
               โครงการ/กิจกรรม  จ่ายจากเงนิงบประมาณ หมายเหตุ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ 30,000.00            
โครงการฝึกอบรมสร้างเสริมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 347,770.00          
โครงการพฒันาศักยภาพและคุณภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ 456,250.00          
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 699,670.00          
โครงการส่งเสริมและพฒันาเด็กและเยาวชนใหม้ีพฤติกรรมที่พงึประสงค์ฯ 49,940.00            
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.มวกเหล็กคัพ คร้ังที่ 16 350,000.00          
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธนัวามหาราชประจ าป ี2557 65,000.00            
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจ าป ี2556 78,600.00            
โครงการจัดงานประเพณีวนัสงกรานต์ ประจ าป ี 2557 350,000.00          
โครงการจัดงานประเพณีแหเ่ทยีนเข้าพรรษา ประจ าป ี2557 80,000.00            
โครงการจัดซ้ือถังขยะส าหรับอ านวยความสะดวกและบริการแก่ประชาชน 99,500.00            
โครงการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอมวกเหล็ก 5,000.00             
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทยีนพระราชทานฯ 10,000.00            
โครงการจัดงานพธิตัีกบาตรดอกไม้และถวายเทยีนพรรษาจังหวดัสระบรีุ 45,000.00            
โครงการทุ่งทานตะวนับานอ าเภอมวกเหล็ก 2557/2558 45,000.00            
โครงการ อสม.ใช้ในกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 195,000.00          
โครงการอุดหนุนกลุ่มองค์กรสตรี อบต.มวกเหล็ก 20,000.00            
โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ 199,950.00          
โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ 70,000.00            
โครงการครอบครัวสัมพนัธ์ 210,815.00          
โครงการค่ายพลังใจหา่งไกลยาเสพติด 90,000.00            
ค่าอาหารเสริมเสริมนมโรงเรียน 909,643.70          
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปอ้งกันโรคติดต่อ 86,700.00            
โครงการจัดท าแผนพฒันาต าบล 42,680.00            
โครงการบา้นทอ้งถิ่นไทยเทดิไทอ้งค์ราชัน 198,150.00          
โครงการอุดหนุนส่วนราชการจ้างครู 475,360.00          
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนั 1,914,240.00        
โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์กีฬา 694,800.00          
โครงการขยายเขตไฟฟา้และแสงสวา่ง 1,124,902.85        
โครงการย้ายศาลารอรถโดยสาร หมู่ที่ 1 49,300.00            
โครงการปรับปรุงเสริมไหล่ทางหมู่ที่ 9  แก่งหลุ 84,700.00            
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า ( สเมอร์ส) 55,000.00            
โครงการต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร 398,000.00          
โครงการก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 6,594,152.00        
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง 961,500.00          

รายงานผลการด าเนินการ
ประจ าปงีบประมาณ  2557



รวมทั้งส้ิน 17,086,623.55      

               โครงการ/กิจกรรม  จ่ายจากเงนิงบประมาณ หมายเหตุ
ยอดยกมา



รวมทั้งส้ิน

               โครงการ/กิจกรรม  จ่ายจากเงนิสะสม หมายเหตุ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ม. 1 หน้า รร. บา้นหมาก 99,000.00            
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 , 3 , 9 , 12 , 13 1,730,900.00        
โครงการก่อสร้างปา้ยปนูปั้นลายไม้ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 100,000.00          
โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก ม. 2 , 6 , 7 , 13 340,600.00          
โครงการปรับปรุงฝายน้ าล้น ม. 11 กลุ่มบา้นนายทงิ 100,000.00          
โครงการวางทอ่เชื่อมทาง ม. 13 (ประสงค์) 90,000.00            
โครงการบ ารุงรักษา(เปล่ียนถังประปา) ม.6 240,000.00          
โครงการบ ารุงรักษา(เคร่ืองกรองน้ า อนามัย) ม.7 100,000.00          
โครงการเจาะบอ่ / เปา่บอ่บาดาล ปอ้งกันภยัแล้ง 503,330.06          
โครงการปรับปรุงบอ่บาดาลหมู่ที่ 1  หน้าโรงเรียนบา้นหมาก 99,800.00            
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 63,000.00            
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  7 99,900.00            

รวมทั้งส้ิน 3,566,530.06        

               โครงการ/กิจกรรม  จ่ายจากเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,124,900.00        
เบี้ยยังชีพผู้พกิาร 904,500.00          

เงินบ านาญ  ข้าราชการถ่ายโอน 87,294.36            

เงินเดือนผู้ดูแลเด็กเล็ก 113,040.00          

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 118,435.50          

โครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 118,000.00          

ค่าวสัดุการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 85,000.00            

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ 10 1,918,000.00        

โครงการก่อสร้างขุดลอกสระหมู่ที่ 7 4,700,000.00        

โครงการก่อสร้างลานจอดรถบริเวณวณอุทยานน้ าตกเจ็ดสาวน้อย 3,377,415.00        

โครงการติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง ( โซล่าเซล ) 9,945,000.00        

รวมทั้งส้ิน 27,491,584.86      

รายงานผลการด าเนินการ
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               โครงการ/กิจกรรม  จ่ายจากเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายเหตุ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,124,900.00        
เบี้ยยังชีพผู้พกิาร 904,500.00          
เงินบ านาญ  ข้าราชการถ่ายโอน 87,294.36            
เงินเดือนผู้ดูแลเด็กเล็ก 113,040.00          
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 118,435.50          
โครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 118,000.00          
ค่าวสัดุการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 85,000.00            
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ 10 1,918,000.00        
โครงการก่อสร้างขุดลอกสระหมู่ที่ 7 4,700,000.00        
โครงการก่อสร้างลานจอดรถบริเวณวณอุทยานน้ าตกเจ็ดสาวน้อย 3,377,415.00        
โครงการติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง ( โซล่าเซล ) 9,945,000.00        

ประจ าปีงบประมาณ  2557
รายงานผลการด าเนินการ





               โครงการ/กิจกรรม  จ่ายจากเงนิงบประมาณ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ 30,000.00             
โครงการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอมวกเหล็ก 5,000.00               
โครงการทุ่งทานตะวนับานอ าเภอมวกเหล็ก 2557/2558 45,000.00             
โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ 70,000.00             
โครงการค่ายพลังใจหา่งไกลยาเสพติด 90,000.00             
โครงการจัดงานวนัแม่แหง่ชาติ  12  สิงหามหาราช 4,000.00               
โครงการสานสัมพนัธว์นัเข้าพรรษา 4,000.00               
ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียน 913,600.38            
ค่าต่อเติมอาคารหอ้งเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 167,000.00            
โครงการอุดหนุนส่วนราชการจ้างครู 1,250,000.00         
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนั 1,790,000.00         
ค่าใช้จ่ายในการปอ้งกันและระงับโรคติดต่อ 61,200.00             
โครงการฝึกอบรมสร้างเสริมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 92,390.00             
โครงการ อสม. อุดหนุนคชจ.ในกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 195,000.00            
อุดหนุนโครงการสมาคมฌาปนสงเคราะห์"สว ช่วย สว." 20,000.00             
อุดหนุนโครงการชมรมผู้สูงอายุ 30,000.00             
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บา้นซับประดู่ 232,000.00            
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บา้นเหวลาด (ซอยอยู่ดีมีสุข) 433,000.00            
โครงการเวทปีระชาคมหมู่บา้น(จัดท าแผนพฒันาต าบล) 28,410.00             
โครงการพฒันาศักยภาพและคุณภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ 383,440.00            
โครงการเฉลิมพระเกียรติเทดิไทอ้งค์ราชัน 87 พรรษา 47,600.00             
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจ าป ี2557 349,900.00            
โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจ าป ี2558 272,765.00            
โครงการพฒันาศักยภาพของบคุลากร ประจ าป ี2558 323,100.00            
โครงการกีฬาต้านยาเสพติดประจ าป ี2558 295,510.00            
โครงการส่งเสริมและพฒันาเด็กและเยาวชนใหม้ีพฤติกรรมที่พงึประสงค์ฯ 43,000.00             
โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาอุบติัเหตุในช่วงเทศกาลส าคัญ 158,469.00            
โครงการพฒันาศักยภาพของบคุลากร ประจ าป ี2558 293,300.00            
โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟส่ิูงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติฯ 100,000.00            
โครงการเดิน-วิง่การกุศลเส้นทางทอ่งเที่ยว(ปั้นปนัสุข) 231,764.00            
โครงการทบทวนปอ้งกันภยัสาธารณภยั(อปพร.) 191,150.00            
โครงการพฒันาอาชีพประชาชนฯ 630,800.00            
โครงการจ้างเหมาฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ าม.1 99,400.00             
โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนฯ ม.12 60,000.00             
โครงการติดต้ังยางชลอความเร็ว  ม. 13 49,500.00             

รายงานผลการด าเนินการ
ประจ าปงีบประมาณ  2558



โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงถนนหนิคลุก ม. 7 91,600.00             

รวมทั้งส้ิน ยอดยกไป 9,081,898.38        

               โครงการ/กิจกรรม  จ่ายจากเงนิงบประมาณ
ยอดยกมา 9,081,898.38        

  โครงการจ้างเหมาตีเส้นจราจรอุทยานฯ ม.9 68,900.00             
  โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าม. 1 และปรับปรุงฝาตะแกรงรางระบายน้ า 53,700.00             

โครงการบา้นทอ้งถิ่นไทยเทดิไทอ้งค์ราชัน 193,245.00            
โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์กีฬา 248,500.00            
โครงการขยายเขตไฟฟา้ 1,020,389.46         

  โครงการจัดซ้ือครุภ ณฑ์อื่น (กล้องวงจรปดิ) 98,129.70             
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทยีนพระราชทานฯ 10,000.00             

  อุดหนุนโครงการจัดงานรัชพธิ ีประจ าป ี2558 5,000.00               
  อุดหนุนโครงการทุ่งทานตะวนับาน ประจ าป ี2557-2558 45,000.00             
  ค่าจัดซ้ือวสัดุไฟฟา้ 130,830.00            



รวมทั้งส้ิน 10,955,592.54      

               โครงการ/กิจกรรม  จ่ายจากเงนิสะสม
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 บา้งเหวลาด 99,900.00             
จัดซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง(รถน้ า)ภยัแล้ง 5,097.00               
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บา้นหนิลับ(กลุ่มปา่คา) 259,000.00            
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บา้นทา่มะปราง 127,000.00            
ค่าจ้างเหมาบ ารุงและปรับปรุงครุภณัฑ์ รถบรรทกุขยะหมายเลขทะเบยีน 84-4582 269,700.00            
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,000.00               

รวมทั้งส้ิน 763,697.00            

               โครงการ/กิจกรรม  จ่ายจากเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พกิาร 7,945,149.06         
เงินบ านาญ  ข้าราชการถ่ายโอน 82,105.30             

เงินเดือนผู้ดูแลเด็กเล็ก 117,000.00            

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 82,411.00             

โครงการปรับปรุงถนนหมู่ 3 1,426,000.00         

โครงการปรับปรุงถนนหมู่ 7 1,318,000.00         

โครงการจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน 81,600.00             

โครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 144,000.00            

อุดหนุน(ไฟฟา้ทพีไีอ) 644,500.00            

รวมทั้งส้ิน 11,840,765.36        

รายงานผลการด าเนินการ
ประจ าปีงบประมาณ  2558







หมายเหตุ
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หมายเหตุ



หมายเหตุ

เบีย้สว./พกิาร ศูนยข์อ้มูล ไฟฟ้าทพีีไอ

646,174.53                          80,406.00    495,000.00    

617,800.00                          865.00         149,500.00    

817,500.00                          1,140.00      644,500.00    

662,900.00                          82,411.00    

659,800.00                          

657,000.00                          

653,500.00                          

650,500.00                          

646,600.00                          

643,900.00                          

646,174.53                          

643,300.00                          

7,945,149.06                 
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