แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก

จัดทาโดย
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ประกาศเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
...................................................................
ด้ว ยเทศบาลตาบลมวกเหล็ ก ได้ด าเนิน การจั ดทาแผนพั ฒ นาท้องถิ่ น(พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลมวกเหล็กแล้ ว
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ
๒๒(๓) จึงอนุมัติและให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก

คำนำ
เทศบาลตาบลมวกเหล็ กได้จั ดท าแผนพัฒ นาท้อ งถิ่ น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ไปแล้ ว
แต่เนื่องจากเทศบาลฯมีความจาเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมโครงการในบางยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ออานวยประโยชน์แก่ประชาชน ซึ่งผู้บริหารได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะต้องเพิ่มเติมโครงการที่
เกี่ยวข้อง เทศบาลตาบลมวกเหล็กจึ งได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
ขึ้น
ทางคณะผู้บริหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่นได้ตามสมควร

นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก

๒.บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น

ผ.๐๒
บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
เทศบำลตำบลมวกเหล็ก

ยุทธศำสตร์

ปี ๒๕๖๑
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี ๒๕๖๒
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี ๒๕๖๓
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี ๒๕๖๔
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี ๒๕๖๕
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

รวม ๕ ปี
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวและทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๑.๒ แผนงานการบริหารงานทั่วไป

-

-

-

-

๒

๔,๗๑๐,๐๐๐

๑

๑.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

-

-

-

-

๖

๓,๔๘๐,๐๐๐

-

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

-

-

-

-

๑

๑๒๐,๐๐๐

รวม

-

-

-

-

๙

๘,๓๑๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๑

๒,๐๐๐,๐๐๐

๔

๘,๗๑๐,๐๐๐

-

-

-

๖

๓,๔๘๐,๐๐๐

๑

๑๒๐,๐๐๐

๑

๑๒๐,๐๐๐

๓

๓๖๐,๐๐๐

๒

๒,๑๒๐,๐๐๐

๒

๒,๑๒๐,๐๐๐

๑๓

๑๒,๕๕๐,๐๐๐

๒.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวติ

ผ.0๒
๐๑

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
เทศบำลตำบลมวกเหล็ก
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑ ส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุนและกำรท่องเที่ยวในอุตสำหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยว
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวและทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๑.๑ แผนงำนกำรบริหำรงำนทั่วไป
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

๑.

โครงการก่อสร้างซุ้ม
ประตูเมืองเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคล
พระราชพิธีพระบรม
ราชาภิเษก

- เพื่อเป็นการเฉลิม
ฉลองเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก
พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่
๑๐ และสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรม
ราชินีแสดงความ
จงรักภักดีแด่สถาบัน
พระมหากษัตริย์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
- ก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิม
พระเกียรติพระบรม
ราชาภิเษก จานวน ๑ แห่ง
ประกอบด้วย
๑.หมวดงานโครงสร้าง
๒.หมวดงานสถาปัตยกรรม
๓.หมวดงานระบบไฟฟ้า
๔.อื่น ๆ

๒๕๖๑
(บำท)
-

๒๕๖๒
(บำท)
-

งบประมำณ
๒๕๖๓
(บำท)
๒,๗๑๐,๐๐๐
(งบเทศบาล)

๒๕๖๔
(บำท)
-

๒๕๖๕
(บำท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

- ประชาชน
ร้อยละ
๘0 ได้แสดง
ความจงรักภักดี
แด่สถาบันพระ
มหากษัตริย์
และร่วมเฉลม
พระเกียรติ
เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระ
ราชพิธีพระ
บรมราชาภิเษก

- ประชาชนได้
แสดงความจง
รักษ์ภักดีแด่
สถาบันพระ
มหากษัตริย์และ
ร่วมเฉลมพระ
เกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคล
พระราชพิธีพระ
บรมราชาภิเษก

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัดฯ

ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

๒.

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
สานักงานพร้อม
ครุภณ
ั ฑ์ที่เกี่ยวข้อง
และปรับปรุง
ภูมิทัศน์ บริเวณ
พื้นที่รอบอาคาร
สานักงานเทศบาล
ตาบลมวกเหล็ก

- เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของงาน
ตามภารกิจด้านต่าง
ๆ ของเทศบาลที่
เพิ่มขึ้น และบริการ
ประชาชนได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
มีการจัดบริการ
สาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของ
ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- เพื่อให้มีสถานที่
อานวยความสะดวก
แก่ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการและ
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง
ๆของเทศบาลฯ

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
-ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่
ภายในและภายนอกอาคาร
สานักงานพร้อมระบบที่
เกี่ยวข้อง
- ต่อเติมอาคารสานักงาน
พร้อมระบบทีเ่ กี่ยวข้อง
- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
พื้นที่รอบอาคาร
- ครุภัณฑ์ทเี่ กี่ยวข้อง
- ฯลฯ

๒๕๖๑
(บำท)
-

๒๕๖๒
(บำท)
-

งบประมำณ
ตัวชี้วัด
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
(KPI)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ -ร้อยละ ๘๐
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวก ใน
การติดต่อ
ราชการ

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ
- ทาให้มีอาคาร
สานักงานที่ได้
มาตรฐานรองรับ
การขยายตัวของ
งานตามภารกิจ
ด้านต่าง ๆ ที่
เพิ่มขึ้น
- ทาให้การบริการ
ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการและ
เข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ของ
เทศบาลเป็นไป
อย่างสะดวก
รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัดฯ

ผ.๐๒
๐๑

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
เทศบำลตำบลมวกเหล็ก
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑ ส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุนและกำรท่องเที่ยวในอุตสำหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ก. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยว
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวและทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๑.๔ แผนงำนเคหะและชุมชน
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

๑.

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนเทศบาล ๑ ซอย ๒๑
(ซอยข้างที่ทาการ
อาเภอมวกเหล็ก)
ตาบลมวกเหล็ก
อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

-เพื่อให้เกิดความ
สะดวก และ
ปลอดภัย
ในการคมนาคม
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน
ที่มากขึ้น

-ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณถนนเทศบาล ๑
ซอย ๒๑ ตาบลมวกเหล็ก
อาเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี
ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร
ยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือพื้นที่ดาเนินการรวมไม่
น้อยกว่า ๘๐๔.๐๐ ตารางเมตร

๒.

โครงการก่อสร้างป้าย
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช
๒๕๖๒ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
และระบบไฟฟ้าที่เกีย่ วข้อง
บริเวณตาบลมิตรภาพ
อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

-เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติในในโอกาส
มหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช
๒๕๖๒
-เพื่อใช้เป็นป้ายชื่อ
สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติฯ

-ก่อสร้างป้ายคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดและรูปแบบตามแบบ
มาตรฐานกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง
-ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมระบบ
ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง จานวน ๑ แห่ง

๒๕๖๑
(บำท)
-

๒๕๖๒
(บำท)
-

-

-

งบประมำณ
๒๕๖๓
(บำท)
๔๘๔,๐๐๐
(งบเทศบาล)

๔๑๖,๐๐๐
(งบเทศบาล)

๒๕๖๔
(บำท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖๕
(บำท)
-ร้อยละ ๘๐
ของผู้อยู่อาศัย
และผู้ใช้เส้นทาง
สัญจร ได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

-

- ป้าย
สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ
จานวน ๑ ป้าย
- ภูมทัศน์และ
ระบบไฟฟ้าที่
เกี่ยวข้อง
จานวน ๑ แห่ง

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ
-ประชาชนได้รบั
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจร

-ประชาชนและ
เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก
ได้แสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

๓.

โครงการก่อสร้างกาแพงกันดิน
สาเร็จรูป บริเวณลารางสาธารณะ
ประโยชน์ และบริเวณคอสะพาน
บ่อรับน้าข้างสถานีรถไฟ
มวกเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตาบล
มิตรภาพ อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

-เพื่อป้องกันดินริม
ลารางสาธารณะ
พังทลายเนื่องจาก
การกัดเซาะของน้า
-เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ป้องกันปัญหา
การระบายน้า

๔.

โครงการปักเสาพาดสายไฟฟ้า
แรงต่า บริเวณพื้นที่ราชพัสดุ
แปลงเลขที่ สบ ๓๕๕ (บางส่วน)
สาหรับเวทีคาวบอย
ตาบลมิตรภาพ
อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

-เพื่อให้มีระบบ
-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
ไฟฟ้าสาหรับ
อาเภอมวกเหล็ก
อาคารเวทีคาวบอย
และระบบไฟฟ้า
แสงสว่างสาหรับ
อาคารและบริเวณ
ใกล้เคียง

๑. ก่อสร้างกาแพงกันดิน
สาเร็จรูป ความสูงไม่น้อยกว่า
๑.๒๐ เมตร รวมทับหลัง
ยาวไม่น้อยกว่า ๑๙.๐๐ เมตร
๒. ก่อสร้างกาแพงกันดิน
สาเร็จรูป ความสูงไม่น้อยกว่า
๒.๓๐ เมตร รวมทับหลัง ยาว
ไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร
๓. ก่อสร้างกาแพงกันดิน
สาเร็จรูป ความสูงไม่น้อยกว่า
๒.๓๐ เมตร รวมทับหลัง
ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐เมตร

๒๕๖๑
(บำท)
-

๒๕๖๒
(บำท)
-

-

-

งบประมำณ
๒๕๖๓
(บำท)
๑๙๐,๐๐๐
(งบเทศบาล)

๑๕๐,๐๐๐
(งบเทศบาล)

๒๕๖๔
(บำท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

-ปักร้อยละ
๑๐๐ มีเสาพาด
สายไฟฟ้าแรง
ต่า พร้อมระบบ
และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง
จานวน ๑ แห่ง

-สามารถใช้งาน
อาคารเวที
คาวบอย ลาน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก และพื้นที่
ใกล้เคียงได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภัย

๒๕๖๕
(บำท)
-กาแพงกันดิน -สามารถป้องกัน
สาเร็จรูป
ดินพังทลายจาก
จานวน ๒ แห่ง การกัดเซาะของ
น้า และเพิ่มประ
สิทธิ
ภาพในการ
ระบายน้า

-

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

๕.

โครงการก่อสร้างห้องน้า
สาธารณะ พร้อมระบบ
ประกอบอาคาร ภายใน
บริเวณเมืองคาวบอย
บริเวณพื้นที่ราชพัสดุ แปลง
เลขที่ สบ ๓๕๕ (บางส่วน)
ตาบลมิตรภาพ
อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

-เพื่ออานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวที่เข้า
มาใช้พื้นที่

-ก่อสร้างอาคารห้องน้า
สาธารณะ โครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น
เดียว พื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมระบบประกอบ
อาคาร
ที่เกี่ยวข้อง

๖.

โครงการติดตั้งเสาไฟ
ประติมากรรมกิ่งเดี่ยว
บริเวณถนนเทศบาล ๑ และ
ถนนเทศบาล ๑ ซอย ๒๑
ตั้งแต่แยกสนิทไชยซอย ๑
ถึงถนนเทศบาล ๑ ซอย ๒๑

-เพื่อติดตั้ง
เสาไฟฟ้า
ประติมากรรมให้
เกิดความสวยงาม
เรียบร้อย และเพิ่ม
แสงสว่างให้กับ
ถนนสาธารณะ
-สร้างอัตลักษณ์
ของท้องถิ่นให้
ชัดเจนเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว

-ก่อสร้างเสาไฟฟ้า
ประติมากรรมชนิดกิ่ง
เดี่ยวขนาดความสูงไม่
น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร
จานวนไม่น้อยกว่า
๑๘ ต้น พร้อมเชื่อมต่อ
ระบบไฟฟ้าจนใช้การได้ดี

๒๕๖๑
(บำท)
-

๒๕๖๒
(บำท)
-

-

-

งบประมำณ
๒๕๖๓
(บำท)
๔๙๕,๐๐๐
(งบเทศบาล)

๑,๗๔๕,๐๐๐
(งบเทศบาล)

๒๕๖๔
(บำท)
-

๒๕๖๕
(บำท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

-อาคาร
ห้องน้า
สาธารณะ
จานวน ๑
หลัง

-ประชาชนและ
นักท่องเทีย่ วที่
เข้ามาใช้พื้นที่
ได้รับความ
สะดวก และ
มีห้องน้า
สาธารณะรองรับ
การใช้งานอย่าง
เพียงพอ

-ไฟฟ้า
ประติมากรรม
ชนิดกิ่งเดี่ยว
ขนาดความสูง
ไม่น้อยกว่า
๖.๐๐ เมตร
จานวนไม่น้อย
กว่า ๑๘ ต้น

-ถนนสาธารณะ
มีความสวยงาม
เรียบร้อย และ
เพิ่มแสงสว่าง
ให้กับถนน
สาธารณะ
-ท้องถิ่นมี
อัตลักษณ์ที่
ชัดเจน เพื่อ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว สร้าง
รายได้ให้กับ
ชุมชน

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

ผ.๐๒
๐๑

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
เทศบำลตำบลมวกเหล็ก
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๓ เสริมสร้ำงควำมมั่นคงและสังคมคุณภำพตำมวิถีภูมิปัญญำไทย
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
๒.๑ แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ที่

โครงกำร

๑.

โครงการ
ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการ
จิตอาสา
ภัยพิบัติ

วัตถุประสงค์
- เพื่อฝึกอบรมและฝึก
ทักษะการปฏิบัติงาน
สนับสนุนงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยให้แก่สมาชิกจิต
อาสาภัยพิบตั ิและ
เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ
เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
- สมาชิกจิตอาสาภัย
พิบัติและเจ้าหน้าที่งาน
ป้องกันฯเทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

๒๕๖๑
(บำท)
-

๒๕๖๒
(บำท)
-

งบประมำณ
ตัวชี้วัด
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
(KPI)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของสมาชิกจิต
อาสาภัยพิบตั ิ
และเจ้าหน้าที่
งานป้องกัน
เทศบาลตาบล
มวกเหล็กได้รับ
การฝึกอบรม
และฝึกทักษะ
การปฏิบัติงาน

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
- สมาชิกจิตอาสาภัย สานักปลัดฯ
พิบัติและเจ้าหน้าที่ (งานป้องกัน)
งานป้องกัน เทศบาล
ตาบลมวกเหล็ก
มีความรู้
ความสามารถและมี
ทักษะในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

๒.บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น

ผ.๐๒/๑
บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-256๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
เทศบำลตำบลมวกเหล็ก

ยุทธศำสตร์

จำนวน
โครงกำร

ปี ๒๕๖๑
งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

ปี ๒๕๖๒
งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

ปี ๒๕๖๓
งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

ปี ๒๕๖๔
งบประมำณ
(บำท)

ปี ๒๕๖๕
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

รวม ๕ ปี
งบประมำณ
(บำท)

๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวและทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

-

-

-

-

๒

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

-

-

-

-

-

๒.๒ แผนงานการศึกษา

-

-

-

-

๑

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๔,๗๘๓,๐๐๐

๔

๒๑,๖๒๙,๑๓๕

๓

๖,๘๔๖,๑๓๕

๙

๔๓,๒๕๘,๒๗๐

๑

๓,๐๐๐,๐๐๐

๑

๓,๐๐๐,๐๐๐

๒

๖,๐๐๐,๐๐๐

๓๐๗,๐๐๐

๑

๓๐๗,๐๐๐

-

-

๒

๖๑๔,๐๐๐

๓

๓,๓๖๘,๗๔๐

๑

๒,๔๐๐,๐๐๐

-

-

๔

๕,๗๖๘,๗๔๐

๖

๑๘,๔๕๘,๗๔๐

๗

๒๗,๓๓๖,๑๓๕

๔

๙,๘๔๖,๑๓๕

๑๗

๕๕,๖๔๑,๐๑๐

๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

รวม

-

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
สำหรับ โครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบำลตำบลมวกเหล็ก
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑ ส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุนและกำรท่องเที่ยวในอุตสำหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยว
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวและทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๑.๓ แผนงำนเคหะและชุมชน
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

๑.

โครงการปรับปรุง
ไฟฟ้าแสงสว่าง LED
SMART CITY
เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

- เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ในการสัญจรไป-มา ให้
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
-เพื่อรองรับการเจริญ
เติบโตและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยภายใน
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
-เพื่อลดการใช้กระแส
ไฟฟ้า แต่ความสว่างเพิ่ม
มากขึ้น เป็นการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า
-เพื่อลดพื้นที่เสีย่ งภัยใน
เวลากลางคืน
-เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า
แสงสว่างให้ทันสมัย
-เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้า
แสงสว่างให้ดีมากยิ่งขึ้น

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

๒๕๖๑
(บำท)
-ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง
โดยการติดตั้งโคมไฟ
LED ๑๐๐ วัตต์ พร้อม
กิ่งโคม และอุปกรณ์
ประกอบ ชุดควบคุม
หลอดไฟ พร้อมเชื่อมต่อ
กระแสไฟจนใช้การได้ดี
จานวนไม่น้อยกว่า ๔๐๐
ชุด ภายในพื้นที่เขต
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก

๒๕๖๒
(บำท)
-

งบประมำณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บำท)
(บำท)
๔,๗๘๓,๐๐๐ ๔,๗๘๓,๐๐๐
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)

ผ.๐๒/๑
๐๑

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖๕
(บำท)
- ร้อยละ ๙๐
ภายในเขต
เทศบาลมี
ไฟฟ้าส่อง
สว่างภายใน
เขตเทศบาล

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
- สามารถเพิม่ ศักยภาพ
ความปลอดภัยของพื้นที่
ทาให้ประชาชนที่ใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวมี
ความสะดวกและปลอดภัย
มากขึ้น
-ลดการใช้กระแสไฟฟ้า แต่
ความสว่างเพิ่มมากขึ้น เป็น
การประหยัดพลังงานไฟฟ้า
-ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น และง่ายต่อการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
-ลดพื้นที่เสีย่ งภัยในเวลา
กลางคืน
-ระบบไฟฟ้าสาธารณะทุก
ตรอก ซอย ถนน มีแสง
สว่างที่มีประสิทธิภาพ
โดยทั่วกัน

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
ทต.มวกเหล็ก
โดยขอรับการ
สนับสนุนจาก
อบจ.สระบุรี
จังหวัดสระบุรี
กรมส่งเสริมฯ
หรือหน่วยงาน
อื่น

ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

๒.

โครงการก่อสร้าง
และปรับปรุง
ภูมิทัศน์ บริเวณ
ที่ราชพัสดุ แปลง
หมายเลข สบ.๓๕๕
(บางส่วน)
ตาบลมิตรภาพ
อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

-เพื่อให้มีอาคาร
สถานที่ ภูมิทัศน์
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
และบริการประชาชน
และนักท่องเที่ยวที่เข้า
มาใช้พื้นที่โครงการ

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
- ก่อสร้างหอเก็บน้าสูง
ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า
๑๒.๐๐ ลบ.ม. พร้อม
ระบบที่เกี่ยวข้อง
จานวน ๒ แห่ง
- ก่อสร้างอาคารหลังคา
คลุมลานเอนกประสงค์
จานวน ๑ แห่ง
- ก่อสร้างกาแพงกันดิน
บริเวณลารางสาธารณะ
ประโยชน์ จานวน ๑
แห่ง
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดย
การปลูกต้นไม้ยืนต้น
ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว
จานวน ไม่น้อยกว่า
๒๐ ต้น
- ก่อสร้างอาคารสไตล์
คาวบอย โครงสร้าง
เหล็ก พร้อมงานระบบ
ที่เกี่ยวข้อง
- ฯลฯ

๒๕๖๑
(บำท)
-

งบประมำณ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บำท)
(บำท)
(บำท)
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐
(งบอุดหนุน)
(งบอุดหนุน)

๒๕๖๕
(บำท)
-

ตัวชี้วัด(KPI)
-ร้อยละ ๘๐
ของประชาชน
และ
นักท่องเที่ยว
ที่มาใช้พื้นที่
โครงการได้รบั
ความพึงพอใจ

หน่วยงำน
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
-สามารถส่งเสริม
กองช่าง
การท่องเที่ยว สร้าง
ทต.มวกเหล็ก
อัตลักษณ์ที่เด่นชัด
โดยขอรับการ
ให้กับพื้นที่ และสร้าง สนับสนุนจาก
รายได้ให้กับชุมชน
อบจ.สระบุรี
เพิ่มมากขึ้น
จังหวัดสระบุรี
กรมส่งเสริมฯ
หรือหน่วยงาน
อื่น

ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

๓.

โครงการปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตและไหล่
ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสนิทไชย
(ตั้งแต่สามแยกบ้าน
ป้าแหวงถึงแยก
พาราไดส์)
ตาบลมวกเหล็ก
อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

-เพื่อให้มีความสะดวก
และความปลอดภัยแก่
ผู้อยู่อาศัยและสัญจร
ผ่านบริเวณโครงการ
-เพื่อเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมของ
ชุมชนให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

๒๕๖๑
(บำท)
- ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์
-ติกคอนกรีตโดยการ
เสริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดกว้าง
เฉลี่ย ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐
เมตร ระยะทางรวม
๕๔๒.๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ
มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
๔,๔๑๘.๓๐ ตารางเมตร
พร้อมทาสีตเี ส้นจราจร
-ปรับปรุงไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก โดย
การเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง
เฉลี่ย๐.๘๐-๒.๖๐ เมตร
ระยะทางรวมทั้ง ๒ ฝั่ง
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๔.๐๐
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๐
เมตร หรือพื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า ๑,๗๖๔.๘๕
ตารางเมตร พร้อมเสริม
ปากบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
๑.๑๐ เมตร ยาว ๑.๑๐
เมตร จานวน ๗๓ บ่อ

๒๕๖๒
(บำท)
-

งบประมำณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บำท)
(บำท)
๓,๓๘๓,๒๓๕
(งบอุดหนุน)

๒๕๖๕
(บำท)
๓,๓๘๓,๒๓๕
(งบอุดหนุน)

ตัวชี้วัด(KPI)
-ร้อยละ ๘๐
ของผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

หน่วยงำน
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
-ทาให้เกิดความ
กองช่าง
สะดวกและความ
ทต.มวกเหล็ก
ปลอดภัยแก่ผู้อยู่
โดยขอรับการ
อาศัยและสัญจรผ่าน สนับสนุนจาก
บริเวณโครงการ
อบจ.สระบุร,ี
-ทาให้สภาพแวดล้อม จังหวัดสระบุรี
ของชุมชนเกิดความ ,กรมส่งเสริมฯ
เป็นระเบียบเรียบร้อย หรือหน่วยงาน
สวยงาม
อื่น

ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

๔.

โครงปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนเทศบาล ๑
ซอย ๑ แยก ๘
(ตั้งแต่แยกซอยอู่
ช่างศักดิ์ถึงแยกซอย
โรงเรียนพีระ) และ
ถนนเทศบาล ๑
ซอย ๑ แยก ๘/๑
(ข้างกาแพงรั้ว
ทหารอากาศ)
ตาบลมิตรภาพ
อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดดสระบุรี

-เพื่อให้มีความสะดวก
และความปลอดภัยแก่
ผู้อยู่อาศัยและสัญจร
ผ่านบริเวณโครงการ
-เพื่อเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมของ
ชุมชนให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
-ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โดยการรื้อ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เดิม และก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กใหม่
ช่วงแรก ขนาดถนน
กว้าง ๗.๒๐ - ๗.๓๐
เมตร ยาว ๒๔๙.๐๐
เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาด
ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๔๐๑.๐๐ เมตร
ช่วงที่ ๓ ขนาดถนน
กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว
๒๖๑.๐๐ เมตร หรือ
พื้นที่ ดาเนินการรวมไม่
น้อยกว่า ๕,๓๖๓.๘๐
ตารางเมตร พร้อมตีเส้น
จราจร

๒๕๖๑
(บำท)
-

๒๕๖๒
(บำท)
-

งบประมำณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บำท)
(บำท)
๓,๔๖๒,๙๐๐
(งบอุดหนุน)

๒๕๖๕
(บำท)
๓,๔๖๒,๙๐๐
(งบอุดหนุน)

ตัวชี้วัด(KPI)
-ร้อยละ ๘๐
ของผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

หน่วยงำน
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
-ทาให้เกิดความ
กองช่าง
สะดวกและความ
ทต.มวกเหล็ก
ปลอดภัยแก่ผู้อยู่
โดยขอรับการ
อาศัยและสัญจรผ่าน สนับสนุนจาก
บริเวณโครงการ
อบจ.สระบุร,ี
-ทาให้สภาพแวดล้อม จังหวัดสระบุรี
ของชุมชนเกิดความ ,กรมส่งเสริมฯ
เป็นระเบียบเรียบร้อย หรือหน่วยงาน
สวยงาม
อื่น

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
สำหรับ โครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบำลตำบลมวกเหล็ก

ผ.๐๒/๑
๐๑

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๓ เสริมสร้ำงควำมมั่นคงและสังคมคุณภำพตำมวิถีภูมิปัญญำไทย
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
๒.๑ แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

๑.

โครงการติดตั้งกล้อง
(CCTV) ภายในเขต
เทศบาลเพื่อรักษา
ความปลอดภัย
ให้กับนักท่องเที่ยว

- เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นใจเรื่อง
ความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยวได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
เป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวและ
เพิ่มปริมาณ
นักท่องเที่ยว

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)
- ภายในเขต
เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก
อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

๒๕๖๑
(บำท)

๒๕๖๒
(บำท)

-

-

งบประมำณ
๒๕๖๓
256๔
(บำท)
(บำท)
-

๓,๐๐๐,๐๐๐
(งบอุดหนุน)

256๕
(บำท)
๓,๐๐๐,๐๐๐
(งบอุดหนุน)

หน่วยงำน
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
รับผิดชอบ
หลัก
- ร้อยละ ๘๐
- สามารถสร้างความ
สานักปลัดฯ
ของประชาชน มั่นใจเรื่องความ
ทต.มวกเหล็ก
และนักท่องเที่ยว ปลอดภัยในชีวิตและ
โดยขอรับการ
ได้รับความ
ทรัพย์สินให้กับชุมชน สนับสนุนจาก
ปลอดภัยในชีวิต และสามารถดึงดูด
อบจ.สระบุร,ี
และทรัพย์สิน
นักท่องเที่ยวได้มากขึ้น จังหวัดสระบุรี
,กรมส่งเสริมฯ
หรือหน่วยงาน
อื่น
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.๐๒/๑
๐๑

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
สำหรับ โครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบำลตำบลมวกเหล็ก
ข. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๓ เสริมสร้ำงควำมมั่นคงและสังคมคุณภำพตำมวิถีภูมิปัญญำไทย
ค. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
๒.๒ แผนงำนกำรศึกษำ
ที่

โครงกำร

๑. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
สาหรับห้องเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
DLTV สาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

วัตถุประสงค์
- เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะและส่งเสริม
การเรียนรู้
- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพด้าน
การศึกษา

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
- จัดซื้ออุปกรณ์สาหรับ
ห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
DLTV

๒๕๖๑
(บำท)
-

๒๕๖๒
(บำท)
-

งบประมำณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บำท)
(บำท)
๓๐๗,๐๐๐ ๓๐๗,๐๐๐
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)

๒๕๖๕
(บำท)
-

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
- ร้อยละ ๑๐๐ - เด็กนักเรียนศูนย์
กอง
ของเด็ก
พัฒนาเด็กเล็ก
การศึกษา
นักเรียนศูนย์ เทศบาลตาบล
ทต.มวกเหล็ก
พัฒนาเด็กเล็ก มวกเหล็กได้รับ
โดยขอรับการ
เทศบาลตาบล การพัฒนา และ
สนับสนุนจาก
มวกเหล็กได้รับ เสริมสร้างทักษะ
อบจ.สระบุร,ี
การพัฒนา
และส่งเสริมการ
จังหวัด
และเสริมสร้าง เรียนรู้ทมี่ ี
สระบุร,ี
ทักษะและ
ประสิทธิภาพด้าน กรมส่งเสริมฯ
ส่งเสริมการ
การศึกษา
หรือ
เรียนรู้ทมี่ ี
หน่วยงานอื่น
ประสิทธิภาพ
ด้านการศึกษา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
สำหรับ โครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบำลตำบลมวกเหล็ก
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๓ เสริมสร้ำงควำมมั่นคงและสังคมคุณภำพตำมวิถีภูมิปัญญำไทย
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
๒.๓ แผนงำนสำธำรณสุข
ที่

โครงกำร

๑. โครงการจัดซื้อ
รถบรรทุกขยะ
แบบอัดท้าย

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

๒๕๖๑
(บำท)
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย
การรวบรวมขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ใน กระบอกสูบไม่ตากว่
่ า ๖,๐๐๐ ซีซี
เขตเทศบาลตาบล
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่า
มวกเหล็กไม่มีขยะ
กว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
ตกค้างส่งผลให้การ
จัดการขยะที่กลางทาง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒๕๖๒
(บำท)
-

งบประมำณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บำท)
(บำท)
๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐
(งบอุดหนุน)
(งบอุดหนุน)

๒๕๖๕
(บำท)
-

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
- ร้อยละ ๘๐ - ทาให้สามารถ
กอง
ของพื้นที่ในเขต เก็บรวบรวม
สาธารณสุขฯ
เทสบาลตาบล ขยะมูลฝอยได้ ทต.มวกเหล็ก
มวกเหล็กไม่มี ครอบคลุมพื้นที่ โดยขอรับการ
ขยะตกค้างและ ทั้ง ๘ ชุมชน
สนับสนุนจาก
ประชาชนใน
ไม่มีขยะตกค้าง อบจ.สระบุรี
พื้นที่ไม่ได้รับ
ทาให้ชุมชนน่า จังหวัดสระบุรี
ผลกระทบจาก อยู่ ไม่มีแหล่ง กรมส่งเสริมฯ
ปัญหาขยะมูล เพาะพันธ์เชื้อ หรือหน่วยงาน
ฝอย
โรคที่มาจาก
อื่น
ขยะ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

ที่

โครงกำร

๒. โครงการจัดซื้อ
วัสดุครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์ทางการ
แพทย์ให้ศูนย์
ร่วมสุข หมู่ที่ ๓
เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ศูนย์ร่วมใจ
เป็นศูนย์ให้บริการ
ด้านสุขภาพชุมชนให้
ประชาชนได้เข้าถึง
บริการด้านสุขภาพได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
-จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้
ศูนย์ร่วมสุข หมู่ที่ ๓ เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
ประกอบด้วย
๑.เครื่องฝึกยืนไฟฟ้า Tile Table
จานวน ๑ หน่วย
๒.จักรยานปั่นมือปั่นเท้าแบบนั่ง
จานวน ๒ หน่วย
๓.ลูกบอลฝึกบาลานซ์ จานวน ๑ หน่วย
๔.เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า จานวน ๑ หน่วย
๕.รถเข็น จานวน ๔ หน่วย
๖.ที่นอนลม จานวน ๓ หน่วย
๗.หมอนผู้ป่วย จานวน ๖ หน่วย
๘.ไม้เท้าสามขา Tripod Cane
จานวน ๘ หน่วย
๙.ไม้ค้ายันอลูมิเนียม Aluminium Crutches
S,M,L จานวน ๘ หน่วย
๑๐.เครื่องบริหารกล้ามเนื้อไหล่และต้นแขน
Incline Board จานวน ๑ หน่วย
๑๑.อุปกรณ์การแขวนและพยุงแบบพิเศษ
“Suspension”จานวน ๑ หน่วย
๑๒.ไม้เท้า ๑ ปุ่ม “Simple Cane”
จานวน ๕ หน่วย
๑๓.กรวยฝึกจับกาลังกล้ามเนื้อมือ
จานวน ๑ หน่วย
๑๔.เครื่องชั่งน้าหนักดิจิตอล “SHAPER”จานวน ๑
หน่วย
๑๕.โต๊ะฝึกบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่และข้อศอก
“Skating Board”จานวน ๑ หน่วย

๒๕๖๑
(บำท)

๒๕๖๒
(บำท)

-

-

งบประมำณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บำท)
(บำท)
๔๘๓,๗๔๐
(งบอุดหนุน)

-

๒๕๖๕
(บำท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

- ร้อยละ ๑๐๐
ของประชาชนใน
เขตเทศบาลฯได้รับ
บริการด้านสุขภาพ
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและเท่า
เทียม

- มีศูนย์บริการ
ด้านสุขภาพ
แบบครบวงจร
(ที่มีอุปกรณ์
ทางการแพทย์
พร้อมสาหรับ
ชุมชน)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุขฯ
ทต.มวกเหล็ก
โดยขอรับการ
สนับสนุนจาก
กองทุนไฟฟ้าใน
เขตพื้นที่ประกาศ
ภายใต้การบริหาร
ของคพรฟ.กอง
ทุนพัฒนาไฟฟ้า
จังหวัดสระบุรี ๓

ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
-ต่อ๑๖.ถุงทราย ๐.๕ กก. จานวน ๒
หน่วย
๑๗.ถุงทราย ๑ กก. จานวน ๒
หน่วย
๑๘.อุปกรณ์ฝีกเหยียบจับและฝึกการ
กะระยะVertical Ring Tree
จานวน ๑ หน่วย
๑๙.เครื่องฝึกกระดกข้อมือ Hand
Helper จานวน ๒ หน่วย
๒๐.เตียงฟลาวเลอร์ (ชนิดมือหมุน)
แบบก. จานวน ๑ ชุด
๒๑.รถเข็นชนิดนั่ง จานวน ๒ หน่วย
๒๒.รถเข็นชนิดนอน จานวน ๑
หน่วย
๒๓.รถเข็นทาแผล จานวน ๑ หน่วย
๒๔.เครื่องวัดความดันโลหิต
(แบบตั้งพื้น) จานวน ๒ หน่วย
๒๕.เครื่องวัดความดันโลหิต
(แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ)
จานวน ๑ หน่วย
๒๖.เครื่องชั่งน้าหนัก(แบบคานสมดุล
พร้อมที่วัดสวนสูง) จานวน ๑ หน่วย
๒๗.หม้อต้มเครื่องมือ จานวน ๑
หน่วย
๒๘.เครื่องดูดเสมหะ จานวน ๑
หน่วย

๒๕๖๑
(บำท)

๒๕๖๒
(บำท)

งบประมำณ
๒๕๖๓
(บำท)

๒๕๖๔
(บำท)

๒๕๖๕
(บำท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก

ที่

โครงกำร

๓. โครงการจัดตั้ง
ศูนย์บริการ
สาธารณสุขชุมชน
เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

- เพื่อให้มีสถานที่
-จัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน
ให้บริการด้านการ เทศบาลตาบลมวกเหล็ก (โรงเรียน
ตรวจและการรักษา ผู้สงู อายุเดิม) จานวน ๑ แห่ง
สุขภาพเบื้องต้น
- เพื่อให้เป็น
ศูนย์กลางในการ
ปฏิบัติติงานร่วมกัน
ด้านส่งเสริมสุขภาพ
ระหว่างโรงพยาบาล
,ชุมชนและ
สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ
มวกเหล็ก
- เพื่อเป็นที่อบรมให้
ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารด้าน
สาธารณสุข

๒๕๖๑
(บำท)
-

๒๕๖๒
(บำท)
-

งบประมำณ
๒๕๖๓
(บำท)
๔๘๕,๐๐๐
(งบอุดหนุน)

๒๕๖๔
(บำท)
-

๒๕๖๕
(บำท)
-

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
- จานวนผู้มารับ -มีศูนย์บริการ
กอง
บริการ
สาธารณสุขชุมชน
สาธารณสุขฯ
-จานวนร้อยละ
เทศบาลตาบล
ทต.มวกเหล็ก
ของประชาชนใน มวกเหล็กสาหรับ
โดยขอรับการ
ชุมชนและ
ให้บริการด้าน
สนับสนุนจาก
ประชาชนทั่วไปมี สุขอนามัยและการ
กองทุนไฟฟ้า
ความรู้ความ
รักษาพยาบาล
ในเขตพื้นที่
เข้าใจเรื่องสุขภาพ เบื้องต้น
ประกาศ
-จานวนผู้ป่วย
-บุคลากรและ
ภายใต้การ
ที่มารับบริการ
ประชาชนในชุมชนม บริหารของ
ความสามารถในการ คพรฟ.กองทุน
จัดบริการด้าน
พัฒนาไฟฟ้า
สุขภาพ
จังหวัดสระบุรี
-ประชาชนมีสุขภาพ
๓
อนามัยที่ดี จานวน
ประชากรที่มารับ
บริการปลอดภัยจาก
โรคและโรคแทรก
ซ้อน
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

ผ.0๓
๐๑

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
เทศบำลตำบลมวกเหล็ก
ที่

แผนงำน

หมวด

ประเภท

๑.

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

๒.

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

๓.

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

งบประมำณ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน ๓ เครื่อง
๒.เครื่องพิมพ์ จานวน ๒ เครื่อง
๓.เครื่องสารองกระแสไฟฟ้า จานวน ๓
เครื่อง
๔. ฯลฯ

-

-

๑๐๐,๐๐๐
(งบเทศบาล)

๑๐๐,๐๐๐
(งบเทศบาล)

๑๐๐,๐๐๐
(งบเทศบาล)

สานักปลัดฯ

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร

๑.เครื่องปั๊มน้าพร้อมอุปกรณ์ที่เกีย่ วข้อง
จานวน ๑ ชุด
๒.ฯลฯ

-

-

๑๐,๐๐๐
(งบเทศบาล)

๑๐,๐๐๐
(งบเทศบาล)

-

สานักปลัดฯ

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์อื่น

๑.ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง
จานวน ๑ แห่ง
๒.ฯลฯ

-

-

๔๗๐,๐๐๐
(งบเทศบาล)

๔๗๐,๐๐๐
(งบเทศบาล)

๔๗๐,๐๐๐
(งบเทศบาล)

สานักปลัดฯ

๑.กล้องวงจรปิด (CCTV)
และระบบเสียงเตือนพร้อมติดตั้ง
ภายในเขตเทศบาล
๒.ระบบเชื่อมต่อข้อมูล DATA
TANSFER NETWORK ระบบกล้อง
วงจรปิด (CCTV) จานวน ๑ ระบบ
๓.ฯลฯ

-

-

๒,๐๐๐,๐๐๐
(งบเทศบาล)

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

สานักปลัดฯ
(งานป้องกัน)

๔. แผนงานการรักษา ครุภณั ฑ์ ครุภณั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ความสงบภายใน

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ประเภท

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมำณ
๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

-

๑,๐๐๐,๐๐๐
(งบเทศบาล)

๑,๐๐๐,๐๐๐
(งบเทศบาล)

-

กองวิชาการฯ

-

-

๙๕๐,๐๐๐
(งบเทศบาล)

-

-

กองสาธารณสุขฯ

-

-

๔๘๐,๐๐๐
(งบเทศบาล)

-

-

กองสาธารณสุขฯ

-

-

๕,๐๑๐,๐๐๐

๓,๕๘๐,๐๐๐

๒,๕๗๐,๐๐๐

ที่

แผนงำน

หมวด

๕.

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

๑. ป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ภายในเขตเทศบาลตาบลมวกเหล็กชนิด
ภายนอกอาคาร พร้อมติดตั้ง จานวน ๔
ป้าย
๒. สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพ
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จานวน ๑ ชุด
๓. ฯลฯ

-

๖.

แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

๑. รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย
ขนาด ๑ ตัน ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลบ.ม. หรือ ๔ ลบ.
หลา จานวน ๑ คัน
๒.ฯล

๗.

แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์กีฬา

๑. เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง
พร้อมติดตั้ง จานวน ๑ ชุด
๒.ฯลฯ

รวม

๒๕๖๑ ๒๕๖๒

