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บญัชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลละหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

  ตามขอบัญญตัฯิ และงบประมาณจาก สปสช. องคการบริหารสวนตําบลละหาร  อําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี 
                  

ลําดบัที ่ ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวนโครงการตาม

แผนพฒันา 
จํานวนโครงการที่ไดรบั

อนุมตั ิ
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการแลวเสร็จ 
จํานวนโครงการที่         

อยูระหวางดําเนนิการ 
จํานวนโครงการที่ไมได

ดําเนินการ/ยกเลกิ 

๑ 
การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพ่ือการอยูอาศยัของประชาชน
อยางมีความสขุ 

59 30 - 27 3 

๒ 
การเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

27 20 11 - 9 

๓ 
การเสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค  
ไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่ม 

12 3 1 - 2 

๔ 
การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา 
ปลอดภัยและยั่งยืน 

86 54 38 - 16 

๕ การพัฒนาการบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพและ
สามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

14 11 7 - 4 

๖ 
การพัฒนา สงเสริม และอนุรักษศิลปะ วฒันธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงาม 

17 10 - 1 9 

รวมทั้งสิ้น 215 128 57 28 43 
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รายงานการติดตามความกาวหนาแผนงาน/โครงการ ตามแผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
  ตามขอบัญญตัฯิ และงบประมาณจาก สปสช. องคการบริหารสวนตําบลละหาร  อําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี 

 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

๑ โครงการกอสรางลานอเนกประสงค 
โรงเรียนอิสลามสมัพันธ สาขา ๑ หมูที่ ๑ 
ดําเนินการกอสรางลานอเนกประสงค ขนาด
กวาง ๓๖.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร 
พ้ืนที่ไมนอยกวา 1,465.00 ตารางเมตร 
ตามแบบที ่อบต.ละหารกําหนด 

หนาโรงเรียน
อิสลามสัมพันธ  
สาขา 1 หมูที ่1  
ตําบลละหาร 

กองชาง พ.ย. 61 -
ก.ย. 62 

- 
 

1,259,๐๐๐ - -  - อนุมัติใหกันเงิน 
ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ ประจําป 

พ.ศ. 2562 
วันที่ 15 ส.ค. ๖2 

- 

2 โครงการกอสรางลานหินคลกุ หมูบาน          
พารวย หมูที่ 2 
ดําเนินการกอสรางลานหินคลุก หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร พื้นท่ีผิวลานไมนอยกวา 
1,113.00 ตารางเมตร ตามแบบท่ี อบต.
ละหารกําหนด 

หมูบานพารวย                      
หมูที่ 2 

กองชาง พ.ย. 61 -
ก.ย. 62 

- 
 

233,๐๐๐ - -  - อนุมัติใหกันเงิน 
ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ ประจําป 

พ.ศ. 2562 
วันที่ 15 ส.ค. ๖2 

- 
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ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 
 

 

ดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

3 โครงการกอสรางลานหินคลกุ หมูบาน 
ภัทรวรรณ หมูที่ 2 
ดําเนินการกอสรางลานหินคลุก ชวงท่ี 1 
กวาง 2.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร            
หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ชวงท่ี 2 
กวาง 4.00 เมตร  ยาว 30.00 เมตร            
หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พืน้ท่ีผิวลาน
ไมนอยกวา 156.00 ตารางเมตร ตามแบบ
ที่ อบต.ละหารกําหนด 

หมูบาน                  
ภัทรวรรณ                      
หมูที่ 2 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง พ.ย. 61 -
ก.ย. 62 

- 
 

32,๐๐๐ - -  - อนุมัติใหกันเงิน 
ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ ประจําป 

พ.ศ. 2562 
วันที่ 15 ส.ค. ๖2 

- 

4 โครงการกอสรางลานแอสฟลทยางพารา                   
หมูบานบัวทองธานพีารค 3 หมูท่ี 2 
ดําเนินการกอสรางลานแอสฟลทยางพารา
กวาง 19.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หินคลุกหนาเฉลีย่ 0.10 
เมตร พื้นที่ผิวลานไมนอยกวา 570.00 
ตารางเมตร ตามแบบที ่อบต.ละหารกําหนด 

หมูบานบัวทอง
ธานีพารค 3                      

หมูที่ 2  
ตําบลละหาร 

กองชาง พ.ย. 61 -
ก.ย. 62 

- 
 

299,๐๐๐ - -  - อนุมัติใหกันเงิน 
ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ ประจําป 

พ.ศ. 2562 
วันที่ 15 ส.ค. ๖2 

- 

5 โครงการกอสรางลานแอสฟลทยางพารา 
หมูบานลภาวัล 8 หมูที่ 2 
ดําเนินการกอสรางลานแอสฟลทยางพารา 
กวาง 10.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
พ้ืนที่ผิวลานไมนอยกวา 300.00 ตาราง
เมตร ตามแบบที ่อบต.ละหารกําหนด 

หมูบานลภาวลั 8           
หมูที่ 2  

ตําบลละหาร 
 

กองชาง พ.ย. 61 -
ก.ย. 62 

- 
 

171,๐๐๐ - -  - อนุมัติใหกันเงิน 
ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ ประจําป 

พ.ศ. 2562 
วันที่ 15 ส.ค. ๖2 

- 
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ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

6 โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะ 
หมูบานบัวทองธานพีารค 5 หมูที ่2 
ดําเนินการกอสรางหองน้ําสาธารณะ ขนาด
กวาง 3.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร พ้ืนที่ 
ไมนอยกวา 15.00 เมตร จํานวน 3 หอง 
ตามแบบที ่อบต.ละหารกําหนด 

หมูบานบัวทอง
ธานีพารค 5                      

หมูที่ 2 
ตําบลละหาร 

กองชาง พ.ย. 61 -
ก.ย. 62 

- 
 

296,๐๐๐ - -  - อนุมัติใหกันเงิน 
ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ ประจําป 

พ.ศ. 2562 
วันที่ 15 ส.ค. ๖2 

- 

7 โครงการกอสรางหลังคาโครงเหลก็คลุม
ลานอเนกประสงคมัสยิดอุลยา หมูที ่3 

ดําเนินการกอสรางหลังคาโครงเหล็กคลมุลาน
อเนกประสงค กวาง 24.00 เมตร ยาว 
12.00 เมตร มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 288.00 
ตารางเมตร ตามแบบที ่อบต.ละหารกําหนด 

ลานมสัยิดอุลยา                      
หมูที่ 3   

ตําบลละหาร 

กองชาง พ.ย. 61 -
ก.ย. 62 

- 
 

1,125,๐๐๐ - -  - อนุมัติใหกันเงิน 
ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ ประจําป 

พ.ศ. 2562 
วันที่ 15 ส.ค. ๖2 

- 

8 โครงการกอสรางหลังคาโครงเหลก็คลุม
ลานอเนกประสงคหมูบานลภาวลั 12 
หมูที่ 3 
ดําเนินการกอสรางหลังคาโครงเหล็กคลมุ
ลานอเนกประสงค กวาง 19.00 เมตร 
ยาว 22.00 เมตร มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
418.00 ตารางเมตร ตามแบบที ่อบต. 
ละหารกําหนด 

หมูบาน 
ลภาวลั 12     

หมูที่ 3 
ตําบลละหาร 

กองชาง พ.ย. 61 -
ก.ย. 62 

- 
 

1,163,๐๐๐ - -  - อนุมัติใหกันเงิน 
ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ ประจําป 

พ.ศ. 2562 
วันที่ 15 ส.ค. ๖2 

- 
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ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

9 โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะ 
หมูบานสชุา หมูที ่5  
ดําเนินการกอสรางหองน้ําสาธารณะ 
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร 
พ้ืนที่ไมนอยกวา 24.00 เมตร จํานวน 5 
หอง ตามแบบที่ อบต.ละหารกําหนด 

หมูบานสชุา                      
หมูที่ 5 

ตําบลละหาร 

กองชาง พ.ย. 61 -
ก.ย. 62 

- 
 

474,๐๐๐ - -  - อนุมัติใหกันเงิน 
ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ ประจําป 

พ.ศ. 2562 
วันที่ 15 ส.ค. ๖2 

- 

10 
 

โครงการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา           
ซอยขางโรงสี หมูที ่2  
ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 230.00 
เมตร หนา 0.07 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร ไหลทางหินคลุกตามสภาพ 
พ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,150.00 
ตารางเมตร ตามแบบที ่อบต.ละหาร
กําหนด 

ซอยขางโรงส ี 
หมูที่ 2 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง พ.ย. 61 -
ก.ย. 62 

- 
 

1,163,๐๐๐ - -  - อนุมัติใหกันเงิน 
ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ ประจําป 

พ.ศ. 2562 
วันที่ 15 ส.ค. ๖2 

- 

11 โครงการกอสรางเขื่อน คสล.เลียบคลอง
ลากคอน หมูที ่4 (ตอจากเดมิ) 
ดําเนินการกอสรางเข่ือน คสล. (ตอจากเดิม) 
ยาว 96.00 เมตร สันเขือ่นกวาง 0.50 
เมตร หนา 0.50 เมตร ตามแบบท่ี  
อบต.ละหารกําหนด 

เลียบคลอง       
ลากคอน  
หมูที่ 4 

ตําบลละหาร 

กองชาง พ.ย. 61 -
ก.ย. 62 

- 
 

2,447,๐๐๐ - -  - อนุมัติใหกันเงิน 
ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ ประจําป 

พ.ศ. 2562 
วันที่ 15 ส.ค. ๖2 

- 
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ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

12 โครงการกอสรางขยายไหลทางถนนดวย
แอสฟลทยางพารา เลียบคลองลากคอน 
(ตั้งแตสะพานเจรญิรัฐ-บริเวณถนนรถไฟ)    
หมูที ่5  
ดําเนินการกอสรางขยายไหลทางถนนดวย
แอสฟลทยางพารา ชวงที่ 1 กวาง 1.00 
เมตร ยาว 905.00 เมตร ชวงท่ี 2 กวาง 
0.80 เมตร ยาว 40.00 เมตร ชวงที่ 3 
กวาง 1.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร พ้ืนที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 1,437.00 ตารางเมตร ตาม
แบบที่ อบต.ละหารกําหนด 

เลียบคลอง 
ลากคอน (ตั้งแต
สะพานเจริญรัฐ-
บริเวณถนนรถไฟ)    

หมูที่ 5 
ตําบลละหาร 

กองชาง พ.ย. 61 -
ก.ย. 62 

- 
 

2,664,๐๐๐ - -  - อนุมัติใหกันเงิน 
ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ ประจําป 

พ.ศ. 2562 
วันที่ 15 ส.ค. ๖2 

- 

13 
 

โครงการกอสรางขยายไหลทางถนนดวย
แอสฟลทยางพารา เลียบคลองลากคอน 
(บริเวณหนาหมูบาน พิชามญชุ) หมูที่ 5  
ดําเนินการกอสรางขยายไหลถนนดวย 
แอสฟลทยางพารา กวาง 1.00 เมตร ยาว 
479.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร 
พ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 479.00 
ตารางเมตร ตามแบบที ่อบต.ละหาร
กําหนด 

เลียบคลอง 
ลากคอน               

(บริเวณหนา
หมูบาน 

พิชามญชุ) 
หมูที่ 5 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง พ.ย. 61 -
ก.ย. 62 

- 
 

914,๐๐๐ - -  - อนุมัติใหกันเงิน 
ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ ประจําป 

พ.ศ. 2562 
วันที่ 15 ส.ค. ๖2 

- 



 
7 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

14 โครงการกอสรางทอระบายน้ําพรอมบอพกั 
ซอยเจริญรัฐ หมูที่ 5  
ดําเนินการกอสรางทอระบายนํ้าขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร พรอมบอพัก 
คสล. ความยาว 344.00 เมตร 2 ฝง 
และปูยางแอสฟลทยางพารา กวาง 5.00 
เมตร ยาว 344.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,720.00 
ตารางเมตรตามแบบที่ อบต.ละหาร
กําหนด 

ซอยเจริญรัฐ 
หมูที่ 5 

ตําบลละหาร 

กองชาง พ.ย. 61 -
ก.ย. 62 

- 
 

3,193,๐๐๐ - -  - อนุมัติใหกันเงิน 
ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ ประจําป 

พ.ศ. 2562 
วันที่ 15 ส.ค. ๖2 

- 

15 
 

โครงการกอสรางเขื่อน คสล.เลียบคลอง 
ลากคอน หมูที ่6 (ตอจากเดมิ) 
ดําเนินการกอสรางเขื่อน คสล. (ตอจาก
เดิม) ยาว 145.00 เมตร สันเข่ือนกวาง 
1.20 เมตร หนา 0.50 เมตร ตามแบบที่ 
อบต.ละหารกําหนด 

เลียบคลอง 
ลากคอน  
หมูที่ 6 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง พ.ย. 61 -
ก.ย. 62 

- 
 

4,976,๐๐๐ - -  - อนุมัติใหกันเงิน 
ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ ประจําป 

พ.ศ. 2562 
วันที่ 15 ส.ค. ๖2 

- 



 
8 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

16 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา  
ซอยขันติธรรม 2 หมูที่ 7 
ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 528.00 
เมตรหนา 0.07 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร ไหลทางหินคลุกตามสภาพ 
พ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 2,640.00 
ตารางเมตร ตามแบบที ่อบต.ละหาร
กําหนด 

ซอยขันติธรรม ๒ 
หมูที่ ๗ 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง พ.ย. 61 -
ก.ย. 62 

- 
 

3,879,๐๐๐ - -  - อนุมัติใหกันเงิน 
ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ ประจําป 

พ.ศ. 2562 
วันที่ 15 ส.ค. ๖2 

- 

17 
 

โครงการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา      
ซอยทองดี หมูที่ 7 
ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 359.00 
เมตร  หนา 0.07 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร ไหลทางหินคลุกตามสภาพ 
พ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,795.00 
ตารางเมตร ตามแบบที ่อบต.ละหาร
กําหนด 

ซอยทองด ี
หมูที่ ๗ 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง พ.ย. 61 -
ก.ย. 62 

- 
 

1,774,๐๐๐ - -  - อนุมัติใหกันเงิน 
ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ ประจําป 

พ.ศ. 2562 
วันที่ 15 ส.ค. ๖2 

- 



 
9 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

 
 
 
 
  
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

18 โครงการกอสรางเขื่อน คสล.เลียบคลองลํารี 
(ตั้งแตบานนายประเสริฐ อินเดริส เปนตน
ไป) หมูที ่8 
ดําเนินการกอสรางเขื่อน คสล. (ตอจาก
เดิม) ยาว 145.00 เมตร สันเข่ือนกวาง 
1.20 เมตร หนา 0.50 เมตรตามแบบที่ 
อบต.ละหารกําหนด 

เลียบคลองลํารี 
(ตั้งแตบาน              

นายประเสริฐ           
อินเดริส  

เปนตนไป) 
หมูที่ 8 

ตําบลละหาร 

กองชาง พ.ย. 61 -
ก.ย. 62 

- 
 

4,976,๐๐๐ - -  - อนุมัติใหกันเงิน 
ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ ประจําป 

พ.ศ. 2562 
วันที่ 15 ส.ค. ๖2 

- 

19 
 

โครงการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(จากบานนายนิรันด เหลือลน-บานนายมาน 
เอี่ยมสะอาด) หมูที่ 8 
ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 109.00 
เมตรหนา 0.07 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร ไหลทางหินคลุกตามสภาพ 
พ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 327.00 
ตารางเมตร ตามแบบที ่อบต.ละหาร
กําหนด 

จากบานนาย             
นิรนัด เหลือลน –

บานนายมาน 
เอี่ยมสะอาด 

หมูที่ 8 
ตําบลละหาร 

 

กองชาง พ.ย. 61 -
ก.ย. 62 

- 
 

448,๐๐๐ - -  - อนุมัติใหกันเงิน 
ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ ประจําป 

พ.ศ. 2562 
วันที่ 15 ส.ค. ๖2 

- 



 
10 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

20 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา  
ซอยนอยปลา หมูที ่8 
ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 410.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร ไหลทางหินคลุกตามสภาพ 
พ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,435.00 
ตารางเมตร ตามแบบที ่อบต.ละหาร
กําหนด 

ซอยนอยปลา 
หมูที่ 8 

ตําบลละหาร 

กองชาง พ.ย. 61 -
ก.ย. 62 

- 
 

1,037,๐๐๐ - -  - อนุมัติใหกันเงิน 
ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ ประจําป 

พ.ศ. 2562 
วันที่ 15 ส.ค. ๖2 

- 

21 
 

โครงการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา  
ซอยสินสขุ หมูที ่8 
ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 410.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร ไหลทางหินคลุกตามสภาพ 
พ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,435.00 
ตารางเมตร ตามแบบที ่อบต.ละหาร
กําหนด 

ซอยสินสขุ 
หมูที่ 8 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง พ.ย. 61 -
ก.ย. 62 

- 
 

1,069,๐๐๐ - -  - อนุมัติใหกันเงิน 
ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ ประจําป 

พ.ศ. 2562 
วันที่ 15 ส.ค. ๖2 

- 



 
11 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

22 โครงการกอสรางเขื่อน คสล.เลียบคลองลํารี 
(บริเวณสุสานจนี) หมูที ่9 
ดําเนินการกอสรางเขื่อน คสล. ยาว 
19.00 เมตร สันเขื่อนกวาง 0.50 เมตร 
หนา 0.50 เมตรตามแบบที ่อบต.ละหาร
กําหนด 

เลียบคลองลํารี 
(บริเวณสุสานจีน) 

หมูที่ 9 
ตําบลละหาร 

กองชาง พ.ย. 61 -
ก.ย. 62 

- 
 

497,๐๐๐ - -  - อนุมัติใหกันเงิน 
ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ ประจําป 

พ.ศ. 2562 
วันที่ 15 ส.ค. ๖2 

- 

23 
 

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหมูบาน                 
ศิรินญา หมูที่ 9 
ดําเนินการกอสรางถนน คสล. ผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร ยาว 189.00 เมตร 
คอนกรีตหนา 0.20 เมตร พื้นที่ผวิจราจร
ไมนอยกวา 1,126.00 ตารางเมตร ไหล
ทางหินคลุกตามสภาพ พรอมวางทอ
ระบายน้ํา คสล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
0.60 เมตร และ บอพักรางวตีามแบบที่ 
อบต.ละหารกําหนด 

ซอยหมูบาน 
ศิรนิญา 
หมูที่ 9 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง พ.ย. 61 -
ก.ย. 62 

- 
 

3,152,๐๐๐ - -  - อนุมัติใหกันเงิน 
ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ ประจําป 

พ.ศ. 2562 
วันที่ 15 ส.ค. ๖2 

- 



 
12 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

24 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา         
ซอยศิริโรจน หมูที ่9 
ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 950.00 
เมตรหนา 0.07 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.50 เมตร ไหลทางหินคลุกตามสภาพ 
พ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา 5,700.00 
ตารางเมตร วางทอระบายนํ้า คสล.ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ตามแบบที่ 
อบต.ละหารกําหนด 

ซอยศริิโรจน 
หมูที่ 9 

ตําบลละหาร 

กองชาง พ.ย. 61 -
ก.ย. 62 

- 
 

10,754,๐๐๐ - -  - อนุมัติใหกันเงิน 
ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ ประจําป 

พ.ศ. 2562 
วันที่ 15 ส.ค. ๖2 

- 

25 
 

โครงการกอสรางเขื่อน คสล. ริมคลองลํารี                
หมูที่ 8 ชวงหลังบริษัท เอส.บ ีเฟอรนิเจอร 
(ตอจากเดิม) 
ดําเนินการกอสรางเขื่อน คสล. ความยาว 
145.00 เมตร สันเขื่อนกวาง 1.20 เมตร 
หนา 0.50 เมตร ตามแบบและรายการ
กอสรางท่ีองคการบรหิารสวนตําบลกําหนด 

รมิคลองลําร ี
ชวงหลังบรษิัท 

เอส.บี 
เฟอรนิเจอร  

หมูท่ี 8 
ตําบลละหาร 

 

กองชาง พ.ย. 61 -
ก.ย. 62 

- 
 

6,400,๐๐๐ - -  - อนุมัติใหกันเงิน 
ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ ประจําป 

พ.ศ. 2562 
วันที่ 15 ส.ค. ๖2 

- 



 
13 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

26 โครงการกอสรางเขื่อน คสล. ริมคลองลํารี                
หมูที่ 1 (ตอจากเดิม) 
ดําเนินการกอสรางเขื่อน คสล. ความยาว 
145.00 เมตร สันเขื่อนกวาง 1.20 เมตร 
หนา  0.50 เมตร ตามแบบและรายการ
กอสรางท่ีองคการบรหิารสวนตําบลกําหนด 

ริมคลองลําร ี 
หมูท่ี 1 

ตําบลละหาร 

กองชาง พ.ย. 61 -
ก.ย. 62 

- 
 

6,400,๐๐๐ - -  - อนุมัติใหกันเงิน 
ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ ประจําป 

พ.ศ. 2562 
วันที่ 15 ส.ค. ๖2 

- 

27 
 

โครงการกอสรางลานศูนยพฒันาเดก็เลก็ 
นะฮฎอตุลอิสลาห หมูที ่2 
ดําเนินการกอสรางลาน จุดท่ี 1 คสล. กวาง
เฉลี่ย 27.50 เมตร ยาว 28.00 เมตร  
หนา 0.20 เมตร หินคลุกหนา 0.20 เมตร 
มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 770.00 ตารางเมตร  
จุดท่ี 2 ลานแอสฟลทยางพารา กวางเฉลี่ย 
10.60 เมตร ยาว 26.50 เมตร แอสฟลท
ยางพาราหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หินคลุก
หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนทีไ่มนอยกวา 
280.00 ตารางเมตร ตามแบบที ่อบต.          
ละหารกําหนด 

ศนูยพัฒนา             
เด็กเล็ก 

นะฮฎอตุล-              
อิสลาห หมูที่ 2 
ตําบลละหาร 

 

กองชาง พ.ย. 61 -
ก.ย. 62 

- 
 

1,277,๐๐๐ - -  - อนุมัติใหกันเงิน 
ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ ประจําป 

พ.ศ. 2562 
วันที่ 15 ส.ค. ๖2 

- 



 
14 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

28 ติดตั้งและขยายเขตวางทอประปา 
ดําเนินการประสานการประปานครหลวง
หรือการขยายเขตประปาบริเวณชุมชน ใน
พ้ืนที่ตําบลละหาร   

บริเวณชุมชนใน 
พ้ืนทีต่ําบล 

ละหาร 

กองชาง ต.ค. 61 -
ก.ย. 62 

- 
 

2,500,๐๐๐ - - -  - - 

29 ติดตั้ง/ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 
ทุกหมูบานในเขตพื้นที ่
ดําเนินการประสานการไฟฟานครหลวง
ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ การขยายเขตปกเสา
พาดสายไฟฟา การติดตั้งหมอแปลง 
เคร่ืองวัดและอุปกรณไฟฟา และอืน่ๆ ในเขต
พ้ืนที่ตําบลละหาร   

ภายในเขต 
ตําบลละหาร 

กองชาง ต.ค. 61 -
ก.ย. 62 

- 
 

500,๐๐๐ - - -  - - 

30 
 

โครงการลอกทอระบายน้ําและดดูส่ิง
ปฏกิูลตําบลละหาร  
ดําเนินการลอกทอระบายน้ําและดูดสิ่ง
ปฏิกูล ตามหมูบานจัดสรรและแหลงชุมชน
ที่มีทอระบายน้ําและปองกันนํ้าทวมขัง 
ตามแบบที ่อบต.ละหารกําหนด 

หมูบานจัดสรร 
และแหลงชุมชน

ในเขตตําบล 
ละหาร 

 

กองชาง ต.ค. 61 -
ก.ย. 62 

- 
 

1,000,๐๐๐ - - -  - - 



 
15 

ยุทธศาสตรที่ ๒ การเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
๒.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลว
เสร็จ 

ระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

๑ โครงการคลองสวยน้ําใส 
ดําเนินการกําจัดวัชพืชและผักตบชวาใน 
ลําคลองพื้นท่ีตําบลละหาร และปรับปรงุ
ภูมิทัศนบรเิวณตลิ่งริคลองตางๆ ตาม
รายละเอียดที่ อบต.ละหารกําหนด 

ลําคลองทุกคลอง 
ในเขตพ้ืนท่ี 
ตําบลละหาร 

กองชาง ต.ค. ๖1 -
ก.ย. 62 

ต.ค. ๖1 - 
ก.ย. 62 

๑,๐00,๐00 
 

๙34,350  - - - - 

๒ กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นทีต่ําบลละหาร 
(คากําจดัขยะมูลฝอย ใหกบั อบจ. 
นนทบุรี) 
ดําเนินการชําระคาธรรมเนียมการกําจัด
ขยะมูลฝอยใหแกองคการบริหารสวน
จังหวดันนทบุรีในการบริหารจัดการดูแล
บอกลบฝงขยะ ในอัตราตามที ่อบจ.นนท
บุรี กําหนด 

สถานที่กําจัดขยะ
มูลฝอยของ  
อบจ.นนทบุร ี

ตั้งอยูท่ี 
ต.คลองขวาง 
อ.ไทรนอย 

กอง
สาธารณสขุฯ 

ต.ค. ๖1 -
ก.ย. 62 

ต.ค. ๖1 - 
ก.ย. 62 

๑,๒00,๐00 
รวมงบหลัง

โอน 
1,4๐๐,๐๐๐.- 

๑,341,764.25  - - โอนเพิ่ม 
20๐,๐๐๐.- 

- 

3 จัดซื้อถังขยะรองรับขยะมูลฝอยในพืน้ที่
ตําบลละหาร 
ดําเนินการจัดซื้อถังขยะรองรบัขยะมูลฝอย
เพ่ือตั้งวางในชมุชน ครัวเรือน ในพ้ืนท่ี
ตําบลละหาร ตามขนาดและแบบที่ อบต.
ละหารกําหนด 

หมูที ่๑-๙ 
ตําบลละหาร 

กอง
สาธารณสขุฯ 

ต.ค. ๖1 -
ก.ย. 62 

- ๑,๐50,๐00 - - -  - - 
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ยุทธศาสตรที่ ๒ การเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
๒.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

๔ โครงการ อถล.ตําบลละหาร รวมผลิตสื่อ
สรางสรรคการจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตราย 
จัดกิจกรรมประกวดแขงขันสือ่สรางสรรค
ดานสิ่งแวดลอม เชน ประกวดเรยีงความ 
ประกวดคําขวัญ ประกวดผลิตเรื่องสั้น 
แขงขันวาดภาพ ฯลฯ 

อบต.ละหาร กอง
สาธารณสขุฯ 

ก.พ.-ม.ิย. 
62 

- ๑00,๐00 - - -  - - 

๕ โครงการชาวละหารรวมใจ ลดมลพิษ
พิชติโรค 
-รณรงคใหความรูถึงประโยชนและโทษของ
มลพิษที่เกิดจากขยะมูลฝอย ใหประชาชนใน
ชุมชนทราบทั้ง ๙ ชุมชน ผานสื่อปาย
ประชาสัมพันธ 
-กิจกรรมขยะสินคาอุปโภค-บริโภคท่ี
จําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน เชน 
น้ําปลา นํ้าตาล ผงซกัฟอก ไขไก ฯลฯ 
จํานวน ๑ ครั้ง/หมูบาน 

หมูที่ ๑-๙ 
ตําบลละหาร 

กอง
สาธารณสขุฯ 

พ.ค.-ก.ย. 
62 

- 
 

๒๐0,๐00 - - -  - - 
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ยุทธศาสตรที่ ๒ การเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
๒.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

6 โครงการชาวละหารรวมใจพทิกัษ
สิ่งแวดลอม 
-จัดอบรมความรู นิทรรศการ ศกึษาดูงาน
ใหแกเด็ก เยาวชน ประชาชนในชมุชน 
ผูประกอบการและเจาของกิจการ 
-ประชาสัมพันธความรูโดยทําปาย เอกสาร 
จดหมาย ฯลฯ ความรูเก่ียวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
-ตรวจสอบ ดูแล จัดการปญหา
สภาพแวดลอมในชุมชนตําบลละหาร 

หมูที่ 1-9 ตําบล
ละหาร 

กอง
สาธารณสขุฯ 

พ.ย. 61 -
ก.ย. 62 

-  200,000 
รวมงบหลัง

โอน 
50,000.- 

- - -  โอนลด 
๑๕๐,๐๐๐.- 

- 
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ยุทธศาสตรที่ ๒ การเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
๒.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

๗ โครงการคดัแยกขยะในชุมชน 
-จัดประชุมคณะทํางานดานบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย เพ่ือหารือ รวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึน้เพ่ือ
จัดทําฐานขอมูล 
-อบรมใหความรูและศึกษาดูงานนอกสถานที่
ใหแกคณะทํางานบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน จํานวน ๑ คร้ัง 
-จัดทําแผนปฏิบตัิการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยชมุชน เพ่ือกําหนดทิศทางและเปาหมาย
ในการดําเนินงาน 
-จัดซื้อ/จัดจาง/จดัหา อปุกรณ/ภาชนะ
รองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทและ
ภาชนะรองรับขยะอันตรายชมุชน 
-จัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายในหมูบาน/
ชุมชนในจุดที่ประชาชนนําขยะมลูฝอย
อันตรายมาทิ้งไดสะดวก 
-รณรงคประชาสัมพันธการคัดแยกขยะมูล
ฝอยผานสือ่ประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ 
เชน แผนพับประชาสัมพันธ ปายไวนิล 
สติ๊กเกอร ฯลฯ 
-ติดตามประเมินผล จัดทํารายงาน 

ชุมชนในตําบล            
ละหารท้ัง ๙ 

หมูบาน 

กอง
สาธารณสขุฯ 

พ.ย. ๖1 -
ก.ย. 62 

พ.ย.-ธ.ค.  
62 

๓๕0,๐00 ๔7,6๐0  - - - - 
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ยุทธศาสตรที่ ๒ การเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
๒.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

8 โครงการพัฒนาศกัยภาพอาสาสมัคร
ทองถิน่รักษโลก (อถล.) ตําบลละหาร 
-อบรมฟนฟูความรูแกอาสาสมัครทองถิ่นรกัษ
โลก (อถล.) ตําบลละหาร 
-จัดการศึกษาดูงานของ อถล.ตําบลละหาร 
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ปละ ๑ คร้ัง 

อบต.ละหาร กอง
สาธารณสขุฯ 

ม.ค.-พ.ค. 
62 

-  350,000 
 

- - -  - - 

9 โครงการรณรงค 
ประชาสัมพันธการคดัแยกขยะ 
ดําเนินกิจกรรมรณรงค ประชาสัมพันธ
สรางจิตสํานึกการจัดการมลูฝอยดวยหลัก 
๓Rs ผานสื่อประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ 
เชน ปายโฆษณาปายประชาสมัพันธ คูมอื
การคัดแยกขยะในครัวเรือน 

ชุมชนในตําบล 
ละหาร  

๙ หมูบาน  
และ 

โรงเรียนในพื้นที ่
ตําบลละหาร 

กอง
สาธารณสขุฯ 

ธ.ค. ๖1 - 
ก.ย. ๖2 

ม.ค. ๖2 ๑๐๐,๐๐๐ 99,999.77  - - - - 

10 โครงการละหารนาอยูโดยการสนบัสนุนให
ประชาชนปรบัปรุงสิ่งแวดลอม หนาบาน 
นามอง 
-อถล.ตําบลละหาร เคาะประตูบานในชมุชน 
สรางความรูความเขาใจดานการรักษา
สิ่งแวดลอม (อถล. ๑ คน : ๑๐ ครัวเรือน) 
-เดินรณรงคดานสิ่งแวดลอม จํานวน ๑ แหง 
-จัดกิจกรรมประกวด หนาบาน นามอง แต
ละหมูบาน จํานวน ๙ หมูบาน 

หมูที่ 1-9 
ตําบลละหาร 

 

กอง
สาธารณสขุฯ 

ม.ค.-ก.ย.  
๖2 

ม.ีค. ๖2 2๐๐,๐๐๐ 5,625  - - - - 
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ยุทธศาสตรที่ ๒ การเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
๒.1 แผนงานเคหะและชมุชน 
 

 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

11 โครงการสรางวนิัยการจดัการขยะในศนูย
พัฒนาเดก็เล็ก 
ดําเนินการจัดทําสื่อความรูการคัดแยกขยะ
และดําเนินกิจกรรมใหความรูความเขาใจ 
สรางความตระหนักแกเด็กปฐมวัย ผูปกครอง 
ตลอดจนผูเก่ียวของในศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 
๗ ศนูย 
-จัดทําถังคัดแยกขยะ ตั้งวางใน ศพด. ท้ัง ๗ 
ศูนย จํานวน ๑ ชุด/ศนูย 

ศพด. ในตาํบล              
ละหารท้ัง ๗ 

ศูนย 

กอง
สาธารณสขุฯ 

ธ.ค. ๖1 - 
ก.ย. ๖2 

- ๒๐0,๐00 
 

- - -  - - 

12 โครงการอาสาสมคัรทองถิ่นรักษโลก 
(อถล.)ตําบลละหาร กบัการจดัการสิ่ง
ปฏกิูลและมูลฝอย การปกปองและรักษา
สิ่งแวดลอม 
-แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมและสนับสนุน
อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก อบต.ละหาร 
-รณรงคประชาสัมพันธการรับสมัคร อถล.
ผานสือ่ตางๆ จํานวน ๙ หมูบาน 
-วัสดุอุปกรณที่ใชในการดําเนินการอถล.
ตําบลละหาร 
-จัดกิจกรรมฝกอบรมบทบาทหนาท่ีของ
อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก (อถล.)ตําบล          
ละหาร จํานวน ๑๐๐ คน 

หมูที่ 1-9 
ตําบลละหาร 

 

กอง
สาธารณสขุฯ 

ต.ค. ๖1 - 
ก.ย. ๖2 

- 150,๐00 
 

- - -  - - 



 
21 

ยุทธศาสตรที่ ๒ การเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
2.2  แผนงานการเกษตร    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

๑ โครงการจดักจิกรรมอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และวันสําคญัตางๆ 
ดําเนินการจัดกิจกรรมอันเนือ่งมาจาก
พระราชดําริ โดยปลูกตนไมและปลอยพันธุ
ปลาในแหลงนํ้าธรรมชาติเพ่ือถวายเปนพระ
ราชกุศล สงเสรมิใหเยาวชนและประชาชนมี
สวนรวมปลูกหญาแฝกหรือปลูกตนไมและ
อนุรักษลําคลองตามพระราชดําร ิ

ตําบลละหาร กองสงเสริม
การเกษตร 

ก.ค.-ส.ค. 
62 

ก.ค.-ส.ค.  
62 

100,๐00 
 

90,913  - - - - 

๒ สนบัสนุนการดําเนินงานอนุรักษพันธุกรรม
พืชอนัเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี
ดําเนินการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากร
ทองถิ่นตามพระราชดําริฯ 

ตําบลละหาร กองสงเสริม
การเกษตร 

พ.ค.-มิ.ย. 
62 

พ.ค.-มิ.ย.  
62 

60,000 39,350  - - - - 

3 โครงการทองถิ่นไทยรวมใจภกัดิ ์รักษพื้นที ่ 
สีเขียว 
ดําเนินการประกวดครอบครัวที่ดําเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอพียง ในการเปนตนแบบ
หรอืแบบอยางท่ีดีสําหรับใหครอบครัวอื่นๆ 
ปฏิบัติตาม โดยคัดเลือกครอบครัวตัวอยาง 
อยางนอยหมูบานละ 1 ครัวเรือน 

อบต.ละหาร 
 

กองสงเสริม
การเกษตร 

ม.ิย.-ก.ค. 
62 

ม.ีค. 
62 

100,000 
รวมงบหลัง

โอน 
78,890 

42,900  - - โอนลด 
21,110 

- 
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ยุทธศาสตรที่ ๒ การเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
2.2  แผนงานการเกษตร 
 
 

 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

4  สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของ
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรประจําตําบลละหาร 
ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติ 
งาน ตามภารกิจของศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตรประจําตําบลละหาร 
เพ่ือขยายโอกาสของเกษตรกรในการเขาถึง
บรกิารของรัฐ และเพื่อใหเกษตรกรสามารถ
สรางสังคมการเรียนรู เพ่ือพัฒนาอาชีพของ
ตนเองอยางมั่นคง 

ในพื้นที ่
ตําบลละหาร 

กองสงเสริม
การเกษตร 

ม.ีค. ๖2 - 5๐,๐๐๐ - - -  - - 

5 โครงการสงเสริมและฝกอบรมการจัดทําปุย
ชีวภาพ ปุยหมักจากมูลสัตวและเศษวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตร 
ดําเนินการฝกอบรมการจัดทําปุยชีวภาพ             
ปุยหมักจากมลูสตัวและเศษวัสดุเหลอืใชเพ่ือ
สงเสริมใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจมาก
ขึ้นมากขึ้น โดยการจัดอบรมใหเกษตรกร
จํานวน 80 คน 

อบต.ละหาร 
 

กองสงเสริม
การเกษตร 

ก.พ.-ม.ีค. 
62 

ม.ค. 62 10๐,๐๐๐ 48,327  - - - - 

6 โครงการฝกอบรมการกําจัดศตัรูพืชโดย
ชีววิธี 
ดําเนินการฝกอบรมการกําจัดศตัรพูืชโดย         
ชีววิธ ีเพื่อสงเสริมใหเกษตรกรมีความรูความ
เขาใจมากขึ้น 

อบต.ละหาร 
 

กองสงเสริม
การเกษตร 

ก.ค.-ก.ย. 
62 

ม.ิย. 62 80,000 2๓,130  - - - - 
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ยุทธศาสตรที่ ๒ การเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
2.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

๑ โครงการอนุรักษพลังงานและสงเสริม
พลังงานทดแทน 
ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมใหเยาวชนและ
ประชาชนมคีวามรูและมีสวนรวมในการ
อนุรักษพลังงาน โดยมีประชาชนเขารวม
โครงการ ไมนอยกวา 100 คน 

อบต.ละหาร 
และศึกษาดูงาน

นอกสถานที ่

สํานักงานปลัด ม.ค.-มี.ค. 
62 

ม.ิย. 62 450,๐00 
 

๒42,545  - - -                                     - 

2 โครงการปรบัปรุงภูมทิศันและดแูลรักษา  
ภูมิทศันบริเวณอาคารสํานกังาน องคการ
บริหารสวนตําบลละหาร 
-เพ่ือเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในเขตชุมชนบริเวณริม
ถนน/ซอย/ทางเดินเทา และอาคารสํานักงาน 
มีความสวยงาม และรมรื่น 
-เพ่ือชวยเพิ่มความเปนธรรมชาติใหแกชุมชน 
-เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับประชาชน และ
ทําใหศาสนสถานมีความรมรื่น สวยงาม 

อาคารสํานักงาน  
อบต./ชุมชน/ 
ริมถนน/ซอย/
ทางเดินเทา/

มัสยดิ/โรงเรียน/
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพื้นที ่        
ตําบลละหาร 

สํานักงานปลัด ต.ค. ๖1 - 
ก.ย. ๖2 

- 150,๐00 
 

- - -  - - 
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ยุทธศาสตรที่ ๓ การเสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่ม 
3.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

1 โครงการฝกอบรมอาชพีใหประชาชนตําบล   
ละหาร 
ดําเนินการฝกอบรมอาชีพใหประชาชนผูสนใจ
ในพื้นที่ เพ่ือเปนการสรางอาชีพ สรางรายได
ใหกับประชาชนในตําบลละหาร 

อบต.ละหาร 
 

กองสวสัดิการ
สังคม 

เม.ย.-ส.ค. 
62 

ก.ค. 62 150,000 47,515  - - -                                     - 

2 โครงการพัฒนาการออกแบบผลติภณัฑและ 
สงเสริมการตลาด 
ดําเนินการฝกอบรมใหกลุมอาชีพและผูท่ีสนใจ
ในพื้นที่ จํานวน 50 คน สามารถออกแบบ
ผลิตภัณฑใหเหมาะสมและเพ่ิมมูลคาใหแก
ผลิตภัณฑ 

อบต.ละหาร 
 

กองสวสัดิการ
สังคม 

ม.ิย.-ก.ย. 
๖2 

- 100,๐00 
 

- - -  - - 
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ยุทธศาสตรที่ ๓ การเสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่ม 
3.2  แผนงานการเกษตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

1 โครงการจดัฝกอบรมและศกึษาดงูานท่ี
ดําเนินการตามแนวพระราชดําร ิ
จัดฝกอบรมและศกึษาดูงานที่ดําเนินการตาม
แนวทางพระราชดําริ 

อบต.ละหาร 
 

กองสงเสริม
การเกษตร 

ม.ค.-ก.พ.  
๖2 

- 400,๐00 
 

- - -  - - 
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน 
4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
 

 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

1 โครงการซอมแผนอพยพหนีไฟแกพนกังาน
และประชาชน 
-เพ่ือใหพนักงานและประชาชนไดรับความรู
เก่ียวกับวิธกีารซอมแผนอพยพหนไีฟ และ
สามารถปฏิบัตไิดอยางถูกตอง 
-เพ่ือใหมีการเตรียมความพรอมและเฝาระวัง
หากเกิดอัคคภียัในสถานที่ทํางาน 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด พ.ค.-ก.ค. 
62 

ม.ค. 62 100,๐00 
 

68,200  - - - - 

2 โครงการซกัซอมแผนปองกนัและบรรเทา 
สาธารณภัย อคัคีภัย ภัยทางถนนและภัย
แลง 
ดําเนินการจัดฝกอบรมซักซอมแผนปองกันฯ 
ใหความรูเกี่ยวกับการซอมแผนอพยพเมื่อเกิด
ภัยอยางถูกวธิ ีและใหมีการเตรียมความพรอม
เฝาระวังหากเกิดสาธารณภัยขึ้น 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด ม.ิย.-ก.ค. 
62 

- 150,๐00 - - -  - - 

3 โครงการปองกนัและการลดอบัุตเิหต ุ          
ทางถนน 
- ดําเนินการจัดตั้งศูนยปฏบิัติการรวมปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศการตางๆ 
เชน เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต หรอื 
เทศกาลอื่นๆ ที่สําคัญตลอดทั้งป 
- ตั้งจุดสกัดก้ันและจัดเจาหนาท่ีประจํา        
ศูนยฯ ตลอด 24 ชม. 

ถนนสาย 
บางบัวทอง – 
สุพรรณบุร ี

ตําบลละหาร 

สํานักงานปลัด ต.ค. 61 -
ก.ย. 62 

ต.ค. 61 -ก.ย. 
62 

100,๐00 
 

65,050  - - - - 
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน 
4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
 

 

 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

4 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกนัภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และศกึษา
ดูงาน 
ดําเนินการฝกอบรม ทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน และศึกษาดูงาน         
ใหพรอมรับสาธารณภัยและภัยพิบัติที่อาจ
เกิดขึ้น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหสมาชิก  
อปพร. ตําบลละหาร 

อบต.ละหาร  
และศึกษาดูงาน

นอกสถานที ่

สํานักงานปลัด พ.ค. - มิ.ย. 
62 

- 300,000 
รวมงบหลัง

โอน 
255,300.- 

- - -  โอนลด 
44,7๐๐.- 

- 

5 โครงการอบรมการใชถังดบัเพลิงและซอม
แผนดบัเพลิงแกเดก็ เยาวชนและ
ประชาชนในพืน้ท่ี 
ดําเนินการจัดฝกอบรมวิธีการใชถงัดับเพลิง   
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิและซอมแผน
ดับเพลิงแกเด็ก เยาวชนและประชาชนใน
พ้ืนที ่

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด พ.ค. - มิ.ย. 
62 

ก.พ. 62 150,๐00 ๑44,375  - - - - 

6 โครงการสงเสริมการใหความรูดาน 
สาธารณภัย อทุกภัย ภัยทางน้ําและวาตภัย 
ดําเนินการจัดฝกอบรมสงเสริมการใหความรู
ดานสาธารณภัย อุทกภัย ภยัทางนํ้าและ            
วาตภัย แกประชาชนทั้ง ๙ หมูบาน 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด ม.ิย. - ก.ค. 
62 

ม.ิย. 62 ๑50,๐00 
รวมงบหลัง

โอน 
9๐,000.- 

68,500  - - โอนลด 
60,๐๐๐.- 

- 
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน 
4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
 

 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

7 โครงการอบรมการใชอปุกรณกูชพีใหแก
เจาหนาทีป่องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
และ อปพร. 
ดําเนินการจัดฝกอบรมการใชอุปกรณกูชีพ 
ใหแกเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย และ อปพร. ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ
จํานวนไมนอยกวา 100 คน 

อบต.ละหาร  
 

สํานักงานปลัด ก.ค. – ส.ค. 
62 

- 100,000 
 

- - -  - - 

8 จัดหาเคร่ืองมือ วัสดแุละอปุกรณสําหรับงาน
ปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
ดําเนินการจัดหาเครื่องมือและครุภัณฑตาม
ความจําเปนและเหมาะสมเพื่อเตรียมความ
พรอมการปองกันและการบรรเทาสาธารณภัย
ที่สามารถปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด ต.ค. 61 - 
ก.ย. 62 

ส.ค. 62 200,000 
รวมงบหลัง

โอน 
๑๙๐,000.- 

๑31,0๐๐  - - โอนลด 
1๐,๐๐๐.- 

- 

9 สนบัสนุนและการบูรณาการเพือ่บรรเทา
ทุกขดานสาธารณภัยใหแกประชาชนใน
พื้นที ่
ดําเนินการสนับสนุนและชวยเหลอืประชาชน
ที่ไดรับความเดือดรอนอันเนื่องมาจาก               
สาธารณภัยตางๆ ที่เกิดขึ้นในเขตตําบล             
ละหาร เชน อุทกภยั วาตภัย อัคคภัีย ภัยแลง 
ภัยหนาว ฯลฯ โดยจายจากเงนิสํารองจาย 

พ้ืนที่ตําบล 
ละหาร 

ทุกหมูบาน 

สํานักงานปลัด ต.ค. 61 -
ก.ย. 62 

ต.ค. 61 -  
ก.ย. 62 

5,000,๐00 
 

38,076.90  - - - - 
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน 
4.2  แผนงานบริหารทั่วไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

๑ โครงการออกหนวยบริการ อบต. เคลื่อนที่ 
พบประชาชน 
ดําเนินการออกหนวยบริการ อบต. เคลื่อนที่ 
ตามหมูบานชุมชนตางๆ ท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลรับผิดชอบ เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกประชาชนในการรับทราบปญหา
ความตองการ และความเดือดรอนของ
ประชาชนบริการดานการชําระภาษี การ
บริการสาธารณสุข การขอใบอนุญาตตางๆ 
ฯลฯ พรอมทั้งประชาสัมพันธผลการ
ปฏิบัติงานและภารกิจหนาทีท่ี ่อบต.  
รับผิดชอบ 

หมูที่ 1-9 
ตําบลละหาร 

สํานักงานปลัด พ.ย. 61 -
ม.ค. 62 

ก.พ. ๖2 100,๐00 
 

21,050  - - - - 
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน 
4.3  แผนงานการศึกษา 
 
 

 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

1 โครงการวันวชิาการเชิงปฏิบตักิาร 
ดําเนินการจัดปฐมนิเทศผูปกครอง เพ่ือให
ผูปกครองไดรับทราบและเขาใจถึง
หลักการ ปรชัญา คติพจน และนโยบาย
การจัดการศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอม
สําหรับเด็กปฐมวัย ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ความคดิเห็นรวมกัน เสริมสรางความ 
สัมพันธที่ดีระหวางผูปกครองกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนา             
เด็กเล็ก  

อบต.ละหาร 
ทั้ง 7 ศูนย 

กอง 
การศึกษาฯ 

พ.ค.-มิ.ย. 
62 

- 8๐,๐๐๐ - - -  - - 

2 โครงการแขงขนักีฬาสีศนูยพฒันาเด็กเลก็ 
ดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาสีศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลละหาร จํานวน 7 ศูนย เพื่อ
เสริมสรางพลานามัยใหแกเด็กปฐมวยัดวย
การเลนกีฬาและการออกกําลังกาย 

อบต.ละหาร กอง 
การศึกษาฯ 

ม.ค.-ก.พ. 
62 

ม.ค. 62 150,000 
 

98,412  - - - - 

3 โครงการพัฒนาและสนับสนุนกจิกรรมของ
ศูนยพฒันาเด็กเลก็สังกัด อบต.ละหาร              
ทั้ง 7 ศูนย 
ดําเนินการจัดโครงการพัฒนาและสนันบสนุน
กิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สงักัด อบต.
ละหาร ทั้ง 7 ศูนย เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเรยีนของเด็กใหมีการพัฒนาในระดับท่ี
สูงขึ้น 

อบต.ละหาร กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 61 – 
ก.ย. 62 

- 250,000 
รวมงบหลัง

โอน 
13,600.- 

- - -  โอนลด 
236,400.- 

- 
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน 
4.3  แผนงานการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

4 โครงการสนบัสนุนอาหารกลางวัน 
ดําเนินการอุดหนุนอาหารกลางวันใหเด็กเล็ก
และนักเรียนตั้งแตชั้นอนุบาล – ชั้นประถม 
ปที่ ๖ ในเขตพ้ืนที ่จํานวน ๔ โรงเรยีน 

เด็กอนุบาลและ 
เด็กนักเรียน  
ป.1-ป.6 

โรงเรยีนในพื้นที่
ตําบลละหาร 

กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 61 -
ก.ย. 62 

ต.ค. 61 - 
ก.ย. 62 

5,988,0๐๐ 5,984,000  - - - - 

5 โครงการสนบัสนุนอาหารเสริม (นม) 
ดําเนินการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให
เด็กเล็กและนักเรียนตั้งแตชั้นอนุบาล – ชั้น
ประถมปที่ ๖ สังกัด สพฐ. จํานวน 4 
โรงเรียน และเด็กปฐมวัยศนูยพฒันาเด็กเล็ก
สังกัด อบต. ละหาร ท้ัง 7 ศนูย 

เด็กเล็ก,เด็ก
อนุบาลและ

นักเรียน  
ป.1-ป.6  
ในพื้นที ่

ตําบลละหาร 

กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 61 -
ก.ย. 62 

ต.ค. 61 -ก.ย. 
62 

3,872,000 
 

๓,231,361.46  - - - - 

6 จัดหาวัสดกุารศกึษาสําหรับนกัเรียนศนูย
พัฒนาเดก็เลก็ตําบลละหาร 
ดําเนินการจัดหาวัสดุการศึกษาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลละหาร เพ่ือชวยเหลือแบงเบา
ภาระคาใชจายของผูปกครองในการจัดความรู
ใหเด็กปฐมวัย เชน จัดซื้อหนังสือตามกลุม
สาระการเรียนรู จัดหาส่ือและอุปกรณการ
เรียนการสอน ฯลฯ เปนตน 

ศูนยพัฒนา     
เด็กเล็ก                    

อบต.ละหาร  
จํานวน ๗ ศูนย 

 

กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 61 -
ก.ย. 62 

ต.ค. 61 -ก.ย. 
62 

150,000 149,994  - - - - 
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4.3  แผนงานการศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

7 โครงการจดัการศกึษาอบรมการรณรงค
เพื่อตอตานและปองกนัยาเสพตดิสําหรบั
เยาวชน (D.A.R.E) 
ดําเนินการจัดอบรมตามโครงการฯ เพ่ือ
ควบคุมการขยายตัวของยาเสพติดและลด
การแพรระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน 
และเพ่ือใหเยาวชนรูทันโทษภัยและวิธีการ
ปองกันยาเสพติด 

อบต.ละหาร กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 61 –
ม.ีค. 62 

พ.ย. 61 – 
ม.ีค. 62 

150,๐๐๐ 
 

99,825  - - - - 

8 โครงการจดังานวันเดก็แหงชาต ิ
ดําเนินการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 
2561 เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดมี
ความสัมพันธ ความสามคัค ีและ
ความสามารถในการรเิร่ิม การแสดงออก
ทางดานสรางสรรคตางๆ 

อบต.ละหาร กอง 
การศึกษาฯ 

ม.ค. 62 - 350,000 
รวมงบหลัง

โอน 
172,900.- 

- - -  โอนลด 
๑77,100.- 

- 

9 โครงการกอสรางทีแ่ปรงฟนสําหรับเดก็
ศูนยพฒันาเดก็เลก็ขนัติธรรม หมูที ่7 
ดําเนินการกอสรางท่ีแปรงฟนสําหรับเด็ก 
ขนาดกวาง 0.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร 
สูง 0.60 เมตร พรอมติดตั้งกอกน้าํทั้งสอง
ฝง พ้ืนที ่คสล. ไมนอยกวา 64.00 ตาราง
เมตร ตามแบบที ่อบต.ละหารกําหนด 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขันติธรรม 

หมูที่ 7 

กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 61 -
ก.ย. 62 

ก.ย. 62 150,000 150,000  - - - - 



 
33 
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4.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
 

 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

๑ โครงการจดัการแขงขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตานยาเสพติด 
ดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตานยาเสพติด เพ่ือสงเสริมสุขภาพ
พลานามัยของเยาวชนและประชาชนใหมี
รางกายสมบูรณแข็งแรง และเสริมสรางความ
สามัคคใีนชุมชน สงเสริมใหเยาวชนใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน 

อบต.ละหาร กอง 
การศึกษาฯ 

ก.พ. - ม.ีค. 
62 

- 600,๐๐๐ 
 

- - -  - - 

๒ โครงการจัดสงนกักีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬา 
ดําเนินการจัดสงนักกีฬา เยาวชน และ
ประชาชน เขารวมแขงขันกีฬาตางๆ เชน 
กีฬา มวก.นนทบุรีคัพ, กีฬาสามัคคีระดับ
อําเภอ ฯลฯ เพ่ือสงเสริมสขุภาพพลานามัยให
แข็งแรง เกิดความสามัคคใีนหมูคณะและใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน 

อําเภอ 
บางบัวทอง/
สนามกีฬา 

จังหวดันนทบุรี 

กอง 
การศึกษาฯ 

ก.พ. - ก.ค. 
62 

- 13๐,๐๐๐ 
 

- - -  - - 

๓ จัดหาวัสดุอปุกรณกีฬาประจําหมูบาน 
ดําเนินการจัดหาวัสดอุุปกรณกีฬา แจกจาย
ใหหมูบานในเขตตาํบลละหารเพ่ือสงเสริม
สุขภาพและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เชน 
ฟุตบอล ตะกรอ ฟุตซอล และวัสด ุเครื่องเลน
ของเด็ก ฯลฯ 

พ้ืนที ่
ตําบลละหาร 
หมูที่ 1-9 

กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 61 -
ก.ย. 62 

- 150,000 - - -  - - 



 
34 
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4.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

๔ โครงการจดัหาอปุกรณเดก็เลนประจํา
หมูบาน/เครื่องออกกําลังกายสําหรับ
ประชาชนและผูสูงอายุ 
ดําเนินการจัดซื้อครภุณัฑกีฬา อุปกรณเด็ก
เลนประจําหมูบาน/เครื่องออกกําลังกาย
สําหรับประชาชนและผูสูงอายุ จํานวน 1 ชุด 

ตําบลละหาร กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 61 -
ก.ย. 62 

- 2,000,000 - - -  - - 
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4.5  แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

1 โครงการฝกอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพ
สตรแีละครอบครวั 
ดําเนินการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศกัยภาพ
กลุมสตรี ครอบครัวและประชาชนทั่วไปใน
ทุกๆ ดาน เชน ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ 

อบต.ละหาร 
และนอกสถานที ่

กองสวสัดิการ
สังคม 

ธ.ค. 61 – 
ม.ีค. 62 

ม.ค. 62 80,000 
 

71,650  - - - - 

2 โครงการสมัมนาเชิงปฏบิตักิารเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในวันผูสูงอายุ 
ดําเนินการฝกอบรมและสัมมนาเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมทํากิจกรรมกลุม
สัมพันธและสันทนาการ 

อบต.ละหาร กองสวสัดิการ
สังคม 

ม.ีค.-มิ.ย. 
62 

- 100,000 
รวมงบหลัง

โอน 
50,000.- 

๕๔,๙๑๐ - -  โอนลด 
50,000.- 

- 

3  โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศกัยภาพ
ทางรางกายและจิตใจผูสูงอายขุองตําบล
ละหาร (สานสายใย) : กิจกรรมใหความรู
ดานการดูแลสขุภาพกายและใจแก
ผูสูงอายุและผูดูแลผูสูงอาย ุ
 ดําเนินการฝกอบรมใหแกผูสูงอายแุละ
ผูดูแลโดยการอบรมจากวิทยากรที่มีความรู 
ความสามารถ และการดูงานนอกสถานที่ 
เพ่ือสงเสรมิใหผูสูงวัยไดอยูอยางมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีด ี

ตําบลละหาร 
และนอกสถานที ่

กองสวสัดิการ
สังคม 

ม.ค.-พ.ค  
62 

ก.พ. ๖2 150,000 ๑3,800  - - - - 
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ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

4  โครงการสรางเสริมสุขภาพกาย บริหาร
ใจสูวัยผูสูงอายุ 
 ดําเนินการอบรมใหความรูเร่ืองการเตรยีม
ความพรอมเขาสูวัยผูสูงอาย ุเพื่อให
ผูสูงอายุมีการรวมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
และซอมเสรมิสุขภาพ 

อบต.ละหาร กองสวัสดิการ
สังคม 

ม.ิย.-ส.ค. 
62 

ม.ิย. 62 90,000 25,640  - - - - 

5  โครงการสานสัมพันธสายใยรักผูพิการ 
 ดําเนินการอบรมเพ่ือใหคนพิการ ญาติหรือ
ผูดูแลคนพิการ อสม. ผูนําชุมฃน มีความรูใน
สิทธิพ้ืนฐานของผูพิการตามกฎหมาย และ
สามารถขอรับความชวยเหลอืตามสภาพ
ความตองการของคนพิการ 

อบต.ละหาร กองสวัสดิการ
สังคม 

ต.ค. 61 - 
ก.ย. 62 

พ.ย. ๖๑ 100,000 9,200  - - - - 
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน 
4.6  แผนงานงบกลาง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

1 สนบัสนุนกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ
ระดับทองถิ่น (สปสช.) 
สมทบงบประมาณเขากองทุนหลักประกัน
สุขภาพองคการบริหารสวนตําบลละหาร  
เพ่ือนําไปใชจายดานการดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ 
ในพื้นที่เก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพ  
การปองกันโรค การฟนฟูสมรรถภาพ  
การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก  
การเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัตใินพื้นที ่

ตําบลละหาร กอง
สาธารณสขุฯ 

พ.ย. 61 - 
ก.ย. 62 

ม.ค. 62 500,000 491,917.50  - - - - 

2 สนบัสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
ดําเนินการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ใหแกผูสูงอายใุนการดํารงชีวิตในเบื้องตนได
ทันทวงทีอยางตอเนื่อง เพียงพอและทั่วถึง
ทุกรายตามอตัราท่ีมีสิทธิ์ไดรับ 

ตําบลละหาร กองสวัสดิการ
สังคม 

ต.ค. 61 - 
ก.ย. 62 

ต.ค. 61 -  
ก.ย. 62 

เงินอุดหนุนท่ัวไป
ระบุวตัถุประสงค 

20,000,000 

เงินอุดหนุนท่ัวไป
ระบุวัตถุประสงค 

๑7,086,100 

 - - - - 

3 สนบัสนุนเบี้ยยังชีพคนพกิาร 
ดําเนินการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ใหแกผูพิการในการดํารงชีวิตในเบ้ืองตนได
ทันทวงทีอยางตอเนื่อง เพียงพอและทั่วถึง
ทุกรายตามอตัราท่ีมีสิทธิ์ไดรับ 

ตําบลละหาร กองสวัสดิการ
สังคม 

ต.ค. 61 - 
ก.ย. 62 

ต.ค. 61 - 
ก.ย. 62 

เงินอุดหนุนท่ัวไป
ระบุวตัถุประสงค 

5,400,000 

เงินอุดหนุนท่ัวไป
ระบุวัตถุประสงค 

4,170,400 

 - - - - 
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน 
4.6  แผนงานงบกลาง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

4 สนบัสนุนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 
ดําเนินการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ใหแกผูปวยเอดสในการดํารงชีวิตใน
เบ้ืองตนไดทันทวงทีอยางตอเนือ่ง เพียงพอ
และท่ัวถึงทุกรายตามอัตราที่มีสิทธิ์ไดรับ 

ตําบลละหาร กองสวัสดิการ
สังคม 

ต.ค. 61 - 
ก.ย. 62 

ต.ค. 61 - 
ก.ย. 62 

เงินอุดหนุนท่ัวไป
ระบุวตัถุประสงค 

90,000 

เงินอุดหนุนท่ัวไป
ระบุวัตถุประสงค 

42,000 

 - - - - 
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน 
4.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

1 โครงการสมัมนาเชิงปฏบิติัการเพื่อพฒันา
ศูนยพฒันาครอบครัวในชุมชนตาํบลละหาร 
ดําเนินการฝกอบรมใหแกคณะกรรมการ
และสมาชิกศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 
โดยการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ และการดู
งานนอกสถานที่เพื่อสงเสริมใหสมาชิกศูนย
พัฒนาครอบครัวไดพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง 

ตําบลละหาร กองสวสัดิการ
สังคม 

เม.ย.-ก.ค.  
62 

- 100,000 - - -  - - 
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน 
4.8  แผนงานสาธารณสุข 
 
 

 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

1 โครงการควบคุมปองกนัโรคพิษสนัุขบา 
และการทําหมันแมว, สุนขัในพื้นที ่
ดําเนินการฉีดวัคซนีควบคุมปองกันโรคพิษ
สุนัขบาและทําหมันแมว, สุนขั ลดความเสี่ยง
การติดเชื้อโรคพิษสุนขับาจากสตัวสูคน 

หมูที่ 1 - หมูท่ี 9 
ตําบลละหาร 

กองสงเสริม
การเกษตร 

ม.ีค. - พ.ค. 
62 

เม.ย. ๖2 100,000 43,025  - - - - 

2 โครงการควบคุมปองกนัโรคไข หวัดนก 
ดําเนินการรณรงคประชาสัมพันธการปองกัน
และควบคุมการแพรระบาดของโรคไขหวัดนก
โดยจัดทําปาย, แผนพับ และสือ่
ประชาสัมพันธตางๆ 

ตําบลละหาร กองสงเสริม
การเกษตร 

พ.ค. 61-
ม.ค. 62 

ก.ค. ๖2 70,000 18,000  - - - - 

3 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 
กจิกรรม : สงเสริมการบําบดัฟนฟูผูตดิ/ผู
เสพยาเสพตดิ และกิจกรรมสงเสริมการ
ฝกอบรมอาชีพใหแกผูผานการบาํบดัฟนฟ ู
-ดําเนินการจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธ
การสรางจิตสํานึกตอตานยาเสพตดิ ผานสือ่
ประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ 
-ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมการบําบัด
ฟนฟูผูติดยาเสพตดิ/ผูเสพยาเสพติดและ
กิจกรรมการสงเสริมการฝกอบรมอาชีพใหแก
ผูที่ผานการบําบัดฟนฟ ูโดยการจัดคายบําบัด
ฟนฟูและฝกอาชีพ จํานวน 15 วนั เปาหมาย 
50 คน จํานวน 1 คร้ัง 

อบต.ละหาร กอง
สาธารณสขุฯ 

ต.ค. 61- 
ก.ย. 62 

- 300,000 
เงนิอุดหนุน 

กถ. 
325,000 

 

- - -  - - 
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน 
4.8  แผนงานสาธารณสุข 
 

 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

4 โครงการรณรงคและสงเสริมสื่อการ
ประชาสัมพันธถึงโทษภัยของยาเสพตดิ 
ดําเนินการจัดทําสื่อตางๆ เชน เอกสารแผน
พับ/ปายโฆษณา ประชาสัมพันธใหความรูแก
ผูที่เก่ียวของไดรูถึงโทษภัยของยาเสพติด 

ตําบลละหาร กอง
สาธารณสขุฯ 

ม.ีค. - ส.ค.  
62 

ส.ค. ๖2 50,000 38,250  - - - - 

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

โรงเรียนในพื้นที่
ตําบลละหาร 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

เม.ย. - ส.ค. 
62 

- 200,000 
รวมงบหลัง

โอน 
0.- 

- - -  โอนลด 
200,๐๐๐.- 

 

- 

6  โครงการบริการสาธารณสุขเคลือ่นที ่
 - จัดกิจกรรมการออกใหบริการสาธารณสุข
เคลื่อนที่ในชุมชนเขตตําบลละหาร จํานวน 9 
หมูบาน 
 - สอนสขุศกึษา/อบรม ใหความรูเก่ียวกับ
สุขภาพ และโรคตางๆ ใหแกประชาชนทุก
กลุมวยั 

ชุมชนในเขต
ตําบลละหาร 
หมูท่ี 1-9 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

ต.ค. 61 - 
ก.ย. 62 

ม.ค. 62 100,000 
 

22,๒11.60  - - - 
 

- 
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน 
4.8  แผนงานสาธารณสุข 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

7  โครงการรณรงคปองกันโรคเอดสและ
โรคตดิตอทางเพศสัมพนัธ 
- จัดอบรมใหความรูแกเด็กและเยาวชน ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนทุกโรงเรียนในเขต
พ้ืนท่ีตําบลละหาร จาํนวน 4 โรงเรียน 
- จัดทําสือ่ประชาสัมพันธรูปแบบตาง ๆ เชน 
ปาย เอกสาร แผนพับ ฯลฯ เผยแพรแกเด็ก
และเยาวชน ประชาชนในเขตตําบลละหาร
ทุกหมูบาน/ชุมชน 
- จัดซือ้วสัดอุุปกรณทางการแพทย เพ่ือ
ปองกันโรคเอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 

โรงเรียนมัธยมใน
เขตตําบลละหาร 

จํานวน 
4 โรงเรียน 

กอง
สาธารณสขุฯ 

ต.ค. 61 - 
ก.ย. 62 

ส.ค. 62 250,000 
 

77,600  - - - - 
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน 
4.8  แผนงานสาธารณสุข 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

8 โครงการรณรงคปองกนัโรคติดตอและโรค
ไมติดตอ 
- รณรงค ประชาสัมพันธ ผานสือ่ เชน จัดทํา
ปายประชาสัมพันธ เอกสารความรู จดหมาย
ขาว เสียงตามสายหอกระจายขาว ฯลฯ 
- อบรมใหความรูเด็ก เยาวชน ประชาชนใน
ชุมชน 
- กิจกรรมรณรงค ประชาสัมพนัธ เชิงรุกตาม
สถานที่ตางๆ เก่ียวกับโรคติดตอและโรคไม
ติดตอ โรคอุบัตใิหม อุบัตซํ้ิา โรคประจําถิ่น 
ตามสถานการณโรค 
- ดําเนินการควบคุมโรครวมกับภาคีเครือขาย
สุขภาพ กรณีเกิดโรคระบาด 
- จัดหาวสัด ุอุปกรณ น้ํายา และวสัดุ
วิทยาศาสตรการแพทยสนับสนุนประชาชน 
ในการปองกัน ควบคุมโรค 

ครัวเรือน ชุมชน 
หมูบานจัดสรร 
สถานที่ราชการ 

สถาน
ประกอบการ 

โรงเรียน            
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก และสถานท่ี
อื่นๆ ในพ้ืนที่
ตําบลละหาร  
หมูที่ ๑-๙ 

กอง
สาธารณสขุฯ 

ต.ค. 61 - 
ก.ย. 62 

ต.ค. 61 - ก.ย. 
62 

250,000 ๑8๙,136.42  - - - - 
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน 
4.8  แผนงานสาธารณสุข 
 

 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

9 โครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่จําหนาย
อาหารและสะสมอาหาร 
- อบรมใหความรู ศกึษาดูงานใหแก
ผูประกอบการ เจาของกิจการ รานจําหนาย
อาหาร แผงลอยจําหนายอาหาร ผูประกอ
เลี้ยงอาหารในโรงอาหารในสถานศึกษา 
โรงงาน หมูท่ี 1-9 ตําบลละหาร จํานวน 
100 คน 
 - รณรงคประชาสัมพันธดวยสือ่ตางๆ เชน 
ปาย แผนพับ ฯลฯ 
 - จัดซือ้น้ํายา วสัด ุอุปกรณ วัสดุ
วิทยาศาสตรทางการแพทย 

ผูประกอบกิจการ 
เจาของกิจการ 
รานจําหนาย 

อาหาร แผงลอย 
จําหนายอาหาร 
ผูประกอบการ 
อาหารในโรง 
อาหารใน

สถานศึกษา 
โรงงาน หมูที่ 1-9

ตําบลละหาร 

กอง
สาธารณสขุฯ 

ธ.ค. 61 -
ก.ย. 62 

- 200,000 
 

- - -  - - 

10  โครงการรณรงคพนหมอกควนัและทําลาย
แหลงเพาะพันธยุงลายปองกนัโรค
ไขเลือดออก 
 - จัดกิจกรรมการพนหมอกควันและทําลาย
แหลงเพาะพันธยุงลายใหครอบคลมุเขตพื้นที่
ทุกหมูบาน/ชุมชนในตําบลละหาร ไมนอย
กวา 3 คร้ัง/ป 
 - จัดซื้อ/จัดหา วัสดอุุปกรณ วัสดนุ้ํามัน 
เชื้อเพลิงและหลอลื่น และวัสดุวทิยาศาสตร
ทางการแพทยท่ีจําเปนใหเพียงพอ  

หมูที่ 1-9 
ตําบลละหาร 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

ต.ค. 61 – 
ก.ย. 62 

ต.ค. 61 – 
ก.ย. 62 

150,000 
 

92,730  - - - - 
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน 
4.8  แผนงานสาธารณสุข 
 

 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

11 โครงการรณรงคใหความรูเรื่องโรค
ไขเลือดออก 
- จัดทําสื่อความรูตางๆ เชน ปายโฆษณา 
แผนพับ เอกสาร ฯลฯ เผยแพรใหประชาชน
ในชมุชน/หมูบาน ท้ัง 9 หมูบานในตําบล          
ละหาร 
 - จดักิจกรรมเดินรณรงคหรือนิทรรศการให
ความรูแกประชาชนในเขตพ้ืนท่ีในวนัสําคัญ
หรืองานสําคญั 

หมูที่ ๑-๙ 
ตําบลละหาร 

กอง
สาธารณสขุฯ 

ต.ค. 61 -
ก.ย. 62 

ส.ค. 62 100,000 
 

40,736  - - - - 

12  โครงการกองทุนเพื่อการดแูลผูสงูอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง 
 - สนับสนุน/สมทบการดําเนินงานเพ่ือการ
ดูแลผูสูงอายุที่มภีาวะพ่ึงพิงตําบลละหาร 
 - เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานกองทุนเพื่อ
การดูแลผูสูงอายุทีม่ีภาวะพึ่งพิงตําบลละหาร 
เชน คาเดินทางไปราชการของเจาหนาที/่
คณะกรรมการ คาดําเนินการสํารวจ/คนหา
ขอมลูของผูสูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิง คาวัสด/ุ
อุปกรณตางๆ ที่จําเปน 

หมูที่ ๑-๙ 
ตําบลละหาร 

กอง
สาธารณสขุฯ 

ต.ค. 61 -
ก.ย. 62 

- 200,000 
รวมงบหลัง

โอน 
0.- 

- - -  โอนลด 
200,000.- 

- 
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน 
4.8  แผนงานสาธารณสุข 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

13 โครงการอดุหนนุกิจกรรมการพฒันา
ปองกนัและแกไขปญหายาเสพตดิในเดก็
และเยาวชน 
 - จัดกิจกรรมใหความรูและฝกทักษะการ
ปฏิเสธยาเสพติด 
 - อุดหนุนงบประมาณแกหนวยงาน
ราชการ เชน โรงเรียน หรือ กลุม
ประชาชน ในการดําเนินการแกไขปองกัน
ปญหายาเสพตดิ จํานวน 50,000 บาท/
แหง  

โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในเขตพ้ืนที ่

ตําบลละหาร 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

ต.ค. 61 -
ก.ย. ๖2 

พ.ค. 62 
 
 

 

 
 

 
 

 

2๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - - - - 
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน 
4.8  แผนงานสาธารณสุข 
 
 

 
 
 

 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

14 โครงการตอนรับสมาชิกใหมในชุมชน 
มารดาหลังคลอดในตําบลละหารไดรับการเยีย่ม
บาน ไดรบัคําแนะนาํในการดูแลตนเองและ
ทารกแรกเกดิ พรอมรับชดุสาธติในการเลีย้งดู
ทารกแรกเกดิ จํานวนไมต่าํกวา 50 คน 

หมูที่ 1-9  
ตําบลละหาร 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

ต.ค. 61 -
ก.ย. ๖2 

ม.ิย. 62 
 

30,000 
(งบ สปสช.) 

 
 

 

๓๐,๐๐๐  - - - - 

15 โครงการสงเสริมทันตสุขภาพเดก็กอนวัย
เรียนและเดก็ปฐมวัย 
จัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการแปรงฟนท่ี         
ถูกวิธี การรูจักการใชอุปกรณการแปรงฟน  
โรคฟนผุและโรคในชองปาก แกเดก็กอนวัย
เรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและเด็กปฐมวัยใน
โรงเรียนเขตพ้ืนที ่

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพื้นที ่
จํานวน ๗ ศูนย 
และโรงเรียนเขต

พ้ืนที่ จํานวน           
๗ แหง 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

พ.ค.-ส.ค.  
๖2 

ส.ค. 62 114,853 
(งบ สปสช.) 

 
 

 

74,450  - - - - 

16 โครงการรณรงคกําจดัเหาเพื่อพัฒนาการ 
สมวัย 
จัดกิจกรรมอบรมใหความรูเรื่องโรคเหา การ
ปฏิบัติตัวในการดูแลเรื่องโรคเหา การปองกัน
การเกิดโรคเหาใหแกผูปกครองเด็กกอนวัย
เรียน จํานวนไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของเด็กท่ี
เขารวมกิจกรรมในศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 7 
แหง เด็กปฐมวัยในโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบล
ละหาร ทั้ง 7 แหง 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพื้นที ่
จํานวน ๗ ศูนย 
และโรงเรียนเขต

พ้ืนที่ จํานวน           
๗ แหง 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

พ.ค.-ส.ค.  
๖2 

ส.ค. 62 399,956 
(งบ สปสช.) 

 
 

 

236,093  - - - - 
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน 
4.8  แผนงานสาธารณสุข 
 

 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

17 โครงการสงเสริมสุขลักษณะและสุขภาพ             
ผูพกิารและผูสูงอาย ุ
เยี่ยมบานผูพิการและผูสูงอายุนอนติดเตียง 
ในเขตพื้นที ่อบต.ละหาร ทั้ง 9 หมูบาน            
ใหความรูแกผูพิการ ผูสูงอายุนอนติดเตียง 
และญาติผูดูแลในเรื่องของสขุอนามัยตางๆ 
การดูแลปองกันการเกิดโรคแผลกดทับ ฯลฯ 
พรอมท้ังใหกําลังใจแกผูพิการ ผูสงูอายุนอน
ติดเตียงและญาตผิูดูแล 

หมูที่ 1-9  
ตําบลละหาร 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

ต.ค. 61 -
ก.ย. ๖2 

ต.ค. 61 -ก.ย. 
๖2 

160,000 
(งบ สปสช.) 

 
 

 

16๐,๐๐๐ 
 

 - - - - 

18 โครงการละหารหวงใยใสใจคนพกิารและผู           
ทุพลภาพ 
เยี่ยมบานผูพิการและผูทุพพลภาพในเขต
พ้ืนทีต่ําบลละหาร ท้ัง 9 หมูบาน ใหความรู
แกผูพิการ ผูทุพพลภาพและญาตผูิดูแลใน
เร่ืองของสขุอนามัยตางๆ การดูแลตนเอง 
การปฏิบัติตัวใหถูกตองตามประเภทของผู
พิการ ฯลฯ พรอมทั้งใหกําลังใจแกผูพิการ           
ผูทุพพลภาพและญาติผูดูแล 

หมูที่ 1-9  
ตําบลละหาร 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

ต.ค. 61 -
ก.ย. ๖2 

ต.ค. 61 -ก.ย. 
๖2 

60,000 
(งบ สปสช.) 

 
 

 

6๐,๐๐๐ 
 

 - - - - 
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน 
4.8  แผนงานสาธารณสุข 
 

 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

19 โครงการเดก็ไทยในละหารสุขภาพดีตั้งแต
อยูในครรภ 
เยี่ยมบานหญิงตั้งครรภ ใหความรูเก่ียวกับ
การปฏิบัติตัว อาหารที่เหมาะสมที่มี
ประโยชน การออกกําลังกายขณะตั้งครรภ          
แกหญิงตั้งครรภและญาต ิ

หมูที่ 1-9  
ตําบลละหาร 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

ต.ค. 61 -
ก.ย. ๖2 

ต.ค. 61 -ก.ย. 
๖2 

144,800 
(งบ สปสช.) 

 
 

 

1๔๔,8๐๐ 
 

 - - - - 

20 โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 
จัดทําโครงการพระราชดําริดานสาธารณสขุ 
อยางนอย ๓ โครงการ/หมูบาน จาํนวน ๙ 
หมูบาน หมูบานละ ๒๐,๐๐๐ บาท (ตาม
หนังสือกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถ่ิน 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 
31 ส.ค. 60) 

หมูที่ 1-9  
ตําบลละหาร 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

ต.ค. 61 -
ก.ย. ๖2 

ก.ค.-ส.ค. 62 180,000 
 

178,335 
 

 - - - - 

21 โครงการสตัวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนขับาฯ 
- ดําเนินการสํารวจขอมลูจํานวนสนุัข/แมวใน
เขตพื้นท่ี 
- ดําเนินการฉีดวัคซนีปองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบา ตามจํานวนประชากรสุนัข/แมว 
ทั้งท่ีมีเจาของและไมมีเจาของ ในเขตพื้นที ่

หมูที่ 1-9  
ตําบลละหาร 

กองสงเสริม
การเกษตร 

เม.ย. 62 เม.ย. 62 54,000 
รวมงบหลัง

โอน 
55,110.- 

55,11๐  - - โอนเพิ่ม 
1,110.- 

- 
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนได 
5.1  แผนงานสาธารณสุข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสญัญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

๑ โครงการฝกอบรมชุดปฏบัิตกิารฉกุเฉิน
เบื้องตน (EMS) 
สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรมของ
บุคลากรและเจาหนาที่ดานการปฏิบัติงาน
กูชีพฉุกเฉิน (EMS) ทั้งภาคทฤษฎแีละ
ปฏิบัต ิตามหลักสูตรของระบบการบริการ
การแพทยฉุกเฉิน 

อบต.ละหาร กอง
สาธารณสขุฯ 

ต.ค. 61 - 
ก.ย. 62 

- 15๐,๐๐๐ 
 

- - -  - - 

2 โครงการพัฒนาระบบการปฏบิตัิงานกูชพี
ฉกุเฉิน 
- ดําเนินการจัดหาวัสด ุอุปกรณ ครุภัณฑ
ทางการแพทยตามมาตรฐานการบริการ
การแพทยฉุกเฉินใหเพียงพอ 
- ดําเนินการจัดหาวัสดอุุปกรณอื่นๆ พเอการ
พัฒนางาน 

อบต.ละหาร กอง
สาธารณสขุฯ 

ต.ค. 61 - 
ก.ย. 62 

- 200,๐00 
 

- - -  - - 
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนได 
5.2  แผนงานการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

1 โครงการฝกอบรมและศกึษาดูงานพนกังาน
สวนตําบลและครูผูดแูลเดก็ 
ดําเนินการจัดฝกอบรมตามโครงการฯ 
เพื่อใหคณะผูบริหาร ครูผูดูแลเด็ก พนักงาน
และผูที่เก่ียวของมีความรูความเขาใจใน
ระเบียบ กฎหมาย แนวทางการจัดการศกึษา
ปฐมวัย และแนวทางการดําเนินงานภายใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สามารถปฏิบตัิงานได
อยางถูกตอง 

อบต.ละหาร  
และนอกสถานท่ี 

กอง 
การศึกษาฯ 

ก.ค.-ส.ค. 
62 

เม.ย. 62 10๐,๐๐๐ 28,211  - - - - 

2 โครงการสนบัสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศกึษา 
ดําเนินการสนับสนุนการบรหิารสถานศึกษา 
ไดแก อาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนศนูย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลละหาร รวมท้ังคาใชจายในการพัฒนา
คร,ู คาพฒันาผูดูแลเด็ก และคาจัดการเรียน
การสอน (รายหัว) 

ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

อบต.ละหาร 
ทั้ง 7 ศูนย 

กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 61 -
ก.ย. 62 

ต.ค. 61 -  
ก.ค. 62 

3,017,240 ๒,795,070  - - - - 
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนได 
5.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

๑ โครงการจดัเวทปีระชาคม 
ดําเนินการจัดเวทีประชาคมจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น แผนพัฒนาชุมชน และแผนพัฒนา
อื่นๆ ไดแก การสงเสริมการมีสวนรวมจัดเวที
ประชาคม อบต.ละหารในการจัดทําแผน
ชุมชน แผนพฒันาทองถิ่นสี่ป ฯลฯ 
 - เพ่ือใหประชาคมตระหนักและเห็น
ความสําคญัของการจัดทําแผนพฒันาทองถิ่น 
 - เพ่ือระดมความคิดเห็นใหไดทราบถึงความ
ตองการและปญหาของประชาชนในทองถิ่น 
 - เพ่ือดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548 

พ้ืนที ่
ตําบลละหาร 
หมูที่ 1-9 

สํานักงานปลัด ธ.ค. 61 – 
เม.ย. ๖2 

ม.ีค.-เม.ย. ๖2 150,000 
 

145,285  - - - - 
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนได 
5.3  แผนงานบริหารทั่วไป 
 
 

 

 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

2  โครงการอบรมเชิงปฏิบตักิารเพื่อพัฒนา
ทักษะความรูผูนํา หมูบาน/ชุมชน และ
บคุลากรในการจัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาทองถิ่น 
- ดําเนินการฝกอบรม สมัมนา และพัฒนา
ทักษะความรูผูนําหมูบาน/ชุมชน ในการจัดทํา
แผนชมุชนและแผนพัฒนาทองถิ่น โดยการ
สงเสริมการมีสวนรวมการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดประสิทธ
ภาพประสิทธิผล และการปฏิบัติงาน พฒันา
ทองถิ่นแบบบูรณาการใหแก คณะกรรมการใน
องคกรจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นผูที่เกี่ยวของ 
ผูนําชมุชน และผูแทนประชาคมในพื้นที ่

อบต.ละหาร 
และศึกษาดูงาน 

นอกสถานที ่

สํานักงานปลัด ก.พ. - ม.ีค.            
62 

ม.ิย. 62 9๐๐,๐๐๐ 
 

359,860  - - - - 

3  โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรทองถิน่ 
 ดําเนินการฝกอบรม สัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงานภายในประเทศ ใหแกผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการ
และพนักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพ่ือเพ่ิมพูนความรูความเขาใจใน
งานที่ปฏิบัติใหดียิ่งขึ้นและเพื่อใหบุคลากร
ไดมีโอกาสเรียนรูนํามาปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ในการทํางาน สมารถนําประสบการณมา
ปรับปรุงในงานของตนใหดย่ิีงขึ้น 

อบต.ละหาร 
และนอกสถานที ่

สํานักงานปลัด เม.ย. - พ.ค. 
62 

ส.ค. 62 800,000 
 

567,000  - - - - 
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนได 
5.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

4  โครงการอบรมการปองกนัการทจุริต
และประพฤติมิชอบ 
 ดําเนินการจัดอบรมการปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ เพ่ือสงเสริมให
ขาราชการและพนักงานเปนบุคลากรท่ีมี
ความรับผิดชอบ ไมกระทําการทุจริตและ
ประพฤติผิดมิชอบในการปฏิบัติงาน 

อบต.ละหาร 
และศึกษาดูงาน

นอกสถานที ่

สํานักงานปลัด ม.ค.-มี.ค. 
62 

ส.ค. 62 400,000 235,950  - - - - 

5 โครงการพัฒนาสมรรถนะขาราชการและ
พนกังานทองถิ่น 
ดําเนินการฝกอบรมสัมมนาและทศันศกึษา
ดูงานภายในประเทศ ใหแกผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการ
และพนักงานของ อปท. เพื่อเพ่ิมพูน
ความรูความเขาใจในงานที่ปฏิบัตใิหดี
ยิ่งขึ้น 

อบต.ละหาร  
และนอกสถานที ่

สํานักงานปลัด พ.ค.-มิ.ย. 
62 

- 350,000 - - -  - - 
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนได 
5.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

6  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเกบ็
ภาษ ี
 - ดําเนินการจัดกิจกรรมอบรมใหความรู
แกผูเสียภาษ ี
 - จัดทําสือ่ประชาสัมพันธการชําระภาษ ี
 - มอบของท่ีระลึกเพ่ือสรางแรงจูงใจใหผู
เสียภาษีที่ใหความรวมมอืในการชาํระภาษี 

อบต.ละหาร กองคลัง ม.ิย.-ก.ย. 
62 

ธ.ค. 60 50,000 
รวมงบหลัง

โอน 
26,๐๐๐.- 

25,552  - - โอนลด 
24,๐๐๐.- 

- 

7  โครงการจดัทําแผนทีภ่าษแีละทะเบียน
ทรัพยสิน 
 ดําเนินการจางเหมาบรษิัทเอกชนจัดทํา
ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได
ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 

ตําบลละหาร กองคลัง ม.ิย.-ก.ย. 
62 

- 
 

2,000,000 
 

- - -  - - 
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ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนา สงเสริม และอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงาม 
6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

1 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ- 
บดนิทรเทพยวรางกูร 
ดําเนินการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัว                      
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
เพ่ือใหประชาชนเกิดความจงรักภักดี 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยและสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคณุ 

สํานักงาน 
อบต.ละหาร 

สํานักงานปลัด ก.ค. 62 ก.ค. – ส.ค. 
๖๑ 

600,000 
รวมงบหลัง

โอน 
0.- 

- - -  โอนลด  
6๐๐,๐๐๐.- 

- 

2  โครงการเทดิทูนสถาบันพระมหากษตัริย 
 ดําเนินการจัดโครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย เพื่อใหประชาชนเกิดความ
จงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ และ
สํานึกในพระมหากรุณาธิคณุ  

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด ต.ค. 60 - 500,000  
 

- - -  - - 

3 โครงการจดังานรฐัพิธีและพระราชพิธีตางๆ 
ดําเนินการจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธี
ตางๆ เพ่ือใหประชาชนเกิดความจงรักภักดี 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย และสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด ต.ค. ๖๐ - 1,000,000 
รวมงบหลัง

โอน 
0.-  

- - -  โอนลด  
1,0๐๐,๐๐๐.- 

- 
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ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนา สงเสริม และอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงาม 
6.2  แผนงานการการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
 

 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

1 โครงการจดังานประเพณีสงกรานต 
ดําเนินการจัดงานประเพณีสงกรานต เพ่ือ
เปนการอนุรักษประเพณีสงกรานตใหดํารง
อยูสืบไป ประชาชนไดเห็นถึงความสําคญั
ของปูชนียบคุคลที่ควรเคารพ และเปด
โอกาสใหประชาชนในทองถิ่นไดรวม
กิจกรรมอยางท่ัวถึง 

อบต.ละหาร กอง 
การศึกษาฯ 

เม.ย. ๖2 - 150,000 
 

- - -  - - 

2 โครงการจดังานประเพณแีหเทียนจํานํา
พรรษา เนื่องในวันเขาพรรษา 
ดําเนินการจัดกิจกรรมแหเทียนจํานํา
พรรษา เพ่ือใหประชาชนไดรวมกิจกรรม
สงเสริมสถาบันพระพุทธศาสนาให
เจริญรุงเรืองยิ่งข้ึนและเพื่ออนุรักษ
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยใหคงอยูสืบไป 

อบต.ละหาร กอง 
การศึกษาฯ 

ม.ิย.-ก.ค.  
๖2 

- 70,000 - - -  - - 

3 
 

โครงการฝกอบรมเสริมสรางประสิทธิภาพ
ผูสอนศาสนาอสิลาม (ฟรดูอนี) 
ดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ในการจัด
อบรมครูผูสอนศาสนา (ฟรดูอีน) เพ่ือให
ประชาชนทุกคนไดพฒันาคุณธรรมในทุก
ดานแบบองครวม และเพื่อพฒันาสังคมให
ยั่งยืนดวยมิติทางศาสนา สรางคนดี โดย
ปฏิบัติตามหลักธรรมคําสั่งสอนทางศาสนา 

อบต.ละหาร 
 และนอกสถานที ่

 

กอง 
การศึกษาฯ 

พ.ค. ๖2 - ๔๕๐,๐๐๐ 
 

- - -  - - 
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ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนา สงเสริม และอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงาม 
6.2  แผนงานการการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

4 โครงการจดังานวันตรุษอดีิ้ลฟตรแิละวัน
ตรุษอีดิ้ลอัฎฮา ตามหลักศาสนาอิสลาม 
ดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ในงานวันตรุษ      
อีดิ้ลฟตริและวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา ตามหลัก
ศาสนาอิสลาม เพ่ือรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่นของอิสลาม
ใหคงอยูสืบไป และใหประชาชนมสุลิม
ประพฤติปฏิบัติตนอยูในแนวทางของ
อิสลาม 

มัสยดิในพ้ืนที ่
ตําบลละหาร 

 

กอง 
การศึกษาฯ 

พ.ค.-ก.ย.  
62 

- ๔๐๐,๐๐๐ 
 

- - -  -- - 

5 โครงการสนบัสนุนการปฏบิัตศิาสนกิจ
และสงเสริมกจิกรรมละศีลอด (เดือน
รอมฎอน) 
ดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ใหทุกมัสยิด
ในการละศีลอด (เดือนรอมฎอน) เพื่อ
ปฏิบัติตามหลักขอปฏิบัติศาสนาอสิลาม 
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมของศาสนาอสิลาม และเกิดการ
รวมตัว เสริมสรางความรักและ
ความสัมพันธอันดีระหวางมุสลิม
หลากหลายกลุม 

มัสยดิ ๗ แหง        
ในเขตพ้ืนท่ี        
ตําบลละหาร 

กอง 
การศึกษาฯ 

พ.ค. - มิ.ย. 
๖2 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - -  - - 
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ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนา สงเสริม และอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงาม 
6.2  แผนงานการการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

6 โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรมตาม
หลกัศาสนาแกเยาวชนและประชาชนใน
พื้นท่ีตําบลละหาร 
ดําเนินการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ตามหลักศาสนาของชุมชน เพ่ือใหเยาวชน
เขาใจในคณุธรรม จริยธรรม ตามหลักคํา
สอนของศาสนามากขึ้น 

มัสยดิ ๗ แหง       
ในเขตพ้ืนท่ี        
ตําบลละหาร 

กอง 
การศึกษาฯ 

เม.ย.-พ.ค. 
๖2 

- ๕๐๐,๐๐๐ 
 

- - -  - - 

7 โครงการซอมแซมอาคารศูนยอบรม
จริยธรรม หมูที่ 7 
ดําเนินการซอมแซมอาคารศูนยอบรม
จริยธรรม กวาง 8.00 เมตร ยาว 36.00 
เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 288.00 ตาราง
เมตร ตามแบบที่ อบต.ละหาร กําหนด 

อาคารศูนยอบรม
จริยธรรม  
หมูที่ 7 

กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 61-
ก.ย. 62 

- 1,218,000 - -  - อนุมัติใหกันเงิน 
ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ ประจําป 

พ.ศ. 2562 
วันท่ี 15 ส.ค. ๖2 

- 
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
การตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาองคการบริหารสวนตําบลละหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

  ที่ขออนุมัติกันเงินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 มาเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
 

ลําดบัที ่ ยุทธศาสตรการพฒันา 
จํานวนโครงการที่ขอ

อนุมตักิันเงิน 
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการแลวเสร็จ 
จํานวนโครงการที่         

อยูระหวางดําเนนิการ 
จํานวนโครงการที่ไมได

ดําเนินการ/ยกเลิก 

๑ 
การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพ่ือการอยูอาศัยของประชาชน
อยางมีความสุข 

5 2 - 3 

๒ 
การเสรมิสรางและพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

- - - - 

๓ 
การเสรมิสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค  
ไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่ม 

- 
 

- 
 

- - 

๔ 
การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา 
ปลอดภัยและยั่งยนื 

- - 
 

- - 

๕ การพัฒนาการบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพและ
สามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

- - - - 

๖ 
การพัฒนา สงเสรมิ และอนุรักษศิลปะ วฒันธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงาม 

- - - - 

รวมทั้งสิ้น 5 2 - 3 
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รายงานการติดตามความกาวหนาแผนงาน/โครงการตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
  ที่ขออนุมัติกันเงินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 มาเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

1 โครงการติดตั้งโซลาเซลล หมูที่ 9 
ดําเนินการจางเหมาติดตั้งโซลาเซลลระบบ
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ประกอบดวย แผง
โซลาเซลลพลังงานแสงอาทิตย ชนิด Poly 
Crystalline ขนาดไมนอยกวา 250 วัตต, 
เคร่ืองควบคุมการแปลงไฟฟาและจายไฟฟา
ระบบออนกริด Grid Tie Inverter ขนาดไม
นอยกวา 20,000 วัตต, เครื่องสงสัญญาณ
คลื่นความถ่ี 420-430 MHz ชนิดแบงจุด
ควบคุมเปนรายจุด ไดไมนอยกวา 50 จุด, 
เคร่ืองรับคําส่ังคลื่นความถี่ 420-430 MHz 
สําหรับควบคุมการเปดหรือปดโคมไฟฟาแสง
สวางชนิด LED, เครื่องจายไฟขนาดไมต่ํากวา 
12 VDC, มีชองเสียบไฟ 220 VAC ไมนอย
กวา 4 ชอง, มีโวลทมิเตอรและแอมปมิเตอร, 
เคร่ืองตั้งเวลาอัตโนมติั, โคมไฟฟาชนิด LED 
ขนาด 90วัตต, งานเดินสายและเชื่อมสาย
ระบบไฟฟา โครงสรางสูง 2 เมตร (ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบต.ละหารกําหนด) 

หลังมัสยิด         
นูรุลฮิดายะห 

สุเหราแสงประทีป
หมูที่ 9 

กองชาง ต.ค. 61 -
ก.ย. 62 

- ๑,๓00,๐00 - - -  ยกเลิก - 
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ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

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

เลียบคลองลําโพ 
หมูที่ 1,4 

กองชาง ต.ค. 61 -
ก.ย. 62 

- ๑,650,๐00 - - -  ยกเลิก - 
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ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

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

เลียบคลองลําโพ 
หมูที่ 2,3 

กองชาง ต.ค. 61 -
ก.ย. 62 

- ๑,700,๐00 - - -  ยกเลิก - 

4 โครงการติดตั้งปายซอย/ถนนในเขต
ตําบลละหาร 
ดําเนินการติดตั้งปายบอกชือ่ซอย/ถนน         
ในเขตตําบลละหาร จํานวน 100 ปาย 
(ตามแบบที่ อบต.ละหารกําหนด) 

พ้ืนที่ตําบลละหาร กองชาง พ.ย. 61 - 
ก.ย. 62 

สัญญา 
7 พ.ย. ๖๑ ถึง 
 ๖ ม.ค. ๖2 

 
แลวเสร็จ 

๑1 ม.ค. 62 

1,800,000 781,100   - สัญญาจางเลขที ่
1/๒๕๖2 

 

บริษัท ซายน
เพอรเฟคชั่น 
กรุป จํากัด 
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ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

5 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. หมูที่ 5 
ดําเนินการวางทอระบายนํ้า คสล. ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) 
ความยาวรวมไมนอยกวา 810 เมตร ทั้งสอง
ขาง พรอมบอพักน้ํา (ตามแบบที ่อบต.ละ
หารกําหนด) 

ซอยวดั 
บางบัวทอง 

หมูที่ 5 
ตําบลละหาร 

กองชาง พ.ค. - ส.ค. 
61 

สัญญา 
๑๙ พ.ค. ๖๑ 

ถึง 
 ๑๖ ส.ค. ๖๑ 

 
แลวเสร็จ 

9 พ.ย. 6๑ 

5,303,000 ๔,๑๔๐,๐๐๐  - - สัญญาจางเลขที ่
๔/๒๕๖๑ 

 

บริษัท เอส.ที.เค. 
จินดามณี จํากัด 
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
การตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาองคการบริหารสวนตําบลละหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

  ที่ขออนุมัติกันเงินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 มาเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
 

ลําดบัที ่ ยุทธศาสตรการพฒันา 
จํานวนโครงการที่ขอ

อนุมตักิันเงิน 
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการแลวเสร็จ 
จํานวนโครงการที่         

อยูระหวางดําเนนิการ 
จํานวนโครงการที่ไมได

ดําเนินการ/ยกเลิก 

๑ 
การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพ่ือการอยูอาศัยของประชาชน
อยางมีความสุข 

12 6 6 - 

๒ 
การเสรมิสรางและพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

- - - - 

๓ 
การเสรมิสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค  
ไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่ม 

- 
 

- 
 

- - 

๔ 
การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา 
ปลอดภัยและยั่งยนื 

- - 
 

- - 

๕ การพัฒนาการบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพและ
สามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

- - - - 

๖ 
การพัฒนา สงเสรมิ และอนุรักษศิลปะ วฒันธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงาม 

- - - - 

รวมทั้งสิ้น 12 6 6 - 
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รายงานการติดตามความกาวหนาแผนงาน/โครงการตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
  ที่ขออนุมัติกันเงินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 มาเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

1 โครงการกอสรางเขื่อน 
คสล. ริมคลองลํารี หมูที ่1 (ตอจากเดมิ) 
ดําเนินการกอสรางเขื่อน คสล. ยาว 
145.00 เมตร สันเขือ่นกวาง 1.20 เมตร 
หนา ๐.๐5 เมตร ตามแบบที ่อบต.ละหาร
กําหนด 

ริมคลองลําร ี
หมูที่ 1  

ตําบลละหาร 
 

กองชาง ส.ค.-ธ.ค. 61 สัญญา 
๒๘ ส.ค. ๖๑  

ถึง  
๒๕ ธ.ค. ๖๑ 

 
แลวเสร็จ 

13 ส.ค. 62 

4,975,๐๐๐ ๔,๙๔๐,๐๐๐  - - สัญญาจางเลขที ่
๗/๒๕๖๑ 

 
 

หจก.วรรณธนา
นนท 

2 โครงการกอสรางหลังคาโครงหลังคลมุลาน
อเนกประสงค บริเวณหนาโรงเรียนอิสลาม
สัมพันธตนสังกดั หมูที่ 2 
ดําเนินการกอสรางหลังคาโครงเหล็กคลมุลาน
อเนกประสงค ขนาดกวาง 10.00 เมตร ยาว 
35.00 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 350.00 
ตารางเมตร ตามแบบที ่อบต.ละหารกําหนด 

หนาโรงเรียน
อิสลามสัมพันธ 

ตนสังกัด 
หมูที่ 2 

ตําบลละหาร 

กองชาง ส.ค.-ต.ค. 
61 

สัญญา 
๒๙ ส.ค. ๖๑  

ถึง  
๒๗ ต.ค. ๖๑ 

 
แลวเสร็จ 

29 พ.ย. 61 

2,200,000 ๒,๑๖๙,๙๘๙  - - สัญญาจางเลขที ่
๘/๒๕๖๑ 

 
 

บริษัท เอ็น.ว.ี
แอนด แอสโซซิ

เอท จํากัด 
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ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

3 โครงการกอสรางทางเดนิเทา (ถนน คสล.) 
พรอมลาน คสล. ทางเขาศนูยพัฒนาเดก็
เล็กบานเกาะลอย หมูที ่3 
ดําเนินการกอสรางทางเดินเทา (ถนน คสล.) 
กวางเฉลี่ย 4.๐๐-6.50 เมตร ยาว 
115.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร 
พ้ืนที่ไมนอยกวา 1,036.00 ตารางเมตร 
พรอมตีเสนจราจร ไฟกระพริบและสัญญาณ
จราจรบริเวณโรงเรียน ตามแบบท่ี อบต.   
ละหารกําหนด 

บริเวณทางเขา 
ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบาน 
เกาะลอย 
หมูที่ 3   

ตําบลละหาร 

กองชาง ต.ค. 61 -
ก.ย. 62 

- 1,200,000 - -  - อนุมัติใหขยายเวลา 
กันเงิน 

ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ 

วันท่ี 6 ส.ค. ๖2 

- 

4 โครงการกอสรางถนนหินคลุก                      
ซอยมิตรภาพ หมูท่ี 4 
ดําเนินการกอสรางถนนหินคลุก ผวิจราจร
กวาง 5.๐๐ เมตร ยาว 215.๐๐ เมตร              
หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พืน้ท่ีไมนอย
กวา 1,075.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ 
อบต.ละหารกําหนด  

ซอยมิตรภาพ 
หมูที่ 4   

ตําบลละหาร 

กองชาง ต.ค. 61 -
ก.ย. 62 

- 
 

1,9๐๐,๐๐๐ - -  - อนุมัติใหขยายเวลา 
กันเงิน 

ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ 

วันท่ี 6 ส.ค. ๖2 

- 
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ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

5 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทตกิ 
คอนกรตี ซอยขางถนนรถไฟ หมูที ่5 
ดําเนินการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 
คอนกรีต ผิวจราจรกวาง 6.๐๐ เมตร  ยาว 
355.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร ไหลทาง
ตามสภาพ พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.80 เมตร (มอก.
ชั้น 3) พรอมบอพักน้ํา ตามแบบที่ อบต.             
ละหารกําหนด 

ซอยขางถนน
รถไฟ หมูที ่5 
ตําบลละหาร 

กองชาง ต.ค. 61 -
ก.ย. 62 

สัญญา 
5 ก.ย. ๖2  

ถึง  
3 ธ.ค. ๖2 

 

2,8๐๐,๐๐๐ 2,200,000 -  - อนุมัติใหกันเงิน 
ในการประชุมสภาฯ 

สมัยสามัญ 
วันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๑ 

บริษัท ศรีภูมิ 
การโยธา จํากดั 

6 โครงการกอสรางสถานสีบูน้ํา ซอยวากฟั
และหลังโรงเรียนสุเหราลากคอน หมูที่ 6 
ดําเนินการกอสรางสถานีสูบน้ําโครงหลังคา
เหล็ก ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว ๒.๐๐ 
เมตร พรอมประตูระบายน้ํา จํานวน 2 แหง 
ตามแบบที ่อบต.ละหารกําหนด 

บริเวณซอยวากัฟ 
และบริเวณหลัง 
โรงเรียนสุเหลา 

ลากคอน         
หมูที่ 6 

ตําบลละหาร 

กองชาง ต.ค. 61 -
ก.ย. 62 

- 
 

990,๐๐๐ - -  - อนุมัติใหขยายเวลา 
กันเงิน 

ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ 

วันท่ี 6 ส.ค. ๖2 

- 



 
69 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

7 โครงการกอสรางทอระบายน้ําพรอมบอ
พกั ซอยอาจหาญ หมูที ่6 
ดําเนินการกอสรางทอระบายนํ้า คสล. 
ขนาดเสนผานศนูยกลาง 0.60 เมตร 
ความยาวรวม 230.00 เมตร พรอมบอ
พัก ตามแบบที่ อบต.ละหารกําหนด 

ซอยอาจหาญ      
หมูที ่6 

ตําบลละหาร 

กองชาง ต.ค. 61 -
ก.ย. 62 

- 950,๐00 - -  - อนุมัติใหขยายเวลา 
กันเงิน 

ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ 

วันท่ี 6 ส.ค. ๖2 

- 

8 โครงการกอสรางถนนหนิคลุก ซอยเจะไบ 
หมูที่ 7 
ดําเนินการกอสรางถนนหินคลุก ผวิจราจร
กวาง 4.๐๐ เมตร ยาว 365.๐๐ เมตร ลง
ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.30 เมตร ผิวหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร พืน้ท่ีไมนอยกวา 
1,460.00 ตารางเมตร ตามแบบท่ี อบต.      
ละหารกําหนด 

ซอยเจะไบ 
หมูที่ 7  

ตําบลละหาร 
 

กองชาง ก.ย.-ต.ค. 
61 

สัญญา 
๔ ก.ย. ๖๑  

ถึง  
๓ ต.ค. ๖๑ 

 
แลวเสร็จ 

29 พ.ย. 61 

8๐๐,๐๐๐ ๕๒๙,๐๐๐  - - สัญญาจางเลขที่
๑๐/๒๕๖๑ 

 
 

บริษัท สอง 
คอรปอเรชั่น 

จํากัด 
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ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

9 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมวางทอ
ระบายน้ํา ซอยรอมลี โตะอาดํา หมูที่ 8 
ดําเนินการกอสรางถนนคสล. ผิวจราจรกวาง 
4.00 เมตร ยาว 440.๐๐ เมตร คอนกรีต
หนา ๐.2๐ เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา 
คสล. ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60 เมตร 
(มอก.ชั้น 3) พรอมบอพักน้ํา ตามแบบที่ 
อบต. ละหารกําหนด 

ซอยรอมล ี
โตะอาดาํ 
หมูที่ 8  

ตําบลละหาร 

กองชาง ต.ค. 61 -
ก.ย. 62 

สัญญา 
19 ก.ค. ๖2  

ถึง  
16 ต.ค. ๖2 

 
แลวเสร็จ 

17 ก.ย. 62 

2,900,000 2,180,000  - - สัญญาจางเลขที ่
๑1/๒๕๖2 

 
 

บริษัท รุงภากร 
การโยธา จํากดั 

10 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา พรอมบอ
พกัน้ําขางมัสยิดนูรุลฮดิายะห  
(แสงประทีป) หมูที ่๙  
ดําเนินการกอสรางทอระบายนํ้า คสล. 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.๓0 เมตร 
ความยาวรวม ๕๑.๐๐ เมตร พรอมบอพัก
ตามแบบที ่อบต.ละหารกําหนด 

ขางมสัยิด 
นูรุลฮิดายะห 
(แสงประทีป) 

หมูที่ ๙ 
ตําบลละหาร 

กองชาง ต.ค. 61 -
ก.ย. 62 

- ๒๐0,๐00 - -  - อนุมัติใหขยายเวลา 
กันเงิน 

ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ 

วันท่ี 6 ส.ค. ๖2 

- 
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ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

11 โครงการกอสรางหลังคาโครงเหล็กคลุมลาน
อเนกประสงค หนามัสยิดนูรุลฮดิายะห  
หมูที่ 9 
ดําเนินการกอสรางหลังคาโครงเหล็กคลมุลาน
อเนกประสงค ขนาดกวาง 8.80 เมตร ยาว 
46.00 เมตร พื้นที่มนอยกวา 404.80 
ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ละหารกําหนด 

หนามัสยดิ 
นูรุลฮิดายะห 
(แสงประทีป) 

หมูที่ 9  
ตําบลละหาร 

กองชาง พ.ค.-ส.ค. 
61 

สัญญา 
๑๙ พ.ค. ๖๑  

ถึง  
๖ ส.ค. ๖๑ 

 
แลวเสร็จ 

12 ต.ค. 61 

2,550,000 ๒,๑๕๕,๕๐๐  - - สัญญาจางเลขที ่
๖/๒๕๖๑ 

 
 

บริษัท เดอะ ซัน 
คอนสตร๊ัคชั่น 

จํากัด 

12 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟเตือนพรอม
ปายจราจร 
ดําเนินการติดตั้งสัญญาณไฟเตือน,ปาย
จราจรบริเวณเขตชุมชน และติดตัง้กระจก
มองโคงบริเวณแยก ถนน, ซอยในเขต
ตําบลละหาร ตามแบบที่ อบต.ละหาร
กําหนด 

บริเวณแยก, 
ถนน, ซอย 
ในเขตตําบล 

ละหาร 

กองชาง ต.ค. 61 -
ก.ย. 62 

สัญญา 
3 ก.ค. ๖2  

ถึง  
31 ส.ค. ๖2 

 
แลวเสร็จ 

13 ส.ค. 62 

5๐๐,๐00 485,๐00  - - สัญญาจางเลขที ่
1/๒๕๖2 

 
 

บริษัท  
ทรัพยรวมสุข 
เซอรวสิ จํากดั 
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บญัชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
การตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาองคการบริหารสวนตําบลละหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

  ท่ีอนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
 

ลําดบัที ่ ยุทธศาสตรการพฒันา 
จํานวนโครงการที่อนมุัติ

จายขาดเงินสะสม 
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการแลวเสร็จ 
จํานวนโครงการที่         

อยูระหวางดําเนินการ 
จํานวนโครงการที่ไมได

ดําเนินการ/ยกเลิก 

๑ 
การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพ่ือการอยูอาศัยของประชาชน
อยางมีความสุข 

14 11 - 3 

๒ 
การเสรมิสรางและพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

- - - - 

๓ 
การเสรมิสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค  
ไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่ม 

- - - - 

๔ 
การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา 
ปลอดภัยและยั่งยนื 

- - - - 

๕ การพัฒนาการบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพและ
สามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

- - - - 

๖ 
การพัฒนา สงเสรมิ และอนุรักษศิลปะ วฒันธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงาม 

- - - - 

รวมทั้งสิ้น 14 11 - 3 
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รายงานการติดตามความกาวหนาแผนงาน/โครงการตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
  ท่ีอนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

๑ โครงการกอสรางขยายไหลทางหนิคลกุ 
ถนนเกาะดอน หมูที่ 1,4 
ดําเนินการกอสรางขยายไหลทางหินคลุก 
ถนนเกาะดอน หมูท่ี 1,4 กวาง 10.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 938.00 
เมตร ถมดินพื้นที่รวมไมนอยกวา 
9,380.00 ตารางเมตร ความสูงเฉลี่ย 
1.50 เมตร  ตามแบบของ อบต.ละหาร 

ถนนเกาะดอน  
หมูที่ 1,4 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง ต.ค. 61 - 
ก.ย. 62 

- 15,140,000 - - -  ยกเลิก - 

2 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) ซอยซอและห หมูที ่4 
ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) ซอยซอและห หมูท่ี 4                   
ผิวจราจรกวาง  4.00 เมตร ยาว 152.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร พื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 
608.00 ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพ 
พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสน 
ผานศูนยกลาง 0.40 เมตร และบอพักรางว ี    
ตามแบบของ อบต.ละหาร 

ซอยซอและห  
หมูที่ 4 

ตําบลละหาร 

กองชาง ต.ค. 61 - 
ก.ย. 62 

- 829,000 - - -  ยกเลิก - 
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ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

3 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) ซอยคําแหลมหลกั (ขาง
หมูบานนวิเวลิดวลิล) หมูที่ 5 
ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) ซอยคําแหลมหลัก (ขางหมูบาน
นิวเวิลดวิลล) หมูที ่5 ผิวจราจรกวาง 5.00 
เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.07 เมตร 
หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ไหลทางหิน
คลุกตามสภาพ พื้นทีผ่ิวจราจรไมนอยกวา 
875.00 ตารางเมตร วางทอระบายนํ้า 
คสล. ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60 เมตร 
พรอมบอ พักน้ํา ตามแบบของ อบต.ละหาร 

ซอย 
คําแหลมหลัก 
(ขางหมูบาน          
นิวเวิลดวิลล)  

หมูที่ 5 
ตําบลละหาร 

กองชาง ต.ค. 61 - 
ก.ย. 62 

สัญญา 
4 พ.ค. ๖2 ถึง 
 2 ก.ค. ๖2 

 
แลวเสร็จ 

20 ส.ค. 62 

1,252,000 1,020,๐๐๐  - - สัญญาจางเลขที ่
8/๒๕๖2 

 

บริษัท ศรีภูมิการ
โยธา จํากัด 

4 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) ซอยเทพประทานพร หมูที ่5 
ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) ซอยเทพประทานพร หมูที่ 5 
ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร ยาว 805.00 
เมตร หนา 0.07 เมตร ไหลทางหินคลุกตาม
สภาพ พื้นทีผ่ิวจราจรไมนอยกวา 
4,025.00 ตารางเมตร พรอมตอปาก         
บอพัก ตามแบบของ อบต.ละหาร 

ซอย 
เทพประทานพร  

หมูที่ 5 
ตําบลละหาร 

 

กองชาง ต.ค. 61 - 
ก.ย. 62 

สัญญา 
27 ก.ย. ๖1 

ถึง 
 25 พ.ย. ๖1 

 
แลวเสร็จ 

30 พ.ย. 61 

2,970,000 2,290,๐๐๐  - - สัญญาจางเลขที ่
14/๒๕๖1 

 

บริษัท ศรีภูมิการ
โยธา จํากัด 



 
75 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

5 โครงการกอสรางถนน แอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) ซอยนุมกลิ่น หมูที่ 5 
ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) ซอยนุมกลิ่น หมูที ่5 ผิวจราจร 
กวาง 4.50 เมตร ยาว 704.00 เมตร  
หนา 0.07 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร หรือพื้นท่ีผิวจราจรรวมไมนอย
กวา 3,168.00 ตารางเมตร พรอมตอปาก
บอพัก ตามแบบของ อบต.ละหาร 

ซอยนุมกลิ่น  
หมูที่ 5 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง ต.ค. 61 - 
ก.ย. 62 

สัญญา 
26 ก.ย. ๖1 

ถึง 
 25 พ.ย. ๖1 

 
แลวเสร็จ 

26 พ.ย. 61 

2,978,000 2,090,๐๐๐  - - สัญญาจางเลขที ่
13/๒๕๖1 

 

บริษัท ศรีภูมิการ
โยธา จํากัด 

6 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) ซอยหมูบานจติรัตนา หมูที่ 
5,9 
ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) ซอยหมูบานจิตรัตนา หมูท่ี 5,9 
ชวงท่ี 1 ผิวจราจรกวาง 13.50 เมตร ยาว 
295.00 เมตร หนา 0.07 เมตร ชวงท่ี 2 
ผิวจราจรกวาง 7.50 เมตร ยาว 950.00 
เมตร หนา 0.07 เมตร ยกระดับหินคลุก 
0.30 เมตร ไหลทางหินคลุกตามสภาพ 
พ้ืนทีผ่ิวจราจรไมนอยกวา 11,107.50 
ตารางเมตร วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด
เสน ผานศูนยกลาง 0.60 เมตร พรอมบอ
พัก ตามแบบของ อบต.ละหาร 

ซอยหมูบาน           
จิตรัตนา  
หมูที่ 5,9 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง ต.ค. 61 - 
ก.ย. 62 

- 9,891,000 - - -  ยกเลิก - 



 
76 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

7 โครงการกอสรางถนน แอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) เลียบคลองลากฆอน (ตั้งแต
บานลุงหยัด-วัดสามงาม) หมูที ่6 
ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) เลียบคลองลากฆอน (ตั้งแตบาน
ลุงหยัด-วัดสามงาม) หมูที ่6 ชวงท่ี 1 ผิว
จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 687.00 
เมตร หนา 0.07 เมตร ชวงท่ี 2 ผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 
0.07 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
พ้ืนทีผ่ิวจราจรไมนอยกวา 3,627.00 
ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพ ตามแบบของ 
อบต.ละหาร 

เลียบคลอง 
ลากฆอน 

(ตั้งแตบานลุงหยัด-
ถึงวัดสามงาม)  

หมูที่ 6 
ตําบลละหาร 

 

กองชาง ต.ค. 61 - 
ก.ย. 62 

สัญญา 
28 ก.ย. ๖1 

ถึง 
 26 พ.ย. ๖1 

 
แลวเสร็จ 

5 พ.ย. 61 

3,286,000 2,140,000  - - สัญญาจางเลขที ่
15/๒๕๖1 

 

หจก. จาตุรงค
คอนสตรัคชั่น 
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ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

8 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) เลียบคลองลากฆอนเลก็ตอน
ปลาย (ตอจากเดมิ) หมูที ่7 
ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) เลียบคลองลากฆอนเล็กตอน
ปลาย (ตอจากเดิม) หมูท่ี 7 ผิวจราจรกวาง 
5.00 เมตร ยาว 435.00 เมตร หนา 0.07 
เมตร พื้นทีผ่ิวจราจรไมนอยกวา 2,175.00 
ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพ ตามแบบของ 
อบต.ละหาร 

เลียบคลอง          
ลากคอนเล็ก 
ตอนปลาย  

(ตอจากเดิม)          
หมูที ่7 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง มี.ค.- ก.ย. 
61 

สัญญา 
๓๐ ส.ค. ๖๑ 

ถึง  
๑๓ ต.ค. ๖๑ 

 
แลวเสร็จ 

29 ต.ค. 61 

2,๗๐๗,000 ๒,๖๙๒,๒๒๒  - - สัญญาจางเลขที ่
๙/๒๕๖๑ 

 
 

บริษัท รุงภากร 
การโยธา จํากดั 

9 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) เลียบคลองลากฆอนเลก็ 
(ตั้งแตบานผูใหญสมชาย-โรงงานตั้งถาวร) 
หมูที่ 7 
ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) เลียบคลองลากฆอนเล็ก (ตั้งแต
บานผูใหญสมชาย-โรงงานตั้งถาวร) หมูท่ี 7 
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 515.00 
เมตร หนา 0.07 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร พื้นทีผ่ิวจราจรไมน07อยกวา 
2,575.00 ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพ 
ตามแบบของ อบต.ละหาร 

เลียบคลอง 
ลากฆอนเล็ก  

(ตั้งแตบานผูใหญ
สมชาย-โรงงาน 
ตั้งถาวร) หมูที่ 7 

ตําบลละหาร 

กองชาง ต.ค. 61 - 
ก.ย. 62 

สัญญา 
17 พ.ค. ๖2 

ถึง  
๑4 ส.ค. ๖2 

 
แลวเสร็จ 

27 ก.ย. 62 

3,779,000 2,550,000  - - สัญญาจางเลขที ่
๙/๒๕๖2 

 
 

บริษัท ศรีภูมิการ
โยธา จํากัด 
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ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมุตั ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

10 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) ซอยโดมถึงคลองลํารี หมูที ่8 
ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) ซอยโดมถึงคลองลํารี หมูที่ 8        
ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร ยาว 378.00 
เมตร หนา 0.07 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร พื้นทีผ่ิวจราจรไมนอยกวา 
1,890.00 ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพ 
พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 0.60 เมตร และบอพกั คสล. 
ยาว 885.00 เมตร ตามแบบของ อบต.        
ละหาร 

ซอยโดมถึง           
คลองลํารี หมูที่ 8

ตําบลละหาร 
 

กองชาง ๖ ก.ย. ๖๑ – 
๔ ธ.ค. ๖๑ 

สัญญา 
๖ ก.ย. ๖๑ 

ถึง  
๔ ธ.ค. ๖๑ 

 
แลวเสร็จ 

6 มิ.ย. 62 

4,469,000 ๓,๒๒๐,๐๐๐  - - สัญญาจางเลขท่ี 
๑๑/๒๕๖๑ 

 

บริษัท บี อี ซ ี
เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด                 
คอนสตรัคชั่น 

จํากัด 
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ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

11 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) ซอยสุดใจ หมูที ่9 
ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) ซอยสดุใจ หมูที ่9 ผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 
0.07 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร          
ไหลทางหินคลุกตามสภาพ พ้ืนทีผ่วิจราจรไม
นอยกวา 1,800.00 ตารางเมตร วางทอ
ระบายน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60 
เมตร พรอมบอพักน้ําและทอ Cross จํานวน 
4 จุด ตามแบบของ อบต.ละหาร 

ซอยสุดใจ  
หมูที่ 9 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง ต.ค. 61 - 
ก.ย. 62 

สัญญา 
16 มี.ค. ๖2 

ถึง  
๑3 มิ.ย. ๖2 

 
แลวเสร็จ 

13 ม.ิย. 62 

2,549,000 1,980,000  - - สัญญาจางเลขที ่
5/๒๕๖2 

 

บริษัท ศรีภูมิการ
โยธา จํากัด 

12 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) ซอยเตะดอเลาะ หมูที ่9 
ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) ซอยเตะดอเลาะ หมูที่ 9 ผิว
จราจรกวางเฉลี่ย 3.30 เมตร ยาว 185.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร พ้ืนทีผ่ิวจราจรไม
นอยกวา 610.50 ตารางเมตร ไหลทางหิน
คลุกตามสภาพ พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.30 เมตร และ
บอพักรางวี ตามแบบของ อบต.ละหาร 

ซอยเตะดอเลาะ 
หมูที่ 9 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง ต.ค. 61 - 
ก.ย. 62 

สัญญา 
27 มี.ค. ๖2 

ถึง  
๑0 พ.ค. ๖2 

 
แลวเสร็จ 

31 พ.ค. 62 

743,000 742,000  - - สัญญาจางเลขที ่
6/๒๕๖2 

 

บริษัท  
ทรัพยรวมสุข 
เซอรวสิ จํากดั 
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ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลิก 

13 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) เลียบคลองลํารี หมูที ่8-9 
ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทยางพารา 
(PARA AC) เลียบคลองลํารี หมูที ่8-9            
ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 
3,018.00 เมตร หนา 0.07 เมตร พื้นทีผ่ิว
จราจรไมนอยกวา 18,108.00 ตารางเมตร 
ไหลทางตามสภาพ พรอมปายจราจร 
สัญญาณไฟเตือนบริเวณแยก ตามแบบของ 
อบต.ละหาร 

เลียบคลองลํารี  
หมูที่ 8-9 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง ต.ค. 61 - 
ก.ย. 62 

สัญญา 
2 พ.ค. ๖2 

ถึง  
29 ส.ค. ๖2 

 
แลวเสร็จ 

18 ก.ค. 62 

12,700,000 8,350,000  - - สัญญาจางเลขท่ี 
7/๒๕๖2 

 

หจก. จาตุรงค
คอนสตรัคชั่น 

14 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล. ถนน 
เกาะลอย หมูที ่3 
ดําเนินการกอสรางทอระบายนํ้า คสล. ถนน
เกาะลอย หมูที่ 3 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 
0.60 เมตร ยาว 750.00 เมตร พรอมบอ
พัก คสล. ตามแบบของ อบต.ละหาร 

ถนนเกาะลอย  
หมูที่ 3 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง ต.ค. 61 - 
ก.ย. 62 

สัญญา 
๘ ก.ย. ๖๑  

ถึง  
๖ ธ.ค. ๖๑ 

 
แลวเสร็จ 

21 ม.ค. 62 

2,290,000 ๑,๙๒๔,๐๐๐  - - สัญญาจางเลขท่ี 
๑๒/๒๕๖๑ 

 
 

บริษัท เอส.ท.ีเค. 
จินดามณี จํากัด 
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บญัชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
การตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาองคการบริหารสวนตําบลละหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

  ท่ีอนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
 

ลําดบัที ่ ยุทธศาสตรการพฒันา 
จํานวนโครงการที่อนมุัติ

จายขาดเงินสะสม 
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการแลวเสร็จ 
จํานวนโครงการที่         

อยูระหวางดําเนินการ 
จํานวนโครงการที่ไมได

ดําเนินการ/ยกเลิก 

๑ 
การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพ่ือการอยูอาศัยของประชาชน
อยางมีความสุข 

12 - 12 - 

๒ 
การเสรมิสรางและพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

- - - - 

๓ 
การเสรมิสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค  
ไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่ม 

- - - - 

๔ 
การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา 
ปลอดภัยและยั่งยนื 

- - - - 

๕ การพัฒนาการบริหารจัดการใหมปีระสิทธิภาพและ
สามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

- - - - 

๖ 
การพัฒนา สงเสรมิ และอนุรักษศิลปะ วฒันธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงาม 

- - - - 

รวมทั้งสิ้น 12 - 12 - 
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รายงานการติดตามความกาวหนาแผนงาน/โครงการตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
  ท่ีอนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

๑ โครงการกอสรางขยายไหลทางถนนเกาะดอน 
หมูที่ 1 
ดําเนินการกอสรางขยายไหลทาง ขนาดกวาง 
10.00  เมตร ยาว 538.00 เมตร สูงเฉลี่ย 
1.80  เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา 5,380 ตาราง
เมตร ตามแบบและรายการกอสรางที่องคการ
บรหิารสวนตําบลกําหนด 

ถนนเกาะดอน  
หมูที่ 1 

ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง ต.ค. 62-
ก.ย. 63 

- 14,700,000 - -  - อนุมัติใหใชจายเงิน
สะสม ในคราวประชุม

สภาฯ สมัยสามัญ 
ประจําป พ.ศ. ๒๕62 
สมัยท่ีสาม ครั้งที่ 2 
วันที่ 15 สิงหาคม 

2562 

- 

2 โครงการกอสรางสถานีสูบน้ําถนนเกาะลอย 
หมูที่ 3 
ดําเนินการกอสรางสถานีสูบน้ํา โครงหลังคา
เหล็ก ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 2.00 
เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา พรอมประตูระบาย
น้ํา ตามแบบและรายการกอสรางที่องคการ
บรหิารสวนตําบลกําหนด 

ถนนเกาะลอย  
หมูท่ี 3  

ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง ต.ค. 62-
ก.ย. 63 

- 1,240,000 - -  - อนุมัติใหใชจายเงิน
สะสม ในคราวประชุม

สภาฯ สมัยสามัญ 
ประจําป พ.ศ. ๒๕62 
สมัยท่ีสาม ครั้งที่ 2 
วันที่ 15 สิงหาคม 

2562 

- 



 
83 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

3 โครงการกอสรางขยายไหลทางถนน          
เกาะดอน หมูที ่4 
ดําเนินการกอสรางขยายไหลทาง ขนาดกวาง 
10.00  เมตร ยาว 400.00 เมตร สูงเฉลี่ย 
1.80  เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา 4,000 ตาราง
เมตรตามแบบและรายการกอสรางที่องคการ
บรหิารสวนตําบลกําหนด 

ถนนเกาะดอน  
หมูที่ 4 

ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง ต.ค. 62-
ก.ย. 63 

- 10,980,000 - -  - อนุมัติใหใชจายเงิน
สะสม ในคราวประชุม

สภาฯ สมัยสามัญ 
ประจําป พ.ศ. ๒๕62 
สมัยท่ีสาม ครั้งที่ 2 
วันที่ 15 สิงหาคม 

2562 

- 

4 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทตกิ  
คอนกรีต ซอยรวมใจอุทิศ หมูที่ 5 
ดําเนินการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรตี ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 
ยาว445.00 เมตร แอสฟลทติกหนาเฉลี่ย 
0.07 เมตร พื้นผิวจราจรไมนอยกวา 2,225 
ตารางเมตร พรอมวางทอระบายน้ําขนาด 
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3)  
พรอมบอพักรางวี ไหลทางตามสภาพ ตาม
แบบและรายการกอสรางที่องคการบริหาร
สวนตําบลกําหนด 

ซอยรวมใจอุทิศ  
หมูท่ี 5  

ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง ต.ค. 62-
ก.ย. 63 

- 3,500,000 - -  - อนุมัติใหใชจายเงิน
สะสม ในคราวประชุม

สภาฯ สมัยสามัญ 
ประจําป พ.ศ. ๒๕62 
สมัยท่ีสาม ครั้งที่ 2 
วันที่ 15 สิงหาคม 

2562 

- 
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ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

5 โครงการกอสรางลานกีฬาพาราแอสฟลท 
บริเวณสุเหราลากคอน หมูที่ 6 
ดําเนินการกอสรางลานกีฬาพาราแอสฟลท 
ขนาดกวาง 39.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร 
พาราแอสฟลทหนา 0.05 เมตร พื้นท่ีไมนอย
กวา 1,755 ตารางเมตร พรอมรางระบายนํ้า
และรั้วตาขายโดยรอบ ตามแบบและรายการ
กอสรางที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด 

สุเหราลากคอน  
หมูท่ี 6  

ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง ต.ค. 62-
ก.ย. 63 

- 3,150,000 - -  - อนุมัติใหใชจายเงิน
สะสม ในคราวประชุม

สภาฯ สมัยสามัญ 
ประจําป พ.ศ. ๒๕62 
สมัยท่ีสาม ครั้งที่ 2 
วันที่ 15 สิงหาคม 

2562 

- 

6 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทตกิ 
คอนกรีต เลียบคลองลากคอน (ตอจากเดิม-         
บานหมอเลาะ) หมูที ่7 
ดําเนินการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรตี ขนาดผิวจราจรกวาง 4.50 เมตร 
ยาว 1,007.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร 
ไหลทางตามสภาพ พื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอย
กวา 4,531.50 ตารางเมตร ตามแบบและ
รายการกอสรางที่องคการบรหิารสวนตําบล
กําหนด 

เลียบคลอง              
ลากคอน  

(ตอจากเดิม-  
บานหมอเลาะ)  

หมูท่ี 7  
ตําบลละหาร 

อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง ต.ค. 62-
ก.ย. 63 

- 3,900,000 - -  - อนุมัติใหใชจายเงิน
สะสม ในคราวประชุม

สภาฯ สมัยสามัญ 
ประจําป พ.ศ. ๒๕62 
สมัยท่ีสาม ครั้งที่ 2 
วันที่ 15 สิงหาคม 

2562 

- 
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ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

7 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทตกิ 
คอนกรีต (ถนนลัดสุเหราแดง -คลองลําร)ี  
หมูที่ 7 
ดําเนินการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรตี ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 
ยาวรวม 359.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 
เมตร ไหลทางตามสภาพ พื้นที่ผิวจราจรรวม
ไมนอยกวา 1,795 ตารางเมตร ตามแบบ
และรายการกอสรางท่ีองคการบรหิารสวน
ตําบลกําหนด 

ถนนลัดสุเหรา
แดง -คลองลํารี  

หมูท่ี 7  
ตําบลละหาร 

อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง ต.ค. 62-
ก.ย. 63 

- 1,300,000 - -  - อนุมัติใหใชจายเงิน
สะสม ในคราวประชุม

สภาฯ สมัยสามัญ 
ประจําป พ.ศ. ๒๕62 
สมัยท่ีสาม ครั้งที่ 2 
วันที่ 15 สิงหาคม 

2562 

- 

8 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทตกิ 
คอนกรีต เลียบคลองลํารี (ถนนลัดสุเหรา
แดง-สะพานคลองลากคอนใหญ) หมูที่ 7-8 
ดําเนินการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง 4.50 เมตร 
ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร            
ไหลทางตามสภาพ พื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอย
กวา 6,300 ตารางเมตร ตามแบบและ
รายการกอสรางที่องคการบรหิารสวนตําบล
กําหนด 

เลียบคลองลําร ี
(ถนนลัดสุเหรา

แดง-สะพานคลอง        
ลากคอนใหญ) 

หมูที่ 7-8  
ตําบลละหาร 

อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง ต.ค. 62-
ก.ย. 63 

- 4,700,000 - -  - อนุมัติใหใชจายเงิน
สะสม ในคราวประชุม

สภาฯ สมัยสามัญ 
ประจําป พ.ศ. ๒๕62 
สมัยท่ีสาม ครั้งที่ 2 
วันที่ 15 สิงหาคม 

2562 

- 
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ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 
 
 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

9 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยโรงงาน            
ส.ศิลป (ตอจากเดิม-คลองลําร)ี หมูที ่8 
ดําเนินการกอสรางถนน คสล. ยกระดับผิว
จราจรกวาง 12.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร 
คอนกรีตหนา 0.20 เมตร ยกระดับลูกรังหนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร ไหลทางคอนกรีตเฉลี่ยขาง
ละ 2.00 เมตร วางทอ คสล.ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร พรอมบอพัก 2 
ขาง พ้ืนท่ีผิวจราจรรวมไมนอยกวา 1,128 
ตารางเมตร ตามแบบและรายการกอสรางที่
องคการบริหารสวนตําบลกําหนด 

ซอยโรงงาน  
ส.ศิลป  

(ตอจากเดิม- 
คลองลําร)ี  
หมูท่ี 8  

ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง ต.ค. 62-
ก.ย. 63 

- 2,200,000 - -  - อนุมัติใหใชจายเงิน
สะสม ในคราวประชุม

สภาฯ สมัยสามัญ 
ประจําป พ.ศ. ๒๕62 
สมัยท่ีสาม ครั้งที่ 2 
วันที่ 15 สิงหาคม 

2562 

- 

10 โครงการกอสรางถนนลาดยางพารา 
แอสฟลทตกิ (ตอจากเดิม- หลังโรงงาน  
เอส บี เฟอรนิเจอร) หมูที่ 8  
ดําเนินการกอสรางถนนลาดยางพารา               
แอสฟลทติก ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,178.00เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ไหล
ทางตามสภาพ พ้ืนที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา  
7,068 ตารางเมตร ตามแบบและรายการ
กอสรางที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด 

ตอจากเดิม-หลัง
โรงงาน เอส บี 
เฟอรนิเจอร  

หมูท่ี 8  
ตําบลละหาร 

อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง ต.ค. 62-
ก.ย. 63 

- 6,500,000 - -  - อนุมัติใหใชจายเงิน
สะสม ในคราวประชุม

สภาฯ สมัยสามัญ 
ประจําป พ.ศ. ๒๕62 
สมัยท่ีสาม ครั้งที่ 2 
วันที่ 15 สิงหาคม 

2562 

- 
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ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

ลําดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
หมายเหต ุ

(สัญญา/โอนลด/ 
โอนเพิ่ม 

ผูรับจาง ระยะเวลา
ตามแผน

ดําเนินงาน 
ดําเนินการจริง งบอนมัุต ิ

จายจริง/ 
ทําสัญญา 

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ
/ยกเลกิ 

๑1 โครงการกอสรางถนนลาดยางพารา           
แอสฟลทตกิ (ตอจากเดิมหนาสุสานจีน-
ถนนกาญจนาภิเษก) หมูที่ 9 
กอสรางถนนลาดยางพาราแอสฟลทติก ขนาด
ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,169.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ไหลทางตาม
สภาพ พ้ืนที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 7,014 
ตารางเมตร ตามแบบและรายการกอสรางที่
องคการบริหารสวนตําบลกําหนด 

ตอจากเดิม         
หนาสุสานจีน- 
ถนนกาญจนา
ภิเษก หมูที่ 9  
ตําบลละหาร 

อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง ต.ค. 62-
ก.ย. 63 

- 5,800,000 - -  - อนุมัติใหใชจายเงิน
สะสม ในคราวประชุม

สภาฯ สมัยสามัญ 
ประจําป พ.ศ. ๒๕62 
สมัยท่ีสาม ครั้งที่ 2 
วันที่ 15 สิงหาคม 

2562 

- 

12 โครงกอสรางถนน คสล.หมูบานจติรัตนา-
คลองลํารี หมูที่ 9 
ดําเนินการกอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
กวาง 8.00 เมตร ยาว 1,245.00 เมตร 
คอนกรีตหนา 0.20 เมตร พรอมวางทอ
ระบายนํ้าขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 
พรอมบอพักรางวี คสล. ไหลทางคอนกรีต 
พ้ืนที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 9,960 ตาราง
เมตร ตามแบบและรายการกอสรางท่ีองคการ
บรหิารสวนตําบลกําหนด 

หมูบานจิตรัตนา- 
คลองลํารี  
หมูท่ี 9  

ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง ต.ค. 62-
ก.ย. 63 

- 15,000,000 - -  - อนุมัติใหใชจายเงิน
สะสม ในคราวประชุม

สภาฯ สมัยสามัญ 
ประจําป พ.ศ. ๒๕62 
สมัยท่ีสาม ครั้งที่ 2 
วันที่ 15 สิงหาคม 

2562 

- 


