับสมัคร อถล.
ผานสื่อตางๆ จํานวน ๙ หมูบาน 
-วัสดุอุปกรณท่ีใชในการดําเนินการอถล.
ตําบลละหาร 
-จัดกิจกรรมฝกอบรมบทบาทหนาท่ีของ
อาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก (อถล.)ตําบล
ละหาร จํานวน ๑๐๐ คน 

150,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 207) 

  

หมูท่ี 1-9 
ตําบลละหาร 

  
 

กองสาธารณสุข 
(งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล) 

 
 
 

 

           

11 โครงการจัดซื้อถังขยะรอง 
รับมูลฝอยในพ้ืนท่ี 
ตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 341
ขอ 4) 

ดําเนินการจัดซื้อถังขยะรองรับมูลฝอยเพ่ือ
ต้ังวางในชุมชน ครัวเรือน ในพ้ืนท่ีตําบลละ
หาร ตามขนาดและแบบท่ี อบต.ละหาร
กําหนด 
 

1,050,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 208) 

หมูท่ี ๑ -๙ 
ตําบลละหาร 

  
 

กองสาธารณสุข 
(งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล) 

 
 
 

 

           

 
 
 
 
 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
31 



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
12 โครงการคลองสวยนํ้าใส 

(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 203 
ขอ 19) 

ดําเนินการกําจัดวัชพืชและผักตบชวาใน         
ลําคลองพ้ืนท่ีตําบลละหาร และปรับปรุง          
ภูมิทัศนบริเวณตลิ่งริมคลองตางๆ ตาม
รายละเอียดท่ี อบต.ละหารกําหนด 
 

1,0๐0,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 212)  

ลําคลองทุกคลอง
ในเขตพ้ืนท่ี         
ตําบลละหาร 

  
 

กองชาง 
(งานบําบัดนํ้าเสีย) 

 
 
 

 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
32 
 



 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2.2 แผนงานการเกษตร 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดําเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการจัดกิจกรรมอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ  
และวันสําคัญตางๆ 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 206
ขอ 1) 

ดําเนินการจัดกิจกรรมอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ โดยปลูกตนไมและปลอยพันธุ
ปลาในแหลงนํ้าธรรมชาติเพ่ือถวายเปนพระ
ราชกุศล สงเสริมใหเยาวชนและประชาชนมี
สวนรวมปลูกหญาแฝกหรือปลูกตนไมและ
อนุรักษลําคลองตามพระราชดําร ิ

 

๑00,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 238) 

ภายในพ้ืนท่ี 
ตําบลละหาร 

 

กองสงเสริมการเกษตร 
(งานอนุรักษแหลงนํ้าและ
ปาไม) 

 
 
 

 

     
 
 

 

      

๒ สนับสนุนการดําเนินงาน
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราช- 
สุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 206
ขอ 2) 
 

ดําเนินการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากร
ทองถ่ินตามพระราชดําริฯ 
 

60,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 239 

ภายในพ้ืนท่ี 
ตําบลละหาร 

 

กองสงเสริม 
การเกษตร 

(งานอนุรักษแหลงนํ้าและ
ปาไม) 

            

 
 
 

 

33 
ผด.๐๒ 



 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2.3 แผนงานการบริหารงานท่ัวไป 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดําเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการอนุรักษพลังงาน

และสงเสริมพลังงาน
ทดแทน 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 207
ขอ 1) 

ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมใหเยาวชนและ
ประชาชนมีความรูและมีสวนรวมในการ
อนุรักษพลังงาน โดยมีประชาชนเขารวม
โครงการ ไมนอยกวา 100 คน 

  

450,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 81) 

ตําบลละหาร 
 

สํานักงานปลัด 
(งานบริหารทั่วไป) 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 

   

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
และดูแลรักษาภูมิทัศน
บริเวณอาคารสํานักงาน 
องคการบริหารสวนตําบล
ละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 204 
ขอ 20) 

-เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตชุมชนบริเวณริม
ถนน/ซอย/ทางเดินเทา และอาคารสํานักงาน 
มีความสวยงาม และรมรื่น 
-เพ่ือชวยเพ่ิมความเปนธรรมชาติใหแกชุมชน 
-เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับประชาชน และ
ทําใหศาสนสถานมีความรมรื่น สวยงาม  

 

150,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 8๐) 

อาคารสํานักงาน  
อบต./ชุมชน/ริม

ถนน/ซอย/ทางเดิน
เทา/มัสยิด/

โรงเรียน/ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในเขตพ้ืนท่ี         

ตําบลละหาร 

สํานักงานปลัด 
(งานบริหารทั่วไป) 

 
 
 

 

           

 
 
 

 
 

34 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการซอมแผนอพยพหนี

ไฟแกพนักงานและ
ประชาชน 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 212
ขอ 9) 

-เพ่ือใหพนักงานและประชาชนไดรับความรู
เกี่ยวกับวิธีการซอมแผนอพยพหนีไฟ และ
สามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
-เพ่ือใหมีการเตรียมความพรอมและเฝา
ระวังหากเกิดอัคคีภัยในสถานท่ีทํางาน 

 

100,000บาท 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ
รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 113) 

อบต.ละหาร 
 

สํานักงานปลัด 
(งานปองกันภัย

ฝาย       พลเรือน
และระงับอัคคีภัย) 

 
 
 

 

           

๒ โครงการซักซอมแผน
ปองกันและบรรเทา              
สาธารณภัย อัคคีภัย               
ภัยทางถนนและภัยแลง 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 211 
ขอ 7) 

ดําเนินการจัดฝกอบรมซักซอมแผนปองกันฯ 
ใหความรูเกี่ยวกับการซอมแผนอพยพเมื่อ
เกิดภัยอยางถูกวิธี และใหมีการเตรียมความ
พรอมเฝาระวังหากเกิดสาธารณภัยข้ึน 

 

150,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕61  
หนา 113) 

อบต.ละหาร 
 

สํานักงานปลัด 
(งานปองกันภัย
ฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย) 

            

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 208 
ขอ 2) 

- ดําเนินการจัดต้ังศูนยปฏิบัติการรวม
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลตางๆ เชน เทศกาลปใหม เทศกาล
สงกรานต หรือเทศกาลอ่ืนๆ ท่ีสําคัญและ
ตลอดท้ังป 
- ต้ังจุดสกัดกั้นและจัดเจาหนาท่ีประจํา
ศูนยฯตลอด24 ชั่วโมง 
 

๑00,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 114) 

 

ถนนสาย 
บางบัวทอง– 
สุพรรณบุร ี
หมูท่ี ๖  

ตําบลละหาร 
 

สํานักงานปลัด 
(งานปองกันภัย
ฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย) 

 
 
 

 

           

๔ โครงการฝกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปองกันภัยฝาย           
พลเรือน (อปพร.) และศึกษา
ดูงาน 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 209 
ขอ 4) 

ดําเนินการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนและศึกษาดูงานให
พรอมรับสาธารณภัยและภัยพิบัติท่ีอาจ
เกิดข้ึนและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหสมาชิก
อปพร.ตําบลละหาร   

 

300,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 114) 

อบต.ละหาร  
และศึกษาดูงาน

นอกสถานท่ี 
 

สํานักงานปลัด 
(งานปองกันภัย
ฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย) 

            

 
 
 

 
 

 
 

 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 โครงการสงเสริมการให

ความรูดานสาธารณภัย 
อุทกภัย ภัยทางนํ้าและ          
วาตภัย 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 211 
ขอ 8) 

ดําเนินการจัดฝกอบรมสงเสริมการให
ความรูดานสาธารณภัย อุทกภัย ภัยทางนํ้า
และวาตภัย แกประชาชนท้ัง 9 หมูบาน 

 

150,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕6๒  
หนา 114) 

อบต.ละหาร 
 

สํานักงานปลัด 
(งานปองกันภัย
ฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย) 

 
 
 

 

           

๖ โครงการอบรมการใชถัง
ดับเพลิงและซอมแผน
ดับเพลิงแกเด็ก เยาวชน
และประชาชนในพ้ืนท่ี 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 210 
ขอ 6) 

ดําเนินการจัดฝกอบรมวิธีการใชถังดับเพลิง
ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และซอมแผน
ดับเพลิงแกเด็ก เยาวชนและประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

 

150,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 115) 

อบต.ละหาร 
 

สํานักงานปลัด 
(งานปองกันภัย
ฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย) 

            

 
 

 
 
 
 
 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7 โครงการอบรมการใช

อุปกรณกูชีพใหแกเจาหนาท่ี
ปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย และ อปพร. 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 212
ขอ 10)  

ดําเนินการจัดฝกอบรมการใชอุปกรณกูชีพ 
ใหแกเจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย และ อปพร. ท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ จํานวนไมนอยกวา 100 คน 

 

100,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 115) 

อบต.ละหาร 
 

สํานักงานปลัด 
(งานปองกันภัย
ฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย) 

 
 
 

 

           

8 จัดหาเครื่องมือ วัสดุและ
อุปกรณสําหรับงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 213 
ขอ 12)  

ดําเนินการจัดหาเครื่องมือและครุภัณฑตาม
ความจําเปนและเหมาะสมเพ่ือเตรียมความ
พรอมการปองกันและการบรรเทาสาธารณ
ภัยท่ีสามารถปฏิบัติการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

200,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 117) 

อบต.ละหาร 
 

สํานักงานปลัด 
(งานปองกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย) 
 

            

 
 
 

 
 

 
 
 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
38 



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ 
 

โครงการออกหนวยบริการ 
อบต. เคลื่อนท่ีพบประชาชน 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 215 
ขอ 3) 

ดําเนินการออกหนวยบริการ อบต. เคลื่อนท่ี
ตามหมูบานชุมชนตางๆ ท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลรับผิดชอบ เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแกประชาชนในการรับทราบปญหา
ความตองการ และความเดือดรอนของ
ประชาชนบริการดานการชําระภาษี การ
บริการสาธารณสุข การขอใบอนุญาตตางๆ 
ฯลฯ พรอมท้ังประชาสัมพันธผลการ
ปฏิบัติงานและภารกิจหนาท่ีท่ี อบต. 
รับผิดชอบ 

100,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 8๑) 

 

หมูท่ี ๑-๙ 
ตําบลละหาร 

 

สํานักงานปลัด 
(งานบริหารทั่วไป) 
 

 
 
 

 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ 
 

โครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน 
(EMS) 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 217 
ขอ 1) 

สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรมของ
บุคลากรและเจาหนาท่ีดานการปฏิบัติงานกู
ชีพฉุกเฉิน (EMS) ท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ตามหลักสูตรของระบบการบริกา
การแพทยฉุกเฉิน 
 

15๐,๐๐๐  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 165) 

อบต.ละหาร 
  
 

 

กองสาธารณสุข  
(งานบริการ

สาธารณสุขและ
งานสาธารณสขุ

อ่ืน) 

 
 
 

 

           

2 โครงการพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานกูชีพฉุกเฉิน 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 218 
ขอ 2) 

- ดําเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ
ทางการแพทยตามมาตรฐานการบริการ
การแพทยฉุกเฉินใหเพียงพอ 
- ดําเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณอ่ืนๆ เพ่ือการ
พัฒนางาน 
 

 20๐,๐๐๐   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 165) 

 

อบต.ละหาร 
  
 

 

กองสาธารณสุข  
(งานบริการ

สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืน) 

 
 
 

 

           

 
 
 
 
 
 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
40 



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.๔ แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 สนับสนุนและการบูรณาการ

เพ่ือบรรเทาทุกข 
ดานสาธารณภัยใหแก
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 214 
ขอ 13) 

ดําเนินการสนับสนุนและชวยเหลือประชาชน
ท่ีไดรับความเดือดรอนอันเน่ืองมาจากสา
ธารณภัยตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตตําบลละหาร
เชน อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแลง  ภัย
หนาว ฯลฯ โดยจายจากเงินสํารองจาย 

 

5,๐๐๐,๐๐๐  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 241) 

พ้ืนท่ีตําบลละหาร
ทุกหมูบาน 

 

สํานักงานปลัด 
(งานงบกลาง) 

 

 
 
 

 

           

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการแขงขันกีฬาสีศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 220 
ขอ 3) 

ดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาสีศูนยพัฒนา   
เด็กเล็กตําบลละหาร จํานวน ๗ ศูนยเพ่ือ
เสริมสรางพลานามัยใหแกเด็กปฐมวัยดวย
การเลนกีฬาและการออกกําลังกาย  

 

1๕0,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 135) 

อบต.ละหาร 
 

กองการศึกษาฯ 
 (งานระดับกอน

วัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 

 
 
 

 

           

2 โครงการฝกอบรมและศึกษา
ดูงานพนักงานสวนตําบล
และครูผูดูแลเด็ก 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 221
ขอ 5) 

ดําเนินการจัดฝกอบรมตามโครงการฯ 
เพ่ือใหคณะผูบริหาร ครูผูดูแลเด็ก พนักงาน
และผูท่ีเกี่ยวของมีความรูความเขาใจใน
ระเบียบ  กฎหมาย แนวทางการจัด
การศึกษาปฐมวัย และแนวทางการ
ดําเนินงานภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง  

 

100,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 136) 

อบต.ละหาร และ
นอกสถานท่ี 

 

กองการศึกษาฯ 
(งานระดับกอนวัย

เรียนและ
ประถมศึกษา) 

            

 
 
 

 
 
 
 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการพัฒนาและ

สนับสนุนกิจกรรมของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.
ละหารท้ัง 7 ศูนย 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 221
ขอ 4) 

ดําเนินการจัดโครงการพัฒนาและสนับสนุน
กิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 
อบต.  ละหาร ท้ัง ๗ ศูนย เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเรียนของเด็กใหมีการ
พัฒนาในระดับท่ีสูงข้ึน 

  

๒๕0,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 136) 

อบต.ละหาร 
 

กองการศึกษาฯ 
 (งานระดับกอน

วัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 

 
 
 

 

           

4 โครงการวันวิชาการ          
เชิงปฏิบัติการ 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 220 
ขอ 2) 

ดําเนินการจัดปฐมนิเทศผูปกครอง เพ่ือให
ผูปกครองไดรับทราบและเขาใจถึงหลักการ 
ปรัชญา คติพจน และนโยบายการจัด
การศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับ
เด็กปฐมวัย ตลอดจนแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นรวมกัน เสริมสรางความสัมพันธท่ีดี
ระหวางผูปกครองกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

80,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62   
หนา 136) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ละหาร                
ท้ัง 7 ศูนย 

 

กองการศึกษาฯ 
 (งานระดับกอน

วัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 

            

 
 
 

 
 
 
 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา   
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 222
ขอ 8) 

ดําเนินการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา 
ไดแก อาหารกลางวันสําหรับนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลละหาร รวมท้ังคาใชจายในการพัฒนา
คร,ู คาพัฒนาผูดูแลเด็ก และคาจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว) 

  

3,017,240  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 13๖) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ละหาร          
ท้ัง ๗ ศูนย  

 

กองการศึกษาฯ 
 (งานระดับกอน         

วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

 
 
 

 

           

6 โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 222
ขอ 10) 

ดําเนินการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)ให
เด็กเล็กและนักเรียนต้ังแตชั้นอนุบาล – 
ชั้นประถมปท่ี ๖สังกัด สพฐ. จํานวน 4 
โรงเรียน และเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด อบต. ละหาร ท้ัง 7 ศูนย 

  

3,872,00๐   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 140) 

เด็กเล็ก, เด็ก
อนุบาลและ

นักเรียน ป.๑-ป.๖ 
ในพ้ืนท่ี 

ตําบลละหาร 
 

กองการศึกษาฯ 
(งานระดับกอนวัย

เรียนและ
ประถมศึกษา) 

 

            

 
 
 

 
 

 
 
 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7 จัดหาวัสดุการ 

ศึกษาสําหรับนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 223 
ขอ 13) 

ดําเนินการจัดหาวัสดุการศึกษาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลละหารเพ่ือชวยเหลือแบงเบา
ภาระคาใชจายของผูปกครองในการจัด
ความรูใหเด็กปฐมวัย เชน จัดซื้อหนังสือตาม
กลุมสาระการเรียนรู จัดหาสื่อและอุปกรณ
การเรียนการสอน ฯลฯ เปนตน 

  

๑50,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 142) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลละหาร

จํานวน ๗ ศูนย 
 

 กองการศึกษาฯ 
 (งานระดับกอน

วัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 

 
 
 

 

           

8 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 222
ขอ 9) 

ดําเนินการอุดหนุนอาหารกลางวันใหเด็ก
เล็กและนักเรียนต้ังแตชั้นอนุบาล – ชั้น
ประถมปท่ี ๖ ในเขตพ้ืนท่ี จํานวน ๔ 
โรงเรียน     

  
 

5,988,๐๐๐   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 143) 

เด็กอนุบาล และ
นักเรียน ป.๑-ป.๖ 
โรงเรียนในพ้ืนท่ี 
ตําบลละหาร 

 

 กองการศึกษาฯ 
(งานระดับกอนวัย

เรียนและ
ประถมศึกษา) 

 

            

 
 
 

 
 
 
 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
9 โครงการจัดงานวันเด็ก

แหงชาติ  
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 226 
ขอ 21) 

ดําเนินการจัดงานวันเด็กแหงชาติประจําป  
2561 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดมีความ 
สัมพันธ ความสามัคคี และความสามารถใน
การริเริ่ม การแสดงออกทางดานสรางสรรค
ตางๆ  

  

3๕0,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 145) 

อบต.ละหาร   
 

 กองการศึกษาฯ 
(งานศึกษาไม
กําหนดระดับ) 

 
 
 

 

           

10 โครงการจัดการศึกษา
อบรมการรณรงคเพ่ือ
ตอตานและปองกันยาเสพ
ติดสําหรับเยาวชน 
(D.A.R.E.) 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 226 
ขอ 20) 

ดําเนินการจัดอบรมตามโครงการฯ เพ่ือ
ควบคุมการขยายตัวของยาเสพติดและลด
การแพรระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน 
และเพ่ือใหเยาวชนรูทันโทษภัยและวิธีการ
ปองกันยาเสพติด 

150,๐00   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62   
หนา 145) 

อบต.ละหาร กองการศึกษา/ 
(งานศึกษาไม
กําหนดระดับ) 

            

 
 
 
 
 
 
 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการจัดการแขงขัน

กีฬาเยาวชนและประชาชน
ตานยาเสพติด   
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 227 
ขอ 1) 

ดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตานยาเสพติด เพ่ือสงเสริม
สุขภาพพลานามัยของเยาวชนและ
ประชาชนใหมีรางกายสมบูรณแข็งแรง 
และเสริมสรางความสามัคคีในชุมชน 
สงเสริมใหเยาวชนใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน  

6๐0,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 2๑๖) 

อบต.ละหาร 
 

กองการศึกษาฯ 
(งานกีฬาและ
นันทนาการ) 

 
 
 

 

           

2 โครงการจัดสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬา  
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 234 
ขอ 10) 

ดําเนินการจัดสงนักกีฬา เยาวชน และ
ประชาชน เขารวมแขงขันกีฬาตาง ๆ เชน 
กีฬา มวก.นนทบุรีคัพ, กีฬาสามัคคีระดับ
อําเภอ ฯลฯ เพ่ือสงเสริมสุขภาพ
พลานามัยใหแข็งแรง เกิดความสามัคคีใน
หมูคณะ    และใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน   

๑๓0,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 2๑๖) 

อําเภอบางบัวทอง/
สนามกีฬา 

จังหวัดนนทบุรี 
  

กองการศึกษาฯ 
(งานกีฬาและ
นันทนาการ) 

 

            

 
 
 

 
 
 
 

 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 จัดหาวัสดุ อุปกรณกีฬา

ประจําหมูบาน 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 228 
ขอ 6) 

ดําเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณกีฬา แจกจาย
ใหหมูบานในเขตตําบลละหารเพ่ือสงเสริม
สุขภาพและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เชน 
ฟุตบอล ตะกรอ ฟุตซอล และวัสดุเครื่องเลน
ของเด็ก ฯลฯ 

 

150,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 217) 

ตําบลละหาร 
หมูท่ี ๑-9 

 

กองการศึกษาฯ 
(งานกีฬาและ
นันทนาการ) 

 
 
 
 

 

           

4 อุปกรณเด็กเลนประจํา
หมูบาน/เครื่องออกกําลัง
กายสําหรับประชาชนและ
ผูสูงอายุ 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
หนาท่ี   344 ลําดับ 13 

จัดซื้ออุปกรณเด็กเลนประจําหมูบาน/
เครื่องออกกําลังกายสําหรับประชาชน
และผูสูงอายุพรอมติดต้ังในพ้ืนท่ีตําบลละ
หาร 
 

2,000,0๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ 
หนา 218 

อบต.ละหาร กอง 
การศึกษาฯ 

(งานกีฬาและ
นันทนาการ) 

            

 
 
 

 
 
 
 

48 
ผด.๐๒ 



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการ 

กอสรางลานศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กนะฮฎอตุลอิสลาห    
หมูท่ี 2 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 224 
ขอ 15) 

ดําเนินการกอสรางลาน จุดท่ี 1 คสล. กวาง
เฉลี่ย27.50 เมตร ยาว 28.00 เมตร 
หนา 0.20 เมตร หินคลุกหนา 0.20 เมตร 
มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 770.00 ตารางเมตร 
จุดท่ี 2 ลานแอสฟลทยางพารา กวางเฉลี่ย 
10.60 เมตร ยาว 26.50 เมตร แอสฟลท
ยางพาราหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หินคลุก
หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
280.00 ตารางเมตร ตามแบบท่ี อบต.ละ
หารกําหนด 

1,277,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 222) 

 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
นะฮฎอตุลอิสลาห    

หมูท่ี 2 
ตําบลละหาร 

  

กองชาง/ 
กองการศึกษาฯ 

 (งานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน) 

 

            

2 โครงการกอสรางท่ีแปรง
ฟนสําหรับเด็ก ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขันติธรรม หมูท่ี 7 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 224 
ขอ 15) 

ดําเนินการกอสรางท่ีแปรงฟนสําหรับเด็ก 
ขนาดกวาง 0.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร 
สูง 0.60 เมตร พรอมติดต้ังกอกนํ้าท้ัง 2 
ฝง และเทพ้ืน คสล. ขนาดกวาง 4.00 
เมตร ยาว 8.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ท้ัง 2 ฝง พ้ืนท่ี คสล.ไมนอยกวา 64.00 
ตารางเมตร  ตามแบบท่ี อบต.ละหาร
กําหนด 

150,๐00   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 224) 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขันติธรรม                      

หมูท่ี 7 
ตําบลละหาร 

  
 

กองชาง/ 
 (งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน) 
 

 
 
 

 

           

 
 
 
 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
49 



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการกอสรางลาน

อเนกประสงค โรงเรียน
อิสลามสัมพันธ สาขา ๑ 
หมูท่ี ๑ 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 2๓๑
ขอ 7) 

ดําเนินการกอสรางลานอเนกประสงค ขนาด
กวาง ๓๖.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,465.00 ตารางเมตร 
ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด 
 

 1,259,๐00   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 221) 

หนาโรงเรียน
อิสลามสัมพันธ  

สาขา 1                      
หมูท่ี 1 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง 
(งานกอสราง
โครงสราง
พื้นฐาน) 

 

            

4 โครงการกอสราง 
ลานหินคลุก  
หมูบานพารวย หมูท่ี 2 
 (แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 2๓๑ 
ขอ 7) 

ดําเนินการกอสรางลานหินคลุก หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร พ้ืนท่ีผิวลานไมนอยกวา 
1,113.00 ตารางเมตร ตามแบบท่ี    
อบต.ละหารกําหนด 
 

233,๐00   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 222) 

หมูบานพารวย                      
หมูท่ี 2 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง 
(งานกอสราง
โครงสราง
พื้นฐาน) 

 

            

 
 
 
 
 
 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
50 



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 โครงการกอสราง 

ลานหินคลุก  
หมูบานภัทรวรรณ หมูท่ี 2 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 2๓๑ 
ขอ 7) 

ดําเนินการกอสรางลานหินคลุก ชวงท่ี 1 
กวาง 2.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หิน
คลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ชวงท่ี 2 กวาง 
4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พ้ืนท่ีผิวลานไมนอย
กวา 156.00 ตารางเมตร ตามแบบท่ี 
อบต.ละหารกําหนด 
 

32,๐00   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 222) 

หมูบานภัทร
วรรณ                      
หมูท่ี 2 

ตําบลละหาร 
  
 

กองชาง 
(งานกอสราง
โครงสราง
พื้นฐาน) 

 

 
 
 

 

           

6 โครงการกอสรางลาน 
แอสฟลทยางพารา หมูบาน
บัวทองธานีพารค 3  
หมูท่ี 2 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 2๓๑ 
ขอ 7) 

ดําเนินการกอสรางลานแอสฟลทยางพารา
กวาง 19.00 เมตร ยาว 30.00 เมตรหนา 
0.05 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
พ้ืนท่ีผิวลานไมนอยกวา 570.00 ตาราง
เมตร ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด 
 

 299,๐00   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 222) 

หมูบานบัวทอง
ธานีพารค 3                      

หมูท่ี 2 
ตําบลละหาร 

  
 

กองชาง 
(งานกอสราง
โครงสราง
พื้นฐาน) 

 

            

 
 
 
 

 

 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
51 



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7 โครงการกอสรางลาน 

แอสฟลทยางพารา 
หมูบานลภาวัล 8  หมูท่ี 2 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 2๓๑ 
ขอ 7) 

ดําเนินการกอสรางลานแอสฟลทยางพารา 
กวาง 10.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 
เมตรพ้ืนท่ีผิวลานไมนอยกวา 300.00 
ตารางเมตร ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด 

  
 

171,๐00   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 223) 

หมูบาน 
ลภาวัล 8                      
หมูท่ี 2 

ตําบลละหาร 
  
 

กองชาง 
(งานกอสราง
โครงสราง
พื้นฐาน) 

 

 
 
 

 

           

8 โครงการกอสรางหลังคา
โครงเหล็กคลุมลาน
อเนกประสงคมัสยิดอุลยา  
หมูท่ี 3 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 229 
ขอ 7) 

ดําเนินการกอสรางหลังคาโครงเหล็กคลุม
ลานอเนกประสงค กวาง 24.00 เมตร ยาว 
12.00 เมตร มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 288.00 
ตารางเมตร ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด 

  
 

1,125,๐00   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 223) 

ลานมัสยิดอุลยา                      
หมูท่ี 3 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง 
(งานกอสราง
โครงสราง
พื้นฐาน) 

 

            

 
 
 

 
 

 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
52 



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
9 โครงการกอสรางหลังคา

โครงเหล็กคลุมลาน
อเนกประสงคหมูบานล
ภาวัล 12  หมูท่ี 3 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 229 
ขอ 7) 

ดําเนินการกอสรางหลังคาโครงเหล็กคลุม
ลานอเนกประสงค กวาง 19.00 เมตร ยาว 
22.00 เมตร มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 418.00 
ตารางเมตร ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด 
 

 1,633,๐00   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 223) 

 หมูบานลภาวัล 
12                      

หมูท่ี 3 
ตําบลละหาร 

 

กองชาง 
(งานกอสราง
โครงสราง
พื้นฐาน) 

 

 
 
 

 

           

10  โครงการกอสรางหองนํ้า
สาธารณะ หมูบานบัวทอง
ธานีพารค 5 หมูท่ี 2 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 26๑ 
ขอ 17) 

ดําเนินการกอสรางหองนํ้าสาธารณะ ขนาด
กวาง 3.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร พ้ืนท่ีไม
นอยกวา 15.00 เมตร จํานวน 3 หอง ตาม
แบบท่ี อบต.ละหารกําหนด 
 

296,๐00   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 223) 

หมูบาน 
บัวทองธานี
พารค 5                      
หมูท่ี 2 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง 
(งานกอสราง
โครงสราง
พื้นฐาน) 

 

            

 

 
 
 
 

 
 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
53 



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
11 โครงการกอสรางหองนํ้า

สาธารณะ หมูบานสุชา 
หมูท่ี 5 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 26๑ 
ขอ 17) 

ดําเนินการกอสรางหองนํ้าสาธารณะ ขนาด
กวาง 3.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร พ้ืนท่ีไม
นอยกวา 24.00 เมตร จํานวน 5 หอง ตาม
แบบท่ี อบต.ละหารกําหนด 

  
 

474,๐00   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 224) 

หมูบาน 
สุชา                      

หมูท่ี 5 
ตําบลละหาร 

 

 กองชาง 
(งานกอสราง
โครงสราง
พื้นฐาน) 

 

 
 
 

 

           

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
54 



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 4.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 
กิจกรรม : สงเสริมการ
บําบัดฟนฟูผูติด/ผูเสพยา
เสพติด  
และกิจกรรมสงเสริมการ
ฝกอบรมอาชีพใหแกผูผาน
การบําบัดฟนฟู 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 249 
ขอ 5) 
 

- ดําเนินการจัดกิจกรรมรณรงค
ประชาสัมพันธการสรางจิตสํานึกตอตาน
ยาเสพติด ผานสื่อประชาสัมพันธรูปแบบ
ตางๆ  
- ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมการบําบัด
ฟนฟูผูติด/ผูเสพยาเสพติด และกิจกรรม
การสงเสริมการฝกอบรมอาชีพใหแกผูท่ี
ผานการบําบัดฟนฟู โดยการจัดคายบําบัด
ฟนฟูและฝกอาชีพ จํานวน ๑๕ วัน 
เปาหมาย ๕๐ คน จํานวน ๑ ครั้ง 
 

๓๐0,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา  160) 
 ๓25,000   

(เงินอุดหนุนท่ัวไป
จากกรมสงเสริม

การปกครอง
ทองถ่ิน 

งบประมาณ
รายจาย ประจําป 

๒๕6๒) 

อบต.ละหาร 
 

 กองสาธารณสุข 
(งานโรงพยาบาล) 

 
 
 

 

           

 
 
 

 
 

 
 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
55 



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 4.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 โครงการกองทุนเพ่ือการ

ดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิง 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 260 
ขอ 16) 

 

-สนับสนุน/สมทบการดําเนินงานเพ่ือการ
ดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงตําบลละหาร 
-เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานกองทุนเพ่ือ
การดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงตําบลละ
หาร เชน คาเดินทางไปราชการของ
เจาหนาท่ี/คระกรรมการ คาดําเนินการ
สํารวจ/คนหาขอมูลของผูสูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิง คาวัสดุ/อุปกรณตางๆ ท่ีจําเปน 

  

200,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 164) 

 

หมูท่ี ๑-๙ 
ตําบลละหาร 

  

กองสาธารณสุข 
(งานบริการ

สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน) 

 

 
 
 

 

           

3 โครงการควบคุมปองกัน
โรคไขหวัดนก 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 246 
ขอ 2) 
 

ดําเนินการรณรงคประชาสัมพันธการ
ปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรค
ไขหวัดนก โดยจัดทําปาย, แผนพับ และสื่อ
ประชาสัมพันธตางๆ 

  

70,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 164) 

ตําบลละหาร  
 

 กองสงเสริม
การเกษตร 
(งานบริการ

สาธารณสุขและ
งานสาธารณสขุ

อ่ืน) 

            

 
 
 

 
 

 
 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
56 



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 4.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โครงการควบคุมปองกัน

โรคพิษสุนัขบา และการทํา
หมันแมว, สุนัขในพ้ืนท่ี 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 246 
ขอ 1) 
 

ดําเนินการฉีดวัคซีนควบคุมปองกันโรคพิษ
สุนัขบาและทําหมันแมว, สุนัข ลดความ
เสี่ยงการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบาจากสัตวสูคน 

  
 

๑00,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 164) 

หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๙
ตําบลละหาร  

 

 กองสงเสริม
การเกษตร 
(งานบริการ

สาธารณสุขและ
งานสาธารณสขุ

อ่ืน) 

 
 
 

 

           

5 โครงการบริการ
สาธารณสุขเคลื่อนท่ี
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 250 
ขอ 6) 
 

- จัดกิจกรรมการออกใหบริการ
สาธารณสุขเคลื่อนท่ีในชุมชนเขตตําบลละ
หาร จํานวน 9 หมูบาน 
- สอนสุขศึกษา/อบรม ใหความรูเกี่ยวกับ
สุขภาพ และโรคตางๆ ใหแกประชาชนทุก
กลุมวัย 

  

๑๐0,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 165) 

ชุมชนในเขต 
ตําบลละหาร 
หมูท่ี ๑-๙ 

  
 

กองสาธารณสุข  
(งานบริการ

สาธารณสุขและ
งานสาธารณสขุ

อ่ืน) 

            

 
 

 
 
 
 
 
 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
57 



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 4.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 โครงการพัฒนามาตรฐาน

สถานท่ีจําหนายอาหารและ
สะสมอาหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 255 
ขอ 11) 

 

- อบรมใหความรู ศึกษาดูงานใหแก
ผูประกอบการ เจาของกิจการ ราน
จําหนายอาหาร แผงลอยจําหนายอาหาร 
ผูประกอบเลี้ยงอาหารในโรงอาหารใน
สถานศึกษา โรงงาน หมูท่ี 1-9 ตําบลละ
หาร จํานวน 100 คน 
- รณรงคประชาสัมพันธดวยสื่อตางๆ เชน 
ปาย แผนพับ ฯลฯ 
- จัดซื้อนํ้ายา วัสดุ อุปกรณ วัสดุ
วิทยาศาสตรทางการแพทย 

  

20๐,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 165) 

ผูประกอบการ 
เจาของกิจการ 
รานจําหนาย

อาหาร แผงลอย
จําหนายอาหาร 
ผูประกอบการ
อาหารในโรง
อาหารใน

สถานศึกษา 
โรงงาน หมูท่ี 1-9 

ตําบลละหาร 

กองสาธารณสุข  
(งานบริการ

สาธารณสุขและ
งานสาธารณสขุ

อ่ืน) 
 

 
 
 

 

           

7 โครงการเยาวชนรุนใหม 
รวมใจ รวมพลังประสาน
ตานภัยยาเสพติด 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 248 
ขอ 4) 
 

-ดําเนินการจัดกิจกรรมใหความรูและ
รณรงคสงเสริมใหประชาชนกลุมเสี่ยงและ
เยาวชนใหใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
และมีสวนรวมในการตานยาเสติด เชน 
เขาคายอบรมกีฬาและสันทนาการตางๆ  
-จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จัด
งานประกวด/แขงขันเตนแอโรบิค ฮูลาฮูป 
เพ่ือสุขภาพ ฯลฯ เปนตน 
 

200,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 166) 

โรงเรียนในพ้ืนท่ี
ตําบลละหาร 

 

 กองสาธารณสุข 
(งานบริการ

สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน) 

 

            

 
 
 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
58 



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 4.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8 โครงการรณรงค ปองกัน

โรคติดตอและโรคไมติดตอ 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 254 
ขอ 10) 

 

- รณรงค ประชาสัมพันธ ผานสื่อ เชน 
จัดทําปายประชาสัมพันธ เอกสารความรู 
จดหมายขาว เสียงตามสายหอกระจาย
ขาว ฯลฯ 
- อบรมใหความรูเด็ก เยาวชน ประชาชน
ในชุมชน 
- กิจกรรมรณรงค ประชาสัมพันธ เชิงรุก
ตามสถานท่ีตางๆ เกี่ยวกับโรคติดตอและ
โรคไมติดตอ โรคอุบัติใหม อุบัติซ้ํา โรค
ประจําถ่ิน ตามสถานการณโรค 
- ดําเนินการควบคุมโรครวมกับภาคี
เครือขายสุขภาพ กรณีเกิดโรคระบาด 
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ นํ้ายา และวัสดุ
วิทยาศาสตรการแพทยสนับสนุน
ประชาชน ในการปองกัน ควบคุมโรค 

 25๐,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62
หนา 166) 

ครัวเรือน ชุมชน 
หมูบานจัดสรร 
สถานท่ีราชการ 

สถานประกอบการ 
โรงเรียน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

และสถานท่ีอ่ืนๆ 
ในพ้ืนท่ีตําบลละ
หาร หมูท่ี ๑-๙ 

 

กองสาธารณสุข 
(งานบริการ

สาธารณสุขและ
งานสาธารณสขุ

อ่ืน) 
 

 
 
 

 

           

 
 
 
 
 
 
 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
59 



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 4.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
9 โครงการรณรงคปองกันโรค

เอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 253 
ขอ 9) 
 

- จัดอบรมใหความรูแกเด็กและเยาวชนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนทุกโรงเรียนใน
เขตพ้ืนท่ีตําบลละหาร จํานวน 4 โรงเรียน 
- จัดทําสื่อประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ 
เชน ปาย เอกสาร แผนพับ ฯลฯ เผยแพร
แกเด็กและเยาวชน ประชาชนในเขต
ตําบลละหารทุกหมูบาน/ชุมชน 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย เพ่ือ
ปองกันโรคเอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 

 

 2๕๐,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 166 

โรงเรียนมัธยมใน
เขตตําบลละหาร  

จํานวน 
4 โรงเรียน 

 

 

 กองสาธารณสุข  
(งานบริการ

สาธารณสุขและ
งานสาธารณสขุ

อ่ืน) 

 
 
 

 

           

10 โครงการรณรงคพนหมอก
ควันและทําลายแหลง
เพาะพันธุยุงลายปองกันโรค
ไขเลือดออก 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 256 
ขอ 12) 

 

- จัดกิจกรรมการพนหมอกควันและ
ทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายให
ครอบคลุมเขตพ้ืนท่ีทุกหมุบาน/ชุมชนใน
ตําบลละหาร ไมนอยกวา 3 ครั้ง/ป 
- จัดซื้อ/จัดหา วัสดุอุปกรณ วัสดุนํ้ามัน
เชื้อเพลิงและหลอลื่น และวัสดุ
วิทยาศาสตรทางการแพทยท่ีจําเปนให
เพียงพอ 
 

 15๐,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕62หนา 
167) 

 

หมูท่ี 1-9  
ตําบลละหาร 

 

 กองสาธารณสุข  
(งานบริการ

สาธารณสุขและ
งานสาธารณสขุ

อ่ืน) 

            

 
 
 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
60 



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 4.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
11 โครงการรณรงคและ

สงเสริมสื่อการ
ประชาสัมพันธถึงโทษภัย
ของยาเสพติด 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 247 
ขอ 3) 

ดําเนินการจัดทําสื่อตางๆ เชน เอกสาร  
แผนพับ/ปายโฆษณา ประชาสัมพันธให
ความรูแกผูท่ีเกี่ยวของไดรูถึงโทษภัยของ
ยาเสพติด 

  
 

๕0,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 167) 

ตําบลละหาร 
 

กองสาธารณสุข
(งานบริการ

สาธารณสุขและ
งานสาธารณสขุ

อ่ืน) 

 
 
 

 

           

12 โครงการรณรงคใหความรู
เรื่องโรคไขเลือดออก 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 257 
ขอ 13) 

 

-จัดทําสื่อความรูตางๆ เชน ปายโฆษณา 
แผนพับ เอกสาร ฯลฯ เผยแพรให
ประชาชนในชุมชน/หมูบาน ท้ัง 9 
หมูบานในตําบล ละหาร 
-จัดกิจกรรมเดินรณรงคหรือนิทรรศการให
ความรูแกประชาชนในเขตพ้ืนท่ีในวัน
สําคัญหรืองานสําคัญ 
 

100,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 167) 

หมูท่ี ๑-๙ 
ตําบลละหาร 

 

 กองสาธารณสุข  
(งานบริการ

สาธารณสุขและ
งานสาธารณสขุ

อ่ืน) 

            

 
 
 

 
 

 
 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
61 



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 4.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
13 โครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4(เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑/
๒๕๖๑) หนา 36 ขอ 7) 
 

-ดําเนินการสํารวจขอมูลจํานวนสุนัข/แมว
ในเขตพ้ืนท่ี 
-ดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบา/แมวท้ังท่ีมีเจาของและไม
มีเจาของในเขตพ้ืนท่ี 

54,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62
หนา 168) 

หมูท่ี ๑-๙ 
ตําบลละหาร 

 

กองสงเสริม
การเกษตร 
(งานบริการ

สาธารณสุขและ
งานสาธารณสขุ

อ่ืน) 

 
 
 

 

           

14 โครงการอุดหนุนกิจกรรม
การพัฒนาปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดใน
เด็กและเยาวชน 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 322 
ขอ 1) 
 

อุดหนุนใหแกโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลละหาร ใน
การดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
๑.โครงการ “ใชเวลาวาง หางไกลยาเสพติด” จาก
โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา จํานวน ๕๐,๐๐๐ 
บาท 
๒.โครงการ “เรียนรูสูอาชีพ สรางภูมิคุมกันอยาง
ย่ังยืน” จากโรงเรียนแสงประทีปรัฐบํารุง จํานวน 
๕๐,๐๐๐ บาท 
๓.โครงการ “สถานศึกษาปลอดภัยยาเสพติด” จาก
โรงเรียนสุเหราเขียว จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
๔.โครงการ “รณรงคการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในสถานศึกษา” จากโรงเรียนสุเหราปาก
คลองลํารี จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

๒๐๐,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62
หนา 16๙) 

โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในเขตพ้ืนท่ี 

ตําบลละหาร 

กองสาธารณสุข  
(งานบริการ

สาธารณสุขและ
งานสาธารณสขุ

อ่ืน) 

            

 
 

 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
62 



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 4.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
15 อุดหนุนการดําเนินงานตาม

แนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 (เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑/
๒๕๖๑) หนา 39 ขอ 1) 

อุดหนุนงบประมาณใหคณะกรรมการหมูบาน
จัดทําโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 
อยางนอย ๓ โครงการ/หมูบาน จํานวน ๙ 
หมูบาน หมูบานละ ๒๐,๐๐๐ บาท เชน 
๑.โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค 
๒.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ตานภัยมะเร็งเตานม 
๓.การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๔.การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

 180,000   
(ขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย 
ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 170) 

 

หมูท่ี ๑-๙ 
ตําบลละหาร 

 

 กองสาธารณสุข  
(งานบริการ

สาธารณสุขและ
งานสาธารณสขุ

อ่ืน) 

 
 
 

 

           

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
63 



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 4.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
16 โครงการตอนรับสมาชิก

ใหมในชุมชน 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 (เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑/
๒๕๖๑) หนา 30 ขอ 1) 

๑.ออกเย่ียมบาน/สนับสนุนชุดสาธิตการ
เลี้ยงดูบุตร/ใหคําแนะนํา/ตรวจสุขภาพ
ทารกแรกเกิดและมารดาหลังคลอดทุกคน
ในเขตพ้ืนท่ี จํานวนไมตํ่ากวา ๕๐ คน  
๒.ประชาชนและหญิงวัยเจริญพันธุตําบล
ละหาร 

 30,000   
(เงินอุดหนุนจาก

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ  
อบต.ละหาร) 

 

หมูท่ี ๑-๙ 
ตําบลละหาร 

 

 กองสาธารณสุข  
(งานสงเสริม

สุขภาพ) 

 
 
 

 

           

17 โครงการสงเสริมทันต
สุขภาพเด็กกอนวัยเรียน
และเด็กปฐมวัย 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 (เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑/
๒๕๖๑) หนา 3๑ ขอ ๒) 

จัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการแปรงฟนท่ีถูก 
วิธี การรูจักการใชอุปกรณการแปรงฟน  
โรคฟนผุและโรคในชองปากแกเด็กกอนวัย 
เรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและเด็กปฐมวัย 
ในโรงเรียนเขตพ้ืนท่ีตําบลละหาร 

 114,853   
(เงินอุดหนุนจาก

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ  
อบต.ละหาร) 

 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพ้ืนท่ี 

ตําบลละหาร 
 

 กองสาธารณสุข  
(งานสงเสริม

สุขภาพ) 

 
 
 

 

           

 

  
 
 
 
 
    

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
64 



    
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 4.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
18 โครงการรณรงคกําจัดเหา

เพ่ือพัฒนาการสมวัย 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 (เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑/
๒๕๖๑) หนา 3๒ ขอ ๓) 

จัดกิจกรรมอบรมใหความรูเรื่องโรคเหา 
การปฏิบัติตัวในการดูแลเรื่องโรคเหา การ
ปองกันโรคเหา พรอมสาธิตวิธีการกําจัด
เหาใหแกผูปกครองเด็กกอนวัยเรียน
จํานวนไมนอยกวาครึ่งหน่ึงของเด็กท่ีเขา
รวมกิจกรรมในศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง ๗ 
แหง เด็กปฐมวัยในโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลละหาร ท้ัง ๗ แหง 

 399,956   
(เงินอุดหนุนจาก

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ  
อบต.ละหาร) 

 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพ้ืนท่ี/

โรงเรียนในเขต
พ้ืนท่ี 

ตําบลละหาร 
 

 กองสาธารณสุข  
(งานสงเสริม

สุขภาพ) 

 
 
 

 

           

19 โครงการสงเสริม
สุขลักษณะและสุขภาพผู
พิการและผูสูงอายุ 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 (เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑/
๒๕๖๑) หนา 33 ขอ 4) 

เย่ียมบานผูพิการและผูสูงอายุติดเตียงใน 
เขตพ้ืนท่ีตําบลละหารท้ัง ๙ หมูบาน ให 
ความรูแกผูพิการ ผูสูงอายุนอนติดเตียงและ 
ญาติผูดูแลในเรื่องของสุขอนามัยตางๆ การ 
ดูแลปองกันการเกิดโรคแผลกดทับ ฯลฯ  
พรอมท้ังใหกําลังใจแกผูพิการ ผูสูงอายุนอน 
ติดเตียงและญาติผูดูแล 

 160,000   
(เงินอุดหนุนจาก

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ อบต.ละ
หาร) 
 

หมูบาน 
ในเขตพ้ืนท่ี  
ตําบลละหาร 

 

 กองสาธารณสุข  
(งานสงเสริม

สุขภาพ) 

 
 
 

 

           

 

  
 
 
 
 

ผด.๐๒ 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 4.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
20 โครงการละหารหวงใยใสใจ

คนพิการและผูทุพพลภาพ 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 (เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑/
๒๕๖๑) หนา 3๔ ขอ ๕) 

เย่ียมบานผูพิการและผูทุพลภาพในเขต
พ้ืนท่ีตําบลละหารท้ัง ๙ หมูบาน ให
ความรูแกผูพิการ ผูทุพลภาพและญาติ
ผูดูแลในเรื่องของสุขอนามัยตางๆ การ
ดูแลตนเอง การปฏิบัติตัวใหถูกตองตาม
ประเภทของผูพิการ ฯลฯ พรอมท้ังให
กําลังใจแกผูพิการ ผูทุพลภาพและญาติ
ผูดูแล 

 60,000   
(เงินอุดหนุนจาก

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ  
อบต.ละหาร) 

 

หมูบาน 
ในเขตพ้ืนท่ี  
ตําบลละหาร 

 

 กองสาธารณสุข  
(งานสงเสริม

สุขภาพ) 

 
 
 

 

           

21 โครงการเด็กไทยในละหาร
สุขภาพดีต้ังแตอยูในครรภ  
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 (เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑/
๒๕๖๑) หนา 3๕ ขอ ๖) 

เย่ียมบานหญิงต้ังครรภ ใหความรูเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติตัว อาหารท่ีเหมาะสมท่ีมี 
ประโยชน การออกกําลังกายขณะต้ังครรภ 
แกหญิงต้ังครรภและญาติ 

 1๓0,๔00   
(เงินอุดหนุนจาก

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ  
อบต.ละหาร) 

 

หมูบาน 
ในเขตพ้ืนท่ี  
ตําบลละหาร 

 

 กองสาธารณสุข  
(งานสงเสริม

สุขภาพ) 

 
 
 

 

           

 

  
 
 
 
 

 

ผด.๐๒ 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 

 

ที่ โครงการ    
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดําเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการสานสัมพันธ

สายใยรักผูพิการ 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 239 
ขอ 13) 

ดําเนินการอบรมเพ่ือใหคนพิการ ญาติหรือ
ผูดูแลคนพิการ อสม. ผูนําชุมชน มีความรูใน
สิทธิพ้ืนฐานของผูพิการตามกฎหมาย และ
สามารถขอรับความชวยเหลือตามสภาพ
ความตองการของคนพิการ 

  

100,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 182) 

อบต.ละหาร 
 

กองสวัสดิการสังคม 
(งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห) 
 

 
 
 

 

           

2 โครงการฝกอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพทาง
รางกายและจิตใจผูสูงอายุ
ของตําบลละหาร (สาน
สายใย) : กิจกรรมให
ความรูดานการดูแลสุขภาพ
กายและใจแกผูสูงอายุและ
ผูดูแลผูสูงอายุ 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 236 
ขอ 5) 

ดําเนินการฝกอบรมใหแกผูสูงอายุและผูดูแล 
โดยการอบรมจากวิทยากรท่ีมีความรู  
ความสามารถ และการดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือ
สงเสริมใหผูสูงวัยไดอยูอยางมคีุณภาพชีวิต 
ท่ีดี 
 

 150,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 181) 

ตําบลละหาร         
และนอกสถานท่ี  

 

 กองสวัสดิการสังคม 
(งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห) 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 

 

ที่ โครงการ    
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดําเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการฝกอบรมเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพสตรีและ
ครอบครัว 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 235 
ขอ 1) 

ดําเนินการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุม
สตรี ครอบครัวและประชาชนท่ัวไปในทุกๆ 
ดาน เชน ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ  
 

 80,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 181) 

อบต.ละหาร       
และนอกสถานท่ี  

 

 กองสวัสดิการสังคม 
(งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห) 
 

 
 
 

 

           

4 โครงการสรางเสริมสุขภาพ
กาย บริหารใจสูวัยผูสูงอายุ 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 238 
ขอ 11) 

ดําเนินการอบรมใหความรูเรื่องการเตรียม
ความพรอมเขาสูวัยผูสูงอายุ เพ่ือใหผูสูงอายุ 
มีการรวมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและซอม
เสริมสุขภาพ 
 

 90,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 181) 

 

อบต.ละหาร 
 

 กองสวัสดิการสังคม 
(งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห) 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 

 

ที่ โครงการ    
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดําเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 โครงการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศูนย
พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 243 
ขอ 22) 

ดําเนินการฝกอบรมใหแกคณะกรรมการ
และสมาชิกศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 
โดยการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ และการดู
งานนอกสถานท่ีเพ่ือสงเสริมใหสมาชิกศูนย
พัฒนาครอบครัวไดพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง 
 

 100,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 182) 

อบต.ละหาร 
 

กองสวัสดิการสังคม 
(งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห) 
 

 
 
 

 

           

6 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรูในวันผูสูงอายุ 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 235 
ขอ 2) 

ดําเนินการฝกอบรมและสัมมนาเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมทํากิจกรรมกลุมสัมพันธ
และสันทนาการ 
 

1๐0,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 182) 

อบต.ละหาร  
 

กองสวัสดิการสังคม 
(งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.6 แผนงานการเกษตร  
 

ที่ โครงการ    
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดําเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการทองถ่ินไทยรวมใจ

ภักด์ิ รักษพ้ืนท่ีสีเขียว 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 245 
ขอ 5) 

ดําเนินการประกวดครอบครัวท่ีดําเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอพียง ในการเปนตนแบบ
หรือแบบอยางท่ีดีสําหรับใหครอบครัวอ่ืนๆ 
ปฏิบัติตาม โดยคัดเลือกครอบครัวตัวอยาง 
อยางนอยหมูบานละ 1 ครัวเรือน 

 

1๐0,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62
หนา 238) 

 

อบต.ละหาร 
 

กองสงเสริมการเกษตร 
(งานสงเสริมการเกษตร) 

 
 
 

 

         
 
 

  

2 โครงการจัดฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานท่ีดําเนินการ
ตามแนวพระราชดําริ 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 244 
ขอ 2) 

จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานท่ีดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําร ิ

4๐0,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62
หนา 233) 

อบต.ละหาร 
 

กองสงเสริมการเกษตร 
(งานสงเสริมการเกษตร) 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.7 แผนงานงบกลาง 
 

ที่ โครงการ    
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดําเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 242 
ขอ 18) 

ดําเนินการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแก
ผูสูงอายุในการดํารงชีวิตในเบื้องตนได
ทันทวงทีอยางตอเน่ือง เพียงพอและท่ัวถึงทุก
รายตามอัตราท่ีมีสิทธิไดรับ 
 

20,000,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 240) 

 

ตําบลละหาร 
 

กองสวัสดิการสังคม 
(งานงบกลาง) 

 
 
 
 

 

           

2 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
คนพิการ 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 242 
ขอ 19) 

ดําเนินการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแก
ผูพิการในการดํารงชีวิตในเบื้องตนได
ทันทวงทีอยางตอเน่ือง เพียงพอและท่ัวถึง 
ทุกรายตามอัตราท่ีมีสิทธิไดรับ 

 

5,400,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 240) 

 

ตําบลละหาร 
 

กองสวัสดิการสังคม 
(งานงบกลาง) 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
4.7 แผนงานงบกลาง 
 

ที่ โครงการ    
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดําเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ

ผูปวยเอดส 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 242 
ขอ 20) 

ดําเนินการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแก
ผูปวยเอดสในการดํารงชีวิตในเบื้องตนได
ทันทวงทีอยางตอเน่ือง เพียงพอและท่ัวถึง 
ทุกรายตามอัตราท่ีมีสิทธิไดรับ 

 

90,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 240) 

ตําบลละหาร 
 

กองสวัสดิการสังคม 
(งานงบกลาง) 

 
 
 
 

 

           

4 สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ทองถ่ิน(สปสช.) 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 252 
ขอ 8) 

สมทบงบประมาณเขากองทุนหลักประกัน
สุขภาพองคการบริหารสวนตําบลละหาร 
เพ่ือนําไปใชจายดานการดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
พ้ืนท่ีเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ การ
ปองกันโรค การฟนฟูสมรรถภาพ การ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก การเกิด
โรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ี 

 

๕๐๐,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 241) 

 

ตําบลละหาร   
 

กองสาธารณสุข 
(งานงบกลาง) 

สมทบใหกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

(สปสช.) 
ตําบลละหาร 
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๒ 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
5.1 แผนงานสรางความแขมแข็งของชุมชน  
 

ที่ โครงการ    
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดําเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการฝกอบรมอาชีพ      

ใหประชาชนตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 265 
ขอ 4) 

ดําเนินการฝกอบรมอาชีพใหประชาชนผูสนใจ
ในพ้ืนท่ี เพ่ือเปนการสรางอาชีพ สรางรายได
ใหกับประชาชนในตําบลละหาร จํานวน            
150 คน 
 

150,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62
หนา 215) 

อบต.ละหาร 
 

กองสวัสดิการสังคม 
(งานสงเสริมและสนับสนุน

ความเขมแข็งชุมชน) 

 
 
 

 

         
 
 

  

2 โครงการพัฒนาการ
ออกแบบผลิตภัณฑและ 
สงเสริมการตลาด 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 265 
ขอ 5) 

ดําเนินการฝกอบรมใหกลุมอาชีพและผูท่ีสนใจ
ในพ้ืนท่ี จํานวน 50 คน สามารถออกแบบ
ผลิตภัณฑใหเหมาะสมและเพ่ิมมูลคาใหแก
ผลิตภัณฑ 
 

๑๐0,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62
หนา 215 

อบต.ละหาร 
 

กองสวัสดิการสังคม 
(งานสงเสริมและสนับสนุน

ความเขมแข็งชุมชน) 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
5.2 แผนงานการเกษตร  
 

ที่ โครงการ    
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดําเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการฝกอบรมการ

กําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 269 
ขอ 8) 
 

เกษตรกรผูปลูกพืชเขารับการฝกอบรม 80,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62
หนา 234) 

 

อบต.ละหาร 
 

กองสงเสริม      
การเกษตร 

(งานสงเสริมการเกษตร) 

 
 
 

 

         
 
 

  

2 โครงการสงเสริมและ
ฝกอบรมการจัดทําปุย
ชีวภาพ ปุยหมักจากมูล
สัตวและเศษวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 269 
ขอ 6) 

เกษตรกรผูเขารวมโครงการเขารับการ
ฝกอบรม 

100,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62
หนา 234) 

อบต.ละหาร 
 

กองสงเสริม      
การเกษตร 

(งานสงเสริมการเกษตร) 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร   

 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
5.2 แผนงานการเกษตร  
 

ที่ โครงการ    
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดําเนินการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการสนับสนุนการ

ดําเนินงานตามภารกิจของ
ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยี 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 267 
ขอ 1) 

ถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรในพ้ืนท่ีให
คณะกรรมการศูนยฯ/เกษตรกรรวม
ดําเนินงานพัฒนาดานการเกษตรในพ้ืนท่ี 

50,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 234) 

อบต.ละหาร 
 

กองสงเสริม      
การเกษตร 

(งานสงเสริมการเกษตร) 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
5.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรทองถ่ิน  
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 274 
ขอ 3) 

ดําเนินการฝกอบรมสัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงานภายในประเทศ ใหแกผูบริหาร
ทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการ
และพนักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเพ่ือเพ่ิมพูนความรูความเขาใจใน
งานท่ีปฏิบัติใหดีย่ิงข้ึนและเพ่ือใหบุคลากร
ไดมีโอกาสเรียนรูนํามาปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ในการทํางาน สามารถนําประสบการณมา
ปรับปรุงในงานของตนใหดีย่ิงข้ึน 

งบประมาณ 

8๐0,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 8๐) 

 

อบต.ละหาร 
และนอกสถานท่ี 

 

สํานักงานปลัด 
(งานบริหารทั่วไป) 

 
 
 

 

           

๒ โครงการอบรมการปองกัน
การทุจริตและประพฤติ         
มิชอบ  
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 275 
ขอ 4) 

ดําเนินการจัดอบรมการปองกันการทุจริต
และประพฤติผิดมิชอบ เพ่ือสงเสริมให
ขาราชการและพนักงานเปนบุคลากรท่ีมี
ความรับผิดชอบ ไมกระทําการทุจริตและ
ประพฤติผิดมิชอบในการปฏิบัติงาน 

 

400,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 81) 

อบต.ละหาร             
และศึกษาดูงาน

นอกสถานท่ี 
 

สํานักงานปลัด 
(งานบริหารทั่วไป) 

 
 
 

 

           

 
 

 
 
 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
76 



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
5.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 
 

โครงการอบรมพัฒนา
สมรรถนะขาราชการและ
พนักงานทองถ่ิน  
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 275 
ขอ 5) 

ดําเนินการฝกอบรมสัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงานภายในประเทศ ใหแกผูบริหาร
ทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการ
และพนักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเพ่ือเพ่ิมพูนความรูความเขาใจใน
งานท่ีปฏิบัติใหดีย่ิงข้ึนและเพ่ือใหบุคลากร
ไดมีโอกาสเรียนรูนํามาปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ในการทํางาน สามารถนําประสบการณมา
ปรับปรุงในงานของตนใหดีย่ิงข้ึน 

350,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 8๑) 

 

อบต.ละหาร 
และนอกสถานท่ี 

 

สํานักงานปลัด 
(งานบริหารทั่วไป) 

 
 
 

 

           

4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษ ี
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 280 
ขอ 9) 

- ดําเนินการจัดกิจกรรมอบรมใหความรูแกผู
เสียภาษ ี
- จัดทําสื่อประชาสัมพันธการชําระภาษ ี
- มอบของท่ีระลึกเพ่ือสรางแรงจูงใจหผูเสีย
ภาษีท่ีใหความรวมมือในการชําระภาษ ี

 

50,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 102) 

อบต.ละหาร 
 

กองคลัง 
(งานบริหารงาน

คลัง) 

            

 
 
 
 

 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
77 



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
5.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 
 

โครงการจัดเวทีประชาคม 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 272 
ขอ 1) 

ดําเนินการจัดเวทีประชาคมจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน แผนพัฒนาชุมชน และ
แผนพัฒนาอ่ืนๆ ไดแก การสงเสริมการมี
สวนรวมจัดเวทีประชาคม อบต. ละหารใน
การจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
ฯลฯ 
- เพ่ือใหประชาคมตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 
-เพ่ือระดมความคิดเห็นใหไดทราบถึงความ
ตองการและปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 
- เพ่ือดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑50,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 92) 

 

พ้ืนท่ีตําบลละหาร 
หมูท่ี ๑-๙ 

 

สํานักงานปลัด 
(งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ) 

 
 
 

 

           

 
 

 
 

 
 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
78 



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
5.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือพัฒนาทักษะความรูผูนํา
หมูบาน/ชุมชน และ
บุคลากรในการจัดทําแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา
ทองถ่ิน   
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 273
ขอ 2) 

ดําเนินการฝกอบรม สัมมนา และพัฒนา
ทักษะความรูผูนําหมูบาน/ชุมชน ในการจัดทํา
แผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยการ
สงเสริมการมีสวนรวมการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและการปฏิบัติงาน
พัฒนาทองถ่ินแบบบูรณาการใหแก 
คณะกรรมการในองคกรจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินผูท่ีเกี่ยวของ ผูนําชุมชน และผูแทน
ประชาคมในพ้ืนท่ี 

9๐0,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 92) 

 

อบต.ละหาร 
และศึกษาดูงาน

นอกสถานท่ี 
 

สํานักงานปลัด 
(งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ) 

 
 
 

 

           

7 โครงการจัดทําแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 280 
ขอ 8) 

ดําเนินการจางเหมาบริษัทเอกชนจัดทําระบบ
แผนทีภาษแีละทะเบียนทรัพยสินเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การจัดเก็บ รายไดของ
องคการบริหารสวนตําบลละหาร  

 

2,0๐0,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 101) 

ตําบลละหาร 
 

กองคลัง 
(งานบริหารงาน

คลัง) 

            

 
 

 
 

 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
79 



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
๖.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการซอมแซมอาคาร

ศูนยอบรมจริยธรรม  
หมูท่ี ๗ 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 306 
ขอ 1๐) 

ซอมแซมอาคารศูนยอบรมจริยธรรม กวาง 
๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร มีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา ๒๘๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบท่ี 
อบต.ละหารกําหนด 

1,218,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 228) 

อาคารศูนย
อบรมจริยธรรม 

หมูท่ี ๗  
ตําบลละหาร 

กองการศึกษา 
(งานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน) 

 
 
 

 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
80 



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
๖.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการจัดงานรัฐพิธีและ

พระราชพิธีตางๆ 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 308 
ขอ 3) 
 

ดําเนินการจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ  
เพ่ือใหประชาชนเกิดความจงรักภักดี 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย และสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ 

 

1,๐0๐,๐๐๐  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 79) 

สํานักงาน 
อบต.ละหาร 

 

สํานักงานปลัด 
(งานบริหารทั่วไป) 

 
 
 

 

           

๒ โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 307 
ขอ 1) 
 

ดําเนินการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพ่ือให
ประชาชนเกิดความจงรักภักดี เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย และสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ 

 

6๐๐,๐๐๐ 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62  
หนา 79) 

สํานักงาน 
อบต.ละหาร 

  
 

สํานักงานปลัด 
(งานบริหารทั่วไป) 

 
 
 

 

           

 
 
 
 

 
 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
81 



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
๖.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 307
ขอ 2) 
 

ดําเนินการจัดโครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริยเพ่ือใหประชาชนเกิดความ
จงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

  

50๐,๐๐๐  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 80) 

สํานักงาน 
อบต.ละหาร 

 

สํานักงานปลัด 
(งานบริหารทั่วไป) 

 
 
 

 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
82 

 



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
๖.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการจัดงานประเพณี

สงกรานต 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 302
ขอ 2) 

ดําเนินการจัดงานประเพีสงกรานต เพ่ือเปน
การอนุรักษประเพณีสงกรานตใหดํารงอยู
สืบไป ประชาชนไดเห็นถึงความสําคัญของ
ปูชนียบุคคลท่ีควรเคารพ และเปดโอกาสให
ประชาชนในทองถ่ินไดรวมกิจกรรมอยาง
ท่ัวถึง 

  

15๐,๐๐๐  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 219) 

อบต.ละหาร  
 

กองการศึกษาฯ 
(งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น) 

 
 
 

 

           

2 โครงการจัดงานประเพณี
แหเทียนจํานําพรรษาเน่ือง
ในวันเขาพรรษา 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 303
ขอ 4) 

ดําเนินการจัดกิจกรรมแหเทียนจํานํา
พรรษา เพ่ือใหประชาชนไดรวมกิจกรรม
สงเสริมสถาบันพระพุทธศาสนาให
เจริญรุงเรืองย่ิงข้ึน และเพ่ืออนุรักษ
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยใหคงอยูสืบไป 
 

๗๐,๐๐๐  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62
หนา 219) 

วัดในเขตพ้ืนท่ี
ใกลเคียง 

  

กองการศึกษาฯ 
(งานศาสนา

วัฒนธรรมทองถิ่น) 
 

 
 
 

 

           

 
 
 
 
 

 
 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
83 



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
๖.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการจัดงานวันตรุษอีด้ิล

ฟตริและวันตรษุอีด้ิลอัฎฮา             
ตามหลักศาสนาอิสลาม   
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 304
ขอ 7) 

ดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ในงานวันตรุษ
อีด้ิลฟตริและวันตรุษอีด้ิลอัฎฮาตามหลัก
ศาสนาอิสลาม เพ่ือรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ินของอิสลาม
ใหคงอยูสืบไป และใหประชาชนมุสลิม
ประพฤติปฏิบัติตนอยูในแนวทางของ
อิสลาม 
 

๔๐๐,๐๐๐  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 219) 

มัสยิดในพ้ืนท่ี 
ตําบลละหาร 

  

กองการศึกษาฯ 
(งานศาสนา

วัฒนธรรมทองถิ่น) 
 

 
 
 

 

           

 4 โครงการฝกอบรม
เสริมสรางประสิทธิภาพ
ผูสอนศาสนาอิสลาม             
(ฟรดูอีน) 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 303
ขอ 5) 

ดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ในการจัด
อบรมครูผูสอนศาสนา (ฟรดูอีน)เพ่ือให
ประชาชนทุกคนไดพัฒนาคุณธรรมในทุก
ดานแบบองครวมและเพ่ือพัฒนาสังคมให
ย่ังยืนดวยมิติทางศาสนา สรางคนดี โดย
ปฏิบัติตามหลักธรรมคําสั่งสอนทางศาสนา 

  

๔๕๐,๐๐๐ 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 219) 

อบต.ละหาร 
 และนอกสถานท่ี 

  

กองการศึกษาฯ 
(งานศาสนา

วัฒนธรรมทองถิ่น) 
 

 
 
 

 

           

 
 
 
 

 

 
 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
84 



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
๖.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5  โครงการสนับสนุนการ

ปฏิบัติศาสนกิจและสงเสริม
กิจกรรมละศีลอด (เดือน
รอมฎอน) 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 305
ขอ 8) 

ดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ใหทุกมัสยิดใน
การละศีลอด (เดือนรอมฎอน) เพ่ือปฏิบัติ
ตามหลักขอปฏิบัติศาสนาอิสลาม รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ของศาสนาอิสลาม และเกิดการรวมตัว 
เสริมสรางความรักและความสัมพันธอันดี
ระหวางมุสลิมหลากหลายกลุม 

๑๐๐,๐๐๐ 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 220) 

มัสยิด ๗ แหง ใน
เขตพ้ืนท่ี        

ตําบลละหาร 
  

กองการศึกษาฯ 
(งานศาสนา

วัฒนธรรมทองถิ่น) 
 

 
 
 

 

           

6  โครงการอบรมคุณธรรม-
จริยธรรมตามหลักศาสนา
แกเยาวชนและประชาชนใน
พ้ืนท่ีตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 305
ขอ 9) 

ดําเนินการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมตาม
หลักศาสนาของชุมชน เพ่ือใหเยาวชน
เขาใจในคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคํา
สอนของศาสนามากข้ึน 

 

5๐๐,๐๐๐ 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 220) 

มัสยิด ๗ แหง      
ในเขตพ้ืนท่ี 
ตําบลละหาร 

  

กองการศึกษาฯ 
(งานศาสนา

วัฒนธรรมทองถิ่น) 
 

 
 
 

 

           

 
 
 
 

 
 

 
 

 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
85 



 
 
 
 

บัญชจํีานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62     

ที่หนวยราชการอื่นดําเนินการในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
ที่หนวยราชการอ่ืนดําเนินการในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลละหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
๖.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1  โครงการกอสรางถนน 

คสล.สายเลียบคลองลาก
คอน (ตอนท่ี ๒) หมูท่ี ๕  
ต.ราษฎรนิยม อ.ไทรนอย 
เชื่อมตอ ต.ละหาร อ.บาง
บัวทอง 
 

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง ๖.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ 
เมตร พรอมกําแพงกันดินปองกันคันทาง
เคลื่อนตัว ตามแบบขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนนทบุรี 

17,958,๐๐๐ 
งบประมาณ
กอสรางของ

องคการบริหาร
สวนจังหวัด  

ตามขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒ 

หมูท่ี ๕   
ตําบลราษฎร
นิยม  
อําเภอไทรนอย 
เชื่อมตอ  
ตําบลละหาร  
อําเภอบางบัว
ทอง 

  

อบจ.นนทบุรี 
 

 
 
 

 

           

2  โครงการซอมสรางถนนผิว
จราจรแอสฟลตคอนกรีต
ปรับปรุงคุณภาพดวยยาง
ธรรมชาติ พรอมกําแพง 
คสล.ปองกันการเคลื่อนตัว
ของคันทางถนนสาย นบ.
3088 บานคลองเจ็ก-บาน
สุเหราแดง 

ซอมสรางถนนผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต
ปรับปรุงคุณภาพดวยยางธรรมชาติ พรอม
กําแพง คสล.ปองกันการเคลื่อนตัวของคัน
ทางถนนสาย นบ.3088 บานคลองเจ็ก-
บานสุเหราแดง ชวง กม.ท่ี 1+695 ถึง 
กม.ท่ี 4+258 ระยะทาง 2,563 เมตร 
ตามแบบขององคการบริหารสวนจังหวัด
นนทบุรี 

36,14๐,๐๐๐ 
งบประมาณ
กอสรางของ

องคการบริหาร
สวนจังหวัด  

ตามขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖1 

ตําบลบางบวัทอง 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

  

อบจ.นนทบุรี 
 

 
 
 

 

           

 

 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
86 



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
ที่หนวยราชการอ่ืนดําเนินการในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลละหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
๖.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการซอมสรางถนน 

คสล.พรอมกําแพงกันดิน
และทอระบายนํ้า ถนนสาย
แยก ทล.0345-ประตูนํ้า
บางบัวทอง 

ซอมสรางถนน คสล.พรอมกําแพงกัน
ดินและทอระบายนํ้า ถนนสายแยก 
ทล.0345-ประตูนํ้าบางบัวทอง 
ระยะทาง ๑,๐๔๐.๐๐ เมตร ตามแบบ
ขององคการบริหารสวนจังหวัด
นนทบุรี 

29,000,000 
งบประมาณ
กอสรางของ

องคการบริหาร
สวนจังหวัด  

ตามขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒ 

ถนนสายแยก  ทล.
0345-ประตูนํ้าบาง
บัวทอง ตําบลละหาร 
ถึงตําบลพิมลราช อํา
บางบัวทอง จังหวัด

นนทบุรี 

อบจ.นนทบุรี 
 

 
 
 

 

           

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

ผด.๒ 
 

ผด.๐๒ 
87 



 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
ที่หนวยราชการอ่ืนดําเนินการในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลละหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร   
 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการกอสรางอาคาร

เรียนอนุบาลโรงเรียน     
ซอและฮศึกษาในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นนทบุรี 

กอสรางอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนซอ
และฮศึกษา อาคาร คสล.สูง ๑ ชั้น 
ขนาดพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๕๖๒ ตามแบบ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุร ี

6,500,000 
งบประมาณกอสราง
ขององคการบริหาร

สวนจังหวัด      
ตามขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย 
ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๑ 

โรงเรียนซอและฮ
ศึกษา หมู ๗ 
ตําบลละหาร 

อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

อบจ.นนทบุรี 
 

 
 
 

 

           

2 โครงการปรับปรุงและ
ซอมแซมอาคารศูนยรวม
สินคาหน่ึงตําบล หน่ึง
ผลิตภัณฑ ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี 

ปรับปรุงและซอมแซมอาคารศูนยรวมสิ้น
คาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ ตําบลละ
หาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
ตามแบบขององคการบริหารสวนจังหวัด
นนทบุรี 

2,864,599.10 
งบประมาณกอสราง
ขององคการบริหาร

สวนจังหวัด      
ตามขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย 
ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒ 

อาคารศูนยรวม
สินคาหน่ึงตําบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ 
ตําบลละหาร 

อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

อบจ.นนทบุรี 
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บัญชจํีานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
ที่ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘              
ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ที่ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
 องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
 1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงอาคารสถานท่ีใน
การรับบริการของ อบต.
ละหาร  
(แผนพัฒนาสามป  
๒๕5๘-๒๕๖๐ หนา ๑๘๕
ขอ ๗) 

ดําเนินการกอสรางอาคารท่ีทําการ อบต.ละ
หาร เปนอาคาร คสล. ๓ ชั้น ขนาดกวาง 
๑๖.๕๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร พ้ืนท่ีใชสอ
รวม ๒,๖๔๖.๐๐ ตร.ม. แบบเสาเข็มเจาะ 
พรอมติดต้ังระบบไฟฟา ระบบประปา (ตาม
แบบท่ี อบต.ละหาร กําหนด) 

  

๑๓,350,๐๐๐   
(อนุมัติใหโอน

เงินงบประมาณ 
ในการประชุม
สภาฯ สมัย

วิสามัญ 
ประจําป     

พ.ศ.๒๕๕๘ 
สมัยท่ี ๑      

เมื่อวันท่ี ๒๘ 
ก.ย. ๕๘) 

สํานักงาน  
อบต.ละหาร 

  
 

สํานักงานปลัด 
(งานบริหารทั่วไป) 

 
 
 

 

           

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

ผด.๒ 

 

ผด.๐๒ 

89 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
บัญชจํีานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
ที่อนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

มาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ที่อนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  
 องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการกอสรางขยาย

ไหลทางหินคลุก ถนน
เกาะดอน หมูท่ี 1,4 
(แผนพัฒนาสี่ป  
(๒๕61-๒๕๖4) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑))    
หนา 3 ขอ 1) 

ดําเนินการกอสรางขยายไหลทางหินคลุก 
กวาง 10.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร ยาว 938.00 เมตร ถมดินพ้ืนท่ีรวม
ไมนอยกวา 9,380.00 ตารางเมตร 
ความสูงเฉลี่ย 1.50 เมตร  
ตามแบบของ อบต.ละหาร 

15,140,000 
อนุมัติใหใชจาย 
เงินสะสมในการ
ประชุมสภาฯ 

สมัยสามัญ  วันท่ี 
๑๕ ก.พ. ๖๑ 

ถนนเกาะดอน  
หมูท่ี 1,4 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง 
(งานกอสราง
โครงสราง
พ้ืนฐาน) 

 
 
 

 

           

2 โครงการกอสรางถนน
แอสฟลทยางพารา ซอย
ซอและห    หมูท่ี 4 
(แผนพัฒนาสี่ป  
(๒๕61-๒๕๖4) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑))    
หนา 6 ขอ 4) 

ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) ผิวจราจรกวาง  4.00 เมตร 
ยาว 152.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พ้ืนท่ีผิว
จราจรไมนอยกวา 608.00 ตารางเมตร 
ไหลทางตามสภาพ พรอมวางทอระบายนํ้า 
คสล. ขนาดเสน ผานศูนยกลาง 0.40 
เมตร และบอพักรางวี  
ตามแบบของ อบต.ละหาร 

829,000 
อนุมัติใหใชจาย 
เงินสะสมในการ
ประชุมสภาฯ 

สมัยสามัญ  วันท่ี 
๑๕ ก.พ. ๖๑ 

ซอยซอและห    
หมูท่ี 4 

ตําบลละหาร 

กองชาง 
(งานกอสราง
โครงสราง
พ้ืนฐาน) 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่อนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  

 องคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการกอสรางถนน

แอสฟลทยางพารา ซอย
คําแหลมหลัก (ขาง
หมูบานนิวเวิลดวิลล) หมู
ท่ี 5 
(แผนพัฒนาสี่ป  
(๒๕61-๒๕๖4) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑))    
หนา 7 ขอ 5) 

ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา    
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 175.00 
เมตร หนา 0.07 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร ไหลทางหินคลุกตามสภาพ 
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 875.00 
ตารางเมตร วางทอระบายนํ้า คสล. ขนาด
เสนผานศูนยกลาง 0.60 เมตร พรอมบอ 
พักนํ้า ตามแบบของ อบต.ละหาร 

1,252,000 
อนุมัติใหใชจาย 
เงินสะสมในการ
ประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ    

วันท่ี ๑๕ ก.พ.๖๑ 

ซอย 
คําแหลมหลัก 
(ขางหมูบาน          
นิวเวิลดวิลล) 

หมูท่ี 5 
ตําบลละหาร 

กองชาง 
(งานกอสราง
โครงสราง
พ้ืนฐาน) 

 
 
 

 

           

4 โครงการกอสรางถนน
แอสฟลทยางพารา ซอย
เทพประทานพร หมูท่ี 5 
(แผนพัฒนาสี่ป  
(๒๕61-๒๕๖4) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑))    
หนา 8 ขอ 6) 

ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา     
ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร ยาว 
805.00 เมตร หนา 0.07 เมตร ไหล
ทางหินคลุกตามสภาพ พ้ืนท่ีผิวจราจรไม
นอยกวา 4,025.00 ตารางเมตร พรอม
ตอปากบอพัก ตามแบบของ อบต.ละหาร 

2,970,000 
อนุมัติใหใชจายเงิน
สะสมในการประชุม
สภาฯ สมัยสามัญ  
วันท่ี ๑๕ ก.พ. ๖๑ 

ซอย 
เทพประทานพร  

หมูท่ี 5 
ตําบลละหาร 

 

กองชาง 
(งานกอสราง
โครงสราง
พ้ืนฐาน) 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่อนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  

 องคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 โครงการกอสรางถนน 

แอสฟลทยางพารา ซอย
นุมกลิ่น หมูท่ี 5 
(แผนพัฒนาสี่ป  
(๒๕61-๒๕๖4) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑))    
หนา 9 ขอ 7) 

ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา   
ผิวจราจร กวาง 4.50 เมตร ยาว 
704.00 เมตร  หนา 0.07 เมตร ลงหิน
คลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจรรวมไมนอยกวา 3,168.00 ตาราง
เมตร พรอมตอปากบอพัก ตามแบบของ 
อบต.ละหาร 

2,978,000 
อนุมัติใหใชจาย 
เงินสะสมในการ
ประชุมสภาฯ 

สมัยสามัญ  วันท่ี 
๑๕ ก.พ. 61 

ซอยนุมกลิ่น  
หมูท่ี 5 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง 
(งานกอสราง
โครงสราง
พ้ืนฐาน) 

 
 
 

 

           

6 โครงการกอสรางถนน
แอสฟลทยางพารา ซอย
หมูบานจิตรัตนา  
หมูท่ี 5,9 
(แผนพัฒนาสี่ป  
(๒๕61-๒๕๖4) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑))    
หนา 10 ขอ 8) 
 

ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา   
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 ไหลทางหิน
คลุกตามสภาพ พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 
11,107.50 ตารางเมตร วางทอระบาย
นํ้า คสล. ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60 
เมตร พรอมบอพัก ตามแบบของ อบต.ละ
หาร 

9,891,000 
อนุมัติใหใชจาย 
เงินสะสมในการ
ประชุมสภาฯ 

สมัยสามัญ  วันท่ี 
๑๕ ก.พ. 61 

ซอยหมูบาน           
จิตรัตนา  
หมูท่ี 5,9 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง 
(งานกอสราง
โครงสราง
พ้ืนฐาน) 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่อนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  

 องคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7 โครงการกอสรางถนน 

แอสฟลท เลียบคลอง                 
ลากฆอน (ต้ังแตบานลุง
หยัด-วัดสามงาม)  
หมูท่ี 6 
 (แผนพัฒนาสี่ป  
(๒๕61-๒๕๖4) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑))    
หนา 11 ขอ 9) 

ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา   
ชวงท่ี 1 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 
687.00 เมตร หนา 0.07 เมตร ชวงท่ี 
2 ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 
48.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พ้ืนท่ีผิวจราจรไม
นอยกวา 3,627.00 ตารางเมตร ไหล
ทางตามสภาพ ตามแบบของ อบต.ละหาร 

3,286,000 
อนุมัติใหใชจาย 
เงินสะสมในการ
ประชุมสภาฯ 

สมัยสามัญ  วันท่ี 
๑๕ ก.พ. 61 

เลียบคลอง 
ลากฆอน 

(ต้ังแตบานลุง
หยัด-ถึงวัดสาม

งาม)  
หมูท่ี 6 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง 
(งานกอสราง
โครงสราง
พ้ืนฐาน) 

 
 
 

 

           

8 โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลทยางพาราเลียบคลอง                
ลากฆอนเล็กตอนปลาย 
(ตอจากเดิม)  
หมูท่ี 7 
(แผนพัฒนาสี่ป  
(๒๕61-๒๕๖4) เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี ๑/
๒๕๖๑)) หนา 12 ขอ 
10) 

ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา   
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 435.00 
เมตร หนา 0.07 เมตร พ้ืนท่ีผิวจราจรไม
นอยกวา 2,175.00 ตารางเมตร ไหล
ทางตามสภาพ ตามแบบของ อบต.ละหาร 

๒,๖๙๒,๒๒๒ 
อนุมัติใหใชจาย 
เงินสะสมในการ
ประชุมสภาฯ 

สมัยสามัญ  วันท่ี 
๑๕ ก.พ. 61 

เลียบคลอง          
ลากคอนเล็ก 
ตอนปลาย  

(ตอจากเดิม)          
หมูท่ี 7 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง 
(งานกอสราง
โครงสราง
พ้ืนฐาน) 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ที่อนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  
 องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
9 โครงการกอสรางถนนแอส

ฟลทยางพารา เลียบคลอง              
ลากฆอนเล็ก (ต้ังแตบาน
ผูใหญสมชาย-โรงงานต้ัง
ถาวร) หมูท่ี 7 
(แผนพัฒนาสี่ป  
(๒๕61-๒๕๖4) เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี ๑/
๒๕๖๑)) หนา 13 ขอ 
11) 

ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา   
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 515.00 
เมตร หนา 0.07 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร พ้ืนท่ีผิวจราจรไมน07อยกวา 
2,575.00 ตารางเมตร ไหลทางตาม
สภาพ ตามแบบของ อบต.ละหาร 

3,779,000 
อนุมัติใหใชจาย 
เงินสะสมในการ
ประชุมสภาฯ 

สมัยสามัญ  วันท่ี 
๑๕ ก.พ. 61 

เลียบคลอง 
ลากฆอนเล็ก 

(ต้ังแตบานผูใหญ
สมชาย-โรงงาน 
ต้ังถาวร) หมูท่ี 7 

ตําบลละหาร 

กองชาง 
(งานกอสราง
โครงสราง
พ้ืนฐาน) 

 
 
 

 

           

10 โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลทยางพารา ซอยโดมถึง
คลอง ลํารี หมูท่ี 8 
(แผนพัฒนาสี่ป  
(๒๕61-๒๕๖4) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑)) หนา 
17 ขอ 15) 

ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา          
ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร ยาว 
378.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หินคลุก
หนาเฉลีย่ 0.20 เมตร พ้ืนท่ีผิวจราจรไม
นอยกวา 1,890.00 ตารางเมตร ไหล
ทางตามสภาพ พรอมวางทอระบายนํ้า 
คสล. ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60 
เมตร และบอพัก คสล. ยาว 885.00 
เมตร ตามแบบของ อบต. ละหาร 

๓,๒๒๐,๐๐๐ 
อนุมัติใหใชจาย 
เงินสะสมในการ
ประชุมสภาฯ 

สมัยสามัญ  วันท่ี 
๑๕ ก.พ. 61 

ซอยโดมถึง           
คลองลํารี หมูท่ี 8 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง 
(งานกอสราง
โครงสราง
พ้ืนฐาน) 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่อนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  

 องคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
11 โครงการกอสรางถนนแอส

ฟลทยางพารา ซอยสุดใจ 
หมูท่ี 9 
(แผนพัฒนาสี่ป  
(๒๕61-๒๕๖4) เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี ๑/
๒๕๖๑)) หนา 18 ขอ 
16) 
 

ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา   
ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 300.00 
เมตร หนา 0.07 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร ไหลทางหินคลุกตามสภาพ 
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 1,800.00 
ตารางเมตร วางทอระบายนํ้าขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 0.60 เมตร พรอมบอพัก
นํ้าและทอ Cross จํานวน 4 จุด ตามแบบ
ของ อบต.ละหาร 

2,549,000 
อนุมัติใหใชจาย 
เงินสะสมในการ
ประชุมสภาฯ 

สมัยสามัญ  วันท่ี 
๑๕ ก.พ. 61 

ซอยสุดใจ  
หมูท่ี 9 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง 
(งานกอสราง
โครงสราง
พ้ืนฐาน) 

 
 
 

 

  
 
 

         

12 โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลทยางพารา 
ซอยเตะดอเลาะ หมูท่ี 9 
(แผนพัฒนาสี่ป  
(๒๕61-๒๕๖4) เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี ๑/
๒๕๖๑)) หนา 19 ขอ 
17) 

ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา  
ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 3.30 เมตร ยาว 
185.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ีผิว
จราจรไมนอยกวา 610.50 ตารางเมตร 
ไหลทางหินคลุกตามสภาพ พรอมวางทอ
ระบายนํ้า คสล. ขนาดเสนผานศูนยกลาง 
0.30 เมตร และบอพักรางวี ตามแบบ
ของ อบต.ละหาร 

743,000 
อนุมัติใหใชจาย 
เงินสะสมในการ
ประชุมสภาฯ 

สมัยสามัญ  วันท่ี 
๑๕ ก.พ. 61 

ซอยเตะดอเลาะ  
หมูท่ี 9 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง 
(งานกอสราง
โครงสราง
พ้ืนฐาน) 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่อนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  

 องคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
13 โครงการกอสรางถนนแอส

ฟลทยางพารา เลียบคลอง
ลํารี หมูท่ี 8-9 
(แผนพัฒนาสี่ป  
(๒๕61-๒๕๖4) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑)) หนา 
20 ขอ 18) 

ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา              
ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 
3,018.00 เมตร หนา 0.07 เมตร พ้ืนท่ี
ผิวจราจรไมนอยกวา 18,108.00 ตาราง
เมตร ไหลทางตามสภาพ พรอมปาย
จราจร สัญญาณไฟเตือนบริเวณแยก ตาม
แบบของ อบต.ละหาร 

12,700,000 
อนุมัติใหใชจาย 
เงินสะสมในการ
ประชุมสภาฯ 

สมัยสามัญ  วันท่ี 
๑๕ ก.พ. 61 

เลียบคลองลํารี  
หมูท่ี 8-9 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง 
(งานกอสราง
โครงสราง
พ้ืนฐาน) 

 
 
 

 

           

14 โครงการกอสรางทอระบาย
นํ้า คสล. ถนนเกาะลอย  
หมูท่ี 3 
(แผนพัฒนาสี่ป  
(๒๕61-๒๕๖4) เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี ๑/
๒๕๖๑)) หนา 21 ขอ 
19) 

ดําเนินการกอสรางทอระบายนํ้า คสล.   
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60 เมตร ยาว 
750.00 เมตร พรอมบอพัก คสล. ตาม
แบบของ อบต.ละหาร 

๑,๙๒๔,๐๐๐ 
อนุมัติใหใชจาย 
เงินสะสมในการ
ประชุมสภาฯ 

สมัยสามัญ  วันท่ี 
๑๕ ก.พ. 61 

ถนนเกาะลอย  
หมูท่ี 3 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง 
(งานกอสราง
โครงสราง
พ้ืนฐาน) 
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บัญชจํีานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

มาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 มาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการติดต้ังโซลา

เซลล หมูท่ี 9 
(แผนพัฒนาสามป  
(๒๕60-๒๕๖2) หนา 
64 ขอ 3) 
 

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

๑,๓00,๐00 
อนุมัติใหกันเงิน 

ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ 

วันท่ี ๒๗ ส.ค. ๖๑ 

หลังมัสยิด         
นูรุลฮิดายะห 
(สุเหราแสง
ประทีป) 
หมูท่ี 9 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 

 
 
 

 

           

 

 

 97 
ผด.๐๒ 



 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 มาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 องคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการติดต้ังไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตย
ทางเดินเทาริมคลองลําโพ 
หมูท่ี 2-3  
(แผนพัฒนาสามป  
(๒๕60-๒๕๖2) หนา 
59-60 ขอ 1) 
 
 

ดําเนินการจางเหมาติดต้ังไฟฟาพลังงาน 
แสงอาทิตย ประกอบดวย แผงโซลาเซลล 
ขนาดไมนอยกวา 100 วัตต แบบ Poly 
or Mono Crystalline เสาสูงไมนอยกวา 
4 เมตร ทําจากเหล็กชุบ Galvanize 
ตูควบคุมการทํางาน และระบบควบคุม
การทํางานอัตโนมัติ โคมไฟ LED ขนาดไม
นอยกวา 30 วัตต แบตเตอรี่แรงดันไฟฟา 
12V ขนาดไมนอยกวา 80 AH ความยาว
ไมนอยกวา 1,640 เมตร จํานวน 34 ตน 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบต.ละหาร
กําหนด) 

๑,700,๐00 
อนุมัติใหกันเงิน 

ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ 

วันท่ี ๒๗ ส.ค. ๖๑ 

เลียบคลองลําโพ 
หมูท่ี 2,3 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 

 
 
 

 

           

4 โครงการติดต้ังปาย
ซอย/ถนนในเขตตําบล
ละหาร 
(แผนพัฒนาสามป  
(๒๕60-๒๕๖2) หนา 
68 ขอ 3) 
 
 

ดําเนินการติดต้ังปายบอกชื่อซอย/ถนน         
ในเขตตําบลละหาร จํานวน 100 ปาย 
(ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด) 

1,800,000 
อนุมัติใหกันเงิน 

ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ 

วันท่ี ๒๗ ส.ค. ๖๑ 

พ้ืนท่ี 
ตําบลละหาร 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 มาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 องคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการติดต้ังไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตย
ทางเดินเทาริมคลองลําโพ 
หมูท่ี 2-3  
(แผนพัฒนาสามป  
(๒๕60-๒๕๖2) หนา 
59-60 ขอ 1) 
 
 

ดําเนินการจางเหมาติดต้ังไฟฟาพลังงาน 
แสงอาทิตย ประกอบดวย แผงโซลาเซลล 
ขนาดไมนอยกวา 100 วัตต แบบ Poly 
or Mono Crystalline เสาสูงไมนอยกวา 
4 เมตร ทําจากเหล็กชุบ Galvanize 
ตูควบคุมการทํางาน และระบบควบคุม
การทํางานอัตโนมัติ โคมไฟ LED ขนาดไม
นอยกวา 30 วัตต แบตเตอรี่แรงดันไฟฟา 
12V ขนาดไมนอยกวา 80 AH ความยาว
ไมนอยกวา 1,640 เมตร จํานวน 34 ตน 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบต.ละหาร
กําหนด) 

๑,700,๐00 
อนุมัติใหกันเงิน 

ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ 

วันท่ี ๒๗ ส.ค. ๖๑ 

เลียบคลองลําโพ 
หมูท่ี 2,3 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 

 
 
 

 

           

4 โครงการติดต้ังปาย
ซอย/ถนนในเขตตําบล
ละหาร 
(แผนพัฒนาสามป  
(๒๕60-๒๕๖2) หนา 
68 ขอ 3) 
 
 

ดําเนินการติดต้ังปายบอกชื่อซอย/ถนน         
ในเขตตําบลละหาร จํานวน 100 ปาย 
(ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด) 

1,800,000 
อนุมัติใหกันเงิน 

ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ 

วันท่ี ๒๗ ส.ค. ๖๑ 

พ้ืนท่ี 
ตําบลละหาร 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 

            

 99 
ผด.๐๒ 



 
 
 
 
 
 
 

บัญชจํีานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

มาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 มาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 องคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 1 โครงการกอสรางทาง          

เดินเทา (ถนน คสล.) 
พรอมลาน คสล. ทางเขา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
เกาะลอย หมูท่ี 3 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
๒๕61-๒๕๖4 หนา 175 
ขอ 5) 

ดําเนินการกอสรางทางเดินเทา (ถนน คสล.) 
กวางเฉลี่ย 4.00-6.50 เมตร ยาว 115.00 
เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร พรอมลาน
อเนกประสงค คอนกรีตหนา 0.15 เมตร 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,036.00 ตารางเมตร 
พรอมตีเสนจราจร ไฟกระพริบและสัญญาณ
จราจรบริเวณโรงเรียน ตามแบบท่ี อบต.ละ
หารกําหนด 
 
 

1,200,๐00 
อนุมัติใหกันเงิน    

ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ  

วันท่ี ๒๗ ส.ค ๖๑   

บริเวณ
ทางเขาศูนย

พัฒนา           
เด็กเล็กบาน
เกาะลอย 
หมูท่ี 3 

ตําบลละหาร 

 กองชาง 
 (งานไฟฟาถนน) 

 
 
 

 

           

2 โครงการกอสรางถนน 
คสล. พรอมวางทอระบาย
นํ้า ซอยรอมลี           
โตะอาดํา หมูท่ี 8 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
๒๕61-๒๕๖4 หนา 155
ขอ ๑) 

ดําเนินการกอสรางถนน คสล. ผิวจราจรกวาง   
4.๐๐ เมตร ยาว 440.๐๐ เมตร คอนกรีต
หนา ๐.20 เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า 
คสล. ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60 เมตร 
(มอก.ชั้น 3) พรอมบอพักนํ้า ตามแบบท่ี 
อบต.ละหารกําหนด 
  
 

2,900,๐00 
อนุมัติใหกันเงิน    

ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ  

วันท่ี ๒๗ ส.ค ๖๑    
 

ซอยรอมลี           
โตะอาดํา            
หมูท่ี 8 

ตําบลละหาร 
  
 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 มาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 องคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 3 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติก 
คอนกรีต ซอยขางถนน
รถไฟ หมูท่ี 5 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
๒๕61-๒๕๖4 หนา 146
ขอ ๑) 

ดําเนินการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต ผิวจราจรกวาง 6.๐๐ เมตร  
ยาว 355.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร  
ไหลทางตามสภาพ พรอมวางทอระบายนํ้า 
คสล. ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.80 เมตร 
(มอก.ชั้น 3) พรอมบอพักนํ้าตามแบบท่ี 
อบต.ละหารกําหนด 
 
 

๒,800,๐00 
อนุมัติใหกันเงิน    

ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ  

วันท่ี ๒๗ ส.ค ๖๑   

ซอยขางถนน
รถไฟหมูท่ี 5 
ตําบลละหาร 

 

 กองชาง 
 (งานไฟฟาถนน) 

 
 
 

 

           

4 โครงการกอสรางถนนหิน
คลุก ซอยมิตรภาพ      
หมูท่ี 4 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
๒๕61-๒๕๖4 หนา 144
ขอ ๑) 

ดําเนินการกอสรางถนนหินคลุก ผิวจราจร
กวาง 5.๐๐ เมตร ยาว 215.๐๐ เมตร หิน
คลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พ้ืนท่ีไมนอย
กวา 1,075.00 ตารางเมตร ตามแบบท่ี 
อบต.ละหารกําหนด 
  

 

1,9๐๐,๐00 
อนุมัติใหกันเงิน    

ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ  

วันท่ี ๒๗ ส.ค ๖๑   

ซอยมิตรภาพ 
หมูท่ี 4 

ตําบลละหาร 
  

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน 

            

 
 
 
 
 

ผด.๐๒ 
101 



 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 มาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 องคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 โครงการกอสรางถนนหิน

คลุก ซอยเจะไบ หมูท่ี 7 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
๒๕61-๒๕๖4 หนา 151
ขอ ๑) 

ดําเนินการกอสรางถนนหินคลุก ผิวจราจร
กวาง 4.๐๐ เมตร ยาว 365.๐๐ เมตร ลง
ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.30 เมตร ผิวหินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตรพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
1,460.00 ตารางเมตร ตามแบบท่ี อบต.
ละหารกําหนด 
 

529,221 
อนุมัติใหกันเงิน    

ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ  

วันท่ี ๒๗ ส.ค ๖๑   

ซอยเจะไบ 
หมูท่ี 7 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 

 

            

6  โครงการกอสรางทอ
ระบายนํ้าพรอมบอพัก 
ซอยอาจหาญ หมูท่ี 6 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
๒๕61-๒๕๖4 หนา 147  
ขอ 1) 

ดําเนินการกอสรางทอระบายนํ้า คสล. 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60 เมตร ความ
ยาวรวม230.00 เมตร พรอมบอพักตาม
แบบท่ี อบต.ละหารกําหนด  

 

950,๐00 
อนุมัติใหกันเงิน    

ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ  

วันท่ี ๒๗ ส.ค ๖๑   

ซอยอาจหาญ 
หมูท่ี 6 

ตําบลละหาร 
  

 กองชาง 
 (งานไฟฟาถนน) 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 มาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 องคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7 โครงการกอสรางทอ

ระบายนํ้าพรอมบอพักนํ้า  
ขางมัสยิดนูรุลฮิดายะห 
(แสงประทีป) หมูท่ี 9 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
๒๕61-๒๕๖4 หนา 179 
ขอ 6) 

ดําเนินการกอสรางทอระบายนํ้า คสล. 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.30 เมตร ความ
ยาวรวม51.00 เมตร พรอมบอพัก ตาม
แบบท่ี อบต.ละหารกําหนด 
  
 

200,๐00 
อนุมัติใหกันเงิน    

ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ  

วันท่ี ๒๗ ส.ค ๖๑   

ขางมัสยิด               
นูรุลฮิดายะห 
(แสงประทีป) 

หมูท่ี 9 
ตําบลละหาร 

  

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน 

            

8  โครงการกอสรางสถานี 
สูบนํ้า ซอยวากัฟและหลัง
โรงเรียนสุเหราลากคอน 
หมูท่ี 6 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
๒๕61-๒๕๖4 หนา 172
ขอ 4) 

ดําเนินการกอสรางสถานีสูบนํ้าโครงหลังตา
เหล็ก ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 2.00 
เมตร พรอมประตูระบายนํ้า จํานวน 2 
แหง ตามแบบท่ี อบต.ละหารกําหนด 
  
 

990,๐00 
อนุมัติใหกันเงิน    

ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ  

วันท่ี ๒๗ ส.ค ๖๑   

บริเวณซอย
วากัฟ และ
บริเวณหลัง

โรงเรียนสุเหรา 
ลากคอน 
หมูท่ี 6 

ตําบลละหาร 

 กองชาง 
 (งานไฟฟาถนน) 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 มาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 องคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
9 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟ

เตือนพรอมปายจราจร         
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
๒๕61-๒๕๖4 หนา 
183-184 ขอ 12-13) 

ดําเนินการติดต้ังสัญญาณไฟเตือน,ปาย
จราจรบริเวณเขตชุมชน และติดต้ัง
กระจกมองโคงบริเวณแยก ถนน, ซอยใน
เขตตําบลละหาร    ตามแบบท่ี อบต.ละ
หารกําหนด 
  

๕๐๐,๐00 
อนุมัติใหกันเงิน      

ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ  

วันท่ี ๒๗ ส.ค ๖๑   

บริเวณแยก,             
ถนน, ซอย                                 

ในเขตตําบลละ
หาร 

  

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 

            

 10 โครงการกอสรางปรับปรุง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
เกาะลอย หมูท่ี 3 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 224 
ขอ 15) 

ดําเนินการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานเกาะลอย โดยการทาสีภายนอกและ
ภายในอาคาร ติดต้ังรั้วสเตนเลสดาน
หนาพรอมประตู ตามแบบท่ี อบต.ละ
หารกําหนด 
  
 

498,000   

อนุมัติใหกันเงิน       
ในการประชุมสภาฯ 

สมัยสามัญ  
วันท่ี ๒๗ ส.ค ๖๑   

ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก     

บานเกาะลอย  
หมูท่ี 3 

ตําบลละหาร 

กองการศึกษาฯ 
 (งานระดับกอนวัย

เรียนและ
ประถมศึกษา) 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 มาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 องคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
11 โครงการกอสรางหลังคา

โครงเหล็กคลุมลาน
อเนกประสงค บริเวณหนา
โรงเรียนอิสลามสัมพันธตน
สังกัด หมูท่ี ๒ 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 22๙ 
ขอ 17) 

ดําเนินการกอสรางหลังคาโครงเหล็กคลุม
ลานอเนกประสงค ขนาดกวาง 10.00 
เมตร ยาว 35.00 เมตร พ้ืนท่ีไมนอย
กวา 350.00 ตารางเมตร ตามแบบท่ี 
อบต.ละหารกําหนด 
 

2,169,989 
อนุมัติใหกันเงิน      

ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ  

วันท่ี ๒๗ ส.ค ๖๑   

หนาโรงเรียน
อิสลาม

สัมพันธตน
สังกัด 

หมูท่ี ๒ 
ตําบลละหาร 

 
 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 

            

12 โครงการกอสรางหลังคา
โครงเหล็กคลุมลาน
อเนกประสงค หนามัสยิด 
นูรุลฮิดายะห (แสงประทีป) 
หมูท่ี 9 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 229 
ขอ 7) 
 

ดําเนินการกอสรางหลังคาโครงเหล็กคลุม
ลานอเนกประสงค ขนาดกวาง 8.80 
เมตร ยาว 46.00 เมตร พ้ืนท่ีไมนอย
กวา 404.80 ตารางเมตร ตามแบบท่ี 
อบต.ละหารกําหนด 
  
 

1,077,750 

อนุมัติใหกันเงิน      
ในการประชุมสภาฯ 

สมัยสามัญ  
วันท่ี ๒๗ ส.ค ๖๑   

หนามัสยิด             
นูรุลฮิดายะห 
(แสงประทีป) 

หมูท่ี 9 
ตําบลละหาร 

 

 กองชาง 
 (งานไฟฟาถนน) 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 มาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 องคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
13  โครงการกอสรางเข่ือน 

คสล. ริมคลองลํารี  หมูท่ี 1 
(แผนพัฒนาสามป ๒๕60-
๒๕๖2 หนา 42ขอ 3(1)) 

ดําเนินการกอสรางเข่ือน คสล. ความยาว 
145.00 เมตร สันเข่ือนกวาง 1.20 เมตร 
หนา 0.50 เมตร ตามแบบและรายการ
กอสรางท่ี อบต.ละหารกําหนด 
  
 

4,940,000 
อนุมัติใหกันเงิน    

ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ  

วันท่ี ๒๗ ส.ค ๖๑     

ริมคลองลํารี   
หมูท่ี 1 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 มาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 องคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 1 จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูล

ฝอยแบบอัดทาย 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 188
ขอ 3) 

ดําเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย
แบบอัดทาย เครื่องยนตดีเซล ๖ ลอ ขนาด 
๖ ตัน จํานวน 2 คัน  

4,800,000 
อนุมัติใหกันเงิน    

ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ  

วันท่ี ๒๗ ส.ค ๖๑   

อบต.ละหาร 
 

กองสาธารณสุข 
(งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล) 

 
 
 

 

           

2 จัดซื้อท่ีดินเพ่ือสรางศูนย
บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 192
ขอ 7) 

ดําเนินการจัดซื้อท่ีดินเพ่ือสรางศูนยบริหาร
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จํานวน 1 
แปลง ขนาดไมตํ่ากวา 2 ไร ตาม
รายละเอียดท่ี อบต.ละหารกําหนด 
  
 

8,000,000 
อนุมัติใหกันเงิน    

ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ  

วันท่ี ๒๗ ส.ค ๖๑   

อบต.ละหาร 
 

กองสาธารณสุข 
(งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล) 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 มาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 องคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

3. การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซื้อรถบรรทุกนํ้า 

(ดับเพลิง) 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 210 
ขอ 5) 

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกนํ้า 
ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไม
ตํ่ากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต
สูงสุดไมตํ่ากวา 170 กิโลวัตต จํานวน 1 
คัน 

2,500,000 
อนุมัติใหกันเงิน    

ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ  

วันท่ี ๒๗ ส.ค ๖๑   

อบต.ละหาร 
 

 
 

สํานักงานปลัด 
(งานปองกันภัย
ฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย) 

 
 
 

 

           

2 โครงการติดต้ังกลองวงจร
ปดในเขตพ้ืนท่ีตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 209 
ขอ 3) 

 
 

ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑสําหรับติดต้ังกลอง
วงจรปดบริเวณสํานักงาน อบต.ละหาร และ
ติดต้ังบริเวณจุดเสี่ยงในเขตตําบลละหาร 
ดังน้ี 
1.จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดชนิด
เครือขาย แบบปรับมุมมองสําหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร (Outdoor PTZ Network 
Camera) แบบท่ี ๒ พรอมติดต้ังบริเวณ
พ้ืนท่ีภายนอกอาคารสํานักงาน อบต.ละหาร 
จํานวน ๕ กลอง 

3,052,800 
อนุมัติใหกันเงิน    

ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ  

วันท่ี ๒๗ ส.ค ๖๑    
๔๔๐,๐๐๐ 

พ้ืนท่ี 
ตําบลละหาร 

สํานักงานปลัด 
(งานปองกันภัยฝา 
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย) 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 มาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 องคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  โครงการติดต้ังกลองวงจร

ปดในเขตพ้ืนท่ีตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 209 
ขอ 3) (ตอ) 

 
 

๒.จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงท่ีสําหรับติดต้ังภายนอกอาคาร 
(Outdoor Fixed Network Camera)      
แบบท่ี ๑ พรอมติดต้ังบริเวณจุดเสี่ยง       
ราคากลองละ ๒๒,๐๐๐ บาท 
๓.จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงท่ีสําหรับติดต้ังภายในอาคาร 
(Indoor Fixed Network Camera) แบบท่ี ๒ 
พรอมติดต้ังบริเวณพ้ืนท่ีภายในอาคาร
สํานักงาน จํานวน ๑๐ กลอง ราคากลองละ 
๒๗,๐๐๐ บาท 
๔.จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE 
(PoE L2 Switch) ขนาด ๘ ชอง จํานวน ๑๒ 
เครื่อง ราคาเครื่องละ  9,400 บาท 
๕.จัดซื้ออุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ ๑๖ ชอง 
จํานวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ  ๗๔,๐๐๐ 
บาท 

๑,๗๖๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๗๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๑๒,๘๐๐ 
 
 

74,๐๐๐ 

พ้ืนท่ี 
ตําบลละหาร 

สํานักงานปลัด 
(งานปองกันภัยฝา 
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย) 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 มาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 องคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  โครงการติดต้ังกลองวงจร

ปดในเขตพ้ืนท่ีตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 209 
ขอ 3) (ตอ) 

 

6.จัดซื้ออุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ ๘ ชอง 
จํานวน ๑๐ เครื่อง  เครื่องละ ๒๔,๐๐๐ บาท 
7.จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 
๓๒ น้ิว จํานวน ๑๒ เครื่อง เครื่องละ ๑๓,๐๐๐ 
บาท 

240,๐๐๐ 
 
 

156,๐๐๐ 
 
 

พ้ืนท่ี 
ตําบลละหาร 

สํานักงานปลัด 
(งานปองกันภัยฝา 
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย) 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 มาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 องคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 1 โครงการจัดหาอุปกรณเด็ก

เลนประจําหมูบาน/เครื่อง
ออกกําลังกายสําหรับ
ประชาชนและผูสูงอายุ 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 344 
ขอ 13) 

ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑกีฬา อุปกรณเด็ก
เลนประจําหมูบาน/เครื่องออกกําลังกาย
สําหรับประชาชนและผูสูงอายุ จํานวน 1 
ชุด 
  

๒,๐๐๐,๐00 
อนุมัติใหกันเงิน    

ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ  

วันท่ี ๒๗ ส.ค ๖๑     
 
 

พ้ืนท่ี 
ตําบลละหาร 

กองการศึกษา 
(งานกีฬาและ
นันทนาการ) 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 มาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 องคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 4.2 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 1 โครงการถมดินบริเวณ          

หลังโรงเรียนซอและหศึกษา  
หมูท่ี 7 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 220 
ขอ 1) 

ดําเนินการถมดิน ขนาดกวาง 40.00 
เมตร ยาว 60.00 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 
2.00 เมตร พรอมบดอัดแนน พ้ืนท่ีไมนอย
กวา 2,400.00 ตารางเมตร ตามแบบท่ี 
อบต. ละหารกําหนด  
  
 

2,950,000 
อนุมัติใหกันเงิน    

ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ  

วันท่ี ๒๗ ส.ค ๖๑   

 หลังโรงเรียน               
ซอและหศึกษา  

หมูท่ี 7 
ตําบลละหาร 

 

กองการศึกษาฯ 
 (งานระดับกอน

วัยเรียนและ
ประถมศึกษา)  

 
 
 

 

           

๒ โครงการตอเติมกันสาดศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขันติธรรม 
หมูท่ี ๗ 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 224 
ขอ 15) 

ดําเนินการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขันติธรรม โดยตอเติมกันสาดโครงเหล็ก
หลังคาเมทัลชีท ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๘.๐๐ เมตร ๒ ฝง และขนาดกวาง 
๑.๒๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร พ้ืนท่ีรวมไม
นอยกวา ๕๒.๘๐ ตารางเมตร ตามแบบท่ี 
อบต.ละหาร กําหนด 

๘๙,๐๐๐ 
อนุมัติใหกันเงิน    

ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ  

วันท่ี ๒๗ ส.ค ๖๑   

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขันติธรรม 

หมูท่ี ๗ 
ตําบลละหาร 

กองการศึกษาฯ 
 (งานระดับกอนวัย

เรียนและ
ประถมศึกษา) 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 มาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 องคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
5.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงอาคารสถานท่ีใน
การรับบริการของ อบต.       
ละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 277 
ขอ 7) 

๑.ปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต.ละหาร
โดยการตอเติมและตกแตงหองประชุม
สภาฯ และหองปฏิบัติงานท้ัง 3 ชั้น 
พรอมติดต้ังผามาน ติดต้ังระบบไฟฟา
และอุปกรณ ดังน้ี 
2.จัดซื้อเครื่องโทรศัพทต้ังโตะไรสาย 
สําหรับติดต้ังประจําอาคารใหม จํานวน 
10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,000 บาท   
3.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 24,00 บีทียู พรอม
ติดต้ัง สําหรับติดต้ังภายในอาคารใหม
ของ อบต.ละหาร จํานวน 30 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 32,400 บาท  
4.จัดซื้อระบบเครื่องเสียงพรอมติดต้ัง 
สําหรับหองอบรมและหองประชุมประจํา
อาคารใหม (ชั้น 3) จํานวน 1 ชุด  

3,000,000 
อนุมัติใหกันเงิน     

ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ  

วันท่ี ๒๗ ส.ค ๖๑   
20,000 

 
 

972,000 
 
 
 
 
 

100,000 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด 
(งานบริหารทั่วไป) 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 มาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 องคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
5.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงอาคารสถานท่ีใน
การรับบริการของ อบต.       
ละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 277 
ขอ 7) (ตอ) 

5.จัดซื้อระบบเครื่องเสียงพรอมติดต้ัง สําหรับ
หองประชุมสภา อบต.ละหาร (ชั้น 3) จํานวน 1 
ชุด  
6.จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร สําหรับ
ติดต้ังในหองประชุมสภา และหองประชุมประจํา
อาคารใหม จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
58,000 บาท   
7.จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟาสําหรับ
ติดต้ังในหองประชุมสภา และหองประชุมประจํา
อาคารใหม จํานวน 2 จอ   
ราคาจอละ 9,000 บาท  

300,000 
 
 

116,000 
 
 
 

18,000 
 
 
 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด 
(งานบริหารทั่วไป) 

            

 
 
 
 
 
 
 

ผด.๐๒ 
114 



 

 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 มาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 องคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
5.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๔  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

ประเภทตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           
๒๕61-๒๕๖4 เพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี
1/2561) หนา 46 
ขอ 14) 

ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน          
จํานวน 3 รายการ ประกอบดวย 
๑.โตะพับอเนกประสงค จํานวน ๖๐ ตัว 
ราคาตัวละ ๒,๐๐๐ บาท 
๒.เกาอ้ีบุนวม จํานวน ๒๐๐ ตัว  ราคาตัว
ละ ๗๐๐ บาท 
๓.ชุดรับแขก จํานวน ๑ ชุด  

๒๘๕,๐๐๐ 
อนุมัติใหกันเงิน    

ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ  

วันท่ี ๒๗ ส.ค ๖๑   
 
  

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด 
(งานบริหารทั่วไป) 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.๐๒ 
115 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

(ผด.๐๒/๑) 
 

 
 
 
 
 
       
 
   
 



 
 

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

๑. ครุภัณฑสํานักงาน 
 1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เกาอ้ีสํานักงาน 

จํานวน ๔ ตัว 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง(ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๑) หนาท่ี 
๕๒ ลําดับ ๓๐ 

-พนักพิงและท่ีน่ังข้ึนโครงเหล็กบุฟองนํ้าหุม
หนัง PVC 
-ท่ีวางแขนผลิตจาก PVC ข้ึนรูป 
-ขาเหล็กชุบโครเมียม 5 แฉก ลอไนลอนคู 
-รองรับนํ้าหนักไดไมตํ่ากวา ๘๐ กก. 

10,๐๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒  
หนา ๘๗ 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด 
(งานบริหาร

ท่ัวไป) 

 
 
 

 

           

2 เครื่องพิมพบัตร 
จํานวน ๑ เครื่อง 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง(ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๑) หนาท่ี ๕
1 ลําดับ 28 

-ความละเอียดในการพิม 300x300 จุดตอ
ตางรางน้ิว 
-จํานวนความจุบัตรเตรียมพิมพไมนอยกวา 
100 ใบ 
-จํานวนความจุบัตรท่ีพิมพแลวไมนอยกวา 30 
ใบ 
-ความเร็วในการพิมพบัตรสีขาว-ดํา ไมนอยกวา 
600 ใบตอชั่วโมง 

48,๐๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒  
หนา ๘๗ 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด 
(งานบริหาร

ท่ัวไป) 

            

 

 
 

 116 
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

๑. ครุภัณฑสํานักงาน 
 1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โตะทํางาน 

จํานวน 3 ตัว 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง(ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๑) หนาท่ี ๕
2 ลําดับ 29 

-โตะทํางานเหล็ก โตะ (Top) ยาง พรอม
กระจกปูโตะ 
-ปดขอบ PVC กันกระแทก 
-มี 3 ลิ้นชักขวา และ 1 ลิ้นชักกลาง พรอมท่ี
พักเทา 
-ขนาดไมนอยกวา 121.9x66x75 ซม. 

18,๐๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒  
หนา 88 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด 
(งานบริหาร

ท่ัวไป) 

 
 
 

 

           

๔ เกาอ้ีสํานักงาน 
จํานวน 5 ตัว 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง(ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๑) หนาท่ี 
46 ลําดับ 14 

-พนักพิงและท่ีน่ังข้ึนโครงเหล็กบุฟองนํ้าหุม
หนัง PVC 
-ท่ีวางแขนผลิตจาก PVC ข้ึนรูป 
-ขาเหล็กชุบโครเมียม 5 แฉก ลอไนลอนคู 
-รองรับนํ้าหนักไดไมตํ่ากวา ๘๐ กก. 

1๒,๕๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒  
หนา ๑๐๕ 

อบต.ละหาร กองคลัง 
 (งาน

บริหารงาน
คลัง) 
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 

๑. ครุภัณฑสํานักงาน 
 1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๕ โตะทํางาน 

จํานวน 3 ตัว 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง(ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๑) หนาท่ี 
๔๖ ลําดับ ๑๓ 

-โตะทํางานเหล็ก โตะ (Top) ยาง พรอม
กระจกปูโตะ 
-ปดขอบ PVC กันกระแทก 
-มี 3 ลิ้นชักขวา และ 1 ลิ้นชักกลาง พรอมท่ี
พักเทา 
-ขนาดไมนอยกวา 121.9x66x75 ซม. 

18,๐๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒  
หนา 88 

อบต.ละหาร กองคลัง 
(งาน

บริหารงาน
คลัง) 

 
 
 

 

           

รวม ๕ รายการ  106,500               
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 

๑. ครุภัณฑสํานักงาน 
 1.2 แผนงานการศึกษา 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ เกาอ้ีสํานักงาน 

จํานวน ๒ ตัว 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง(ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๑) หนาท่ี   
๕6 ลําดับ ๔๓ 

-พนักพิงและท่ีน่ังข้ึนโครงเหล็กบุฟองนํ้าหุม
หนัง PVC 
-ท่ีวางแขนผลิตจาก PVC ข้ึนรูป 
-ขาเหล็กชุบโครเมียม 5 แฉก ลอไนลอนคู 
-รองรับนํ้าหนักไดไมตํ่ากวา ๘๐ กก. 

๕,๐๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒  
หนา 12๗ 

อบต.ละหาร กองการศึกษา 
(งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา) 

 
 
 

 

           

2 ตูเหล็กเก็บเอกสาร
บานเลื่อนกระจกใส 
๒ บาน จํานวน ๒ 
หลัง 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง(ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๑) หนาท่ี   
๕6 ลําดับ ๔๔ 

-เปนตูเอกสารเหล็กบานเปดกระจก พรอมชั้น
วางของ 
-ขนาดไมนอยกวา ๔ ฟุต 
-มีแผนชั้นเหล็ก ๒ ชั้น ปรับระดับได 

1๐,๐๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒  
หนา ๑๒๘ 

อบต.ละหาร กองการศึกษา 
(งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา) 
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 

๑. ครุภัณฑสํานักงาน 
 1.2 แผนงานการศึกษา 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โตะทํางาน 

จํานวน ๒ ตัว 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง(ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๑) หนาท่ี   
5๖ ลําดับ 42 

-โตะทํางานเหล็ก โตะ (Top) ยาง พรอม
กระจกปูโตะ 
-ปดขอบ PVC กันกระแทก 
-มี 3 ลิ้นชักขวา และ 1 ลิ้นชักกลาง พรอมท่ี
พักเทา 
-ขนาดไมนอยกวา 121.9x66x75 ซม. 

12,๐๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒  
หนา 129 

อบต.ละหาร กองการศึกษา 
(งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา) 

 
 
 

 

           

รวม ๓ รายการ  27,000               
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

๑. ครุภัณฑสํานักงาน 
 1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เกาอ้ีสํานักงาน 

จํานวน 5 ตัว 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง(ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๑) หนาท่ี   
๕3 ลําดับ 3๓ 

-พนักพิงและท่ีน่ังข้ึนโครงเหล็กบุฟองนํ้าหุม
หนัง PVC 
-ท่ีวางแขนผลิตจาก PVC ข้ึนรูป 
-ขาเหล็กชุบโครเมียม 5 แฉก ลอไนลอนคู 
-รองรับนํ้าหนักไดไมตํ่ากวา ๘๐ กก. 

12,5๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒  
หนา 192 

อบต.ละหาร กองชาง 
(งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน) 

 
 
 

 

           

2 ตูเอกสารหล็กบาน
เลื่อน 5 ชั้น จํานวน 
๒ หลัง 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง(ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๑) หนาท่ี   
๕๒ ลําดับ ๓๑ 

-เปนตูเอกสารเหล็กบานเปดกระจก พรอมชั้น
วางของ 
-ขนาดไมนอยกวา กวาง ๙๐๐ มม.x ลึก ๔๐๐ 
มม. x ความสูง 1,850 มม. 
-มีแผนชั้นเหล็ก ๔ ชั้น ปรับระดับได 

13,2๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒  
หนา 194 

อบต.ละหาร กองชาง 
(งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน) 
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

๑. ครุภัณฑสํานักงาน 
 1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 เครื่อปรับอากาศ 

แบบแยกสวน 
จํานวน ๑ เครื่อง 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง(ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๑) หนาท่ี   
๕3 ลําดับ 3๔ 

จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู พรอม
ติดตั้ง  
๑.ขนาดไมต่ํากวา ๓๐,๐๐๐ บีทีย ู
๒.ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง 
๓.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น 
ขนาดไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร ๕ 
๔.ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงาน
เดียวกัน 
๕.เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เชน แผนฟอก
อากาศ ตะแกรงไฟฟา (Electric grids) หรือเครื่องผลิต
ประจุไฟฟา (Ionizer) เปนตน สามารถดักจับอนุภาค ฝุน
ละออง และอุปกรณสามารถทําความสะอาดได 
๖.มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
๗.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ประกอบดวย
อุปกรณ ดังน้ี 
-สวิตช ๑ ตัว 
-ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไมเกิน 
๑๕ เมตร 

40,2๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒  
หนา 19๓ 

อบต.ละหาร กองชาง 
(งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน) 
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

๑. ครุภัณฑสํานักงาน 
 1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โตะทํางาน จํานวน 

๔ ตัว 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง(ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๑) หนาท่ี   
๕๒ ลําดับ 3๒ 

-โตะทํางานเหล็ก โตะ (Top) ยาง พรอม
กระจกปูโตะ 
-ปดขอบ PVC กันกระแทก 
-มี 3 ลิ้นชักขวา และ 1 ลิ้นชักกลาง พรอมท่ี
พักเทา 
-ขนาดไมนอยกวา 121.9x66x75 ซม. 

24,๐๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒  
หนา 194 

อบต.ละหาร กองชาง 
(งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน) 

 
 
 

 

           

รวม 4 รายการ  89,900               
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร 
๑. ครุภัณฑสํานักงาน 
 1.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานรับผิดชอบ

หลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ เกาอ้ีสํานักงาน 

จํานวน ๔ ตัว 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง(ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๑) หนาท่ี   
๔๒ ลําดับ ๒ 

-พนักพิงและท่ีน่ังข้ึนโครงเหล็กบุฟองนํ้าหุม
หนัง PVC 
-ท่ีวางแขนผลิตจาก PVC ข้ึนรูป 
-ขาเหล็กชุบโครเมียม 5 แฉก ลอไนลอนคู 
-รองรับนํ้าหนักไดไมตํ่ากวา ๘๐ กก. 

๑๐,๐๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒  
หนา ๑๕๕ 

อบต.ละหาร กองสาธารณสุขฯ 
(งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับ
สาธารณสุข) 

 
 
 

 

           

๒ โตะคอมพิวเตอร 
จํานวน ๒ ชุด 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง(ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๑) หนาท่ี   
๔๒ ลําดับ ๒ 

-ผลิตจากไม Particle Board เคลือบผิว 
Melamine 
-ดานขางมีลิ้นชัก พรอมถาดวางคียบอรด 
-มีชองใส Case Computer ได 
-ขนาดไมนอยกวา ๑๒๐x60x75 ซม. 
-เกาอ้ีเบาะและพนักพิงบุดวยฟองนํ้าข้ึนรูปหุม
ดวยหนังเทียมสีดํา 
-ท่ีวางแขนทําจากพลาสติกข้ึนรูปสีดํา 
-สามารถหมุนไดรอบ 
-รองรับนํ้าหนักไดไมตํ่ากวา ๘๐ กก. 

๑๒,๐๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒  
หนา ๑๕๕ 

อบต.ละหาร กองสาธารณสุขฯ 
(งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับ
สาธารณสุข) 
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร 
๑. ครุภัณฑสํานักงาน 
 1.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โตะทํางาน 

จํานวน ๔ ตัว 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง(ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๑) หนาท่ี   
5๖ ลําดับ 42 

-โตะทํางานเหล็ก โตะ (Top) ยาง พรอม
กระจกปูโตะ 
-ปดขอบ PVC กันกระแทก 
-มี 3 ลิ้นชักขวา และ 1 ลิ้นชักกลาง พรอมท่ี
พักเทา 
-ขนาดไมนอยกวา 121.9x66x75 ซม. 

24,๐๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒  
หนา 156 

อบต.ละหาร กอง
สาธารณสุขฯ 
(งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข) 

 
 
 

 

           

๔ โตะพับ
อเนกประสงคสแตน
เลส จํานวน ๕ ตัว 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง(ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๑) หนาท่ี   
43 ลําดับ 4  

-เปนโตะหนาสแตนเลส แบบพับได 
-ขนาดไมนอยกวา กวาง 75 x ยาว 150 ซม. 
X สูง ๗๕ ซม. 

22,5๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒  
หนา 156 

อบต.ละหาร กอง
สาธารณสุขฯ 
(งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข) 

            

รวม ๔ รายการ  68,500               
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 

๑. ครุภัณฑสํานักงาน 
 1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เกาอ้ีสํานักงาน 

จํานวน 3 ตัว 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง(ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๑) หนาท่ี   
58 ลําดับ 50 

-พนักพิงและท่ีน่ังข้ึนโครงเหล็กบุฟองนํ้าหุม
หนัง PVC 
-ท่ีวางแขนผลิตจาก PVC ข้ึนรูป 
-ขาเหล็กชุบโครเมียม 5 แฉก ลอไนลอนคู 
-รองรับนํ้าหนักไดไมตํ่ากวา ๘๐ กก. 

7,5๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒  
หนา ๑80 

อบต.ละหาร กองสวัสดิการ
สังคม 

(งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับ

สังคม
สงเคราะห) 

 
 
 

 

           

2 โตะทํางาน 
จํานวน 3 ตัว 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง(ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๑) หนาท่ี   
58 ลําดับ 49 

-โตะทํางานเหล็ก โตะ (Top) ยาง พรอม
กระจกปูโตะปดขอบ PVC กันกระแทก 
-มี 3 ลิ้นชักขวาและ 1 ลิ้นชักกลาง 
พรอมท่ีพักเทา  ขนาดไมนอยกวา 
121.9x66x75 ซม. 

18,๐๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒  
หนา 180 

อบต.ละหาร กองสวัสดิการ
สังคม 

(งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับ

สังคม
สงเคราะห) 

            

รวม ๒ รายการ  25,500               
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 คอมพิวเตอรแท็ป

เล็ต จํานวน  
๒ เครื่อง 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง(ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๑) หนาท่ี 
48 ลําดับ 20 

-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)ไมนอยกวา 2 
แกนหลัก (2 core)ท่ีมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไมนอยกวา 1.8 GHz 
-มีหนวยความจําหลัก (RAM)ท่ีมีขนาดไมนอย
กวา 2 GB 
-มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 32 GB 
-มีหนาจอสัมผัสแบบ TFT หรือ IPS หรือ PLS 
หรือ SUPER AMOLED 
-มีขนาดหนาจอไมนอยกวา 9.7 น้ิว และมี
ความละเอียดไมนอยกวา 2,048x1,536 
Pixel 
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-
Fi(802.11b/g/n/ac),Bluetooht และ GPS 
-มีอุปกรณเชื่อมตอระบบ 4G หรือดีกวา แบบ
ติดต้ังภายในตัวเครื่อง (built-in) 
-มีกลองดานหนาความละเอียดไมนอยกวา 1.2 
Megapixel 
-มีกลองดานหนาความละเอียดไมนอยกวา 8 
Megapixel 

42,๐๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒  
หนา ๘9 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด 
(งานบริหาร

ท่ัวไป) 
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 เครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน จาํนวน ๑ 
เครื่อง 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง(ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๑) หนาท่ี 
49 ลําดับ 23 

-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๒ แกนหลัก 
(2 core) จํานวน ๑ หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หน่ึง หรือดีกวา ดังน้ี 
(๑)ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาด
ไมนอยกวา ๓ MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไมนอยกวา ๒.๔ GHz 
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาด
ไมนอยกวา 4 GB 
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไมนอย
กวา ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 120 GB จํานวน ๑ หนวย 
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา ๑,๓66x768 
Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 น้ิว 
-มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal)หรือ
ภายนอก (External)จํานวน 1 หนวย 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา ๒ ชอง 
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา ๑ 
ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ 
ชอง 
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fki (IEEE 
802.11b,g,n,ac)และ Bluetooth 

16,๐๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒  
หนา ๘9 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด 
(งานบริหาร

ท่ัวไป) 
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 

2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 เครื่องสํารองไฟฟา 

จํานวน 2 เครื่อง 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง(ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๑) หนาท่ี 
48 ลําดับ 19 

-เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA  11,8๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒  
หนา 90 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด 
(งานบริหาร

ท่ัวไป) 

 
 
 

 

           

4 ชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงาน จาํนวน  
๑ ชุด 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง(ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๑) หนาท่ี 
51 ลําดับ 26 

-ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ท่ีมีลิขสิทธ์ิ
ถูกตองตามกฎหมาย 

11,0๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒  
หนา 90 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด 
(งานบริหาร

ท่ัวไป) 
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 

2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 ชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก  
จํานวน  ๑ ชุด 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง(ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๑) หนาท่ี 
50 ลําดับ 24 

-ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
แบบสิทธิการใชงานประเภทติดต้ังมาจาก
โรงงาน 
 

3,8๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒  
หนา 91 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด 
(งานบริหาร

ท่ัวไป) 
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 

2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 เครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน ๑ เครื่อง 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง(ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๑) หนาท่ี 
49 ลําดับ 21 

-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)ไมนอยกวา ๒ 
แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไมนอยกวา ๓.๕ GHz หรือดีกวา 
จํานวน ๑ หนวย 
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาด
ไมนอยกวา 4 GB 
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา
ขนาดความจุไมนอยกวา ๑ TB หรือชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน ๑ หนวย 
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Nerwork Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ 
ชอง 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา ๓ ชอง 
-มีแปนพิมพและเมาส 
-มีจอภาพ LED หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 
600:๑ และมีขนาดไมนอยกวา ๑๙ น้ิว จํานวน ๑ หนวย 

16,0๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒  
หนา 93 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด 
(งานวางแผน

สถิติและ
วิชาการ) 
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 

2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7 เครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 
๑ เครื่อง 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง(ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๑) หนาท่ี 
49 ลําดับ 22 

-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๒ แกนหลัก (2 
core) จํานวน ๑ หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหน่ึง หรือ
ดีกวา ดังน้ี 
(๑)ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอย
กวา ๒ MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน 
ไมนอยกวา ๓.๐ GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก 
(Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา ๘ แกน หรือ 
(๒)ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอย
กวา ๓ MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน 
ไมนอยกวา 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดใน
กรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง 
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอย
กวา ๘ GB 
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไมนอยกวา ๑ 
TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 
GB จํานวน ๑ หนวย 
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา ๑,๓66x768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 น้ิว 
-มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal)หรือ
ภายนอก (External)จํานวน 1 หนวย 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Nerwork Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ชอง 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 
3 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง 
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fki (IEEE 802.11b,g,n,ac)
และ Bluetooth 

21,0๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ 
หนา 93 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด 
(งานวางแผน

สถิติและ
วิชาการ) 
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 

2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8 เครื่องสํารองไฟฟา 

จํานวน 1 เครื่อง 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง(ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๑) หนาท่ี 
48 ลําดับ 19 

-เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA  5,9๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒  
หนา 94 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด 
(งานวางแผน

สถิติและ
วิชาการ) 

 
 
 

 

           

9 ชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงาน จาํนวน  
2 ชุด 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง(ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๑) หนาท่ี 
51 ลําดับ 26 

-ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ท่ีมีลิขสิทธ์ิ
ถูกตองตามกฎหมาย 

22,0๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒  
หนา 90 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด 
(งานวางแผน

สถิติและ
วิชาการ) 
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 

2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
10 ชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก  
จํานวน  ๒ ชุด 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง(ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๑) หนาท่ี 
50 ลําดับ 24 

-ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
แบบสิทธิการใชงานประเภทติดต้ังมาจาก
โรงงาน 
 

7,600 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒  
หนา 95 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด 
(งานวางแผน

สถิติและ
วิชาการ) 
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 

2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดําเนินก

าร 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 เครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 
๒ (จอภาพขนาดไม
นอยกวา ๑๙ น้ิว)
จํานวน ๒ เครื่อง 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง(ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๑)หนาท่ี 4๗ 
ลําดับ ๑๕ 

-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)ไมนอยกวา ๔ แกนหลัก (๔ core)
จํานวน ๑ หนวย มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอย
กวา ๘ MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา ๓.๒ GHz  
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหน่ึง
หรือดีกวา ดังน้ี 
๑)เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจํา
ขนาดไมนอยกวา ๒ GB หรือ 
๒)มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๒ GB หรือ 
๓)มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๒ GB 
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 
8 GB 
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวาขนาดความ
จุไมนอยกวา 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 240 GB จํานวน ๑ หนวย 
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Nerwork Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา ๓ 
ชอง 
-มีแปนพิมพและเมาส 
-มีจอภาพ LED หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:๑ และ
มีขนาดไมนอยกวา ๑๙ น้ิว จํานวน ๑ หนวย 

๖๐,๐๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ 
หนา ๑๐๖ 

อบต.
ละหาร 

กองคลัง 
(งาน

บริหารงาน
คลัง) 
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑๒ เครื่องพิมพ 

Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน ๑ เครื่อง 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง(ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๑)หนาท่ี 4๗ 
ลําดับ ๑๖ 

-เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer,Copier,Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
-ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet) 
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา ๔,๘๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
หรือ ๑,๒๐๐x๔,๘๐๐ dpi 
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา๓๔ หนาตอนาที 
(ppm) หรือ ๑๕ ภาพตอนาที (ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา ๒๗ หนาตอนาที 
(ppm) หรือ ๑๐ ภาพตอนาที (ipm) 
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี)ได 
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา ๑,๒๐๐x๒,๔๐๐ 
dpi 
-มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
-สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา 
-สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา ๙๙ สําเนา 
-สามารถยอและขยายได ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอรเซ็นต 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา ๑ ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Nfetwork Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง 
-สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย (Wi-Fi) ได 
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา ๑๐๐ แผน 
-สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

๗,9๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ 
หนา 108 

อบต.ละหาร กองคลัง 
(งาน

บริหารงาน
คลัง) 
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 

2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
13 ชุดโปรแกรมจัดการ

สํานักงาน จํานวน  2 ชุด 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง
(ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑) หนาท่ี 
47 ลําดับ 17 

-ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ท่ีมีลิขสิทธ์ิ
ถูกตองตามกฎหมาย 

22,0๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ 
หนา 108 

อบต.ละหาร กองคลัง 
(งาน

บริหารงาน
คลัง) 

 
 
 

 

           

14 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก จํานวน  ๒ ชุด 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง
(ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑) หนาท่ี 
50 ลําดับ 24 

-ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
แบบสิทธิการใชงานประเภทติดต้ังมาจาก
โรงงาน 
 

7,6๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ 
หนา 108 

อบต.ละหาร กองคลัง 
(งาน

บริหารงาน
คลัง) 

            

รวม ๑๔ รายการ  254,600               
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 

2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1  เครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน ๑ เครื่อง 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง
(ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑) หนาท่ี 
49 ลําดับ 22 

-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)ไมนอยกวา ๒ แกนหลัก (2 
core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา ๓.๕ 
GHz หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย 
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาด
ไมนอยกวา 4 GB 
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา
ขนาดความจุไมนอยกวา ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน ๑ หนวย 
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Nerwork Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ 
ชอง 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา ๓ ชอง 
-มีแปนพิมพและเมาส 
-มีจอภาพ LED หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 
600:๑ และมีขนาดไมนอยกวา ๑๙ น้ิว จํานวน ๑ หนวย 

16,0๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ 
หนา 118 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด 
(งานปองกัน
ภัยฝายพล
เรือนและ

ระงับอัคคีภัย) 

 
 
 

 

           

2 ชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงาน จาํนวน  ๑ ชุด 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง
(ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑) หนาท่ี 
51 ลําดับ 27 

-ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ท่ีมีลิขสิทธ์ิ
ถูกตองตามกฎหมาย 

๑๑,0๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ 
หนา 119 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด 
(งานปองกัน
ภัยฝายพล
เรือนและ

ระงับอัคคีภัย) 
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 

2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3  ชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก จํานวน  ๑ ชุด 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง(ครั้งท่ี ๑/
๒๕๖๑) หนาท่ี 50 
ลําดับ 2๕ 

-ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
แบบสิทธิการใชงานประเภทติดต้ังมาจาก
โรงงาน 
 

๓,๘๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒  
หนา ๑๑๙ 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด 
(งานปองกัน
ภัยฝายพล
เรือนและ

ระงับอัคคีภัย 

 
 
 

 

           

รวม ๓ รายการ  30,800               
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 

2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 2.3 แผนงานการศึกษา 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 
๒ (จอภาพขนาดไม
นอยกวา ๑๙ น้ิว)
จํานวน 1 เครื่อง 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง(ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๑)หนาท่ี 54 
ลําดับ 37 

-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)ไมนอยกวา ๔ แกนหลัก (๔ 
core)จํานวน ๑ หนวย มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 
ขนาดไมนอยกวา ๘ MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา ๓.๒ GHz  
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหน่ึงหรือดีกวา ดังน้ี 
๑)เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจําขนาดไมนอยกวา ๒ GB หรือ 
๒)มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๒ GB 
หรือ 
๓)มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๒ GB 
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB 
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา
ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB หรือชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไมนอยกวา 240 GB จํานวน ๑ หนวย 
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Nerwork Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ชอง 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา ๓ ชอง 
-มีแปนพิมพและเมาส 
-มีจอภาพ LED หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 
600:๑ และมีขนาดไมนอยกวา ๑๙ น้ิว จํานวน ๑ หนวย 

30,0๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ 
หนา ๑30 

อบต.ละหาร กองการศึกษา 
(งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา) 

 
 
 

 

           

 140 
ผด.0๒/1

 



 
บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 

2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 2.3 แผนงานการศึกษา 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 เครื่องพิมพชนิด

เลเซอร/ชนิด LED สี
แบบ Network 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)เพ่ิมเติม 
และเปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑)  
หนาท่ี 55  
ลําดับ 40 
 

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอย
กวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที (ppm) 
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอย
กวา 128 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไร
สาย (Wi-Fi) ได 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน 
- สามรถใชได
กับ A4, Letter, Legal และ Custom   

๑0,0๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ 
หนา ๑3๑ 

อบต.ละหาร กองการศึกษา 
(งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา) 
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 

2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 2.3 แผนงานการศึกษา 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 ชุดโปรแกรมจัดการ

สํานักงาน จาํนวน  ๑ ชุด 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง
(ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑)  
หนาท่ี 55 ลําดับ 39 

-ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ท่ีมีลิขสิทธ์ิ
ถูกตองตามกฎหมาย 

๑๑,0๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒  
หนา 131 

อบต.ละหาร กองการศึกษา 
(งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา) 

 
 
 

 

           

4 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก จํานวน  ๑ ชุด 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง
(ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑)  
หนาท่ี 54 ลําดับ 38 

-ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภทติดต้ัง
มาจากโรงงาน 
 

๓,๘๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒  
หนา ๑32 

อบต.ละหาร กองการศึกษา 
(งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา) 

            

รวม ๔ รายการ  54,800               
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 2.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน ๒ เครื่อง 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง(ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๑) หนาท่ี 
44 ลําดับ 5 

-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)ไมนอยกวา ๒ แกนหลัก (2 
core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา ๓.๕ 
GHz หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย 
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาด
ไมนอยกวา 4 GB 
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา
ขนาดความจุไมนอยกวา ๑ TB หรือชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน ๑ หนวย 
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Nerwork Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ 
ชอง 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา ๓ ชอง 
-มีแปนพิมพและเมาส 
-มีจอภาพ LED หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 
600:๑ และมีขนาดไมนอยกวา ๑๙ น้ิว จํานวน ๑ หนวย 

32,0๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒  
หนา 157 

อบต.ละหาร กอง 
สาธารณสุขฯ 
(งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข) 

 
 
 

 

           

2 เครื่องสํารองไฟฟา 
จํานวน 2 เครื่อง 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน 
สี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)เพ่ิมเติม 
และเปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑)  
หนาท่ี 44 ลําดับ 9 

-เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA  11,8๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒  
หนา 15 

อบต.ละหาร กอง 
สาธารณสุขฯ 
(งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข) 
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 

2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 2.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 ชุดโปรแกรมจัดการ

สํานักงาน จาํนวน  2 ชุด 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง
(ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑)  
หนาท่ี 44 ลําดับ 7 

-ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ท่ีมีลิขสิทธ์ิ
ถูกตองตามกฎหมาย 

22,0๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒  
หนา 158 

อบต.ละหาร กอง 
สาธารณสุขฯ 
(งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข) 

 
 
 

 

           

4 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก จํานวน  2 ชุด 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง
(ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑)  
หนาท่ี 43 ลําดับ 6 

-ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภทติดต้ัง
มาจากโรงงาน 
 

7,6๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒  
หนา 158 

อบต.ละหาร กอง 
สาธารณสุขฯ 
(งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข) 

            

รวม ๔ รายการ  73,400               
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ผด.0๒/1

 



 
บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 

3. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
 3.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ กลองถายภาพ ระบบ

ดิจิตอล จํานวน      
๑ เครื่อง 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน  
สี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง(ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๑) หนาท่ี 5๕ 
ลําดับ 41 

กลองถายภาพน่ิงระบบดิจิตอล ความละเอียด
ไมนอยกวา ๑๖ ลานพิกเซล  
-เปนกลองคอมแพค (Compact Digital 
Camera) 
-ความละเอียดท่ีกําหนดเปนความละเอียด ท่ี
เซ็นเซอรภาพ (Image Sensor) 
-มีระบบแฟลชในตัว 
-สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอยาง
สะดวกเมื่อขอมูลเต็มหรือเมื่อตองการเปลี่ยน 
-สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอรได 
-มีกระเปาบรรจุกลอง 

๑๓,๖๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒  
หนา ๑๒๙ 

อบต.ละหาร กองการศึกษา 
(งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา) 

 
 
 

 

           

รวม ๑ รายการ  ๑๓,๖๐๐               
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ผด.0๒/1

 



 
บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 

4. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
 4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ รถพยาบาล (รถตู) 

จํานวน ๑ คัน 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน 
สี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)เพ่ิมเติม 
และเปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑)  
หนาท่ี   45  
ลําดับ 10 

จัดซ้ือรถพยาบาล (รถตู) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 
๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา ๙๐ 
กิโลวัตต  
1.เครื่องยนตดีเซล ๔ สูบ พรอมอุปกรณืตามมาตรฐาน 
2.มีประตูดานหลัง ปด-เปด สําหรับยกเตียงผูปวยเขา-ออก 
3.มีตูเก็บทอ บรรจุกาซไมนอยกวา ๒ ทอ พรอมที่แขวน
นํ้าเกลือ 
4.หองพยาบาลมีตูใสอุปกรณและเวชภัณฑ 
5.มีวิทยุคมนาคม VHF/FM25 วัตตพรอมอุปกรณ 
6.เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพรอมเครื่องขยายเสียง 
7.คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณการแพทย ประกอบดวย 
-เตียงนอนโลหะผสม แบบมีลอเข็น ปรับเปนรถเข็นได 
-ชุดชวยหายใจชนิดใชมือบีบสําหรับเด็กและผูใหญ 
-เครื่อสองกลองเสียงและเครื่องดูดของเหลวใชกับไฟ
รถยนต 
-เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง 
-ชุดปองกันกระดูกคอเคลื่อน 
-ชุดเฝอกลม 
-ชุดใหออกซิเจน แบบ Pipe Line สําหรับสงทอกาซ 
-อุปกรณดามหลังชนิดสั้น 
-เกาอ้ีเคลื่อนยายผูปวยชนิดพับเก็บได 
-เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ 
-เครื่องชวยหายใจอัตโนมัต ิ

2,000,0๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ หนา ๑61 

อบต.ละหาร กอง 
สาธารณสุขฯ 

(งาน
โรงพยาบาล) 

 
 
 

 

           

รวม ๑ รายการ  2,๐๐๐,๐๐๐               
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 

4. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ รถบรรทุก ๖ ลอ 

จํานวน ๑ คัน 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน 
สี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)เพ่ิมเติม 
และเปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑) 
หนาท่ี 54  
ลําดับ 36 

จัดซื้อรถบรรทุก ๖ ลอ กระบะเหล็กติดต้ัง
เครนสลิงขนาด ๕ ตัน พรอมกระเชาไฟเบอรท่ี
ปลายบูมติดต้ังเทาชางหลัง ๑ คู ติดต้ังชุด 
Safety Over Lode  
คุณลักษณะรถยนต 
๑.รถยนตบรรทุก ๖ ลอ ๖ ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมตํ่ากวา ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมตํ่ากวา ๑๗๐ กิโลวัตต 
๒.แบบกระบะเหล็ก 
๓.นํ้าหนักรถรวมนํ้าหนักบรรทุกไมตํ่ากวา 
๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม 
๔.พรอมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ 
คุณลักษณะเครน 
๑.เปนเครนไฮดรอลิคของใหมท่ีไมผานการใช
งานแบบแขวนตรง สามารถยกสูงสุด ๕ ตัน ท่ี
ระยะ ๒.๕๐ เมตร 
๒.กระเชาไฟเบอรท่ีปลายบูมติดต้ังเทาชางหลัง 
๑ คู ติดต้ังชุด Safety Over Lode  
๓.พรอมคูมือการใชงาน 

3,745,0๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ หนา ๑99 

อบต.ละหาร กองชาง   
(งานไฟฟา

ถนน) 
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 

4. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 หลังคารถบรรทุก 

ขนาด ๑ ตัน 
จํานวน ๑ หลัง 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน 
สี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)เพ่ิมเติม 
และเปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑)  
หนาท่ี 45 ลําดับ 12 

จัดซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน 
๑.หลังคาสําเร็จรูป ชนิดทําดวยไฟเบอรกลาส
หรือเหล็ก มีชองลมพรอมกระจกเลื่อน ฝาทาย
เปดแบบโชคอัพ มีท่ีน่ังสองแถว พรอมยางปู
พ้ืนหรือชุดเบาะมาตรฐานน่ังพ้ืน 
 

34,0๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒  
หนา 210 

อบต.ละหาร กอง 
สาธารณสุขฯ 
(งานกําจัด
ขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล) 

 
 
 

 

           

รวม ๒ รายการ  3,779,000               
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 

5. ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 
 5.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เตียงสเตรชเชอร 

จํานวน ๑ เตียง 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน 
สี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)เพ่ิมเติม 
และเปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑) 
หนาท่ี 45 ลําดับ 11 

จัดซื้อเตียงสเตรชเชอร สําหรับรถพยาบาล 
(รถตู)  
 

๔๐,0๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ หนา ๑6๒ 

อบต.ละหาร กอง 
สาธารณสุขฯ 

(งาน
โรงพยาบาล) 

 
 
 

 

           

รวม ๑ รายการ  ๔๐,๐๐๐               
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

6. ครุภัณฑการเกษตร 
 6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เครื่องสูบนํ้า  

จํานวน ๒ เครื่อง 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน 
สี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)เพ่ิมเติม 
และเปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑) 
หนาท่ี 53 ลําดับ 35 

จัดซ้ือเครื่องสูบนํ้า-ปมนํ้าแบบเคลื่อนที่ ขนาด ๑๒ น้ิว พรอม
อุปกรณ 
๑.เครื่องสูบนํ้า 
๑.๑ เครื่องสูบนํ้าเปนแบบ Horizontal Centrifugal Mixed-
flow Pump (SINGLE STAGE) 
1.2 เครื่องสูบนํ้าตองไดมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001-2008 
1.3 เครื่องสูบนํ้าที่เสนอจะตองเปนของโรงงานผูผลิตที่ไดรับ
ใบรับรองระบบ ISO 9001 : 2008 
1.4 เครื่องสูบนํ้าตองเปนชนิดหนาแปลน (FLANGED PUMP) 
๑.๕ ความสามารถในการสูบนํ้าไมนอยกวา ๒๗,๐๐๐ ลิตร/
นาทีที่แรงสูบสงสูงไมนอยกวา ๑๗ เมตร (TOTAL DYNAMIC 
HEAD) 
๑.๖ ประสิทธิภาพของเครื่องสูบนํ้าไมนอยกวา ๗๐% 
1.7 ระบบสูบนํ้าใชระบบลอนํ้าดวยระบบไอเสียจากเครื่องยนต 
(EXHAUST PRIMING) ไมเกิน ๑ นาทีตอเมตรที่ความลึกไมเกิน 
๓ เมตร 
๑.๘ เครื่องสูบนํ้าจะตองมีทอทางดูดขนาดไมนอยกวา ๑๒ น้ิว 
และทอทางสงขนาดไมนอยกวา ๘ น้ิว 
๑.๙ ตัวเรือน (CASING) เปนเหล็กหลอ (Cast Iron) 
1.10 ใบพัด (IMPELLER) เปนทองเหลือง (Bronze) หรือส
แตนเลส (Stainless) 
1.11 เพลา (PUMP SHAFT) เปนเหล็กเหนียว 
1.12 SEALING เปนแบบ Packing Seal 
1.13 รองลื่น (BEARING) เปนแบบลูกปน (Ball Bearing) 
1.14 ระบบหลอลื่นแบบใชนํ้ามัน (Oil-bath-Lubricated) 

๔,00๐,0๐๐ 
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ 
หนา 213 

อบต.ละหาร กองชาง 
(งานบําบัดนํ้า

เสีย) 
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร 
6. ครุภัณฑการเกษตร 
 6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 เครื่องสูบนํ้า  

จํานวน ๒ เครื่อง 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน 
สี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)เพ่ิมเติม 
และเปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑) 
หนาท่ี 53 
ลําดับ 35 (ตอ) 

2. เครื่องยนต 
 2.1 เปนเครื่องยนตดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ไดเรกอิน
เจคชั่น เทอรโบชารจเจอร แบบสูบเรียง, ความจุไมนอย
กวา 6.2 ลิตร 
 2.2 เปนเครี่องยนตที่ไดรับรอง (Certificate) มาตรฐานการ
ควบคุมไอเสีย ของ EPA Tier 2 หรือ EU Stage 2 หรือดีกวา 
2.3 ระบายความรอนดวยนํ้า แบบหมอนํ้ารังผึ้ง และมีพัดลม
ชวยระบายความรอน เปนแบบเปาออกจากเครื่องยนต 
 2.4 กําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 120 แรงมา ตาม
มาตรฐาน ISO, DIN, JIS ที่รอบไมเกิน 1,800 รอบ/นาที และ
เครื่องยนตขนาดแรงบิดไมนอยกวา 550 Nm 
 2.5 มีเกจ VOLTMETER OIL PRESSURE GAUGE,  
TACHOMETER, HOUR METER และ TEMPERATURE GAUG
E พรอมสวิทซเปดหลอดไฟสองสวางทุกเกจ 
 2.6 สตารทตรงดวยไฟฟาแบตเตอรรี ่ขนาด 24 โวลท พรอม
อุปกรณชารตไฟแบตเตอรรี่ขณะใชงาน 
 2.7 ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงมีขนาดความจุไมนอย
กวา 100 ลิตร ติดตั้งอยูในชุดแทนฐานเครื่องสูบนํ้าและมีที่ดู
ระดับนํ้ามันในถัง 
3. การตอและการติดตั้ง 
 3.1 เครื่องยนตและเครื่องสูบนํ้าประกบตอกันเปนชิ้นเดียวกัน
ตามมาตรฐาน SAE3 or SAE4 โดยติดตั้งบนแทนเหล็ก
โครงสรางแข็งแรงและสงกําลังจาก Fly wheel โดยตรงแบบ
ใช Torsionally aluminum alloy disc coupling ตาม 
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร 
6. ครุภัณฑการเกษตร 
 6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 เครื่องสูบนํ้า  

จํานวน ๒ เครื่อง 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน 
สี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔) เพ่ิมเติม 
และเปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑) 
หนาท่ี 53  
ลําดับ 35 (ตอ) 

มาตรฐาน SAE โดยไมมีการชํารุด หรือเสียศูนยตลอดอายุการใช
งาน  
 3.2 เครื่องสูบนํ้า เครื่องยนตและอุปกรณอ่ืน  ๆจะตอง
ประกอบดวยกันบนฐานเหล็กเหนียว (SS410) หนาไมนอย
กวา 6 มม. พับขึ้นรูป, เชื่อมเปนโครงแข็งแรง ความกวางความ
ยาวของฐานเหล็กจะตองมากกวาความกวางและความยาวของ
เครื่องสูบนํ้าและเครื่องยนตที่ประกอบ เขาดวยกัน (จากโรงงาน
ผูผลิตโครงสรางเหล็กที่ไดมาตรฐาน ISO 900:2008  
 3.3 เครื่องสูบนํ้ากับเครื่องยนตดีเซล ติดตั้งบนเทรลเลอรมีฐาน
เหล็กแข็งแรงรองรับมีระบบกันสะเทือนดวยแหนบทั้ง 2 ขาง มีถัง
นํ้ามันขนาดไมนอยกวา 100 ลิตรติดตั้งมาดวย 
 3.4 มีตะขอลากจูงเคลื่อนที่ได พรอมขาตั้งทั้งดานหนาและหลัง
เมื่อออกปฏิบัติงาน  
4. อุปกรณเครื่องสูบนํ้าแตละเครื่อง ประกอบดวย 
 4.1 ทอเหล็กเหนียวหนาจาน 2 ดานขนาด 12 น้ิว ยาวทอน
ละ 1.5 เมตร จํานวน 4 ทอน 
 4.2 ทอเหล็กเหนียวหนาจาน 2 ดานขนาด 12 น้ิว ยาวทอน
ละ 2 เมตร จํานวน 4 ทอน 
 4.3 ประตูนํ้าขนาด 12 น้ิว จํานวน 1 ชุด 
 4.4 ฟุตวาลขนาด 12 น้ิว จํานวน 1 ชุด 
 4.5 ของอ 90 องศา ขนาด 12 น้ิว จํานวน 2 ตัว 
 4.6 ของอ 45 องศา ขนาด 12 น้ิว จํานวน 4 ตัว 
 4.7 ขอตอลวงขยะหนาปมขนาด 12 น้ิว จํานวน 1 ชุด  
 4.8 ประเก็นยางหนาไมนอยกวา 6 ม.ม. นอตและสกรูครบชุด
ตามจํานวน 
 4.9 ชุดเครื่องมือพรอมกลองเครื่องมือ 

    
 
 

 

           

รวม ๑ รายการ  ๔,๐๐๐,๐๐๐               
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