
116

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา
(1) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ 1 การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม
1 โครงการสนามเด็กเล่น โรงเรียนไทยรัฐวทิยา68(

บา้นเหวลาด) หมู่ท่ี 4 บา้นเหวลาด
2,000,000       2,000,000     2,000,000     6,000,000      อบจ./

หน่วยงานอื่น/
กองการศึกษา

ฯ/กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์
โรงเรียนไทยรัฐวทิยา68(บา้นเหวลาด) หมู่ท่ี 4 
บา้นเหวลาด

5,900,000       5,900,000     5,900,000     17,700,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น/
กองการศึกษา

ฯ/กองช่าง

3 โครงการสนามเด็กเล่น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
68(บ้านเหวลาด) หมู่ท่ี 4 บ้านเหวลาด

2,000,000       2,000,000     2,000,000     6,000,000      อบจ./
หน่วยงานอื่น/
กองการศึกษา

ฯ/กองช่าง

4 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
โรงเรียนบา้นเขาไม้เกวยีน(ท าเปน็โดม) หมู่ท่ี 12
 บา้นเขาไม้เกวยีน

2,000,000       2,000,000     2,000,000     6,000,000      อบจ./
หน่วยงานอื่น/
กองการศึกษา

ฯ/กองช่าง

รวม 11,900,000     11,900,000   11,900,000   35,700,000     

ล าดบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

งบประมาณ

บญัชปีระสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(เกินศักยภาพ)
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560- 2562)

โดย  องค์การบรหิารส่วนต าบลมวกเหล็ก

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.02 
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บญัชปีระสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(เกินศักยภาพ)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560- 2562)
โดย  องค์การบรหิารส่วนต าบลมวกเหล็ก แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา
(1) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ 4 การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม
1 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม (ชนดิโครงเหล็ก

หลังคาเมทัลซีทลอนโค้งอลูซ่ิง) ในเขต อบต.
มวกเหล็ก  หมูท่ี 1-13

5,000,000       5,000,000     5,000,000     15,000,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ าด่ืม รพ.สต.หนิลับ 
หมู่ท่ี 5 บา้นหนิลับ

2,000,000       2,000,000     2,000,000     6,000,000      อบจ./หน่วยงาน
อื่น/กองช่าง

(งานถนน, งานทาง)
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 1 บา้นหมาก  

กลุ่มข้างโรงเรียนบา้นหมาก  กวา้ง 6 เมตร ยาว 
500 เมตร  จุดพกิัด UTM1620007, 
N14°40.923', E101°11.886'    UTM1624055, 
N14°40.952', E101°11.618'

1,920,000       1,920,000     1,920,000     5,760,000      อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (เททับคอนกรีต
เดิม) หมู่ท่ี 2 บา้นท่ามะปราง  บริเวณส่ีแยกบงั
ซอ ถึง อู่ซินฮ้ัวท้ัง 2 เส้นทาง กวา้ง 8 เมตร ยาว 
800 เมตร ต่อเส้นทาง    จุดพกิัด 
UTM1621785, N14°39.722', E101°11.498'

3,968,000       3,968,000     3,968,000     11,904,000     อบจ. เข้า
แผนป ี

2560/กองช่าง

5 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอน-
กรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 2089เข้าหมู่ท่ี
 2 บา้นท่ามะปราง เช่ือมเขตติดต่อเทศบาล
ต าบลมวกเหล็ก กวา้ง 5 ม. ยาว 1,050 ม. หนา
เฉล่ีย 0.05 ม. จุดพกิัด UTM1621557, 
N14°39.593', E101°12.097'

2,075,000       2,075,000     2,075,000     6,225,000      อบจ. /กองช่าง

6 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอน-
กรีต  สายแยกทางหลวงหมายเลข 2224 เข้าหมู่
ท่ี 3 บา้นมวกเหล็ก ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชช่ัน 
เช่ือมเขตติดต่อ หมู่ท่ี 2 บา้นท่ามะปราง กวา้ง 5
 ม. ยาว 1,050 ม. หนาเฉล่ีย 0.05 ม.จุดพกิัด 
UTM1621785, N14°39.722', E101°11.498'

2,893,000       2,893,000     2,893,000     8,679,000      อบจ. /กองช่าง

7 โครงการบดอัดถนนลูกรัง หมู่ท่ี 3 บา้นมวกเหล็ก
 จาก ม.3 บริเวณแผงขายผลไม้ ไป ม.5 บา้นเหว
ลาด ถึงสถานรีถไฟหนิลั ระยะะทางประมาณ 8 
กิโลเมตร

5,000,000       5,000,000     5,000,000     15,000,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

ชื่อโครงการ
งบประมาณ หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
ล าดบั
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บญัชปีระสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(เกินศักยภาพ)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560- 2562)
โดย  องค์การบรหิารส่วนต าบลมวกเหล็ก แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา
(1) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ 4 การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 4 บา้นเหวลาด 

เข้ากลุ่มบา้น อ.ไพศาล กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000
 เมตร

3,000,000       3,000,000     3,000,000     9,000,000      อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 4 บา้นเหวลาด
 จากหมู่ 9 เช่ือมต่อ ม.4 เข้ากลุ่มบา้นนายศิลปธ์ร
 อุดร กวา้ง 5 เมตร ยาว 500 เมตร

1,800,000       1,800,000     1,800,000     5,400,000      อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 5 บา้นหนิลับ 
กลุ่มบา้นนายผุย ส าราญร่ืน กวา้ง 4 เมตร ยาว 
700 เมตร

1,680,000       1,680,000     1,680,000     5,040,000      อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 5 บา้นหนิลับ 
จาก รพ.สต.หนิลับ ไปกลุ่มโค้งเขา(กลุ่มบา้น
ผู้ช่วย) ระยะทาง 3,000 เมตร

7,000,000       7,000,000     7,000,000     21,000,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ท่ี 5 บา้นหนิ
ลับ เช่ือมทางหมู่ท่ี 5 มาหมู่ท่ี 6                   
ระยะทาง 3,000 เมตร

2,000,000       2,000,000     2,000,000     6,000,000      อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี  5  บา้นหนิลับ
  บริเวณบา้นนางศิริรัตน ์พทัิกษา  เช่ือมต่อทาง
เดิม  ระยะทางประมาณ 4 X 1,000 เมตร

2,000,000      2,000,000     2,000,000     6,000,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

14 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ท่ี  5  บ้าน
หินลับ  บริเวณบ้านนายไพรินทร นาสุทธิ 
เช่ือมต่อทางเดิมระหว่างสถานีรถไฟ  
ระยะทางประมาณ 4 X 500 เมตร

1,000,000      1,000,000     1,000,000     3,000,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 6 บา้นซับ
ประดู่ กลุ่มบา้นนายอดุลย์ คัมภริานนท์ กวา้ง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร

2,000,000       2,000,000     2,000,000     6,000,000      อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

16 โครงการบดอัดถนนลูกรัง หมู่ท่ี 6 บา้นซับประดู่ 
กลุ่มบา้นนางยม กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร
 จุดพกิัด UTM1623656, N14°40.761', 
E101°08.788'

2,000,000       2,000,000     2,000,000     6,000,000      อบจ.เข้าแผน
ป ี2560

17 โครงการบดอัดถนนดินและลงลูกรัง หมู่ท่ี 6 
บา้นซับประดู่ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร

4,800,000       4,800,000     4,800,000     14,400,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

งบประมาณ หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ล าดบัล าดบั ชื่อโครงการ
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บญัชปีระสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(เกินศักยภาพ)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560- 2562)
โดย  องค์การบรหิารส่วนต าบลมวกเหล็ก แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา
(1) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ 4 การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม
18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 7 บา้นหลังเขา

 กลุ่มบา้นซับตาเพง็ ก. 4 ม. ย. 1,500 ม.
3,600,000       3,600,000     3,600,000     10,800,000     อบจ./หน่วยงาน

อื่น/กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 7 บา้นหลังเขา
 ซอยมณฑาฟาร์ม กวา้ง 5 ม. ยาว 350 ม.

10,850,000      10,850,000    10,850,000    32,550,000     อบจ./หน่วยงาน
อื่น/กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 7 บา้นหลังเขา
 ตรงข้ามหนา้วดัปิ่นแก้ว สาย 1  กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,000 ม.

3,600,000       3,600,000     3,600,000     10,800,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 7 บา้นหลังเขา 
  ตรงข้ามหนา้วดัปิ่นแก้ว สาย 2 กวา้ง 6 เมตร  
ยาว 500 เมตร

1,800,000       1,800,000     1,800,000     5,400,000      อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 7 บา้นหลังเขา
 บริเวณทางเข้าสนามกีฬา                       
กวา้ง 4 เมตร ยาว 500 เมตร

1,200,000       1,200,000     1,200,000     3,600,000      อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 7 บา้นหลังเขา
 กลุ่มบา้นคุณวเิชียร   กวา้ง 5 ม. ยาว 1 กม.

2,500,000       2,500,000     2,500,000     7,500,000      อบจ./หน่วยงาน
อื่น/กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 7 บา้นหลังเขา
 บริเวณแยกทางหลวงหมายเลข 2089 เข้ากลุ่ม
บา้นนายสุรพนิท์ กลุ่ม ม.7 บา้นหลังเขา ถึงถนน
กลุ่มบา้นปา้นวล ม.8 บา้นโชคชัยพฒันา กวา้ง 6 
เมตร ยาว 700 เมตร    จุดพกิัด UTM1629104,
 N14°43.709', E101°09.416'     
UTM1629471, N14°43.911, E101°09.136

2,600,000       2,600,000     2,600,000     7,800,000      อบจ.เข้าแผน
ป ี2560

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 7 บา้นหลังเขา
 กลุ่มบา้นคุณสุพตัรา(ซอยค่ายนยิมไพร) กวา้ง 6 
เมตร ยาว 1,000 เมตร

3,700,000       3,700,000     3,700,000     11,100,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ท่ี 7 บา้นหลัง
เขา กลุ่มบา้นซับตาเพง็ กวา้ง 8 เมตร ยาว 2,000
 เมตร

6,400,000       6,400,000     6,400,000     19,200,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

27 โครงการก่อสร้างถนนดินและลงลูกรัง หมู่ท่ี 7 
บา้นหลังเขา ซอยกลุ่มบา้นลุงจัน กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร

1,250,000       1,250,000     1,250,000     3,750,000      อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

ล าดบั ชื่อโครงการ
งบประมาณ หน่วยงาน

รบัผิดชอบ



120
บญัชปีระสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(เกินศักยภาพ)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560- 2562)
โดย  องค์การบรหิารส่วนต าบลมวกเหล็ก แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา
(1) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ 4 การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม
28 โครงการก่อสร้างถนนดินและลงลูกรัง หมู่ท่ี 7 

บา้นหลังเขา เช่ือมทาง ม.7 มา ม.4 กวา้ง 6 เมตร
 ยาว 1,200 เมตร

3,360,000       3,360,000     3,360,000     10,080,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 8 บา้นโชคชัย
พฒันา กลุ่มบา้นนางบญุมา ถึงบา้นนางจรรยา  
กวา้ง 4 เมตร ยาว 1กิโลเมตร

2,400,000       2,400,000     2,400,000     7,200,000      อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 8 บา้นโชคชัย
พฒันา กลุ่มบา้นนายประมง                        
กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร

2,400,000       2,400,000     2,400,000     7,200,000      อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

31 โครงการก่อสร้างถนนดินและลงลูกรัง หมู่ท่ี 8 
บา้นโชคชัยพฒันา กลุ่มบา้นนายประมง กวา้ง 6 
เมตร ยาว 800 เมตร

1,920,000       1,920,000     1,920,000     5,760,000      อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

32 โครงการขึ้นรูปถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ท่ี 8
 บา้นโชคชัยพฒันา บริเวณใกล้เดอะบดู้ารีสอร์ท 
  กวา้ง 6 เมตร  ยาว 1 กิโลเมตร

3,000,000       3,000,000     3,000,000     9,000,000      อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

33 โครงการขึ้นรูปถนนลูกรัง หมู่ท่ี 8 บา้นโชคชัย
พฒันา กลุ่มบา้นนายประมง (ฝ่ังวงแหวน
ตะวนัออก) กวา้ง 6 เมตร  ยาว 800 เมตร

2,500,000       2,500,000     2,500,000     7,500,000      อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 9 บา้นแก่งหรุ  
 ซอยกลุ่มบา้นนายข า กวา้ง 4 เมตร ยาว 760 
เมตร

1,824,000       1,824,000     1,824,000     5,472,000      อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 10 บา้นซับอิจิ
 บริเวณบา้นผู้ใหญ่บา้น  ถึง วดัซับอิจ/ิบา้นบญุ
เจิม กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร

4,500,000       4,500,000     4,500,000     13,500,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

36 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง                   
หมู่ท่ี 10 บา้นซับอิจิ ซ.กลุ่มบา้นนางละเมียด 
กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร

4,000,000       4,000,000     4,000,000     12,000,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

37 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ท่ี 10 บา้น
ซับอิจิ บริเวณสายอ่างเก็บน้ าซับอิจิ 2             
กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร

5,000,000       5,000,000     5,000,000     15,000,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

38 โครงการบดอัดถนนลูกรัง หมู่ท่ี 10 บา้นซับอิจิ   
  กลุ่มบา้นนายทอง แสนพลเมือง กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร

1,900,000       1,900,000     1,900,000     5,700,000      อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

ล าดบั
งบประมาณ

ชื่อโครงการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ



121
บญัชปีระสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(เกินศักยภาพ)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560- 2562)
โดย  องค์การบรหิารส่วนต าบลมวกเหล็ก แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา
(1) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ 4 การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม
39 โครงการก่อสร้างถนนดินและลงลูกรัง หมู่ท่ี 10  

บา้นซับอิจิ บริเวณแยกเข้าอ่างเก็บน้ าซับอิจิ 2   
 กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร     จุดพกิัด 
UTM1631890, N14°45.213', E101°10.170'

4,800,000       4,800,000     4,800,000     14,400,000     อบจ.เข้าแผน
ป ี2560

40 โครงการก่อสร้างถนนดินและลงลูกรัง หมู่ท่ี 10  
บา้นซับอิจิ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,400 ม.

1,500,000       1,500,000     1,500,000     4,500,000      อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

41 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 6 บา้นซับ
ประดู่, หมู่ท่ี 8 บา้นโชคชัยพฒันา, หมู่ท่ี 10 
บา้นซับอิจิ สายแยกเข้าอ่างเก็บน้ าซับอิจ,ิ หมู่ท่ี 
10 บา้นซับอิจิ จากส านกัสงฆซั์บอิจิ  กวา้ง 4 ม. 
ยาว 7,700 ม. หนาเฉล่ีย 0.20 ม.จุดพกิัด 
UTM1623656, N14°40.761', E101°08.788' 
UTM1630364, N14°44.389', E101°09.718' 
UTM1631893, N14°45.216', E101°10.772' 
UTM1632020, N14°45.287', E101°09.736'

3,334,000       3,334,000     3,334,000     10,002,000     อบจ./ กองช่าง

42 โครงการก่อสร้างถนนดินและลงลูกรัง หมู่ท่ี 11 
บา้นปากคลอง กลุ่มบา้นนายโต่น ถนน
ชลประทาน กวา้ง 6 เมตร  ยาว 250 เมตร       
 ถมสูง 2 เมตร                                    
จ านวน 1,500 ตารางเมตร

4,800,000       4,800,000     4,800,000     14,400,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

43 โครงการก่อสร้างถนนดินและลงลูกรัง หมู่ท่ี 13 
บา้นท่าเสา  กลุ่มบา้นหนองใหญ่ ถึงกลุ่มบา้นซับ
ตาเพง็ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,500 ม.

2,500,000       2,500,000     2,500,000     7,500,000      อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

44 โครงการกอ่สร้างถนนดินและลงลูกรัง ในเขต
 อบต.มวกเหล็ก  หมุ่ท่ี 1-13

4,000,000      4,000,000     4,000,000     12,000,000   อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

45 โครงการท าเลนจกัรยาน ในเขตพืน้ท่ี อบต.
มวกเหล็ก  หมูท่ี 1-13

5,000,000      5,000,000     5,000,000     15,000,000   อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

46 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟสัท์ติ
กคอนกรีต ในเขตพื้นท่ี อบต.มวกเหล็ก ม.1-13

2,000,000      2,000,000     2,000,000     6,000,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

ล าดบั ชื่อโครงการ
งบประมาณ หน่วยงาน

รบัผิดชอบ



122
บญัชปีระสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(เกินศักยภาพ)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560- 2562)
โดย  องค์การบรหิารส่วนต าบลมวกเหล็ก แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา
(1) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ 4 การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม
(งานประปา, ทอ่ระบายน้ า, รางระบายน้ า)

47 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 1 บา้น
หมาก  กลุ่มบา้นสวน กวา้ง 5 เมตร ยาว 450 
เมตร

1,000,000       1,000,000     1,000,000     3,000,000      อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

48 โครงการขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ า 
หมู่ท่ี 1 บา้นหมาก ซอยศาลเจ้าพอ่ท้ัง 2 ฝ่ังๆ ละ
 350 เมตร

2,000,000       2,000,000     2,000,000     6,000,000      อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

49 โครงการวางท่อระบายน้ าท้ังระบบ หมู่ท่ี 2 บา้น
ท่ามะปราง หมู่บา้นธารทิพย์ท้ัง 4 ซอย (*โดย
เร่ิมต้นท่ีซอย 3,4 ก่อน ป ี59 ท าซอย 3 แล้ว 
เหลือเร่ิมต้นท่ีซอย 4 ต่อไป)

1,000,000       1,000,000     1,000,000     3,000,000      อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

50 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ท่ี 5 บา้นเหว
ลาด ต่อจากโครงการเดิม บริเวณกลุ่มโค้งเขา 
ระยะทาง 2,500 เมตร

8,000,000       8,000,000     8,000,000     24,000,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

51 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมตะแกรง
หมู่ท่ี 8 บา้นโชคชัยพฒันา ซอยกลุ่มบา้นปา้นวล 
ถึง กลุ่มบา้นคุณประเสริฐ เช้ือทอง ระยะทาง 
300 เมตร

1,350,000       1,350,000     1,350,000     4,050,000      อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

52 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมตะแกรง 
หมู่ท่ี 8 บา้นโชคชัยพฒันา กลุ่มบา้นคุณสมบติั 
ถึง กลุ่มบา้นนางบนิตา    ระยะทาง 500 เมตร

2,250,000       2,250,000     2,250,000     6,750,000      อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

53 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ท่ี 8 บา้นโชค
ชัยพฒันา บริเวณถนนใหญ(่ฝ่ังศาลาประชาคม 
ถึง ประปาหมู่บา้น ระยะทาง 1,500 เมตร

6,750,000       6,750,000     6,750,000     20,250,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

54 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าท้ังหมู่บา้น   หมู่ท่ี
 9 บา้นแก่งหรุ  ระยะทาง 300 เมตร

1,350,000       1,350,000     1,350,000     4,050,000      อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

55 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ท่ี 11 
บา้นปากคลอง พร้อมติดต้ังปั๊มน้ า, แทงค์น้ า, 
อุปกรณ์และระบบไฟฟา้ครบวงจร กลุ่มบา้น
ผู้ใหญ(่หลังศาลาประชาคม)

2,000,000       2,000,000     2,000,000     6,000,000      อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

ล าดบั ชื่อโครงการ
งบประมาณ หน่วยงาน

รบัผิดชอบ



123
บญัชปีระสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(เกินศักยภาพ)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560- 2562)
โดย  องค์การบรหิารส่วนต าบลมวกเหล็ก แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา
(1) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ 4 การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม
56 โครงการเปล่ียนท่อเมนระบบประปาหมู่บา้น หมู่

ท่ี 12 บา้นเขาไม้เกวยีน
2,000,000       2,000,000     2,000,000     6,000,000      อบจ./

หน่วยงานอื่น/
กองช่าง

57 โครงการก่อสร้างเสาไฟฟา้ประติมากรรม บริเวณ
ส่ีแยกไฟแดงมวกเหล็ก  หมู่ท่ี 3 บา้นมวกเหล็ก   
 จุดพกิัด UTM1622227, N14°39.960', 
E101°11.709'

4,994,000       4,994,000     4,994,000     14,982,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

รวม 181,068,000   181,068,000 181,068,000 543,204,000   

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา
(1) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอาชพีของประชาชน

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม
1 โครงการก่อสร้างหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพยีงตาม

รอยพอ่หลวง หมู่ท่ี 12 บา้นเขาไม้เกวยีน
ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์, บา้นพกั, หอ้งสุขา, 
สนามกีฬา และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ.

2,500,000       2,500,000     2,500,000     7,500,000      อบจ./
หนว่ยงาน

อื่น/กองช่าง

รวม 2,500,000      2,500,000    2,500,000    7,500,000      

ล าดบั ชื่อโครงการ
งบประมาณ หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

ล าดบั ชื่อโครงการ
งบประมาณ หน่วยงาน

รบัผิดชอบ



124
บญัชปีระสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(เกินศักยภาพ)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560- 2562)
โดย  องค์การบรหิารส่วนต าบลมวกเหล็ก แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา
(1) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ 7 การพัฒนาแหล่งน้ า

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม
1 โครงการเจาะบ่อบาดาล(ภัยแล้ง) หมู่ท่ี 1-13 

ในเขต อบต.มวกเหล็ก
2,200,000      2,200,000     2,200,000     6,600,000     อบจ./

หน่วยงานอื่น/
กองช่าง

2 โครงการจดัซ้ือซัมเมอร์สหรืออปุกรณ์อื่นๆ
ของระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 1-13  ในเขต
 อบต.มวกเหล็ก

2,000,000      2,000,000     2,000,000     6,000,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

3 โครงการกอ่สร้างสะพานหรือบล็อคคอนเวิร์ส
 หมู่ท่ี 1-13  ในเขต อบต.มวกเหล็ก

4,000,000      4,000,000     4,000,000     12,000,000   อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

4 โครงการขดุลอกอา่งเกบ็น้ า  หมูท่ี 1-13  ใน
เขต อบต.มวกเหล็ก

4,000,000      4,000,000     4,000,000     12,000,000   อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

5 โครงการกอ่สร้างระบบประปาบาดาลขนาด
ใหญ่/กลาง/เล็ก หมู่ท่ี 1-13  ในเขต อบต.
มวกเหล็ก

4,000,000      4,000,000     4,000,000     12,000,000   อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

6 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าซับอิจิ 1,2 หมู่ท่ี 10 
บา้นซับอิจิ อ่างเก็บน้ าซับอิจิ 1,2

5,000,000       5,000,000     5,000,000     15,000,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

7 โครงการขุดลอกหนา้ฝายต่อจากเดิม หมู่ท่ี 13 
บา้นท่าเสา  จุดพกิัด UTM1626390, 
N14°42.279', E101°05.028'

2,105,000       2,105,000     2,105,000     6,315,000      อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.(ชนดิเสาตอก)หมู่
ท่ี 13 บา้นท่าเสา สามแยกไปโรงสูบน้ า บ.ทีพไีอ
 บริเวณฝายน้ าล้น กวา้ง 8 เมตร ยาว 35 เมตร  
  จุดพกิัด UTM1625796, N14°41.951', 
E101°05.606'

7,000,000       7,000,000     7,000,000     21,000,000     อบจ.เข้าแผน
ป ี2560

รวม 30,305,000     30,305,000   30,305,000   90,915,000     

ล าดบั ชื่อโครงการ
งบประมาณ หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
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บญัชปีระสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(เกินศักยภาพ)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560- 2562)
โดย  องค์การบรหิารส่วนต าบลมวกเหล็ก แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 การพัฒนาการบรหิารการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  :  แนวทางการพัฒนาที ่1 อนุรกัษ์และพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

(2) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 1 อนุรกัษ์และพัฒนาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม
1 โครงการปรับปรุงภมูิทัศนอ์่างเก็บน้ าซับอิจิ หมู่ท่ี

 10 บา้นซับอิจิ บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ าซับอิจิ
 2

1,000,000       1,000,000     1,000,000     3,000,000      อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

1,000,000      1,000,000    1,000,000    3,000,000      

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 การพัฒนาการบรหิารการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  :  แนวทางการพัฒนาที ่1 อนุรกัษ์และพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

(2) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 4 การปอ้งกันและแก้ไขปญัหาสิ่งแวดล้อม

ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 รวม
1 โครงการก่อสร้างเตาเผาศพไร้มลพษิ บริเวณวดั

ในเขต อบต.มวกกเหล็ก หมู่ท่ี 1-13 (บริเวณวดั
เหวลาด  หมู่ท่ี 4  บา้นเหวลาด)

1,200,000       1,200,000     1,200,000     3,600,000      อบจ.เข้าแผน
ป ี2560

รวม 1,200,000      1,200,000    1,200,000    3,600,000      

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  :  แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว

(5) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นส่งเสรมิพัฒนาการทอ่งเที่ยว
แนวทางที่ 2. ส่งเสรมิสนับสนุนงบประมาณและบคุลากรดา้นการทอ่งเที่ยว

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม
1 โครงการกอ่สร้างศาลาเอนกประสงค์ ม.9 

อทุยานแห่งชาติน้ าตกเจด็สาวน้อย
2,000,000      2,000,000     2,000,000     6,000,000     อบจ./

หน่วยงานอื่น/
กองช่าง

2 โครงการจัดท าสถานท่ีกางเต็นท์ ของ อุทยาน
แหง่ชาติน้ าตกเจ็ดสาวนอ้ย

5,600,000       5,600,000     5,600,000     16,800,000     อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน บริเวณลานจอดรถ คสล. 
ลานท่ี 2 ของ อุทยานแหง่ชาติน้ าตกเจ็ดสาวนอ้ย

1,900,000       1,900,000     1,900,000     5,700,000      อบจ./
หน่วยงานอื่น/

กองช่าง

รวม 9,500,000      9,500,000    9,500,000    28,500,000     
รวมทั้งสิ้นจ านวน  75  โครงการ 237,473,000   237,473,000 237,473,000 712,419,000   

ล าดบั ชื่อโครงการ
งบประมาณ หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

ล าดบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ล าดบั
ที่

ชื่อโครงการ
งบประมาณ หน่วยงานที่

ขอประสาน

ชื่อโครงการ
งบประมาณ
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11,900,000     
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พมิพต์ก

181,068,000    

2,500,000       
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30,305,000     
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3,000,000       

1,000,000       

1,200,000       

9,500,000       


