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ช่ือโครงการ  งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ตามแผน

เล่มแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561-2564
  -แผนงานเคหะและชุมชน

1 โครงการติดต้ังเสียงตามสาย แบบมีสาย - ม.1        500,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

2 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้้า - หมู่ท่ี 1 
กลุ่มบ้านน้้าโอบ ฝ่ังซ้าย 155 เมตร

       465,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

3 โครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม .2 -
หมู่บ้านธารทิพย์ ซ.4 ประมาณ 4*150 เมตร

       300,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

4 โครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม .2 -
หมู่บ้านธารทิพย์ ซ.3 ประมาณ 4*150 เมตร

       300,000         453,335.00 ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล .ม.2 --หมู่บ้านธาร
ทิพย์ ซ้ายมือ ซ.2 ประมาณ 6*150 เมตร 
(บ้านครูอุ้ย)

       550,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล .ม.3 ซอยหลัง
โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก กลุ่มบ้านครูวรรณธนา
 ต่อโครงการเดิมประมาณ 5*35 เมตร

       150,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

7 โครงการติดต่อและประสานงานการขยายเขต
ไฟฟ้า - ม.4 ซอยบ้าน อ.ไพศาล 2,500 เมตร

       500,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

8 โครงการติดต่อและประสานงานการขยายเขต
ไฟฟ้า - ม.4 ซอยอยู่ดีมีสุข ซอย 2

       500,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

9 โครงการติดต้ังเสียงตามสาย แบบมีสาย - ม.4 
ภายในหมู่บ้าน

       500,000         214,000.00 ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5 (ท้าต่อเน่ือง 3 
ปีๆละ 300 เมตร) จาก รพ.สต.หินลับ ไปกลุ่ม
โค้งเขา

       650,000         488,000.00 ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

11 โครงการจัดหาและติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ - ม.5 ทุกซอยในหมู่บ้าน

       700,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 -กลุ่มบ้านนาย
สาคร 4*65 เมตร

    1,690,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 -ซอยบ้านนาย
โสภณ คัมภิรานนท์ 4*200 เมตร

       500,000         487,000.00 ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 -ซอยกลุ่มบ้าน
นายชัยยนต์ ทับเทศ, ป้านาง 4*300 เมตร

       750,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

ส่วนท่ี 3 ผลการด าเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คร้ังท่ี 2 (เมษายน-กันยายน 2561)

รายละเอียดโครงการท่ีได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2561
ท่ี

การเบิกจ่าย ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ
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ช่ือโครงการ  งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ตามแผน

ส่วนท่ี 3 ผลการด าเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คร้ังท่ี 2 (เมษายน-กันยายน 2561)

รายละเอียดโครงการท่ีได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2561
ท่ี

การเบิกจ่าย ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ

15 โครงกาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.7 -ซอย
ซับตาเพ็ง กลุ่มบ้านนายพงษ์พันธ์ ทันทอง

       150,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 -ทางเข้าวัด
ป่ินแก้ว ประมาณ 4*120 เมตร (บ้านนายแอร์)

       300,000         446,000.00 ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

17 โครงการติดต่อและประสานงานการขยายเขต
ไฟฟ้า - ม.8 กลุ่มบ้านนายบุญมา ถึงกลุ่มบาน
นางจรรยา ศรีสลุง ประมาณ 400 เมตร

       500,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

18 โครงการติดต่อและประสานงานการขยายเขต
ไฟฟ้า - ม.9 กลุ่มบ้านนายบุญ ประมาณ 200 
เมตร

       500,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

19  โครงการจัดหาและติดต้ังเคร่ืองออกก้าลังกาย -
หมู่ท่ี 9 (ต่อเน่ือง 2 ปี) รพ.สต.เก่า

       500,000         300,000.00 ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า - ม.9 บ้านแก่ง
หรุ (ท้าต่อเน่ือง 4 ปีๆละ 300 เมตร)

       900,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 (ท้าต่อเน่ือง 
4 ปีๆละ 200 เมตร) กลุ่มบ้านผู้ใหญ่ถึงวัดซับอิจิ

       600,000         488,000.00 ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

22  โครงการเจาะบ่อบาดาล เพ่ือท้าประปา - ม.10
 กลุ่มบ้านนายค้า บุญศิริ ถึงกลุ่มบ้านนายทอง

       600,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

23 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.11 บ้านคุณวิเชียร
 นิลเลิศ 4*70 เมตร

       175,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

24 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.11 บ้านคุณกนก
ถึงบ้านป้าชูศรี 4*50 เมตร

       120,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

25 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.11 บ้านคุณ
สมควรถึงบ้านคุณอ้านวย 4*50 เมตร

       120,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

26 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.12 กลุ่มบ้าน
ผู้ใหญ่ 6*100 เมตร

       380,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

27 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.12 เข้าโครงการ
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ

       500,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

28 โครงการติดต่อและประสานงานการขยายเขต
ไฟฟ้า - ม.13 กลุ่มบ้านผาแดง

       800,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

29 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังแชมเปญ - 
ม.13 กลุ่มบ้านหนองใหญ่ กลุ่มบ้านป้าทอง มี
แสง ถึงกลุ่มบ้านลุงเมฆ

       300,000           64,183.00 ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01
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ช่ือโครงการ  งบประมาณ
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30 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจ้าหมู่บ้าน - หมู่
ท่ี 13 ลานวัดท่าเสา

       500,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

31  โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด ม.1-13        500,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

32  โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ม.1-13     1,300,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

33 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้า/คลอง/ล้าราง
สาธารณะ/ล้าน้้า/สระน้้า/หน้าฝาย ฯลฯ ม.1-13

    1,000,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

34 โครงการสร้างศูนย์จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ 1 อบต. 1
 ต้าบล

       300,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

 -แผนงานการศึกษา
35  โครงการอาหารกลางวัน ศพด. สังกัด อบต.

มวกเหล็ก
       580,000 ท่ี 1.การพัฒนา

คุณภาพชีวิตฯ
ผ.01

 โครงการจัดหาส่ือการเรียนการสอน(วัสดุรายหัว)          70,000 ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

36  โครงการอาหารเสริม(นม) ส้าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 3 แห่ง และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ท้ัง 
4 แห่ง

    2,190,000         836,038.66 ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

37 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย            5,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

38  โครงการเฝ้าระวังติดตามภาวะโภชนาการ            3,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

39  โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค            1,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

40  โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกาย            5,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

41  โครงการป้องกันโรคติดต่อ          10,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

42  โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์            5,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

43  โครงการหนูรักประชาธิปไตย            1,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

44  โครงการพบกันสวัสดี               200                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

        569,100.00
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45  โครงการหนูช่วยประหยัด            1,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

46  โครงการวันเด็กแห่งชาติ        100,000           80,000.00 ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

47  โครงการส่งเสิรมการเรียนรู้นอกสถานท่ี          60,000           41,710.00 ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

48  โครงการส่งเสิรมศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถ่ิน

           5,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

49  โครงการเด็กไทยก้าวสู่อาเซียน            5,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

50  โครงการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ด้าน               500                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

51  โครงการวันไหว้ครู            2,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

52  โครงการวันเข้าพรรษา            3,000             3,000.00 ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

53  โครงการวันแม่แห่งชาติ          50,000             3,000.00 ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

54  โครงการวันลอยกระทง            5,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

55  โครงการฝึกอบรม/สัมมนา พัฒนาความรู้          60,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

56  โครงการอบรมการใช้หลักสูตร          20,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

57  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

         60,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

58  โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา          15,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

59  โครงการตรวจสุขภาพประจ้าปีของบุคลากร 
ศพด.

         10,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

60  โครงการปรับปรุงต่อเติมตกแต่งอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

       250,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

61  โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        300,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

62  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในและภายนอก
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

         30,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01



14

ช่ือโครงการ  งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ตามแผน

ส่วนท่ี 3 ผลการด าเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คร้ังท่ี 2 (เมษายน-กันยายน 2561)

รายละเอียดโครงการท่ีได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2561
ท่ี

การเบิกจ่าย ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ

63  โครงการซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

         10,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

64  โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ สนับสนุนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้

         60,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

65  โครงการจัดท้าแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก          10,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

66  โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ท้ัง 3 แห่ง

       300,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

67  โครงการประกับคุณภาพภายในศูย์พัฒนาเด็กเล็ก          10,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

68  โครงการเย่ียมบ้านเด็กปฐม ศพด.            2,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

69  โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ปกครองเด็กปฐมวัย          20,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

70  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน   10,902,000 ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.02 
เปล่ียนแปลง

 (*เล่มแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561-2564
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1)

 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการจ้างครูสอน        700,000 ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านหมาก - โครงการจ้างครู
ขาดแคลน จ้านวน 3 อัตรา

       468,000 ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.02 
เปล่ียนแปลง

(*เล่มแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561-2564
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1)

อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)  -
 โครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริม

       312,000 ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.02 
เปล่ียนแปลง

 (*เล่มแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561-2564
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1)

71  อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน          25,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

72  โครงการส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียน          30,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

     3,204,640.00
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ช่ือโครงการ  งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ตามแผน

ส่วนท่ี 3 ผลการด าเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คร้ังท่ี 2 (เมษายน-กันยายน 2561)

รายละเอียดโครงการท่ีได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2561
ท่ี

การเบิกจ่าย ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ

73  อุดหนุนโครงการค่ายภาษาอังกฤษ          20,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

74  อุดหนุนโครงการขับเคล่ือนขยายผลปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

         30,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

75  โครงการพัฒนาบุคลากรคุณภาพ        360,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

76  โครงการส่งเสริมเยาวชนคนเก่ง          50,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

77  อุดหนุนโครงการค่ายภาษาอังกฤษพร้อมก้าวสู่
โลกอาเซียน

         20,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

78  อุดหนนุโครงการสนับสนุนส่ือการเรียนการสอน          30,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

79  โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนท่ีดี        100,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

80  โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ ส้านักงาน        100,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

81 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.
มวกเหล็กคัพ

       250,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

82 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา          65,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

 -แผนงานสาธารณสุข
83 โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ิน        300,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา

คุณภาพชีวิตฯ
ผ.01

84 โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ/เร้ือรัง        250,000           85,500.00 ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

85 โครงการปรับปรุงภาพลักษณ์ รพ.สต.หินลับ        700,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

86 โครงการ อบต.มวกเหล็กร่วมใจพัฒนาสุขภาพ
อนามัยฯ

       700,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

87 โครงการต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย        500,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

88 โครงการตรวจสุขภาพประจ้าปี        500,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

 -แผนงานสังคมสงเคราะห์
89 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ - ม.4          50,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา

คุณภาพชีวิตฯ
ผ.01
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ช่ือโครงการ  งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ตามแผน

ส่วนท่ี 3 ผลการด าเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คร้ังท่ี 2 (เมษายน-กันยายน 2561)

รายละเอียดโครงการท่ีได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2561
ท่ี

การเบิกจ่าย ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ

90 โครงการพัฒนาอาชีพแพทย์แผนไทยและกลุ่ม
ผู้สูงอายุ - ม.8

         50,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

91 โครงการฝึกอบรมอาชีพสารพัดช่างให้แก่ชาวบ้าน
 เช่น ช่างไม้ ฯลฯ - ม.13

       300,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

92 โครงการพัฒนาคุณภาพน้้าด่ืมชุมชน ม.7        100,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

93 โครงการส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน          80,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

94 โครงการสนับสนุนการด้าเนินงานสภาเด็กและ
เยาวชน

         20,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

95 โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)

       300,000           83,950.00 ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

96 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้าน
การสหกรณ์เพ่ือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

         50,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

97 โครงการเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์        180,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

98 โครงการสนับสนุนการด้าเนินงานของกลุ่ม
องค์กรสตรี อบต.มวกเหล็ก

         50,000           20,000.00 ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

99 โครงการสนับสนุนชมรม อาสาสมัครพัฒนา
สังคมฯช่วยเหลือคนพิการ อบต.มวกเหล็ก

         30,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

100 โครงการอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ อบต.มวกเหล็ก          70,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

101 โครงการจัดซ้ือและติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ
ศูนย์บริการคนพิการ อบต.มวกเหล็ก

         23,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

102 โครงการบ้าบัดทุกข์ บ้ารุงสุขแบบ ABC          30,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

103 โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มสหกรณ์ในต้าบล
มวกเหล็ก

       100,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

104 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเช้ือ HIV        300,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

105 โครงการปรับปรุงทางลาด, ท่ีจอดรถ และ
ห้องน้้าส้าหรับคนพิการ

       100,000         300,000.00 ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

106 โครงการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการองค์การ
บริหารส่วนต้าบลมวกเหล็ก

       200,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

107 โครงการอุดหนุนและส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร ประจ้าต้าบล

         50,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01
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ช่ือโครงการ  งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ตามแผน

ส่วนท่ี 3 ผลการด าเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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การเบิกจ่าย ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ

108 โครงการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิตพืชไร่          50,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

109 โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ          30,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

110 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์          50,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

111 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์          50,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

112 โครงการส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน          50,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

113 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว(ร้ัวกินได้)        500,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

114 โครงการก่อสร้างโรงเรือนโปร่งแสงเพ่ือตาก
พืชผลทางการเกษตร - หมู่ท่ี 7 บ้านหลังเขา

       400,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

115 โครงการส่งเสริมด้านการเกษตรเช่นสนับสนุน
พันธ์ุพืช / สัตว์

       300,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

116 โครงการเกษตร พืชผัก สัตว์เล้ียง          50,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

 -แผนงานบริหารท่ัวไป
117 โครงการฝึกอบรม ทบทวน การซ้อมแผนป้องกันฯ        500,000         349,850.00 ท่ี 1.การพัฒนา

คุณภาพชีวิตฯ
ผ.01

118 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลส้าคัญ

       200,000           91,936.00 ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

119 โครงการปกป้องสถาบัน        100,000           30,000.00 ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

120 โครงการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด        200,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

121 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนและ
ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน(กู้ชีพ-กู้ภัย)

       150,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

 -แผนงานงบกลาง
122  รายจ่ายตามข้อผูกพัน        350,000         350,000.00 ท่ี 1.การพัฒนา

คุณภาพชีวิตฯ
ผ.01

123  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม        285,000         361,914.00 ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

124  เงินบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการถ่ายโอน            6,000             5,424.00 ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01
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ช่ือโครงการ  งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ตามแผน

ส่วนท่ี 3 ผลการด าเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คร้ังท่ี 2 (เมษายน-กันยายน 2561)

รายละเอียดโครงการท่ีได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2561
ท่ี

การเบิกจ่าย ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ

125  เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ิน (กบท.)

       325,000         304,000.00 ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

126  ส้ารองจ่าย        800,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

 -แผนงานบริหารท่ัวไป
127 โครงการอุดหนุนอบรมค่ายพลังใจห่างไกลยา

เสพติดอ้าเภอมวกเหล็ก
         90,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา

คุณภาพชีวิตฯ
ผ.02

 -แผนงานการศึกษา/แผนเคหะและชุมชน
128 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา68(บ้านเหวลาด) หมู่ท่ี 4 
บ้านเหวลาด

5,900,000                           -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.03

 -แผนงานเคหะและชุมชน
129 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ 

บริเวณวัดบ้านหมาก หมู่ท่ี 1 บ้านหมาก
4,000,000                           -   ท่ี 1.การพัฒนา

คุณภาพชีวิตฯ
ผ.03

130 โครงการขยายไหล่ทางถนน พร้อมวางท่อระบาย
น้้า ม.1 - ซอยศาลเจ้าพ่อท้ัง 2 ฝ่ัง

    2,000,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.03

131 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาวแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ทางเข้าหมู่ท่ี 3 บ้านมวกเหล็ก ถึงศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพมิชช่ัน

4,500,000                           -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.03

132 โครงการบดอัดถนนลูกรัง หมู่ท่ี 3 บ้านมวกเหล็ก
 จาก ม.3 บริเวณแผงขายผลไม้ ไป ม.5 บ้าน
เหวลาด ถึงสถานีรถไฟหินลับ

5,000,000                           -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.03

133 โครงการบดอัดถนนดินและลงลูกรัง หมู่ท่ี 6 
บ้านซับประดู่

4,800,000                           -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.03

134 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาวแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ซอยซับตาเพ็ง หมู่ท่ี 7 บ้านหลังเขา

9,000,000                           -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.03

135 โครงการข้ึนรูปถนนลูกรัง หมู่ท่ี 8 บ้านโชคชัย
พัฒนา กลุ่มบ้านนายประมง (ฝ่ังวงแหวน
ตะวันออก)

2,500,000                           -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.03

136 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า พร้อมตะแกรง 
หมู่ท่ี 8 บ้านโชคชัยพัฒนา กลุ่มบ้านคุณสมบัติ 
ถึง กลุ่มบ้านนางบินตา

2,250,000                           -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.03

137 โครงการก่อสร้างถนนดินและลงลูกรัง หมู่ท่ี 10 
บ้านซับอิจิ บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน  ถึง วัดซับอิ
จิ/บ้านบุญเจิม

4,500,000                           -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.03
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ช่ือโครงการ  งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ตามแผน

ส่วนท่ี 3 ผลการด าเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คร้ังท่ี 2 (เมษายน-กันยายน 2561)

รายละเอียดโครงการท่ีได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2561
ท่ี

การเบิกจ่าย ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ

138 โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้้าด่ืม รพ.สต.บ้านหิน
ลับ หมู่ท่ี 12 บ้านเขาไม้เกวียน

2,000,000                           -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.03

139 โครงการก่อสร้างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตาม
รอยพ่อหลวง หมู่ท่ี 12 บ้านเขาไม้เกวียน
ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์, บ้านพัก, ห้องสุขา, 
สนามกีฬา และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ.

4,500,000                           -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.03

 -แผนงานการศึกษา/เคหะและชุมชน
140 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา68(บ้านเหวลาด) หมู่ท่ี 4 
บ้านเหวลาด

5,900,000                           -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.05

 -แผนงานเคหะและชุมชน
141 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ 

บริเวณวัดบ้านหมาก หมู่ท่ี 1 บ้านหมาก
4,000,000                           -   ท่ี 1.การพัฒนา

คุณภาพชีวิตฯ
ผ.05

142 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
7 บ้านหลังเขา บริเวณถนนสายตรงข้ามบ้าน
ผู้ใหญ่

1,994,000                           -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.05

143 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
7 บ้านหลังเขา บริเวณเส้นทางข้างบ้านตาจันทร์

1,834,000                           -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.05

144 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
7 บ้านหลังเขา บริเวณเจเอฟาร์ม

1,994,000                           -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.05

145 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
7 บ้านหลังเขา บริเวณวัดป่ินแก้ว

1,830,000                           -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.05

146 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
10 บ้านซับอิจิ บริเวณทางแยกเข้าวัดซับอิจิ

1,994,000                           -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.05

เล่มแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561-2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1
 -แผนงานเคหะและชุมชน

147 โครงการก่อสร้างหอถังโครงเหล็ก พร้อมถังพีวีซี 
4 ลูก พร้อมติดต้ังซัมเมอร์ส พร้อมท่อประปาท้ัง
ระบบ ระบบไฟฟ้าท้ังระบบ ครบชุด บริเวณกลุ่ม
บ้านนางสะอ้ิง

       450,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

 -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
148 โครงการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชน        300,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา

คุณภาพชีวิตฯ
ผ.01
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ช่ือโครงการ  งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ตามแผน

ส่วนท่ี 3 ผลการด าเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คร้ังท่ี 2 (เมษายน-กันยายน 2561)

รายละเอียดโครงการท่ีได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2561
ท่ี

การเบิกจ่าย ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ

 -แผนงานสังคมสงเคราะห์
149 โครงการซ่อมสร้างบ้านให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ 

ผู้ยากไร้ท่ีประสบปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัย
       500,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา

คุณภาพชีวิตฯ
ผ.01

150 โครงการจัดต้ังและพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง

    1,200,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

151 โครงการจัดงานวันครอบครัว        400,000           50,000.00 ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

152 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ        400,000         135,800.00 ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

153 จัดต้ังและส่งเสริมการด้าเนินงานโรงเรียน
ผู้สูงอายุ อบต.มวกเหล็ก

       800,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

154 โครงการส่งเสริมการจัดท้าแผนชุมชน/หมู่บ้าน        130,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01 
เปล่ียนแปลง

155 โครงการช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส        300,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01 
เปล่ียนแปลง

156 โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของ
กลุ่มผู้สูงอายุ

    1,300,000         295,500.00 ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01 
เปล่ียนแปลง

157 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

       800,000         200,000.00 ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01 
เปล่ียนแปลง

158 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ผู้น้าชุมชน/ ผู้บริหาร/
สมาชิกสภาท้องถ่ิน/ผู้น้ากลุ่มชมรมเพ่ือ
สาธารณประโยชน์

       800,000         210,200.00 ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01 
เปล่ียนแปลง

159 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มี
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

       200,000           39,950.00 ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01 
เปล่ียนแปลง

160 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ/แหล่งท่องเท่ียว/ปรับปรุง 
ทัศนียภาพและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาภาวะโลก
ร้อน

       400,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01 
เปล่ียนแปลง

161 โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและส่งเสริมการด้ารงชีวิตตาม
ขนบธรรมเนียมอันดีงาม

       500,000         100,000.00 ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01 
เปล่ียนแปลง

162 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่
คนพิการหรือผู้ป่วยเอดส์หรือผู้ยากไร้

       500,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01 
เปล่ียนแปลง
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ช่ือโครงการ  งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ตามแผน

ส่วนท่ี 3 ผลการด าเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คร้ังท่ี 2 (เมษายน-กันยายน 2561)

รายละเอียดโครงการท่ีได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2561
ท่ี

การเบิกจ่าย ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ

163 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้าน
การสหกรณ์เพ่ือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

       200,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01 
เปล่ียนแปลง

164 โครงการผลิตน้้าด่ืมให้ประชาชนผู้ประสบปัญหา
ขาดแคลนน้้า

       800,000         163,309.00 ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01 
เปล่ียนแปลง

165 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท้าแผน
ชุมชน

       130,000           20,000.00 ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01 
เปล่ียนแปลง

166 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์        200,000         133,000.00 ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01 
เปล่ียนแปลง

167 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ     9,000,000      7,528,100.00 ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01 
เปล่ียนแปลง

168 เบ้ียยังชีพคนพิการ     2,500,000      2,223,200.00 ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01 
เปล่ียนแปลง

 -แผนงานสาธารณสุข
169 อุดหนุนโครงการ อสม.        195,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา

คุณภาพชีวิตฯ
ผ.02

170 อุดหนุนส้าหรับการด้าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข

       260,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.02

 -แผนงานการศึกษา
171 เงินอุดหนุนเอกชน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่ม

สตรี อบต.มวกเหล็ก
       100,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา

คุณภาพชีวิตฯ
ผ.02 
เปล่ียนแปลง

 -แผนงานเคหะและชุมชน
172 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้า กลุ่มบ้านซับตาเพ็ง 

หมู่ท่ี 7 บ้านหลังเขา
880,000                              -   ท่ี 1.การพัฒนา

คุณภาพชีวิตฯ
ผ.03

 -แผนงานการศึกษา
173 โครงการรับสมัครเด็กเข้าเรียน -               -                     ท่ี 1.การพัฒนา

คุณภาพชีวิตฯ
ผ.06

174 โครงการผักสวนครัวหนูปลูกได้ -               -                     ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.06

175 โครงการประเมินพัฒนาการ EQ -               -                     ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.06

 -แผนงานสังคมสงเคราะห์
176 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการบริการดูแล

ระยะยาวส้าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง
-               -                     ท่ี 1.การพัฒนา

คุณภาพชีวิตฯ
ผ.06

177 สนับสนุนการด้าเนินงานศูนย์ร่วมสุข -               -                     ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.06
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ช่ือโครงการ  งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ตามแผน

ส่วนท่ี 3 ผลการด าเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คร้ังท่ี 2 (เมษายน-กันยายน 2561)

รายละเอียดโครงการท่ีได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2561
ท่ี

การเบิกจ่าย ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ

เล่มแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561-2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1
  -แผนงานสาธารณสุข

178 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

110,000                 45,000.00 ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.01

 -แผนงานเคหะและชุมชน
179 โครงการบูรณาการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ

ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อ้าเภอ
มวกเหล็ก

         25,000                        -   ท่ี 1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

ผ.02

เล่มแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561-2564

 -แผนงานบริหารท่ัวไป
180 โครงการอบรมปลูกจิตส้านึกในการอนุรักษ์รักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ
         50,000                        -   ท่ี 2.การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ผ.01

181 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการควบคุม
ไฟป่า

         50,000           19,875.00 ท่ี 2.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

ผ.01

182 โครงการเครือข่ายป้องกันไฟป่า          50,000                        -   ท่ี 2.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

ผ.01

183 โครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยชีวิต ม.7        150,000                        -   ท่ี 2.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

ผ.01

184 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ        100,000                        -   ท่ี 2.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

ผ.01

185 โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในต้าบล        500,000                        -   ท่ี 2.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

ผ.01

 -แผนงานสาธารณสุข
186  โครงการจัดต้ังถังรองรับขยะในหมู่บ้านและท่ี

สาธารณะ
       200,000           99,100.00 ท่ี 2.การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ผ.01

187  โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอย        500,000                        -   ท่ี 2.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

ผ.01
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ช่ือโครงการ  งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ตามแผน

ส่วนท่ี 3 ผลการด าเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คร้ังท่ี 2 (เมษายน-กันยายน 2561)

รายละเอียดโครงการท่ีได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2561
ท่ี

การเบิกจ่าย ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ

188  โครงการปรับปรุงบ่อขยะ        300,000         198,500.00 ท่ี 2.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

ผ.01

189  โครงการก้าจัดขยะลดภาวะโลกร้อน        200,000           66,995.00 ท่ี 2.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

ผ.01

 -แผนงานสังคมสงเคราะห์
190 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ/แหล่งท่องเท่ียว/ปรับปรุง
ทัศนียภาพและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาภาวะโลก
ร้อน

       100,000           70,000.00 ท่ี 2.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

ผ.01

191 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

       200,000                        -   ท่ี 2.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

ผ.01

192 โครงการรักษ์คลองมวกเหล็ก        200,000         158,500.00 ท่ี 2.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

ผ.01

เล่มแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561-2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1
แผนงานเกษตร

193 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช        100,000           32,100.00 ท่ี 2.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

ผ.01

194 โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธ์ุปลาและสัตว์น้้าจืด
ของไทย

         50,000           23,100.00 ท่ี 2.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

ผ.01

 -แผนงานบริหารท่ัวไป
195 โครงการรักษ์คลองมวกเหล็ก        300,000                        -   ท่ี 2.การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ผ.01 
เปล่ียนแปลง

196 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

       500,000                        -   ท่ี 2.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

ผ.01 
เปล่ียนแปลง

 -แผนงานการศึกษา
197 โครงการสวนหย่อมน่ามอง -               -                     ท่ี 2.การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ผ.06
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ช่ือโครงการ  งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ตามแผน

ส่วนท่ี 3 ผลการด าเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คร้ังท่ี 2 (เมษายน-กันยายน 2561)

รายละเอียดโครงการท่ีได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2561
ท่ี

การเบิกจ่าย ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ

198 โครงการผักข้างบ้าน อาหารข้างร้ัว ครอบครัว
พอเพียง

-               -                     ท่ี 2.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

ผ.06

เล่มแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561-2564

 -แผนงานบริหารท่ัวไป
199 โครงการจัดงานกิจกรรมวันส้าคัญ          80,000         229,500.00 ท่ี 3.การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 

ศาสนา ศิลปะฯ
ผ.01

 -แผนงานการศึกษา
200 โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนและถวาย

เทียนพรรษา
         80,000           80,000.00 ท่ี 3.การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 

ศาสนา ศิลปะฯ
ผ.01

201 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุ

       350,000         100,000.00 ท่ี 3.การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ศาสนา ศิลปะฯ

ผ.01

202 โครงการประเพณีลอยกระทง        350,000             8,000.00 ท่ี 3.การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ศาสนา ศิลปะฯ

ผ.01

203 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม          50,000                        -   ท่ี 3.การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ศาสนา ศิลปะฯ

ผ.01

 -แผนงานบริหารท่ัวไป
204 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีตักบาตร

ดอกไม้และถวายเทียนเข้าพรรษาจังหวัดสระบุรี
         60,000                        -   ท่ี 3.การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 

ศาสนา ศิลปะฯ
ผ.02

เล่มแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561-2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1
 -แผนงานบริหารท่ัวไป

205 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอ้าเภอมวกเหล็ก          10,000 10,000.00          ท่ี 3.การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ศาสนา ศิลปะฯ

ผ.02 
เปล่ียนแปลง

206 โครงการกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ -               ✓ ท่ี 3.การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ศาสนา ศิลปะฯ

ผ.06

207 โครงการไหว้ครู -               ✓ ท่ี 3.การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ศาสนา ศิลปะฯ

ผ.06

เล่มแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561-2564

 -แผนงานบริหารท่ัวไป
208  โครงการจัดซ้ือต่างๆ ตามระเบียบ ในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีและให้บริการประชาชน
    5,000,000                        -   ท่ี 4.พัฒนาองค์กรและ

บุคลากรฯ
ผ.01

209 อบรมศึกษาดูงานการบริหาร อบต. ส้าหรับ
ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนต้าบล

       300,000         350,000.00 ท่ี 4.พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรฯ

ผ.01

210 โครงการอินเตอร์เน็ตต้าบลเพ่ือประชาชน          20,000                        -   ท่ี 4.พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรฯ

ผ.01
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ช่ือโครงการ  งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ตามแผน

ส่วนท่ี 3 ผลการด าเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คร้ังท่ี 2 (เมษายน-กันยายน 2561)

รายละเอียดโครงการท่ีได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2561
ท่ี

การเบิกจ่าย ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ

211 โครงการเว็ปไซต์ อบต.มวกเหล็ก          10,000                        -   ท่ี 4.พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรฯ

ผ.01

212 อบต.เย่ียมบ้านยามเย็น        250,000                        -   ท่ี 4.พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรฯ

ผ.01

213 โครงการจัดซ้ือท่ีดิน        200,000                        -   ท่ี 4.พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรฯ

ผ.01

214 โครงการสถานีวิทยุเพ่ือชุมชน        450,000                        -   ท่ี 4.พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรฯ

ผ.01

215 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและห้องน้้าเดิม เป็นอาคาร
อเนกประสงค์สองช้ันและส้านักงาน

    1,900,000                        -   ท่ี 4.พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรฯ

ผ.01

216 โครงการปรับปรุงเปล่ียนผ้าม่านอาคาร
ส้านักงานท้ังสองหลัง เช่น ห้องประชุม ห้อง
ส้านักงาน เป็นต้น

       100,000                        -   ท่ี 4.พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรฯ

ผ.01

217 โครงการปรับปรุงห้องน้้าอาคารส้านักงานช้ันล่าง        150,000                        -   ท่ี 4.พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรฯ

ผ.01

218 โครงการจัดท้าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน        300,000         300,000.00 ท่ี 4.พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรฯ

ผ.01

 -แผนงานเคหะและชุมชน
219 โครงการส้ารวจถนนในเขต อบต.        150,000                        -   ท่ี 4.พัฒนาองค์กรและ

บุคลากรฯ
ผ.01

 -แผนงานบริหารท่ัวไป / แผนงานรักษาความ
สงบภายใน / แผนงานการศึกษา / แผนงาน
สาธารณสุข / แผนงานสังคมสงเคราะห์ / 
แผนงานแคหะและชุมชน

โครงการจัดซ้ือวัสดุต่างๆ
 โครงการจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน
 โครงการจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าวิทยุ
 โครงการจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว
 โครงการจัดซ้ือค่าอาหารเสิรม(นม)
 โครงการจัดซ้ือค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
 โครงการจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง
 โครงการจัดซ้ือวัสดุวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
 โครงการจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
 โครงการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
 โครงการจัดซ้ือวัสดุการเกษตร

ผ.01220     5,000,000      2,562,507.98 ท่ี 4.พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรฯ



26

ช่ือโครงการ  งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ตามแผน

ส่วนท่ี 3 ผลการด าเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คร้ังท่ี 2 (เมษายน-กันยายน 2561)

รายละเอียดโครงการท่ีได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2561
ท่ี

การเบิกจ่าย ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ

 โครงการจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
 โครงการจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย
 โครงการจัดซ้ือวัสดุกีฬา
 โครงการจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์
 โครงการจัดซ้ือวัสดุการศึกษา
 โครงการจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง
 โครงการจัดซ้ือวัสดุสนาม
 โครงการจัดซ้ือวัสดุส้ารวจ
 โครงการจัดซ้ือวัสดุดนตรี
 โครงการจัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆ
 -แผนงานบริหารท่ัวไป

221 อุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
สถานท่ีกลางส้าหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสาร การ
จัดซ้ือจัดจ้าง ของหน่วยการบริหาราชการส่วน
ท้องถ่ิน อ้าเภอมวกเหล็ก

         20,000                        -   ท่ี 4.พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรฯ

ผ.02

 -แผนงานบริหารท่ัวไป
222 เคร่ืองพิมพ์ (เคร่ืองปร้ินเตอร์) 8,000                                  -   ท่ี 4.พัฒนาองค์กรและ

บุคลากรฯ
ผ.08

223 เคร่ืองส้ารองไฟ 7,000                                  -   ท่ี 4.พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรฯ

ผ.08

224 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 21,000                                -   ท่ี 4.พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรฯ

ผ.08

 -แผนงานรักษาความสงบภายใน
225 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 22,000                                -   ท่ี 4.พัฒนาองค์กรและ

บุคลากรฯ
ผ.08

226 เคร่ืองพิมพ์ (เคร่ืองปร้ินเตอร์) 8,000                                  -   ท่ี 4.พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรฯ

ผ.08

227 เคร่ืองส้ารองไฟ 4,000                                  -   ท่ี 4.พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรฯ

ผ.08

 -แผนงานการศึกษา
228 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 22,000                                -   ท่ี 4.พัฒนาองค์กรและ

บุคลากรฯ
ผ.08

 -แผนงานสังคมสงเคราะห์
229 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 21,000                                -   ท่ี 4.พัฒนาองค์กรและ

บุคลากรฯ
ผ.08

ผ.01220     5,000,000      2,562,507.98 ท่ี 4.พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรฯ
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ช่ือโครงการ  งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ตามแผน

ส่วนท่ี 3 ผลการด าเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คร้ังท่ี 2 (เมษายน-กันยายน 2561)

รายละเอียดโครงการท่ีได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2561
ท่ี

การเบิกจ่าย ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ

230 เคร่ืองพิมพ์ (เคร่ืองปร้ินเตอร์) 17,000                                -   ท่ี 4.พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรฯ

ผ.08

 -แผนงานเคหะและชุมชน
231 จอภาพแบบ LCD หรือ  LED 4,000                                  -   ท่ี 4.พัฒนาองค์กรและ

บุคลากรฯ
ผ.08

เล่มแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561-2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1
 -แผนงานบริหารท่ัวไป

232  ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ          20,000                        -   ท่ี 4.พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรฯ

ผ.01

233 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา          20,000                        -   ท่ี 4.พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรฯ

ผ.01

 -แผนงานสังคมสงเคราะห์
234 โครงการปรับปรุงอาคารส้านักงาน และจัดส่ิง

อ้านวยความสะดวก แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
สตรีต้ังครรภ์

       500,000                        -   ท่ี 4.พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรฯ

ผ.01

 -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
235 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

เด็กและเยาวชน
         60,000                        -   ท่ี 4.พัฒนาองค์กรและ

บุคลากรฯ
ผ.01

 -แผนงานการศึกษา
236 โครงการสานสายใยบ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                  -                          -   ท่ี 4.พัฒนาองค์กรและ

บุคลากรฯ
ผ.06

 -แผนงานบริหารท่ัวไป
237 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์

ชนิด เลเซอร์หรือชนิด LED สี แบบ 
Network (ส้านักปลัด/งานนโยบายฯ)

         12,000           12,000.00 ท่ี 4.พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรฯ

ผ.08

238 ครุภัณฑ์ส้านักงาน - จัดซ้ือตู้กระจกชนิดบาน
เล่ือนขนาด 3 ฟุต จ้านวน 2 หลัง  (ส้านักปลัด/
งานนโยบายฯ)

         10,000             9,600.00 ท่ี 4.พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรฯ

ผ.08

239 ครุภัณฑ์ส้านักงาน - จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 18000 บีทียู 
(กองคลัง)

         28,600                        -   ท่ี 4.พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรฯ

ผ.08

 -แผนงานการศึกษา
240 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิด 

เลเซอร์หรือชนิด LED สี แบบ Network
         12,000                        -   ท่ี 4.พัฒนาองค์กรและ

บุคลากรฯ
ผ.08

241 ครุภัณฑ์ส้านักงาน - จัดซ้ือเก้าอ้ีส้านักงานพนัก
พิงแบบมีโช๊ค

           4,000                        -   ท่ี 4.พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรฯ

ผ.08
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ช่ือโครงการ  งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ตามแผน

ส่วนท่ี 3 ผลการด าเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คร้ังท่ี 2 (เมษายน-กันยายน 2561)

รายละเอียดโครงการท่ีได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2561
ท่ี

การเบิกจ่าย ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ

 -แผนงานสาธารณสุข
242 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิด 

เลเซอร์หรือชนิด LED สี แบบ Network
         12,000                        -   ท่ี 4.พัฒนาองค์กรและ

บุคลากรฯ
ผ.08

เล่มแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561-2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1
 -แผนงานการศึกษา

243 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 40,000                                -   ท่ี 4.พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรฯ

ผ.01

 -แผนงานบริหารท่ัวไป
244 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ (กอง

คลัง)
         30,000           30,000.00 ท่ี 4.พัฒนาองค์กรและ

บุคลากรฯ
ผ.08

 -แผนงานเคหะและชุมชน
245 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง - ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก 

ยาว 3 เมตร
           2,000                        -   ท่ี 4.พัฒนาองค์กรและ

บุคลากรฯ
ผ.08

เล่มแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561-2564

 -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
246 โครงการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลการท่องเท่ียว          50,000                        -   ท่ี 5.ส่งเสริม

พัฒนาการท่องเท่ียว
ผ.01

247 โครงการจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว        100,000                        -   ท่ี 5.ส่งเสริม
พัฒนาการท่องเท่ียว

ผ.01

248 โครงการเดิน-ว่ิง หรือป่ันจักรยาน เพ่ือสุขภาพ
และการท่องเท่ียว

       200,000                        -   ท่ี 5.ส่งเสริม
พัฒนาการท่องเท่ียว

ผ.01

249 โครงการมัคคุเทศก์น้อย          50,000                        -   ท่ี 5.ส่งเสริม
พัฒนาการท่องเท่ียว

ผ.01

250 โครงการจัดซ้ือรถลาก/รถราง          50,000                        -   ท่ี 5.ส่งเสริม
พัฒนาการท่องเท่ียว

ผ.01

 -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
251 อุดหนุนโครงการ "ทุ่งทานตะวันบาน อ้าเภอ

มวกเหล็ก 2559/2560"
         40,000                        -   ท่ี 5.ส่งเสริม

พัฒนาการท่องเท่ียว
ผ.02

เล่มแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561-2564

 -แผนงานบริหารท่ัวไป
252 โครงการอบรม/ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม

ประชาธิปไตย
         50,000                        -   ท่ี 6.ส่งเสริมพัฒนา

ประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชา
สังคม

ผ.01
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ช่ือโครงการ  งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ตามแผน

ส่วนท่ี 3 ผลการด าเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คร้ังท่ี 2 (เมษายน-กันยายน 2561)

รายละเอียดโครงการท่ีได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2561
ท่ี

การเบิกจ่าย ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ

253 โครงการเลือกต้ัง        500,000                        -   ท่ี 6.ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชา
สังคม

ผ.01

เล่มแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561-2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1
 -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

254 โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมต้าบล ระดับ
หมู่บ้าน เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาต้าบลส่ีปี

         50,000           24,480.00 ท่ี 6.ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชา
สังคม

ผ.01 
เปล่ียนแปลง

255 โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมระดับต้าบล 
เพ่ือจัดท้าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี

         50,000           20,000.00 ท่ี 6.ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชา
สังคม

ผ.01 
เปล่ียนแปลง
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ช่ือโครงการ  งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ตามแผน

ส่วนท่ี 3 ผลการด าเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คร้ังท่ี 2 (เมษายน-กันยายน 2561)

รายละเอียดโครงการท่ีได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2561
ท่ี

การเบิกจ่าย ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ
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