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คำนำ 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 27 กำหนดให้แผนการดำเนินงาน        
ให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบป ระมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื ่นๆ ที ่ต้องดำเนินการในพื้นที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นใน
ปีงบประมาณนั้น 

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2565 ขององค์การบริหาร         
ส่วนตำบลละหาร ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะเป็นเครื่องมือควบคุมในการบริหารและการดำเนินงานของผู้บริหาร
ท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือแสดง
ถึงรายละเอียดที่รวบรวมจากโครงการ และกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ของทุกส่วนราชการที่ต้องดำเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2565 รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมของหน่วยราชการ ส่วนกลาง   
ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่นที่มาดำเนินการในพื้นที่  ทำให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 
2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ก่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื ่น สามารถจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานประจำปี และเพื ่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเมื ่อสิ้น
ปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน 

  ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2565 ฉบับนี้ สำเร็จลงได้ด้วยความ
ร่วมมือจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการมี   
ส่วนร่วมของส่วนราชการทุกขั้นตอน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นกรอบและ      
แนวทางการพัฒนาที่ตรงต่อความต้องการ สามารถพัฒนาให้เกิดความมั่นคง ยั ่งยืน และเกิดประโยชน์          
ต่อการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ รวมทั้งส่งผลประโยชน์ต่อประชาชนตำบลละหารในภาพรวมเป็น
สำคัญต่อไป 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

                                             กันยายน 2564 
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บัญชีโครงการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
- โครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงานประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
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- บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
  2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ    
      สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไดม้าตรฐานและมีมูลคา่เพิ่ม  
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยนื 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่  
      ประชาคมอาเซียน 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา 
      ท้องถิ่นอันดีงาม 

- บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนการดำเนินงาน  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอยา่งมีความสุข 
2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไดม้าตรฐานและมีมูลคา่เพิ่ม  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยนื 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ 
    ประชาคมอาเซียน 

  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา 
      ท้องถิ่นอันดีงาม 

-  บัญชีโครงการ ที่อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
-  บัญชีโครงการ ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณพ.ศ. ๒๕64 
-  บัญชีครุภัณฑ์  
   ➢ ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ➢ ครุภัณฑ์สำหรับทีไ่ม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
-  บัญชีครุภัณฑ์ ที่อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
-  บัญชีครุภัณฑ์ ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
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1 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565  

ส่วนที่ ๑ 
บทนำ 

 

 
 

1.๑ บทนำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5     
ข้อ 26 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการ
ประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานอื่น และการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ
ในแผนการดำเนินงาน ซ่ึงจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลละหาร เป็นแผนงานที่ได้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมด
ในพ้ืนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
หรือหน่วยงานอื่น ที่จะดำเนินการในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ. 2561-25๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ไปดำเนินการในภาคปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงต่อไป 

 

๑.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
การวางแผนดำเนินงานเป็นแผนงานที่นำแผนพัฒนามาบริหาร (Administrative Plans) 

กล่าวคือการพิจารณานำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-25๖5) ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาจัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน (Action Plans) และ
สามารถนำการติดตามและประเมินผลด้วยตนเองมาใช้ติดตามการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนเรียกว่า  Self 
Assessment Report หรือ SAR โดยมีวัตถุประสงคด์ังนี้ 

1.  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ประจำปีงบประมาณนั้น   

2.  เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของทุกส่วนราชการ กำหนดให้ทุกโครงการ/กิจกรรม           
มีขั้นตอนการปฏิบัติที่มีระยะเวลาแน่นอนมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งข้ึน   

3.  เพ่ือควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 4.  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานประสานงานและติดตามประเมินผลการพัฒนา 

5.  เพ่ือลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานงานและบรูณาการงบประมาณกับหนว่ยงาน
ต่าง ๆ 

๖.  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการวัดความสำเร็จในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

/1.3 ขั้นตอน... 
 



 
 

 

 

2 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565  

๑.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ ่มเต ิม (ฉบับที ่  3) พ.ศ.2561 ข ้อ 26 และข้อ 27 ประกอบกับหน ังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 4298 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2548 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย   
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทำแผนดำเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
     ข้อ 26 ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร

รวบรวมข้อมูลแผนงานโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร             
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหาร     
ส่วนตำบลละหาร     

ขั้นตอนที่ 2 จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 
  หลังจากรวบรวมข้อมูลโครงการต่าง ๆ ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาก 
  1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่ อปท.อุดหนุนหน่วยงานอื่น) 

 2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหารดำเนินการเองโดยไม่
ใช้งบประมาณของท้องถิ่น 
   3.  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้าดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
 4. โครงการ/กิจกรรมอื่น ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหารเห็นว่าจะเกิดประโยชนใ์น
การประสานการดำเนินงานในพ้ืนที่ 

     เสร็จแล้ว คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
จัดทำเป็นร่างแผนดำเนินงานประจำปี โดยนำข้อมูลทั ้งหมดมาพิจารณาจัดหมวดหมู ่ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร   

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   หลังจากจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีแล้วเสร็จ คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหารนำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหารพิจารณา แล้วเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหารประกาศเป็น
แผนการดำเนินงานประจำปีต่อไป ทั้งนีใ้ห้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  
 ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น 
 หากคาดว่าจะดำเนินการจัดทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด ให้เสนอขอขยายเวลาการจัดทำ
แผนการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

 
/ภายหลัง... 



 
 

 

 

3 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565  

 ภายหลังหากมีการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี (เพิ่มเติม) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน โดยจัดทำ
เป็นแผนการดำเนินงานประจำปี (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1 ,2 ,3…….  
 

 แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/เค้าโครงแผน... 
 

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
ประจำปี 

 

อนุมัตริ่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดำเนินงานต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน 

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

ราชการส่วนกลาง 

ราชการส่วนภูมิภาค 

รฐัวิสาหกิจ 

หน่วยงานอื่น ๆ 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

คณะกรรมการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ละหาร 

คณะกรรมการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ละหาร 

นายก 
องค์การบริหารส่วนตำบล 
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เค้าโครงแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

  ส่วนที่ 1  บทนำ 
   -  บทนำ 
   -  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
   -  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
   -  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
  ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
   -  บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด. 01) 
   -  บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด. ๐๒) 
   -  บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.๐๒/๑) 
 
๑.4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ๑.  สามารถควบคุมการดำเนินงานการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
  ๒.  ทำให้การประสานงานและบูรณาการงบประมาณกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ดำเนินโครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
  ๓.  เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรมว่า
สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด 
 ๔.  เป็นเครื่องมือในการวัดความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเมื่อสิ้นปี         
ให้มีความสะดวกมากข้ึน 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

5 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

โครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของส่วนราชการองค์การบริหารสว่นตำบลละหาร 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นขนาดใหญ่มีพื ้นที่     
18.16  ตารางกิโลเมตร หรือ 11,350 ไร่ แบ่งเป็น 9 หมู่บ้านมีประชากร (รวม) 25,044 คน มี 1๑,919 
ครัวเรือน (กรกฎาคม, 2564) และเพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมในทุกพื้นที่ การจัดทำแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร จึงเป็นโครงการ/กิจกรรมที่จัดลำดับ
ความสำคัญมาจากแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561 - 25๖5) และบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ     
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลละหาร 

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามอำนาจหน้าที่องค์การบริหาร     
ส่วนตำบลละหาร จึงได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                       
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 โดยจัดสรรงบประมาณตามส่วนราชการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถจำแนกได้ดังนี้ (ตามตารางที่ ๑ และแผนภูมิที่ ๑) 

 

ตารางท่ี 1 งบประมาณของส่วนราชการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
               ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

ที ่ ส่วนราชการ งบประมาณ 
1 หน่วยตรวจสอบภายใน 353,740 
2 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 58,606,300 
3 กองคลัง 8,651,880 
4 กองช่าง 60,455,780 
5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 19,755,620 
6 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 30,819,974 
7 กองสวัสดิการสังคม 4,753,480 
8 กองส่งเสริมการเกษตร 3,487,570 
9 งบกลาง 38,952,052 

รวม 225,836,396 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงงบประมาณตามส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
    

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลละหารได้ตระหนักถึงการดำเนินการบริหารและปฏิบัติงาน    
ให้เกิดความโปร่งใสและคำนึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ยึดการบริหารงานธรรมาภิบาล เน้นความ
พอเพียง เหมาะสมตามสภาพของท้องถิ่นที่ต้องเข้าใจปัญหา เข้าถึงประชาชน และพัฒนาให้มีความมั่นคงยั่งยืน 
ก่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงได้รวบรวมโครงการ/กิจกรรมมาจาก 
ความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู ่บ้านในการจัดทำเวทีประชาคม บรรจุลงแผนพัฒนาท้องถิ่น          
(พ.ศ.2561-25๖5) ครอบคลุมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เฉพาะปี 
พ.ศ. 2565 มีจำนวนโครงการและงบประมาณดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 2 โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25๖1-25๖5) เฉพาะปี ๒๕๖5  
               ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
1. การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 60 88,100,000 
2. การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน      

26 9,340,000 

3. การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิม 18 3,910,000 
4. การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน 91 66,737,200 
5. การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

15 39,950,000 

6. การพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอันดีงาม 

12 9,220,000 

รวม 221 187,257,200 
/จึงเห็นได้ว่า... 

353,740

58,606,300

8,651,880

60,455,78019,755,620

30,819,974

4,753,480
3,487,570

38,952,052

แสดงงบประมาณตามส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาร

หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กองคลัง

กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กองสวัสดิการสังคม กองส่งเสริมการเกษตร งบกลาง
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จึงเห็นได้ว่าเป็นการพัฒนาท่ีมีความครอบคลุมในทุกพื ้นที ่และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา         
ในทุกด้าน ตามความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในเวทีประชาคม โดย
ยึดการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เน้นความพอเพียง เหมาะสมตามสภาพของท้องถิ่นและพัฒนาให้มีความ
มั่นคงยั่งยืน ก่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างคุ ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถ แบ่งออกเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้ัง 6 ด้าน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 ดังนี ้
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุร ีเพื ่อการอยู ่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข              
มีจำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20 เป็นเงินงบประมาณ 46,960,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.30               
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25๖1-25๖5) เฉพาะปี ๒๕๖5 

2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน มีจำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.77 เป็นเงินงบประมาณ 842,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
9.01 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25๖1-25๖5) เฉพาะปี ๒๕๖5 
  3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม         
มีจำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.44 เป็นเงินงบประมาณ 765,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.57       
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25๖1-25๖5) เฉพาะปี ๒๕๖5 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน          
มีจำนวน 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.86 เป็นเงินงบประมาณ 43,436,335 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.09 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25๖1-25๖5) เฉพาะปี ๒๕๖5 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน มีจำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60 เป็นเงินงบประมาณ 34,667,095 บาท             
คิดเป็นร้อยละ 86.77 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25๖1-25๖5) เฉพาะปี ๒๕๖5 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อันดีงาม มีจำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.67 เป็นเงินงบประมาณ 576,004 บาท คิดเป็นร้อยละ 
6.25 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25๖1-25๖5) เฉพาะปี ๒๕๖5 

  รวมการดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖5 มาบรรจุอยู ่ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ทั ้งหมด               
6 ยุทธศาสตร์ จำนวน 81 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 127,246,434 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น       
(พ.ศ. 25๖1-25๖5) เฉพาะปี ๒๕๖5 (ตามตารางที่ ๓) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ งบประมาณ 

1. การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 12 46,960,000 
2. การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 8 842,000 
3. การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม 8 765,000 
4. การพัฒนาดา้นทรัพยากรมนษุย์และสงัคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยนื 39 43,436,335 
5. การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

9 34,667,095 

6. การพฒันา สง่เสริม และอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดงีาม 5 576,004 
รวม 81 127,246,434 

ตารางที่ 3    โครงการและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาพร้อมงบประมาณตามข้อบัญญตัิงบประมาณรายจา่ย 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

 

 



 

8 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

 
แผนภูมิที่ ๒  แสดงจำนวนโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 

                        ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 

 
แผนภูมิที่ ๓  แสดงจำนวนงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา, 

                   ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

/กราฟแสดง.... 
 

 



 

9 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

 

แผนภูมิที่ ๔ กราฟแสดงการนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖1-25๖5) 
      มาจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

สรุป   ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ได้นำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มาจัดทำ
เป็นแผนการดำเนินงานในสัดส่วนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20 
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ได้นำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มาจัดทำ
เป็นแผนการดำเนินงานในสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60 

 ๓. การนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด มาจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานทั้งหมด  
 คิดเป็นร้อยละ 36.65 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

/กราฟแสดง...... 
 

 



 

10 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

 
แผนภูมิที่ ๕ กราฟแสดงการตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖1-25๖5) 

และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 

สรุป  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 เป็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับสัดส่วนงบประมาณจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.25๖1-25๖5) มาจัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน ในสัดส่วนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.25 

 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 เป็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับสัดส่วนงบประมาณจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.25๖1-25๖5) มาจัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน ในสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.78 

 ๓. สัดส่วนการนำงบประมาณจากแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด มาจัดทำเป็นงบประมาณตามแผนการ 
 ดำเนินงานทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 67.95 

 

 
 



 

11 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จำนวนโครงการ          

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 3 25 1,500,000 3.19 กองช่าง 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9 75 45,460,000 96.81 กองช่าง 

รวม 12 100 46,960,000 100  

๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 12.5 50,000 5.93 กองสาธารณสุขฯ 

2.2 แผนงานการเกษตร 7 87.5 792,000 94.06 สำนักปลัด อบต. ,  
กองสาธารณสุขฯ , 

กองส่งเสริมการเกษตร ,
กองช่าง 

รวม  8 100 842,000 100  

  
 
 

 
 

แบบ ผด.0๑ 



 

12 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จำนวนโครงการ          

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม 
3.1 แผนงานสาธารณสุข 1 12.5 150,000 19.61 กองสาธารณสุขฯ 

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 37.5 250,000 32.68 กองสวัสดิการฯ 

3.3 แผนงานการเกษตร 4 50 365,000 47.71 กองส่งเสริมการเกษตร 

รวม  8 100 765,000 100  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

แบบ ผด.0๑ 



 

13 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จำนวนโครงการ          

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน 
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 15.38 960,000 2.21 สำนักปลัด อบต. 

4.2 แผนงานการศึกษา 4 10.26 6,180,270 14.23 กองการศึกษาฯ 

4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 2 5.13 611,115 1.41 กองการศึกษาฯ 

4.4 แผนงานสาธารณสุข 16 41.03 1,014,950 2.34 กองส่งเสริมการเกษตร , 
กองสาธารณสุขฯ 

4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 5.13 330,000 0.76 กองสวัสดิการ 

4.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 10.26 350,000 0.81 กองสวัสดิการ 

4.7 แผนงานงบกลาง 5 12.82 33,990,000 78.25 สำนักปลัด อบต. , 
กองสวัสดิการ 

รวม  39 100 43,436,335 100  

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.0๑ 



 

14 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จำนวนโครงการ          

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 77.78 32,078,650 92.53 สำนักปลัด อบต. 

5.2 แผนงานการศึกษา 2 22.22 2,588,445 7.47 กองการศึกษาฯ 

รวม  9 100 34,667,095 100  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 40 200,000 34.72 สำนักปลัด อบต. 

6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 3 60 376,004 65.28 กองการศึกษาฯ 

รวม  5 100 576,004 100  

รวมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ 81 100 127,246,434 100  

 
 
 
 

แบบ ผด.0๑ 



 

15       
 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 อุดหนุนค่าติดตั้ง/ขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะทุกหมู่บ้าน
ในเขตพื้นท่ี  
 

ดำเนินการประสานการไฟฟ้านครหลวง
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ การขยายเขต  
ปักเสาพาดสายไฟฟ้า และติดตั้งหม้อ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ 
ในเขตพื้นท่ีตำบลละหาร 

500,000   
 

 
 

บริเวณชุมชน 
ในพื้นที่  

หมู่ที่ 1-9 
ตำบลละหาร 

 

กองช่าง 
(งานไฟฟ้าและ

ประปา) 

 
 
 

 

    
 

       

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าที่ 122 - 124 ลำดับที่ 172 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 301 

2 อุดหนุนค่าติดตั้ง/ขยายเขต
ประปานครหลวงในเขต
พื้นที ่
 

ดำเนินการประสานการประปานครหลวง 
ติดตั้งวางท่อประปานครหลวงในชุมชน  
หรือการขยายเขตประปาในเขตพืน้ท่ี
ตำบลละหาร  

500,000   
 

บริเวณชุมชน 
ในพื้นที่  

หมู่ที่ 1-9 
ตำบลละหาร 

 

กองช่าง  
(งานไฟฟ้าและ

ประปา) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าที่ 124 - 125 ลำดับที่ 173 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 300 

 
 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

16       
 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการลอกท่อระบายนำ้

และดดูสิ่งปฏิกลูตำบล  
ละหาร  
(จ้างเหมาลอกท่อระบาย
น้ำและดดูสิ่งปฏิกูล) 

ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำและดูด 
สิ่งปฏิกูลตามหมู่บ้านจัดสรรและแหล่ง 
ชุมชนที่มีท่อระบายน้ำ เพื่อการระบาย 
น้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.ละหาร กำหนด 

500,000  
 

หมู่บ้านจัดสรร 
และชุมชน      
หมู่ที่ 1-9 

ตำบลละหาร 
 

กองช่าง 
(งานบำบัดน้ำ

เสีย) 

 
 
 

 

    
 

       

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าที่ 112 ลำดบัท่ี 141       
                 2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 301 

รวม 3 โครงการ - 1,500,000 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 

 
  

 
  
 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

17       
 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการก่อสร้างเขื่อน 

คสล. เลียบคลองลำรี  
หมู่ที่ 1 (ต่อจากเดิม) 

ก่อสร้างเขื่อน คสล.เลียบคลองลำรี (ต่อ 
จากเดิม) ยาว 145.00 เมตร สันเขื่อน 
กว้าง 1.20 เมตร หนา 0.50 เมตร  
ตามแบบรูปรายการและรายละเอยีด 
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด  
(ตามแบบแปลนขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลละหาร ท่ี 24/2564) 

5,000,000   
 

เลียบคลองลำรี  
หมู่ที่ 1  

ตำบลละหาร 
อำเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุร ี

กองช่าง  
(งานก่อสร้าง) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าที ่3 ลำดับที่ 90 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 357 

2 โครงการก่อสร้าง 
โครงหลังคาคลุมลาน
เอนกประสงค ์บริเวณ 
ลานทางเข้าสเุหร่า 
ปากคลองลำรี หมู่ที่ 2 

 

ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค ์ 
ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 56.80 
เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 852.00 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปรายการและรายละเอียด 
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด  
(ตามแบบแปลนขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลละหาร ท่ี 25/2564) 

7,500,000   
 
 

ลานทางเข้าสเุหร่า
ปากคลองลำรี  

หมู่ที่ 2  
ตำบลละหาร 

อำเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุร ี

กองช่าง  
(งานก่อสร้าง) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 4/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที ่3 ลำดับที่ 1 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 359 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

18       
 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการกอ่สร้างสถานี 

สูบน้ำ บริเวณสะพาน 
เกาะลอย หมู่ที่ 3 

ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ โครงหลังคาเหล็ก 
ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร 
ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ำ พร้อมประตูระบายน้ำ 
ตามแบบรูปรายการและรายละเอียดที่
องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด  
(ตามแบบแปลนขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลละหาร ที่ 26/2564) 

1,500,000   
 
 

บริเวณสะพาน
เกาะลอย  
หมู่ที่ 3 

ตำบลละหาร 
อำเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุร ี

กองช่าง  
(งานก่อสร้าง) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าที ่4 ลำดับที่ 113  
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 365 

4 โครงการกอ่สร้าง 
โครงหลังคาคลุมลาน
เอนกประสงค์ ด้านหน้า
โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์ 
สาขา 2 หมู่ที่ 4 

ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ 
ด้านหน้าโรงเรียนอิสลามสัมพันธ์สาขา 2 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 60.00 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปรายการและ
รายละเอียดทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบล
กำหนด (ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลละหาร ที่ 27/2564) 

660,000   
 
 

ด้านหน้าโรงเรียน
อิสลามสัมพันธ์
สาขา 2 หมู่ที่ 4 

ตำบลละหาร 
อำเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุร ี

กองช่าง  
(งานก่อสร้าง) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 4/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที ่4 ลำดับที่ 2  
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 358 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

19       
 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการเสรมิคันเขื่อน 

คสล.ริมคลองลากค้อน 
(ตั้งแต่สะพานเจรญิรัฐ -
ถนนรถไฟ) หมู่ที่ 5 

ก่อสร้างเสริมคันเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ริมคลองลากค้อน สูง 0.80 เมตร  
ยาว 1,445.00 เมตร สันเขื่อนหนา 
0.15 เมตร ตามแบบรูปรายการและ
รายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบล
กำหนด (ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลละหาร ท่ี 28/2564) 

5,000,000   
 
 

ตั้งแต่สะพาน 
เจริญรัฐ – ถนน
รถไฟ หมู่ที่ 5 
ตำบลละหาร 

อำเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุร ี

กองช่าง  
(งานก่อสร้าง) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าที ่5 ลำดับที่ 97  
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 364 

6 โครงการวางท่อระบาย 
น้ำ คสล. ถนนข้างกุโบร์ 
(สุสาน) หมู่ที่ 6 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
ยาว 335.00 เมตร พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบรูปรายการ
และรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลกำหนด (ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ที่ 
29/2564) 

1,800,000 
 
 

ถนนข้างกุโบร์ 
(สุสาน) 
หมู่ที่ 6 

ตำบลละหาร 
อำเภอบางบัว
ทอง จังหวัด

นนทบุรี 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 
 
 
 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าที ่6 ลำดับที่ 134  
                 2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 363 

 

 แบบ ผด.๐๒ 



 

20       
 

 
บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการกอ่สร้างถนน 

คสล. เลียบคลอง 
ลากค้อนใหญ่ หมูท่ี่ 7 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร คอนกรีต
หนา 0.20 เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ พื้นท่ี
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,600.00 ตารางเมตร  
ตามแบบรูปรายการและรายละเอียดท่ีองค์การ
บริหารส่วนตำบลกำหนด  
(ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ละหาร ท่ี 30/2564) 

9,000,000   
 
 

เลียบคลอง 
ลากค้อนใหญ่  

หมู่ที่ 7  
ตำบลละหาร 

อำเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุร ี

กองช่าง  
(งานก่อสร้าง) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าที ่7 ลำดับที่ 42  
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 361 

8 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. เส้นปลายคลอง
ลำรี (ปลายคลองลำรี 
– บ้านเทิดไท้)  
หมู่ที่ 8 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นปลายคลอง 
ลำรี – บ้านเทิดไท้ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 515.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.20 
เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ พื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 2,060.00 ตารางเมตร ตามแบบรูป
รายการและรายละเอียดท่ีองค์การบริหารส่วนตำบล
กำหนด  (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลละหาร ท่ี 31/2564) 

2,500,000   
 
 

ปลายคลองลำรี 
– บ้านเทิดไท ้

หมู่ที่ 8 
ตำบลละหาร 
อำเภอบางบัว
ทอง จังหวัด

นนทบุรี 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 
 
 
 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าที ่8 ลำดับที่ 55  
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 362 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการก่อสร้าง 

โครงหลังคาคลุม 
ลานเอนกประสงค ์
หน้าสุเหร่าแสงประทีป  
หมู่ที่ 9 

ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานอเนก 
ประสงค์ หน้าสุเหร่าแสงประทีป 
ขนาดกว้าง 36.00 เมตร ยาวด้านท่ี1 
34.00 เมตร และด้านท่ี 2 48.00 
เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,440.00 
ตารางเมตร ตามแบบรปูรายการและ
รายละเอียดที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลกำหนด  
(ตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลละหาร ท่ี 32/2564) 

12,500,000   
 
 

หน้าสุเหร่า 
แสงประทีป  

หมู่ที่ 9  
ตำบลละหาร 

อำเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุร ี

กองช่าง  
(งานก่อสร้าง) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 4/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที ่5 ลำดับที่ 3 
                 2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 360 

รวม 9 โครงการ - 45,460,000 - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    2.1 แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการคดัแยกขยะ 

ในชุมชน 
1. อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะกับ 
แกนนำชุมชนในพื้นที่ตำบลละหาร 
2. ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมการ
รับซื้อขยะในชุมชน/การคัดแยกขยะ
ในรูปแบบต่างๆ  
3. จัดตั้งกองทุนขยะรไีซเคิล 
4. สรปุผลการดำเนินโครงการ 

50,000 ชุมชนในตำบล             
ละหารทั้ง ๙ 

หมู่บ้าน 
 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
(งานกำจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 135 ลำดบัท่ี 12  
                 2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 308 
รวม 1 โครงการ - 50,000 - - - - - - - - - - - - - - 

 

 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    2.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการอนุรักษ์พลังงาน

และส่งเสรมิพลังงาน
ทดแทน 

ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู ้
ในการอนุรักษ์พลังงาน โดยมปีระชาชน 
เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 80 คน 

50,000 
 

ตำบลละหาร 
และ 

นอกสถานท่ี 
 

สำนักปลดั อบต. 
(งานสิ่งแวดล้อม 
และทรัพยากร 

ธรรมชาติ) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 128 ลำดบัท่ี 1 และฉบับแก้ไข ครั้งท่ี 2/2564 หน้าที ่17 ลำดับที ่1  
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 386 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก (อถล.) ตำบลละหาร 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ส่งเสริมและ
สนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
อบต.ละหาร 
2. ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร อถล. 
3. อบรมบทบาทหน้าท่ีอาสาสมัคร 
ท้องถิ่นรักษ์โลก 
4. จัดกิจกรรม อถล. ในการรักษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลละหาร 
5. สรปุผลการดำเนินโครงการ 

50,000 พื้นที ่
ตำบลละหาร 

กองสาธารณสุขฯ 
(งานสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากร 

ธรรมชาติ) 

 
 
 
 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าที่ 143 ลำดบัท่ี 22 และฉบับแก้ไข ครั้งท่ี 2/2564 หน้าที่ 22 ลำดับท่ี 22 
                 2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 385 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    2.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ 

รักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว 
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปรับปรงุ 
ภูมิทัศน์ สวนหย่อม สวนสาธารณะ 
บริเวณพื้นท่ีสาธารณะ และสถานที่
ราชการในพ้ืนท่ีตำบลละหาร 

40,000 พื้นที ่
ตำบลละหาร 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

(งานสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากร 

ธรรมชาติ) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 147 ลำดบัท่ี 1  
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าท่ี 385 

4 โครงการสนับสนุนการดำเนิน 
งานอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช 
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : 
กิจกรรมสร้างจติสำนึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น 

ดำเนินการกิจกรรมท่ีเป็นการสรา้ง
จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืนให้แก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชน ไม่น้อยกว่า 
100 คน/ครั้ง 
 

60,000 พื้นที ่
ตำบลละหาร 

 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

(งานสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากร 

ธรรมชาติ) 

 
 
 
 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าที่ 147 ลำดบัท่ี 4 
                 2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 386 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

25       
 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    2.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

ดำเนินงานตามภารกจิของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร
ประจำตำบลละหาร 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรใน
พื้นที่ให้คณะกรรมการศูนย์ฯ/เกษตรกร
ร่วมดำเนินงานพัฒนาด้านการเกษตร 
ในพื้นที่ 

27,000 อบต.ละหาร กองส่งเสริม
การเกษตร 

(งานส่งเสรมิ
การเกษตร) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 148 ลำดบัท่ี 5 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าท่ี 3๗5 

6 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
การจัดทำปุ๋ยชีวภาพ       
น้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ 
ปุ๋ยหมักจากเศษวัสดตุ่าง ๆ 

ดำเนินการฝึกอบรมการจดัทำปุ๋ย
ชีวภาพ ปุ๋ยหมักจากมลูสตัว์และ 
เศษวัสดเุหลือใช้ทางการเกษตร  
เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้จุลินทรยี์
ชีวภาพและปุ๋ยหมักในการเกษตร 
มากขึ้น 

65,000 อบต.ละหาร 
 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
(งานส่งเสรมิ
การเกษตร) 

 
 
 
 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 148 ลำดบัท่ี 8 
                 2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าท่ี 3๗3 

 
 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

26       
 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    2.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการคลองสวย 

น้ำใส (จ้างเหมากำจดั
ผักตบชวาและวัชพืช) 

ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา 
ในลำคลองพื้นที่ตำบลละหาร และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลิ่งริมคลอง
ต่างๆ ตามรายละเอียดที่ อบต.ละหาร
กำหนด 

5๐0,000 
 

ลำคลองสาธารณะ
ในเขตพื้นท่ี         
ตำบลละหาร 

  
 

กองช่าง 
(งานสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากร 

ธรรมชาติ) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 145 ลำดบัท่ี 25 และแกไ้ข ครั้งท่ี 2/2564 หน้าที่ 23 ลำดบัท่ี 25 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าท่ี 384 

รวม 7 โครงการ - 792,000 - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

27 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปี 2565 
 

11บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม 
    3.1 แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

สถานท่ีจำหน่ายอาหารและ
สะสมอาหาร 

๑. อบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการ
สถานท่ีจำหน่ายอาหารและสะสม
อาหาร 
๒. อบรมให้ความรู้กับผู้สมัผสัอาหาร 
๓. ตรวจ ประเมิน รับรอง สถานท่ี
จำหน่ายอาหารและสะสมอาหารที่เข้า
ร่วมโครงการ 
๔. ประชาสัมพันธ์รายชื่อร้านท่ีไดร้ับ
การตรวจประเมิน/รับรอง 
๕. สรปุผลการดำเนินโครงการ 
 

150,000 อบต.ละหาร 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(งานบริการ
สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืน) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 150 ลำดบัท่ี 1 
                 2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 274 
รวม 1 โครงการ - 150,000 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 

 

แบบ ผด.๐๒ 

 



 

28 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปี 2565 
 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม 
    3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการฝึกอบรมอาชีพ  

ให้ประชาชนตำบลละหาร 
ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพให้กับผูท้ี่สนใจใน
พื้นทีเ่พื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน ประมาณ 4๐ คน 
1. กิจกรรมการทำข้าวเกรียบ 
2. กิจกรรมการทำขนมไทย 
3. กิจกรรมการทำเครื่องหนัง 

100,000 อบต.ละหาร กองสวัสดิการ
สังคม 

(งานส่งเสรมิ 
และสนบัสนุน
ความเข้มแข็ง

ชุมชน) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 152 ลำดบัท่ี 1 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 318 

2 
 

โครงการพัฒนาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ ์
และส่งเสรมิการตลาด 

ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มอาชีพ
และผู้ทีส่นใจสามารถออกแบบผลติภัณฑ์
ให้เหมาะสมและเพิม่มูลค่าให้แก่ผลิตภณัฑ์ 
ประมาณ 5๐ คน 
1. กิจกรรมการสร้างสินค้าชุมชน 
2. กิจกรรมการพัฒนาและออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์

100,000 อบต.ละหาร กองสวัสดิการ
สังคม 

(งานส่งเสรมิ 
และสนบัสนุน
ความเข้มแข็ง

ชุมชน) 

 
 
 
 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าที่ 152 ลำดบัท่ี 2 
                 2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 318 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

29 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปี 2565 
 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม 
    3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 

 
โครงการส่งเสริมอาชีพ 
ผู้สูงวัยและคนใน
ครอบครัว 

ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ให้กับผูสู้งอายุและ
ครอบครัวผู้สูงอายุ ประมาณ 80 คน 

50,000 อบต.ละหาร กองสวัสดิการ
สังคม 

(งานส่งเสรมิ 
และสนบัสนุน
ความเข้มแข็ง

ชุมชน) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 3 ลำดับที่ 1 
                 2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 320 
รวม 3 โครงการ - 250,000 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 

 
 

 

แบบ ผด.๐๒ 

 



 

30 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปี 2565 
 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม 
    3.3 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 
 

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานด้านการ
ประกอบอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานดา้น 
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแก่ตัวแทน
เกษตรกรและประชาชนท่ัวไปที่สนใจ 
จำนวน ๘๐ คน 

150,000 อบต.ละหาร กองส่งเสริม
การเกษตร 

(งานส่งเสรมิ 
การเกษตร) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 154 ลำดบัท่ี 2 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 3๗3 

2 
 

โครงการปรับปรุงคณุภาพ
ดินในพ้ืนท่ีเพาะปลูก 

จัดฝึกอบรมวิธีการบำรุงดิน สาเหตุ
วิธีการ แก้ไขปัญหาดินแปลงเกษตร
เสื่อมโทรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่ 
สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน 

50,000 อบต.ละหาร กองส่งเสริม
การเกษตร 
(งานส่งเสรมิ 
การเกษตร) 

 
 
 
 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 155 ลำดบัท่ี 3 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าท่ี 3๗2 

 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

31 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปี 2565 
 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม 
    3.3 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการฝึกอบรม 

การแปรรปูผลผลิต 
ทางการเกษตรเพื่อ 
เพิ่มมูลค่า 

จัดฝึกอบรมการแปรรูปผลผลติทาง
การเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อเพ่ิมมูลค่า
สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้และสง่เสริม
การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 
๕๐ คน 

65,000 อบต.ละหาร กองส่งเสริม
การเกษตร 

(งานส่งเสรมิ 
การเกษตร) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 155 ลำดบัท่ี 6 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 3๗2 

4 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนอาชีพการ
เลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อ 
การบริโภคในครัวเรือน 

อบรมให้ความรู้การเลี้ยงไก่พื้นเมือง  
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างรายได้ 
ลดรายจ่ายให้กับครัวเรือน จำนวน  
50 คน 

100,000 อบต.ละหาร กองส่งเสริม
การเกษตร 
(งานส่งเสรมิ 
การเกษตร) 

 
 
 
 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 157 ลำดบัท่ี 13 
                 2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 3๗4 

รวม 4 โครงการ - 365,000 - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

32 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน     
    4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการอบรมการใช้ 

ถังดับเพลิงและซ้อม
แผนดับเพลิงแก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ในพื้นที่ 
 

ดำเนินการจัดฝึกอบรมวิธีการใช้ถงัดับเพลิง
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ และซ้อมแผน
ดับเพลิงแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนใน
พื้นที ่
 

100,000 อบต.ละหาร สำนักปลดั อบต. 
(งานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 159 ลำดบัท่ี 1 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 199 

2 โครงการส่งเสริมการให้
ความรู้ด้านสาธารณภัย  
อุทกภัย ภัยทางน้ำ และ 
วาตภัย 

ดำเนินการจัดฝึกอบรมส่งเสริมการให้
ความรู้ด้านสาธารณภัย อุทกภัย ภยัทาง
น้ำและวาตภัย แก่ประชาชนท้ัง 9 หมู่บ้าน 
 

90,000 อบต.ละหาร สำนักปลดั อบต. 
(งานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย) 

 
 
 
 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าที่ 160 ลำดบัท่ี 4 
                 2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 198 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

33 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน     
    4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการเพิ่มพูนศักยภาพ 

สมาชิก อปพร. 
ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทั้งภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบตัิ เพื่อเตรยีมความพร้อมใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี พัฒนาศักยภาพ ทักษะ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั   

50,000 อบต.ละหาร สำนักปลดั อบต. 
(งานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 161 ลำดบัท่ี 7 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 197 

4 โครงการป้องกันและ 
ลดอุบัตเิหตุทางถนน 

ดำเนินการจัดตั้งจดุตรวจและรณรงค์ 
สร้างจิตสำนึกเพื่อลดอุบัตเิหตุทางถนน
ตลอดทั้งป ี
 

100,000 ถนนบางบัวทอง 
– สุพรรณบุร ี

หมู่ที่ ๖ 
ตำบลละหาร 

 

สำนักปลดั อบต. 
(งานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย) 

 
 
 
 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าที่ 161 ลำดบัท่ี 8 
                 2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 196 

 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

34 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน     
    4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการฝึกอบรม 

ชุดปฏิบัติการจิตอาสา  
ภัยพิบัติประจำ
องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลละหาร 

จัดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภยัพิบัติ 
เพื่อให้ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพบิัติมี
ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถใน
การสนับสนุนภารกิจการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัในพ้ืนท่ี 
- ผู้เข้ารับการอบรมจติอาสาภัยพบิัติ 
จำนวน 50 คน/รุ่น 
- ผู้สังเกตการณ์ ได้แก่ นักเรยีนจิตอาสา 
หลักสตูรพื้นฐานและหลักสตูรประจำ 
จำนวน 10 คน/รุ่น 

120,000 หอประชุมอำเภอ
บางบัวทอง 

สำนักปลดั อบต. 
(งานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 1/2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 5 ลำดับที่ 1 และฉบับแกไ้ข ครั้งท่ี 2/2564 หน้าที่ 24 ลำดับท่ี 1 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 197 

 
  
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

35 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน     
    4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการฝึกอบรม

อาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

1. ดำเนินการรับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน จำนวน 50 คน 

 2. จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย 
   ฝ่ายพลเรือน และศึกษาดูงานให้พร้อม   
   รับสาธารณภัยและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น  
   เป็นเวลา 5 วัน 

500,000 อบต.ละหาร  
และศึกษาดูงาน

นอกสถานท่ี 
 

สำนักปลดั อบต. 
(งานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าท่ี 5 ลำดับที่ 6 
                 2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 198 

รวม 6 โครงการ - 960,000 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

36 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน     
    4.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

ผู้ปกครอง 
ดำเนินการจัดปฐมนเิทศผู้ปกครอง เพื่อ
ช้ีแจงให้ผู้ปกครองได้ทราบและเขา้ใจถึง
หลักการ ปรัชญา คติพจน์ นโยบายการ
จัดการศึกษาเพื่อเตรยีมพร้อมสำหรับ
เด็กปฐมวัย ตลอดจนแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นของผู้ปกครอง 

18,290 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  

ทั้ง 7 ศูนย ์

กองการศึกษา 
(งานระดับก่อน
วัยเรียนและ

ประถมศึกษา) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 163 ลำดบัท่ี 1 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 234 

2 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

 ดำเนินการอุดหนุนอาหารกลางวนัให้           
เด็กเล็กและนักเรียนตั้งแต่ช้ันอนุบาล – 
ช้ันประถมปีที่ ๖ ในเขตพื้นท่ี จำนวน  
๔ โรงเรียน     
 

5,754,000 เด็กอนุบาล และ
นักเรียน ป.๑ - 
ป.๖ โรงเรียน 

ในพื้นที่ 
ตำบลละหาร 

 

กองการศึกษา 
(งานระดับ

ก่อนวัยเรียน
และ

ประถมศึกษา) 

 
 
 
 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าที่ 163 ลำดบัท่ี 5 
                 2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 245 

 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

37 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน     
    4.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการจดัวันเด็ก

แห่งชาติ   
ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี  
2565 เพื่อให้เด็กและเยาวชนไดม้ีความ 
สัมพันธ์ ความสามัคคี และความสามารถ 
ในการริเริม่ การแสดงออกทางด้านสร้าง 
สรรค์ต่างๆ  

312,240 อบต.ละหาร กองการศึกษา 
(งานศึกษาไม่
กำหนดระดับ) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 165 ลำดบัท่ี 14 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 247 

4 โครงการจดัการศึกษา
อบรมการรณรงค์เพื่อ
ต่อต้านและป้องกัน 
ยาเสพตดิสำหรับ
เยาวชน (D.A.R.E.) 
แห่งประเทศไทย 

ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการฯ เพื่อ
ควบคุมการขยายตัวของยาเสพติดและลด
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน 
และเพื่อให้เยาวชนรู้ทันโทษภัยและวิธีการ
ป้องกันยาเสพติด 

95,740 โรงเรียนใน
เขตพื้นท่ีตำบล

ละหารและ 
อบต.ละหาร 

กองการศึกษา 
(งานศึกษาไม่
กำหนดระดับ) 

 
 
 
 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าที่ 166 ลำดบัท่ี 16 
                 2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 246 

รวม 4 โครงการ - 6,180,270 - - - - - - - - - - - - - - 
 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

38 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน     
    4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการแข่งขันกีฬาสี 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเสรมิสร้าง
พลานามัยให้แก่เด็กปฐมวัยด้วย 
การเล่นกีฬาและออกกำลังกาย 

102,850 อบต.ละหาร กองการศึกษา 
(งานระดับก่อน
วัยเรียนและ

ประถมศึกษา) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 193 ลำดบัท่ี 1 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 234 

2 โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและประชาชน 
ต้านยาเสพติดตำบล 
ละหาร   

ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนต้านยาเสพตดิ เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของเยาวชน
และประชาชนให้มีร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง และเสริมสร้างความสามคัคีใน
ชุมชน ส่งเสริมใหก้ารทำกิจกรรม
ร่วมกันของเยาวชนและประชาชน  

508,265 อบต.ละหาร กองการศึกษา 
(งานกีฬาและ
นันทนาการ) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 193 ลำดบัท่ี 3 
                 2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 324 

รวม 2 โครงการ - 611,115 - - - - - - - - - - - - - - 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

39 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน     
    4.4 แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการรณรงค์ ป้องกัน
โรคตดิต่อและโรคไม่ติดต่อ 

1. รณรงค์เผยแพร่ประชาสมัพันธ์
เกี่ยวกับโรคตามช่วงฤดูการระบาด 
ของโรค เอกสารความรู้ แผ่นพับ ฯลฯ 
2. การใหสุ้ขศึกษา/อบรมความรู้
เกี่ยวกับโรคติดต่อและไมต่ิดต่อต่าง ๆ 
ในเชิงรุกแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
ในเขตพื้นท่ีตำบลละหาร  
3. รายงานและสรุปผลการดำเนินงาน 

250,000 ครัวเรือน ชุมชน 
หมู่บ้านจัดสรร 
สถานท่ีราชการ 

สถานประกอบการ 
โรงเรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และสถานท่ี
อืน่ๆ ในพ้ืนท่ีตำบล 
ละหาร หมู่ที่ ๑-๙ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(งานบริการ
สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืน) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 176 ลำดบัท่ี 15 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 275 

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยะ
ราชนาร ี

- ดำเนินการสำรวจข้อมลูจำนวนสนุัข/
แมวในเขตพื้นท่ี 
- ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า/แมวทั้งที่มี
เจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตพื้นท่ี 

79,950 หมู่ที่ ๑-๙ 
ตำบลละหาร 

 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
(งานบริการ

สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืน) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 185 ลำดบัท่ี 24 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 276 

แบบ ผด.๐๒ 



 

40 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน     
    4.4 แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการควบคมุ

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
และการทำหมันแมว, 
สุนัขในพื้นที ่

- ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องอันตรายของ
โรคพิษสุนัขบ้า 
- ทำหมันแมว, สุนัขในพื้นที ่ลดความเสีย่ง
การติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากสตัวส์ู่คน 
 

85,000 หมู่ที่ ๑-๙ 
ตำบลละหาร  

 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
(งานบริการ

สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืน) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 185 ลำดบัท่ี 25 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 273 

4 โครงการเยาวชน 
รุ่นใหม่ ร่วมใจ  
ต้านภัย ยาเสพตดิ 

1. ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในพื้นทีเ่ข้าร่วม
โครงการ 
2. จัดจัดทำสือ่ตา่งๆ เช่น ปา้ยโฆษณา
ประชาสมัพันธ์ แผ่นพับ เสียงตามสาย สื่อ
ออนไลน ์
3. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่
กลุ่มเป้าหมาย (เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษา เขตพื้นท่ีตำบลละหาร   
4. สรุปและรายงานผล 

50,000 โรงเรียนในพื้นที่
ตำบลละหาร 

 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(งานบริการ
สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืน) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าที ่19 ลำดับที่ 1 
                 2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 274 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

41 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน     
    4.4 แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการอุดหนุนกิจกรรม

การพัฒนาป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเด็กและ
เยาวชน 

อุดหนุนงบประมาณแก่หน่วยงานอื่น เช่น 
โรงเรียน ส่วนราชการ หรือองค์กร
ประชาชนในการดำเนินการแก้ไขป้องกัน
ปัญหา 
ยาเสพตดิ จำนวน 3๐,๐๐๐ บาท/แห่ง 
จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี ้
1) โรงเรยีนแสงประทีปรัฐบำรุง   
โครงการ "ฟุตซอลต่อต้านยาเสพตดิ"    
2) โรงเรยีนสเุหร่าปากคลองลำรี     
โครงการ "ส่งเสริมการอบรม การรักสถาบัน
ครอบครัว เพื่อลดปัญหายาเสพตดิ"    
3) โรงเรยีนสเุหร่าเขียว          
โครงการ "ต่อต้านยาเสพติด"    
4) โรงเรยีนประสานสามัคคีวิทยา          
โครงการ "ปิงปองเพื่อสุขภาพห่างไกลยา
เสพติด"    

120,000 โรงเรียนในพื้นที่
ตำบลละหาร

จำนวน  
4 โรงเรียน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(งานโรงพยาบาล) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าท่ี 7 ลำดับที่ 1 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 265 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

42 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน     
    4.4 แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการเฝ้าระวังโรค

ติดเชื้อโคโรนา 2019 
ดำเนินโครงการเฝ้าระวังโรคติดเช้ือ 
โคโรนา 2019  

150,000 พื้นที ่
ตำบลละหาร 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(งานบริการ
สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืน) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 2/2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 16 ลำดับท่ี 1 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 273 

7 โครงการส่งเสริมทันต
สุขภาพเด็กปฐมวัย 
 

 ให้ความรู้แก่เด็กปฐมวัยในการแปรงฟัน 
ที่ถูกวิธี พร้อมมอบอุปกรณ์ในการดูแล
สุขภาพช่องปาก จำนวน ๑ ชุด เด็กก่อน
วัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ 
จำนวน ๗ ศูนย์  
 

100,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพื้นท่ี  

จำนวน 7 ศูนย ์

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(งานบริการ
สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืน) 

 
 
 

 

  
 

         

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 14 ลำดับท่ี 11 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 275 

 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

43 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน     
    4.4 แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน (หมู่ ๑ ตำบลละหาร) 
(โครงการพระราชดำรดิ้าน
สาธารณสุข) 
 

อุดหนุนงบประมาณให้ประชาชนหมู่ ๑ 
ตำบลละหาร จำนวน ๓๐๐ คนไดร้ับ
ความรู้ด้านสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อมและ
ร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาดบ้านเรือน
และสถานท่ีสำคญัในชุมชน 

20,000 หมู่ที่ 1  
ตำบลละหาร 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(งานบริการ
สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืน) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 4 ลำดับที่ 1 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 277 

9 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน (หมู่ 2 ตำบลละหาร) 
(โครงการพระราชดำรดิ้าน
สาธารณสุข) 
 

อุดหนุนงบประมาณให้ประชาชนหมู่ 2 
ตำบลละหาร จำนวน ๓๐๐ คนไดร้ับ
ความรู้ด้านสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อมและ
ร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาดบ้านเรือน
และสถานท่ีสำคญัในชุมชน 

20,000 หมู่ที่ 2 
ตำบลละหาร 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(งานบริการ
สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืน) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 5 ลำดับที่ 2 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 278 

 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

44 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน     
    4.4 แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน (หมู่ 3 ตำบลละหาร) 
(โครงการพระราชดำรดิ้าน
สาธารณสุข) 
 

อุดหนุนงบประมาณให้ประชาชนหมู่ 3 
ตำบลละหาร จำนวน ๓๐๐ คนไดร้ับ
ความรู้ด้านสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อมและ
ร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาดบ้านเรือน
และสถานท่ีสำคญัในชุมชน 

20,000 หมู่ที่ 3 
ตำบลละหาร 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(งานบริการ
สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืน) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 6 ลำดับที่ 3 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 279 

11 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน (หมู่ 4 ตำบลละหาร) 
(โครงการพระราชดำรดิ้าน
สาธารณสุข) 
 

อุดหนุนงบประมาณให้ประชาชนหมู่ 4 
ตำบลละหาร จำนวน ๓๐๐ คนไดร้ับ
ความรู้ด้านสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อมและ
ร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาดบ้านเรือน
และสถานท่ีสำคญัในชุมชน 

20,000 หมู่ที่ 4 
ตำบลละหาร 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(งานบริการ
สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืน) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 7 ลำดับที่ 4 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 280 

 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

45 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน     
    4.4 แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน (หมู่ 5 ตำบลละหาร) 
(โครงการพระราชดำรดิ้าน
สาธารณสุข) 
 

อุดหนุนงบประมาณให้ประชาชนหมู่ 5 
ตำบลละหาร จำนวน ๓๐๐ คนไดร้ับ
ความรู้ด้านสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อมและ
ร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาดบ้านเรือน
และสถานท่ีสำคญัในชุมชน 

20,000 หมู่ที่ 5 
ตำบลละหาร 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(งานบริการ
สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืน) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 8 ลำดับที่ 5 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 281  

13 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน (หมู่ 6 ตำบลละหาร) 
(โครงการพระราชดำรดิ้าน
สาธารณสุข) 
 

อุดหนุนงบประมาณให้ประชาชนหมู่ 6 
ตำบลละหาร จำนวน ๓๐๐ คนไดร้ับ
ความรู้ด้านสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อมและ
ร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาดบ้านเรือน
และสถานท่ีสำคญัในชุมชน 

20,000 หมู่ที่ 6 
ตำบลละหาร 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(งานบริการ
สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืน) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 9 ลำดับที่ 6 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 282 

 
 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

46 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน     
    4.4 แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน (หมู่ 7 ตำบลละหาร) 
(โครงการพระราชดำรดิ้าน
สาธารณสุข) 
 

อุดหนุนงบประมาณให้ประชาชนหมู่ 7 
ตำบลละหาร จำนวน ๓๐๐ คนไดร้ับ
ความรู้ด้านสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อมและ
ร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาดบ้านเรือน
และสถานท่ีสำคญัในชุมชน 

20,000 หมู่ที่ 7 
ตำบลละหาร 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(งานบริการ
สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืน) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 10 ลำดับท่ี 7 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 283 

15 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน (หมู่ 8 ตำบลละหาร) 
(โครงการพระราชดำรดิ้าน
สาธารณสุข) 

อุดหนุนงบประมาณให้ประชาชนหมู่ 8 
ตำบลละหาร จำนวน ๓๐๐ คนไดร้ับ
ความรู้ด้านสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อมและ
ร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาดบ้านเรือน
และสถานท่ีสำคญัในชุมชน 

20,000 หมู่ที่ 8 
ตำบลละหาร 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(งานบริการ
สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืน) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 11 ลำดับท่ี 8 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 284 

 
 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

47 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน     
    4.4 แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน (หมู่ 9 ตำบลละหาร) 
(โครงการพระราชดำรดิ้าน
สาธารณสุข) 

อุดหนุนงบประมาณให้ประชาชนหมู่ 9 
ตำบลละหาร จำนวน ๓๐๐ คนไดร้ับ
ความรู้ด้านสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อมและ
ร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาดบ้านเรือน
และสถานท่ีสำคญัในชุมชน 

20,000 หมู่ที่ 9 
ตำบลละหาร 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(งานบริการ
สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืน) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 12 ลำดับท่ี 9 
                 2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าท่ี 285 
รวม 16 โครงการ - 1,014,950 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผด.๐๒ 

 



 

48 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน     
    4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียน
ผู้สูงอายุตำบลละหาร) 

ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมละพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายใุห้อยู่อย่างมคีุณค่า
ประมาณ 80 คน 

300,000 อบต.ละหาร กองสวัสดิการ
สังคม 

(งานสวัสดิการ
และสังคม
สงเคราะห์) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 15 ลำดับท่ี 1 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 299 

2 โครงการส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตคนพิการ ผู้ดูแลคน
พิการและคนในครอบครัว
คนพิการ 

เพื่อให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการหรอืญาติ 
มีชีวิตความเป็นอยู่และสามารถใช้ชีวิต 
อย่างมีคุณภาพ ประมาณ 80 คน 

30,000 อบต.ละหาร กองสวัสดิการ
สังคม 

(งานสวัสดิการ
และสังคม
สงเคราะห์) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 15 ลำดับท่ี 2 
                 2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 299 

รวม 2 โครงการ - 330,000 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 

แบบ ผด.๐๒ 

 



 

49 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน     
    4.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการการสร้าง

ภูมิคุ้มกันทางสังคม 
ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีภมูิคุม้กัน
ทางสังคมและวัฒนธรรม และสร้างความ
อบอุ่น ชุมชนเข็มแข็ง เด็ก ประมาณ  
๘๐ คน 

50,000 อบต.ละหาร กองสวัสดิการ
สังคม 

(งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 191 ลำดบัท่ี 4 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 317 

2 โครงการเยาวชนไทย
ห่างไกลยาเสพติด 

ดำเนินการเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรูเ้ท่าทัน
โทษยาเสพติด ประมาณ ๘๐ คน 

100,000 อบต.ละหาร กองสวัสดิการ
สังคม 

(งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 192 ลำดบัท่ี 6 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 319 

 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

50 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน     
    4.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการเสรมิสร้าง

ครอบครัวอบอุ่น  
ชุมชนเข้มแข็ง 

ดำเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ ประมาณ 80 คน 

100,000 อบต.ละหาร กองสวัสดิการ
สังคม 

(งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความ

เข้มแข็งของชุมชน) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 16 ลำดับท่ี 1 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 320 

4 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพและ 
บทบาทสตร ี
ตำบลละหาร 

ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
สตรีและครอบครัว ประมาณ 50 คน 

100,000 อบต.ละหาร กองสวัสดิการ
สังคม 

(งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความ

เข้มแข็งของชุมชน) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 16 ลำดับท่ี 1 
                 2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าท่ี 319 

รวม 4 โครงการ - 350,000 - - - - - - - - - - - - - - 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

51 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน     
    4.7 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 สนับสนุนและการบูรณา

การเพื่อบรรเทาทุกข์ด้าน 
สาธารณภัยให้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับ
ความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ 
เช่น อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผน่ดิน
ถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย 
ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดตอ่ 
ฯลฯ 

4,000,000 ตำบลละหาร สำนักงานปลัด 
อบต. 

(งานงบกลาง) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 195 ลำดบัท่ี 1 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 116 

2 สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น 

สมทบงบประมาณเข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพระดบัท้องถิ่น  
พื้นที่ตำบลละหารไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
50 เพื่อการดำเนินกจิกรรม/โครงการ
ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น 
 

520,000 ตำบลละหาร สำนักงานปลัด 
อบต. 

(งานงบกลาง) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 196 ลำดบัท่ี 2 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 119 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

52 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน     
    4.7 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการสนับสนุน 

เบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอาย ุ

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ย 
ยังชีพแกผู่้สูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี 
ขึ้นไป ในการดำรงชีพเพื่อช่วยเหลอื 
ตามอัตราที่มีสิทธไิด้รับ 

23,000,000 อบต.ละหาร กองสวัสดิการ
สังคม 

(งานงบกลาง) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 196 ลำดบัท่ี 3 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 113 

4 โครงการสนับสนุน 
เบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ 

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ย 
ยังชีพให้แกผู่้พิการในการดำรงชีพ 
เพื่อช่วยเหลือตามอัตราทีม่ีสิทธิไดร้ับ 

6,400,000 อบต.ละหาร กองสวัสดิการ
สังคม 

(งานงบกลาง) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 197 ลำดบัท่ี 4 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 114 

 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

53 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน     
    4.7 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการสนับสนุนเบี้ย 

ยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส ์
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในการ
ดำรงชีพเพื่อช่วยเหลือตามอัตรา 
ที่มีสิทธิไดร้ับ 

70,000 อบต.ละหาร กองสวัสดิการ
สังคม 

(งานงบกลาง) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 197 ลำดบัท่ี 5 
                 2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 115 

รวม 5 โครงการ - 33,990,000 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

54       
 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการฝึกอบรม

พัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและพนักงาน
ท้องถิ่น 

ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาประสทิธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและ
พนักงานท้องถิ่น โดยจัดฝึกอบรมสัมมนา
และศึกษาดงูานในการพัฒนาองค์ความรู้้
ใหแ้ก่ข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น 
เช่น การทำงานอย่างสนุกและมีความสุข
ในองค์กร มาตรฐานคณุธรรม จรยิธรรมใน
การปฏิบัตริาชการต่อองค์กร หลกัปฏิบัติ 

ราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
และการดำเนินการทางวินัย ฯลฯ 

124,340 อบต.ละหาร สำนักปลดั อบต. 
(งานบริหาร

ทั่วไป) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 200 ลำดบัท่ี 3 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 139 

 
 
 
 

 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

55       
 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร 
ท้องถิ่น โดยจัดฝึกอบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงานในการพัฒนา องค์ความรู ้
ให้แก่ข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น เช่น 
การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง เทคนิคดีๆ ในการเพิ่มศักยภาพ
การทำงาน เพิ่มคุณค่าให้คนทำงาน การ
แบ่งกลุ่มกิจกรรมละลายพฤติกรรม
บุคคล ละลายพฤติกรรมกลุม่ การทำงาน
เป็นทีมเพื่อบรรลุเปา้หมาย ฯลฯ 

812,430 อบต.ละหาร 
และศึกษาดูงาน

นอกสถานท่ี 
 

สำนักปลดั อบต. 
(งานบริหาร

ทั่วไป) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 200 ลำดบัท่ี 4 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 140 

 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการพัฒนา

สมรรถนะข้าราชการ 
และพนักงานท้องถิ่น 
 
 

 

ดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะ
ข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น โดยจัด
ฝกึอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ในการ
พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการและ
พนักงานท้องถิ่น เช่น ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบงานสาร
บรรณ การใช้ Zoom Metting ประชุม
งานอย่างมืออาชีพ การจัดซื้อจัดจา้ง ฯลฯ  

83,140 อบต.ละหาร สำนักปลดั อบต. 
(งานบริหาร

ทั่วไป) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 200 ลำดบัท่ี 5 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 141 

4 โครงการอบรมการ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ดำเนินการจัดอบรมการป้องกันการทุจริต
และประพฤติผดิมิชอบ เพื่อส่งเสรมิให้
ข้าราชการและพนักงานเป็นบุคลากรที่มี
ความรับผิดชอบ ไม่กระทำการทุจริตและ
ประพฤตผิิดมิชอบในการปฏิบัติงาน 

58,740 อบต.ละหาร             
และศึกษาดูงาน

นอกสถานท่ี 
 

สำนักปลดั อบต. 
(งานบริหาร

ทั่วไป) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 201 ลำดบัท่ี 6 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 141 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการอบรม 

เชิงปฏิบัติการเพื่อการ
พัฒนาทักษะความรู้
ประชาคมท้องถิ่นในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

คณะกรรมการจัดทำแผนชุมชนตำบล 
ละหาร, ประธานเครือข่ายกอง ทุนฯ, 
สมาชิกสภาทองถิ่น, กํานัน, ผู้ใหญ่บ้าน, 
สัดส่วนประชาคมตำบลและประชาชน 
ผู้ที่เกี่ยวของ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏบิัติการ
จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน   

100,000 อบต.ละหาร สำนักปลดั อบต. 
(งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าท่ี 9 ลำดับที่ 1 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 159 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

ทักษะความรู้ให้แก่
คณะกรรมการในองค์กร 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น,
คณะกรรมการประชาคม, 
คณะกรรมการหมู่บ้านและ
บุคลากรท้องถิ่น 

คณะกรรมการในองค์กรจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น, สมาชิกสภาฯ, 
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน,บุคลากรและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน  
๑๕๐ คน 

900,000 อบต.ละหาร  
และศึกษา 
ดูงานนอก
สถานท่ี 

สำนักปลดั อบต. 
(งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าท่ี 11 ลำดับที่ 2 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 159 

7 จัดซื้อท่ีดินเพื่อใช้ปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจ
อำนาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลละหาร 

จัดซื้อท่ีดินเพื่อใช้ปฏิบัตริาชการตาม
ภารกิจอำนาจหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนตำบลละหาร จำนวนไม่
น้อยกว่า 3 ไร่ ในเขตพื้นท่ีตำบล 
ละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี 

30,000,000 พื้นที ่
ตำบลละหาร  

 

สำนักปลดั อบต. 
(งานบริหาร

ทั่วไป) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 4/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 6 ลำดับที่ 1 
                 2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 152 
รวม 7 โครงการ - 32,078,650 - - - - - - - - - - - - - - 

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    5.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการฝึกอบรมและ

ศึกษาดูงานพนักงาน
ส่วนตำบลและครู 
ผู้ดูแลเด็ก 

ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการฯ เพื่อให้
คณะผู้บริหาร ครผูู้ดูแลเด็กเล็ก พนักงาน
และผู้ทีเ่กี่ยวข้องมีความรู้ ความเขา้ใจ 
ในแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวยัและ 
แนวทางการดำเนินงานภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก กฎหมาย ระเบียบ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

155,550 อบต.ละหาร 
และศึกษาดูงาน 

นอกสถานท่ี 

กองการศึกษา  
(งานระดับก่อน
วัยเรียนและ

ประถมศึกษา) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 205 ลำดบัท่ี 3 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 235 

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

ดำเนินการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา 
ได้แก่ อาหารกลางวันสำหรับนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลละหาร รวมทั้งค่าจดัการเรียนการ
สอน (รายหัว) และค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา 

2,432,895 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ละหาร          
ทั้ง ๗ ศูนย์  

 

กองการศึกษา  
(งานระดับก่อน
วัยเรียนและ

ประถมศึกษา) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 205 ลำดบัท่ี 2 
                 2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 235 

รวม 2 โครงการ - 2,588,445 - - - - - - - - - - - - - - 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม 
    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการจดังานเฉลมิพระ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดศีรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ 
มหิศวรภมูิพลราชวรางกูร  
กิติสิรสิมบรูณอดุลยเดช 
สยามินทราธิเบศรราช
วโรดม บรมนาถบพิตร 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 
 

ดำเนินการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี       
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศวรภูมิพล
ราชวรางกูร กิติสริิสมบูรณอดลุยเดช      
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถ
บพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพือ่ให้
ประชาชนเกิดความจงรักภักดี เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนกึใน 
พระมหากรุณาธคิุณ 
 

100,000 สำนักงาน  
อบต.ละหาร 

สำนักปลดั อบต. 
(งานบริหาร

ทั่วไป) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 208 ลำดบัท่ี 1 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 137 

 
 

 
 

แบบ ผด.๐๒ 

 



 

61       
 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม 
    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการจดังานเฉลมิพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระ          
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชิน ี
 
 

ดำเนินการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี เพื่อให้ประชาชน 
เกิดความจงรักภักดี เทดิทูนสถาบนั
พระมหากษตัริย์ และสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคณุ 

100,000 สำนักงาน  
อบต. ละหาร 

สำนักปลดั อบต. 
(งานบริหาร

ทั่วไป) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 208 ลำดบัท่ี 2 
                 2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 138 
รวม 2 โครงการ - 200,000 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม 
    6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการจดังานประเพณี

สงกรานต ์
ดำเนินการจัดงานประเพณสีงกรานต์  
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต ์
ให้ดำรงอยู่สืบไป ประชาชนได้เห็นถึง
ความสำคญัของปูชนียบุคคลที่ควรเคารพ 
และเปดิโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่น 
ได้ร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง 

39,194 อบต.ละหาร กองการศึกษาฯ 
(งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 211 ลำดบัท่ี 2 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 327 

2 โครงการจัดงานประเพณี
แห่เทียนจำนำพรรษา 
เนื่องในวันเข้าพรรษา 

ดำเนินการจัดกิจกรรมแหเ่ทียนจำนำ
พรรษา เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมสถาบันพระพุทธศาสนาให้
เจริญรุ่งเรืองยิ่งข้ึน และเพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยให้คงอยู่สืบไป 
 

7,060 วัดในเขตพื้นท่ี
ใกล้เคียง 

 

กองการศึกษา 
(งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 211 ลำดบัท่ี 4 
      2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 328 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

63       
 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม 
    6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการฝึกอบรม

เสรมิสร้างประสิทธิภาพ
ผู้สอนศาสนาอิสลาม  
(ฟัรดูอีน) 

ดำเนินการจัดอบรมครผูู้สอนศาสนา  
(ฟัรดูอีน) ประจำปี 2565 เพื่อให้
ประชาชนทุกคนได้พัฒนาคณุธรรมใน 
ทุกด้านแบบองค์รวม และเพื่อพัฒนา 
สังคมให้ยั่งยืนด้วยมิติทางศาสนา  
สร้างคนดี โดยปฏิบัติตามหลักธรรม 
คำสั่งสอนทางศาสนา 

329,750 อบต.ละหาร 
และอบรม 

นอกสถานท่ี 
 

กองการศึกษา 
(งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หนา้ที่ 212 ลำดบัท่ี 7 
                 2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 328 

รวม 3 โครงการ - 376,004 - - - - - - - - - - - - - - 

 

 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

64 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565  
 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 
 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
ทางเดินเท้าริมคลอง 
ลำโพ หมู่ที่ 1,4 

ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ประกอบด้วยแผงโซล่าเซลล ์ขนาดไม่น้อย
กว่า 100 วัตต์ แบบ Poly or Mono 
Crystalline เสาสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร ทำ
จากเหล็กชุบ Galvanize ตู้ควบคมุการ
ทำงาน และระบบควบคุมการทำงานอัติ
โนมัติ โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 30 
วัตต์ แบตเตอรี่แรงดันไฟฟ้า 12V ขนาดไม่
น้อยกว่า 80 AH ความยาวไม่น้อยกว่า 
1,570.00 เมตร จำนวน 33 ต้น        
ตามแบบท่ี อบต.ละหารกำหนด 

1,650,000 
  

เลียบคลองลำโพ      
หมู่ที่ 1,4 

ตำบลละหาร 
 

กองช่าง 
(งานไฟฟ้าถนน) 
 

 
 
 

 

     
 

      

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าที่ 126 ลำดบัท่ี 174 
      2. อนุมัติให้กันเงิน ในคราวประชุมสภาฯ สมัยวสิามญั ประจำป ีพ.ศ. ๒๕63 สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 1 วันที่ 29 กันยายน 2563 
                 3. อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ในคราวประชุมสภา สมัยสามญั ประจำปี พ.ศ. 2564 สมยัที่ 3 ครั้งท่ี 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2564 

 
 
 
 
 

แบบ ผด.0๒ 



 

65 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565  
 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 
 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
ทางเดินเท้าริมคลอง 
ลำโพ หมู่ที่ 2,3 

ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ประกอบด้วยแผงโซล่าเซลล ์ขนาดไม่น้อย
กว่า 100 วัตต์ แบบ Poly or Mono 
Crystalline เสาสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร ทำ
จากเหล็กชุบ Galvanize ตู้ควบคมุการ
ทำงาน และระบบควบคุมการทำงานอัติ
โนมัติ โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 30 
วัตต์ แบตเตอรี่แรงดันไฟฟ้า 12V ขนาดไม่
น้อยกว่า 80 AH ความยาวไม่น้อยกว่า 
1,640.00 เมตร จำนวน 34 ต้น        
ตามแบบท่ี อบต.ละหารกำหนด 

1,700,000  
 

เลียบคลองลำโพ      
หมู่ที่ 2, 3 

ตำบลละหาร 
 

กองช่าง 
(งานไฟฟ้าถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าที่ 126 ลำดบัท่ี 175 
      2. อนุมัติให้กันเงิน ในคราวประชุมสภาฯ สมัยวสิามญั ประจำป ีพ.ศ. ๒๕63 สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 1 วันที่ 29 กันยายน 2563 
                 3. อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ในคราวประชุมสภา สมัยสามญั ประจำปี พ.ศ. 2564 สมยัที่ 3 ครั้งท่ี 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2564 

 

 

แบบ ผด.0๒ 



 

66 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565  
 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยมะหะหมดั  
หมู่ที่ 9 

ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 121.00 เมตร 
คอนกรีตหนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีผวิจราจร 
ไม่น้อยกว่า 484.00 ตารางเมตร ไหล่ตาม
สภาพ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ช้ัน 3) 
พร้อมบ่อพักน้ำ ตามแบบท่ี อบต.ละหาร
กำหนด 

750,000  
 

ซอยมะหะหมัด 
หมู่ที่ 9 

ตำบลละหาร 
 

กองช่าง 
(งานไฟฟ้าถนน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าที่ 102 ลำดบัท่ี 80 
      2. อนุมัติให้กันเงิน ในคราวประชุมสภาฯ สมัยวสิามญั ประจำป ีพ.ศ. ๒๕63 สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 1 วันที่ 29 กันยายน 2563 
                 3. อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ในคราวประชุมสภา สมัยสามญั ประจำปี พ.ศ. 2564 สมยัที่ 3 ครั้งท่ี 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2564 

รวม 3 โครงการ - 4,100,000 - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

 

 

แบบ ผด.0๒ 



 

67 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565  
 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการก่อสร้างห้องเก็บ

ของด้านหลังเวท ี
ก่อสร้างห้องเก็บด้านหลังเวที ขนาดกว้าง 
2.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร พืน้ท่ีรวม
ไม่น้อยกว่า 37.50 ตารางเมตร ตามแบบ
ที่ อบต.ละหาร กำหนด 

3๐0,000  
 

 

อบต.ละหาร 
 

สำนักงานปลัด 
(งานบริหาร

ทั่วไป) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าที่ 203 ลำดบัท่ี 11 
      2. อนุมัติให้กันเงิน ในคราวประชุมสภาฯ สมัยวิสามญั ประจำป ีพ.ศ. ๒๕63 สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 29 กันยายน 2563 

                 3. อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ในคราวประชุมสภา สมัยสามญั ประจำปี พ.ศ. 2564 สมยัที่ 3 ครั้งท่ี 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2564 

รวม 1 โครงการ - 300,000 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 

แบบ ผด.0๒ 



 

68 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการก่อสร้างถนน 

ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เลยีบคลอง 
ลำรี (ถนนรถไฟ –  
บ้านโต๊ะไล) หมู่ที่ 1 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก             
คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 350.00 เมตร หนา 0.07 เมตร  
ลงหินคลุกหนาเฉลีย่ 0.30 เมตร ผิวจราจร
รวมไม่น้อยกว่า 1,750.00 ตารางเมตร 
ตามแบบและรายการก่อสร้างที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลละหารกำหนด  

1,900,000 
 

เลียบคลองลำรี 
(ถนนรถไฟ – 
บ้านโต๊ะไล)  

หมู่ที่ 1  
ตำบลละหาร  

กองช่าง 
(งานไฟฟ้าถนน) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าที่ 126 ลำดบัท่ี 174 
      2. อนุมัติใหก้ันเงิน ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมยัที่ 3 ครั้งท่ี 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2564 

2 โครงการก่อสร้างสถาน ี
สูบน้ำ ถนนรถไฟ  
หมู่ที่ 1 

ก่อสร้างสถานสีูบน้ำโครงหลังคาเหล็ก 
ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร 
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมประตรูะบายน้ำ 
ตามแบบและรายการก่อสร้างที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลกำหนด  

1,000,000 
 

ถนนรถไฟ  
หมู่ที่ 1  

ตำบลละหาร  

กองช่าง 
(งานไฟฟ้าถนน) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เพิ่มเตมิ (ครั้งที่ 2/2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าที่ 10 ลำดบัท่ี 7 
      2. อนุมัติใหก้ันเงิน ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมยัที่ 3 ครั้งท่ี 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2564 

แบบ ผด.0๒ 



 

69 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการก่อสร้างสถาน ี

สูบน้ำ คลองขุนนคร  
หมู่ที่ 2 

ก่อสร้างสถานสีูบน้ำโครงหลังคาเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร 
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมประตรูะบายน้ำ 
ตามแบบและรายการก่อสร้างที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลกำหนด  

1,300,000 
 

คลองขุนนคร 
หมู่ที่ 2  

ตำบลละหาร  

กองช่าง 
(งานไฟฟ้าถนน) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เพิ่มเตมิ (ครั้งที่ 2/2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าที่ 11 ลำดบัท่ี 8 
      2. อนุมัติใหก้ันเงิน ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมยัที่ 3 ครั้งท่ี 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2564 

4 โครงการก่อสร้างสถาน ี
สูบน้ำ ลำรางร้านนม
แพะ หมู่ที่ 4 

ก่อสร้างสถานสีูบน้ำโครงหลังคาเหล็ก 
ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร 
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมประตรูะบายน้ำ 
ตามแบบและรายการก่อสร้างที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลกำหนด  

1,300,000 
 

ลำราง 
ร้านนมแพะ  

หมู่ที่ 4  
ตำบลละหาร  

กองช่าง 
(งานไฟฟ้าถนน) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เพิ่มเตมิ (ครั้งที่ 2/2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าที่ 12 ลำดบัท่ี 9 
      2. อนุมัติใหก้ันเงิน ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมยัที่ 3 ครั้งท่ี 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2564 

 
 

แบบ ผด.0๒ 



 

70 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการก่อสร้างถนน  

ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เลยีบคลอง 
ลากค้อน (สะพานเจรญิ 
รัฐ – ถนนรถไฟ)  
หมู่ที่ 5 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว
1,445.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร 
พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 7,225.00 
ตารางเมตร ตามแบบและรายการก่อสร้าง 
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด  

5,900,000 
 

เลียบคลอง 
ลากค้อน 

(สะพานเจริญรัฐ 
- ถนนรถไฟ)  

หมู่ที่ 5  
ตำบลละหาร  

กองช่าง 
(งานไฟฟ้าถนน) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เพิ่มเตมิ (ครั้งที่ 2/2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าที่ 5 ลำดับท่ี 2 
      2. อนุมัติใหก้ันเงิน ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมยัที่ 3 ครั้งท่ี 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2564 

6 โครงการก่อสร้างถนน  
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เลยีบคลอง 
ลากค้อน (หน้าหมู่บ้าน             
พิชามญช์ุ) หมู่ที่ 5 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 
479.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.07 เมตร 
พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,395.00 
ตารางเมตร ตามแบบและรายการก่อสร้าง
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด  

2,000,000 
 

เลียบคลอง 
ลากค้อน  

(หน้าหมู่บ้าน               
พิชามญช์ุ)  
หมู่ที่ 5  

ตำบลละหาร  

กองช่าง 
(งานไฟฟ้าถนน) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เพิ่มเตมิ (ครั้งที่ 2/2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าที่ 6 ลำดับท่ี 3 
      2. อนุมัติใหก้ันเงิน ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมยัที่ 3 ครั้งท่ี 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2564 

 

แบบ ผด.0๒ 



 

71 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการก่อสร้างเขื่อน  

คสล. เลียบคลองลากค้อน 
หลังโรงเรียนสเุหรา่ลาก
ค้อน (ต่อจากเดิม) หมู่ท่ี 6 

ก่อสร้างเขื่อน คสล. ความยาว 
145.00 เมตร สันเขื่อนกว้าง 1.20 
เมตร หนา 0.50 เมตร ตามแบบและ
รายการก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลละหารกำหนด  

5,000,000 
 

เลียบคลอง 
ลากค้อน  

หลังโรงเรียน
สุเหรา่ลากค้อน 
(ต่อจากเดิม)  

หมู่ที่ 6  
ตำบลละหาร  

กองช่าง 
(งานไฟฟ้าถนน) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เพิ่มเตมิ (ครั้งที่ 2/2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าที่ 8 ลำดับท่ี 5 
      2. อนุมัติใหก้ันเงิน ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมยัที่ 3 ครั้งท่ี 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2564 

8 โครงการก่อสร้างเขื่อน 
คสล. เลียบคลองลากค้อน 
หน้าบ้านผู้ใหญส่มชาย  
หมู่ที่ 7 

ก่อสร้างเขื่อน คสล. ความยาว 
145.00 เมตร สันเขื่อนกว่า 1.20 
เมตร หนา 0.50 เมตร ตามแบบและ
รายการก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลละหารกำหนด  

5,000,000 
 

เลียบคลอง 
ลากค้อน  

บริเวณหน้าบ้าน
ผู้ใหญ่สมชาย   

หมู่ที่ 7  
ตำบลละหาร  

กองช่าง 
(งานไฟฟ้าถนน) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เพิ่มเตมิ (ครั้งที่ 2/2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าที่ 9 ลำดับท่ี 6 
      2. อนุมัติใหก้ันเงิน ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมยัที่ 3 ครั้งท่ี 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2564 

แบบ ผด.0๒ 



 

72 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการก่อสร้างถนน 

ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยเจะ๊ไบ้  
หมู่ที่ 7 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 365.00 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.07 เมตร ลงหนิคลุกหนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 
1,460 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร และบ่อพัก 
คสล. ตามแบบและรายการก่อสรา้งที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลกำหนด  

2,300,000 
 

ซอยเจ๊ะไบ้  
หมู่ที่ 7  

ตำบลละหาร  

กองช่าง 
(งานไฟฟ้าถนน) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เพิ่มเตมิ (ครั้งที่ 2/2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าที่ 7 ลำดับท่ี 4 
      2. อนุมัติใหก้ันเงิน ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมยัที่ 3 ครั้งท่ี 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2564 

10 โครงการก่อสร้างโครง
หลังคาเหล็กคลมุลาน
อเนกประสงค์ หน้า 
สุเหรา่เขียว หมู่ท่ี 8 

ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กคลุมลาน
อเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 
22.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 286.00 
ตารางเมตร ตามแบบและรายการก่อสร้างที่
องค์การบริหารส่วนตำบลละหารกำหนด  

3,700,000 
 

หน้าสุเหร่า
เขียว หมู่ท่ี 8  
ตำบลละหาร  

กองช่าง 
(งานไฟฟ้าถนน) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เพิ่มเตมิ (ครั้งที่ 2/2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าที่ 14 ลำดบัท่ี 11 
      2. อนุมัติใหก้ันเงิน ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมยัที่ 3 ครั้งท่ี 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2564 

แบบ ผด.0๒ 



 

73 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการกอ่สร้าง 

โครงหลังคาเหล็กคลุม
ลานอเนกประสงค์ หน้า
โรงเรียนแสงประทีปรัฐ
บำรุง หมู่ที่ 9 

ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กคลุมลานอเนกประสงค์ 
ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร 
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 504.00 ตารางเมตร  
ตามแบบและรายการก่อสรา้งทีอ่งค์การบริหาร
ส่วนตำบลละหารกำหนด  

4,700,000 
 

หน้าโรงเรียน 
แสงประทีปรัฐ
บำรุง หมู่ที่ 9 
ตำบลละหาร  

กองชา่ง 
(งานไฟฟ้าถนน) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เพิ่มเตมิ (ครั้งที่ 2/2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าที่ 15 ลำดบัท่ี 12 
      2. อนุมัติใหก้ันเงิน ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมยัที่ 3 ครั้งท่ี 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2564 

12 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. พร้อมวางท่อระบาย
น้ำและบ่อพัก ซอยประยูร
หงส ์หมู่ที่ ๙ 

ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 910.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.20 เมตร 
พื้นที่ผวิจราจรรวมไม่น้อยกวา่ 5,460.00 
ตารางเมตร พร้อมวางทอ่ระบายน้ำขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร และบ่อพกัรางวี 
คสล. 2 ข้าง ตามแบบและรายการก่อสร้างที่
องค์การบริหารส่วนตำบลละหารกำหนด  

9,000,000 
 

 
 

 

ซอย 
ประยูรหงส์ 

หมู่ที่ 9  
ตำบลละหาร  

กองชา่ง 
(งานไฟฟ้าถนน) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1/2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าที่ 15 ลำดับที่ 74 
                 2. อนุมัติใหก้ันเงิน ในคราวประชุมสภา สมัยสามญั ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 1 วันท่ี 14 สิงหาคม 2564 

รวม 12 โครงการ - 43,100,000 - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

แบบ ผด.0๒ 



 

74 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน 
 4.3 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการปรับปรุงและ   

ต่อเติมศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กขันติธรรม  
หมู่ที่ 7 

ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
ขันติธรรม โดยการทาสีอาคารภายนอก
และภายในทั้งหมด พื้นที่ 650.00 ตาราง
เมตร ต่อเตมิหลังคาโครงเหล็ก ขนาดกว้าง 
2.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ท้ัง 2 ฝั่ง 
และขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 4.20 
เมตร ติดตั้งรั้วสแตนเลส สูง 1.50 เมตร 
ยาว 30.00 เมตร พร้อมประตู ตามแบบ 
ที่ อบต.ละหาร กำหนด 

420,๐๐๐   
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขันติธรรม 

หมู่ที่ 7 

กองการศึกษา/ 
(งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1/2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าที่ 9 ลำดับท่ี 7 
      2. อนุมัติใหก้ันเงิน ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมยัที่ 3 ครั้งท่ี 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2564 

 
 

แบบ ผด.0๒ 



 

75 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน 
 4.3 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการปรับปรุงและ 

ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สุเหรา่เขียว หมู่ที่ 8 

ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเลก็สุเหรา่
เขียว โดยการทาสีอาคารภายนอกและ
ภายในทั้งหมด พื้นที่ 650.00 ตารางเมตร  
และทาสโีครงหลังคาเหล็กด้านหนา้ พ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร เสริม
ความสูงรั้วเหล็กด้านหน้า 1.00 เมตร  
ยาว 30.00 เมตร ตามแบบท่ี อบต. 
ละหาร กำหนด 

300,๐๐๐   
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สุเหรา่เขียว  

หมู่ที่ 8 

กองการศึกษา/ 
(งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1/2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าที่ 11 ลำดับที่ 8 
      2. อนุมัติใหก้ันเงิน ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมยัที่ 3 ครั้งท่ี 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2564 

 
 

 
 

แบบ ผด.0๒ 



 

76 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน 
 4.3 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการปรับปรุงและ 

ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แสงประทีป หมู่ที่ 9 

ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
แสงประทีป โดยการทาสีอาคารภายนอก
และภายในทั้งหมด พื้นที่ 650.00 ตาราง
เมตร และทาสีโครงหลังคาเหล็กดา้นหน้า 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร 
ทาสีห้องน้ำ พื้นที่ 50.00 ตารางเมตร 
ทาสีพร้อมปรบัปรุงรั้วรอบ ศพด. ความยาว 
84.80 เมตร ปูพื้นกระเบื้องเคลือบขนาด 
12”x12” กันลื่น 48.00 ตารางเมตร 
ตามแบบท่ี อบต.ละหาร กำหนด 

350,๐๐๐   
 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

แสงประทีป  
หมู่ที่ 9 

กองการศึกษา/ 
(งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2๕61-๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1/2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าที่ 13 ลำดับที่ 9 
      2. อนุมัติใหก้ันเงิน ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมยัที่ 3 ครั้งท่ี 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2564 

รวม 3 โครงการ - ๑,๐๗๐,๐๐๐ - - - - - - - - - - - - - - 

 
 

แบบ ผด.0๒ 



 
77 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
 

1. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา 
    1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 ชุดเครื่องออกกำลังกาย

สำหรับประชาชน 
จัดซื้อชุดเครื่องออกกำลังกายสำหรับ 
ประชาชน พร้อมติดตั้งในพ้ืนท่ีตำบล 
ละหาร 

2,000,000  
 

กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ 
(งานกีฬาและ
นันทนาการ) 

 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 194 ลำดับที่ 7 
                 2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 326 

รวม 1 รายการ - 2,000,000 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด.0๒/1 



 
78 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา 
    2.1 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 สถานีวิทยุโทรทัศน์

การศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียม (DLTV) 

จัดหาชุดอุปกรณ์สถานีวิทยโุทรทศัน์
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ตามโครงการคณุภาพการศึกษาดว้ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 4 ชุด
ราคาชุดละ 30,700 บาท (สำหรบั ศพด. 
สุเหรา่เขียว, ศพด.เกาะลอย, ศพด.น๊ะฮ์ฎอ
ตุ๊ลอิสลาฮ์ และ ศพด.แสงประทีป)  
โดยชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย  
- โทรทัศนแอลอีดี (LEDTV) แบบ Smart 
TV ขนาด 55 นิ้ว พร้อมลำโพง Soundbar 
– ชุดรับสัญญาณโทรทัศนผ์่านดาวเทียม
ระบบ KU-BAND  
- เครื่องรับสญัญาณภาพดาวเทียม TRD  
พร้อมชุดแขวน  
- ราคานี้รวมค่าตดิตั้งแล้ว 

122,800  
 

ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
กองการศึกษาฯ 

กองการศึกษาฯ 
(งานระดับก่อนวยั

เรียนและ
ประถมศึกษา) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร พ.ศ. 2561 – 2565 เพิม่เตมิ ครั้งท่ี 3/2564 หน้า 17 ลำดับที่ 1 
                 2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 244 

รวม 1 รายการ - 122,800 - - - - - - - - - - - - - - 
 

แบบ ผด.0๒/1 



 

79 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผ 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 
 

เครื่องปรับอากาศ
แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter) 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตดิผนัง  
(ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู  
จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
 19,500 บาท โดยมีคณุลกัษณะ ดังนี ้ 
1) ขนาดทีก่ำหนดเป็นขนาดไม่ตำ่กว่า  
12,000 บีทียู  
2) ราคาทีก่ำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3) ต้องไดร้ับการรับรองมาตรฐาน 
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5  
4) ต้องเป็นเครื่องปรบัอากาศที่ประกอบ
สำเรจ็รูปทั้งชุด ทั้งหน่วยสง่ความเย็นและ

หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของ
คอมเพรสเซอร์ 

19,500  
 

สำนักปลดั อบต. สำนักปลดั อบต. 
(งานบริหารทั่วไป) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ที่ 150 

 

แบบ ผด.0๒/1 



 

80 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผ 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 
 

ตู้เอกสารเหล็ก  
4 ลิ้นชัก  
1 บานเปิดทึบ 

จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก 1 บาน 
เปิด ทึบ จำนวน 4 ตู้ ราคาตูล้ะ  
5,000 บาท โดยมคีุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี ้ 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ฟุต   
- ทำจากเหล็กแผ่นหนา ไม่น้อยกว่า 0.5 มลิ 
- แข็งแรง ทนทาน รองรับสัมภาระได้
หลากหลายชนิด  
– มี 4 ลิ้นชัก + 1 บานเปดิ  
- บานประตูเป็นแบบมือจับแบบฝงั พร้อม
กุญแจอย่างด ี

20,000  
 

สำนักปลดั อบต. สำนักปลดั อบต. 
(งานบริหารทั่วไป) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ที่ 151 

 

 
 
 

แบบ ผด.0๒/1 



 

81 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผ 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 
 

ตู้เอกสารเหล็ก  
4 ลิ้นชัก  
1 บานเปิดทึบ 

จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก 1 บาน 
เปิด ทึบ จำนวน 2 ตู้ ราคาตูล้ะ  
5,000 บาท โดยมคีุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี ้ 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ฟุต   
- ทำจากเหล็กแผ่นหนา ไม่น้อยกว่า 0.5 มลิ 
- แข็งแรง ทนทาน รองรับสัมภาระได้
หลากหลายชนิด  
– มี 4 ลิ้นชัก + 1 บานเปดิ  
- บานประตูเป็นแบบมือจับแบบฝงั พร้อม
กุญแจอย่างด ี

10,000  
 

สำนักปลดั อบต. สำนักปลดั อบต. 
(งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ที่ 162 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.0๒/1 



 

82 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผ 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 ตู้เหล็กบานเลื่อน 

กระจก 
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ 
ราคาตูล้ะ 5,500 บาท โดยมคีุณลักษณะ
สังเขป ดังนี ้ 
- ผลิตจากแผ่นเหล็ก มคีวามหนาไมน่้อยกว่า 
0.6 มม.  

- เคลือบสารป้องกันสนิม  
- กระจกหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.  
- แผ่นชั้นปรับระดับได้ 2 แผ่น  
- มาพร้อมกุญแจล็อค จำนวน 1 ชุด  
- ขนาดไม่น้อยกว่า118.5x40.7x88 ซม. 
– คุณสมบัติตามมาตรฐาน ผลิตภณัฑ์  
อุตสาหกรรม (มอก.) 

5,500  
 

สำนักปลดั อบต. สำนักปลดั อบต. 
(งานควบคุมภายใน
และการตรวจสอบ

ภายใน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ที่ 184 

 
 
 

 

แบบ ผด.0๒/1 



 

83 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผ 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 ตู้เอกสารเหล็ก  

4 ลิ้นชัก  
1 บานเปิดทึบ 

จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก 1 บาน 
เปิดทึบ จำนวน 1 ตู้ ราคาตูล้ะ  
5,000 บาท โดยมคีุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี ้ 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ฟุต   
- ทำจากเหล็กแผ่นหนา ไม่น้อยกว่า 0.5 มลิ 
- แข็งแรง ทนทาน รองรับสัมภาระได้
หลากหลายชนิด  
– มี 4 ลิ้นชัก + 1 บานเปดิ  
- บานประตูเป็นแบบมือจับแบบฝงั พร้อม
กุญแจอย่างด ี

5,000  
 

สำนักปลดั อบต. สำนักปลดั อบต. 
(งานควบคุมภายใน
และการตรวจสอบ

ภายใน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ที่ 185 
รวม 5 รายการ - 60,000 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 

แบบ ผด.0๒/1 



 

84 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผ 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
    1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 ตู้เอกสารเหล็ก  

4 ลิ้นชัก  
1 บานเปิดทึบ 

จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก 1 บานเปิด 
ทึบ จำนวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 5,000 บาท  
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้ 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ฟุต   
- ทำจากเหลก็แผ่นหนา ไม่น้อยกว่า 0.5 มลิ 
- แข็งแรง ทนทาน รองรับสัมภาระได้
หลากหลายชนิด  
– มี 4 ลิ้นชัก + 1 บานเปดิ  
- บานประตูเป็นแบบมือจับแบบฝงั พร้อม
กุญแจอย่างด ี

5,000  
 

สำนักปลดั อบต. สำนักปลดั อบต. 
(งานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภยั) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ที่ 205 
รวม 1 รายการ - 5,000 - - - - - - - - - - - - - - 

 

 
 

แบบ ผด.0๒/1 



 

85 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผ 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
    1.3 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 เก้าอี้สำนักงาน จัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 2 ตวั ราคาตัวละ 

3,000 บาท โดยมคีุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้  
- พนักพิงและที่น่ังขึ้นโครงเหล็กบุฟองน้ำหุ้มผนัง PVC  
- ที่วางแขนผลิตจาก PVC ขึ้นรูป  
- ขาเหล็กชุบโครเมยีม 5 แฉก ล้อไนลอนคู ่ 
- รองรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า 80 กก. 

6,000  
 

กอง 
การศึกษาฯ 

กองการศึกษาฯ 
(งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกบั
การศึกษา) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ที่ 222 

2 ตู้เอกสารเหล็ก  
4 ลิ้นชัก  
1 บานเปิดทึบ 

จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก 1 บานเปดิทึบ  
จำนวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 5,000 บาท โดยมีคณุลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี ้ 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ฟุต   
- ทำจากเหล็กแผ่นหนา ไม่น้อยกว่า 0.5 มลิ 
- แข็งแรง ทนทาน รองรับสัมภาระได้หลากหลายชนิด  
– มี 4 ลิ้นชัก + 1 บานเปดิ  
- บานประตูเป็นแบบมือจับแบบฝงั พร้อมกุญแจอย่างด ี

10,000  
 

กอง 
การศึกษาฯ 

กองการศึกษาฯ 
(งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกบั
การศึกษา) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ที่ 223 

 

แบบ ผด.0๒/1 



 

86 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผ 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
    1.3 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โต๊ะคอมพิวเตอร ์ จัดซื้อโตะ๊คอมพวิเตอร์ จำนวน 3 ตวั ราคา

ตวัละ 3,000 บาท โดยมคีุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี ้ 
- ผลติจากไม้ Particle Board เคลอืบผิว 
Melamine  
- ด้านข้างมีลิ้นชัก พร้อมถาดวางคยีบ์อร์ด  
- มีชอ่งใส่ Case Computer ได้  
- ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม. 

9,000  
 

กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ 
(งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกบั
การศึกษา) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ที่ 223 

รวม 3 รายการ - 25,000 - - - - - - - - - - - - - - 

 

 
 
 

แบบ ผด.0๒/1 



 

87 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผ 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
    1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้     

โดยมรีายละเอียด ดังนี้  
1) มีมือจับชนิดบิด  
2) มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ัน  
3) คุณสมบัตติามมาตรฐานผลิตภณัฑ์ 
อุตสาหกรรม (มอก.) 

5,900  
 

กองช่าง กองช่าง 
(งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกบั
การศึกษา) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ที่ 340 
รวม 1 รายการ - 5,900 - - - - - - - - - - - - - - 

 

 
 
 

แบบ ผด.0๒/1 



 

88 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผ 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
    1.5 แผนงานการเกษตร 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 เก้าอี้สำนักงาน จัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน (สำหรับพนกังาน) 

จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 5,000 บาท   
โดยมีคณุลักษณะ ดังนี้  
1) มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 เซนติเมตร 
ลึก 65 เซนตเิมตร สูง 90 เซนตมิตร  
2) สามารถปรับไฮโดรลิค สูง-ต่ำได ้ 
3) มีพนักพิง มีท่ีวางแขน 2 ข้าง  
4) เบาะหุม้หนังเทียม  
5) มีล้อเลื่อน 

10,000  
 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
(งานส่งเสริม
การเกษตร) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ที่ 381 

2 โตะ๊ทำงาน จัดซื้อโตะ๊ทำงาน จำนวน 1 ตวั โดยมี
คณุลักษณะ ดังนี ้ 
1) เป็นโตะ๊ทำงานเหล็กสีเทา มีขนาดไม ่
น้อยกว่า กว้าง 120 เซนติเมตร ลึก 60 
เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร  
2) แบบมีลิ้นชักด้านขวา 3 ลิ้นชัก และมี
ลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก มีกุญแจล็อค 

9,500  
 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
(งานส่งเสริม
การเกษตร) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ที่ 382 
รวม 2 รายการ - 19,500 - - - - - - - - - - - - - - 

แบบ ผด.0๒/1 



 

89 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผ 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
    2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 
 

สแกนเนอรส์ำหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ 
แบบท่ี 1 

จัดซื้อสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 1 
จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
17,000 บาท 

17,000  
 

สำนักปลดั อบต. สำนักปลดั อบต. 
(งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ) 

 
 

 

           

หมายเหตุ  :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 162 

2 
 

ชุดโปรแกรมจัดการ
สำนักงาน 

จัดซื้อชุดโปรแกรมจดัการสำนักงานท่ีมี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน  
2 ชุด ราคาชุดละ 12,000 บาท  

24,000  
 

กองคลัง กองคลัง 
(งานบริหาร 
งานคลัง) 

 
 

 

           

หมายเหตุ  :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 177 

3 
 

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตัิการสำหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร ์

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค แบบสิทธิการใช้
งาน ประเภทตดิตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตาม
กฎหมาย จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ
3,800 บาท 

7,600  
 

กองคลัง กองคลัง 
(งานบริหาร 
งานคลัง) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ที่ 177 

แบบ ผด.0๒/1 



 

90 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผ 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
    2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงาน
ประมวลผล  
แบบท่ี 1 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาด ไมน่้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท  
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  
6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสญัญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย กว่า 3.0 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดใ้นกรณีที่ต้อง 
ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน  
1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจำ 
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใด อย่างหนึ่งหรอืดีกว่า ดังนี ้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจร 
หลักท่ีมีหน่วยความจำ ขนาดไม่นอ้ยกว่า 2 GB 
หรือ  

44,000  
 

กองคลัง กองคลัง 
(งานบริหาร 
งานคลัง) 

 

 
 
 

 

           

แบบ ผด.0๒/1 



 

91 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผ 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
    2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 

(ต่อ) 
 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่

ภายในหน่วย ประมวลผลกลางแบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้ หน่วยความจำหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักใน 
การแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลูชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB 
จำนวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

    
 
 

 

           

 

แบบ ผด.0๒/1 



 

92 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผ 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
    2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 

(ต่อ) 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ

ดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  จำนวน 
1 หน่วย 

    
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 177 - 178 

5 
 

เครื่องสำรองไฟฟ้า จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  
จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,800บาท  
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
- มีกำลังไฟฟ้าดา้นนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA  
(600 Watts)  

- สามารถสำรองไฟฟ้าไดไ้ม่น้อยกว่า 15 นาที 

11,600  
 

กองคลัง กองคลัง 
(งานบริหาร 
งานคลัง) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ที่ 179 

 
 

แบบ ผด.0๒/1 



 

93 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผ 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
    2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 
 

เครื่องคอมพวิเตอร์
โน้ตบุ๊กสำหรับงาน
ประมวลผล 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
22,000 บาท โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 
แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หนว่ย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงหรือดีกว่า ดังนี้  
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบCache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 
MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไมน่้อยกว่า 10 
แกนหรือ  
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบCache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 6 
MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า1.8 GHz และมีเทคโนโลยเีพิม่สัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง  

22,000  
 

สำนักปลดั  
อบต. 

สำนักปลดั อบต. 
(งานตรวจสอบ

ภายในและ
ควบคุมภายใน) 

 

 
 
 

 

           

แบบ ผด.0๒/1 



 

94 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผ 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
    2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 

(ต่อ) 
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ

ดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลูชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจไุม่ น้อยกว่า 250 GB จำนวน  
1 หน่วย  
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 
1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบUSB 2.0 หรือ
ดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่
น้อยกว่า 1ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานไดไ้ม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 
802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 

    
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ที่ 185 - 186 

แบบ ผด.0๒/1 



 

95 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผ 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
    2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 
 

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ ์(Ink Tank 
Printer) 

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank 
Printer)  จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
7,500 บาท โดยมคีุณลักษณะพืน้ฐานดังนี้  

- เป็นอุปกรณ์ที่มคีวามสามารถเป็นPrinter, 
Copier, Scanner  และ Faxภายในเครื่อง
เดียวกัน  
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำ สำหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หนา้ต่อนาที 
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สี สำหรบักระดาษ 
A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 
5 ภาพต่อนาที (ipm)  

7,500  
 

สำนักปลดั อบต. สำนักปลดั อบต. 
(งานตรวจสอบ

ภายในและ
ควบคุมภายใน) 

 

 
 
 

 

           

แบบ ผด.0๒/1 



 

96 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผ 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
    2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 

(ต่อ) 
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ) ได ้ 

- มีความละเอียดในการสแกนสงูสุดไม่น้อยกว่า 
1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi  
- มีถาดป้อนอาหารอัตโนมัติ (Auto Document 
Feed)  
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวดำ  
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา  
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
- มีชอ่งเชื่อมตอ่ (Interface) แบบUSB 2.0 หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง  
- มีชอ่งเชื่อมตอ่ระบบเครือข่าย(Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดกีว่า จำนวน
ไมน้่อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่าย 
ไร้สาย WiFi (IEEE 802.11b,g,n) ได ้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
- สามารถใช้ไดก้ับ A4,Letter,Legal และ Custom 

    
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ที่ 186 - 187 

 
 

แบบ ผด.0๒/1 



 

97 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผ 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
    2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 ชุดโปรแกรม

จัดการสำนักงาน 
จัดซื้อชุดโปรแกรมจดัการสำนักงานท่ีมี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด 
ราคาชุดละ 12,000 บาท 

12,000  
 

สำนักปลดั อบต. สำนักปลดั อบต. 
(งานตรวจสอบภายใน

และควบคุมภายใน) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 188 

9 ชุดโปรแกรม 
ป้องกันไวรัส 

จัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส ราคา 700 
บาท ต่อปี (สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ  
1 เครื่อง) จำนวน 1 ชุด 

700 
 

สำนักปลดั อบต. สำนักปลดั อบต. 
(งานตรวจสอบภายใน

และควบคุมภายใน) 
 

 
 
 
 

           

หมายเหตุ  :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 188 

 
 

 
 
 
 

แบบ ผด.0๒/1 



 

98 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผ 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
    2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

ระบบปฏิบตัิการสำหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) 
ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน  
1 ชุด ราคาชุดละ 3,800 บาท 

3,800  
 

สำนักปลดั อบต. สำนักปลดั อบต. 
(งานตรวจสอบ

ภายในและ
ควบคุมภายใน) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ที่ 189 

รวม 10 รายการ - 150,200 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.0๒/1 



 

99 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผ 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
    2.2 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 
 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
สำหรับงาน
ประมวลผล  
แบบที่ 2 

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 
แบบ ที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 น้ิว) 
จำนวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 30,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกว่า 6 
แกนหลกั (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใชค้วามสามารถใน
การประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ 
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใด อย่างหน่ึงหรือดีกว่าดังน้ี  
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจร 
หลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน 

30,000  
 

กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ 
(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบั
การศึกษา) 

 

 
 
 

 

           

 

แบบ ผด.0๒/1 



 

100 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผ 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
    2.2 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 

(ต่อ) 
 

 หน่วยประมวลผลกลางแบบGraphics Processing Unit ท่ี
สามารถใช้ หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิดDDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ 
ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด 
ความจุไม่ น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบUSB 2.0 หรือดีกว่าไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จำนวน 1 หน่วย 

               

หมายเหตุ  :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ที่ 223-225 

 

แบบ ผด.0๒/1 



 

101 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผ 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
    2.2 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 
 

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ7,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี  
– เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็นPrinter, 
Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน  
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพสำหรับกระดาษA4 
ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 
ภาพต่อนาที (ipm)  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ -
สี) ได ้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อย 

7,500  
 

กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ 
(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบั
การศึกษา) 

 

 
 
 

 

           

แบบ ผด.0๒/1 



 

102 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผ 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
    2.2 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 

(ต่อ) 
 กว่า 1,200 x 600 หรือ600x1,200 dpi  

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto 
Document Feed)  
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวดำ  
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 
สำเนา  
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400  
เปอร์เซ็นต ์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งาน
ผ่านเครือข่ายไร้สาย WiFi (IEEE 802.11b,g,n) ได ้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ
Custom 

    
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ที่ 225-226 

 

แบบ ผด.0๒/1 



 

103 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผ 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
    2.2 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 
 

เครื่องสำรองไฟฟ้า จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,800
บาท โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
- มีกำลังไฟฟ้าดา้นนอก ไม่น้อยกว่า1 kVA 
(600 Watts)  
- สามารถสำรองไฟฟ้าไดไ้ม่น้อยกว่า 15 
นาที 

5,800  
 

กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ 
(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบั
การศึกษา) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 225-226 

4 ชุดโปรแกรมจดัการ
สำนักงาน 

จัดซื้อชุดโปรแกรมจดัการสำนักงานท่ีมี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด
ราคาชุดละ 12,000 บาท 

12,000  
 

กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ 
(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบั
การศึกษา) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ที่ 227 

 
 
 

แบบ ผด.0๒/1 



 

104 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผ 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
    2.2 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 ชุดโปรแกรมป้องกันไวรสั จัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส  

ราคา 700 บาท ต่อปี (สำหรับ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 1 เครื่อง)  
จำนวน 1 ชุด 

700  
 

กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ 
(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบั
การศึกษา) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 227 

6 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตัิการสำหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก 
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง
ตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด ราคา  
ชุดละ 3,800 บาท 

3,800  
 

กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ 
(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบั
การศึกษา) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ที่ 228 

รวม 6 รายการ - 59,800 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 

แบบ ผด.0๒/1 



 

105 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผ 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
    2.3 แผนงานสาธารณสขุ 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 
 

เครื่องสำรองไฟฟ้า  
ขนาด 800 VA 

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด800 VA 
จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 
บาท โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
- มีกำลังไฟฟ้าดา้นนอกไม่น้อยกว่า
800 VA (480 Watts)  
- สามารถสำรองไฟฟ้าไดไ้ม่น้อยกว่า 
15 นาที 

2,500  
 

กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ 
(งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ที่ 259 
รวม 1 รายการ - 2,500 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.0๒/1 



 

106 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผ 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
    2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 
 

เครื่องพิมพ์
เลเซอร ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว-ดำ ชนิด Network 
สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ  
54,000 บาท โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
1) มีความละเอียดในการพิมพไมน่้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
2) มีความเร็วในการพิมพสำหรับกระดาษA4 ไม่น้อยกว่า 35 
หน้าต่อนาที (ppm)  
3) มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษA3 ไม่น้อยกว่า 18 
หน้าต่อนาที (ppm)  
4) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
5) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบUSB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
7) มีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
8) สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 

54,000  
 

กองช่าง กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ที่ 356 
รวม 1 รายการ - 54,000 - - - - - - - - - - - - - - 

 

แบบ ผด.0๒/1 



 

107 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผ 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
    2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 
 

เครื่องสำรองไฟฟ้า จดัซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 
จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ  
5,800 บาท 

11,600  
 

กองช่าง กองช่าง 
(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบั
อุตสาหกรรมและ

การโยธา) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ที่ 340 

2 สแกนเนอร ์ จัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ
เอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง  
ราคาเครื่องละ 3,200 บาท 

3,200  
 

กองช่าง กองช่าง 
(งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบั
อุตสาหกรรมและ

การโยธา) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ที่ 341 

รวม 2 รายการ - 14,800 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 

แบบ ผด.0๒/1 



 

108 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผ 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
    3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 เครื่องสูบน้ำแบบ 

ท่อสูบน้ำพญานาค 
ขนาด 6 นิ้ว 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค 
ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 26,215 บาท โดยมีคณุลักษณะสังเขป
ดังนี ้ 
- เครื่องสูบน้ำพร้อมท่อแบบท่อสูบน้ำ
พญานาค  
- ท่อรอบเร็วสแตนเลส ขนาด 6 นิ้วยาว  
6 เมตร  
- เครื่องยนต์เบนซิน 

52,430  
 

สำนักปลดั อบต. สำนักปลดั อบต. 
(งานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภยั) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ที่ 206 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด.0๒/1 



 

109 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผ 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
    3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 เครื่องสูบน้ำ 

แบบท่อสูบน้ำ
พญานาค  
ขนาด 8 น้ิว 

จัดซ้ือเครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาคขนาด 8 น้ิว จำนวน 
2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 96,800 บาท โดยมีคุณลักษณะ
สังเขปดังนี้  
- เป็นท่อสูบน้ำแบบท่อพญานาค ขนาด  8 น้ิว ชนิดเพลาใน
หัวโต  
- ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ แบบสูบนอน ระบายความ
ร้อน ด้วยน้ำ  
- มีกำลังไม่น้อยกว่า 11 แรงม้าท่ี 2,400 รอบต่อนาที  
- ชนิดระบบการเผาไหม้แบบไดเร็คอินเจคชั่น  
- ขนาดท่อสูบน้ำมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 น้ิว ความ
ยาว ไม่น้อยกว่า 6 เมตร  
- ตัวท่อสูบน้ำทำด้วยสแตนเลสแท้เส้นผ่าศูนย์กลางของ
แกนเพลา ไม่น้อยกว่า 1 น้ิว  
- ตัวเครื่องติดต้ังบนแท่นเหล็กหนาแข็งแรงขับเคลื่อนด้วย
ระบบมู่เลย์และสายพาน  
- อุปกรณ์ประกอบ  
(1) แท่นเหล็กเพื่อติดต้ังเครื่องสูบน้ำ มีล้อสำหรับเคลื่อนย้าย  
2 ล้อ ขนาดกระทะล้อไม่น้อยกว่า 14 น้ิว  
(2) สายส่งน้ำชนิดผ้าใบ ขนาด 8 น้ิว ยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร 

193,600  
 

สำนัก 
ปลัด อบต. 

สำนักปลัด อบต. 
(งานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 207 
รวม 2 รายการ - 246,030 - - - - - - - - - - - - - - 

แบบ ผด.0๒/1 



 

110 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผ 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

4. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
    4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 เครื่องอัดจารบ ี จัดซื้อเครื่องอัดจารบี จำนวน 1 เครื่อง 

ราคาเครื่องละ 24,500 บาท 
24,500  

 
สำนักปลดั อบต. สำนักปลดั อบต. 

(งานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภยั) 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ที่ 208 
รวม 1 รายการ - 24,500 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.0๒/1 



 

111 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผ 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

5. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
    5.1 แผนงานสาธารณสขุ 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 เครื่องวัดความดัน

โลหิต 
จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิติ จำนวน  
2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,000 บาท  
โดยมีคณุลักษณะสังเขป ดังนี ้
1. ระบบ Intellisense เป็นระบบอตัโนมัติ  
ปรับระดับความดันลม ให้เหมาะสมกับ
ผู้ใช้งาน   
2. สญัลักษณ์แสดงเมื่อพันผ้าพันแขนอย่าง
ถูกต้อง  
3. สญัลักษณ์แสดงเมื่อมีความดันโลหิตสูง
เกินค่ามาตรฐาน 135/85 มม. ปรอท  
4. สญัลักษณ์แสดงเมื่อมีการเคลื่อนไหว
ขณะวัดความดัน ควรทำการวัดใหม่อีกครั้ง 
5. แสดงผลการวัดครั้งล่าสุดที่วัดได้  
(มี memory)  
6. ผ้าพันแขนขนาด 22-32 cm  
7. รับประกันสินค้า 5 ปี (ตัวเครื่อง) 

6,000  
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

(งานโรงพยาบาล) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ที่ 262 

 

แบบ ผด.0๒/1 



 

112 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผ 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

5. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
    5.1 แผนงานสาธารณสขุ 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 เครื่องวัด

ออกซิเจน 
ปลายนิ้ว 

จัดซื้อเครื่องวัดออกซเิจนปลายนิ้ว เครื่องวัด ออกซิเจน 
ในเลือดแบบหนีบนิ้ว หน้าจอ OLED จำนวน 2 เครื่อง  
ราคาเครื่องละ 1,500 บาท โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี ้ 
1. ใช้สำหรับตรวจวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนใน
เลือด (SpO2) และอตัราการเต้นของหัวใจ (Pulse Rate)  
โดยหนีบวดัที่บริเวณปลายนิ้วมือ  
2. การแสดงผลของค่าออกซิเจน : 70 ~ 100%,  
ความแม่นยำ +-2%  
3. สามารถจับสัญญาณชีพจรได้ในช่วง 25-250 ครั้ง/
นาที  
4. เหมาสำหรับใช้ที่บ้านและตามสถานพยาบาล สามารถ
ใช้ได้ ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก  
5. ใช้แบตเตอรี่แอลคาไลน์ AAA 1.5V (2 ก้อน)  
6. ใช้งานง่าย ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สะดวกพกพา  
7. มีสญัลักษณ์เตือนแบตเตอรี่อ่อนท่ีหน้าจอ  
8. เครื่องจะดับเองอัตโนมัติ ถ้าไมม่ีสัญญาณ 

3,000  
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

(งานโรงพยาบาล) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ที่ 263 

แบบ ผด.0๒/1 



 

113 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผ 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

5. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
    5.1 แผนงานสาธารณสขุ 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 ชุดเครื่องช่วยหายใจ

แบบมือบีบ AmbuBag 
จัดซื้อชุดเครื่องช่วยหายใจแบบมือบีบ AmbuBag  
ของผู้ใหญ ่จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 3,000 
บาท โดยมีคณุลักษณะสังเขป ดังนี ้ 
1. ถุงลมซลิิโคน ขนาด 1,500 มล. พร้อมวาล์ว
และข้อต่อ 1 ชุด  
2. หน้ากากซลิิโคน (MASK) เบอร ์5  
3. ถุงสำรองออกซิเจน (Oxygen reservoir  
bag) ทำจาก พีวีซี ขนาด 2,500 มล. พร้อม 
ข้อต่อวาล์ว 1 ชุด  
4. สายออกซเิจน 1 เส้น  
5. Airway จำนวน 3 ช้ิน ขนาด 80, 90 และ 
100 mm   
6. กล่องบรรจุ 1 ใบ 

6,000  
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

(งานโรงพยาบาล) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ที่ 264 
รวม 3 รายการ - 15,000 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 

แบบ ผด.0๒/1 



 

114 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผ 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

6. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
    6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม ้ จัดซื้อเครื่องตดัแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว 

จำนวน 2 เครื่องละ 18,900 บาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  
1) เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้
เครื่องยนต์แบบมือถือ  
2) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ  
3) ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า  
21 ซีซ ี 
4) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.9 แรงม้า 
5) ใบมีดตดัขนาดไม่น้อยกว่า 29.5 นิ้ว 

37,800  
 

กองช่าง กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ที่ 355 

รวม 1 รายการ - 37,800 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 

แบบ ผด.0๒/1 



 

115 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผ 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

6. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
    6.2 แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 ตู้เย็น จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จำนวน  

1 ตู้ สำหรับจดัเก็บวัคซีนป้องกันโรค 
พิษสุนัขบ้า (Rabies) และเวชภัณฑ์อ่ืนๆ  
ให้มีคุณภาพตามระบบห่วงโซ่ความเย็น 
จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 18,500 
บาท โดยมีคณุลักษณะสังเขป ดังนี้  
1) ขนาดที่กำหนดเป็นความจภุายในขั้นต่ำ 
2) เป็นรุ่นท่ีได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 
5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
3) ไดร้ับการรับรองมาตรฐาน มอก. 

18,500  
 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
(งานส่งเสริม
การเกษตร) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ที่ 355 

รวม 1 รายการ - 18,500 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 

แบบ ผด.0๒/1 



 

116 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผ 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

7. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ 
    7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 เทปวัดระยะล้อเลื่อน จัดซื้อเทปวัดระยะล้อเลื่อน จำนวน  

1 เครื่อง โดยมีคณุลักษณะสังเขป ดังนี้  
1) ล้อวัดระยะทางสามารถวัดระยะทางได้ถึง 
10 กิโลเมตร   
2) วัดระยะได้ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลัง  
3) มีระบบเบรคควบคุมที่มือจับ  
4) มีขาตั้งยันพ้ืนในขณะหยุดนิ่ง 

7,500  
 

กองช่าง กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ที่ 355 

รวม 1 รายการ - 7,500 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 

 
 

แบบ ผด.0๒/1 



 

117 แผนดำเนินงานขององค์การบรหิารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
ที่อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
1. ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
    1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 
 

รถดับเพลิง จัดซื้อรถดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร 
จำนวน 1 คัน ราคาคันละ 9,500,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้ 
- มีถังบรรจุน้ำ/ถังบรรจุโฟมในตัว 
- ติดต้ังเครื่องสูบน้ำดับเพลิงขับด้วยกำลงัจากเครื่องยนต์ของตัว
รถ ส่งผ่านกำลังโดยชุดถา่ยทอดกำลัง พร้อมมีระบบผสมโฟม 
- มีแท่นปืนฉีดน้ำ/โฟม 
- มีอุปกรณ์ดับเพลิง/กู้ภัย  
- มีชุดม้วนสายดับเพลิงและอปุกรณ์ดับเพลิงครบถ้วน 
- ชุดตู้รถดับเพลิงและชุดถังบรรจุน้ำ/ถังบรรจุโฟม เป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพสูง 
- ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 
- ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
- ราคานี้เป็นราคารวมอุปกรณ์ครบชุดแล้ว 

9,500,000  
 

อบต.ละหาร สำนักปลดั อบต. 
(งานป้องกันภัย         

ฝ่ายพลเรือน 
และ 

ระงับอัคคีภัย) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. อนุมัติให้กันเงิน ในคราวประชุมสภาฯ สมยัวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 29 กันยายน 2563 
                 2. อนุมัติใหข้ยายเวลาเบิกจ่าย ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 3 วันท่ี 30 สิงหาคม 2564 

รวม 1  รายการ - 9,500,000 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 

แบบ ผด.0๒/1 



 

118 แผนดำเนินงานขององค์การบรหิารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 
 

รถบรรทุกขยะ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คนั 
ราคาคันละ 2,400,000 บาท 
- รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี 
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
170 กิโลวตัต์ แบบอัดท้าย 
(บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์   
สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒) 
 

4,800,000  
 

กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ 
(งานกำจัดขยะ 

มูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าที่ 18 ลำดับที่ 1 
                 2. อนุมัติใหก้ันเงิน ในคราวประชุมสภา สมัยสามญั ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 1 วันท่ี 14 สิงหาคม 2564 

1  รายการ - 4,800,000 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 

แบบ ผด.0๒/1 



 

119 แผนดำเนินงานขององค์การบรหิารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
ที่อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
2. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
    2.1 แผนงานสาธารณสขุ 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 
 

เครื่องพ่นหมอกควัน จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 59,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะสังเขป ดังนี้ 
1) ปริมาณการพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 
ลิตร ต่อช่ัวโมง 
2) ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 
3) กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า 
 

118,000  
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

กองสาธารณสุขฯ 
(งานบริการ

สาธารณสุขและ 
งานสาธารณสุขอื่น) 

 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หน้าที่ 18 ลำดับที่ 2 
                 2. อนุมัติใหก้ันเงิน ในคราวประชุมสภา สมัยสามญั ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 1 วันท่ี 14 สิงหาคม 2564 

1  รายการ - 118,000  - - - - - - - - - - - - - - 

 

 
 

แบบ ผด.0๒/1 


