
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานรักษาความสงบภายใน

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 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน

เพ่ือจ่ายเป็น เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ 
อ าเภอมวกเหล็ก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ี
จ าเป็นและเกียวข้องกับโครงการ

       25,000 ท่ีท าการปกครองอ าเภอมวกเหล็ก งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด

2 โครงการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ

       50,000 พ้ืนท่ีในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลมวกเหล็ก

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติ
ทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ

     100,000 พ้ืนท่ีในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลมวกเหล็ก

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด

4 โครงการฝึกอบรมทบทวนการซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ

     300,000 พ้ืนท่ีในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลมวกเหล็ก

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด

5 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการ
ควบคุมไฟป่า

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ

         5,000 พ้ืนท่ีในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลมวกเหล็ก

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด

        480,000

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด  งบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก
แบบ ผด.02

6



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก
แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานการศึกษา

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 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน)

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ จัดหาส่ือการเรียนการสอน 
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริการ
บริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก จ านวน 3 
แห่ง

     146,200 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริการ
บริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก 
จ านวน 3 แห่ง

กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ จัดกิจกรรมวันเด็ก

       50,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริการ
บริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก 
จ านวน 3 แห่ง

กองการศึกษา

3 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ จัดกิจกรรมวันแม่

         3,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริการ
บริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก 
จ านวน 3 แห่ง

กองการศึกษา

4 โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็ก
ปลอดโรค

         5,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริการ
บริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก 
จ านวน 3 แห่ง

กองการศึกษา

5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ี เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ

       70,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริการ
บริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก 
จ านวน 3 แห่ง

กองการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก
แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานการศึกษา

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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่า
อุปกรณ์การเรียน, ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ของ ศพด.ท้ัง 3 
ศูนย์ จัดสรรส าหรับเด็กปฐมอายุ 3-5 ปี

       97,180 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริการ
บริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก 
จ านวน 3 แห่ง

กองการศึกษา

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน 
ของ ศพด.ท้ัง 3 ศูนย์

     421,400 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริการ
บริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก 
จ านวน 3 แห่ง

กองการศึกษา

8 อุดหนุนส่วนราชการ-โครงการจัดหา
ครูผู้สอนและบุคลากรเสริมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน จ านวน 2 
อัตรา ให้แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 
(วัดเหวลาด)

เพ่ือจ่ายเป็น เงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยาคม 68 (วัดเหวลาด) ตาม
โครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากร
เสริมเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน จ านวน 2 อัตรา ๆเดือนละ 
13,000 บาท 12 เดือน

     312,000 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหว
ลาด)

กองการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก
แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานการศึกษา

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 อุดหนุนส่วนราชการ-โครงการจัดหา
ครูผู้สอนและบุคลากรเสริมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน จ านวน 2 
อัตรา ให้แก่โรงเรียนบ้านหลังเขา

เพ่ือจ่ายเป็น เงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านหลัง
เขา ตามโครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากร
เสริมเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน จ านวน 2 อัตรา ๆเดือนละ 13,000 
บาท 12 เดือน

     312,000 โรงเรียนบ้านหลังเขา กองการศึกษา

10 อุดหนุนส่วนราชการ-โครงการจ้างครู
ขาดแคลน จ านวน 3 อัตรา ให้แก่
โรงเรียนวัดบ้านหมาก

เพ่ือจ่ายเป็น เงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้าน
หมาก ตามโครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากร
เสริมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน จ านวน 3 
อัตรา ๆเดือนละ 13,000 บาท 12 เดือน

     468,000 โรงเรียนวัดบ้านหมาก กองการศึกษา

11 อุดหนุนส่วนราชการ-โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) ในเขต อบต. มวกเหล็ก จ านวน 
4 โรงเรียน

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) โรงเรียนในสังกัดในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (สพฐ.)  อัตราม้ือละ 20 บาท ต่อ
คนจ านวน 200 วัน ดังน้ี
โรงเรียนวัดบ้านหมาก  จ านวน 264,000 
บาท, โรงเรียนวัดบ้านหมาก  จ านวน 
264,000 บาท,
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาคม (วัดเหวลาด) จ านวน 
756,000 บาท,
โรงเรียนวัดบ้านหลังเขา  จ านวน 548,000  
บาท

  2,164,000 โรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 (สพฐ.) ในเขต อบต. มวกเหล็ก 
จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
วัดบ้านหมาก, โรงเรียนวัดบ้าน
หมาก, โรงเรียนไทยรัฐวิทยาคม(วัด
เหวลาด), โรงเรียนวัดบ้านหลังเขา

กองการศึกษา

     2,944,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก
แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานสาธารณสุข

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 โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ

     200,000 พ้ืนท่ีในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลมวกเหล็ก

กองสาธารณสุข

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ

     160,000 พ้ืนท่ีในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลมวกเหล็ก

กองสาธารณสุข

3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน(อสม.)

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ

     300,000 พ้ืนท่ีในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลมวกเหล็ก

กองสาธารณสุข

4 เงินอุดหนุนเอกชน-โครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

เพ่ือจ่ายเป็น เงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่บ้าน
ท้ัง 13 หมู่ๆ ละ 20,000 บาท ให้กับ
กรรมการหมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  

     260,000 13 หมู่บ้านในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมวกเหล็ก

กองสาธารณสุข

        920,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

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 โครงการผลิตน้ าด่ืมสะอาดส าหรับ
ช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบปัญหาขาด
แคลนน้ าบริโภค

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ

     130,000 หมู่ท่ี 7 บ้านหลังเขา ต าบล
มวกเหล็ก

กองสวัสดิการ

        130,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก
แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานเคหะและชุมชน

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 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี หมู่ท่ี 1 
บ้านหมาก จ านวน 4 จุดๆ ละ 3 ชุด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังกล้องวงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน รักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป คุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
จ านวน 4 จุด ติดต้ังกล้องจุดละ 3 ชุด รวม 
12 ชุด พร้อมเคร่ืองบันทึกภาพ จ านวน 4 ชุด 
และตู้ควบคุมระบบไฟและเคร่ืองส ารองไฟ 
จ านวน 4 ชุด และมิเตอร์ไฟฟ้า 4 ชุด

     484,000 หมู่ท่ี 1 บ้านหมาก จ านวน 4 จุดๆ
 ละ 3 ชุด โดยติดต้ัง จุดท่ี 1 
บริเวณโค้งบ้าน อบต. สมชาย จุด
ท่ี 2 บริเวณหน้า รร.บ้านหมาก 
จุดท่ี 3 บริเวณแยกบ้านคุณสุรัตน์ 
จุดท่ี 4 บริเวณกลุ่มแยกเขาสว่าง

กองช่าง

2 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี หมู่ท่ี 12 
บ้านเขาไม้เกวียน จ านวน 3 จุดๆ ละ 3
 ชุด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังกล้องวงจรปิด ชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป คุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
จ านวน 3 จุด ติดต้ังกล้องจุดละ 3 ชุด รวม 9 
ชุด พร้อมเคร่ืองบันทึกภาพ จ านวน 3 ชุด และ
ตู้ควบคุมระบบไฟและเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 
3 ชุด และมิเตอร์ไฟฟ้า 3 ชุด

     365,500 หมู่ท่ี 12 บ้านเขาไม้เกวียน จ านวน
 3 จุดๆ ละ 3 ชุด โดยติดต้ัง จุด
ท่ี 1 บริเวณซอยข้างโรงเรียน จุด
ท่ี 2 บริเวณหน้าวัดเขาไม้เกวียน 
จุดท่ี 3 บริเวณสามแยกทางไปรพ.
สต.หินลับ

กองช่าง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก
แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานเคหะและชุมชน

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 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี หมู่ท่ี 2 
บ้านท่ามะปราง จ านวน 3 จุดๆ ละ 3 
ชุด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังกล้องวงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป คุณลักษณะพ้ืนฐาน ตามเกณฑ์
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
จ านวน 3 จุด ติดต้ังกล้องจุดละ 3 ชุด รวม 9 
ชุด พร้อมเคร่ืองบันทึกภาพ จ านวน 3 ชุด และ
ตู้ควบคุมระบบไฟและเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 
3 ชุด และมิเตอร์ไฟฟ้า 3 ชุด

     363,000 หมู่ท่ี 2 บ้านท่ามะปราง จ านวน 3
 จุดๆ ละ 3 ชุด โดยติดต้ัง จุดท่ี 
1 บริเวณศาลาประชาคม จุดท่ี 2 
บริเวณทางเข้าหมู่บ้านธารทิพย์  
จุดท่ี 3 บริเวณแยกซอยไร่ดาวเด่น

กองช่าง

4 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี หมู่ท่ี 6 
บ้านซับประดู่ จ านวน 3 จุดๆ ละ 3 ชุด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังกล้องวงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป คุณลักษณะพ้ืนฐาน ตามเกณฑ์
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
จ านวน 3 จุด ติดต้ังกล้องจุดละ 3 ชุด รวม 9 
ชุด พร้อมเคร่ืองบันทึกภาพ จ านวน 3 ชุด และ
ตู้ควบคุมระบบไฟและเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 
3 ชุด และมิเตอร์ไฟฟ้า 3 ชุด

     365,500 หมู่ท่ี 6 บ้านซับประดู่ จ านวน 3 
จุดๆ ละ 3 ชุด โดยติดต้ัง จุดท่ี 1 
บริเวณทางแยกบ้านนายโสภณ 
คัมภิรานนท์ จุดท่ี 2 บริเวณหน้า
โรงไก่ จุดท่ี 3 บริเวณตู้กรองน้ า

กองช่าง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก
แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานเคหะและชุมชน

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 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมุมมองคงท่ี หมู่ท่ี 11 
บ้านปากคลอง จ านวน 1 จุดๆละ 2 ชุด
 บริเวณกลุ่มบ้านนางสมพร ตรีรัตนกุลพร

เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังกล้องวงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป คุณลักษณะพ้ืนฐาน ตามเกณฑ์
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
จ านวน 1 จุด ติดต้ังกล้องจุดละ 2 ชุด พร้อม
เคร่ืองบันทึกภาพ จ านวน 1 ชุด และตู้ควบคุม
ระบบไฟและเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 1 ชุด 
และมิเตอร์ไฟฟ้า 1 ชุด

       89,000 หมู่ท่ี 11 บ้านปากคลอง จ านวน 1
 จุดๆ ละ 2 ชุด โดยติดต้ัง บริเวณ
กลุ่มบ้านนางสมพร ตรีรัตนกุลพร

กองช่าง

6 โครงการติดต้ังเสียงตามสายแบบมีสาย 
หมู่ท่ี 7 บ้านหลังเขา จ านวน 9 จุด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังเสียงตามสาย แบบ
มีสาย ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 บ้านหลัง
เขา โดยติดต้ังเสียงตามสายจ านวน 9 
จุด โดยการติดต้ังล าโพงฮอล์จุดละ 2 
ตัว รวม 18 ตัว พร้อมเดินสายล าโพง
ความยาวไม่น้อยกว่า 9,400 เมตร

     322,000 หมู่ท่ี 7 บ้านหลังเขา จ านวน 9 จุด
  โดยการติดต้ังตามจุด ดังน้ี 1.
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 2.กลุ่ม
บ้านฤาษีตาไฟ 3.กลุ่มวัดแขก 4.
กลุ่มค่ายพงษลดา 5.กลุ่มซับตา
เพ็ง 6.กลุ่มบ้าน อบต.ลิขิต 7.กลุ่ม
อ่างเก็บน้ าหลังเขา 8.กลุ่มมณฑา
ฟาร์ม 9.กลุ่มหน้าวัด (บ้านต ารวจ)

กองช่าง

     1,989,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก
แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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 โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตของกลุ่มผู้สุงอายุ

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ

     550,000 พ้ืนท่ีในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลมวกเหล็ก

กองสวัสดิการ

2 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง หมู่ 1-13

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ

     100,000 พ้ืนท่ีในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลมวกเหล็ก

กองสวัสดิการ

3 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ

     100,000 พ้ืนท่ีในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลมวกเหล็ก

กองสวัสดิการ

4 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้น าชุมชน 
ผู้น าชมรมเพ่ือสาธารณประโยชน์

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ

     300,000 พ้ืนท่ีในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลมวกเหล็ก

กองสวัสดิการ

5 เงินอุดหนุนเอกชน-อุดหนุนกลุ่มสตรี 
อบต.มวกเหล็ก

เพ่ือจ่ายเป็น เงินอุดหนุนกลุ่มสตรี อบต.
มวกเหล็ก

       20,000 พ้ืนท่ีในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลมวกเหล็ก

กองสวัสดิการ

     1,070,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก
แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด อบต.มวกเหล็กคัพ

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ

     300,000 พ้ืนท่ีในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลมวกเหล็ก

กองการศึกษา

        300,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก
แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู หมู่ท่ี 3 บ้านมวกเหล็ก

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู กลุ่มมอ
มะเกลือ ซอย 2 โดยมีขนาด 
0.30x0.30x0.30 เมตร และฝาตะแกรง
เหล็ก ขนาด 0.40x1 เมตร และเทคอนกรีต
เสริมเหล็กผิวจราจร ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
45 เมตร รวมท้ังพ้ืนท่ีลาดเอียง และบ่อพัก
ขนาด 1x1 เมตร จ านวน 3 บ่อ พร้อมงานขุด
ดินและทุบพ้ืน คสล.พร้อมขนท้ิง

     417,000 หมู่ท่ี 3 บ้านมวกเหล็ก กลุ่มมอ
มะเกลือ ซอย 2

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 10 บ้านซับอิจิ

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 10 บ้านซับอิจิ 
บริเวณหน้าบ้านนายบุญเจิม ถึงส านักสงฆ์ซับอิ
จิ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 840 
ตารางเมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 126 ลูกบาก์ศเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี

     488,400 หมู่ท่ี 10 บ้านซับอิจิ บริเวณหน้า
บ้านนายบุญเจิม ถึงส านักสงฆ์ซับอิจิ

กองช่าง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก
แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 3 บ้านมวกเหล็ก

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มบ้านคุณสมพร โดยมี
ขนาดกว้าง 4 เมตร และ 1/4x1x2 และ 
ขนาด 1/2x1x2 เมตร ยาว 54.70 หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 220.80 
ตารางเมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 33.12 ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี

     137,500 หมู่ท่ี 3 บ้านมวกเหล็ก กลุ่มบ้าน
คุณสมพร

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 5 บ้านหินลับ

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มโค้งเขาไป รพ.สต.หิน
ลับ โดยมีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
280 ตารางเมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 42 ลุกบาก์ศเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี

     172,700 หมู่ท่ี 5 บ้านหินลับ กลุ่มโค้งเขาไป 
รพ.สต.หินลับ

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 8 บ้านโชคชัยพัฒนา

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านคุณหิรัญ ช่ืนเกตุ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 840 
ตารางเมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 126 ลูกบาก์ศเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี

     484,600 หมู่ท่ี 8 บ้านโชคชัยพัฒนา ซอย
บ้านคุณหิรัญ ช่ืนเกตุ

กองช่าง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก
แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการก่อสร้างระบบประปาโดยเจาะ
บ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว
 พร้อมติดต้ังหอถังแชมเปญ หมู่ท่ี 13 
บ้านท่าเสา บริเวณวัดถ้ าธรรมโอสถ

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบ
ประปาโดยเจาะบ่อบาดาลขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6” ให้ได้ปริมาณน้ าไม่น้อย
กว่า 4 ลบ.ม./ชม พร้อมติดต้ังหอถังแชมเปญ 
ขนาด 15 ลบ.ม. และติดต้ังซัมเมอร์สขนาด 
1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ตู้ควบควบคุมไฟฟ้า 
เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1.5 
แอมป์ จ านวน 1 ชุด เช่ือมระบบประปา
หมู่บ้านเดิมจนสามารถใช้งานได้ดี

     399,000 หมู่ท่ี 13 บ้านท่าเสา บริเวณวัดถ้ า
ธรรมโอสถ

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปคางหมู
 หมู่ท่ี 5 บ้านหินลับ

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปคางหมู ขนาดปากรางกว้าง 1.80 
เมตร พร้อมบ่ารางขนาดกว้าง 0.30 เมตร ท้ัง
สองด้านขนาดรางลึก 0.60 เมตร ด้านท้องราง
กว้าง 0.60 เมตร หนา 0.07 เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กช้ัน 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1x1 เมตร เช่ือมทางรวม 3 
จุด จุดละ 5 ท่อน เป็นท่อจ านวน 15 ท่อน 
และบ่อรับน้ าด้านหน้าท่อและหลังท่อ จ านวน 
3 จุด  ความยาวท้ังหมด (ราง+ทางเช่ือม) 
130 เมตร

     354,000 หมู่ท่ี 5 บ้านหินลับ กองช่าง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก
แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี
 7 บ้านหลังเขา บริเวณหน้าโรงเรียน
บ้านหลังเขา ถึงกลุ่มบ้านนางบาง นิลเขต

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน โดยการขยายท่อเมนประปา
หมู่บ้าน (บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหลังเขาถึง
กลุ่มบ้านนางบาง  นิลเขต) โดยขยายท่อเมน
ประปาหมู่บ้าน ด้วยท่อ PVC ขนาด 2” ช้ัน 
8.5 ยาว 232 เมตร พร้อมจุดแยกเม่ือติดต้ัง
มาตรน้ าไม่น้อยกว่า 5 จุด  พร้อมถางป่าขุดต่อ

       28,300 หมู่ท่ี 7 บ้านหลังเขา บริเวณหน้า
โรงเรียนบ้านหลังเขา ถึงกลุ่มบ้าน
นางบาง นิลเขต

กองช่าง

9 โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 9 บ้าน
แก่งหลุ

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเจาะบ่อบาดาล 
บริเวณบ้านนางเล้ียง  อุบลหอมโดยการเจาะ
บ่อบาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6” ลึกไม่น้อย
กว่า 100 เมตร ให้ได้ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 
5 ลบ/ชม. พร้อมลงท่อกรุป้องกันดินพังตลอด
ความลึก และปรับปรุงท่อเมน PVC ขนาด 3”
ช้ัน 8.5 ตลอดแนวความยาวรวม 1,200 
เมตร และปรับปรุงท่อเมน PVC ขนาด 2” 
ช้ัน 8.5 ตลอดแนวความยาวรวม 480 เมตร  
และติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ พร้อม
เสาไฟฟ้า 1 ต้น

     467,000 หมู่ท่ี 9 บ้านแก่งหลุ กองช่าง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก
แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการซ่อมแซมฝ่ายน้ าล้น หมู่ท่ี 11 
บ้านปากคลอง

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมฝายน้ า
ล้น บริเวณข้างสะพานเหล็ก อบจ.โดยการวาง
ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1ม.x1 ม. พร้อม
เรียงหินใหญ่และคอนกรีตพ้ืนผิวหลังฝายหน้า
กว้างเฉล่ีย 3 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 
เมตร พ้ืนท้ายฝายดาดคอนกรีต หนา 0.10 
เมตร ดาดคอนกรีตหน้า-หลัง ฝายพ้ืนท้ายฝาย
หนา 0.10 เมตร พร้อมเทคอนกรีตขนาด 
0.20 x0.50x22 เมตร

     250,000 หมู่ท่ี 11 บ้านปากคลอง บริเวณ
ข้างสะพานเหล็ก อบจ.

กองช่าง

11 โครงการดาดคอนกรีตกันตล่ิงพัง หมู่ท่ี 3
 บ้านมวกเหล็ก

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดาดคอนกรีตกัน
ตล่ิงพัง บริเวณตรงข้ามตลาดสีทองค า โดยการ
ดาดคอนกรีต กว้าง 3.5 ม. ยาว 44 ม. หนา 
0.07 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 154 ตร.ม. 
หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 10.78 ลบ.ม.

     150,000 หมู่ท่ี 3 บ้านมวกเหล็ก บริเวณตรง
ข้ามตลาดสีทองค า

กองช่าง

12 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 4 บ้านเหวลาด

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน บริเวณ รพ.สต.สาวน้อย โดย
ซ่อมแซมระบบท่อน้ าจากถังกรอง เข้าถังเก็บน้ า
ใสและเปล่ียนป๊ัมน้ าขนาด 5 แรงม้า จ านวน 
1 ชุด และเปล่ียนทรายกรองกรวดกรอง 
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้ใช้การได้ดี

     182,400 หมู่ท่ี 4 บ้านเหวลาด บริเวณ รพ.
สต.สาวน้อย

กองช่าง

     3,530,900

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก
แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานการเกษตร

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 โครงการจัดต้ังและพัฒนาศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ

       20,000 หมู่ท่ี 12 บ้านเขาไม้เกวียน กองสวัสดิการ

          20,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก
แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานงบกลาง

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 รายจ่ายตามข้อผูกพัน-ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการจราจร

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

       10,000 องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก กองคลัง

2 รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน
ต าบลมวกเหล็ก

     300,000 องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก กองคลัง

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็น เบ้ียยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์      156,000 องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก กองสวัสดิการ
4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพ่ือจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม
     424,000 องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก กองคลัง

5 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็น เบ้ียยังชีพแก่ผู้สูงอายุ   8,800,000 องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก กองสวัสดิการ
6 เงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการถ่ายโอน เพ่ือจ่ายเป็น เงินบ าเหน็จบ านาญแก่

ข้าราชการถ่ายโอน
         6,000 องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก กองคลัง

7 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพ่ือจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

       20,000 องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก กองคลัง

8 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.)

เพ่ือจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญแก่ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.)

     315,000 องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก กองคลัง

9 ส ารองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็น เงินส ารองจ่ายกรณีเกิดสา
ธารณภัยฉุกเฉิน จ าเป็นเร่งด่วน ในต าบล
มวกเหล็ก

     300,000 องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก กองคลัง

10 เบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายเป็น เบ้ียยังชีพแก่คนพิการ   2,700,000 องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก กองสวัสดิการ
   13,031,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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