
8

ชื่อโครงการ งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามขอ้บัญญัติ

1 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 7,500,000 3,793,200 
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

งบกลาง

2 เบีย้ยังชีพคนพิการ 2,200,000 1,092,000 
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

งบกลาง

3 เบีย้ยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 140,000    66,000      
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

งบกลาง

4 ส ารองจ่าย 700,000    -            
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

งบกลาง

5
รายจ่ายตามข้อผูกพัน สมทบทุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

350,000    -            
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

งบกลาง

6 เงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการถ่ายโอน 6,000        2,712        
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

งบกลาง

7
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

662,000    360,000    
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

8 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ี 70,000      64,630      
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

9 โครงการหนูรักประชาธิปไตย 3,000        -            
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

10
โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย

5,000        -            
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

11 ค่าอาหารเสริม (นม) 1,164,000 338,326    
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

12
เงินอุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ท้ัง 4 แห่ง ในเขต อบต.

3,272,000 2,126,240 
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

13
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.มวกเหล็ก คร้ังที่
 20 ประจ าปี 2561

50,000      -            
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

14
โครงการต่อสู้เพือ่เอาชนะยาเสพติด 
"กิจกรรมบ าบัดฟืน้ฟูผู้ติดยาเสพติดและ
กลุ่มเส่ียง"

30,000      -            
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

15
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร อาสาสมัครด้าน
สาธารณสุข

300,000    -            
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

16
โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหา
โรคติดต่อ

100,000    -            
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

ส่วนที ่3 ผลการด าเนินงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(ครั้งที ่1 รอบเดอืนเมษายน 2561 ระหว่าง 1 ตลุาคม 2560 - 31 มนีาคม 2561)

รายละเอียดโครงการทีไ่ดด้ าเนินการตามขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ที่ การเบิกจ่าย ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ
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17 เงินอุดหนุนเอกชน (อุดหนุนโครงการ อสม.) 130,000    -            
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

18
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
 ผู้ยากไร้ คนไร้ท่ีพึง่

20,000      -            
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

19
โครงการผลิตน้ าด่ืมสะอาดส าหรับ
ช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบปัญหาขาด
แคลนน้ าบริโภค

170,000    6,160        
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

20
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้แก่คนพิการหรือผู้ปุวยเอดส์หรือผู้ยากไร้

30,000      -            
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

21
โครงการปรับปรุงทางลาด  ห้องน้ าคน
พิการ  และส่ิงอ านวยความสะดวกแก่คน
พิการ

5,000        -            
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

22
เงินอุดหนุนเอกชน (อุดหนุนกลุ่มสตรี 
อบต.มวกเหล็ก)

20,000      -            
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

23 ค่าใช้จ่ายในการจัดต้ังกองทุนวัสดิการชุมชน 20,000      -            
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

24
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติ
กคอนกรีต หมู่ท่ี 2 บ้านท่ามะปราง (ซอย
 3) กลุ่มบ้านธารทิพย์

456,000    453,335    
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

25
โครงการติดต้ังเสียงตามสาย หมู่ท่ี 4 บ้าน
เหวลาด

215,000    -            
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

26
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 5 บ้านหินลับ (กลุ่มบ้านนางรุ่งฤทัย 
สาย รพ.สต.หินลับ)

489,000    488,000    
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

27
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
หมู่ท่ี 6 บ้านซับประดู่ (กลุ่มบ้านนาย
โสภณไปถนนสายซับประดู่-เขาไม้เกวียน)

489,000    -            
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

28
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 7 บ้านหลังเขา (บริเวณข้างวัด
ปิน่แก้ว)

447,000    -            
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

29
โครงการก่อสร้างพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก 
และติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย หมู่ท่ี 9 
แก่งหรุ (บริเวณ รพ.สต. เก่า)

300,000    -            
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ
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30
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 10 (จากกลุ่มผู้ใหญ่บ้านมาวัดซับอิจ)ิ

489,000    -            
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

31
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 11 บ้านปากคลอง (กลุ่มบ้านคุณ
กนก - บ้านปูาชูศรี)

130,000    -            
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

32
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 11 บ้านปากคลอง (กลุ่มบ้านคุณ
สมควร - บ้านคุณอ านวย)

130,000    -            
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

33
โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ท่ี 13 
บ้านท่าเสา

80,000      -            
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

34
โครงการค่ายเยาวชน ส่งเสริมและพัฒนา
เด็กและเยาวชนให้มีพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

100,000    -            
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

35 โครงการจัดงานวันครอบครัว 50,000      -            
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

36 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 150,000    -            
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

37

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ของคณะกรรมการหมู่บ้าน/ผู้น าชุมชน/
ผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้น ากลุ่ม
ชมรมเพือ่สาธารณประโยชน์

150,000    500,000    
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

โอนเพิม่ 
350,000.-

38
โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

150,000    -            
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

39
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว  และส่งเสริมการด ารงชีวิตตาม
ขนบธรรมเนียบประเพณีอันดีงาม

100,000    -            
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

40
โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ

120,000    64,187      
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

41
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. อบต.
มวกเหล็ก

350,000    -            
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

42
โครงการอบรมอาสาสมัครปูองกันไฟปุา
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการควบคุมไฟปุา

20,000      -            
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ



11

ชื่อโครงการ งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามขอ้บัญญัติ

ส่วนที ่3 ผลการด าเนินงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(ครั้งที ่1 รอบเดอืนเมษายน 2561 ระหว่าง 1 ตลุาคม 2560 - 31 มนีาคม 2561)

รายละเอียดโครงการทีไ่ดด้ าเนินการตามขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ที่ การเบิกจ่าย ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ

43
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

200,000    -            
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

44 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 30,000      -            
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

45 โครงการส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชน 20,000      20,000      
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

46
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 
2561

70,000      80,000      
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

โอนเพิม่ 
10,000.-

47
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา
มหาราชินี

3,000        -            
1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ

48 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 50,000      33,000      
2.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

49
โครงการรักษ์คลองมวกเหล็ก รักน้ า รักปุา
 รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ

80,000      158,500    
2.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

โอนเพิม่ 
100,000.-

50

โครงการอนุรักษ์และฟืน้ฟูส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ/แหล่งท่องเท่ียว/
ปรับปรุงทัศนียภาพและส่งเสริมการแก้ไข
ปัญหาภาวะโลกร้อน

70,000      -            
2.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

51

โครงอบรมปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ อบรมและ
รณรงค์คัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะ ลด
ภาวะโลกร้อน

80,000      -            
2.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

52 จัดซ้ือถังขยะ 100,000    -            
2.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

53 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะ 200,000    -            
2.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

54
โครงการขยายพันธุสั์ตว์น้ าในแหล่งน้ า
ธรรมชาติ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

25,000      23,100      
2.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

*โอนเพิม่
ต้ังจ่าย
รายการใหม่
, ส านัก
ปลัดฯ
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55
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
ประจ าปี 2560

150,000    8,000        
3.การอนุรักษ์ฟืน้ฟู 
ศาสนา ศิลปะฯ

โอนเพิม่ 
100,000.-
 โอนลด 
242,000.-

56
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
ประจ าปี 2561

100,000    -            
3.การอนุรักษ์ฟืน้ฟู 
ศาสนา ศิลปะฯ

57
โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ (เช่น วันพ่อ,
 วันแม,่ วันท้องถิ่นไทย ฯลฯ)

30,000      48,000      
3.การอนุรักษ์ฟืน้ฟู 
ศาสนา ศิลปะฯ

โอนเพิม่ 
120,000.-

58
เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการ
สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561

10,000      -            
3.การอนุรักษ์ฟืน้ฟู 
ศาสนา ศิลปะฯ

59 โครงการสานสัมพันธ์วันเข้าพรรษา 3,000        -            
3.การอนุรักษ์ฟืน้ฟู 
ศาสนา ศิลปะฯ

60 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 373,500    178,288    
4.พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการทีดี่

งบกลาง

61
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

305,000    304,580    
4.พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการทีดี่

งบกลาง

62
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
โครงการพัฒนาศักยภาพ พนง.ส่วนต าบล 
ลูกจ้างฯ

100,000    -            
4.พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการทีดี่

63 โครงการปกปูองสถาบัน 15,000      -            
4.พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการทีดี่

64
โครงการปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

150,000    300,000    
4.พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการทีดี่

โอนเพิม่ 
200,000.-

65
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์
 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคแก่งคอย

251,200    106,570    
4.พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการทีดี่



13

ชื่อโครงการ งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามขอ้บัญญัติ

ส่วนที ่3 ผลการด าเนินงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(ครั้งที ่1 รอบเดอืนเมษายน 2561 ระหว่าง 1 ตลุาคม 2560 - 31 มนีาคม 2561)

รายละเอียดโครงการทีไ่ดด้ าเนินการตามขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ที่ การเบิกจ่าย ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ

66

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการพิม่ประสิทธิภาพการบริหาร
สถานท่ีกลางส าหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสาร
การจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
 ประจ าปีงบปะมาณ พ.ศ.2561

20,000      -            
4.พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการทีดี่

67
โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมระดับ
ต าบล ฝึกอบรม ทบทวน และจัดท า
แผนพัฒนาต าบล

20,000      20,000      
4.พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการทีดี่

68
โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมระดับ
หมู่บ้าน ฝึกอบรม ทบทวน และจัดท า
แผนพัฒนาต าบล

40,000      28,480      
4.พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการทีดี่

69 ค่าขึ้นทะเบียนสายทางถนน 20,000      -            
4.พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการทีดี่

70 ค่าธรรมเนียมในการรังวัดท่ีดินของกรมท่ีดิน 20,000      -            
4.พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการทีดี่

71
ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร
ชนิดกระจกบานเล่ือน ขนาด 3 ฟุต 
จ านวน 2 หลัง

10,000      -            
4.พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการทีดี่

*โอนเพิม่
ต้ังจ่าย
รายการใหม่
, งาน
นโยบาย
และแผน

72
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
ชนิดเลเซอร์หรือLED สี แบบ Network 
จ านวน 1 เคร่ือง

12,000      -            
4.พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการทีดี่

*โอนเพิม่
ต้ังจ่าย
รายการใหม่
, งาน
นโยบาย
และแผน
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ชื่อโครงการ งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามขอ้บัญญัติ

ส่วนที ่3 ผลการด าเนินงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(ครั้งที ่1 รอบเดอืนเมษายน 2561 ระหว่าง 1 ตลุาคม 2560 - 31 มนีาคม 2561)

รายละเอียดโครงการทีไ่ดด้ าเนินการตามขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ที่ การเบิกจ่าย ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ

73

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบ
ท่ี 1  (จอขนาดไม่น้อยกว้า 19 นิ้ว) 
จ านวน 3 เคร่ือง

66,000      -            
4.พัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการทีดี่

*โอนเพิม่
ต้ังจ่าย
รายการใหม่
, กองคลัง

74
โครงการเดิน วิง่ ปัน เพือ่สุขภาพ รักษา
ส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเท่ียว

20,000      -            
5.การส่งเสริม
พัฒนาการท่องเทีย่ว

75 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 150,000    -            
6.การส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยฯ


