แผนการดาเนิ น งาน
ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตาบลมวกเหล็ ก

จัดทาโดย
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ประกาศเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
เรื่อง ให้ใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
......................................................
ด้ว ยเทศบาลต าบลมวกเหล็ ก ได้ ดาเนิน การจัด ท าแผนการด าเนิ นงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
แล้ว และผู้บริหารเทศบาลตาบลมวกเหล็กได้พิจารณาแล้วเห็นชอบแผนการดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕
ข้อ ๒๖ (๒) จึงอนุมัติและให้ใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก

สารบัญ
หน้า
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ส่วนที่ ๑
๑.๑ บทนำ
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนกำรดำเนินงำน
๑.๓ ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
๑.๔ ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำน
ส่วนที่ ๒
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
๑) ยุทธศำสตร์ที่ ๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวและทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๒) ยุทธศำสตร์ที่ ๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
๓) ยุทธศำสตร์ที่ ๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอำชีพและรำยได้ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
๔) ยุทธศำสตร์ที่ ๔. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
๕) ยุทธศำสตร์ที่ ๕. ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล และ กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
- บัญชีครุภัณฑ์

๑
๑
๑
๒
ก
๓
๓
๔
๔
๔
๔

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข

๑) ยุทธศำสตร์ที่ ๑.
๒) ยุทธศำสตร์ที่ ๒.
๓) ยุทธศำสตร์ที่ ๓.
๔) ยุทธศำสตร์ที่ ๔.

๕
๑๑
๒๓

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวและทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอำชีพและรำยได้ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
๕) ยุทธศำสตร์ที่ ๕. ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล และ กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
บัญชีครุภัณฑ์
แบบ ผด
๑ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
๒ แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
๓ แผนงำนสำธำรณสุข
๔ แผนงำนสังคมสงเครำะห์

๒๕
๒๙
๐๒/๑
๓๒
๓๔
๓๕
๓๖

คานา
เทศบำลตำบลมวกเหล็กได้จัดทำแผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อแสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำ และกิจกรรมที่ดำเนินกำรจริงทั้งหมดใน
พื้นที่เขตเทศบำลตำบลมวกเหล็กสำหรับเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำน เพื่อควบคุมกำรดำเนินงำนให้เป็นไป
อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรดำเนินงำนและกำรประเมินผลกำร
พัฒนำของเทศบำลตำบลมวกเหล็ก
ทำงผู้บริหำรหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ แผนกำรดำเนินงำนฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นได้
พอสมควร

นำยสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นำยกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก

๑

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ส่วนที่ ๑
๑.๑ บทนา
ตำมระเบีย บกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้ว ยกำรจัดทำแผนพัฒ นำขององค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จั ด ท ำแผนยุ ท ธศำสตร์ แผนพั ฒ นำท้ อ งถิ่ น และแผนกำรด ำเนิ น งำน ส ำหรั บ แผนกำรด ำเนิ น งำนนั้ น
มีจุดมุ่งหมำยเพื่อแสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ดำเนินกำรจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมำณนั้น ทำให้แนวทำงในกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณนั้น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้ น มีกำรประสำนและบูรณำกำรกำรทำงำน
กับหน่วยงำนและกำรจำแนกรำยละเอียดต่ำงๆ ของแผนงำน/โครงกำรในแผนกำรดำเนินงำนจะทำให้กำร
ติดตำมประเมินผลมีควำมสะดวกมำกขึ้นอีกด้วย
แผนกำรด ำเนิ น งำน ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะเป็ น เครื่ อ งมื อ ส ำคั ญ
ในกำรบริหำรของผู้บริ หำรท้องถิ่น เพื่อควบคุมกำรดำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ
รวมทั้ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ในกำรติ ด ตำมกำรด ำเนิ น งำนแผนงำน โครงกำร กิ จ กรรม ตลอดจนเป้ ำ หมำย
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
๑. เพื่ อ แสดงรำยละเอี ย ดของแผนงำน/โครงกำร/กิ จ กรรมทั้ ง หมดที่ จ ะด ำเนิ น กำรจริ ง
ในปีงบประมำณนั้นในพื้นที่ของเทศบำลตำบลมวกเหล็ก
๒. เพื่อ ให้ ก ำรปฏิ บั ติง ำนเป็ น ไปอย่ำ งมีเ ป้ ำ หมำยตำมยุ ท ธศำสตร์ แ ละบรรลุ วั ตถุ ป ระสงค์ ข อง
โครงกำร/กิจกรรมที่ตั้งไว้
๓. เพื่อควบคุมกำรดำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ
๔. เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรดำเนินงำนและกำรประเมินผล
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำเทศบำลตำบลมวกเหล็ก เก็บรวบรวมข้อมูลแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรมที่จะมีกำรดำเนินกำรจริงในพื้นที่เทศบำลตำบลมวกเหล็ก ซึ่งจะมีทั้งโครงกำร/กิจกรรมของ
เทศบำลตำบลมวกเหล็กนั้นเอง และโครงกำร/กิจกรรมที่หน่วยงำนอื่นจะเข้ำมำดำเนินกำรในพื้นที่ โดยข้อมูล
ดังกล่ำวอำจตรวจสอบได้จำกหน่วยงำนในพื้นที่ และตรวจสอบจำกแผนกำรดำเนินงำนของจั งหวัด/อำเภอ
หรือกิ่งอำเภอแบบบูรณำกำร

๒
ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมกำรสนั บ สนุ น กำรพัฒ นำเทศบำลตำบลมวกเหล็ ก จัดทำร่ ำงแผนกำรดำเนินงำนโดย
พิจำรณำจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำของเทศบำลตำบลมวกเหล็ก กำหนด
ไว้ในแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำลตำบลมวกเหล็ก
ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมกำรสนั บสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำเทศบำลตำบลมวกเหล็กนำร่ำงแผนดำเนินงำนเสนอ
คณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลตำบลมวกเหล็ก คณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลตำบลมวกเหล็กพิจำรณำร่ำง
แผนกำรด ำเนิ น งำนแล้ ว เสนอนำยกเทศมนตรี ต ำบลมวกเหล็ ก เพื่ อ ประกำศใช้ แ ผนกำรด ำเนิ น งำน
เทศบำลตำบลมวกเหล็ ก จัดทำประกำศเทศบำลตำบลมวกเหล็ ก เรื่อง แผนกำรดำเนินงำนเทศบำลตำบล
มวกเหล็ ก ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อปิดประกำศโดยเปิด เผยให้ส ำธำรณชนได้ทรำบและ
สำมำรถตรวจสอบได้โดยทั่วกัน
๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
๑. ทำให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยตำมกรอบนโยบำยและยุทธศำสตร์/แนวทำงที่วำงไว้
๒. ทำให้กำรควบคุมกำรดำเนินงำนแผนงำน โครงกำรพัฒนำ/กิจกรรม เป็นไปอย่ำงเหมำะสม
มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน
๓. ทำให้กำรติดตำมกำรดำเนินงำน โครงกำร/กิจกรรม และกำรประเมินผล เมื่อสิ้นปีของท้องถิ่นมี
ควำมสะดวกยิ่งขึ้น
๔. ทำให้สำมำรถติดตำมและประเมินผลประสิทธิภำพประสิทธิผลจำกกำรใช้งบประมำณที่เกิดขึ้นจริง
เป็นไปด้วยควำมถูกต้องและโปร่งใส

ส่วนที่ ๒
บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบำลตำบลมวกเหล็ก
ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ

๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวและทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๑.๓ แผนงานสาธารณสุข
๑.๔ แผนงานเคหะและชุมชน
รวม

๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖
๒.๗

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานงบกลาง

จำนวนโครงกำร
ที่ดำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด

๓
๑

๓.๘๕
๑.๒๘

ก
จำนวน
งบประมำณ

๒,๕๑๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด

หน่วยดำเนินกำร

๖.๙๑
๐.๕๕

กองวิชาการฯ
สานักปลัดฯ

๕
๔
๑๓

๖.๔๑
๕.๑๓
๑๖.๖๗

๑,๙๗๐,๐๐๐
๑,๓๑๐,๐๐๐
๕,๙๙๐,๐๐๐

๕.๔๒
๓.๖๑
๑๖.๔๙

๖
๔
๗
๓
๑๑
๑
๔

๗.๖๙
๕.๑๓
๘.๙๗
๓.๘๕
๑๔.๑๐
๑.๒๘
๕.๑๓

๕๐๐,๐๐๐
๘,๓๖๒,๔๑๖
๑,๗๒๐,๐๐๐
๙๕๕,๐๐๐
๙๘๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๙,๗๒๐,๑๐๐

๑.๓๘
๒๓.๐๓
๔.๗๓
๒.๖๓
๒.๗๐
๐.๖๙
๒๖.๗๖

(งานป้องกัน)
กองสาธารณสุขฯ

กองช่าง
สานักปลัดฯ
(งานป้องกัน)

กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองการศึกษา
กองสวัสดิการฯ,
กองสาธารณสุขฯ

รวม

๓๖

๔๖.๑๕

๒๒,๔๘๗,๕๑๖

๖๑.๙๒
๓

ยุทธศำสตร์/ แนวทำงกำรพัฒนำ

จำนวนโครงกำร
ที่ดำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด

๑

๑.๒๘

๑
๒
๑
๑
๖
๘

จำนวน
งบประมำณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด

หน่วยดำเนินกำร

๔๘๕,๐๐๐

๑.๓๔

กองคลัง

๑.๒๘
๒.๕๖

๓๐,๐๐๐
๕๑๕,๐๐๐

๐.๐๘
๑.๔๒

กองสวัสดิการฯ

๑.๒๘
๑.๒๘
๗.๖๙
๑๐.๒๕

๑๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๑,๕๖๐,๐๐๐
๑,๘๗๐,๐๐๐

๐.๐๓
๐.๘๓
๔.๒๙
๕.๑๕

๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอำชีพและรำยได้ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป
๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม
๔. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
๔.๒ แผนงานการศึกษา
๔.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
๕. ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล และ กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑๐

๑๒.๘๒

๒,๐๒๕,๐๐๐

๕.๕๘

รวม

๑๐

๑๒.๘๒

๒,๐๒๕,๐๐๐

๕.๕๘

๖. บัญชีครุภัณฑ์
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๓. แผนงานสาธารณสุข
๔. แผนงานสังคมสังเคราะห์
รวม
รวมทั้งสิ้น

๕

๖.๔๑

๑,๐๑๒,๗๐๐

๒.๗๙

๑

๑.๒๘

๑,๕๐๐,๐๐๐

๔.๑๓

๒
๑
๙
๗๘

๒.๕๖
๑.๒๘
๑๑.๕๔
๑๐๐%

๘๘๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๓,๔๒๗,๗๐๐
๓๖,๓๑๕,๒๑๖

๒.๔๒
๐.๑๐
๙.๔๔
๑๐๐%

สานักปลัดฯ
กองการศึกษา
กองการศึกษา
สานักปลัดฯ,
กองคลัง,
กองวิชาการฯ
สานักปลัดฯ,
กองวิชาการ,
กองคลัง
สานักปลัดฯ
(งานป้องกัน)
กองสาธารณสุขฯ

กองสวัสดิการฯ

๔

ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๑. โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวสัมผัส
วิถีชีวติ เมืองคาวบอย

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
-จัดการประกวดหนูน้อยคาวบอย
คาวเกิร์ล
-จัดกิจกรรมขี่รถรางชมเมือง
คาวบอย
-จัดนิทรรศการประวัตคิ วาม
เป็นมาและแหล่งท่องเที่ยวอาเภอ
มวกเหล็ก
-จัดการแสดงสินค้า OTOP และ
ของที่ระลึกอาเภอมวกเหล็ก
-จัดกิจกรรมแสดงต่างๆ
-ฯลฯ

งบประมาณ

สถานที่

หน่วยดาเนินการ

ตั้งไว้
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

บริเวณ
muaklek
Cowboy City

กองวิชาการฯ

๒.

โครงการปรับปรุงและ
ตกแต่งภายในอาคาร
คาวบอยซิตี้และจัดหา
ครุภณ
ั ฑ์

- ปรับปรุงและตกแต่งภายใน
อาคารคาวบอยซิตี้และจัดหา
ครุภณ
ั ฑ์ เป็นห้องรับรองคณะ
ศึกษาดูงานและนักท่องเที่ยว

ตั้งไว้ ๔๘๐,๐๐๐ บาท

บริเวณ
muaklek
Cowboy City

กองวิชาการฯ

๓.

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรูเ้ ทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

-จัดฝึกอบรมประชาชนในเขต
เทศบาล และให้ความรูเ้ กี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

สานักงาน
เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

กองวิชาการฯ

พ.ศ. ๒๕๖๓
ต.ค

พ.ย

ธ.ค

พ.ศ. ๒๕๖๔
ม.ค

ก.พ

มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย.

ก.ค

ส.ค ก.ย.

๕

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๑. โครงการพัฒนาปรับปรุง
การจราจรในเขต
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
สถานที่
กิจกรรม
-ตีเส้นจราจร เครื่องหมาย จราจร ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ภายในเขต
บนผิวทาง ทาสี ขอบทางเท้า
เทศบาลตาบล
และติดตั้งสัญลักษณ์ เครื่องหมาย
มวกเหล็ก
การจราจรภายในเขตเทศบาล

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๓
ต.ค

พ.ย

ธ.ค

พ.ศ. ๒๕๖๔
ม.ค

ก.พ

มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย.

ก.ค

ส.ค ก.ย.

สานักปลัดฯ
(งานป้องกัน)

๖

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๓ แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๑. โครงการคลองสวยน้าใส

๒.

โครงการถนนปลอดขยะ

๓.

โครงการณรณรงค์สร้าง
จิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

๔.

โครงการธนาคารขยะ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
- จัดอบรมให้ความรู้และ/หรือ
รณรงค์สร้างจิตสานึกของปให้กลุม่
ประชาชนในการอนุรักษ์ลาน้า
มวกเหล็ก
-จัดทาป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์
รณรงค์ขอความร่วมมือในการ
รักษาความสะอาดถนนทุกสายใน
เขตเทศบาลฯ
- จัดอบรมให้ความรู้และ/หรือ
รณรงค์ให้กลุ่มประชาชน/
ประชาชนในเขตเทศบาล
- จัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนหรือ
โรงเรียน
๒.รณรงค์ประชาสัมพันธ์กับ
ประชาชนในเขตเทศบาล
๓.จัดทาธนาคารขยะในชุมชน
จานวน ๑ แห่ง

งบประมาณ
ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

สถานที่
ภายในเขต
เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

หน่วย
ดาเนินการ
กอง
สาธารณสุขฯ

ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท

ภายในเขต
เทศบาล

กอง
สาธารณสุขฯ

ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

ภายในเขต
เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

กอง
สาธารณสุขฯ

ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท

ภายในเขต
เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ศ. ๒๕๖๓
ต.ค

พ.ย

ธ.ค

พ.ศ. ๒๕๖๔
ม.ค

ก.พ

มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย.

ก.ค

ส.ค ก.ย.

๗

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๕. โครงการก่อสร้างอาคารโรง
จอดรถขยะและที่พัก
สาหรับพนักงานจ้างทั่วไป
ทีป่ ฏิบัติงานด้านการกาจัด
ขยะมูลฝอยภายใน
ศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจ
พอเพียงเทศบาล
ตาบลมวกเหล็ก
ตาบลมิตรภาพ
อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
-ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถสาหรับ
จอดรถขยะและที่พักพนักงานจ้าง
ทั่วไปที่ปฏิบัตงิ านด้านการกาจัด
ขยะมูลฝอย
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมงานระบบประกอบอาคารที่
เกี่ยวข้อง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า
10.00 เมตร หรือขนาดพื้นทีไ่ ม่
น้อยกว่า ๑๖0.00 ตารางเมตร

งบประมาณ
ตั้งไว้
๑,๗๘๐,๐๐๐ บาท

สถานที่
ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง
เทศบาล
ตาบลมวกเหล็ก

หน่วย
ดาเนินการ
กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ศ. ๒๕๖๓
ต.ค

พ.ย

ธ.ค

พ.ศ. ๒๕๖๔
ม.ค

ก.พ

มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย.

ก.ค

ส.ค ก.ย.

๘

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๔ แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๑. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
ตาบลมิตรภาพ
อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี
๒.

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ)

รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
สถานที่
กิจกรรม
- -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
ตั้งไว้ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ภายในศูนย์
เหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า
การเรียนรู้
6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า
เศรษฐกิจ
150.00 เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่
พอเพียง
น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร
เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

- จัดกิจกรรมสารวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช โดยสารวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากรกายภาพและ
ชีวภาพในพืน้ ที่ ความเป็นอยู่
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่
โครงการ

ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ภายในเขต
เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๓
ต.ค

พ.ย

ธ.ค

พ.ศ. ๒๕๖๔
ม.ค

ก.พ

มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย.

ก.ค

ส.ค ก.ย.

กองช่าง

กองช่าง

๙

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๓. โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ บริเวณที่
ราชพัสดุ แปลงเลข
ทะเบียน สบ 355
(บางส่วน)
ตาบลมิตรภาพ
อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี
๔.

โครงการค่าชดเชย
สัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K)

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการปลูก
ต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ
เฟอร์นิเจอร์สนาม พร้อมงาน
ระบบอาคารที่เกี่ยวข้อง

จ่ายเงินค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K ) ให้กับผู้รับจ้าง
โครงการก่อสร้างของเทศบาล
ตาบลมวกเหล็กตามหนังสือ
กระทรวงการคลังด่วนที่สดุ ที่
กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๑๑๐
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑

งบประมาณ

สถานที่

หน่วยดาเนินการ

ตั้งไว้ ๔๘๕,๐๐๐
บาท

บริเวณทีร่ าช
พัสดุหมายเลข
ทะเบียน
สบ ๓๕๕
(บางส่วน)

กองช่าง

ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

สานักงาน
เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

กองช่าง

พ.ศ. ๒๕๖๓
ต.ค

พ.ย

ธ.ค

พ.ศ. ๒๕๖๔
ม.ค

ก.พ

มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย.

ก.ค

ส.ค ก.ย.

๑๐

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๑. โครงการฝึกซ้อมแผน
เตือนภัย

รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
กิจกรรม
- จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
ของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขเหตุร้ายใน
สถานการณ์จริง

๒.

โครงการรณรงค์และ
และลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสาคัญ

- จัดกิจกรรมการรณรงค์และและลด ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสาคัญ

๓.

โครงการฝึกอบรม
สมาชิก อปพร. รุ่นที่ ๖

- จัดให้มีการฝึกอบรมทบทวน
สมาชิก อปพร.เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

๔.

โครงการรณรงค์เพื่อ
ป้องกันและระงับเหตุ
อัคคีภัยช่วงเทศกาล
วันตรุษจีนและ
วันสารทจีน

๕.

โครงการประชุม
ประจาเดือน
สมาชิก อปพร

สถานที่
ภายในเขต
เทศบาล
มวกเหล็กและ
พื้นที่ใกล้เคียง
ถนนมิตรภาพ
หน้าโรงเรียน
มวกเหล็กวิทยา

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔
เม.ย
ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี
.
ค
พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย.
ดาเนินการ
สานักปลัดฯ
(งานป้องกัน)
สานักปลัดฯ
(งานป้องกัน)

ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

สถานที่ฝึก
ทดสอบร่างกาย
ในประเทศ

สานักปลัดฯ
(งานป้องกัน)

- จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกัน
และระงับเหตุอัคคีภัยช่วงเทศกาล
วันตรุษจีนและวันสารทจีน

ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท

ภายในเขต
เทศบาล

สานักปลัด
(งานป้องกัน)

- จัดประชุมประจาเดือนให้สมาชิก
อปพร.และเจ้าหน้าที่ฯ เป็นประจา
ทุกเดือน

ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท

สานักงาน
เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

สานักปลัด
(งานป้องกัน)

๑๑

ลาดับ
รายละเอียดของโครงการ/
โครงการ/กิจกรรม
ที่
กิจกรรม
๖. โครงการอบรมให้ความรู้ ฝึกอบรมให้ความรู้ให้นักเรียน
การดับเพลิงและการใช้ ระดับชั้นประถม - มัธยม
อุปกรณ์ขนั้ ต้นกับ
สถานศึกษา
ภายในเขตเทศบาล

งบประมาณ
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

สถานที่
ภายในเขต
เทศบาล

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔
ดาเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย.
สานักปลัด
(งานป้องกัน)

๑๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒.๒ แผนงานการศึกษา
ลาดับ
ที่
๑.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
โครงการจัดซื้อสื่อการ - จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา
เรียนการสอนวัสดุ
การศึกษา หนังสือเรียน -จัดซื้อหนังสือเรียน
-จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน
อุปกรณ์การเรียน
-จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน -กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

๒.

โครงการอาหารเสริม
- จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ของ
(นม)สาหรับเด็กนักเรียน นักเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ของ
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก นักเรียนโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก
และโรงเรีนอนุบาล
มวกเหล็ก

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วยดาเนินการ

ตั้งไว้ ๔๙๓,๓๐๐ บาท

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตาบลมวกเหล็ก

กองการศึกษา

ตั้งไว้
๒,๒๖๑,๑๑๖ บาท

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ,
ร.ร. อนุบาล
มวกเหล็ก

กองการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๓
ต.ค

พ.ย

ธ.ค

พ.ศ. ๒๕๖๔
ม.ค

ก.พ

มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย.

ก.ค

ส.ค ก.ย.

๑๓

ลาดับ
รายละเอียดของโครงการ/
โครงการ/กิจกรรม
ที่
กิจกรรม
๓. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษา
และสุขภาพ
- อุดหนุนสนับสนุน
-อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล
อาหารกลางวันโรงเรียน มวกเหล็กสนับสนุนอาหารกลางวัน
อนุบาลมวกเหล็ก
๔.

โครงการจ้างเหมา
อาหารกลางวันสาหรับ
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

- จ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันสาหรับเด็กนักเรียนที่
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

งบประมาณ

สถานที่

หน่วยดาเนินการ

ตั้งไว้
๔,๖๒๘,๐๐๐ บาท

ร.ร.อนุบาล
มวกเหล็ก

กองการศึกษา

ตั้งไว้
๙๘๐,๐๐๐ บาท

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ตาบลมวกเหล็ก

กองการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๓
ต.ค

พ.ย

ธ.ค

พ.ศ. ๒๕๖๔
ม.ค

ก.พ

มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย.

ก.ค

ส.ค ก.ย.

๑๔

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๑. โครงการอุดหนุนโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
- อุดหนุนการดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุขสาหรับชุมชนในเขต
เทศบาล

งบประมาณ
ตั้งไว้ ๑๖๐,๐๐๐ บาท

สถานที่
ภายในเขต
เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

หน่วย
ดาเนินการ
กอง
สาธารณสุขฯ

๒.

โครงการอุดหนุนการ
ดาเนินงานสาธารณสุข
มูลฐาน

-อุดหนุนให้กับการดาเนินงาน
สาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ของเทศบาล
ตาบลมวกเหล็ก จานวน ๘ ชุมชน

ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท

ชุมชนทั้ง ๘
ชุมชน

กอง
สาธารณสุขฯ

๓.

โครงการอุดหนุนโครงการ - อุดหนุนการดาเนินงานตาม
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย แนวทางพระราชดาริโครงการสัตว์
จากโรคพิษสุนัขบ้า
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าในเขตเทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

ภายในเขต
เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

กอง
สาธารณสุขฯ

๔.

โครงการติดอาวุธทาง
ปัญญา

ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐ บาท

ตามที่เทศบาล
กาหนด

กอง
สาธารณสุขฯ

-จัดให้มีการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานนอกสถานทีใ่ ห้กับประชาชน
ภายในเขตเทศบาล

พ.ศ. ๒๕๖๓
ต.ค

พ.ย

ธ.ค

พ.ศ. ๒๕๖๔
ม.ค

ก.พ

มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย.

ก.ค

ส.ค ก.ย.

๑๕

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๕. โครงการเปิดศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
- เปิดศูนย์บริการสาธารณสุขให้
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
มวกเหล็กใช้บริการ

งบประมาณ
ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

สถานที่
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข
เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

หน่วย
ดาเนินการ
กอง
สาธารณสุขฯ

๖.

โครงการปรับปรุงพื้นที่
โดยรอบอาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

- ปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารศูนย์
ไม่น้อยกว่า ๒๑๓ ตร.ม
ประกอบด้วย
-งานรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิมและก่อสร้างพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็กและก่อสร้างพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก ปูกระเบื้อง
เซรามิค
-ต่อเติมหลังโครงเหล็กพร้อมมุง
หลังคา
-ปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวณรอบ
อาคาร
-ก่อสร้างทางลาดผู้พิการ
-ฯลฯ

ตั้งไว้ ๔๙๐,๐๐๐ บาท

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข
เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

กอง
สาธารณสุขฯ

๗.

โครงการปรับปรุงรั้วและ
ทางเข้า พร้อมก่อสร้างป้าย
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงเทศบาล
ตาบลมวกเหล็ก
ตาบลมิตรภาพ
อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

-ปรับปรุงรั้วโดยการรื้อรั้วเดิมที่
ชารุด ก่อสร้างรั้วใหม่ทดแทน
ก่อสร้างทางเข้า-ออก และ
ป้ายศูนย์ฯ โครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดป้ายกว้างไม่น้อย
กว่า 4.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า
1.50 เมตรจานวน 1 แห่ง
พร้อมงานระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง

ตั้งไว้ ๔๙๐,๐๐๐ บาท

ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง
เทศบาล
ตาบลมวกเหล็ก

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ศ. ๒๕๖๓
ต.ค

พ.ย

ธ.ค

พ.ศ. ๒๕๖๔
ม.ค

ก.พ

มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย.

ก.ค

ส.ค ก.ย.

๑๖

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ
๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๑. โครงการฝึกอบรมและ
เพิม่ ศักยภาพ
คณะกรรมการชมรม
ผู้สูงอายุ และผูส้ ูงอายุ
ภายในเขตเทศบาล
๒

.
๓.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- จัดฝึกอบรมทางวิชาการ
- ศึกษาดูงานนอกสถานที่สาหรับ
ผู้สูงอายุในพื้นที่ชมรมผู้สูงอายุฯ
นักเรียน ร.ร. ผูส้ ูงอายุ วิทยากรฯ

งบประมาณ
ตั้งไว้ ๔๕๐,๐๐๐ บาท

สถานที่
ฝึกอบรมภายใน
เขตเทศบาลตาบล
มวกเหล็กและ
ศึกษาดูงานนอก
สถานที่

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔
เม.ย
ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี
.
ค
พ.ค มิ.ย. ก.ค
ดาเนินการ
กอง
สวัสดิการฯ

- สารวจข้อมูลคนพิการและคนไร้ที่
พึ่งในพื้นที่ เพือ่ ช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหา

ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท

ภายในเขต
เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

กอง
สวัสดิการฯ

โครงการก่อสร้างห้องน้า - ก่อสร้างห้องน้าโรงเรียนผูส้ ูงอายุ
โรงเรียนผูส้ ูงอายุ
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก จานวน ๔ ห้อง

ตั้งไว้ ๔๙๕,๐๐๐ บาท

โรงเรียนผูส้ ูงอายุ
เทศบาล
ตาบลมวกเหล็ก

กอง
สวัสดิการฯ

โครงการสงเคราะห์
ผู้พิการและ
บุคคล ไร้ที่พึ่ง

ส.ค

ก.ย.

๑๗

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๑. โครงการจัดทาเวที
ประชาคมเพือ่ จัดทา
แผนชุมชน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
- จัดทาเวทีประชาคมเพื่อจัดทาแผน ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท
ชุมชน จานวน ๘ ชุมชน

สถานที่
ภายในเขต
เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔
ดาเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค
กอง
สวัสดิการฯ

๒.

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอานาจ
หน้าที่

- สารวจข้อมูลผูส้ ูงอายุ ผู้พิการเด็ก
เด็กกาพร้า ถูกทอดทิง้ และผู้
ประสบปัญหาเจ็บป่วยยเรื้อรังซึ่งมี
ฐานะยากจนจนไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้และดาเนินการ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน

ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

ภายในเขต
เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

กอง
สวัสดิการฯ

๓.

โครงการเทศบาลสัญจร
เยี่ยมเยือนประชาชน

- จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออก
ให้บริการสาธารณะให้กับประชาชน
นอกสถานที่ ภายในเขตเทศบาลทั้ง
๘ ชุมชน

ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

ภายในเขต
เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

กอง
สวัสดิการฯ

๔.

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

- รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้กลุม่ ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท
วัยรุ่น เด็ก เยาวชน กลุ่มผู้ใช้แรงงาน
และประชาชนภายในเขตเทศบาล

ภายในเขต
เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

กอง
สวัสดิการฯ

ส.ค

ก.ย.

๑๘

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๕. โครงการสานสัมพันธ์
สูงวัยสู่ลูกหลาน

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
- จัดฝึกอบรม
-จัดกิจกรรมสานความสัมพันธ์
ระหว่างเด็กและผู้สูงอายุ

งบประมาณ

สถานที่

ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

ภายในเขต
เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก
ภายในเขต
เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

๖.

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี
ในเขตเทศบาล
ตาบลมวกเหล็ก

- จัดกิจกรรมรวมพลังสตรีและยก
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
ย่องบทบาทสตรีที่มผี ลงานดีเด่นด้าน
การพัฒนาสตรี และกิจกรรมการ
ส่งเสริมและสร้างอาชีพให้กลุ่มสตรี
ในชุมชน

๗.

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพและความรู้
คณะกรรมการชุมชน
กลุ่มผู้นาสตรี
กลุ่มผู้นาชุมชน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆ
แกนนาชุมชนและ
ประชาชนในท้องถิ่น

-จัดให้มีการฝึกอบรมเพิม่ ศักยภาพ ตั้งไว้ ๔๕๐,๐๐๐ บาท
และความรู้คณะกรรมการชุมชน
กลุ่มผู้นาสตรี กลุ่มผู้นาชุมชน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน
กลุ่มองค์กรต่างๆ แกนนาชุมชน
และประชาชนในท้องถิ่น

๘.

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้คณ
ุ ธรรม
จริยธรรม กับเด็ก
และเยาวชน

- จัดฝึกอบรมให้ความรู้คณ
ุ ธรรม
จริยธรรม กับเด็กและเยาวชน
- จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ใน
พื้นที่เขตเทศบาล

ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

หน่วย
ดาเนินการ
กอง
สวัสดิการฯ

พ.ศ. ๒๕๖๓
ต.ค

พ.ย

ธ.ค

พ.ศ. ๒๕๖๔
ม.ค

ก.พ

มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย.

ก.ค

ส.ค

ก.ย.

กอง
สวัสดิการฯ

ฝึกอบรมภายในเขต
กอง
เทศบาลตาบล
สวัสดิการฯ
มวกเหล็กและ
ศึกษาดูงาน

ภายในเขต
เทศบาล

กอง
สวัสดิการฯ

๑๙

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๙. โครงการประชุม
ประจาเดือน
คณะกรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
-จัดให้มีประชุมประจาเดือน
สาหรับคณะกรรมการชุมชน
ที่ปรึกษาชุมชน ผู้บริหารและ
พนักงานของเทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

๑๐.

๑๑.

หน่วย
ดาเนินการ
กอง
สวัสดิการฯ

งบประมาณ

สถานที่

ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ห้องประชุมสภา
เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

โครงการอุดหนุน
“โครงการค่ายพลังใจ
ห่างไกลยาเสพติด”

- สารวจข้อมูลผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ตั้งไว้ ๓๕,๐๐๐ บาท
เพือ่ เข้าค่ายบาบัด/ฟื้นฟูส่งเสริมการ
อาชีพร่วมกับอาเภอมวกเหล็ก ลด
ละ เลิกยาเสพติด

ภายในเขต
เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

กอง
สวัสดิการฯ

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนชมรมผูส้ ูงอายุ
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก

- อุดหนุนงบประมาณให้กับชมรม ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้สูงอายุเทศบาลตาบลมวกเหล็กใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ครอบคลุม ๓ หลักสูตร
ด้านสุขภาพ ด้านอาชีพและด้าน
กิจกรรมนันทนาการให้กับผูส้ ูงอายุ
ในพื้นทีเ่ ขตเทศบาล

ภายในเขต
เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

กอง
สวัสดิการฯ

พ.ศ. ๒๕๖๓
ต.ค

พ.ย

ธ.ค

พ.ศ. ๒๕๖๔
ม.ค

ก.พ

มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย.

ก.ค

ส.ค

ก.ย.

๒๐

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๑. โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาต่อต้านยาเสพติด

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
- จัดการแข่งขันกีฬาต่อต้าน
ยาเสพติด อาทิ
๑. จัดแข่งขันกีฬาฟุตซอล
๒. จัดแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
๓. จัดแข่งขันกีฬาเปตอง
๔. ฯลฯ

งบประมาณ

สถานที่

หน่วยดาเนินการ

ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

สนามกีฬา
เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

กองการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๓
ต.ค

พ.ย

ธ.ค

พ.ศ. ๒๕๖๔
ม.ค

ก.พ

มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย.

ก.ค

ส.ค ก.ย.

๒๑

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒.๗ แผนงานงบกลาง
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๑. โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ
แบบขัน้ บันได
- จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ให้กับคนพิการ ในเขตเทศบาลฯทีม่ ี
คุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ

งบประมาณ
ตั้งไว้ ๗,๑๒๒,๑๐๐ บาท

๒.

โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพคนพิการ

๓.

โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

- จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ให้กับผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลฯที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ

๔.

โครงการบูรณาการ
กองทุนประกัน
สุขภาพ (สปสช)

-สมทบเข้ากองทุน สปสช ร้อยละ ๕๐ ตั้งไว้ ๒๑๐,๐๐๐ บาท
ของงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรรจาก
สานักงานหลักประกันสุภาพแห่งชาต
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

สถานที่
ภายในเขต
เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔
เม.ย
ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี
.
ค
พ.ค มิ.ย. ก.ค
ดาเนินการ
กอง
สวัสดิการฯ

ตั้งไว้ ๒,๓๔๐,๐๐๐ บาท

ภายในเขต
เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

กอง
สวัสดิการฯ

ตั้งไว้ ๔๘,๐๐๐ บาท

ภายในเขต
เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

กอง
สวัสดิการฯ

ในเขต
เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

กอง
สาธารณสุข
ฯ

ส.ค

ก.ย.

๒๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและรายได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๑. โครงการก่อสร้างร้านค้า
ภายในสวนสาธารณะ
บริเวณทีร่ าชพัสดุ
แปลงทะเบียน
สบ ๓๕๕ (บางส่วน)
ตาบลมิตรภาพ
อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
งบประมาณ
กิจกรรม
- ก่อสร้างร้านค้าโครงสร้างไม้และ ตั้งไว้ ๔๘๕,๐๐๐ บาท บริเวณทีร่ าชพัสดุ
เหล็กรูปพรรณ โต๊ะ ม้านั่ง และ
แปลงทะเบียน
ส่วนประกอบอื่น ๆ พร้อมงานระบบ
สบ ๓๕๕
ที่เกี่ยวข้อง จานวนไม่น้อยกว่า
(บางส่วน)
๑๐ ร้านค้า

หน่วย
ดาเนินการ
กองคลัง

พ.ศ. ๒๕๖๓
ต.ค

พ.ย

ธ.ค

พ.ศ. ๒๕๖๔
ม.ค

ก.พ

มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย.

ก.ค

ส.ค ก.ย.

๒๓

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและรายได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๑. โครงการฝึกอบรมอาชีพ
และส่งเสริมกลุม่ อาชีพ
ในเขตเทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
กิจกรรม
- จัดฝึกอบรมด้านอาชีพให้กลุ่มสตรี ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
ผู้สูงอายุ ชมรมผูส้ ูงอายุ คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนใน
ท้องถิ่น

สถานที่
ภายในเขต
เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔
เม.ย
ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี
.
ค
พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย.
ดาเนินการ
กอง
สวัสดิการฯ

๒๔

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๑. โครงการอุดหนุนโครงการ
จัดงานรัฐพิธี

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
- อุดหนุนอาเภอมวกเหล็กในการ
ดาเนินการจัดงานรัฐพิธี

งบประมาณ
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔
เม.ย
ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี
.
ค
พ.ค มิ.ย. ก.ค
ดาเนินการ
ที่ว่าการอาเภอ สานักปลัดฯ
มวกเหล็ก
สถานที่

ส.ค ก.ย.

๒๕

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๒ แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๑. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีการจัด
กิจกรรมเพื่อให้เด็กเข้าร่วมงาน เช่น
มีของขวัญสาหรับเด็กที่ลงทะเบียน
เข้าร่วมงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มีการ
แสดงและมีอาหารสาหรับเด็ก

งบประมาณ
ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วย
ดาเนินการ
มวกเหล็ก
กอง
คาวบอยซิตี้ การศึกษา
สถานที่

พ.ศ. ๒๕๖๓
ต.ค

พ.ย

ธ.ค

พ.ศ. ๒๕๖๔
ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค มิ.ย.

ก.ค

ส.ค

๙

๒๖

ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดั
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
บที่
๑. โครงการจัดงานวันลอยกระทง - จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มี
กิจกรรมบูชากระทง ลอยกระทง

สถานที่

งบประมาณ
ตั้งไว้
๒๕๐,๐๐๐ บาท

วัดมวกเหล็ก
นอก

หน่วย
ดาเนินการ
กองการศึกษา

๒.

โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา

- จัดงานแห่เทียนพรรษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการจัด
ขบวนแห่เทียนจากโรงเรียนต่างๆ
ในเขตเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
การแสดงจากนักเรียนทีเ่ ข้าร่วม
ขบวน และมีการถวายเทียนพรรษา
แก่พระสงฆ์วดั มวกเหล็กนอก

ตั้งไว้
๑๘๐,๐๐๐ บาท

วัดมวกเหล็ก
นอก

กองการศึกษา

๓.

โครงการจัดงานสงกรานต์

- จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี
ตั้งไว้
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีกิจกรรม ๑๕๐,๐๐๐ บาท
การสรงน้าพระ มีการแสดงดนตรีและ
ก่อพระเจดีย์ทราย

วัดมวกเหล็ก
นอก

กองการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๓
ต.ค

พ.ย

ธ.ค

พ.ศ. ๒๕๖๔
ม.ค

ก.พ

มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย.

ก.ค

ส.ค

ก.ย.

๓๑

๒๓

๑๕

๒๗

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๔. โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
- จัดงานประเพณีปีใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ มีกจิ กรรมการทาบุญ
ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์
สามเณร จากวัดต่าง ๆ ในเขต
อาเภอมวกเหล็ก

๕.

โครงการอุดหนุนโครงการจัดงาน - อุดหนุนจังหวัดสระบุรี
ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา
และถวายเทียนพระราชทาน
จังหวัดสระบุรี

๖.

โครงการจัดงานวันสาคัญ
ของชาติ

- จัดงานวันสาคัญของชาติ
อาทิ
๑. วันพ่อแห่งชาติ
๒. วันแม่แห่งชาติ
๓. ฯลฯ

สถานที่

หน่วย
ดาเนินการ
กอง
การศึกษา

งบประมาณ
ตั้งไว้
๕๐,๐๐๐ บาท

บริเวณตลาด
พงษ์สว่าง

ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดสระบุรี

กอง
การศึกษา

ตั้งไว้ ๙๐๐,๐๐๐ บาท

ภายในเขต
เทศบาล

สานักปลัดฯ

พ.ศ. ๒๕๖๓
ต.ค

พ.ย

พ.ศ. ๒๕๖๔

ธ.ค

ม.ค

๓๑

๑

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค มิ.ย.

ก.ค

ส.ค

ก.ย.

๒๘

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๑ . โครงการจัดการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล
มวกเหล็ก

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
- จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
จานวน ๑ คน และสมาชิกสถา
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
จานวน ๑๒ คน

งบประมาณ
ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔
ดาเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย.
ภายในเขตเทศบาล สานักปลัดฯ
สถานที่

๒.

โครงการจัดงาน
กิจกรรมวันเทศบาล

ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐ บาท

สานักงานเทศบาล
ตาบลมวกเหล็ก

สานักปลัดฯ

๓.

โครงการจัดงานวันท้องถิ่น - จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ถวาย ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
ไทย
ความจงรักภักดีแด่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕

สานักงานเทศบาล
ตาบลมวกเหล็ก

สานักปลัดฯ

๔.

โครงการเปลี่ยนแปลง
แนวเขตเทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

ภายในเขตเทศบาล สานักปลัดฯ

- จัดกิจกรรมวันเทศบาล
ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔
ทาบุญถวายภัตราหารเพลและ
แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

- จัดสารวจแนวเขต สารวจความ
คิดเห็นของประชาชนและจัดทา
แผนที่

ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒๔

๑๘

๒๙

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๕. โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง และครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก

รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
กิจกรรม
- จัดอบรมและศึกษาดูงานของ
ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง และครูผดู้ ูแลเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก

๖.

โครงการบูรณาการบริหาร - อุดหนุน องค์การบริหารส่วน
จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน ตาบลมิตรภาพ
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

๗.

โครงการปรับปรุง
หอนาฬิกาเทศบาลตาบล
มวกเหล็ก ตาบลมิตรภาพ
อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

- ปรับปรุง ทาความสะอาด ทาสี
ใหม่ตกแต่งด้วยวัสดุตกแต่ง
ขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ เมตร
สูงไม่น้อยกว่า ๑๔.๐๐ เมตร
พร้อมระบบงานที่เกีย่ วข้อง

๘.

โครงการปรับปรุง
อาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
ตาบลมวกเหล็ก
อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

- ปรับปรุงอาคารสานักงานเทศบาล ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ตาบลมวกเหล็กพร้อมงานระบบที่
เกี่ยวข้อง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า
๑๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า
๓๕.๐๐ เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่
อบรมภายใน
เขตเทศบาลตาบล
มวกเหล็ก
และศึกษาดูงาน
ภายในประเทศ
หรือต่างประเทศ

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัดฯ

ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท

สานักงานส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่ อาเภอ
มวกเหล็ก

สานักปลัดฯ

ตั้งไว้ ๔๕๐,๐๐๐ บาท

หอนาฬิกา
เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

สานักปลัดฯ

สานักงานเทศบาล
ตาบลมวกเหล็ก

สานักปลัดฯ

พ.ศ. ๒๕๖๓
ต.ค

พ.ย

ธ.ค

พ.ศ. ๒๕๖๔
ม.ค

ก.พ

มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย.

ก.ค

ส.ค ก.ย.

๓๐

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๙. โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (LTAX 3000)
และโปรแกรมประยุกต์
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)

รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
งบประมาณ
กิจกรรม
- จัดทาแผนที่แม่บทคัดลอกข้อมูล ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ภายในเขตเทศบาล
ที่ดินออกสารวจภาคสนามปรับปรุง
โปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ และ
โปรแกรม LTAX GIS

๑๐.

- จัดฝึกอบรมประชาชนในเขต
เทศบาลให้มีความรูเ้ กี่ยวกับ
กฎหมาย

โครงการอบรมให้ความรู้
กฎหมายแก่ประชาชน
ภายในเขตเทศบาล
ตาบลมวกเหล็ก
อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

หน่วย
ดาเนินการ
กองคลัง

พ.ศ. ๒๕๖๓
ต.ค

พ.ย

ธ.ค

พ.ศ. ๒๕๖๔
ม.ค

ก.พ

มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย.

ก.ค

ส.ค ก.ย.

ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการฯ
ตาบลมวกเหล็ก

๓๑

แบบ ผด ๐๒/๑

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ครุภัณฑ์
ที่
๑. ครุภณ
ั ฑ์อื่น

๒.

๓.

๔.

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

รายละเอียดของครุภัณฑ์
- จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อม
ติดตั้ง จานวน ๑ ชุด

งบประมาณ

สถานที่

ตั้งไว้ ๓๙๕,๐๐๐ บาท

สานักงาน
เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัดฯ

๑. จัดซื้อเก้าอีป้ ระจาตาแหน่ง
ตั้งไว้ ๘,๔๐๐ บาท
จานวน ๒ ตัว
๒. จัดซื้อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
ตั้งไว้ ๓๙,๐๐๐ บาท
จานวน ๑ ชุด
๓. จัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสาร จานวน ๒ หลัง ตั้งไว้ ๕,๘๐๐ บาท

ห้อง
กองวิชาการฯ
ประชาสัมพันธ์ฯ
“
กองวิชาการฯ

๑.จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี
ตั้งไว้ ๓๖,๐๐๐ บาท
(LED TV) แบบ Smart TV
จานวน ๑ เครื่อง
๒.จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ LED
ตั้งไว้ ๘๕,๐๐๐ บาท
แบบข้อความวิ่ง พร้อมอุปกรณ์ตดิ ตั้ง
จานวน ๑ ป้าย
๓.จัดซื้อเครื่องควบคุมการส่งข้อมูล
ตั้งไว้ ๕๕,๐๐๐ บาท
ไปยังจอแสดงผล (LED) พร้อมติดตั้ง
จานวน ๑ ชุด
๑. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊
ตั้งไว้ ๒๒,๐๐๐ บาท
จานวน ๑ เครื่อง
๒. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จานวน ๑
ตัง้ ไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
เครื่อง

ห้อง
กองวิชาการฯ
ประชาสัมพันธ์ฯ

“

พ.ศ. ๒๕๖๓
ต.ค

พ.ย

ธ.ค

พ.ศ. ๒๕๖๔
ม.ค

ก.พ

มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย.

ก.ค

ส.ค

ก.ย.

กองวิชาการฯ

ห้อง
กองวิชาการฯ
ประชาสัมพันธ์ฯ
ห้อง
กองวิชาการฯ
ประชาสัมพันธ์ฯ
ห้อง
กองวิชาการฯ
ประชาสัมพันธ์ฯ
ห้อง
กองวิชาการฯ
ประชาสัมพันธ์ฯ

๓๒

แบบ ผด ๐๒/๑
ลาดับ
ครุภัณฑ์
ที่
๕. ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์
- จัดซื้อปรับปรุงระบบเสียงไร้สาย
รองรับความถี่ใหม่ตามที่ กสทช.
กาหนด จานวน ๑ ระบบ

งบประมาณ

สถานที่

ตั้งไว้ ๓๕๖,๕๐๐ บาท

ภายในเขต
เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

หน่วย
ดาเนินการ
กองวิชาการฯ

พ.ศ. ๒๕๖๓
ต.ค

พ.ย

ธ.ค

พ.ศ. ๒๕๖๔
ม.ค

ก.พ

มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย.

ก.ค

ส.ค

๓๓

ก.ย.

แบบ ผด ๐๒/๑
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
ครุภัณฑ์
ที่
๑. ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

รายละเอียดของ ครุภัณฑ์

งบประมาณ

- จัดซื้อกล้องวงจรปิด cctv และ
ระบบเสียงเตือนพร้อมติดตั้งภายใน
เขตเทศบาล จานวน ๑ ชุด

ตั้งไว้
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วย
ดาเนินการ
ภายในเขต
สานักปลัดฯ
เทศบาลตาบล (งานป้องกัน)
มวกเหล็ก
สถานที่

พ.ศ. ๒๕๖๓
ต.ค

พ.ย

ธ.ค

พ.ศ. ๒๕๖๔
ม.ค

ก.พ

มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย.

ก.ค

ส.ค

๓๔

ก.ย.

แบบ ผด ๐๒/๑

๓. แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์
ที่
๑. ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน ๑.จัดซื้อเก้าอี้นั่งคอยโพลี่หมุ้ เบาะ จานวน ๔ ชุด
๒.จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒๕ ลิตร
จานวน ๑ เครื่อง
๓.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ(แบบติดผนัง) BTU
จานวน ๖ เครื่อง
๔.จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบติดผนัง
จานวน ๒ เครื่อง
๕.จัดซื้อเคาร์เตอร์ต้อนรับ จานวน ๑ อัน
๖.จัดซื้อโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง จานวน ๑ ชุด
๗.จัดซื้อตู้กระจกแบบบานเลื่อน ๒ บาน
จานวน ๖ หลัง
๘.จัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๕ คิวบิกฟุต
จานวน ๑ เครื่อง
๙.จัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิกฟุต
จานวน ๑ เครื่อง
๑๐.จัดซื้อตูล้ ็อกเกอร์ จานวน ๒ หลัง
๑๑.จัดซื้อตูเ้ หล็ก แบบ ๒ บาน จานวน ๔ หลัง
๑๒.จัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ระดับ ๓-๖
จานวน ๒ ชุด
๑๓.จัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอีร้ ะดับ ๖-๙
จานวน ๑ ชุด
๑๔.จัดซื้อถังน้า แบบไฟเบอร์กลาส
จานวน ๑ ใบ
๒.

ครุภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

๑.จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ๓ ล้อ พร้อมติดตั้ง
หลังคา จานวน ๒ คัน
๒.จัดซื้อรถกอล์ฟไฟฟ้า จานวน ๑ คัน

งบประมาณ
ตั้งไว้ ๒๒,๘๐๐ บาท

สถานที่

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข
ตั้งไว้ ๑๔,๐๐๐ บาท เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก
ตั้งไว้ ๒๑๘,๔๐๐บาท

หน่วย
ดาเนินการ
กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ศ. ๒๕๖๓
ต.ค

พ.ย

ธ.ค

พ.ศ. ๒๕๖๔
ม.ค

ก.พ

มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย.

ก.ค

ส.ค

ตั้งไว้ ๙๔,๐๐๐ บาท
ตั้งไว้ ๒๓,๐๐๐ บาท
ตั้งไว้ ๑๖,๒๐๐ บาท
ตั้งไว้ ๒๓,๔๐๐ บาท
ตั้งไว้ ๖,๕๐๐ บาท
ตั้งไว้ ๙,๐๐๐ บาท
ตั้งไว้ ๑๗,๔๐๐ บาท
ตั้งไว้ ๒๒,๐๐๐ บาท
ตั้งไว้ ๑๖,๐๐๐ บาท
ตั้งไว้ ๙,๐๐๐ บาท
ตั้งไว้ ๘,๓๐๐ บาท
ตั้งไว้ ๑๔๐,๐๐๐บาท

สานักงาน
กอง
เทศบาลตาบล สาธารณสุขฯ
ตั้งไว้ ๒๔๐,๐๐๐บาท
มวกเหล็ก

๓๕

ก.ย.

แบบ ผด ๐๒/๑

๔.แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลาดับ
ครุภัณฑ์
ที่
๑. ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

รายละเอียดของครุภัณฑ์
- จัดซื้อโต๊ะหินขัด จานวน ๕ ชุด

งบประมาณ

สถานที่

ตั้งไว้ ๓๕,๐๐๐ บาท

โรงเรียน
ผู้สูงอายุ
เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

หน่วย
ดาเนินการ
กองสวัสดิการ

พ.ศ. ๒๕๖๓
ต.ค

พ.ย

ธ.ค

พ.ศ. ๒๕๖๔
ม.ค

ก.พ

มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย.

ก.ค

ส.ค

๓๖

ก.ย.

