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คํานํา 

 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ขอ 27 กําหนดใหแผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลว
เสร็จภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณ
จากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอ่ืนๆ ที่ตองดาํเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น 

การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคการบริหารสวนตําบล            
ละหาร ถือเปนเรื่องสําคัญที่จะเปนเครื่องมือควบคุมในการบริหารและการดําเนินงานของผูบริหารทองถ่ินใหเปนไป
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยแผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดท่ี
รวบรวมจากโครงการ และกิจกรรมการพัฒนาตางๆ ของทุกสวนราชการท่ีตองดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นท่ี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาคหรือหนวยงาน
อ่ืนทีม่าดําเนินการในพื้นที่ทําใหทราบถึงแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ 2563 ขององคการบริหารสวน
ตําบลละหารกอใหเกิดความชัดเจนในการปฎิบัติมากขึ้น ลดความซ้ําซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ
ทํางานกับหนวยงานอื่น สามารถจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานประจําป 
และเพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนเม่ือสิ้นปงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น 

  ท้ังนีแ้ผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้ สําเร็จลงไดดวยความรวมมือจาก 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และการมีสวนรวมของ
ประชาชนทุกขั้นตอน โดยหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินงานฉบับนี้จะเปนกรอบและแนวทางการพัฒนาที่ตรงตอ
ความตองการสามารถพัฒนาใหเกิดความมั่นคงย่ังยืนและเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานของแตละสวนราชการ
รวมทั้งสงผลประโยชนตอประชาชนตําบลละหารในภาพรวมเปนสําคัญตอไป 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

       ตุลาคม 2562 
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สวนที่ 1 
 
 
 

 

บทนํา   
-  บทนํา 
-  วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
-  ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
-  ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
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สวนที่ 2 

 

 

 

บัญชีโครงการและงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ 

- โครงการและงบประมาณตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
  ของสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลละหาร 

5-10 

- บัญชีสรุปจาํนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมอืงนนทบุรีเพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
  2. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

3. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิม่  
  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน 
  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรบัการเขาสู 
ประชาคมอาเซียน 
  6. ยุทธศาสตรการพัฒนา สงเสริม และอนุรักษศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่นอันดีงาม 

- บัญชีจํานวนโครงการพฒันาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนการดําเนินงาน  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมอืงนนทบุรเีพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
2. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
3. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิม่ 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

  6. ยุทธศาสตรการพัฒนา สงเสริม และอนุรักษศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่นอันดีงาม 

- บัญชีโครงการ (เงินอดุหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ) 
- บัญชีโครงการ (ที่ไมใชงบประมาณ) 
-  บัญชีโครงการ ที่อนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  
-  บัญชีโครงการ ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕62 
-  บัญชีโครงการ ที่อนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
- บัญชีโครงการ ที่หนวยราชการอื่นเขามาดําเนินการในพื้นที่ 
-  บัญชีครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-  บัญชีครุภัณฑ ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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วิสัยทัศนการบริหาร 
“เขาใจปญหา  พัฒนาโปรงใส  ใสใจการมีสวนรวม” 

 

มุงสู 
 

วิสัยทศันการพฒันา 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 “ละหารนาอยู  พฒันาโปรงใส  ใสใจคณุภาพชีวิตสงเสริมการมีสวนรวม” 
 

บรรจุลง 
 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 

ตาม 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลละหารดังนี้ 

1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมี
ความสุข 

2.    ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

3.    ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคไดมาตรฐานและมี
มูลคาเพ่ิม 

4.    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัย 
และย่ังยืน 

5.    ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับ
การเขาสูประชาคมอาเซียนได 

6.    ยุทธศาสตรการพัฒนา สงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงาม 

 

 

 



สวนที่ ๑ 
บทนํา 

 

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

1.๑ บทนํา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นอกจากนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ขอ 26 กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงานขึ้นโดยมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงท้ังหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น
ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความชัดเจนในการปฎิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการทํางานกับ
หนวยงานอ่ืน และการจําแนกรายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน ซึ่งจะทําใหการติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้น 

การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคการบริหารสวนตําบล   
ละหารเปนแผนงานที่ไดรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาตาง ๆ ที่ตองดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมของหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคหรือหนวยงาน
อ่ืน ที่จะดําเนนิการในพื้นที่อีกทั้งยังเปนการนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-25๖5) ของ
องคการบริหารสวนตําบลละหาร ไปดําเนินการในภาคปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงตอไป 

๑.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การวางแผนดําเนินงานเปนแผนงานท่ีนําแผนพัฒนามาบริหาร (AdministrativePlans) กลาวคือ
การพิจารณานําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-25๖5) ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณให
ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาจัดทําเปนแผนการดําเนินงาน หรือเรียกวา (Action Plans) และ
สามารถนําการติดตามและประเมินผลดวยตนเองมาใชติดตามการดําเนินงานไดทุกข้ันตอนเรียกวา Self 
Assesment Report หรือ SAR โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1.  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริง
ท้ังหมดในพื้นที่ประจําปงบประมาณนั้น   

2.  เพ่ือเปนแนวทางการดําเนนิงานของทุกสวนราชการกําหนดใหทุกโครงการ/กิจกรรมมีขั้นตอน
การปฏิบัติที่มีระยะเวลาแนนอนมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งข้ึน   

3.  เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 4.  เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานประสานงานและติดตามประเมินผลการพัฒนา 

5.  เพ่ือลดความซ้ําซอนของโครงการ  มีการประสานงานและบูรณาการงบประมาณกับหนวยงาน
ตาง ๆ 

๖.  เพ่ือเปนเครื่องมือในการวัดความสําเร็จในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น 
 
 

/1.3 ขั้นตอนการ..... 

1 



๑.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น       
พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 26 และขอ 27 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0810.2/ว 4298 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2548 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผน
ดําเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล  
 ขอ 26 ใหคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลละหารรวบรวม

ขอมูลแผนงานโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงขององคการบริหารสวนตําบลละหารหนวยราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร     

ขั้นตอนที่ 2 จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
  หลังจากรวบรวมขอมูลโครงการตาง ๆ ที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาก 
 1. งบประมาณรายจายประจาํป (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่ อปท.อุดหนุนหนวยงานอ่ืน) 

2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลละหาร ดําเนินการเองโดยไมใช
งบประมาณของทองถ่ิน 
 3.  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หนวยงานอ่ืนๆ ที่เขาดําเนนิการในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
  4. โครงการ/กิจกรรมอื่น ๆ ท่ีองคการบริหารสวนตําบลละหารเห็นวาจะเกิดประโยชนในการ
ประสานการดําเนินงานในพ้ืนที ่

เสร็จแลวคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลละหาร จัดทําเปน
รางแผนดําเนินงานประจําปโดยนําขอมูลทั้งหมดมาพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนว
ทางการพัฒนาที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลละหาร   

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใชแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หลังจากจัดทํารางแผนการดําเนินงานประจําปแลวเสร็จ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลละหารนํารางแผนการดําเนินงานประจําปเสนอตอคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลละหารพิจารณาแลวเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลละหารประกาศเปนแผนการ
ดําเนินงานประจําปตอไป ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานประจําปภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ
เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน  
  ขอ 27 แผนการดําเนินงานใหจัดทําแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับต้ังแตวันที่ประกาศใช
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและ
โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาครัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ในปงบประมาณน้ัน 

  หากมีการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม หรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหนวยราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินให
ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป (เพิ่มเติม) ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน โดยจัดทําเปนแผนการ
ดําเนินงานประจําป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ,2 ,3…….  

  

 
 

/แผนภูมิข้ันตอน…. 

2 



แผนภูมิขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

/เคาโครงแผน..... 
 

ประกาศใชแผนการดําเนินงาน
ประจําป 

 

อนุมัติรางแผนการดําเนินงาน 

เสนอรางแผนการดําเนินงานตอ
นายกองคการบริหารสวนตําบล 

พิจารณารางแผนการดาํเนินงาน 

เสนอรางแผนการดําเนินงาน 

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

ราชการสวนกลาง 

ราชการสวนภูมิภาค 

รฐัวิสาหกิจ 

หนวยงานอ่ืน ๆ 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

คณะกรรมการพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบล 
ละหาร 

คณะกรรมการพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบล 
ละหาร 

นายก 
องคการบริหารสวนตําบล 
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เคาโครงแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

  สวนที่  1  บทนาํ 
   -  บทนํา 
   -  วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
   -  ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
   -  ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

  สวนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
   -  บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (ผด. 01) 
   -  บัญชีจาํนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด. ๐๒) 
   -  บัญชีจาํนวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน (ผด.๐๒/๑) 

๑.4. ประโยชนของแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  ๑.  สามารถควบคุมการดําเนินงานการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

   ๒.  ทําใหการประสานงานและบูรณาการงบประมาณกับหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่ดําเนินโครงการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
   ๓.  เปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น ตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรมวา
สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค เปาหมายและวิสัยทัศนท่ีกําหนดไวหรือไม เพียงใด 
  ๔.  เปนเครื่องมือในการวัดความสําเร็จของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเมื่อสิ้นป
ใหมีความสะดวกมากขึ้น 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/สวนที่ 2…. 
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สวนท่ี 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563



โครงการและงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลละหาร 
 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญมีพื้นที่ 18.16  
ตารางกิโลเมตร หรือ 11,350 ไร แบงเปน 9 หมูบานมีประชากร (รวม) 23,4๗๗ คน มี 1๑,๓1๓ ครัวเรือน
(มิถุนายน, 2562) และเพื่อใหการดําเนินงานครอบคลุมในทุกพื้นที่ การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร จึงเปนโครงการ/กิจกรรมที่จัดลําดับความสําคัญมา
จากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-25๖5) และบรรจุไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 รวมถึงโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปดวยความเรียบรอยตามอํานาจหนาท่ีองคการบริหาร     
สวนตําบลละหาร จึงไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                       
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 โดยจัดสรรงบประมาณตามสวนราชการในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถจําแนกไดดังนี้ (ตามตารางท่ี ๑ และแผนภูมิที่ ๑) 
 

ที ่ สวนราชการ งบประมาณ 
1 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 39,112,260 
2 กองคลัง 9,842,060 
3 กองชาง 63,144,980 
4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 44,172,220 
5 กองสวัสดิการสังคม 4,569,200 
6 กองสงเสริมการเกษตร 4,413,760 
7 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 31,612,820 
8 งบกลาง 34,873,802 

รวม 231,741,102 
 

ตารางที่ 1 งบประมาณของสวนราชการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนภูมิงบประมาณ... 
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สํานักงานปลัดฯ (1) กองคลัง (2) กองชาง (3)

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม (4) กองสวัสดิการสังคม (5) กองสงเสริมการเกษตร (6)

กองการศึกษาฯ (7) งบกลาง (8)
 

 

 แผนภูมิที่ 1 แสดงงบประมาณตามสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลละหาร  
    

ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลละหารไดตระหนักถึงการดําเนินการบริหารและปฏิบัติงานใหเกิด
ความโปรงใสและคํานึงถึงหลักการมีสวนรวมของประชาชน ยึดการบริหารงานธรรมาภิบาล เนนความพอเพียง  
เหมาะสมตามสภาพของทองถิ่นที่ตองเขาใจปญหา เขาถึงประชาชน และพัฒนาใหมีความมั่นคงยั่งยืน กอเกิด
ประโยชนตอประชาชนอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงไดรวบรวมโครงการ/กิจกรรมมาจากความตองการ
ของประชาชนในแตละหมูบานในการจัดทําเวทีประชาคม บรรจุลงแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-25๖5) 
ครอบคลุมทั้ง ๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลละหารเฉพาะป พ.ศ. 2563 มีจํานวน
โครงการและงบประมาณดังตอไปนี้ 
 

ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ 

1. การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 62 150,802,000 
2. การเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน      

33 43,720,000 

3. การเสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่ม 18 3,010,000 
4. การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัย และยั่งยืน 87 71,827,200 
5. การพัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

17 11,553,000 

6. การพัฒนา สงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปญญา
ทองถ่ินอันดีงาม 

13 8,920,000 

รวม 230 289,832,200 

ตารางที่ 2 โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒาทองถ่ิน (พ.ศ. 25๖1-25๖5)  
เฉพาะป ๒๕๖3 ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 

/จึงเห็นไดวา... 

63,144,980 (๓) 

9,842,060 (๒) 

39,112,260 (๑) 34,873,802 (๘) 

31,612,820 (๗) 

4,413,760 (๖) 4,569,200 (๕) 

44,172,220 (๔) 
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จึงเห็นไดวาเปนการพัฒนาที่มีความครอบคลุมในทุกพื้นท่ีและตามยุทธศาสตรการพัฒนาในทุกดาน 
ตามความตองการของประชาชนในแตละหมูบานจากการมีสวนรวมของประชาชนในเวทีประชาคม โดยยึดการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เนนความพอเพียง เหมาะสมตามสภาพของทองถ่ินและพัฒนาใหมีความมั่นคง
ยั่งยืน กอเกิดประโยชนตอประชาชนอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถแบงออกเปนยุทธศาสตรการ
พัฒนาท้ัง 6 ดาน ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข มีจํานวน 
12 โครงการ คิดเปนรอยละ 19.35 เปนเงินงบประมาณ 42,737,000 บาท คิดเปนรอยละ 28.34           
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 25๖1-25๖5) เฉพาะป ๒๕๖3 

2. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน มีจํานวน 14 โครงการ คิดเปนรอยละ 42.42 เปนเงินงบประมาณ 28,950,000 บาท คิดเปน   
รอยละ 66.22 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 25๖1-25๖5) เฉพาะป ๒๕๖3 
  3. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่ม         
มีจํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 33.33 เปนเงินงบประมาณ 650,0๐0 บาท คิดเปนรอยละ 21.59      
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 25๖1-25๖5) เฉพาะป ๒๕๖3 
  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน มีจํานวน 
46 โครงการ คิดเปนรอยละ 52.87 เปนเงินงบประมาณ 60,923,860 บาท คิดเปนรอยละ 84.82 ตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 25๖1-25๖5) เฉพาะป ๒๕๖3 
  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน มีจํานวน 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 52.94 เปนเงินงบประมาณ 5,350,000 บาท คิดเปน
รอยละ 46.31 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 25๖1-25๖5) เฉพาะป ๒๕๖3 
  6. ยุทธศาสตรการพัฒนา สงเสริม และอนุรักษศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
อันดีงาม มีจํานวน 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 69.23 เปนเงินงบประมาณ 2,270,000 บาท คิดเปนรอยละ 
25.45 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 25๖1-25๖5) เฉพาะป ๒๕๖3 
  รวมการดําเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 25๖3 มาบรรจุอยูในแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ทั้งหมด 6 
ยุทธศาสตร จํานวน 96 โครงการเปนเงินงบประมาณ 140,880,860 บาทตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.25๖1-
25๖5) เฉพาะป ๒๕๖3 (ตามตารางที่ ๓) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการ งบประมาณ 

1. การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพ่ือการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 12 42,737,000 
2. การเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

14 28,950,000 

3. การเสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่ม 6 650,000 
4. การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน 46 60,923,860 
5. การพัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

9 5,350,000 

6. การพัฒนา สงเสริม และอนุรักษศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่นอันดีงาม 

9 2,270,000 

รวม 96 140,880,860 
ตารางที่ 3 โครงการและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาพรอมงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที ่๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาที ่๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาที ่๓

ยุทธศาสตรการพัฒนาที ่๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาที ่๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาที ่๖

 
แผนภูมิที่ ๒ แสดงจํานวนโครงการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา 

ตามแผนการดาํเนินงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที ่๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาที ่๓

ยุทธศาสตรการพัฒนาที ่๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาที ่๖

 
แผนภูมิที่ ๓ แสดงจํานวนงบประมาณในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา 

ตามแผนการดาํเนินงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 
 

/กราฟแสดง.... 
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12 โครงการ (๑) 

14 โครงการ (๒) 

6 โครงการ (๓) 

46 โครงการ (๔) 

9 โครงการ (๕) 

9 โครงการ (๖) 

42,737,๐๐๐ บาท (๑) 

28,950,๐๐๐ บาท (๒) 

650,000 บาท (๓) 

60,923,860 บาท (๔) 

5,350,000 บาท (๕) 2,270,๐๐๐ บาท (๖) 



 

๖๒

๓๓

๑๘

๘๗

๑๗
๑๓๑๒ ๑๔

๖

๔๖

๙ ๙

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

แผนพัฒนาทอ้งถิน แผนการดาํเนินงาน ปี ๖๓
 

 

แผนภูมิที่ ๔ กราฟแสดงการนําโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.25๖1-25๖5) 
      มาจัดทําแผนการดําเนินงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 

สรุป   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 ไดนําโครงการจากแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) มาจัดทาํเปน
แผนการดําเนนิงานในสัดสวนนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 19.35 
 ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 ไดนาํโครงการจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มาจัดทําเปน
แผนการดําเนนิงานในสัดสวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 69.23 

 ๓. การนําโครงการจากแผนพฒันาทองถิ่นทั้งหมด มาจัดทําเปนแผนการดําเนินงานทั้งหมด  
 คิดเปนรอยละ 41.74 
 

 

 

/กราฟแสดง...... 
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แผนพัฒนาทอ้งถิน แผนการดาํเนินงาน ปี ๖๓

 

แผนภูมิที ่๕ กราฟแสดงการตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.25๖1-25๖5) 
และแผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 
 

สรุป  ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 เปนยุทธศาสตรที่ไดรับสัดสวนงบประมาณจากแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ.25๖1-25๖5) มาจัดทาํเปนแผนการดาํเนินงาน ในสดัสวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 21.59 

 ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 เปนยุทธศาสตรที่ไดรับสัดสวนงบประมาณจากแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.25๖1-25๖5) มาจัดทาํเปนแผนการดาํเนินงาน ในสดัสวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 84.82 

 ๓. สัดสวนการนาํงบประมาณจากแผนพัฒนาทองถ่ินทั้งหมด มาจัดทําเปนงบประมาณตามแผนการ 
 ดําเนินงานทั้งหมด คิดเปนรอยละ 48.61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/บัญชีสรปุ...... 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  
กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563           

(ผด.0๑)



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 
จํานวนโครงการ          

ที่ดาํเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการทัง้หมด 

จํานวนงบประมาณ 
คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๑. ยุทธศาสตรการพฒันาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัย
ของประชาชนอยางมีความสุข 

     

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 12 100  42,737,000 100  กช. 

รวม 12 100.00 42,737,000 100.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.0๑ 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 
จํานวนโครงการ          

ที่ดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการทัง้หมด 

จํานวนงบประมาณ 
คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๒. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

     

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 9 64.29 28,400,000 98.10 กช., สธ. 

2.2 แผนงานการบริหารงานทั่วไป 1 7.14 300,000 1.04 สป. 

2.3 แผนงานการเกษตร 4 28.57 250,000 0.86 กษ. 

รวม  14 100.00 28,950,000 100.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.0๑ 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 
จํานวนโครงการ          

ที่ดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการทัง้หมด 

จํานวนงบประมาณ 
คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

3. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจ
สรางสรรค ไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่ม 

     

3.1 แผนงานสาธารณสุข 1 16.67 150,000 23.08 สธ. 

3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 33.33 200,000 30.77 สว. 

3.3 แผนงานการเกษตร 3 50.00 300,000 46.15 กษ. 

รวม  6 100.00 650,000 100.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.0๑ 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 
จํานวนโครงการ          

ที่ดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการทัง้หมด 

จํานวนงบประมาณ 
คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

4. ยุทธศาสตรการพฒันาดานทรัพยากรมนุษยและสังคม
ใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน 

     

4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 2.17 50,000 0.08 สป.   

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 9 19.56 10,600,000 17.40 สป. 

4.3 แผนงานการศึกษา 7 15.22 12,808,860 21.02 กศ. 

4.4 แผนงานสาธารณสุข 12 26.09 2,605,000 4.28 กธ. 

4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 5 10.87 570,000 0.94 สว. 

4.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 4.35 200,000 0.33 สว. 

4.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 5 10.87 2,700,000 4.43 กศ. 

4.8 แผนงานงบกลาง 5 10.87 31,390,000 51.52 สว., สป., สธ. 

รวม  46 100.00 60,923,860 100.00  

 
 
 

 
 
 14 

แบบ ผด.0๑ 



 

 

 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 
จํานวนโครงการ          

ที่ดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการทัง้หมด 

จํานวนงบประมาณ 
คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

5. ยุทธศาสตรการพฒันาการบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน 

     

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 8 88.89 5,300,000 99.07 สป., กค. 

5.2 แผนงานสาธารณสุข 1 11.11 50,000 0.93 สธ. 

รวม  9 100.00 5,350,000 100.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15 

แบบ ผด.0๑ 



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 
จํานวนโครงการ          

ที่ดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการทัง้หมด 

จํานวนงบประมาณ 
คดิเปนรอยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

6. ยุทธศาสตรการพฒันา สงเสริม และอนุรักษศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภมูิปญญาทองถิ่นอันดีงาม 

     

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3 33.33 800,000 35.24 สป. 

6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 6 66.67 1,470,000 64.76 กศ. 

รวม  9 100.00 2,270,000 100.00  

รวมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร 96 100.00 140,880,860 100.00  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 16 

แบบ ผด.0๑ 



 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น 
กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน                             
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63             

(ผด.๐๒) 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

โครงเหลก็หนาอาคารศนูย
พัฒนาเด็กเล็กนะฮฎอตุล
อิสลาห หมูที่ 2 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 117
ขอ 162) 

ดําเนินการกอสรางหลังคาโครงเหล็กคลมุ
ลานอเนกประสงค กวาง 9.50 เมตร ยาว 
20.00 เมตร ความสูง 4.00 เมตร มีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 190.00 ตารางเมตร ตามแบบ
ที่ อบต.ละหารกําหนด 

2,800,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 268) 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กนะฮฎอตุล 

อิสลาห 
หมูที่ 2 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 

 
 
 

 

           

2 โครงการติดตั้งไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย
ทางเดินเทาริมคลองลําโพ 
หมูที่ 1,4 
(แผนพัฒนาทองถิ่น          
๒๕61-๒๕๖5 หนา 126
ขอ 174) 

ดําเนินการติดตั้งไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 
ประกอบดวยแผงโซลาเซล ขนาดไมนอย
กวา 100 วัตต แบบ Poly or Mono 
Crystalline เสาสูงไมนอยกวา 4 เมตร ทํา
จากเหล็กชุบ Galvanize ตูควบคมุการ
ทํางาน และระบบควบคุมการทํางานอัติ
โนมัต ิโคมไฟ LED ขนาดไมนอยกวา 30 
วตัต แบตเตอรี่แรงดันไฟฟา 12V ขนาดไม
นอยกวา 80 AH ความยาวไมนอยกวา 
1,570.00 เมตร จํานวน 33 ตน        
ตามแบบที ่อบต.ละหารกําหนด 

1,650,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 268) 

เลียบคลองลําโพ     
หมูที่ 1,4 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 

 
 
 

 

           

 
 
 

 

ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 

17 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

๑. ยุทธศาสตรการพฒันาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

พลังงานแสงอาทิตย
ทางเดินเทาริมคลองลําโพ 
หมูที่ 2,3 
(แผนพัฒนาทองถิ่น          
๒๕61-๒๕๖5 หนา 126
ขอ 175) 

ดําเนินการติดตั้งไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 
ประกอบดวยแผงโซลาเซล ขนาดไมนอย
กวา 100 วัตต แบบ Poly or Mono 
Crystalline เสาสูงไมนอยกวา 4 เมตร ทํา
จากเหล็กชุบ Galvanize ตูควบคมุการ
ทํางาน และระบบควบคุมการทํางานอัติ
โนมัต ิโคมไฟ LED ขนาดไมนอยกวา 30 
วตัต แบตเตอรี่แรงดันไฟฟา 12V ขนาดไม
นอยกวา 80 AH ความยาวไมนอยกวา 
1,570.00 เมตร จํานวน 34 ตน        
ตามแบบที ่อบต.ละหารกําหนด 

1,700,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 269) 

เลียบคลองลําโพ     
หมูที่ 2,3 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 

 
 
 

 

           

4 โครงการกอสรางเขื่อน 
คสล.เลียบคลองลากคอน 
หมูที่ 4 (บานตาแดง) 
(แผนพัฒนาทองถิน่          
๒๕61-๒๕๖5 หนา 105 
ขอ 95) 

ดําเนินการกอสรางเขื่อน คสล. ยาว 
130.00 เมตร สันเขือ่นกวาง 1.20 เมตร 
หนา 0.50 เมตร ตามแบบที ่อบต.ละหาร
กําหนด 

 

5,737,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 269) 

เลียบคลองลาก
คอน 

หมูที่ 4 
ตําบลละหาร 

 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 

 
 
 

 

           

 
 
 
 18 

ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

คสล.เลียบคลองลากคอน 
หมูที่ 5 หนาหมูบานพิ
ชามญชุ (ตอจากเดิม) 
(แผนพัฒนาทองถิ่น          
๒๕61-๒๕๖5 หนา 105 
ขอ 98) 

ดําเนินการกอสรางเขื่อน คสล. ยาว 
145.00 เมตร สันเขือ่นกวาง 1.20 เมตร 
หนา 0.50 เมตร ตามแบบที ่อบต.ละหาร
กําหนด 
 

6,400,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 270) 

หนาหมูบาน       
พิชามญชุ 
หมูที่ 5 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 

 
 
 

 

           

6 โครงการกอสรางเขื่อน 
คสล.เลียบคลองลากคอน 
หมูที่ 6 (ตอจากเดิม) 
(แผนพัฒนาทองถิ่น          
๒๕61-๒๕๖5 หนา 106 
ขอ 99) 

ดําเนินการกอสรางเขื่อน คสล. ยาว 
145.00 เมตร สันเขือ่นกวาง 1.20 เมตร 
หนา 0.50 เมตร ตามแบบที ่อบต.ละหาร
กําหนด 

 

6,400,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 270) 

เลียบคลองลาก
คอน 

หมูที่ 6 
ตําบลละหาร 

 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 

 
 
 

 

           

 
 
 

 
 
 

 19 

ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

คสล.เลียบคลองลากคอน 
หมูที่ 7 (ตอจากเดิม) 
(แผนพัฒนาทองถิ่น          
๒๕61-๒๕๖5 หนา 106 
ขอ 101) 

ดําเนินการกอสรางเขื่อน คสล. ยาว 
145.00 เมตร สันเขือ่นกวาง 1.20 เมตร 
หนา 0.50 เมตร ตามแบบที ่อบต.ละหาร
กําหนด 

 

6,400,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 270) 

เลียบคลองลาก
คอน 

หมูที่ 7 
ตําบลละหาร 

 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 

 
 
 

 

           

8  โครงการกอสรางเขื่อน 
คสล.เลียบคลองลํารี  
หมูที่ 8 (ตอจากเดิม) 
(แผนพัฒนาทองถิ่น          
๒๕61-๒๕๖5 หนา 107
ขอ 107) 

ดําเนินการกอสรางเขื่อน คสล. ยาว 
145.00 เมตร สันเขือ่นกวาง 1.20 เมตร 
หนา 0.50 เมตร ตามแบบที ่อบต.ละหาร
กําหนด 

 

6,400,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 271) 

เลียบคลองลําร ี
หมูที่ 8 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 

 
 
 

 

           

 
 
 
 

 
 
 

ผด.๒ 

 

ผด.0๒ 

20 

ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ซอยมะหะหมัด หมูท่ี 9 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 102 
ขอ 80) 

ดําเนินการกอสรางถนน คสล. ผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 121.00 เมตร 
คอนกรีตหนา 0.15 เมตร พื้นที่ผวิจราจรไม
นอยกวา 484.00 ตารางเมตร ไหลตาม
สภาพ  พรอมวางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) 
และบอพักน้ํา ตามแบบที่ อบต.ละหาร
กําหนด 

750,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 271) 

ซอยมะหะหมัด 
หมูที่ 9 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 

 
 
 

 

           

10 โครงการลอกทอระบายน้ํา
และดูดสิ่งปฏิกูล 
ตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 112 
ขอ 141) 

จางเหมาลอกทอระบายน้ําและดูดสิ่งปฏิกูล
ตามหมูบานจัดสรรและแหลงชุมชนที่มีทอ
ระบายน้ํา 

500,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 287) 

หมูบานจัดสรร 
และชุมชน      
หมูที่ 1-9 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง 
(งานบําบัดน้ํา

เสีย) 

            

 
 
 
 
 
 

ผด.๒ ผด.0๒ 

21 

ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

เขตประปานครหลวงในเขต
พ้ืนที ่
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 
124-125 ขอ 173) 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาติดตั้งประปา คา
วางทอประปานครหลวงในชุมชน ในการ
ขยายเขตประปาในพ้ืนที่ตําบลละหาร 
รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณ
ประปา รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา 
ฯลฯ 

2,000,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 272) 

หมูที่ 1-9 
ตําบลละหาร 

 

กองชาง/ 
อุดหนุนการ
ประปานคร

หลวง 
(งานไฟฟาถนน) 

 
 
 

 

           

12 โครงการติดตั้ง/ขยายเขต
ไฟฟาสาธารณะทุกหมูบาน
ในเขตพื้นที ่ 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 
122-124 ขอ 172) 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาติดตั้งไฟฟา
สาธารณะ คาปกเสาพาดสาย การติดตั้ง
หมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟา ฯลฯ 

2,000,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 273) 

หมูที่ 1-9 
ตําบลละหาร 

 

กองชาง/ 
อุดหนุนการ

ไฟฟานครหลวง 
(งานไฟฟาถนน) 

            

 
 

 
 
 

 
 

22 

ผด.๒ ผด.0๒ ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

2. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ตําบลละหาร รวมผลิตสือ่
สรางสรรคการจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสีย
อันตราย 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 142 
ขอ 20) 

-จัดกิจกรรมประกวดแขงขันสื่อสรางสรรค
ดานสิ่งแวดลอม เชน ประกวดเรียงความ 
ประกวดคาํขวัญ ประกวดผลิตเร่ืองสั้น 
แขงขันวาดภาพ ฯลฯ 
-กลุมเปาหมาย อถล.ตําบลละหารเขารวม
ประกวดแขงขัน ๑๐๐ คน 

๑๐0,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 
หนา 278) 

อบต.ละหาร กองสาธารณสขุ 
(งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล) 
 
 
 
 

 
 
 

 

           

2 โครงการคัดแยกขยะใน
ชุมชน 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 135 
ขอ 12) 

- อบรมใหความรูและศึกษาดูงานนอก
สถานที่ใหแกคณะทํางานบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน จํานวน ๑ คร้ัง 
- รณรงคประชาสัมพันธการคดัแยกขยะ
มูลฝอยผานสือ่ประชาสัมพันธในรูปแบบ
ตางๆ เชน แผนพับประชาสัมพันธ ปายไว
นิล สติ๊กเกอร ฯลฯ 
- สนับสนุนวัสดุ อุปกรณรกัษาความ
สะอาดใหแกชุมชน ทั้ง 9 หมูบาน ในเขต
พ้ืนที่ ต.ละหาร 

  2๕0,000  
(ขอบัญญัต ิ
งบประมาณ

รายจาย    
ประจําป

งบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕63    
หนา 278) 

ชุมชนในตําบล             
ละหารทั้ง ๙ 

หมูบาน 
  
 

กองสาธารณสขุ 
(งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล) 

 
 
 

 

           

 
 
 

 

ผด.๒ 

 

ผด.๐๒ 

 23 

ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

2. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รวมใจพิทักษสิ่งแวดลอม 
(แผนพัฒนาทองถิ่น          
๒๕61-๒๕๖5 หนา 138 
ขอ 16) 
 

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

๒๐0,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63         
หนา 279) 

  

หมูที่ 1-9 
ตําบลละหาร 

  
 

กองสาธารณสขุ 
(งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล) 

 
 
 

 

           

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครทองถิ่นรักษ
โลก (อถล.)ตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถิ่น         
๒๕61-๒๕๖5 หนา 143 
ขอ 22) 

-อบรมฟนฟูความรูแกอาสาสมัครทองถิ่น
รักษโลก (อถล.)ตาํบลละหาร 
-จัดการศึกษาดูงานของ อถล.ตําบลละหาร 
และเจาหนาทีท่ี่เก่ียวของ ปละ ๑ คร้ัง 
จํานวน ๑๐๐ คน 

350,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 279) 

  

หมูที่ 1-9 
ตําบลละหาร 

  
 

กองสาธารณสขุ 
(งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล) 

 
 
 

 

           

 
 
 
 
 

24 

ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

2. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 133
ขอ 8) 

ดําเนินการจัดซื้อที่ดินเพ่ือสรางศูนยบริหาร
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จํานวน 1 
แปลง ขนาดไมต่ํากวา 3 ไร ตาม
รายละเอียดที่ อบต.ละหารกําหนด 
  
 

20,000,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 286) 

อบต.ละหาร 
 

กองสาธารณสขุ 
(งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล) 

            

6 โครงการคลองสวยนํ้าใส 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 145 
ขอ 25) 

ดําเนินการกําจัดวชัพืชและผักตบชวาใน         
ลําคลองพื้นท่ีตําบลละหาร และปรับปรงุ          
ภูมิทัศนบรเิวณตลิ่งริมคลองตางๆ ตาม
รายละเอียดที่ อบต.ละหารกําหนด 
 

5๐0,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 
หนา 287)  

ลําคลองทุกคลอง
ในเขตพื้นที ่        
ตําบลละหาร 

  
 

กองชาง 
(งานบําบัดน้ํา

เสีย) 

 
 
 

 

           

 

 
 
 
 
 

25 

ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

2. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รองรับมูลฝอยแบบแยก
ประเภท 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 132
ขอ 5) 

จัดซือ้ถังขยะแบบแยกประเภท เพ่ือใหมี
ภาชนะไวรองรับขยะมูลฝอยในชุมชน ถนน 
ทางสาธารณะอยางเพียงพอ 
  
 

1,000,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 289) 

อบต.ละหาร 
 

กองสาธารณสขุ 
(งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล) 

            

8 โครงการจัดซื้อรถยนต
บรรทุกขยะ 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 131
ขอ 4/หนา 237 ขอ 
164) 

จัดซือ้รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี 
หรือกําลังเคร่ืองยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 
กิโลวัตต แบบอดัทาย จํานวน 2 คัน 
  
 

4,800,000 
(ขอบัญญตัิ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 285) 

อบต.ละหาร 
 

กองสาธารณสขุ 
(งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล) 

            

 
 

 
 

 
 

 
  

26 

ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

2. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ตําบลละหาร 
(คากําจัดขยะมูลฝอย
ใหกับ อบจ. นนทบุร)ี 
(แผนพัฒนาทองถิ่น          
๒๕61-๒๕๖5 หนา 136 
ขอ 14) 

ดําเนินการชําระคาธรรมเนียมการกําจัด
ขยะมูลฝอยใหแกองคการบริหารสวน
จังหวัดนนทบุรใีนการบริหารจัดการดูแล
บอฝงกลบขยะ ในอัตราตามที ่อบจ.  
นนทบุรี กําหนด  
 

๑,๒๐0,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 
หนา 277) 

สถานทีกํ่าจัดขยะ
มูลฝอยของ อบจ. 
นนทบุรี ตั้งอยูทื ่         
ต.คลองขวาง 

อ.ไทรนอย 
จ.นนทบุรี 

กองสาธารณสขุ 
(งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล) 

 
 
 

 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 27 

ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

2. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
2.2 แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดกจิกรรมที่เกดิขึ้นจาก 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดําเนินการ 
หนวยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

และสงเสรมิพลังงาน
ทดแทน 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 128
ขอ 1) 

ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมความรูในการ
อนุรักษพลังงาน โดยมีประชาชนเขารวม
โครงการ ไมนอยกวา 80 คน 

  

300,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 
หนา 91) 

ตําบลละหาร 
และนอกสถานท่ี 

 

สํานักงานปลัด 
(งานบริหารท่ัวไป) 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 28 

ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

2. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
2.3 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ตอซังขาว 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 148
ขอ 6) 

ดําเนินการโครงการรณรงคลดการเผาตอ
ซังขาว เพ่ือรณรงคประชาสัมพันธให
ความรูถึงขอเสียของการเผาตอซังขาว โดย
การติดตั้งปายประชาสัมพันธในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลละหาร หมูท่ี 1-9 
 

  

40,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 
หนา 302) 

ตําบลละหาร 
 
 

กองสงเสริม
การเกษตร 

(งานสงเสรมิ
การเกษตร) 

            

2 โครงการจัดกิจกรรมอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ  
และวันสําคัญตางๆ 
“กิจกรรมรวมใจปลูก
ตนไม เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ใส
ใจสิ่งแวดลอม” 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 147
ขอ 2) 

ดําเนินการจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ โดยปลูกตนไมและปลอยพันธุ
ปลาในแหลงนํ้าธรรมชาติเพ่ือถวายเปนพระ
ราชกุศล สงเสริมใหเยาวชนและประชาชนมี
สวนรวมปลูกหญาแฝกหรือปลูกตนไมและ
อนุรักษลําคลองตามพระราชดําร ิ

 

๑00,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 
หนา 314) 

ภายในพ้ืนท่ี 
ตําบลละหาร 

 

กองสงเสริม
การเกษตร 

(งานอนุรักษ
แหลงนํ้าและ

ปาไม) 

            

 

 
 
 
 

ผด.๒ 

 

ผด.๐๒ 

29 

ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

2. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
2.3 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ดําเนินงานอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี: กิจกรรมสราง
จิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรทองถิ่น” 
(แผนพัฒนาทองถิ่น         
๒๕61-๒๕๖5 หนา 147
ขอ 4) 

ดําเนินการกิจกรรมท่ีเปนการสรางจิตสํานึก
ในการอนุรักษทรพัยากรทองถิ่นใหคงอยู
อยางยั่งยืนใหแกเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ไมนอยกวา 100 คน/คร้ัง 
 

80,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 315 

ภายในพ้ืนท่ี 
ตําบลละหาร 

 

กองสงเสริม 
การเกษตร 
(งานอนุรักษ
แหลงนํ้าและ

ปาไม) 

            

 

 
 
 
 
 
 

 

ผด.๒ 

 

ผด.๐๒ 

30 

ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

2. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพฒันาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
2.3 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ดําเนินงานอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี : กิจกรรม
สํารวจขอมลูทรัพยากร
ทองถิ่น 
(แผนพัฒนาทองถิ่น         
๒๕61-๒๕๖5 หนา 147
ขอ 3) 

ดําเนินการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากร
ทองถ่ินตามพระราชดําริฯ 
 

30,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 315 

ภายในพ้ืนท่ี 
ตําบลละหาร 

 

กองสงเสริม 
การเกษตร 
(งานอนุรักษ
แหลงนํ้าและ

ปาไม) 

            

 

 
 
 
 
 
 
 

 31 
 

ผด.๒ 

 

ผด.๐๒ ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

3. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่ม 
 3.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

สถานที่จําหนายอาหารและ
สะสมอาหาร 
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 150 
ขอ 1) 
 

- อบรมใหความรู ศึกษาดูงานใหแก
ผูประกอบการ เจาของกิจการ ราน
จําหนายอาหาร แผงลอยจําหนายอาหาร 
ผูประกอบเลี้ยงอาหารในโรงอาหารใน
สถานศึกษา โรงงาน หมูที ่1-9 ตาํบลละ
หาร จํานวน 100 คน 
- รณรงคประชาสัมพันธดวยสือ่ตางๆ เชน 
ปาย แผนพับ ฯลฯ 
- จัดซื้อน้ํายา วัสด ุอุปกรณ วัสดุ
วิทยาศาสตรทางการแพทย 

  

15๐,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 
หนา 222) 

ผูประกอบการ 
เจาของกิจการ 
รานจําหนาย

อาหาร แผงลอย
จําหนายอาหาร 
ผูประกอบการ
อาหารในโรง
อาหารใน

สถานศึกษา 
โรงงาน หมูที่ 1-9 

ตําบลละหาร 

กองสาธารณสขุ 
(งานบริการ
สาธารณสขุ
และงาน

สาธารณสขุ
อื่น) 

 

 
 
 

 

           

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 32 

ผด.๒ ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

3. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่ม 
3.2 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ใหกับประชาชน         
ตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 152 
ขอ 1) 

ดําเนินการฝกอบรมอาชีพใหประชาชน
ผูสนใจในพื้นท่ี เพื่อเปนการสรางอาชีพ สราง
รายไดใหกับประชาชนในตําบลละหาร 
จํานวน 200 คน 
 

100,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63
หนา 289) 

อบต.ละหาร 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

(งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน) 

 
 
 

 

         
 
 

  

2 โครงการพัฒนาการ
ออกแบบผลิตภัณฑและ 
สงเสริมการตลาด 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 152 
ขอ 2) 

ดําเนินการฝกอบรมใหกลุมอาชีพและผูท่ี
สนใจในพ้ืนที ่จํานวน 100 คน สามารถ
ออกแบบผลิตภัณฑใหเหมาะสมและเพิ่ม
มูลคาใหแกผลิตภณัฑ 
 

๑๐0,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63
หนา 289 

อบต.ละหาร 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

(งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน) 

            

 
 
 

 
 

 

ผด.๒ 

 

ผด.๐๒ 

33 

ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

3. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่ม 
3.3 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

น้ํานม “กิจกรรมสงเสริม
การตรวจสอบคณุภาพ
น้ํานมแพะใหไดมาตรฐาน
และปลอดภัย” 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 156 
ขอ 10) 

ดําเนินการจัดกิจกรรมฝกอบรม
ผูประกอบการ จํานวน 30 ราย เก่ียวกับ
วิธีการตรวจเตานมอักเสบเบื้องตน วิธีการ
เก็บตัวอยางน้ํานมเพ่ือสงตรวจ วิเคราะห 
และวธิกีารตรวจสอบคุณภาพน้ํานมอยางงาย
 

๑๐0,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63
หนา 301 

อบต.ละหาร 
 

กองสงเสริม
การเกษตร 

(งานสงเสริม
การเกษตร) 

            

2 โครงการฝกอบรมการ   
แปรรปูผลผลติทาง
การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคา 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 155 
ขอ 6) 

ดําเนินโครงการเพื่อนําผลผลติทางการ
เกษตรท่ีมีอยูในทองถิ่นมาแปรรูปเพ่ิมมูลคา 
และสรางรายได ประชาชนสนใจเขารวม
โครงการ จํานวน 50 คน 
 

๑๐0,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63
หนา 301 

อบต.ละหาร 
 

กองสงเสริม
การเกษตร 

(งานสงเสริม
การเกษตร) 

            

 

 
 
 
 

 

ผด.๒ 

 

ผด.๐๒ 

34 

ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จงัหวัดนนทบุร ี
 

3. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่ม 
3.3 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ผักปลอดภัย “ผักสวนครัว 
ร้ัวกินได” 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 155
ขอ 4) 

ดําเนินการโดยจัดฝกอบรมการปลกูผัก
สวนครัวในบริเวณบาน และเทคนิคการ
ปลูกผักปลอดภัยในรูปแบบตางๆ เพ่ือ
สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

  

100,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 
หนา 302) 

ตําบลละหาร 
 
 

กองสงเสริม
การเกษตร 

(งานสงเสริม
การเกษตร) 

            

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 35 

ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

4. ยุทธศาสตรการพฒันาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน 
 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กดิขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

โครงการออกหนวยบริการ 
อบต. เคลือ่นทีพ่บ
ประชาชน 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 158 
ขอ 1) 

ดําเนินการออกหนวยบริการ อบต. 
เคลื่อนท่ีตามหมูบานชุมชนตางๆ ที่องคการ
บริหารสวนตําบลรับผิดชอบ เพื่ออํานวย
ความสะดวกแกประชาชนในการรับทราบ
ปญหาความตองการ และความเดอืดรอน
ของประชาชนบริการดานการชําระภาษี 
การบริการสาธารณสุข การขอใบอนุญาต
ตางๆ ฯลฯ พรอมทั้งประชาสัมพันธผลการ
ปฏิบัติงานและภารกิจหนาที่ที ่อบต. 
รับผิดชอบ 

50,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 91) 

 

หมูที่ ๑-๙ 
ตําบลละหาร 

 

สํานักงานปลัด 
(งานบริหาร

ทั่วไป) 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผด.๒ 

 

ผด.๐๒ 

36 

ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

4. ยุทธศาสตรการพฒันาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน 
 4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ไฟแกพนักงานและ
ประชาชน 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 159
ขอ 2) 

-เพื่อใหพนักงานและประชาชนไดรับความรู
เก่ียวกับวธิีการซอมแผนอพยพหนไีฟ และ
สามารถปฏิบัตไิดอยางถูกตอง 
-เพื่อใหมีการเตรียมความพรอมและเฝา
ระวังหากเกิดอัคคีภัยในสถานท่ีทํางาน 

 

100,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 
หนา 134) 

อบต.ละหาร 
 

สํานักงานปลัด 
(งานปองกันภัย
ฝายพลเรอืน
และระงับ
อัคคภียั) 

 
 
 

 

           

๒ โครงการซักซอมแผน
ปองกันและบรรเทา              
สาธารณภัย อัคคภียั               
ภัยทางถนนและภัยแลง 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 159 
ขอ 3) 

-เพื่อใหเด็ก เยาวชน และประชาชนไดรับ
ความรูเก่ียวกับวิธีการปองกันสาธารณภัย
และสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
-เพื่อใหมีการเตรียมความพรอมและเฝา
ระวังหากเกิดสาธารณภัยในหมูบานหรือ
ชุมชน 

 

150,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 
หนา 134) 

อบต.ละหาร 
 

สํานักงานปลัด 
(งานปองกันภัย
ฝายพลเรอืน
และระงับ
อัคคภียั) 

            

 

 
 

 
 

 
 

ผด.๒ ผด.๐๒ 

37 

ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

4. ยุทธศาสตรการพฒันาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน 
 4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

อุบัติเหตทุางถนน 
(แผนพัฒนาทองถิ่น          
๒๕61-๒๕๖5 หนา 161 
ขอ 8) 

- ดําเนินการจัดตั้งจุดตรวจและรณรงคสราง
จิตสํานึกเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดท้ังป
 

๑00,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 135) 

ถนนสาย 
บางบัวทอง– 
สุพรรณบุรี 
หมูที่ ๖  

ตําบลละหาร 
 

สํานักงานปลัด 
(งานปองกันภัย
ฝายพลเรอืน
และระงับ
อัคคภียั) 

 
 
 

 

           

๔ โครงการฝกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปองกันภัยฝาย           
พลเรือน (อปพร.) และ
ศึกษาดูงาน 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 160 
ขอ 6) 

ดําเนินการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนและศึกษาดูงานให
พรอมรับสาธารณภัยและภัยพิบัตทิี่อาจ
เกิดขึ้นและเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพใหสมาชิก
อปพร.ตําบลละหาร   

 

300,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 135) 

อบต.ละหาร  
และศึกษาดูงาน

นอกสถานท่ี 
 

สํานักงานปลัด 
(งานปองกันภัย
ฝายพลเรอืน
และระงับ
อัคคภียั) 

            

 

 
 
 
 
 
 

38 

ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

4. ยุทธศาสตรการพฒันาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน 
 4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ศักยภาพสมาชิก อปพร. 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 161 
ขอ 7) 

ดําเนินการจัดฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรอืน (อปพร.) ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ พรอมศึกษาดูงาน เพ่ือเตรียม
ความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ี พฒันา
ศักยภาพ ทักษะการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย   

 

50,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 136) 

อบต.ละหาร  
และศึกษาดูงาน

นอกสถานท่ี 
 

สํานักงานปลัด 
(งานปองกันภัย
ฝายพลเรอืน
และระงับ
อัคคภียั) 

            

6 โครงการสงเสริมการให
ความรูดานสาธารณภัย 
อุทกภัย ภัยทางน้ําและ          
วาตภัย 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 160 
ขอ 4) 

ดําเนินการจัดฝกอบรมสงเสริมการให
ความรูดานสาธารณภัย อุทกภัย ภยัทางนํ้า
และวาตภัย แกประชาชนทั้ง 9 หมูบาน 

 

150,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 136) 

อบต.ละหาร 
 

สํานักงานปลัด 
(งานปองกันภัย
ฝายพลเรอืน
และระงับ
อัคคภียั) 

 
 
 

 

           

 

 
 
 
 

 
 

39 

ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

4. ยุทธศาสตรการพฒันาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน 
 4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ดับเพลิงและซอมแผน
ดับเพลิงแกเด็ก เยาวชน
และประชาชนในพ้ืนที ่
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 159 
ขอ 1) 

ดําเนินการจัดฝกอบรมวิธีการใชถงัดับเพลิง
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั และซอมแผน
ดับเพลิงแกเด็ก เยาวชนและประชาชนใน
พ้ืนที ่

 

150,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 137) 

อบต.ละหาร 
 

สํานักงานปลัด 
(งานปองกันภัย
ฝายพลเรอืน
และระงับ
อัคคภียั) 

            

8 โครงการอบรมการใช
อุปกรณกูชีพใหแกเจาหนาท่ี
ปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย และ อปพร. 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 160
ขอ 5) 

ดําเนินการจัดฝกอบรมการใชอุปกรณกูชีพ 
ใหแกเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย และ อปพร. ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ จํานวนไมนอยกวา 100 คน 

 

100,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 137) 

อบต.ละหาร 
 

สํานักงานปลัด 
(งานปองกันภัย
ฝายพลเรอืน
และระงับ
อัคคภียั) 

 
 
 

 

           

 

 
 

 
 
 

 40 

ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

4. ยุทธศาสตรการพฒันาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน 
 4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 162 
ขอ 11/หนา 226 ขอ 
52) 

จัดซือ้รถดับเพลิง ขนาดความจุไมนอยกวา 
12,000 ลิตร จํานวน 1 คัน  
เพ่ือใหมีเครื่องมอืที่พรอมสําหรับการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

9,500,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 149) 

อบต.ละหาร 
 

สํานักงานปลัด 
(งานปองกันภัย
ฝายพลเรอืน
และระงับ
อัคคภียั) 
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ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

4. ยุทธศาสตรการพฒันาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน 
 4.3 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ผูปกครอง  
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 163 
ขอ 1) 
 

ดําเนินการโครงการปฐมนิเทศผูปกครอง 
เพ่ือชี้แจงใหผูปกครองไดทราบและเขาใจ
ถึงหลักการ ปรัชญา นโยบายการจัด
การศึกษาตลอดจนแนวทางปฏิบติังาน
ตางๆ ของศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 

80,๐00   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63   
หนา 169) 

อบต.ละหาร กองการศึกษา/ 
(งานระดับกอน
วัยเรียนและ

ประถมศึกษา) 

            

2 โครงการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานพนักงานสวน
ตําบลและครผููดูแลเด็ก  
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 205 
ขอ 3) 
 

ดําเนินการโครงการปฐมนิเทศผูปกครอง 
เพ่ือใหพนักงานสวนตาํบลและครูผูดูแล
เด็กมีทักษะ ความรู ความเขาใจใน
มาตรฐานกลางและแนวทางการบริหาร 

100,๐00   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63   
หนา 170) 

อบต.ละหาร กองการศึกษา/ 
(งานระดับกอน
วัยเรียนและ

ประถมศึกษา) 
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ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

4. ยุทธศาสตรการพฒันาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน 
 4.3 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

การบริหารสถานศึกษา   
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 205
ขอ 2) 

ดําเนินการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา 
ไดแก อาหารกลางวันสําหรับนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลละหาร รวมทั้งคาใชจายในการพัฒนา
ครู, คาพัฒนาผูดูแลเด็ก และคาจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว) 

  

2,575,860  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 170) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ละหาร          
ทั้ง ๗ ศูนย  

 

กองการศึกษา/ 
(งานระดับกอน
วยัเรียนและ

ประถมศึกษา) 

 
 
 

 

           

4 โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 164
ขอ 6) 

ดําเนินการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)ให
เด็กเล็กและนักเรียนตั้งแตชั้นอนุบาล – 
ชั้นประถมปที่ ๖สังกัด สพฐ. จํานวน 4 
โรงเรียน และเด็กปฐมวัยศูนยพฒันาเด็ก
เล็กสังกัด อบต. ละหาร ทั้ง 7 ศูนย 

  

3,681,00๐   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 177) 

เด็กเล็ก, เด็ก
อนุบาลและ

นักเรียน ป.๑-ป.๖ 
ในพื้นที ่

ตําบลละหาร 
 

กองการศึกษา/ 
(งานระดับกอน
วยัเรียนและ

ประถมศึกษา) 
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ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

4. ยุทธศาสตรการพฒันาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน 
 4.3 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

กลางวัน 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 163
ขอ 5) 

ดําเนินการอุดหนุนอาหารกลางวันใหเด็ก
เล็กและนักเรียนตั้งแตชั้นอนุบาล – ชั้น
ประถมปที่ ๖ ในเขตพื้นที่ จํานวน ๔ 
โรงเรียน     

  
 

5,872,๐๐๐   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 197) 

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

 

 กองการศึกษา/ 
(งานระดับกอน
วยัเรียนและ

ประถมศึกษา) 

            

6 โครงการจัดการศึกษา
อบรมการรณรงคเพ่ือ
ตอตานและปองกันยาเสพ
ติดสําหรับเยาวชน 
(D.A.R.E.) 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 166 
ขอ 16) 

ดําเนินการจัดอบรมตามโครงการฯ เพ่ือ
ควบคุมการขยายตัวของยาเสพติดและลด
การแพรระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน 
และเพื่อใหเยาวชนรูทันโทษภัยและวิธีการ
ปองกันยาเสพติด 

150,๐00   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63   
หนา 198) 

อบต.ละหาร กองการศึกษา/ 
(งานศึกษาไม
กําหนดระดับ) 
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ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

4. ยุทธศาสตรการพฒันาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน 
 4.3 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

แหงชาต ิ 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 165 
ขอ 14) 

ดําเนินการจัดงานวันเด็กแหงชาตปิระจําป  
2563 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดมีความ 
สัมพันธ ความสามัคค ีและความสามารถใน
การริเร่ิม การแสดงออกทางดานสรางสรรค
ตางๆ  

  

3๕0,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 
หนา 198) 

อบต.ละหาร   
 

 กองการศึกษา/ 
(งานศึกษาไม
กําหนดระดับ) 
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ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและย่ังยืน 
 4.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ปญหายาเสพตดิ 
กิจกรรม : สงเสริมการ
บําบัดฟนฟูผูตดิ/ผูเสพยา
เสพติด  
และกิจกรรมสงเสริมการ
ฝกอบรมอาชีพใหแกผูผาน
การบําบัดฟนฟู 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 174 
ขอ 12) 
 

- ดําเนินการจัดกิจกรรมรณรงค
ประชาสัมพันธการสรางจิตสํานึกตอตาน
ยาเสพติด ผานสือ่ประชาสัมพันธรูปแบบ
ตางๆ  
- ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมการบําบัด
ฟนฟูผูติด/ผูเสพยาเสพตดิ และกิจกรรม
การสงเสริมการฝกอบรมอาชีพใหแกผูที่
ผานการบําบัดฟนฟู โดยการจัดคายบําบัด
ฟนฟูและฝกอาชีพ จํานวน ๑๕ วนั 
เปาหมาย ๕๐ คน จํานวน ๑ คร้ัง 
 

๓๐0,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา  215) 
 ๓25,000   

(เงนิอุดหนุนทั่วไป
จากกรมสงเสริม

การปกครอง
ทองถิ่น 

งบประมาณ
รายจาย ประจําป 

๒๕63) 

อบต.ละหาร 
 

 กองสาธารณสุข 
(งาน

โรงพยาบาล) 
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ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและย่ังยืน 
 4.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

โรคพิษสุนัขบา และการทํา
หมันแมว, สุนขัในพ้ืนที ่
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖4 หนา 185 
ขอ 25) 
 

ดําเนินการฉีดวคัซีนควบคุมปองกันโรคพิษ
สุนัขบาและทําหมันแมว, สุนัข ลดความ
เสี่ยงการติดเชื้อโรคพิษสุนขับาจากสัตวสูคน 

  
 

๑00,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 220) 

หมูที่ ๑ - หมูที่ ๙
ตําบลละหาร  

 

 กองสงเสริม
การเกษตร 
(งานบริการ

สาธารณสขุและ
งานสาธารณสขุ

อื่น) 

            

3 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสขุ 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 183 
ขอ 22) 

อุดหนุนงบประมาณใหคณะกรรมการหมูบาน
จัดทําโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 
อยางนอย ๓ โครงการ/หมูบาน จํานวน ๙ 
หมูบาน หมูบานละ ๒๐,๐๐๐ บาท เชน 
๑.โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค 
๒.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ตานภัยมะเร็งเตานม 
๓.การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๔.การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

๑80,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 221) 

หมูที่ ๑ - หมูที่ ๙
ตําบลละหาร  

 

 กองสาธารณสขุ 
(งานบริการ

สาธารณสขุและ
งานสาธารณสขุ

อื่น) 
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ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและย่ังยืน 
 4.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ชีวิตระดับพ้ืนทีด่าน
ผูสูงอาย ุ
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 171 
ขอ 8) 

ดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติระดับ
พ้ืนที่ดานผูสูงอาย ุเพ่ือใหผูสูงอายใุนเขต
พ้ืนที่ตําบลละหารไดมีกิจกรรมพัฒนาทั้ง
ทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และ
สติปญญา 

300,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 221) 

หมูที่ ๑ - หมูที่ ๙
ตําบลละหาร  

 

 กองสาธารณสขุ 
(งานบริการ

สาธารณสขุและ
งานสาธารณสขุ

อื่น) 

            

5 โครงการเยาวชนรุนใหม 
รวมใจ รวมพลังประสาน
ตานภัยยาเสพติด 
(แผนพัฒนาทองถิ่น          
๒๕61-๒๕๖5 หนา 168 
ขอ 1) 
 

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

200,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 222) 

โรงเรียนในพ้ืนที่
ตําบลละหาร 

 

 กองสาธารณสขุ 
(งานบริการ

สาธารณสขุและ
งานสาธารณสขุ

อื่น) 
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ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและย่ังยืน 
 4.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

โรคติดตอและโรคไมติดตอ 
(แผนพัฒนาทองถิ่น          
๒๕61-๒๕๖5 หนา 176 
ขอ 15) 
 

- รณรงค ประชาสมัพันธ ผานสือ่ เชน 
จัดทําปายประชาสัมพันธ เอกสารความรู 
จดหมายขาว เสียงตามสายหอกระจาย
ขาว ฯลฯ 
- อบรมใหความรูเด็ก เยาวชน ประชาชน
ในชุมชน 
- กิจกรรมรณรงค ประชาสัมพันธ เชิงรุก
ตามสถานทีต่างๆ เกี่ยวกับโรคติดตอและ
โรคไมตดิตอ โรคอุบตัใิหม อุบัติซ้ํา โรค
ประจําถิ่น ตามสถานการณโรค 
- ดําเนินการควบคุมโรครวมกับภาคี
เครือขายสุขภาพ กรณีเกิดโรคระบาด 
- จัดหาวัสด ุอุปกรณ น้ํายา และวัสดุ
วิทยาศาสตรการแพทยสนับสนุน
ประชาชน ในการปองกัน ควบคุมโรค 

 25๐,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63
หนา 222) 

ครวัเรอืน ชุมชน 
หมูบานจัดสรร 
สถานที่ราชการ 

สถานประกอบการ 
โรงเรียน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

และสถานทีอ่ื่นๆ 
ในพื้นที่ตําบลละ
หาร หมูท่ี ๑-๙ 

 

กองสาธารณสขุ 
(งานบริการ
สาธารณสขุ
และงาน

สาธารณสขุ
อื่น) 
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ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและย่ังยืน 
 4.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

เอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 175 
ขอ 13) 
 

- จัดอบรมใหความรูแกเด็กและเยาวชนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนทุกโรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่ตําบลละหาร จํานวน 4 โรงเรียน 
- จัดทําสือ่ประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ 
เชน ปาย เอกสาร แผนพับ ฯลฯ เผยแพร
แกเด็กและเยาวชน ประชาชนในเขต
ตําบลละหารทุกหมูบาน/ชมุชน 
- จัดซื้อวสัดอุุปกรณทางการแพทย เพื่อ
ปองกันโรคเอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 
 

 2๕๐,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 
หนา 223 

โรงเรียนมัธยมใน
เขตตําบลละหาร  

จํานวน 
4 โรงเรียน 

 
 

 กองสาธารณสขุ 
(งานบริการ

สาธารณสขุและ
งานสาธารณสขุ

อื่น) 

 
 
 

 

           

8 โครงการรณรงคพนหมอก
ควันและทําลายแหลง
เพาะพันธุยุงลายปองกันโรค
ไขเลอืดออก 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 169 
ขอ 4) 
 

- จัดกิจกรรมการพนหมอกควันและ
ทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายให
ครอบคลมุเขตพ้ืนท่ีทุกหมุบาน/ชมุชนใน
ตําบลละหาร ไมนอยกวา 3 คร้ัง/ป 
- จัดซื้อ/จัดหา วัสดอุุปกรณ วัสดนุ้ํามัน
เชื้อเพลิงและหลอลื่น และวัสดุ
วิทยาศาสตรทางการแพทยที่จําเปนให
เพียงพอ 
 

 15๐,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63        
หนา 223) 

 

หมูที่ 1-9  
ตําบลละหาร 

 

 กองสาธารณสขุ 
(งานบริการ

สาธารณสขุและ
งานสาธารณสขุ

อื่น) 

            

 

 

50 

ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน 
 4.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

สงเสริมสื่อการ
ประชาสัมพันธถึงโทษภยั
ของยาเสพติด 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 168 
ขอ 2) 

ดําเนินการจัดทําสื่อตางๆ เชน เอกสาร  
แผนพับ/ปายโฆษณา ประชาสัมพนัธให
ความรูแกผูที่เก่ียวของไดรูถึงโทษภัยของ
ยาเสพติด 

  
 

๕0,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 
หนา 224) 

ตําบลละหาร 
 

กองสาธารณสขุ
(งานบริการ

สาธารณสขุและ
งานสาธารณสขุ

อื่น) 

 
 
 

 

           

10 โครงการรณรงคใหความรู
เรื่องโรคไขเลือดออก 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 170 
ขอ 5) 
 

-จัดทําสือ่ความรูตางๆ เชน ปายโฆษณา 
แผนพับ เอกสาร ฯลฯ เผยแพรให
ประชาชนในชุมชน/หมูบาน ทั้ง 9 
หมูบานในตําบล ละหาร 
-จัดกิจกรรมเดินรณรงคหรือนิทรรศการให
ความรูแกประชาชนในเขตพ้ืนที่ในวัน
สําคัญหรอืงานสําคญั 
 

100,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 
หนา 224) 

หมูที่ ๑-๙ 
ตําบลละหาร 

 

 กองสาธารณสขุ 
(งานบริการ

สาธารณสขุและ
งานสาธารณสขุ

อื่น) 

            

 
 
 

 
 

 
 51 

ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและย่ังยืน 
 4.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนขั
บา ตามพระปณิธานสมเด็จ
เจาฟาฯกรมพระศรี
สวางควฒันวรขัตติยะราช
นารี 
(แผนพัฒนาทองถิ่น          
๒๕61-๒๕65 หนา 185 
ขอ 24) 

-ดําเนินการสํารวจขอมลูจํานวนสนุัข/แมว
ในเขตพื้นที ่
-ดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบา/แมวท้ังที่มีเจาของและไม
มีเจาของในเขตพ้ืนท่ี 

100,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63
หนา 225) 

หมูที่ ๑-๙ 
ตําบลละหาร 

 

กองสงเสรมิ
การเกษตร 
(งานบริการ

สาธารณสขุและ
งานสาธารณสขุ

อื่น) 

 
 
 

 

           

12 โครงการอาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่น 
(แผนพัฒนาทองถิ่น          
๒๕61-๒๕65 หนา 170 
ขอ 6) 
 

-จัดอบรมอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินใหมี
ความรูตามหลักสูตรที่เก่ียวของกับการ
ดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงใหเปนไปตาม
เกณฑและระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
-จัดอาสาสมคัรบริบาทองถิ่นทีผ่านการ
อบรมแลวปฏิบัติงานการดูแลผูสูงอายุท่ีมี
ภาวะพึ่งพิงในเขตพ้ืนที่ตําบลละหารท้ัง 9 
หมูบาน 

300,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 
หนา 225) 

หมูที่ ๑-๙ 
ตําบลละหาร 

 

กองสาธารณสขุ 
(งานบริการ

สาธารณสขุและ
งานสาธารณสขุ

อื่น) 

            

 
 
 
 
 

52 

ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและย่ังยืน 
 4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

(แผนพัฒนาทองถิ่น          
๒๕61-๒๕65 หนา 188 
ขอ 8) 
 

จัดโครงการจัดงานวันผูสูงอาย ุเพื่อแสดง
ใหเห็นถึงคุณคาของผูสูงอายุ และเพื่อ
สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรม
อปท. โดยมีผูสูงอายใุนพ้ืนท่ีและผูรวม
กิจกรรม ประมาณ 150 คน 

150,๐00   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63   
หนา 238) 

อบต.ละหาร กองสวสัดิการ
สังคม 

(งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม

สงเคราะห) 

            

2 โครงการฝกอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพทาง
รางกายและจิตใจผูสูงอายุ
ของตําบลละหาร (สาน
สายใย) : กิจกรรมให
ความรูดานการดูแลสุขภาพ
กายและใจแกผูสูงอายุและ
ผูดูแลผูสูงอาย ุ
(แผนพัฒนาทองถิ่น          
๒๕61-๒๕๖5 หนา 188 
ขอ 5) 

ดําเนินการฝกอบรมใหแกผูสูงอายแุละ
ผูดูแล โดยการอบรมจากวิทยากรท่ีมี
ความรู  ความสามารถ และการดูงานนอก
สถานที่เพื่อสงเสริมใหผูสูงวยัไดอยูอยางมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ด ี
 

 150,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 
หนา 239) 

ตําบลละหาร         
และนอกสถานที ่ 

 

 กองสวัสดิการ
สังคม 

(งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม

สงเคราะห) 
 

            

 
 
 
 53 

ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและย่ังยืน 
 4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

พัฒนาศักยภาพสตรีและ
ครอบครัว 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 187 
ขอ 1) 

ดําเนินการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
กลุมสตร ีครอบครัวและประชาชนท่ัวไปใน
ทุกๆ ดาน เชน ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ  
 

 80,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 
หนา 239) 

อบต.ละหาร       
และนอกสถานที ่ 

 

 กองสวัสดิการ
สังคม 

(งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม

สงเคราะห) 
 

 
 
 

 

           

4 โครงการสรางเสริมสุขภาพ
กาย บริหารใจสูวัยผูสูงอาย ุ
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 189 
ขอ 11) 

ดําเนินการอบรมใหความรูเร่ืองการเตรียม
ความพรอมเขาสูวัยผูสูงอาย ุเพ่ือให
ผูสูงอาย ุมีการรวมกลุมแลกเปลี่ยนเรยีนรู
และซอมเสริมสุขภาพ 
 

 90,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 
หนา 240) 

อบต.ละหาร 
 

 กองสวัสดิการ
สังคม 

(งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม

สงเคราะห) 
 

            

 
 
 
 
 
 
 54 

ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและย่ังยืน 
 4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

สายใยรักผูพิการ 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 189 
ขอ 13) 

ดําเนินการอบรมเพ่ือใหคนพิการ ญาติหรือ
ผูดูแลคนพิการ อสม. ผูนําชุมชน มีความรู
ในสิทธิพ้ืนฐานของผูพิการตามกฎหมาย 
และสามารถขอรับความชวยเหลอืตาม
สภาพความตองการของคนพิการ 

  

100,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 
หนา 240) 

อบต.ละหาร 
 

กองสวสัดิการ
สังคม 

(งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม

สงเคราะห) 
 

 
 
 

 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 55 

ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและย่ังยืน 
 4.6 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

หางไกลยาเสพติด 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 192 
ขอ 6) 
 
 

ดําเนินโครงการเยาวชนไทยหางไกลยาเสพ
ติดเพ่ือปลูกฝงใหเยาวชนรูเทาทันโทษของ
ยาเสพติด เยาวชนในพ้ืนที่ จํานวน 40 คน 

100,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 
หนา 290) 

อบต.ละหาร 
 

กองสวสัดิการ
สังคม 

(งานสงเสรมิและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน) 
 

            

2 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศูนย
พัฒนาครอบครัวในชมุชน
ตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 191 
ขอ 3) 

ดําเนินการฝกอบรมใหแกคณะกรรมการ
และสมาชกิศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 
โดยการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ และการดู
งานนอกสถานที่เพ่ือสงเสรมิใหสมาชิกศูนย
พัฒนาครอบครัวไดพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง 
 

 100,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 
หนา 290) 

อบต.ละหาร 
 

กองสวสัดิการ
สังคม 

(งานสงเสรมิและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน) 
 

 
 
 

 

           

 
 
 
 
 
 56 

ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสงัคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน 
 4.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

พัฒนาเด็กเล็ก 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 193 
ขอ 1) 
 

จัดการแขงขันกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เพ่ือเชื่อมความสมัพันธระหวางเด็กเล็ก
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 7 ศนูย 

150,๐00   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63   
หนา 169) 

อบต.ละหาร กองการศึกษา/ 
(งานระดับกอน
วัยเรียนและ

ประถมศึกษา) 

            

2 โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตานยาเสพตดิ   
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 193 
ขอ 3) 

ดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตานยาเสพตดิ เพ่ือสงเสริม
สุขภาพพลานามัยของเยาวชนและ
ประชาชนใหมีรางกายสมบูรณแขง็แรง 
และเสริมสรางความสามัคคใีนชุมชน 
สงเสริมใหเยาวชนใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน  

3๐0,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 
หนา 291) 

อบต.ละหาร 
 

กองการศึกษาฯ 
(งานกีฬาและ
นันทนาการ) 

 
 
 

 

           

 
 
 
 
 
 
 
 

57 

ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและย่ังยืน 
 4.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รวมการแขงขันกีฬา  
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 193 
ขอ 4) 

ดําเนินการจัดสงนักกีฬา เยาวชน และ
ประชาชน เขารวมแขงขันกีฬาตาง ๆ เชน 
กีฬา มวก.นนทบุรีคพั, กีฬาสามัคคีระดับ
อําเภอ ฯลฯ เพ่ือสงเสริมสขุภาพ
พลานามัยใหแข็งแรง เกิดความสามัคคีใน
หมูคณะ และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
   

๑00,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 291) 

อําเภอบางบัวทอง  
/สนามกีฬา 

จังหวัดนนทบุร ี
  

กองการศึกษาฯ 
(งานกีฬาและ
นันทนาการ) 

 

            

4 โครงการจัดหาอุปกรณกีฬา
และครภุัณฑกีฬาสาํหรับ
ออกกําลังกายประจํา
หมูบาน 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 194 
ขอ 6) 

จัดหาอุปกรณกีฬาและครุภัณฑกีฬา
สําหรับออกกําลังกายประจําหมูบาน ให
ทุกหมูบานในเขตพ้ืนท่ีตําบลละหาร เชน 
โตะเทเบิลเทนนิส, ฟุตบอล, ตะกรอ ฯลฯ 

๑50,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 293) 

หมูที่ 1-9 
ตําบลละหาร 

  

กองการศึกษาฯ 
(งานกีฬาและ
นันทนาการ) 

 

            

 
 
 
 
 
 
 
 58 

ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและย่ังยืน 
 4.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

เลนประจําหมูบาน/เคร่ือง
ออกกําลังกายสนามสําหรับ
ประชาชนและผูสูงอาย ุ
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 194 
ขอ 7) 

จัดหาอุปกรณเด็กเลนประจําหมูบาน/
เคร่ืองออกกําลังกายสนามสําหรับ
ประชาชนและผูสูงอาย ุตดิตั้งในพื้นที่
ตําบลละหาร 

2,000,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 293) 

หมูที่ 1-9 
ตําบลละหาร 

  

กองการศึกษาฯ 
(งานกีฬาและ
นันทนาการ) 

 

            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 59 

ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและย่ังยืน 
4.8 แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ    
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึน้จาก 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 
หนวยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ชีพผูสูงอาย ุ
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 196 
ขอ 3) 

ดําเนินการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแก
ผูสูงอายใุนการดํารงชีวิตในเบ้ืองตนได
ทันทวงทีอยางตอเนื่อง เพียงพอและทั่วถึงทุก
รายตามอัตราที่มีสิทธไิดรับ 
 

19,000,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 
หนา 317) 

 

ตําบลละหาร 
 

กองสวสัดิการสังคม 
(งานงบกลาง) 

 
 
 
 

 

           

2 โครงการสนับสนุนเบ้ียยัง
ชีพคนพิการ 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน          
๒๕61-๒๕๖5 หนา 197 
ขอ 4) 

ดําเนินการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแก
ผูพิการในการดํารงชีวิตในเบื้องตนได
ทันทวงทีอยางตอเนื่อง เพียงพอและทั่วถึง 
ทุกรายตามอตัราท่ีมีสิทธิไดรับ 

 

4,800,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62 
หนา 317) 

 

ตําบลละหาร 
 

กองสวสัดิการสังคม 
(งานงบกลาง) 

            

 

 

 

 

 

 

 

    60 

ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและย่ังยืน 
4.8 แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ    
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึน้จาก 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 
หนวยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ชีพผูปวยเอดส 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 197 
ขอ 5) 

ดําเนินการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแก
ผูปวยเอดสในการดํารงชีวิตในเบ้ืองตนได
ทันทวงทีอยางตอเนื่อง เพียงพอและทั่วถึง 
ทุกรายตามอตัราท่ีมีสิทธิไดรับ 

 

90,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 317) 

ตําบลละหาร 
 

กองสวสัดิการสังคม 
(งานงบกลาง) 

 
 
 
 

 

           

4 สนับสนุนและการบูรณาการ
เพ่ือบรรเทาทุกขดานสา
ธารณภัยใหแกประชาชนใน
พ้ืนที ่
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 195 
ขอ 1) 

-เพื่อเตรียมการชวยเหลือและปองกันการ
เกิดภัยพิบัติตลอดจนพฒันาขีด
ความสามารถในการบรรเทาฟนฟูบูรณะเมื่อ
เกิดภัย 
-เพื่อใหประชาชนไดรับความเสียหายนอย
ที่สุด หากเกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติตางๆ 

 

7,0๐๐,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 318) 

 

ตําบลละหาร   
 

สํานักงานปลัด 
(งานงบกลาง) 

 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

61 

ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและย่ังยืน 
4.8 แผนงานงบกลาง  
 

ที ่ โครงการ    
รายละเอยีดของกิจกรรมที่เกดิขึน้จาก 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 
หนวยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

หลักประกันสุขภาพ 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 196 
ขอ 2) 

สมทบงบประมาณเขากองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถิ่น พ้ืนที่ตําบลละหารไม
นอยกวารอยละ 50 เพื่อการดําเนนิ
กิจกรรม/โครงการของคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น 

 

5๐๐,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 319) 

 

ตําบลละหาร   
 

กองสาธารณสขุฯ 
(งานงบกลาง) 

 
 

            

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 62 

ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบรหิารจัดการใหมีประสิทธภิาพและสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

บุคลากรทองถิ่น  
(แผนพัฒนาทองถิ่น          
๒๕61-๒๕๖5 หนา 200 
ขอ 4) 

ดําเนินการฝกอบรมสัมมนาและศกึษาดู
งานในการพัฒนาองคความรูใหแก
ขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชนการ
บริหารงานบคุคล การพัฒนาทีมงานและ
ความสามัคคขีองบุคลากรทองถิ่นเพื่อเพ่ิน
พูนทักษะความรูและประสบการณการ
บริหารจัดการแนวใหมใหแกบุคลากรของ 
อบต.ละหาร 

5๐0,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 90) 

 

อบต.ละหาร 
และศึกษาดูงาน

นอกสถานท่ี 
 

สํานักงานปลัด 
(งานบริหาร

ทั่วไป) 

 
 
 

 

           

๒ โครงการอบรมการปองกัน
การทุจริตและประพฤติ         
มิชอบ  
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 201 
ขอ 6) 

ดําเนินการจัดอบรมการปองกันการทุจรติ
และประพฤติผิดมิชอบ เพ่ือสงเสริมให
ขาราชการและพนักงานเปนบุคลากรท่ีมี
ความรับผิดชอบ ไมกระทําการทุจริตและ
ประพฤติผิดมิชอบในการปฏิบัติงาน 

 

300,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 
หนา 91) 

อบต.ละหาร             
และศึกษาดูงาน

นอกสถานท่ี 
 

สํานักงานปลัด 
(งานบริหาร

ทั่วไป) 

 
 
 

 

           

 
 

 

 
 

63 

ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบรหิารจัดการใหมีประสิทธภิาพและสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ของดานหลังเวที 
(แผนพัฒนาทองถิน่           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 203 
ขอ 11) 

กอสรางหองเก็บดานหลังเวที ขนาดกวาง 
2.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร พืน้ท่ีรวม
ไมนอยกวา 37.50 ตารางเมตร ตามแบบ
ที่ อบต.ละหาร กําหนด 

300,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 
หนา 109) 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด 
(งานบริหาร

ทั่วไป) 

            

4 โครงการกอสรางหองเก็บ
ของภายในองคการบริหาร
สวนตําบลละหาร 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 203 
ขอ 10) 

กอสรางหองเก็บดานหลังเวที ขนาดกวาง 
4.00-6.50 เมตร ยาว 21.00 เมตร 2 
ชั้น พื้นท่ีรวมไมนอยกวา 208.00 ตาราง
เมตร ตามแบบท่ี อบต.ละหาร กําหนด 

1,500,000   
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 
หนา 110) 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด 
(งานบริหาร

ทั่วไป) 
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ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบรหิารจัดการใหมีประสิทธภิาพและสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ในการจัดเก็บภาษ ี
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 201 
ขอ 8) 

- ดําเนินการตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษี เพ่ือใหการจัดเก็บภาษี
เปนไปตามเปาหมายและมีรายไดเพิ่มขึ้น 

100,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 
หนา 122) 

อบต.ละหาร 
 

กองคลัง 
(งานบรหิารงาน

คลัง) 

            

6 
 

โครงการจัดเวทีประชาคม 
(แผนพัฒนาทองถิน่           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 198 
ขอ 1) 

ดําเนินการจัดเวทีประชาคมเพื่อนําไปจัดทํา
แผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถิ่นหรือ
แผนพัฒนาอื่นๆ  
- เพื่อใหประชาคมตระหนักและเห็น
ความสําคญัของการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 
-เพื่อระดมความคิดเห็นใหไดทราบถึงความ
ตองการและปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 
- เพื่อดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑00,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 
หนา 111) 

 

พ้ืนที่ตําบลละหาร 
หมูที่ ๑-๙ 

 

สํานักงานปลัด 
(งานวางแผน

สถิติและ
วิชาการ) 
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ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบรหิารจัดการใหมีประสิทธภิาพและสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ทักษะความรูผูนําหมูบาน/
ชุมชน และบุคลากรในการ
จัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาทองถิ่น   
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 199
ขอ 2) 

ดําเนินการฝกอบรม สัมมนา และพัฒนา
ทักษะความรูผูนําหมูบาน/ชุมชน ในการ
จัดทําแผนชุมชนและแผนพฒันาทองถิ่น 
โดยการสงเสริมการมีสวนรวมการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและการ
ปฏิบัติงานพฒันาทองถิ่นแบบบูรณาการ
ใหแก คณะกรรมการในองคกรจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นผูที่เก่ียวของ ผูนําชุมชน 
และผูแทนประชาคมในพื้นที ่

5๐0,000  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 
หนา 112) 

 

อบต.ละหาร 
และศึกษาดูงาน

นอกสถานท่ี 
 

สํานักงานปลัด 
(งานวางแผน

สถิติและ
วิชาการ) 

 
 
 

 

           

8 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 201 
ขอ 7) 

ดําเนินการจางเหมาบริษัทเอกชนจัดทํา
ระบบแผนทีภาษแีละทะเบียนทรัพยสินเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธภิาพการจัดเก็บรายไดของ
องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 

2,0๐0,000 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 121) 

ตําบลละหาร 
 

กองคลัง 
(งานบรหิารงาน

คลัง) 
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ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบรหิารจัดการใหมีประสิทธภิาพและสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
5.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

โครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองตน 
(EMS) 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 207 
ขอ 3) 

สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรมของ
บุคลากรและเจาหนาที่ดานการปฏิบัติงานกู
ชีพฉุกเฉิน (EMS) ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ตามหลักสตูรของระบบการ
บริการการแพทยฉุกเฉิน 
 

5๐,๐๐๐  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 220) 

อบต.ละหาร 
  
 
 

กองสาธารณสขุ 
(งานบริการ

สาธารณสขุและ
งานสาธารณสขุ

อื่น) 
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ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา สงเสริม และอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินอันดงีาม 
๖.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ 
มหิศวรภูมิพลราชวรางกูร กิ
ติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยา
มินทราธิเบศรราชวโรดม 
บรมนาถบพิตร พระวชิร
เกลาเจาอยูหัว 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 208 
ขอ 1) 

ดําเนินการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศวรภมูิพล
ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช      
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาบพิตร 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
เพ่ือใหประชาชนเกิดความจงรักภักดี 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย และสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ 

 

3๐๐,๐๐๐ 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 89) 

สํานักงาน 
อบต.ละหาร 

  
 

สํานักงานปลัด 
(งานบริหาร

ทั่วไป) 

 
 
 

 

           

๒ โครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจาสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 208 
ขอ 2) 
 

ดําเนินการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินีเพื่อใหประชาชนเกิด
ความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย และสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

 

2๐๐,๐๐๐ 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63  
หนา 90) 

สํานักงาน 
อบต.ละหาร 

  
 

สํานักงานปลัด 
(งานบริหาร

ทั่วไป) 

 
 
 

 

           

 

 68 

ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา สงเสริม และอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินอันดงีาม 
๖.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กดิขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

พระราชพิธตีางๆ 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 209
ขอ 5) 
 

ดําเนินการจัดจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธี
ตางๆ เพ่ือใหประชาชนเกิดความ
จงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

  

30๐,๐๐๐  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 
หนา 90) 

สํานักงาน 
อบต.ละหาร 

 

สํานักงานปลัด 
(งานบริหาร

ทัว่ไป) 

 
 
 

 

           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 69 

ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา สงเสริม และอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภมูิปญญาทองถิ่นอนัดีงาม 
๖.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

สงกรานต 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 211
ขอ 2) 

ดําเนินการจัดงานประเพีสงกรานต เพื่อเปน
การอนุรักษประเพณีสงกรานตใหดํารงอยู
สืบไป ประชาชนไดเห็นถึงความสาํคัญของ
ปูชนียบุคคลที่ควรเคารพ และเปดโอกาสให
ประชาชนในทองถิ่นไดรวมกิจกรรมอยาง
ทั่วถึง 

  

15๐,๐๐๐  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 
หนา 294) 

อบต.ละหาร  
 

กองการศึกษาฯ 
(งานศาสนา
วัฒนธรรม
ทองถิ่น) 

 
 
 

 

           

2 โครงการจัดงานประเพณี
แหเทียนจํานําพรรษาเน่ือง
ในวันเขาพรรษา 
(แผนพัฒนาทองถิ่น           
๒๕61-๒๕๖5 หนา 211
ขอ 4) 

ดําเนินการจัดกิจกรรมแหเทียนจํานํา
พรรษา เพ่ือใหประชาชนไดรวมกิจกรรม
สงเสริมสถาบันพระพุทธศาสนาให
เจริญรุงเรืองยิ่งข้ึน และเพ่ืออนุรักษ
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยใหคงอยูสืบไป 
 

๗๐,๐๐๐  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63
หนา 294) 

วัดในเขตพ้ืนท่ี
ใกลเคียง 

  

กองการศึกษาฯ 
(งานศาสนา
วัฒนธรรม
ทองถิ่น) 

 

 
 
 

 

           

 
 
 
 
 

 
 70 

ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา สงเสริม และอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภมูิปญญาทองถิ่นอนัดีงาม 
๖.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ฟตริและวนัตรุษอีดิ้ลอัฎฮา            
ตามหลักศาสนาอิสลาม   
(แผนพัฒนาทองถิ่น          
๒๕61-๒๕๖5 หนา 212
ขอ 8) 

ดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ในงานวันตรษุ
อีดิล้ฟตริและวันตรษุอีดิ้ลอัฎฮาตามหลัก
ศาสนาอิสลาม เพ่ือรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่นของอิสลาม
ใหคงอยูสืบไป และใหประชาชนมุสลิม
ประพฤติปฏิบัติตนอยูในแนวทางของ
อิสลาม 
 

๔๐๐,๐๐๐  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63
หนา 295) 

มัสยดิในพื้นท่ี 
ตําบลละหาร 

  

กองการศึกษาฯ 
(งานศาสนา
วัฒนธรรม
ทองถิ่น) 

 

 
 
 

 

           

4  โครงการสนับสนุนการ
ปฏิบัติศาสนกิจและสงเสริม
กิจกรรมละศีลอด (เดือน
รอมฎอน) 
(แผนพัฒนาทองถิ่น          
๒๕61-๒๕๖5 หนา 212
ขอ 9) 

ดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ใหทุกมัสยดิใน
การละศีลอด (เดอืนรอมฎอน) เพื่อปฏิบติั
ตามหลักขอปฏิบัติศาสนาอสิลาม รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ของศาสนาอิสลาม และเกิดการรวมตัว 
เสรมิสรางความรักและความสัมพันธอันดี
ระหวางมุสลิมหลากหลายกลุม 

๑๐๐,๐๐๐ 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 
หนา 295) 

มัสยดิ ๗ แหง  
ในเขตพื้นที ่       
ตําบลละหาร 

  

กองการศึกษาฯ 
(งานศาสนา
วัฒนธรรม
ทองถิ่น) 

 

 
 
 

 

           

 
 

 
 
 

 
 71 

ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา สงเสริม และอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภมูิปญญาทองถิ่นอนัดีงาม 
๖.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

จริยธรรมตามหลักศาสนา
แกเยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่ตําบลละหาร   
(แผนพัฒนาทองถิ่น          
๒๕61-๒๕๖5 หนา 211
ขอ 5) 

ดําเนินการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
ตามหลักศาสนาของชุมชน เพื่อใหเยาวชน
เขาใจในคณุธรรม จริยธรรม ตามหลักคํา
สอนของศาสนามากขึ้น 
 

3๐๐,๐๐๐  
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63
หนา 295) 

มัสยดิในพื้นท่ี 
ตําบลละหาร 

  

กองการศึกษาฯ 
(งานศาสนา
วัฒนธรรม
ทองถิ่น) 

 

 
 
 

 

           

4  โครงการฝกอบรม
เสริมสรางประสิทธิภาพ
ผูสอนศาสนาอิสลาม  
(ฟรดูอีน) 
(แผนพัฒนาทองถิ่น          
๒๕61-๒๕๖5 หนา 212
ขอ 7) 

จัดฝกอบรมเสรมิสรางประสิทธิภาพผูสอน
ศาสนา จํานวน 100 คน เพ่ือเผยแผ
คุณธรรม จรยิธรรม และสรางความรู ความ
เขาใจตามหลักศาสนาอิสลาม 

45๐,๐๐๐ 
(ขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจาย ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 
หนา 295) 

อบต.ละหาร 
และอบรมนอก

สถานที ่
  

กองการศึกษาฯ 
(งานศาสนา
วัฒนธรรม
ทองถิ่น) 

 

 
 
 

 

           

 
 
 
 
 

 
 

72 

ผด.๒ 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 
 

 
บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น 

กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63             
เงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภยัและยั่งยืน 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

กอนวัยเรียนและเด็ก
ปฐมวัย   
(แผนพัฒนาทองถิ่น          
๒๕61-๒๕๖5 หนา 178
ขอ 17) 

จัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการแปรงฟนที่ถูก
วิธี การรูจักการใชอุปกรณการแปรงฟน 
โรคฟนผุและโรคในชองปากแกเดก็กอนวัย
เรียนในศูนยพัฒนาเด็กเลก็และเด็กปฐมวยั
ในโรงเรียนเขตพ้ืนที่ตําบลละหาร 
 

95,750 
(งบ สปสช.) 

 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 7 แหง  

และเด็กนักเรียนใน
เขตพื้นท่ีในตาํบล
ละหาร 6 แหง 

  

กองสาธารณสขุ 
(งานบริการ

สาธารณสขุและ
สาธารณสขุอื่น) 

 

 
 
 

 

           

2  โครงการรณรงคกําจัดเหา
เพื่อพัฒนาการสมวัย 
(แผนพัฒนาทองถิ่น          
๒๕61-๒๕๖5 หนา 179
ขอ 18) 

จัดกิจกรรมอบรมใหความรูเร่ืองโรคเหา 
การปฏิบัติตัวในการดูแลเรื่องโรคเหา การ
ปองกันโรคเหา พรอมสาธิตวิธีการกําจัดเหา
ใหแกผูปกครองเด็กกอนวัยเรียนจํานวนไม
นอยกวาครึ่งหนึ่งของเด็กท่ีเขารวมกิจกรรม
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 7 แหง เด็ก
ปฐมวัยในโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตําบลละหาร 
ทั้ง 6 แหง   

380,310 
(งบ สปสช.) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 7 แหง  

และเด็กนักเรียนใน
เขตพื้นท่ีในตาํบล
ละหาร 6 แหง 

  

กองสาธารณสขุ 
(งานบริการ

สาธารณสขุและ
สาธารณสขุอื่น) 
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บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภยัและยั่งยืน 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

สุขภาพดตีั้งแตอยูในครรภ   
(แผนพัฒนาทองถิ่น          
๒๕61-๒๕๖5 หนา 182
ขอ 21) 

เยี่ยมบานหญิงตั้งครรภ ใหความรูเก่ียวกับ
การปฏิบัติตัว อาหารท่ีเหมาะสมท่ีมี
ประโยชน การออกกําลังกายขณะตั้งครรภ
แกหญิงตั้งครรภและญาต ิ
 

144,000 
(งบ สปสช.) 

 

อบต.ละหาร 
ทั้ง 9 หมูบาน 

  

กองสาธารณสขุ 
(งานบริการ

สาธารณสขุและ
สาธารณสขุอื่น) 

 
 

 
 
 

 

           

4  โครงการตอนรับสมาชิก
ใหมในชุมชน 
(แผนพัฒนาทองถิ่น          
๒๕61-๒๕๖5 หนา 177
ขอ 16) 

มารดาหลังคลอดในตําบลละหารไดรับการ
เยี่ยมบาน ไดรับคําแนะนําในการดูแล
ตนเองและทารกแรกเกิด พรอมรับชุดสาธิต
ในการเลี้ยงดูทารกแรกเกิด จํานวนไมต่ํา
กวา 50 คน   

30,000 
(งบ สปสช.) 

อบต.ละหาร 
ทั้ง 9 หมูบาน 

  

กองสาธารณสขุ 
(งานบริการ

สาธารณสขุและ
สาธารณสขุอื่น) 
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บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภยัและยั่งยืน 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

และสุขภาพผูพิการและ
ผูสูงอายุนอนตดิเตียง 
(แผนพัฒนาทองถิ่น          
๒๕61-๒๕๖5 หนา 180
ขอ 19) 

เยี่ยมบานผูพิการและผูสูงอายติุดเตียงใน
เขตพ้ืนที่ตําบลละหารทั้ง 9 หมูบาน ให
ความรูแกผูพิการ ผูสูงอายุนอนติดเตียง
และญาติผูดูแลในเร่ืองของสขุอนามัยตางๆ 
การดูแลปองกันการเกิดโรคแผลกดทับ 
ฯลฯ พรอมทั้งใหกําลังใจแกผูพิการ 
ผูสูงอายุนอนตดิเตยีงและญาตผูิดแูล 

160,000 
(งบ สปสช.) 

 

อบต.ละหาร 
  

กองสาธารณสขุ 
(งานบริการ

สาธารณสขุและ
สาธารณสขุอื่น) 
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บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น 

กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63             
โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

 
 
 
 
 

 



 
 

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โครงการที่ไมใชงบประมาณ 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  

 

3. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่ม 
    3.3 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

การจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น 
(ดานการเกษตรและแหลง
น้ํา) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ดําเนินการออกประชาคมทุกหมูบาน
สํารวจขอมลูเพ่ือการจัดทําแผนพฒันา
เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตร
และแหลงน้ํา) ทั้ง 9 หมูบาน 

ไมใช
งบประมาณ 

ตําบลละหาร กองสงเสริม
การเกษตร 

(งานสงเสริม
การเกษตร) 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น 
กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดาํเนินงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ทีอ่นมุัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย                        

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 1  
ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุร ี

เพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
 

(1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่อนมุัตใิหขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติก 
คอนกรีต ซอยขางถนน
รถไฟ หมูที ่5 

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 
ผิวจราจรกวาง 6.๐๐ เมตร  ยาว 355.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร  ไหลทางตามสภาพ 
พรอมวางทอระบายนํ้า คสล. ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 0.80 เมตร (มอก.ชั้น 3) พรอม
บอพักน้ําตามแบบที่ อบต.ละหาร กําหนด 
 
 

2,200,000 
 

ซอยขางถนน
รถไฟหมูที ่5 
ตําบลละหาร 

อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 146 ขอที ่1 
      2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕61 วันที่ 27 สิงหาคม 2561 
                 3. สัญญาจางเลขที ่14/2562 ระยะเวลาตามสญัญา 5 ก.ย. 62 – 3 ธ.ค. 62 

2 
 
 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
พรอมลาน คสล. ทางเขา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
เกาะลอย หมูท่ี 3 

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

1,200,000 
 

บริเวณทางเขา
ศูนยพัฒนา           
เด็กเล็กบาน
เกาะลอย 
หมูที่ 3 

ตําบลละหาร 
 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 175 ขอที ่5 
      2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕61 วันที่ 27 สิงหาคม 2561 
                 3. อนุมัติใหขยายเวลากันเงิน ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที่ 6 สิงหาคม 2562 

 

แบบ ผด.0๒ 

77 



 
บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่อนมุัตใิหขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

โครงการกอสรางถนน             
หินคลุก ซอยมติรภาพ  
หมูที่ 4 

กอสรางถนนหินคลุก ผิวจราจรกวาง 5.๐๐ 
เมตร ยาว 215.๐๐ เมตร หินคลกุหนา
เฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 
1,075.00 ตารางเมตร ตามแบบท่ี อบต.
ละหารกําหนด 

1,900,000 
 

ซอยมิตรภาพ 
หมูที่ 4 

ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 144 ขอที ่1 
      2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕61 วันที่ 27 สิงหาคม 2561 
                 3. อนุมัติใหขยายเวลากันเงิน ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที่ 6 สิงหาคม 2562 
4 
 
 

โครงการกอสรางทอระบาย
น้ําพรอมบอพัก ซอยอาจ
หาญ หมูที่ 6 

กอสรางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 0.60 เมตร ความยาวรวม
230.00 เมตร พรอมบอพัก ตามแบบที่ 
อบต.ละหารกําหนด 

950,000 
 

ซอยอาจหาญ 
หมูที่ 6 

ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 147 ขอที ่1 
      2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕61 วันที่ 27 สิงหาคม 2561 
                 3. อนุมัติใหขยายเวลากันเงิน ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที่ 6 สิงหาคม 2562 
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บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่อนมุัตใิหขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

โครงการกอสรางทอ 
ระบายนํ้าพรอมบอพักน้ํา  
ขางมสัยิดนูรุลฮิดายะห 
(แสงประทีป) หมูที่ 9 

กอสรางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสน          
ผานศูนยกลาง 0.30 เมตร ความยาวรวม
51.00 เมตร พรอมบอพัก ตามแบบที่ 
อบต.ละหารกําหนด 

200,000 
 

ขางมสัยดิ               
นูรุลฮิดายะห 
(แสงประทีป) 

หมูที่ 9 
ตําบลละหาร 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 179 ขอที ่6 
      2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕61 วันที่ 27 สิงหาคม 2561 
                 3. อนุมัติใหขยายเวลากันเงิน ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที่ 6 สิงหาคม 2562 
6 
 
 

โครงการกอสรางสถาน ี           
สูบน้ํา ซอยวากัฟและหลัง
โรงเรียนสุเหราลากคอน  
หมูที่ 6 

กอสรางสถานสูีบน้ําโครงหลังคาเหล็ก ขนาด
กวาง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร พรอม
ประตูระบายน้ํา จํานวน 2 แหง ตามแบบที่ 
อบต.ละหารกําหนด 

990,000 
 

บริเวณซอยวากัฟ 
และบริเวณหลัง
โรงเรียนสุเหรา 

ลากคอน 
หมูที่ 6 

ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 147 ขอที ่1 
      2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕61 วันที่ 27 สิงหาคม 2561 
                 3. อนุมัติใหขยายเวลากันเงิน ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วนัท่ี 6 สิงหาคม 2562 
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ยุทธศาสตรที่ 2  
ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพฒันาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 

(2.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่อนมุัตใิหขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

2. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
    2.1 แผนงานเคหะปละชมุชน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

จัดซือ้รถบรรทุกขยะมูล
ฝอยแบบอัดทาย 

จัดซือ้รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย 
เคร่ืองยนตดีเซล ๖ ลอ ขนาด ๖ ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซซี ี
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 
กิโลวตัต จํานวน 2 คัน 

4,800,000 
 

อบต.ละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองสาธารณสุขฯ 
(งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล) 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 188 ขอที ่3 
      2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕61 วันที่ 27 สิงหาคม 2561 
                 3. อนุมัติใหขยายเวลากันเงิน ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที่ 6 สิงหาคม 2562 
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ยุทธศาสตรที่ 4  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา 

ปลอดภัยและยั่งยืน 
 

(4.1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่อนมุัตใิหขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน 
    4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

จัดซือ้รถบรรทุกน้ํา 
(ดับเพลิง) 
 

จัดซือ้รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ํา 
ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 6,000 ซีซ ีหรือกําลังเคร่ืองยนต
สูงสุดไมต่าํกวา 170 กิโลวัตต จํานวน 1 
คัน 

2,500,000 
 

อบต.ละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

สํานักงานปลัด 
(งานปองกันภัย
ฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคภียั) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖4) ขององคการบรหิารสวนตําบลละหาร หนาที่ 210 ขอที ่5 
      2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕61 วันที่ 27 สิงหาคม 2561 
                 3. อนุมัติใหขยายเวลากันเงิน ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 
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ยุทธศาสตรที่ 4  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา 

ปลอดภัยและยั่งยืน 
 

(4.2) แผนงานการศึกษา 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่อนมุัตใิหขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมใหกาวหนา ปลอดภัยและยั่งยืน 
    4.2 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

โครงการกอสรางปรับปรุง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
เกาะลอย หมูท่ี 3 

ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเกาะลอย 
โดยการทาสีภายนอกและภายในอาคาร 
ติดตั้งรั้วสเตนเลสดานหนาพรอมประตู ตาม
แบบที่ อบต.ละหารกําหนด 

498,000 
 

ศนูยพัฒนาเด็กเล็ก     
บานเกาะลอย  

หมูที่ 3 
ตําบลละหาร 

อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองการศึกษาฯ 
 (งานระดับกอนวัย

เรียนและ
ประถมศึกษา) 

  

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 224 ขอที ่15 
      2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕61 วันที่ 27 สิงหาคม 2561 
                 3. อนุมัติใหขยายเวลากันเงิน ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 
2 
 
 

คาถมดินบริเวณหลัง
โรงเรียนซอและหศึกษา   
หมูที่ 7 

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

2,950,000 
 

บริเวณหลัง
โรงเรียน               

ซอและหศึกษา  
หมูที่ 7 

ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองการศึกษาฯ 
 (งานระดับกอนวัย

เรียนและ
ประถมศึกษา) 

  

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 220 ขอที ่1 
      2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕61 วันที่ 27 สิงหาคม 2561 
                 3. อนุมัติใหขยายเวลากันเงิน ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น 
กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดาํเนินงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ทีอ่นมุัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 1  
ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุร ี

เพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
 

(1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่อนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

โครงการกอสรางลาน
อเนกประสงค โรงเรียน
อิสลามสัมพันธ สาขา ๑  
หมูที่ ๑ 

กอสรางลานอเนกประสงค ขนาดกวาง           
๓๖.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร พื้นท่ีไม
นอยกวา 1,465.00 ตารางเมตร ตามแบบ
ที่ อบต.ละหารกําหนด 

1,259,000 
 

หนาโรงเรียน
อิสลามสัมพันธ  
สาขา 1 หมูท่ี 1 

ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 231 ขอที ่7 
      2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 

2 
 
 

โครงการกอสรางลาน      
หินคลุก หมูบานพารวย  
หมูที่ 2 

กอสรางลานหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
พ้ืนที่ผิวลานไมนอยกวา 1,113.00 ตาราง
เมตร ตามแบบที ่อบต.ละหารกําหนด 

233,000 
 

หมูบานพารวย                      
หมูที่ 2 

ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 231 ขอที ่7 
      2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.0๒ 
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บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่อนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

โครงการกอสรางลาน    
หินคลุก หมูบานภัทรวรรณ 
หมูที่ 2 

กอสรางลานหินคลุก 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 พื้นที่ผิวลานไมนอยกวา 156.00 
ตารางเมตร ตามแบบที ่อบต.ละหารกําหนด 

32,000 
 

หมูบานภัทรวรรณ                      
หมูที่ 2 

ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 231 ขอที ่7 
      2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 

4 
 
 

โครงการกอสรางลาน 
แอสฟลทยางพารา                   
หมูบานบัวทองธานีพารค 3 
หมูที่ 2 

กอสรางลานแอสฟลทยางพารากวาง 
19.00 เมตร ยาว 30.00 เมตรหนา 0.05 
เมตร หินคลุกหนาเฉลีย่ 0.10 เมตรพื้นที่ผิว
ลานไมนอยกวา 570.00 ตารางเมตร ตาม
แบบที่ อบต.ละหารกําหนด 

299,000 
 

หมูบานบัวทอง
ธานีพารค 3                      

หมูที่ 2 
ตําบลละหาร 

อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 231 ขอที ่7 
      2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สิงหาคม 2562 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.0๒ 

84 



 
บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่อนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

โครงการกอสรางลาน 
แอสฟลทยางพารา 
หมูบานลภาวลั 8 หมูท่ี 2 

กอสรางลานแอสฟลทยางพารา กวาง 
10.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
พ้ืนที่ผิวลานไมนอยกวา 300.00 ตาราง
เมตร ตามแบบที ่อบต.ละหารกําหนด 

171,000 
 

หมูบานลภาวัล 8                      
หมูที่ 2 

ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 231 ขอที ่7 
      2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สิงหาคม 2562 

6 
 
 

โครงการกอสรางหองนํ้า
สาธารณะ หมูบานบัวทอง
ธานีพารค 5 หมูที ่2 

กอสรางหองน้ําสาธารณะ ขนาดกวาง 3.00 
เมตร ยาว 5.00 เมตร พื้นทีไ่มนอยกวา 
15.00 เมตร จํานวน 3 หอง ตามแบบท่ี 
อบต.ละหารกําหนด 

296,000 
 

หมูบานบัวทอง
ธานีพารค 5                      

หมูที่ 2 
ตําบลละหาร 

อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 261 ขอที ่17 
      2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.0๒ 

85 



 
บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่อนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

โครงการกอสรางหลังคา
โครงเหล็กคลุมลาน
อเนกประสงคมัสยิดอุลยา  
หมูที่ 3 

กอสรางหลังคาโครงเหล็กคลุมลาน
อเนกประสงค กวาง 24.00 เมตร ยาว 
12.00 เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 288.00 
ตารางเมตร ตามแบบที ่อบต.ละหารกําหนด 

  
 

1,125,000 
 

ลานมสัยิดอุลยา                      
หมูที่ 3 

ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 229 ขอที ่7 
      2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 

8 
 
 

โครงการกอสรางหลังคา
โครงเหล็กคลุมลาน
อเนกประสงคหมูบาน 
ลภาวลั 12 หมูที ่3 

กอสรางหลังคาโครงเหล็กคลุมลาน
อเนกประสงค กวาง 19.00 เมตร ยาว 
22.00 เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 418.00 
ตารางเมตร ตามแบบที ่อบต.ละหารกําหนด 

1,633,000 
 

หมูบานลภาวลั 12                      
หมูที่ 3 

ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖4) ขององคการบรหิารสวนตําบลละหาร หนาที่ 229 ขอท่ี 7 
      2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.0๒ 
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บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่อนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

โครงการกอสรางหองนํ้า
สาธารณะ หมูบานสุชา      
หมูที่ 5 

กอสรางหองน้ําสาธารณะ ขนาดกวาง 3.00 
เมตร ยาว 8.00 เมตร พื้นทีไ่มนอยกวา 
24.00 เมตร จํานวน 5 หอง ตามแบบท่ี 
อบต.ละหารกําหนด 

474,000 
 

หมูบานสุชา                      
หมูที่ 5 

ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 261 ขอที ่17 
      2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 

10 
 
 

โครงการกอสรางถนน          
แอสฟลทยางพารา           
ซอยขางโรงส ีหมูที ่2 

กอสรางถนนแอสฟลทยางพารา ผวิจราจร
กวาง 5.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร 
หนา 0.07 เมตร หินคลุกหนาเฉลีย่ 0.30 
เมตร ไหลทางหินคลุกตามสภาพ พ้ืนที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 1,150.00 ตารางเมตร 
ตามแบบที ่อบต.ละหารกําหนด 

1,163,000 
 

ซอยขางโรงสี  
หมูที่ 2 

ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 142 ขอที ่8 
      2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.0๒ 
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บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่อนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

 
 

โครงการกอสรางเขื่อน 
คสล.เลียบคลองลากคอน 
หมูที่ 4 (ตอจากเดิม) 

กอสรางเข่ือน คสล. (ตอจากเดิม) ยาว 
96.00 เมตร สันเขื่อนกวาง 0.50 เมตร 
หนา 0.50 เมตร ตามแบบที ่ 
อบต.ละหารกําหนด 

2,447,000 
 

เลียบคลอง       
ลากคอน  
หมูที่ 4 

ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 166 ขอที ่3 
      2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 

12 
 
 

โครงการกอสรางขยาย          
ไหลทางถนนดวยแอสฟลท
ยางพารา เลียบคลอง                
ลากคอน (ตั้งแตสะพาน
เจริญรัฐ-บริเวณถนนรถไฟ)    
หมูที่ 5 

กอสรางขยายไหลทางถนนดวยแอสฟลท
ยางพารา ชวงที่ 1 กวาง 1.00 เมตร ยาว 
905.00 เมตร ชวงท่ี 2 กวาง 0.80 เมตร 
ยาว 40.00 เมตร ชวงท่ี 3 กวาง 1.00 
เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 
เมตร พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
1,437.00 ตารางเมตร ตามแบบท่ี อบต.
ละหารกําหนด 

2,664,000 
 

เลียบคลอง      
ลากคอน (ตั้งแต
สะพานเจริญรัฐ-
บริเวณถนนรถไฟ)    

หมูที่ 5 
ตําบลละหาร 

อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 146 ขอที ่21 
      2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 

 

 

 

แบบ ผด.0๒ 
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บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่อนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

 
 

โครงการกอสรางขยาย             
ไหลทางถนนดวยแอสฟลท
ยางพารา เลียบคลองลาก
คอน (บรเิวณหนาหมูบาน 
พิชามญชุ) หมูท่ี 5 

กอสรางขยายไหลถนนดวยแอสฟลท
ยางพารา กวาง 1.00 เมตร ยาว 479.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร พื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 479.00 ตารางเมตร ตามแบบ
ที่ อบต.ละหารกําหนด 

914,000 
 

เลียบคลอง 
ลากคอน (บริเวณ

หนาหมูบาน 
พิชามญชุ) 
หมูที่ 5 

ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 146 ขอที ่21 
      2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 

14 
 
 

โครงการกอสรางทอ 
ระบายนํ้าพรอมบอพัก  
ซอยเจริญรัฐ หมูที ่5 

กอสรางทอระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 
0.60 เมตร พรอมบอพัก คสล. ความยาว 
344.00 เมตร 2 ฝง และปูยางแอสฟลท
ยางพารา กวาง 5.00 เมตร ยาว 344.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรอืพ้ืนที่ไมนอย
กวา 1,720.00 ตารางเมตรตามแบบที่ 
อบต.ละหารกําหนด 

3,193,000 
 

ซอยเจริญรัฐ 
หมูที่ 5 

ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖4) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1/2561) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 21 ขอท่ี 20 
      2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 

 

 

แบบ ผด.0๒ 
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บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่อนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพือ่การอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

 
 

โครงการกอสรางเขื่อน 
คสล.เลียบคลองลากคอน  
หมูที่ 6 (ตอจากเดิม) 

กอสรางเข่ือน คสล. (ตอจากเดิม) ยาว 
145.00 เมตร สันเขือ่นกวาง 1.20 เมตร 
หนา 0.50 เมตร ตามแบบที ่อบต.ละหาร
กําหนด 

4,976,000 
 

เลียบคลอง 
ลากคอน หมูที ่6 

ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 146 ขอที ่21 
      2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 

16 
 
 

โครงการกอสรางถนน        
แอสฟลทยางพารา  
ซอยขันติธรรม 2 หมูที ่7 

กอสรางถนนแอสฟลทยางพารา ผวิจราจร
กวาง 5.00 เมตร ยาว 528.00 เมตรหนา 
0.07 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร 
ไหลทางหินคลุกตามสภาพ พ้ืนทีผิ่วจราจร
ไมนอยกวา 2,640.00 ตารางเมตร ตาม
แบบที ่อบต.ละหารกําหนด 

3,879,000 
 

ซอยขันติธรรม ๒  
หมูที่ ๗ 

ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 150 ขอที ่31 
      2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สิงหาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.0๒ 
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บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่อนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
17 

 
 

โครงการกอสรางถนน             
แอสฟลทยางพารา      
ซอยทองด ีหมูที ่7 

กอสรางถนนแอสฟลทยางพารา ผวิจราจร
กวาง 5.00 เมตร ยาว 359.00 เมตร  
หนา 0.07 เมตร หินคลุกหนาเฉลีย่ 0.30 
เมตร ไหลทางหินคลุกตามสภาพ พ้ืนที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 1,795.00 ตารางเมตร 
ตามแบบที ่อบต.ละหารกําหนด 

1,774,000 
 

ซอยทองด ี
หมูที่ ๗ 

ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 149 ขอที ่30 
      2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 

18 
 
 

โครงการกอสรางเขื่อน 
คสล.เลียบคลองลํารี (ตั้งแต
บานนายประเสริฐ อินเดริส 
เปนตนไป) หมูที ่8 

กอสรางเข่ือน คสล. (ตอจากเดิม) ยาว 
145.00 เมตร สันเขือ่นกวาง 1.20 เมตร 
หนา 0.50 เมตรตามแบบที ่อบต.ละหาร
กําหนด 

4,976,000 
 

เลียบคลองลํารี 
(ตั้งแตบานนาย
ประเสริฐ อินเด
ริส เปนตนไป) 

หมูที่ 8 
ตําบลละหาร 

อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 168 ขอที ่11 
      2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 

 

 

 

แบบ ผด.0๒ 
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บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่อนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
19 

 
 

โครงการกอสรางถนน           
แอสฟลทยางพารา (จาก
บานนายนิรันด เหลอืลน – 
บานนายมาน เอี่ยมสะอาด) 
หมูที่ 8 

กอสรางถนนแอสฟลทยางพารา ผวิจราจร
กวาง 3.00 เมตร ยาว 109.00 เมตรหนา 
0.07 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร 
ไหลทางหินคลุกตามสภาพ พ้ืนทีผิ่วจราจร
ไมนอยกวา 327.00 ตารางเมตร ตามแบบ
ที่ อบต.ละหารกําหนด 

448,000 
 

จากบานนาย             
นิรนัด เหลือลน – 

บานนายมาน 
เอี่ยมสะอาด 

หมูที่ 8 
ตําบลละหาร 

อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 154 ขอที ่43 
      2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 

20 
 
 

โครงการกอสรางถนน         
แอสฟลทยางพารา  
ซอยนอยปลา หมูที ่8 

กอสรางถนนแอสฟลทยางพารา ผวิจราจร
กวาง 3.50 เมตร ยาว 410.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หินคลุกหนาเฉลีย่ 0.20 
เมตร ไหลทางหินคลุกตามสภาพ พ้ืนที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 1,435.00 ตารางเมตร 
ตามแบบที ่อบต.ละหารกําหนด 

1,037,000 
 

ซอยนอยปลา 
หมูที่ 8 

ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 153 ขอที ่41 
      2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 

 

 

 

แบบ ผด.0๒ 
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บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่อนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
21 

 
 

โครงการกอสรางถนน         
แอสฟลทยางพารา  
ซอยสินสขุ หมูที่ 8 

กอสรางถนนแอสฟลทยางพารา ผวิจราจร
กวาง 3.50 เมตร ยาว 410.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หินคลุกหนาเฉลีย่ 0.20 
เมตร ไหลทางหินคลุกตามสภาพ พ้ืนที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 1,435.00 ตารางเมตร 
ตามแบบที ่อบต.ละหารกําหนด 

1,037,000 
 

ซอยสินสุข 
หมูที่ 8 

ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 153 ขอที ่41 
      2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 

22 
 
 

โครงการกอสรางเขื่อน 
คสล.เลียบคลองลํารี 
(บริเวณสุสานจีน) หมูที่ 9 

กอสรางเข่ือน คสล. ยาว 19.00 เมตร สัน
เขื่อนกวาง 0.50 เมตร หนา 0.50 เมตร
ตามแบบที ่อบต.ละหารกําหนด 

497,000 
 

เลียบคลองลํารี 
(บริเวณสุสานจีน) 

หมูที่ 9 
ตําบลละหาร 

อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 171 ขอที ่16 
      2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.0๒ 
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บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่อนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
23 

 
 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอยหมูบานศิรนิญา  
หมูที่ 9 

กอสรางถนน คสล. ผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 189.00 เมตร คอนกรีตหนา 
0.20 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
1,126.00 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก
ตามสภาพ พรอมวางทอระบายน้ํา คสล.
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร และ 
บอพักรางวตีามแบบที ่อบต.ละหารกําหนด 

3,152,000 
 

ซอยหมูบาน     
ศิรินญา 
หมูที่ 9 

ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 161 ขอที ่60 
      2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 

24 
 
 

โครงการกอสรางถนน      
แอสฟลทยางพารา         
ซอยศิริโรจน หมูที ่9 

กอสรางถนนแอสฟลทยางพารา ผวิจราจร
กวาง 6.00 เมตร ยาว 950.00 เมตรหนา 
0.07 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.50 เมตร 
ไหลทางหินคลุกตามสภาพ พ้ืนทีผิ่วจราจร
ไมนอยกวา 5,700.00 ตารางเมตร วางทอ
ระบายน้ํา คสล.ขนาดเสนผาศนูยกลาง 
0.60 เมตร ตามแบบที่ อบต.ละหาร
กําหนด 

10,754,000 
 

ซอยศิริโรจน 
หมูที่ 9 

ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 159 ขอที ่54 
      2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 

 

 

แบบ ผด.0๒ 
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บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่อนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
25 

 
 

โครงการกอสรางเขื่อน 
คสล. ริมคลองลํารี                
หมูที่ 8 ชวงหลังบรษิัท 
เอส.บ ีเฟอรนิเจอร  
(ตอจากเดิม) 

กอสรางเขื่อน คสล. ความยาว 145.00 
เมตร สันเขื่อนกวาง 1.20 เมตร หนา  
0.50 เมตร ตามแบบและรายการกอสรางท่ี
องคการบริหารสวนตําบลกําหนด 

6,400,000  
 

ริมคลองลําร ี
ชวงหลังบริษัท 

เอส.บ ี
เฟอรนิเจอร  

หมูที่ 8  
ตําบลละหาร 

อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 107 ลําดบัที่ 106 
      2. บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 57/2562) อนุมติัมือ่วนัที่ 26 กันยายน 2562 
      3. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยวิสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่26 กันยายน 2562 
26 
 
 

โครงการกอสรางเขื่อน 
คสล. ริมคลองลํารี                
หมูที่ 1 (ตอจากเดิม) 

กอสรางเขื่อน คสล. ความยาว 145.00 
เมตร สันเขื่อนกวาง 1.20 เมตร หนา  
0.50 เมตร ตามแบบและรายการกอสรางท่ี
องคการบริหารสวนตําบลกําหนด 

6,400,000  
 

ริมคลองลํารี  
หมูที่ 1  

ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 107 ลําดบัที่ 106 
      2. บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 57/2562) อนุมติัมือ่วนัที่ 26 กันยายน 2562 
      3. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยวิสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่26 กันยายน 2562 

 

 

แบบ ผด.0๒ 
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บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่อนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
27 

 
 

โครงการกอสรางลาน              
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
นะฮฎอตุลอิสลาห หมูที่ 2 

กอสรางลาน จุดท่ี 1 คสล. กวางเฉลี่ย
27.50 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 
0.20 เมตร หินคลุกหนา 0.20 เมตร               
มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 770.00 ตารางเมตร 
จุดที่ 2 ลานแอสฟลทยางพารา กวางเฉลี่ย 
10.60 เมตร ยาว 26.50 เมตร แอสฟลท
ยางพาราหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หินคลุก
หนา 0.15 เมตร มีพื้นท่ีไมนอยกวา 
280.00 ตารางเมตร ตามแบบที ่อบต.          
ละหารกําหนด 

1,277,000 
 

ศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 
นะฮฎอตุลอสิลาห    

หมูที่ 2 
ตําบลละหาร 

อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองการศึกษาฯ 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 224 ขอที ่15 
      2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
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ยุทธศาสตรที่ 5  
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถ

รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 

(5.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่อนุมตักิันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบรหิารจัดการใหมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนนิการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

โครงการกอสรางอาคาร
สํานักงาน อบต.ละหาร 
(อาคาร 2) 

กอสรางอาคารสํานักงาน อบต.ละหาร ตอจาก
เดิม เปนอาคาร คสล. ๓ ชั้น ขนาดความกวาง 
20.50 เมตร ยาว 16.50 เมตร หรือมีขนาด
พ้ืนที่ไมนอยกวา 1,403.00 ตร.ม. ตามแบบ
และรายการกอสรางท่ี อบต.ละหาร กําหนด 

3,984,000 อาคารสํานักงาน 
อบต.ละหาร 
(อาคาร 2) 

หมูที่ 6  
ตําบลละหาร 

อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

สํานักงานปลัด 
(งานบริหารท่ัวไป) 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 57/2562) อนุมัติมือ่วันท่ี 26 กันยายน 2562 
      2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยวิสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่26 กันยายน 2562 
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ยุทธศาสตรที่ 6  
ยทุธศาสตรการพัฒนา สงเสริม และอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม  

จารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถิ่นอนัดงีาม 
 

(6.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่อนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา สงเสริม และอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นอนัดีงาม 
    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

โครงการกอสรางซุมเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

กอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
ขนาดความยาวดานละ 38.00 เมตร 
ความยาวรวม 76.00 เมตร (2 ดาน)  
ตามแบบและรายการกอสรางที่องคการ
บรหิารสวนตําบลกําหนด 

3,500,000  
 

สะพานลอย        
ขามถนน 340  
หนาศูนยราชการ

อําเภอบางบัวทอง 

สํานักงานปลัด 
(งานบริหารทั่วไป) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 208 ลําดบัที่ 1 
      2. บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 41/2562) อนุมติัมือ่วนัที่ 25 กรกฎาคม 2562     
                 3. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมยัวสิามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันท่ี 26 กันยายน 2562 
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ยุทธศาสตรที่ 6  
ยุทธศาสตรการพัฒนา สงเสริม และอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม  

จารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถิ่นอนัดงีาม 
 

(6.2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่อนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา สงเสริม และอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นอนัดีงาม 
    6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

โครงการซอมแซมอาคาร
ศูนยอบรมจริยธรรม  
หมูที่ ๗ 

ซอมแซมอาคารศูนยอบรมจริยธรรม              
กวาง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร                
มีพ้ืนที่ไมนอยกวา ๒๘๘.๐๐ ตารางเมตร 
ตามแบบที ่อบต.ละหารกําหนด 

1,218,000  
 

อาคารศูนย
อบรมจริยธรรม 

หมูที่ ๗ 
ตําบลละหาร 

อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุร ี

กองการศึกษาฯ 
(งานศาสนา

วฒันธรรมทองถิ่น) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 306 ลําดบัที่ 10 
      2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันท่ี 15 สิงหาคม 2562     
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. 

 

 

 

 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น 
กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดาํเนินงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ทีอ่นุมัติใหใชจายเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 1  
ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุร ี

เพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
 

(1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่อนมุัตใิหใชจายเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

โครงการกอสรางขยาย            
ไหลทางถนนเกาะดอน  
หมูที่ 1  
ตําบลละหาร  
อําเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 

กอสรางขยายไหลทาง ขนาดกวาง 10.00  
เมตร ยาว 538.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.80  
เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 5,380 ตารางเมตร 
ตามแบบและรายการกอสรางที่องคการ
บรหิารสวนตําบลกําหนด  

14,700,000  
 

ถนนเกาะดอน  
หมูที่ 1 

ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 87 ลําดับที่ 2 
      2. อนุมัติใหใชจายเงนิสะสม ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕62 สมัยท่ีสาม คร้ังที่ 2 วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 

2 โครงการกอสรางสถานีสูบน้ํา            
ถนนเกาะลอย หมูที่ 3 
ตําบลละหาร  
อําเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 

กอสรางสถานีสูบน้ํา โครงหลังคาเหล็ก 
ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร 
ติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้า พรอมประตูระบายน้ํา 
ตามแบบและรายการกอสรางที่องคการ
บรหิารสวนตําบลกําหนด  

1,240,000 ถนนเกาะลอย  
หมูที่ 3  

ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 108 ลําดบัที่ 113 
      2. อนุมัติใหใชจายเงนิสะสม ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕62 สมัยท่ีสาม คร้ังที่ 2 วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
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บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่อนมุัตใิหใชจายเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

โครงการกอสรางขยาย          
ไหลทางถนนเกาะดอน            
หมูที่ 4  
ตําบลละหาร  
อําเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 

กอสรางขยายไหลทาง ขนาดกวาง 10.00  
เมตร ยาว 400.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.80  
เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 4,000 ตารางเมตร
ตามแบบและรายการกอสรางที่องคการ
บรหิารสวนตําบลกําหนด  

10,980,000  
 

ถนนเกาะดอน  
หมูที่ 4 

ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 89 ลําดับที่ 15 
      2. อนุมัติใหใชจายเงนิสะสม ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕62 สมัยท่ีสาม คร้ังที่ 2 วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 

4 โครงการกอสรางถนน             
ลาดยางแอสฟลทติก  
คอนกรีต ซอยรวมใจอุทิศ 
หมูที่ 5  
ตําบลละหาร  
อําเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว
445.00 เมตร แอสฟลทติกหนาเฉลี่ย 0.07 
เมตร พื้นผิวจราจรไมนอยกวา 2,225 
ตารางเมตร พรอมวางทอระบายน้ําขนาด 
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3)  
พรอมบอพักรางวี ไหลทางตามสภาพ ตาม
แบบและรายการกอสรางที่องคการบริหาร
สวนตําบลกําหนด  

3,500,000 ซอยรวมใจอุทิศ  
หมูที ่5  

ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 92 ลําดับที่ 26 
      2. อนุมัติใหใชจายเงนิสะสม ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕62 สมัยท่ีสาม คร้ังที่ 2 วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
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บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่อนมุัตใิหใชจายเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

โครงการกอสรางลานกีฬา
พาราแอสฟลท 
บรเิวณสุเหราลากคอน  
หมูที่ 6  
ตําบลละหาร  
อําเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 

กอสรางลานกีฬาพาราแอสฟลท ขนาดกวาง 
39.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร พารา            
แอสฟลทหนา 0.05 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา  
1,755 ตารางเมตร พรอมรางระบายน้ําและ
รั้วตาขายโดยรอบ ตามแบบและรายการ
กอสรางท่ีองคการบรหิารสวนตําบลกําหนด  

3,150,000  
 

 สุเหราลากคอน  
หมูที่ 6  

ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 118 ลําดบัที่ 166 
      2. อนุมัติใหใชจายเงนิสะสม ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕62 สมัยท่ีสาม คร้ังที่ 2 วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 

6 โครงการกอสราง                 
ถนนลาดยางแอสฟลทติก 
คอนกรีต เลียบคลอง         
ลากคอน (ตอจากเดิม-         
บานหมอเลาะ) หมูท่ี 7  
ตําบลละหาร  
อําเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 4.50 เมตร ยาว 
1,007.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร 
ไหลทางตามสภาพ พ้ืนที่ผิวจราจรรวมไมนอย
กวา 4,531.50 ตารางเมตร ตามแบบและ
รายการกอสรางที่องคการบรหิารสวนตําบล
กําหนด  

3,900,000 เลียบคลองลากคอน 
(ตอจากเดิม-  

บานหมอเลาะ)  
หมูที่ 7  

ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 95 ลําดับที่ 45 
      2. อนุมัติใหใชจายเงนิสะสม ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕62 สมัยท่ีสาม คร้ังที่ 2 วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
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แบบ ผด.0๒ 



 
บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่อนมุัตใิหใชจายเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติก 
คอนกรีต (ถนนลัดสุเหราแดง 
-คลองลํารี) หมูที่ 7  
ตําบลละหาร  
อําเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาวรวม 
359.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ไหล
ทางตามสภาพ พื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอย
กวา 1,795 ตารางเมตร ตามแบบและ
รายการกอสรางที่องคการบรหิารสวนตําบล
กําหนด  

1,300,000  
 

ถนนลัดสุเหราแดง -
คลองลํารี  
หมูที่ 7  

ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 95 ลําดับที่ 46 
      2. อนุมัติใหใชจายเงนิสะสม ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕62 สมัยท่ีสาม คร้ังที่ 2 วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 

8 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติก 
คอนกรีต เลียบคลองลํารี 
(ถนนลัดสุเหราแดง-สะพาน
คลองลากคอนใหญ)  
หมูที่ 7-8  
ตําบลละหาร  
อําเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวาง 4.50 เมตร ยาว 
1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร            
ไหลทางตามสภาพ พ้ืนที่ผิวจราจรรวมไมนอย
กวา 6,300 ตารางเมตร ตามแบบและ
รายการกอสรางที่องคการบรหิารสวนตําบล
กําหนด 

4,700,000 เลียบคลองลํารี 
(ถนนลัดสุเหราแดง-

สะพานคลอง        
ลากคอนใหญ) 

หมูที่ 7-8  
ตําบลละหาร 

อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 96 ลําดับที่ 51 
      2. อนุมัติใหใชจายเงนิสะสม ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕62 สมัยท่ีสาม คร้ังที่ 2 วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
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แบบ ผด.0๒ 



 
บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่อนมุัตใิหใชจายเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอยโรงงาน ส.ศิลป (ตอจาก
เดิม-คลองลําร)ี หมูที่ 8  
ตําบลละหาร  
อําเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 

กอสรางถนน คสล. ยกระดบัผิวจราจรกวาง 
12.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร คอนกรีต
หนา 0.20 เมตร ยกระดับลูกรังหนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร ไหลทางคอนกรีตเฉลี่ยขางละ 
2.00 เมตร วางทอ คสล.ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร พรอมบอพัก 
2 ขาง พ้ืนที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 
1,128 ตารางเมตร ตามแบบและรายการ
กอสรางที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด  

2,200,000  
 

ซอยโรงงาน ส.ศิลป 
(ตอจากเดิม- 
คลองลํารี)  
หมูที่ 8  

ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 100 ลําดบัที่ 68 
      2. อนุมัติใหใชจายเงนิสะสม ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕62 สมัยท่ีสาม คร้ังที่ 2 วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 

10 โครงการกอสรางถนน  
ลาดยางพาราแอสฟลทติก  
(ตอจากเดิม- หลังโรงงาน 
เอส บี เฟอรนิเจอร) หมูที่ 8  
ตําบลละหาร  
อําเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 

กอสรางถนนลาดยางพาราแอสฟลทติก          
ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,178.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ไหลทางตาม
สภาพ พ้ืนที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา  
7,068 ตารางเมตร ตามแบบและรายการ
กอสรางท่ีองคการบริหารสวนตําบลกําหนด  

6,500,000  ตอจากเดิม-หลัง
โรงงาน เอส บี 
เฟอรนิเจอร  

หมูที่ 8  
ตําบลละหาร 

อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 100 ลําดบัท่ี 69 
      2. อนุมัติใหใชจายเงนิสะสม ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕62 สมัยท่ีสาม คร้ังที่ 2 วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 

104 

แบบ ผด.0๒ 



 
บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่อนมุัตใิหใชจายเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

 
โครงการกอสราง
ถนนลาดยางพารา           
แอสฟลทติก (ตอจากเดิม
หนาสุสานจีน-ถนนกาญจนา
ภิเษก) หมูท่ี 9  
ตําบลละหาร  
อําเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 

กอสรางถนนลาดยางพาราแอสฟลทติก 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,169.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร 
ไหลทางตามสภาพ พ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม
นอยกวา 7,014 ตารางเมตร ตามแบบและ
รายการกอสรางที่องคการบรหิารสวนตําบล
กําหนด  

5,800,000  
 

ตอจากเดิม         
หนาสุสานจีน- 

ถนนกาญจนาภิเษก 
หมูที่ 9  

ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 103 ลําดบัที่ 81 
      2. อนุมัติใหใชจายเงนิสะสม ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕62 สมัยท่ีสาม คร้ังที่ 2 วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 

12 โครงกอสรางถนน คสล.
หมูบานจิตรัตนา-คลองลํารี 
หมูที่ 9  
ตําบลละหาร  
อําเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 

โครงกอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกวาง 
8.00 เมตร ยาว 1,245.00 เมตร คอนกรีต
หนา 0.20 เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร พรอมบอ
พักรางวี คสล. ไหลทางคอนกรีต พื้นที่ผิว
จราจรรวมไมนอยกวา 9,960 ตารางเมตร 
ตามแบบและรายการกอสรางที่องคการ
บรหิารสวนตําบลกําหนด  

15,000,000 หมูบานจิตรัตนา- 
คลองลํารี  
หมูที่ 9  

ตําบลละหาร 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลละหาร หนาที่ 100 ลําดบัที่ 69 
      2. อนุมัติใหใชจายเงนิสะสม ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามญั ประจําป พ.ศ. ๒๕62 สมัยท่ีสาม คร้ังที่ 2 วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
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แบบ ผด.0๒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น 
กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดาํเนินงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่หนวยงานอื่นดําเนินการในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 1  
ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุร ี

เพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
 

(1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่หนวยงานอื่นดําเนินการในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลละหาร 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยูอาศัยของประชาชนอยางมีความสุข 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

โครงการกอสรางถนนผิว
จราจร คสล. พรอมกําแพง
กันดิน ถนนสายแยก ทล.
345 ประตูน้ําคลอง             
บางบัวทอง (ชวง กม.ท่ี 
1+415 ถึง กม.ที่ 2+630) 
ตําบลละหาร  
อําเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุร ี

กอสรางถนนผิวจราจร คสล. พรอมกําแพง 
กันดิน ขนาดกวาง 6.00  เมตร ยาว 
1,215.00 เมตร ตามแบบขององคการ
บรหิารสวนจังหวัดนนทบุรี 

20,000,000 
(งบ อบจ.นนทบุร)ี 

ถนนสายแยก  
ทล.345  

ประตูน้ําคลอง             
บางบัวทอง (ชวง 
กม.ท่ี 1+415 ถึง 
กม.ท่ี 2+630) 
ตําบลละหาร 

อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนจังหวดันนทบุรี หนาที่ 254 ลําดับที่ 34 
      2. ขอบญัญติังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคการบริหารสวนจังหวดันนทบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผด.0๒ 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑ 
สําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น               

แผนการดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
 

(1.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

1. ประเภทครุภณัฑสํานักงาน 
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

พัดลมโคจรติดผนัง จัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว 
จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 3,000 บาท 
(สําหรับติดตั้งในหองสํานกังานปลัด) โดยมี
คุณลักษณะสังเขป ดังนี ้
- เปนราคารวมคาติดตั้งและเดินสายไฟฟา
แลว 
- เปนพัดลมโคจรติดผนัง 3 ใบพัด ขนาด 
18 นิ้ว  
- ปรับแรงลมได 3 ระดับ  
- มีสวิทซ ปด-เปด 
- ผานการรับรองคณุภาพและความปลอดภัย
จาก สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม (มอก.)  
- ประหยัดไฟสูงสุดเบอร 5 จากการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย 

6,000  
 

สํานักงานปลัดฯ สํานักงานปลัดฯ 
(งานบริหารทั่วไป) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  ขอบญัญติังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รวม 1  รายการ  6,000               
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(1) ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
 

(1.2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

1. ประเภทครุภณัฑสํานักงาน 
    1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

พัดลมโคจรติดเพดาน จัดซื้อพัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว 
จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,700 บาท 
(สําหรับหองปฏิบัติงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย) โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี ้
- เปนราคารวมคาติดตั้งและเดินสายไฟฟา
แลว 
- เปนพัดลมโคจรติดเพดาน 3 ใบพัด ขนาด 
18 นิ้ว  
- ปรับแรงลมได 3 ระดับ  
- มีสวิทซ ปด-เปด 
- ผานการรับรองคณุภาพและความปลอดภัย
จาก สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุตสาหกรรม (มอก.)  
- ประหยัดไฟสูงสุดเบอร 5 จากการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย 

5,400  
 

สํานักงานปลัดฯ สํานักงานปลัดฯ 
(งานปองกันภัย         
ฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  ขอบญัญติังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รวม 1  รายการ  5,400               
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(1) ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
 

(1.3) แผนงานการศึกษา 
 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

1. ประเภทครุภณัฑสํานักงาน 
    1.3 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

โตะอาหารไมเนื้อแข็ง จางเหมาจัดทําโตะอาหารไมเนื้อแข็ง จํานวน 
4 ชุด ราคาชุดละ 15,000 บาท 
- สําหรับ ศพด.นะฮฎอตุลอิสลาฮ  
จํานวน 2 ชุด 
- สําหรับ ศพด.ขันติธรรม จํานวน 2 ชุด 
โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้ 
- เปนโตะอาหารไมเนื้อแข็งโครงเหล็ก 
- ขนาดกวาง 1.50 ม. ยาว 3.00 ม. สูง 60 
ซ.ม. 

60,000  
 

ศพด. 
อบต.ละหาร 

กองการศึกษาฯ 
(งานระดับกอนวยั

เรียนและ
ประถมศึกษา) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  ขอบญัญติังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

1. ประเภทครุภณัฑสํานักงาน 
    1.3 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

เคร่ืองปรบัอากาศ               
แบบแยกสวน 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 23 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 48,100 บาท  
- ติดตั้ง ศพด.นะฮฎอตุลอิสลาฮ จํานวน 4 ตัว 
- ติดตั้ง ศพด.เกาะลอย จํานวน 4 ตัว 
- ติดตั้ง ศพด.มูไฮยิดดีน จํานวน 4 ตัว 
- ติดตั้ง ศพด.สุเหราแดง จํานวน 1 ตัว 
- ติดตั้ง ศพด.ขันติธรรม จํานวน 2 ตัว 
- ติดตั้ง ศพด.สุเหราเขียว จํานวน 4 ตัว 
- ติดตั้ง ศพด.แสงประทีป จํานวน 4 ตัว 
โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังน้ี 
1) ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดไมตํ่ากวา 30,000  
บีทีย ู
2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง 
3) ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม และฉลากประหยดัไฟฟาเบอร 5 
4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้ง
ชุด ท้ังหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความ
รอนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 

1,106,300  
 

ศพด. 
อบต.ละหาร 

กองการศึกษาฯ 
(งานระดับกอนวยั

เรียนและ
ประถมศึกษา) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  ขอบญัญติังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

1. ประเภทครุภณัฑสํานักงาน 
    1.3 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ตูเหล็ก ดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 7 ตู ราคา
ตูละ 5,500 บาท 
- สําหรับ ศพด.นะฮฎอตุลอิสลาฮ จํานวน 3 
ตู 
- สําหรับ ศพด.มูไฮยดิดีน จํานวน 1 ตู 
- สําหรับ ศพด.สุเหราแดง จํานวน 1 ตู 
- สําหรับ ศพด.สุเหราเขียว จํานวน 2 ตู 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี ้
1) มีมือจับชนิดบิด  
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม (มอก.)  
- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ 

38,500  
 

ศพด. 
อบต.ละหาร 

กองการศึกษาฯ 
(งานระดับกอนวยั

เรียนและ
ประถมศึกษา) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  ขอบญัญติังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

1. ประเภทครุภณัฑสํานักงาน 
    1.3 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ตูเอกสารเหล็กบานเลือ่น
กระจก 

จัดซื้อตูเอกสารเหล็กบาานเลื่อนกระจก 
จํานวน 4 ตู ราคาตูละ 5,500 บาท  
- สําหรับ ศพด.มูไฮยดิดีน จํานวน 1 ตู  
- สําหรับ ศพด.ขันติธรรม จํานวน 1 ตู  
- สําหรับ ศพด.แสงประทีป จํานวน 2 ตู  
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี ้
- ผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม. 
- พนสีระบบ Epoxy ทําใหสีเนียบเรยีบไป
กับเนื้อเหล็ก 
- มอืจับแบบฝง, กุญแจ 2 ดอก (Cyber 
Lock) 
- กระจกหนา 4 มม. 
- มีแผนชั้น 3 แผน ปรบัระดับได 
- ขนาด 91.7 x 45.7 x 185 ซ.ม. 

22,000  
 

ศพด. 
อบต.ละหาร 

กองการศึกษาฯ 
(งานระดับกอนวยั

เรียนและ
ประถมศึกษา) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  ขอบญัญติังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 

112 

แบบ ผด.0๒/1 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

1. ประเภทครุภณัฑสํานักงาน 
    1.3 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

โตะทํางาน จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 5 ตัว ราคาตัวละ 
7,000 บาท  
- สําหรับ ศพด.นะฮฎอตุลอิสลาฮ จํานวน 3 
ตัว 
- สําหรับ ศพด.มูไฮยิดดีน จํานวน 1 ตัว 
- สําหรับ ศพด.สุเหราแดง จํานวน 1 ตัว  
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี ้
  - โตะทํางานเหล็ก โตะ (Top) ยาง พรอม
กระจกปูโตะ 
  - ปดขอบ PVC กันกระแทก 
  - มี 3 ลิ้นชักขวา และ 1 ลิ้นชักกลาง 
พรอมท่ีพักเทา 
  - ขนาดไมนอยกวา 121.9 x 66 x 75 
ซม. 

35,000  
 

ศพด. 
อบต.ละหาร 

กองการศึกษาฯ 
(งานระดับกอนวยั

เรียนและ
ประถมศึกษา) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  ขอบญัญติังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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แบบ ผด.0๒/1 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

1. ประเภทครุภณัฑสํานักงาน 
    1.3 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

โตะพับอเนกประสงค จัดซื้อโตะพับอเนกประสงค จํานวน 14 ตัว 
ราคาตัวละ 3,000 บาท  
- สําหรับ ศพด.นะฮฎอตุลอิสลาฮ จํานวน 5 
ตัว 
- สําหรับ ศพด.เกาะลอย จํานวน 5 ตวั 
- สําหรับ ศพด.สุเหราเขียว จํานวน 4 ตัว 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี ้
- แผนโตะ (Top) ผลิตจาก Particle Board 
หนา 25 มม. ปดผิวโฟเมกา ปดขอบ PVC 
หนา 2 มม. 
- แผนโฟเมกา ทนความรอนไดถึง 50 องศา
เซลเซยีส มีผิวลื่น ทําความสะอาดไดงาย 
- โครงขาเหล็กชุบโครเมียม พับเก็บได  
-ขนาดไมนอยกวา กวาง 75 x ยาว 150 
ซม. x สูง 75 ซม. 

42,000  
 

ศพด. 
อบต.ละหาร 

กองการศึกษาฯ 
(งานระดับกอนวยั

เรียนและ
ประถมศึกษา) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  ขอบญัญติังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รวม 6  รายการ  1,303,800               
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แบบ ผด.0๒/1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
 

(1.4) แผนงานสาธารณสุข 
 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

1. ประเภทครุภณัฑสํานักงาน 
    1.4 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

เคร่ืองปรับอากาศ  
แบบแยกสวน 

จัดซื้อเครื่องปรบัอากาศ แบบแยกสวน  
แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 
36,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 55,400 บาท โดยมีคุณลักษณะ
สังเขป ดังนี้ 
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 
36,000 บีทีย ู
2) ราคาที่กําหนดเปนราคาท่ีรวมคาติดตั้ง 
3) ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 
5 
4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบ
สําเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหนวยสงความเย็นและ
หนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของ
คอมเพรสเซอร 
- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ 

110,800  
 

กองสาธารณสขุฯ กองสาธารณสขุฯ 
(งานบริหารทั่วไป

เก่ียวกับ
สาธารณสุข) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  ขอบญัญติังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 115 

แบบ ผด.0๒/1 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

1. ประเภทครุภณัฑสํานักงาน 
    1.4 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

เคร่ืองฟอกอากาศ  
แบบฝงใตเพดาน 

จัดซ้ือเครื่องฟอกอากาศ แบบฝงใตเพดาน 
ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไมต่ํากวา 
500 ซีเอฟเอ็ม จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 47,000 บาท โดยมีคุณลักษณะสังเขป 
ดังนี ้
- ทํางานดวยระบบ Electrostatic ประกอบดวย 
  1) แผนกรองอนุภาคฝุนละอองแบบ 
Electronic Collecting Cell 
  2) สามารถถอดลางทําความสะอาดได 
  3) เปนผลิตภัณฑที่ผานการตรวจสอบคุณภาพ
และรับรองประสิทธิภาพการฟอกอากาศไดไม
นอยกวา 90% จากสถาบันที่ไดมาตรฐานใน
ประเทศ หรือมาตรฐานสากล หรือมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
  4) แบบฝงใตเพดาน : อัตราการหมุนเวียนของ
อากาศไมต่ํากวา 500 ซีเอฟเอ็ม 
  5) ราคาไมรวมคาติดตั้ง 
- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 

47,000  
 

กองสาธารณสขุฯ กองสาธารณสขุฯ 
(งานบริหารทั่วไป

เก่ียวกับ
สาธารณสุข) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  ขอบญัญติังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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แบบ ผด.0๒/1 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

1. ประเภทครุภณัฑสํานักงาน 
    1.4 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

พัดลมระบายอากาศ จัดซื้อพัดลมระบายอากาศ ติดผนัง ขนาด 
10 นิ้ว จํานวน 6 ตัว ราคาตัวละ 2,000 
บาท โดยมีคณุลักษณะสังเขป ดังน้ี 
- ใบพัดขนาด 10 นิ้ว  
- มอเตอรระบบปด ปองกันฝุนละออง และ
สิ่งแปลกปลอม 
- ใบพัดถอดลางทําความสะอาดได 
- ประหยัดไฟสูงสุดเบอร 5 จากการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย 
- ผลิตจากโรงงานที่ไดมาตรฐาน ISO  
- ผานการรับรองคณุภาพและความปลอดภัย
จาก สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุตสาหกรรม (มอก.)  
- รบัประกันมอเตอร และอะไหลภายใน
เครื่อง ไมนอยกวา 1 ป 

12,000  
 

กองสาธารณสขุฯ กองสาธารณสขุฯ 
(งานบริหารทัว่ไป

เก่ียวกับ
สาธารณสุข) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  ขอบญัญติังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รวม 3  รายการ  169,800               
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แบบ ผด.0๒/1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
 

(1.5) แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

1. ประเภทครุภณัฑสํานักงาน 
    1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

เคร่ืองปรับอากาศ  
แบบแยกสวน 

จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบ
แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 
จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 43,400 บาท 
(สําหรับติดตั้งในหองกองชาง) โดยมีคุณลักษณะ
สังเขป ดังนี ้
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 24,000 
บีทียู 
2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง 
3) ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม และฉลากประหยดัไฟฟาเบอร 5 
4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ
สําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวย
ระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของ
คอมเพรสเซอร 
- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 

86,800  
 

กองชาง กองชาง 
(งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  ขอบญัญติังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รวม 1  รายการ  86,800               

 
 
 

118 

แบบ ผด.0๒/1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
 

(1.6) แผนงานการเกษตร 
 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิน่ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

1. ประเภทครุภณัฑสํานักงาน 
    1.6 แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

เคร่ืองปรับอากาศ  
แบบแยกสวน 

จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน  แบบ
แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 43,400 บาท 
โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี ้
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 24,000 
บีทียู 
2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง 
3) ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม และฉลากประหยดัไฟฟาเบอร 5 
4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ
สําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวย
ระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของ
คอมเพรสเซอร 
- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 

43,400  
 

กองสงเสริม
การเกษตร 

กองสงเสรมิ
การเกษตร 
(งานสงเสริม
การเกษตร) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  ขอบญัญติังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รวม 1  รายการ  43,400               

 
 
 
 

119 

แบบ ผด.0๒/1 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
 

(2.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

2. ประเภทครุภณัฑยานพาหนะและขนสง 
    2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รถบรรทุก (ดีเซล)  จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 
คัน ราคาคนัละ 868,000 บาท (สําหรับฝาย
กฎหมายและคด)ี โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี ้
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิด
ขับเคลื่อน 2 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา
กวา 110 กิโลวัตต  
- แบบดับเบ้ิลแค็บ 
  (1) เปนกระบะสําเร็จรูป 
  (2) หองโดยสารเปนแบบดับเบ้ิลแค็บ 4 
ประต ู
  (3) เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
  (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครภุณัฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 

868,000  
 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัดฯ 
(งานบริหารทั่วไป) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  ขอบญัญติังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รวม 1  รายการ  868,000               

 
 

120 

แบบ ผด.0๒/1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
 

(2.2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

2. ประเภทครุภณัฑยานพาหนะและขนสง 
    2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รถบรรทุก (ดีเซล)  จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 
คัน ราคาคนัละ 868,000 บาท (สําหรับฝาย
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยมี
คุณลักษณะสังเขป ดังนี ้
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิด
ขับเคลื่อน 2 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา
กวา 110 กิโลวัตต  
- แบบดับเบ้ิลแคบ็ 
  (1) เปนกระบะสําเร็จรูป 
  (2) หองโดยสารเปนแบบดับเบ้ิลแค็บ 4 
ประต ู
  (3) เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
  (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครภุณัฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 

868,000  
 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัดฯ 
(งานปองกันภัย     
ฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  ขอบญัญติังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รวม 1  รายการ  868,000               
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แบบ ผด.0๒/1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
 

(2.3) แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

2. ประเภทครุภณัฑยานพาหนะและขนสง 
    2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รถบรรทุก (ดีเซล)  จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 
คัน ราคาคนัละ 868,000 บาท (สําหรับกอง
ชาง) โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี ้
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิด
ขับเคลื่อน 2 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา
กวา 110 กิโลวัตต  
- แบบดับเบ้ิลแค็บ 
  (1) เปนกระบะสําเร็จรูป 
  (2) หองโดยสารเปนแบบดับเบ้ิลแค็บ 4 
ประต ู
  (3) เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
  (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครภุณัฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 

868,000  
 

อบต.ละหาร กองชาง 
(งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  ขอบญัญติังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 122 

แบบ ผด.0๒/1 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

2. ประเภทครุภณัฑยานพาหนะและขนสง 
    2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รถบรรทุกเทรลเลอร              
10 ลอ 

จัดซือ้รถบรรทุกเทรลเลอร 10 ลอ จํานวน 
1 คัน ราคาคันละ 3,500,000 บาท โดย
มีคุณลักษณะสังเขป ดังน้ี 
- เปนรถบรรทุกทายลาดชานต่าํ (เทรล
เลอร) แบบยกสะพานทายดวยระบบไฮดรอ
ลิค ชนิด 10 ลอ ขบัเคล่ือน 2 เพลา  
- เครื่องยนตดีเซล  
- มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 250 
แรงมา 
- ใชสําหรับบรรทุก  
- เครื่องจักรกลสะพานทายแบบพับเก็บได
ดวยชดุกระบอกไฮดรอลิคคณุภาพสูง  
- ชุดกระบะบรรทุกแบบทายลาดชานต่ํา  
- รถบรรทุกและอุปกรณทั้งหมดจะตองเปน
ของใหมไมเคยใชงานมากอน 

3,500,000  
 

อบต.ละหาร กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  ขอบญัญติังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รวม 2  รายการ  4,368,000               

 
 
 
 

123 

แบบ ผด.0๒/1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
 

(2.4) แผนงานการเกษตร 
 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

2. ประเภทครุภณัฑยานพาหนะและขนสง 
    2.4 แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รถบรรทุก (ดีเซล)  จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครือ่งยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 
คัน ราคาคนัละ 868,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะสังเขป ดังนี ้
-  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิด
ขับเคลื่อน 2 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา
กวา 110 กิโลวัตต  
- แบบดับเบ้ิลแค็บ 
  (1) เปนกระบะสําเร็จรูป 
  (2) หองโดยสารเปนแบบดับเบ้ิลแค็บ 4 
ประต ู
  (3) เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
  (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครภุณัฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 

868,000  
 

อบต.ละหาร กองสงเสริม
การเกษตร 
(งานสงเสริม
การเกษตร) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  ขอบญัญติังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รวม 1  รายการ  868,000               

 
 

124 

แบบ ผด.0๒/1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) ประเภทครุภัณฑการเกษตร 
 

(3.1) แผนงานการเกษตร 
 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรบัท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

3. ประเภทครุภณัฑการเกษตร 
    3.1 แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนนิการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

เคร่ืองสูบน้ํา จัดซื้อเคร่ืองสูบน้ําแบบหอยโขง ชนิดมอเตอร
ไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
11,000 บาท (สําหรับติดตั้งที่ธนาคาร
จุลินทรียชีวภาพ) โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี ้
- เปนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใชมอเตอร
ไฟฟา 
-  ขนาดทอสงไมนอยกวา 2 นิ้ว (50 
มิลลิเมตร) 
- สบูน้ําไดไมนอยกวา 450 ลิตรตอนาท ี
- สงน้ําไดสูงไมนอยกวา 9 เมตร หรือประมาณ 
30 ฟุต 
- อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของ
มอเตอรไฟฟาตองมีครบชุด พรอมที่จะใชงาน
ได 
- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครภุณัฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 

11,000  
 

อบต.ละหาร กองสงเสริม
การเกษตร 
(งานสงเสริม
การเกษตร) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  ขอบญัญติังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รวม 1  รายการ  11,000               
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แบบ ผด.0๒/1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) ประเภทครุภัณฑกอสราง 

 

(4.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 

4. ประเภทครุภณัฑกอสราง 
    4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

เลื่อยยนต จัดซือ้เลื่อยยนต จํานวน 1 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 10,000 บาท โดยมีคณุลักษณะ
สังเขป ดังนี ้
- เปนเคร่ืองเลื่อยยนตชนิดเคร่ืองยนต
เบนซิน 2 จังหวะ กําลังไมนอยกวา 0.8 
แรงมา 
- บารยาวไมนอยกวา 12 นิ้ว 
- ขนาดใบเลือ่ยโซไมนอยกวา 3/8 
- ความยาวบารตัดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
- ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 38 ซีซ ี
- ขนาดเคร่ืองยนตไมนอยกวา 0.135 
RPM 
- มีการรับประกันไมนอยกวา 1 ป 

10,000  
 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัดฯ 
(งานบริหารทั่วไป) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  ขอบญัญติังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รวม 1  รายการ  10,000               
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แบบ ผด.0๒/1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) ประเภทครุภัณฑกอสราง 

 

(4.2) แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

4. ประเภทครุภณัฑกอสราง 
    4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รถตักหนาขุดหลัง จัดซื้อรถตักหนาขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ จํานวน 
1 คนั ราคาคนัละ 3,300,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
สังเขป ดังน้ี 
- เปนรถตักหนาขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดลอ
ยาง 4 ลอ ติดบุงก๋ีสําหรับตักหนารถและบุงก๋ีขุด
ดานหลังรถ ควบคุมดวยระบบไฮดรอลิก 
- ใชเครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ มีกําลังไมนอยกวา 90 
แรงมา ท่ีรอบเครื่องยนตไมเกิน 2,200 รอบตอนาที 
ระบายความรอนดวยนํ้า 
- ระบบถายทอดกําลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ 
Torque Converter 
- ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic 
- บุงก๋ีตัก 
  (1) ชุดบุงก๋ีตัก ติดตั้งอยูหนารถ ควบคุมโดยระบบไฮ
ดรอลิก 
  (2) ขนาดความจุของบุงก๋ีไมนอยกวา 0.85 ลูกบาศก
เมตร 
  (3) ความสูงจากพ้ืนดินถึงสลักบุงก๋ีขณะยกสูงสุดไม
นอยกวา 3.30 เมตร 
- บุงก๋ีขุด 
  (1) ชุดบุงก๋ีขุด ติดตั้งอยูดานหลังรถ มีขาค้ํายนัทําให
รถมั่นคงขณะขุดดิน ควบคุมดวยระบบไฮดรอลิก 
  (2) ขนาดความกวางของบุงก๋ีขุด ไมนอยกวา 600 
มิลลิเมตร 
  (3) ความจุของบุงก๋ี ไมนอยกวา 0.15 ลูกบาศกเมตร 
  (4) มีระยะขุดไกลได ไมนอยกวา 5,300 มิลลิเมตร 

3,300,000  
 

อบต.ละหาร กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

4. ประเภทครุภณัฑกอสราง 
    4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
    (5) มีระยะขุดลึกไดไมนอยกวา 4,000 มิลลิเมตร 

- มีนํ้าหนักใชงาน (Operating Weight) ไมนอยกวา 
6,500 กิโลกรัม 
- หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐาน
โรงงานผูผลิต 
- ระบบไฟฟา 12 โวลต 
- อุปกรณประกอบ 
  (1) มีมิเตอรบอกชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักรกล 
  (2) เกจวัดอุณหภูมิเครื่องยนตหรือสัญญาณ 
  (3) มีสัญญาณไฟเตอืนความดันนํ้ามันเครือ่ง และไฟ
ชารทแบตเตอรี ่
  (4) มีเกจบอกระดับน้ํามันเชื้อเพลิง 
  (5) มีประแจสําหรับถอดไสกรองทุกระบบ จํานวน 1 
ชุด 
  (6) แมแรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตวัเครื่องจักร 
จํานวน 1 ชุด 
  (7) หมวกนิรภัยสําหรับพนักงานขับ จํานวน 2 ชุด 
  (8) กระบอกอัดจาระบี จํานวน 1 ชุด 
  (9) เครื่องมือประจํารถ จํานวน 1 ชุด 
  (10) ชุดประแจบล็อคสําหรับใชกับรถจะตองมีไมนอย
กวา 10 ขนาด ตั้งแตขนาด 14 ถึง 24 มิลลิเมตร 
จํานวน 1 ชุด และอุปกรณการขันพรอมกลองเหล็ก 
  (11) ชุดประแจปากตายสําหรับใชกับรถจะตองมีไม
นอยกวา 10 ขนาด ตั้งแตขนาด 12 ถึง 32 มิลลิเมตร 
จํานวน 1 ชุด 
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แบบ ผด.0๒/1 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

4. ประเภทครุภณัฑกอสราง 
    4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
    (12) มีสัญญาณและอุปกรณอ่ืนๆ ตามมาตรฐาน

โรงงานผูผลิต 
  (13) สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาด
เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 150 มิลลิเมตร ติดตั้งบน
หัวเกง จํานวน 1 ชุด 
  (14) หนังสือคูมือ จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย คูมือ
การใช (Operation Manual) คูมือการซอม (Shop 
Manual) และคูมือการสั่งอะไหล (Parts Book)  
- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 

               

หมายเหต ุ :  ขอบญัญติังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รวม 1  รายการ  3,300,000               
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(5) ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

 

(5.1) แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

5. ประเภทครุภณัฑไฟฟาและวิทยุ 
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

เคร่ืองบันทึกเสียงระบบ
ดิจิตอล 

จัดซื้อเคร่ืองบันทึกเสียงระบบดิจิตอล จํานวน 
3 เครื่อง ราคาเคร่ืองละ 8,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะสังเขป ดังนี ้
- เรื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล ขนาด
หนวยความจําไมนอยกวา 16 GB 
- เปนของใหมที่ยังไมเคยผานการใชงานมากอน 
โดยมีสวนประกอบของเครื่องทุกชนิดจะตอง
เปนของแทตามมาตรฐานที่มีจําหนายใน
ทองตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศ หรือ
ตางประเทศ 
- เปนเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล 
แบบสเตอริโอ 
- มีไมโครโฟนและลําโพงในตัว สามารถฟงเสียง
บันทึกไดทนัท ี
- สามารถกดปุมทันที มขณะเครื่องปดการใช
งาน 
- มีฟงกชั่นหยดุบันทึกอัตโนมัติและเริ่มบันทึก
เมื่อจับสัญญาณเสียงได 
- สามารถเลนและบันทกึเสียงจาก SD/SDHC 
Card หรือดีกวา 
- มีช่ัวโมงใชงานตอเนื่องขณะบันทึกเสียงดไม
นอยกวา 10 ชั่วโมง (MP3, LPCM) 

24,000  
 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัดฯ 
(งานบริหารทั่วไป) 
 

 
 
 

 

           

 

130 

แบบ ผด.0๒/1 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

5. ประเภทครุภณัฑไฟฟาและวิทยุ 
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  - มีชองตอ USB ในตัวพ่ือสะดวกในการชารต

ไฟ การโอนถายไฟล หรือการเก็บขอมูล 
- สามารถตอหูฟงและไมโครโฟนภายนอกได 
- สามารถเช่ือมตอผาน USB ไดโดยตรง 
- มีชองตอไมล 
- มีฟงกช่ันตัดเสียงรบกวน 
- มีปุมกดสําหรับการใชงาน และจอภาพ
แสดงผลการทํางาน 
- มีชองรองรับการเช่ือมตอสัญญาณตางๆ ตาม
มาตรฐานผูผลิต 
- มีฟงกช่ันการทํางานอ่ืนๆ ตามมาตรฐานผูผลิต
- รบัประกันคุณภาพการใชงานและช้ินสวน
อุปกรณตางๆ พรอมบริการซอมแซมโดยไมคดิ
คาใชจายใดๆ ไมนอยกวา 1 ป 
- สงมอบ และทดสอบการใชงานตามที่ระบุไว
ในเงื่อนไขการจัดซื้อ 
- มีอุปกรณสําหรับการใชเครื่อง สายเช่ือมตอ 
USB ซองใสเครื่อง หูฟง แบตเตอรี ่

               

หมายเหต ุ :  ขอบญัญติังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

5. ประเภทครุภณัฑไฟฟาและวิทยุ 
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ลําโพง จัดซือ้ลําโพง จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 
10,000 บาท (สําหรับฝายนโยบายและ
แผนจัดประชุมประชาคมนอกพ้ืนที)่ โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี 
- ดอกลําโพงวูฟเฟอร ขนาด 15 น้ิว 
- ความตานทาน 8 โอม 
- รองรับกําลังขับ 300W 
- ตอบสนองความถี ่45Hz - 18KHz 
- ความไว 93 dB 
- ขั้วตอลําโพง มใีหเลือก 2 แบบ คือแบบ 
Banana Jack และแบบ Speakon Jack 
- ขนาดลําโพง 49 x 42 x 76 ซ.ม. 

10,000  
 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัดฯ 
(งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  ขอบญัญติังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รวม 2  รายการ  34,000               
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(5) ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

 

(5.2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
 
 
 
 



 
บญัชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

5. ประเภทครุภณัฑไฟฟาและวิทยุ 
    5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

เคร่ืองรับสงวทิยุ จัดซือ้เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM 
ชนิดมอืถอื 5 วัตต จํานวน 14 เคร่ือง 
ราคาเครื่องละ 12,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะสังเขป ดังน้ี 
- เคร่ืองรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมอื
ถอื 
- ขนาดกําลังสง 5 วัตต  
- ประกอบดวย ตัวเคร่ือง แทนชารท 
แบตเตอรี่ 1 กอน เสายาง เหล็กพบั  
- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ 

168,000  
 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัดฯ 
(งานปองกันภัย            
ฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  ขอบญัญติังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

5. ประเภทครุภณัฑไฟฟาและวิทยุ 
    5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

โคมไฟสองสวางพรอม
เคร่ืองกําเนิดไฟฟา 

จัดซือ้โคมไฟสองสวางพรอมเคร่ืองกําเนิด
ไฟฟา แบบกระเปาหิ้ว จํานวน 2 ชุด ราคา
ชุดละ 170,000 บาท โดยมคุีณลักษณะ
สังเขป ดังนี ้
- โคมไฟสองสวาง ขนาดไมตํ่ากวา 1,000 
วัตต 
- สามารถกระจายแสงได 360 องศา 
- เสาสามารถยดืสูงไดไมต่ํากวา 3 เมตร  
- ใหความสวางถึง 110,000 ลูเมน/รัศม ี
940 ตร.ม. 
- สามารถใชไดทั้งไฟฟาและเคร่ืองกําเนิด
ไฟฟาแบบกระเปาหิ้ว 

340,000 อบต.ละหาร สํานักงานปลัดฯ 
(งานปองกันภัย            
ฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  ขอบญัญติังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รวม 2  รายการ  508,000               

 
 
 
 
 134 

แบบ ผด.0๒/1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

 

(5.3) แผนงานการศึกษา 
 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

5. ประเภทครุภณัฑไฟฟาและวิทยุ 
    5.3 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

เคร่ืองเลนดีวีด ี จัดซื้อเคร่ืองเลนดีวีดี (DVD) จํานวน 9 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 3,500 บาท 
- สาํหรับ ศพด.นะฮฎอตุลอิสลาฮ จํานวน 2 
เครื่อง 
- สาํหรับ ศพด.เกาะลอย จํานวน 1 เครื่อง 
- สาํหรับ ศพด.มูไฮยิดดีน จํานวน 2 เครื่อง 
- สาํหรับ ศพด.สุเหราเขียว จํานวน 2 เครื่อง 
- สาํหรับ ศพด.แสงประทีป จํานวน 2 เครื่อง 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
- เครื่องเลนดีวีดี รองรับการเลนแผน CD/CD-
R/VCD/SVCD/DVD/DVD-R/MP3 
- ชองตอ USB ที่ดานหนา รองรับการเลนเพลง
และหนัง 
- คัดลอกไฟล MP3 ลง USB Flash Drive และ
ลบไฟลออกได 
- ชองตอไมค 2 ชอง  
- มาพรอมปุมควบคุมบนตัวเครื่อง ใชงาน
สะดวกในกรณีรีโมทสูญหาย 
- มาพรอมรีโมทคอนโทรล 

31,500  
 

ศพด. 
อบต.ละหาร 

กองการศึกษาฯ 
(งานระดับกอนวยั

เรียนและ
ประถมศึกษา) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  ขอบญัญติังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

5. ประเภทครุภณัฑไฟฟาและวิทยุ 
    5.3 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ลําโพง จัดซือ้ลําโพง จํานวน 4 ชุด ราคาชุดละ 
10,000 บาท 
- สําหรับ ศพด.นะฮฎอตุลอสิลาฮ  จํานวน 
1 ชุด 
- สําหรับ ศพด.เกาะลอย  จํานวน 1 ชุด 
- สําหรับ ศพด.สุเหราเขียว  จํานวน 1 ชุด 
- สําหรับ ศพด.แสงประทีป  จํานวน 1 ชุด 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี 
- ดอกลําโพงวูฟเฟอร ขนาด 15 นิ้ว 
- ความตานทาน 8 โอม 
- รองรับกําลังขับ 300W 
- ตอบสนองความถี ่45Hz - 18KHz 
- ความไว 93 dB 
- ขั้วตอลําโพง มใีหเลือก 2 แบบ คือแบบ 
Banana Jack และแบบ Speakon Jack 
- ขนาดลําโพง 49 x 42 x 76 ซ.ม. 

40,000  
 

ศพด. 
อบต.ละหาร 

กองการศึกษาฯ 
(งานระดับกอนวยั

เรียนและ
ประถมศึกษา) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  ขอบญัญติังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รวม 2  รายการ  71,500               
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(6) ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
 

(6.1) แผนงานการศึกษา 
 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

6. ประเภทครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร 
    6.1 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนนิการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

โทรทัศน แอล อี ดี (LED 
TV) แบบ Smart TV 

จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล 
ขนาด 48 น้ิว จํานวน 12 เครื่อง ราคาเครือ่งละ 
18,700 บาท 
- สําหรับ ศพด.นะฮฎอตุลอิสลาฮ จํานวน 2 เครื่อง 
- สําหรับ ศพด.เกาะลอย จํานวน 1 เครื่อง 
- สําหรับ ศพด.มูไฮยดิดีน จํานวน 2 เครื่อง 
- สําหรับ ศพด.ขันติธรรม จํานวน 1 เครื่อง 
- สําหรับ ศพด.สเุหราเขียว จํานวน 2 เครื่อง 
- สําหรับ ศพด.แสงประทีป จํานวน 4 เครือ่ง 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- ระดับความละเอียด เปนความละเอียดของจอภาพ 
(Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล 
- ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดจอภาพขั้นตํ่า 48 นิ้ว 
- แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
- ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอ
สัญญาณภาพและเสียง 
- ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ 
เพลง และภาพยนตร 
- มีตัวรบัสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 
- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 

224,400  
 

ศพด. 
อบต.ละหาร 

กองการศึกษาฯ 
(งานระดับกอนวยั

เรียนและ
ประถมศึกษา) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  ขอบญัญติังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รวม 1  รายการ  224,400               
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(7) ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 
 

(7.1) แผนงานสาธารณสุข 
 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

7. ประเภทครุภณัฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 
    7.1 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

เคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟา
อัตโนมัต ิ(AED) แบบ
พกพา 

จัดซือ้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาอตัโนมัติ 
(AED) แบบพกพา จํานวน 1 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 100,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะสังเขป ดังน้ี 
- เปนเคร่ืองกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัต ิ
ขนาดเล็ก น้ําหนักเบา 
- ใชพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถหาซือ้
ไดทั่วไป 
- สามารถแนะนําการใชงานใหกับผูใชท้ัง
แบบเสียงพูดภาษาไทยและขอความ
ภาษาอังกฤษที่ปรากฎบนหนาจอ 
- มีเสียงพูดเตอืนใหทําการกดหนาอกใหลึก
ขึ้นอีก หากการกดหนาอกยังไมลึกดีพอ 

100,000  
 

กองสาธารณสขุฯ กองสาธารณสขุฯ
(งานโรงพยาบาล) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  ขอบญัญติังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รวม 1  รายการ  100,000               
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แบบ ผด.0๒/1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(8) ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว 

 

(8.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

8. ประเภทครุภณัฑงานบานงานครัว 
    8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

เคร่ืองตัดแตงพุมไม จัดซือ้เครื่องตัดแตงพุมไม จํานวน 2 เคร่ือง 
ราคาเครื่องละ 11,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 
1) เปนเคร่ืองตัดแตงพุมไมชนิดใช
เคร่ืองยนต แบบมอืถือ  
2) ใชเคร่ืองยนตเบนซนิ 1 สูบ 2 จังหวะ  
3) ความจุกระบอกสูบ ขนาดไมนอยกวา 
21 ซีซ ี 
4) เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 0.8 แรงมา 
5) ใบมดีตดัขนาดไมนอยกวา 22 นิ้ว  
6) ใบมดีตดัสามารถใชได 2 ดาน 
- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ 

22,000  
 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัดฯ 
(งานบริหารทั่วไป) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  ขอบญัญติังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รวม 1  รายการ  22,000               
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แบบ ผด.0๒/1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(8) ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว 

 

(8.2) แผนงานการศึกษา 
 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

8. ประเภทครุภณัฑงานบานงานครัว 
    8.2 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ตูเยน็ จัดซือ้ตูเย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จํานวน 2 
เคร่ือง ราคาเครื่องละ 18,500 บาท  
- สําหรับ ศพด.เกาะลอย จํานวน 1 เคร่ือง 
- สําหรับ ศพด.ขันติธรรม จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคณุลักษณะสังเขป ดังน้ี 
- ขนาดที่กําหนดเปนความจุภายในขั้นต่ํา 
- เปนรุนที่ไดรับฉลากประสิทธิภาพ เบอร 5 
ของการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย 
- เปนไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานกั
งบประมาณ 

37,000  
 

ศพด. 
อบต.ละหาร 

กองการศึกษาฯ 
(งานระดับกอนวยั

เรียนและ
ประถมศึกษา) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  ขอบญัญติังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รวม 1  รายการ  37,000               
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(8) ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว 

 

(8.3) แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

8. ประเภทครุภณัฑงานบานงานครัว 
    8.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

เคร่ืองตัดหญา จัดซือ้เครือ่งตัดหญา แบบขอออน จํานวน 
3 เคร่ือง ราคาเครื่องละ 10,900 บาท 
โดยมีคณุลักษณะสังเขป ดังน้ี 
- เครื่องตัดหญาแบบขอออน  
  (1) เปนเคร่ืองตัดหญาแบบสะพาย 
  (2) เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 
แรงมา 
  (3) ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 
ซีซ ี
  (4) พรอมใบมดี 
- เปนไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานกั
งบประมาณ 

32,700  
 

อบต.ละหาร กองชาง 
(งานไฟฟาถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  ขอบญัญติังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รวม 1  รายการ  32,700               
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(8) ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว 

 

(8.4) แผนงานการเกษตร 
 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

8. ประเภทครุภณัฑงานบานงานครัว 
    8.4 แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

เคร่ืองตัดหญา จัดซือ้เครือ่งตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน 2 
เคร่ือง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะสังเขป ดังน้ี 
- เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง  
  (1) เปนเคร่ืองตัดหญาแบบสะพาย 
  (2) เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 
แรงมา 
  (3) ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 
ซีซ ี
  (4) พรอมใบมดี 
- เปนไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานกั
งบประมาณ 

19,000  
 

อบต.ละหาร กองสงเสริม  
การเกษตร 
(งานสงเสริม
การเกษตร) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  ขอบญัญติังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รวม 1  รายการ  19,000               
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(9) ประเภทครุภัณฑกีฬา 

 

(9.1) แผนงานการศึกษา 
 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

9. ประเภทครุภณัฑกีฬา 
    9.1 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ชุดเคร่ืองเลนกลางแจง จัดซื้อชุดเครื่องเลนกลางแจง จํานวน 4 ชุด 
ราคาชุดละ 85,000 บาท  
- ติดตั้ง ศพด.นะฮฎอตุลอิสลาฮ จํานวน 1 ชุด 
- ติดตั้ง ศพด.ขันติธรรม จํานวน 1 ชุด 
- ติดตั้ง ศพด.สุเหราเขียว จํานวน 1 ชุด 
- ติดตั้ง ศพด.แสงประทีป จํานวน 1 ชุด 
โดยมีคณุลักษณะสังเขป ดังนี ้
- ขนาด 330x350x280 ซ.ม. 
- โครงสรางหลักเสาทําจากเหล็กกลมขนาดได
มิเตอร 7.6 ซม. หนา 2 มม. ทําจากเหล็กกลม 
อบฝุนสีปองกันสนิม 
- โครงสรางชุดเครื่องเลนวางบนโครงและใช
ยึดน็อตในการติดตัง้ 
- พ้ืนสถานีทําจากเหล็กแผน พับขอบ ฉลุรูเพ่ือ
ชวยระบายน้ํา ไมทําใหน้ําขัง อบสีฝุนปองกัน
สนิม หรือพ้ืนทําจากพลาสติกฉีดข้ึนรูป 
- พลาสติก ชนิด LLDPE ผลิตแบบฉีดและ          
โรเตชันแนลโมลด 

340,000  
 

ศพด. 
อบต.ละหาร 

กองการศึกษาฯ 
(งานระดับกอนวยั

เรียนและ
ประถมศึกษา) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  ขอบญัญติังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

9. ประเภทครุภณัฑกีฬา 
    9.1 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ชุดรวมเชอืกถัก (เล็ก) จัดซื้อชดุรวมเชือกถัก (เล็ก) จํานวน 1 ชุด 
ราคาชุดละ 18,000 บาท (สําหรับ ศพด. 
มูไฮยิดดีน) โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังน้ี 
- ขนาดไมนอยกวา 130 x 350 x 180 
ซ.ม. 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1. โครงสรางเสาหลักใชเหล็กทอทรงกลม 
ขนาด 1.5 นิ้ว 
2. โครงรองอื่นๆ ใชเหล็กทอทรงกลม 
ขนาด 1 น้ิว, 6 หุน, 4 หุน 
3. เบาะที่นั่งทําจากเหล็ก 
4. ถังนํ้ามัน 200 ลิตร 
5. ทําสีสวยงาม 

18,000  
 

ศพด. 
อบต.ละหาร 

กองการศึกษาฯ 
(งานระดับกอนวยั

เรียนและ
ประถมศึกษา) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  ขอบญัญติังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 

144 

แบบ ผด.0๒/1 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

9. ประเภทครุภณัฑกีฬา 
    9.1 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ชุดรวมรถไฟเชือกถัก จัดซื้อชุดรวมรถไฟเชือกถัก จํานวน 1 ชุด 
ราคาชุดละ 20,000 บาท (สําหรับ ศพด. 
เกาะลอย) โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี ้
- ขนาดไมนอยกวา 150 x 280 x 170 ซ.ม. 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1. โครงสรางเสาหลักใชเหลก็ทอทรงกลม 
ขนาด 2 นิ้ว 
2. โครงสรางคานใชเหล็กทอทรงกลม ขนาด  
2 นิ้ว 
3. ที่นั่งทําจากเหล็กทอทรงกลม ขนาด 3 หุน 
4. หัวรถไฟและแผนพ้ืนทําจากพลาสติกโพลีเอ
ทธลิีน 
5. รองรับน้ําหนักดวยระบบบูทลกูปน 
6. มีปนปายเชือก 2 ดาน 
7. ใชสีรองพ้ืนและทับหนาดวยสีจริง ชนิดสี
อะคริลิคโพลียูรีเทรน (สี2K) ใหความเงา
ทนทาน ทนตอแสงแดดและปลอดภัยตอผู
สัมผัส 

20,000  
 

ศพด. 
อบต.ละหาร 

กองการศึกษาฯ 
(งานระดับกอนวยั

เรียนและ
ประถมศึกษา) 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

9. ประเภทครุภณัฑกีฬา 
    9.1 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

โซแกวง 3 ที ่ จัดซื้อโซแกวง 3 ที ่จํานวน 1 ชุด ราคาชดุ
ละ 14,000 บาท (สําหรับ ศพด.เกาะลอย) 
โดยมีคณุลักษณะสังเขป ดังน้ี 
- ขนาดไมนอยกวา 130 x 280 x 170 
ซ.ม. 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
– โครงสรางหลัก เปนทอเหล็กกลม ขนาด 
2 นิ้ว 
– โครงรองอื่นๆ เปนทอเหล็กกลม ขนาด 1 
นิ้ว 
– เบาะที่นั่งทําจากเหล็ก 
– ทําสีสวยงาม 

14,000  
 

ศพด. 
อบต.ละหาร 

กองการศึกษาฯ 
(งานระดับกอนวยั

เรียนและ
ประถมศึกษา) 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

9. ประเภทครุภณัฑกีฬา 
    9.1 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รถไฟโยก (ใหญ) จัดซือ้รถไฟโยก (ใหญ) จํานวน 1 ชุด ราคา
ชุดละ 19,000 บาท (สําหรับ ศพด.มูไฮ 
ยิดดีน) โดยมีคณุลักษณะสังเขป ดงันี ้
- ขนาดไมนอยกวา 120 x 200 x 160 
ซ.ม. 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
- โครงสรางหลัก ทอเหล็กกลม ขนาด 5 นิ้ว 
- โครงรองอ่ืนๆ ทอเหล็กกลม ขนาด 1 น้ิว 
- ตัวรถไฟ ขนาด 4 หุน, 6 หุน / เหล็กแบน 
ขนาด 1 น้ิว 
- ทําสีสวยงาม 

19,000  
 

ศพด. 
อบต.ละหาร 

กองการศึกษาฯ 
(งานระดับกอนวยั

เรียนและ
ประถมศึกษา) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  ขอบญัญติังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รวม 5  รายการ  411,000               
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(10) ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 

(10.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

10. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
    10.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

พลอตเตอร (Plotter) จัดซ้ือพลอตเตอร (Plotter) สี ขนาด A1 
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 150,000 
บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้   
- ความละเอียดในการพิมพ ไมนอยกวา 2400 x 
1200 dpi 
- มีหนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 256 MB  
- สามารถเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรผาน
ทางชองสัญญาณแบบ USB 
- สามารถเชื่อมตอเปน Network Printer ได 
โดยมี Port แบบ Ethernet 10/100 หรือดีกวา 
- สามารถพิมพบนกระดาษที่มีความกวางไม
นอยกวา 24 นิ้ว และสามารถเขียนเสนขนาด
ความกวางไดตั้งแต 0.0002 นิ้ว  
- สามารถพิมพไดบนวัสดุหลายชนิด เชน 
กระดาษเคลือบ กระดาษกลอสซ่ี และสามารถ
ตัดกระดาษไดเอง 
- มีขาตั้งเครื่องพิมพที่สามารถรองรับน้ําหนัก
เครื่องพิมพได 

150,000  
 

สํานักงานปลัดฯ สํานักงานปลัดฯ 
(งานบริหารทั่วไป) 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

10. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
    10.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส 

จัดซื้อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 ชุด 
ราคาชุดละ 250,000 บาท โดยมีคณุลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้ 
- เปนระบบงานที่พัฒนาใหมีการใชงานผาน Web 
browser ได 
- สามารถทํางานผาน Web browser ในการรับ-
สงเอกสารได 
- มี web site สําหรับใชงานบนโทรศัพทมือถือ 
โดยสามารถแสดงผลไดอยางเหมาะสมนอุปกรณท่ี
แตกตางกัน เชน บนโทรศัพทมือถือมีแถบแสดงผล
ขอมูลหน่ึงแถบ บนอุปกรณหนาจอกวางมีแถบ
แสดงผลขอมูลสองแถบ เปนตน 
- ใชงานรวมกับระบบปฏิบัติการเครื่องแมขาย 
Microsoft Windows Server  
- ไมจํากัดจํานวนผูเขาใชงานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส 
- ระบบสามารถรองรับับระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรวีาดวยงานสารบรรณ 
- ระบบจะตองใชรับ-สงงานไดอยางตอเน่ืองจาก
หนวยงานในแตละหนวยงานงถึงกัน สงหนังสือ
ระหวางหนวยงานกับบุคคล และสงหนังสือระหวาง
บุคคลสงถึงกัน โดยสามารถตรวจสอบการทํางานได
ทุกขั้นตอน 

250,000  
 

สํานักงานปลัดฯ สํานกังานปลัดฯ 
(งานบริหารทั่วไป) 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

10. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
    10.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

และมีไดหลายชุด เชน เลขที่รับ เลขที่หนังสือ
สงออก เลขที่หนังสือเวียน และเลขที่คําส่ังของแต
ละหนวยงาน 

- ผูใชงานมีตูเอกสารบุคคล สําหรับเก็บเอกสารสวน
บุคคล รับเอกสารจากหนวยงาน รับและสงเอกสาร
สวนบุคคล 

- สามารถตั้งตน (Reset) ชุดตัวเลขลําดับที่โดย
ผูใชงาน และโดยอัตโนมัติตามปปฏิทินหรือตาม
ปงบประมาณได 

- ชุดตัวเลขเอกสารเขากับรหัส Login ผูใชอัตโนมัติ 
หรือรหัสหนวยงานตนสังกัด 

- สามารถเลือกรูปแบบเมนูของโปรแกรมไดท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

- สามารถแสดงผลขอความแบบ Markdown ได 

- มีระบบสํารองขอมูล ซึ่งสามารถตั้งเวลา เพื่อ
โปรแกรมทํางานโดยอัตโนมัติและมีการเรียกคืน
ขอมูล (Restore) ได 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

10. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
    10.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

สแกนเนอร สาํหรับงาน
เก็บเอกสารระดับ
ศูนยบริการ แบบที่ 1 

จัดซื้อสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนยบริการ แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 18,000 บาท (สําหรับฝายบริหาร
ทั่วไป) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี 
- เปนสแกนเนอรชนิดปอนกระดาษขนาด A4 
อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ไดไมนอย
กวา 50 แผน  
- สามารถสแกนเอกสารได 2 หนาแบบอัตโนมัติ  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 
600x600 dpi  
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไดไม
นอยกวา 20 ppm  
- สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษ
ขนาด A4  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

18,000  
 

สํานักงานปลัดฯ สํานกังานปลัดฯ 
(งานบริหารทั่วไป) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  ขอบญัญติังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รวม 3  รายการ  418,000               
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(11) ประเภทครุภัณฑเครื่องดบัเพลิง 
 

(11.1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

11. ประเภทครุภัณฑเครื่องดับเพลิง 
    11.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

แทนปนฉีดน้ําดับเพลิง จัดซือ้แทนปนฉีดน้ําดับเพลิงชนิดตั้งพื้น 
จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 100,000 บาท 
โดยมีคณุลักษณะสังเขป ดังน้ี 
แทนปนชนิดยกเคลือ่นยายได ในชดุ
ประกอบดวย 
  - แทนฉีดน้าํพรอมขาตั้ง ทําจากอลมูิเนียม
เคลือบสีแดง 
  - ขาเปนอลูมิเนียมทางน้ําเขา 2 ทาง ชนดิ
เกลียว 2.5 นิ้ว x 2.5 นิ้ว ทางน้ําออก 
เกลียวตัวผูขนาด 2.5 น้ิว น้ําหนัก 32 
ปอนด (หรือไมนอยกวา 14.5 กิโลกรัม) 
   - อัตราการไหลของนํ้า 800 แกลลอนตอ
นาที เมื่อตอน้าํเขาทั้งสองทาง ที่แรงดัน 15 
ปอนดตอ ตร.นิ้ว 
   - ทิศทางการหมุน 180 องศา 
   - ทิศทางปรับขึ้น-ลง 12-75 องศา 

100,000  
 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด 
(งานปองกันภัย         
ฝายพลเรือนและ 
ระงับอัคคีภัย) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  ขอบญัญติังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

 

11. ประเภทครุภัณฑเครื่องดับเพลิง 
    11.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รถดับเพลิง จัดซื้อรถดับเพลิง ขนาดความจุไมนอยกวา 
12,000 ลิตร จํานวน 1 คัน ราคาคันละ 
9,500,000 บาท โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
- มีถังบรรจุนํ้า/ถังบรรจุโฟมในตัว 
- ติดตั้งเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงขับดวยกําลังจาก
เครื่องยนตของตัวรถ สงผานกําลังโดยชุดถายทอด
กําลัง พรอมมีระบบผสมโฟม 
- มีแทนปนฉีดน้ํา/โฟม 
- มีอุปกรณดับเพลิง/กูภัย  
- มีชุดมวนสายดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิง
ครบถวน 
- ชุดตูรถดับเพลิงและชุดถังบรรจุนํ้า/ถังบรรจุโฟม 
เปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง 
- ผลิตและประกอบจากโรงงานท่ีไดรับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 
- ตัวรถและอุปกรณทุกชนิดเปนของใหม ไมเคยใช
งานมากอน 
- ราคาน้ีเปนราคารวมอุปกรณครบชุดแลว 

9,500,000  
 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด 
(งานปองกันภัย         
ฝายพลเรือนและ 
ระงับอัคคีภัย) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  ขอบญัญติังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รวม 2  รายการ  9,600,000               

รวมทั้งสิ้น 
43  รายการ 

 23,385,800 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑ 
สําหรับท่ีไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น               

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ทีอ่นมุัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
 

(1.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ประเภทครุภณัฑสํานักงาน 
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

เคร่ืองปรบัอากาศแบบ
แยกสวน แบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนาด 
24,000 บีทีย ู

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทีย ู
จํานวน 13 เครื่อง (ราคาเครื่องละ 43,400 
บาท) โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี ้
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 
24,000 บีทีย ู
2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง 
3) ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 
4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ
สําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวย
ระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของ
คอมเพรสเซอร 
- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครภุณัฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 

564,200  
 

หองประชุมสภา, 
หองนายก,  

หองรองนายก, 
หองปลดั,  

หองสํานักงานปลัด 
และหองปองกันฯ 

สํานักงานปลัดฯ 
(งานบรหิารทั่วไป) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 45/2562) อนุมัติเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
                 2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมยัสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สงิหาคม 2562 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ประเภทครุภณัฑสํานักงาน 
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ตูรางเลื่อนแบบมอืผลัก ตูรางเลื่อนแบบมือผลัก จํานวน 2 ชุด (ชุดละ 
6 ตู) ราคาชุดละ 60,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะสังเขป ดังนี ้

- ตูผลิตจากเหล็กแผนอยางดี หนา 0.7 มม. 
ภายในมีแผนช้ัน สามารถปรับระดับได จํานวน 
4 แผน และวางแฟมไดจํานวน 5 ชั้น ซึ่งแตละ
แผนรับน้ําหนักไดไมนอยกวา 70 กก. สามารถ
วางแฟมไดประมาณ 10 แฟม 

- ตูแบบยึดติดกับที่ มี 1 ตู ขนาดไมนอยกวา 
914x355x2,035 มม. ใสเอกสารได 1 ดาน 

- ตูแบบรางเล่ือนได มี 2 ตู แตละคูใสเอกสาร
ได 2 ดาน ขนาดตูแตละคูไมนอยกวา 
914x355x2,035 มม. 

- ตูสุดทายเลื่อนไดจํานวน 1ตู มีกุญแจ
สําหรับล็อกไดทุกตู ขนาดไมนอยกวา 
914x355x2,035 มม. ใสเอกสารได 1 ดาน 

- แตละแผนชั้นของตูสามารถปรับระดับสูงต่ํา
ได เพื่อความแข็งแรงของแตละแผนชั้น จะมี
กระดูกเสริมตามแนวความยาวของแตละแผน
ชั้น 

120,000  
 

สํานักงานปลัดฯ สํานักงานปลัดฯ 
(งานบริหารทั่วไป) 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ประเภทครุภณัฑสํานักงาน 
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  - ฐานรองตูสูงจากพ้ืน 100 มม. โดยประมาณ 

สามารถปรับระดับสูงต่ําของฐานได ตัว
ฐานรองรับตู ประกอบดวยเหล็กแผนหนา 2 
มม. พับขึ้นรูปตัว U สูง 100 มม. 

- ชุดราง จํานวน 2 ราง ประกอบดายเหล็ก
เพลากลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 19 มม. วาง
บนเหล็กกลองขนาด 3 x 1½ นิ้ว หนา 1.9 
มม. เชื่อมประกอบเขาดวยกัน 

- ฐานตูประกอบดวยลอลูกปน 
เสนผาศูนยกลาง 100 มม. ใสลูกปน ลอละ 1 
ตัว จํานวน 4 ลอ 

- มือจับผลักตูทําจากอลูมิเนียมอยางดี มีจุดยึด
ไมนอยกวา 4 จุด 

- มียางกันกระแทกแตละตูทั้งสองดาน ยางกัน
กระแทกผลิตจากพลาสติก PVC เกรด A ตาม
มาตรฐาน PoHs ฉีดโคงมนข้ึนรูป กวาง 2.7 
ซม. ยาวตามความสูงของตัวตู 

               

หมายเหต ุ :  1. บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 45/2562) อนุมัติเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
                 2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมยัสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สงิหาคม 2562 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ประเภทครุภณัฑสํานักงาน 
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

โตะพับอเนกประสงค 
สแตนเลส 

โตะพับอเนกประสงคสแตนเลส จํานวน 5 
ตัว (ราคาตัวละ 4,500 บาท)โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี  

1) เปนโตะหนาสแตนเลส แบบพบัได  

2) ขนาดไมนอยกวา กวาง 75 x ยาว 150 
ซม. x สูง 75 ซม.  

3) รายละเอียดตามที่องคการบริหารสวน
ตําบลละหารกําหนด 

27,000  
 

สํานักงานปลัดฯ สํานกังานปลัดฯ 
(งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 45/2562) อนุมัติเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
                 2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมยัสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สงิหาคม 2562 
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แบบ ผด.0๒/1 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ประเภทครุภณัฑสํานักงาน 
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ตูรางเลื่อนแบบมอืผลัก ตูรางเลื่อนแบบมือผลัก จํานวน 2 ชุด (ชุดละ 
6 ตู) ราคาชุดละ 60,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะสังเขป ดังนี ้

- ตูผลิตจากเหล็กแผนอยางดี หนา 0.7 มม. 
ภายในมีแผนช้ัน สามารถปรับระดับได จํานวน 
4 แผน และวางแฟมไดจํานวน 5 ชั้น ซึ่งแตละ
แผนรับน้ําหนักไดไมนอยกวา 70 กก. สามารถ
วางแฟมไดประมาณ 10 แฟม 

- ตูแบบยึดติดกับที่ มี 1 ตู ขนาดไมนอยกวา 
914x355x2,035 มม. ใสเอกสารได 1 ดาน 

- ตูแบบรางเล่ือนได มี 2 ตู แตละคูใสเอกสาร
ได 2 ดาน ขนาดตูแตละคูไมนอยกวา 
914x355x2,035 มม. 

- ตูสุดทายเลื่อนไดจํานวน 1ตู มีกุญแจ
สําหรับล็อกไดทุกตู ขนาดไมนอยกวา 
914x355x2,035 มม. ใสเอกสารได 1 ดาน 

- แตละแผนชั้นของตูสามารถปรับระดับสูงต่ํา
ได เพื่อความแข็งแรงของแตละแผนชั้น จะมี
กระดูกเสริมตามแนวความยาวของแตละแผน
ชั้น 

120,000  
 

กองคลัง กองคลัง 
(งานบริหาร 
งานคลัง) 
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แบบ ผด.0๒/1 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ประเภทครุภณัฑสํานักงาน 
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  - ฐานรองตูสูงจากพ้ืน 100 มม. โดยประมาณ 

สามารถปรับระดับสูงต่ําของฐานได ตัว
ฐานรองรับตู ประกอบดวยเหล็กแผนหนา 2 
มม. พับขึ้นรูปตัว U สูง 100 มม. 

- ชุดราง จํานวน 2 ราง ประกอบดายเหล็ก
เพลากลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 19 มม. วาง
บนเหล็กกลองขนาด 3 x 1½ นิ้ว หนา 1.9 
มม. เชื่อมประกอบเขาดวยกัน 

- ฐานตูประกอบดวยลอลูกปน 
เสนผาศูนยกลาง 100 มม. ใสลูกปน ลอละ 1 
ตัว จํานวน 4 ลอ 

- มือจับผลักตูทําจากอลูมิเนียมอยางดี มีจุดยึด
ไมนอยกวา 4 จุด 

- มียางกันกระแทกแตละตูทั้งสองดาน ยางกัน
กระแทกผลิตจากพลาสติก PVC เกรด A ตาม
มาตรฐาน PoHs ฉีดโคงมนข้ึนรูป กวาง 2.7 
ซม. ยาวตามความสูงของตัวตู 

               

หมายเหต ุ :  1. บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 20/2562) อนุมัติเม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2562 
                 2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมยัสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สงิหาคม 2562 

รวม 4  รายการ  831,200               
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แบบ ผด.0๒/1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
 

(1.2) แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ประเภทครุภณัฑสํานักงาน 
    1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลกั 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

โตะคอมพิวเตอร โตะคอมพิวเตอร จํานวน 2 ตัว (ราคาตัว
ละ 3,500 บาท) โดยมีคณุลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังน้ี 
  - ผลติจากไม Particle Board เคลอืบผิว  
Melamine 
  - ดานขางมีลิน้ชัก พรอมถาดวางคียบอรด 
  - มีชองใส Case Computer ได 
  - ขนาดไมนอยกวา 120 x 60 x 75 ซม.

7,000  
 

กองชาง กองชาง 
(งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 45/2562) อนุมัติเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
                 2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมยัสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สงิหาคม 2562 
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แบบ ผด.0๒/1 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ประเภทครุภณัฑสํานักงาน 
    1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

เกาอี้สํานักงาน เกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว (ราคาตัว
ละ 2,500 บาท) โดยมีคณุลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังน้ี 
  - พนักพิงและที่นั่งข้ึนโครงเหล็กบุฟองนํ้า
หุมหนัง PVC 
  - ที่วางแขนผลิตจาก PVC ขึ้นรูป 
  - ขาเหล็กชุบโครเมียม 5แฉก ลอไนลอนคู 
  - รองรับน้ําหนักไดไมต่ํากวา 80 กก. 

5,000  
 

กองชาง กองชาง 
(งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 45/2562) อนุมัติเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
                 2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมยัสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สงิหาคม 2562 

รวม 2  รายการ  12,000               
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แบบ ผด.0๒/1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
 

(2.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

2. ประเภทครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร 
    2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จอรับภาพชนิดขาตั้ง จอรับภาพ ชนิดขาตั้ง ขนาดเสนทแยงมุม 100 นิ้ว จํานวน 1 

จอ ราคาจอละ 7,000 บาท โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้  
- ประเภท : จอขาตั้ง (Tripod Screen)  
- เสนทแยงมุม : 100 นิ้ว  
- ขนาดของจอ : 60 x 80 นิ้ว (150 x 203 ซม.)  
- เนื้อจอรับภาพ : HW  
- Ratio 4:3  
- เนื้อผา MW High Gain ใหความสวางเพิ่ม 1.4 เทา  
- สามารถปรับกลองจอและกานดึงจอบนขาตั้งไดอยางสะดวก 
- กลองจอรับภาพทําดวยเหล็กอยางดี ใหความแข็งแรงในการ
ใชงาน และสามารถถอดออกจากขาตั้งจอได  
- มีตัวแกสี่เหลี่ยมคางหมูทําจากเหล็ก ซอนอยูในแกนขาตั้ง
สามารถเก็บและนํามาใชไดสะดวก  
- มีขาตั้งสามขาทําจากเหล็กใหความแข็งแรงทนทานในการใช
งาน  
- เนื้อจอสีขาวทําจากวัสดุ Fiber ใหความเนียนเรียบ สามารถ
ปองกันเชื้อรา ปองกันการติดไฟ และทําความสะอาดได  
- เนื้อจอมีขอบสีดําสนิทและดานหลังจอเคลือบสีดํา เพ่ือ
คณุภาพของภาพที่ด ี

7,000  
 

อบต.ละหาร 
 

สํานักงานปลัดฯ 
(งานบริหารทั่วไป) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 45/2562) อนุมัติเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
                 2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมยัสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สงิหาคม 2562 

รวม 1  รายการ  7,000               
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(3) ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 

(3.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

3. ประเภทครุภณัฑคอมพิวเตอร 
    3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง            
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) 

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉดีหมึกพรอม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี  
- เปนอุปกรณที่มีความ สามารถเปน Printer, 
Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 
1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 
ไมนอยกวา 27 หนา ตอนาที (ppm) หรือ 8 ภาพ
ตอนาท(ีipm)  
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไม
นอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอ
นาที (ipm)  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-ส)ี ได  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 
1,200x600 dpi  
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document 
Feed)  

8,000  
 

อบต.ละหาร 
 

สํานักงานปลัดฯ 
(งานบริหารทั่วไป) 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

3. ประเภทครุภณัฑคอมพิวเตอร 
    3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

- สามารถทําสําเนาไดสูงสดุไมนอยกวา 99 สําเนา  
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา 
จํานวนไมนอย กวา 1 ชอง หรอืสามารถใชงานผาน
เครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได  
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน  
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ 
Custom  
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

               

หมายเหต ุ :  1. บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 45/2562) อนุมัติเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
                 2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมยัสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สงิหาคม 2562 
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บญัชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

3. ประเภทครุภณัฑคอมพิวเตอร 
    3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

LED ขาวดํา ชนดิ 
Network แบบที่ 1 

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
ดังน้ี  
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 
dpi  
- มีความเรว็ในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 
28 หนาตอนาที (ppm)  
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได  
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 
MB  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 
ชอง หรือสามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได  
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน  
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom  
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพวิเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจ
และสังคม 

8,900  
 

อบต.ละหาร 
 

สํานักงานปลัดฯ 
(งานบริหารทั่วไป) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 45/2562) อนุมัติเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
                 2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมยัสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สงิหาคม 2562 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

3. ประเภทครุภณัฑคอมพิวเตอร 
    3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

LED ส ีชนดิ Network 
แบบที่ 2 

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 
จํานวน 1 เครื่อง (ราคาเครื่องละ 27,000 บาท)  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพขาวดาํ สาํหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนา ตอนาที (ppm)  
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 
หนาตอนาที (ppm)  
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได  
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 512 MB  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ  
สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, 
n) ได  
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน  
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

27,000  
 

อบต.ละหาร 
 

สํานักงานปลัดฯ 
(งานบริหารทั่วไป) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 45/2562) อนุมัติเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
                 2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมยัสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สงิหาคม 2562 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

3. ประเภทครุภณัฑคอมพิวเตอร 
    3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

LED ขาวดํา ชนดิ 
Network แบบที่ 1 

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
ดังน้ี  
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 
dpi  
- มีความเรว็ในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 
28 หนาตอนาที (ppm)  
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได  
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 
MB  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 
ชอง หรือสามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได  
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน  
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom  
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพวิเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจ
และสังคม 

8,900  
 

อบต.ละหาร 
 

สํานักงานปลัดฯ 
(งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 45/2562) อนุมัติเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
                 2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมยัสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สงิหาคม 2562 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

3. ประเภทครุภณัฑคอมพิวเตอร 
    3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

LED ส ีชนดิ Network 
แบบที่ 2 

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 
จํานวน 1 เครื่อง (ราคาเครื่องละ 27,000 บาท)  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพขาวดาํ สาํหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนา ตอนาที (ppm)  
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 
หนาตอนาที (ppm)  
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได  
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 512 MB  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ  
สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, 
n) ได  
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน  
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

27,000  
 

อบต.ละหาร 
 

สํานักงานปลัดฯ 
(งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 45/2562) อนุมัติเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
                 2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมยัสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สงิหาคม 2562 

รวม 5  รายการ  79,800               
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(3) ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 

(3.2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

3. ประเภทครุภณัฑคอมพิวเตอร 
    3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง            
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) 

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี  
- เปนอุปกรณที่มีความ สามารถเปน Printer, 
Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 
1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 
ไมนอยกวา 27 หนา ตอนาที (ppm) หรือ 8 ภาพ
ตอนาท(ีipm)  
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไม
นอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอ
นาที (ipm)  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-ส)ี ได  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 
1,200x600 dpi  
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document 
Feed)  

8,000  
 

อบต.ละหาร 
 

สํานักงานปลัดฯ 
(งานปองกันภัย  
ฝายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย) 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

3. ประเภทครุภณัฑคอมพิวเตอร 
    3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา  
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา 
จํานวนไมนอย กวา 1 ชอง หรือสามารถใชงานผาน
เครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได  
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน  
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ 
Custom  
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

               

หมายเหต ุ :  1. บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 45/2562) อนมุัติเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
                 2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมยัสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สงิหาคม 2562 

รวม 1 รายการ  8,000               

 
 
 
 

170 

แบบ ผด.0๒/1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 

(3.3) แผนงานการศึกษา 
 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

3. ประเภทครุภณัฑคอมพิวเตอร 
    3.3 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับ
งานสํานักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน หลัก 
(4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 
3.1 GHz  หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มชีองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

85,000  
 

ศพด. 
อบต.ละหาร 

กองการศึกษาฯ 
(งานระดับกอนวยั

เรียนและ
ประถมศึกษา) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 45/2562) อนุมัติเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
                 2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมยัสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สงิหาคม 2562 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

3. ประเภทครุภณัฑคอมพิวเตอร 
    3.3 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

พรอมติดตั้งถังหมึกพมิพ             
(Ink Tank Printer) 

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink 
Tank Printer) จํานวน 5 เครื่อง (ราคาเครือ่งละ 
4,300 บาท) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี 
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถงัหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงาน ผูผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 
dpi 
- มีความเรว็ในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไมนอยกวา 30 หนาตอนาที (ppm) หรือ 
10.2 ภาพตอนาที (ipm) 
- มีความเรว็ในการพิมพรางสสีําหรับกระดาษขนาด A4 
ไมนอยกวา 17 หนาตอนาที(ppm) หรือ 8.1 ภาพตอ
นาที (ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 
- สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ 
Custom 
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพวิเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจ
และสังคม 

21,500 ศพด. 
อบต.ละหาร 

กองการศึกษาฯ 
(งานระดับกอนวยั

เรียนและ
ประถมศกึษา) 

 

            

หมายเหต ุ :  1. บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 45/2562) อนุมัติเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
                 2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมยัสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สงิหาคม 2562 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

3. ประเภทครุภณัฑคอมพิวเตอร 
    3.3 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ขนาด 1 kVA 
เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 5 
เคร่ือง (ราคาเครื่องละ 5,800 บาท) โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 

- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA 
(600 Watts) 

- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 
นาท ี

- เปนไปตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

29,000 ศพด. 
อบต.ละหาร 

กองการศึกษาฯ 
(งานระดับกอนวยั

เรียนและ
ประถมศึกษา) 

 

            

หมายเหต ุ :  1. บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 45/2562) อนุมัติเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
                 2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมยัสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สงิหาคม 2562 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนมุัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

3. ประเภทครุภณัฑคอมพิวเตอร 
    3.3 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เคร่ืองคอมพิวเตอรและ
เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก 

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรบัเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบ
สิทธิการใชงานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) 
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม กฎหมาย จํานวน 5 ชุด 
(ราคาชุดละ 3,800 บาท) 

- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

19,000  
 

ศพด. 
อบต.ละหาร 

กองการศึกษาฯ 
(งานระดับกอนวยั

เรียนและ
ประถมศึกษา) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. บัญชโีอนเงนิงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 45/2562) อนุมัติเมือ่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 
                 2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมยัสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สงิหาคม 2562 

5 
 

ชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงาน 

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง
ตามกฎหมาย จํานวน 5 ชุด (ราคาชุดละ 12,000 
บาท)  

- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

60,000  
 

ศพด. 
อบต.ละหาร 

กองการศึกษาฯ 
(งานระดับกอนวัย

เรียนและ
ประถมศกึษา) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 45/2562) อนุมัติเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
                 2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมยัสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สงิหาคม 2562 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

3. ประเภทครุภณัฑคอมพิวเตอร 
    3.3 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ชุดโปรแกรมปองกันไวรัส ชุดโปรแกรมปองกันไวรัส จํานวน 5 ชุด 
(ราคาชุดละ 700 บาทตอป สําหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร 1 เคร่ือง) 

- เปนไปตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

3,500  
 

ศพด. 
อบต.ละหาร 

กองการศึกษาฯ 
(งานระดับกอนวยั

เรียนและ
ประถมศึกษา) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 45/2562) อนุมัติเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
                 2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมยัสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สงิหาคม 2562 

รวม 6  รายการ  218,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 175 

แบบ ผด.0๒/1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 

(3.4) แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

3. ประเภทครุภณัฑคอมพิวเตอร 
    3.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

สําหรับงานประมวลผล 

 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังน้ี 
  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอย
กวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยางหน่ึง หรือดีกวา ดังน้ี 
    1) ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอย
กวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไมนอยกวา 2.2 GHz และมีหนวยประมวลผลดาน
กราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอย
กวา 10 แกน หรือ 
    2) ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอย
กวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง  
  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอื
ดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB 

22,000  
 

กองชาง กองชาง 
(งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน) 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

3. ประเภทครุภณัฑคอมพิวเตอร 
    3.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
    - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด

ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
  - มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมขีนาดไมนอย
กวา 12 นิ้ว  
  - มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
  - มีชองเช่ือมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวน 
ไมนอยกวา 1 ชอง 
  - มีชองเช่ือมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/ 
1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
  - สามารถใชงานไดไมนอยกวา        
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพวิเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจ
และสังคม 

               

หมายเหต ุ :  1. บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 45/2562) อนุมัติเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
                 2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมยัสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สงิหาคม 2562 
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บัญชจีํานวนครภุัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

3. ประเภทครุภณัฑคอมพิวเตอร 
    3.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

งานประมวลผล แบบที ่1 

 

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที ่1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  
จํานวน 2 เครื่อง (ราคาเครื่องละ 22,000 บาท)  
โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังน้ี 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน
ไมนอยกวา 2.8 GHz และมเีทคโนโลยเีพิ่มสัญญาณ
นาฬกิาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน  
1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหน่ึง หรือดีกวา ดังน้ี 
  1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ที่มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
  2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยูภายใน
หนวยประมวลผลกลาง แบบ  
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 2 GB หรือ 

44,000  
 

กองชาง กองชาง 
(งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน) 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

3. ประเภทครุภณัฑคอมพิวเตอร 
    3.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4   
หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความ
จุไมนอยกวา 1 TB  
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดกีวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/ 
1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา  
1 ชอง 
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 

               

หมายเหต ุ :  1. บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 45/2562) อนุมัติเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
                 2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมยัสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สงิหาคม 2562 

 179 

แบบ ผด.0๒/1 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

3. ประเภทครุภณัฑคอมพิวเตอร 
    3.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง            
ถังหมึกพมิพ (Ink Tank 
Printer) 

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี  
- เปนอุปกรณที่มีความ สามารถเปน Printer, 
Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 
1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 
ไมนอยกวา 27 หนา ตอนาที (ppm) หรือ 8 ภาพ
ตอนาท(ีipm)  
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไม
นอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอ
นาที (ipm)  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-ส)ี ได  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 
1,200x600 dpi  
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document 
Feed)  

8,000  
 

กองชาง กองชาง 
(งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน) 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

3. ประเภทครุภณัฑคอมพิวเตอร 
    3.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา  
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา 
จํานวนไมนอย กวา 1 ชอง หรือสามารถใชงานผาน
เครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได  
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน  
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ 
Custom  
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

               

หมายเหต ุ :  1. บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 45/2562) อนุมัติเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
                 2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมยัสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สงิหาคม 2562 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

3. ประเภทครุภณัฑคอมพิวเตอร 
    3.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ขนาด 1 kVA 
เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 3 
เคร่ือง (ราคาเครื่องละ 5,800 บาท) โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 

- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA 
(600 Watts) 

- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 
นาท ี

- เปนไปตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

17,400 กองชาง กองชาง 
(งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน) 
 

            

หมายเหต ุ :  1. บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 45/2562) อนุมัติเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
                 2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมยัสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สงิหาคม 2562 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

3. ประเภทครุภณัฑคอมพิวเตอร 
    3.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เคร่ืองคอมพิวเตอรและ
เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก 

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรบัเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบ
สิทธกิารใชงานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) 
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม กฎหมาย จํานวน 3 ชุด 
(ราคาชุดละ 3,800 บาท) 

- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

11,400  
 

กองชาง กองชาง 
(งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกบัเคหะและ

ชุมชน) 
 

            

หมายเหต ุ :  1. บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 45/2562) อนุมัติเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
                 2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมยัสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สงิหาคม 2562 

6 
 

ชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงาน 

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง
ตามกฎหมาย จํานวน 3 ชุด (ราคาชุดละ 12,000 
บาท)  

- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

36,000  
 

กองชาง กองชาง 
(งานบรหิารทั่วไป
เก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน) 
 

            

หมายเหต ุ :  1. บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 45/2562) อนุมัติเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
                 2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมยัสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วนัท่ี 15 สงิหาคม 2562 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

3. ประเภทครุภณัฑคอมพิวเตอร 
    3.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ชุดโปรแกรมปองกันไวรัส ชุดโปรแกรมปองกันไวรัส จํานวน 8 ชุด 
(ราคาชุดละ 700 บาทตอป สําหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร 1 เคร่ือง) 

- เปนไปตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

5,600  
 

กองชาง กองชาง 
(งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน) 
 

            

หมายเหต ุ :  1. บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 45/2562) อนุมัติเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
                 2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมยัสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สงิหาคม 2562 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

3. ประเภทครุภณัฑคอมพิวเตอร 
    3.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

อุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค 

(Smart Card Reader) 

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart 
Card Reader) จํานวน 2 ชุด (ราคาชุดละ 
700 บาท) โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี ้

- สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได 

- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 
MHz 

- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) 
แบบ USB ได 

- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart 
Card) ที่ใชแรงดันไฟฟาขนาด 5 Volts, 3 
Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย 

- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง
ดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

1,400  
 

กองชาง กองชาง 
(งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน) 
 

            

หมายเหต ุ :  1. บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 45/2562) อนุมัติเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
                 2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมยัสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สงิหาคม 2562 

รวม 8  รายการ  145,800               

 185 

แบบ ผด.0๒/1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 

(3.5) แผนงานการเกษตร 
 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

3. ประเภทครุภณัฑคอมพิวเตอร 
    3.5 แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

สําหรับงานสํานักงาน 

 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เคร่ือง (ราคาเคร่ืองละ  
16,000 บาท) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอย
กวา 2 แกน หลัก (2 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.0 GHz และ
มีเทคโนโลยเีพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน  
1 หนวย  
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4  
หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา  
ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด  
Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอย
กวา 12 น้ิว  

16,000  
 

กองสงเสริม
การเกษตร 

กองสงเสริม
การเกษตร 
(งานสงเสริม
การเกษตร) 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรบัท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

3. ประเภทครุภณัฑคอมพิวเตอร 
    3.5 แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
   - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอื

ดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/ 
1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา  
1 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา  
(Network Interface) แบบ 10/100/1000  
Best-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

               

หมายเหต ุ :  1. บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 45/2562) อนุมัติเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
                 2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมยัสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สงิหาคม 2562 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

3. ประเภทครุภณัฑคอมพิวเตอร 
    3.5 แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
เคร่ืองคอมพิวเตอรและ
เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก 

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรบัเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบ
สิทธิการใชงานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) 
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม กฎหมาย จํานวน 1 ชุด 
(ราคาชุดละ 3,800 บาท) 

- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

3,800  
 

กองสงเสริม
การเกษตร 

กองสงเสริม
การเกษตร 
(งานสงเสริม
การเกษตร) 

 

            

หมายเหต ุ :  1. บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 45/2562) อนุมัติเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
                 2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมยัสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สงิหาคม 2562 

3 
 

ชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงาน 

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง
ตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด (ราคาชุดละ 12,000 
บาท)  

- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

12,000  
 

กองสงเสริม
การเกษตร 

กองสงเสริม
การเกษตร 
(งานสงเสริม
การเกษตร) 

 

            

หมายเหต ุ :  1. บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 45/2562) อนุมัติเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
                 2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมยัสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สงิหาคม 2562 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

3. ประเภทครุภณัฑคอมพิวเตอร 
    3.5 แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) 
 

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  
จํานวน 1 เครื่อง (ราคาเครื่องละ 6,300 บาท)  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี 
- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)  
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา  
1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไมนอยกวา 30 หนาตอนาที (ppm)  
หรือ 10.2 ภาพตอนาท ี(ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไมนอยกวา 17 หนาตอนาที
(ppm) หรือ 8.1 ภาพตอนาท ี(ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 
- สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal  
และ Custom 
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

6,300  
 

กองสงเสริม
การเกษตร 

กองสงเสริม
การเกษตร 
(งานสงเสริม
การเกษตร) 

 

            

หมายเหต ุ :  1. บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 45/2562) อนุมัติเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
                 2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมยัสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สงิหาคม 2562 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

3. ประเภทครุภณัฑคอมพิวเตอร 
    3.5 แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ 
LED ขาวดํา ชนดิ 
Network แบบที่ 2 
 

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด  
Network แบบที ่2 จํานวน 1 เครื่อง (ราคาเครือ่ง
ละ 15,000 บาท) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา  
1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 38 หนาตอนาท ี(ppm)  
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได  
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา  
128 MB  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  
(Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือสามารถใชงานผาน
เครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได  
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน  
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

15,000  
 

กองสงเสริม
การเกษตร 

กองสงเสริม
การเกษตร 
(งานสงเสริม
การเกษตร) 

 

            

หมายเหต ุ :  1. บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 45/2562) อนุมัติเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
                 2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมยัสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สงิหาคม 2562 

รวม 5  รายการ  53,100               
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แบบ ผด.0๒/1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
 

(4.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

4. ประเภทครุภณัฑยานพาหนะและขนสง 
    4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี 
แบบดับเบ้ิลแคบ็ 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ล
แค็บ จํานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะสังเขป 
ดังนี ้

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคลื่อน 2 ลอ 

- แบบดับเบ้ิลแค็บ 

  (1) เปนกระบะสําเร็จรูป 

  (2) หองโดยสารเปนแบบดับเบ้ิลแค็บ 4 
ประต ู

  (3) เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ 

  (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครภุณัฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 

868,000  
 

อบต.ละหาร กองคลัง 
(งานบริหาร 
งานคลัง) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 20/2562) อนุมัติเม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2562 
                 2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมยัสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สงิหาคม 2562 

รวม 1  รายการ  868,000               
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แบบ ผด.0๒/1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
 

(4.2) แผนงานสาธารณสุข 
 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

4. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
   4.2 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

 

จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ 
ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา ๙๐ กิโลวัตต  
1.เครื่องยนตดีเซล ๔ สูบ พรอมอุปกรณืตามมาตรฐาน 
2.มีประตูดานหลัง ปด-เปด สําหรับยกเตียงผูปวยเขา-ออก 
3.มีตูเก็บทอ บรรจุกาซไมนอยกวา ๒ ทอ พรอมที่แขวนน้ําเกลือ 
4.หองพยาบาลมีตูใสอุปกรณและเวชภัณฑ 
5.มีวิทยุคมนาคม VHF/FM25 วัตตพรอมอุปกรณ 
6.เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพรอมเครื่องขยายเสียง 
7.คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณการแพทย ประกอบดวย 
-เตียงนอนโลหะผสม แบบมีลอเข็น ปรับเปนรถเข็นได 
-ชุดชวยหายใจชนดิใชมือบีบสําหรับเด็กและผูใหญ 
-เครื่อสองกลองเสียงและเครื่องดูดของเหลวใชกับไฟรถยนต 
-เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง 
-ชุดปองกันกระดูกคอเคลื่อน 
-ชุดเฝอกลม 
-ชุดใหออกซิเจน แบบ Pipe Line สําหรับสงทอกาซ 
-อุปกรณดามหลังชนิดสั้น 
-เกาอี้เคลื่อนยายผูปวยชนิดพับเก็บได 
-เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ 
-เครื่องชวยหายใจอัตโนมัติ 

2,000,0๐๐ 
 

อบต.ละหาร กอง 
สาธารณสขุฯ 

(งาน
โรงพยาบาล) 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
                 2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมยัสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สงิหาคม 2562 

รวม 1  รายการ  2,000,000               
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ผด.0๒/1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
 

(4.3) แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

4. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
   4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

 

จัดซื้อรถบรรทุก ๖ ลอ กระบะเหล็กติดต้ังเครนสลิง
ขนาด ๕ ตัน พรอมกระเชาไฟเบอรท่ีปลายบูมติดตั้ง
เทาชางหลงั ๑ คู ติดต้ังชุด Safety Over Lode  
คุณลักษณะรถยนต 
๑.รถยนตบรรทุก ๖ ลอ ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม
ตํ่ากวา ๖,๐๐๐ ซซีี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา
กวา ๑๗๐ กิโลวัตต 
๒.แบบกระบะเหล็ก 
๓.นํ้าหนักรถรวมนํ้าหนักบรรทุกไมต่ํากวา ๑๒,๐๐๐ 
กิโลกรัม 
๔.พรอมกระบะ และเคร่ืองปรับอากาศ 
คุณลักษณะเครน 
๑.เปนเครนไฮดรอลิคของใหมท่ีไมผานการใชงานแบบ
แขวนตรง สามารถยกสูงสุด ๕ ตัน ที่ระยะ ๒.๕๐ 
เมตร 
๒.กระเชาไฟเบอรที่ปลายบูมติดต้ังเทาชางหลงั ๑ คู 
ติดตัง้ชุด Safety Over Lode  
๓.พรอมคูมือการใชงาน 

3,745,0๐๐ 
 

อบต.ละหาร กองชาง   
(งานไฟฟา

ถนน) 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
                 2. อนุมัติใหกันเงิน ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สงิหาคม 2562 

รวม 1  รายการ  3,745,000               
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(5) ประเภทครุภัณฑการเกษตร 
 

(5.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

5. ครุภัณฑการเกษตร 
   5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

จํานวน ๒ เคร่ือง 
(แผนพัฒนาทองถิ่น 
สี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)เพิ่มเติม 
และเปลี่ยนแปลง 
(คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๑) 
หนาท่ี 53 ลําดับ 35 

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

๔,00๐,0๐๐ 
 

อบต.ละหาร กองชาง 
(งานบําบัดน้ํา

เสีย) 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

5. ครุภัณฑการเกษตร 
   5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

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

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

5. ครุภัณฑการเกษตร 
   5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  มาตรฐาน SAE โดยไมมีการชํารดุ หรือเสียศูนยตลอดอายุการใชงาน  

 3.2 เครื่องสูบน้ํา เครื่องยนตและอุปกรณอื่นๆ จะตองประกอบดวยกันบน
ฐานเหล็กเหนียว (SS410) หนาไมนอยกวา 6 มม. พับขึ้นรูป, เชื่อมเปน
โครงแข็งแรง ความกวางความยาวของฐานเหล็กจะตองมากกวาความกวาง
และความยาวของเครื่องสูบนํ้าและเครื่องยนตที่ประกอบ เขาดวยกัน (จาก
โรงงานผูผลิตโครงสรางเหล็กที่ไดมาตรฐาน ISO 900:2008  
 3.3 เครื่องสูบน้ํากับเครื่องยนตดีเซล ติดตั้งบนเทรลเลอรมีฐานเหล็ก
แข็งแรงรองรับมีระบบกันสะเทือนดวยแหนบทั้ง 2 ขาง มีถังน้ํามันขนาดไม
นอยกวา 100 ลิตรติดตั้งมาดวย 
 3.4 มีตะขอลากจูงเคลื่อนทีไ่ด พรอมขาตั้งทั้งดานหนาและหลังเมื่อออก
ปฏิบัติงาน  
4. อุปกรณเครื่องสูบน้ําแตละเครื่อง ประกอบดวย 
 4.1 ทอเหล็กเหนียวหนาจาน 2 ดานขนาด 12 นิ้ว ยาวทอน
ละ 1.5 เมตร จาํนวน 4 ทอน 
 4.2 ทอเหล็กเหนียวหนาจาน 2 ดานขนาด 12 นิ้ว ยาวทอน
ละ 2 เมตร จํานวน 4 ทอน 
 4.3 ประตูน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 ชุด 
 4.4 ฟุตวาลขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 ชุด 
 4.5 ของอ 90 องศา ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 2 ตัว 
 4.6 ของอ 45 องศา ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 4 ตัว 
 4.7 ขอตอลวงขยะหนาปมขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 ชุด  
 4.8 ประเก็นยางหนาไมนอยกวา 6 ม.ม. นอตและสกรูครบชุดตามจาํนวน 
 4.9 ชุดเครื่องมือพรอมกลองเครื่องมือ 

    
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
                 2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมยัสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สงิหาคม 2562 

รวม 1  รายการ  4,000,000               
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(6) ประเภทครุภัณฑเครื่องดับเพลิง 
 

(6.1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
 
 
 
 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

6. ประเภทครุภณัฑเครื่องดับเพลิง 
    6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ชุดดับเพลิง ชุดดับเพลิงอาคาร (ครบชุด) จํานวน 14 
ชุด ราคาชุดละ 18,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะสังเขป ดังน้ี 
- ชุดดับเพลิง ผา 3 ชั้น 
- ฮูดดับเพลิง ผา 2 ชั้น ยาวไมนอยกวา  
18 นิ้ว 
- หมวกดับเพลิงกระจกหนา 2 ชัน้ สามารถ
ใสหนากากชวยหายใจแบบสวมเร็วได 
- ถุงมือดับเพลิงทําจากหนัง  มีชั้นกันน้ํา
และชั้นนวม 
- รองเทาดับเพลิง พื้นเหล็กหัวเหล็ก 

252,000  
 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด 
(งานปองกันภัย         
ฝายพลเรือนและ 
ระงับอัคคีภัย) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 45/2562) อนุมัติเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
                 2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมยัสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สงิหาคม 2562 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

6. ประเภทครุภณัฑเครื่องดับเพลิง 
    6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

เคร่ืองสูบน้ํา เครื่องสูบน้ําสําหรับรถดับเพลิง จํานวน 1 
เครื่อง  โดยมีคณุลักษณะสังเขป ดังนี ้ 
- เปนเครื่องสูบน้ําที่ถายทอดกําลังโดย
เครื่องยนตของรถ ดวยระบบ P.T.O.  
- ใบพัดทําจากโลหะ หรือเหล็กหลอ หรือ
ทองเหลือง หรืออลูมิเนียม 
- สามารถสูบ-สงน้ําไดไมนอยกวา 1,800 
ลิตร/นาท ีสามารถทําแรงดันสูงสุดไดไมนอย
กวา 400 ปอนด/ตารางนิ้ว 
- เปนเครื่องสูบน้ําชนิดแรงไหลหนีศนูยกลาง 
(Sele Priming Centrifugal Pump) มีทาง
ดูดและทางสงน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 
นิ้ว 
- เครื่องสูบน้ําตองเปนผลิตภัณฑที่ไดรับ
มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือไดรับ
อนุมัติการจดทะเบียนผลิตภัณฑจากสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือผลิต
จากผูผลิตที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 

60,000  
 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด 
(งานปองกันภัย         
ฝายพลเรือนและ 
ระงับอัคคีภัย) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 45/2562) อนุมัติเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
                 2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมยัสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สงิหาคม 2562 
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บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

6. ประเภทครุภณัฑเครื่องดับเพลิง 
    6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

หัวฉีดน้ําดับเพลิง สําหรับ
แทนหัวฉีด 

หัวฉีดน้ําดับเพลิง สําหรับแทนหัวฉีด 
จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลกัษณะสงัเขป 
ดังน้ี  
- แทนปนรูปหัวใจ ชนิดเหล็ก หรือ
ทองเหลือง 
- พรอมหัวฉีดแทนปน เกลียวใน ขนาด 
15 นิ้ว, 24 นิ้ว, 31 น้ิว 
- ผานการรับรองคณุภาพและความ
ปลอดภัยจาก สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ อตุสาหกรรม (มอก.)  

5,000  
 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด 
(งานปองกันภัย         
ฝายพลเรือนและ 
ระงับอัคคีภัย) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 45/2562) อนุมัติเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
                 2. อนุมัติใหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมยัสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สงิหาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 199 

แบบ ผด.0๒/1 



 
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดาํเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

6. ประเภทครุภณัฑเครื่องดับเพลิง 
    6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ ครุภณัฑ รายละเอยีดของครุภณัฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

หัวกระโหลกกรองผง หัวกระโหลกกรองผงทองเหลือง สําหรับ
เคร่ืองสูบน้ํารถดับเพลิง จํานวน 1 ชุด 
โดยมีคณุลักษณะสังเขป ดังน้ี  
- หัวกระโหลกกรองผง ทองเหลอืง แบบรัง
ผึ้ง ขนาด 3 นิ้ว, 4 นิ้ว มีเกลียว 2 แบบ 
เกลียวหยาบ และเกลียวมน 
- ผานการรับรองคณุภาพและความ
ปลอดภัยจาก สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ อตุสาหกรรม (มอก.)  

5,000  
 

อบต.ละหาร สํานักงานปลัด 
(งานปองกันภัย         
ฝายพลเรือนและ 
ระงับอัคคีภัย) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหต ุ :  1. บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 45/2562) อนุมัติเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
                 2. อนุมัตใิหกันเงนิ ในคราวประชุมสภาฯ สมยัสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันที ่15 สงิหาคม 2562 

รวม 4  รายการ  322,000               

รวมทั้งสิ้น 
40  รายการ 

 12,289,900 
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