บัญชีโครงการ/กิจกรรม
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพิ่มเติมฉบับที่ 2

10 ตุลาคม 2556

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

แบบ ผ 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-------------------------------------ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่ม
รายได้ให้กับประชาชนในเขต
ตาบลหินเหล็กไฟ
2 อุดหนุนงบประมาณให้กับ
ภาคเอกชน
(กลุ่มอาชีพแม่บ้านดาราทอง)

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในเขต
ตาบลหินเหล็กไฟ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้กลุ่มอาชีพแม่บ้าน
ดาราทอง

50,000

50,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
หินเหล็กไฟ

หน่วย
ดาเนินงาน
กอง
สวัสดิการฯ

อบต.
หินเหล็กไฟ

กอง
สวัสดิการฯ

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
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
แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

แบบ ผ 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-------------------------------------ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการต่อเติมหลังคากันสาด
พร้อมงานเทพื้นลาน คสล.
บริเวณด้านหน้าอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองตะเภา

รายละเอียดของกิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่อเติมหลังคา
151.95 ตารางเมตร งานเทพื้นลาน คสล.
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 63.5 ตารางเมตร

สถานที่
ดาเนินการ
239,900 อบต.
หินเหล็กไฟ

งบประมาณ

หน่วย
ดาเนินงาน
กอง
การศึกษาฯ

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2
แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

แบบ ผ 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-------------------------------------ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
2 โครงการปรับปรุงห้องเก็บของ
และห้องล้างหน้าแปรงฟัน
เป็นห้องเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองซอ
3

โครงการก่อสร้างที่ล้างมือ ล้างหน้า
แปรงฟันพร้อมหลังคาของศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองซอ

รายละเอียดของกิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงห้องเก็บ
ของและห้องล้างหน้าแปรงฟัน
เป็นห้องเรียน ขนาดห้อง 4.00 x 5.75
เมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างที่ล้างมือ
ล้างหน้าแปรงฟันพร้อมหลังคาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองซอ ขนากกว้าง 1 เมตร
ยาว 4 เมตร สูง 2.20 เมตร

สถานที่
ดาเนินการ
134,800 อบต.
หินเหล็กไฟ

หน่วย
ดาเนินงาน
กอง
การศึกษาฯ

60,000 อบต.
หินเหล็กไฟ

กอง
การศึกษาฯ

งบประมาณ

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
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
แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

แบบ ผ 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-------------------------------------ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
แผนงานการศึกษา
ลาดับ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4

โครงการก่อสร้างห้องน้า
สาหรับเด็กพร้อมหลังคา
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองเหียง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างห้องน้า
สาหรับเด็กพร้อมหลังคาให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองเหียง –ขนาดกว้าง
0.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร

18,700 อบต.
หินเหล็กไฟ

กอง
การศึกษาฯ

5

โครงการก่อสร้างที่ล้างมือ
ล้างหน้า แปรงฟันพร้อมหลังคา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล
หัวหิน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างที่ล้างมือ
ล้างหน้า แปรงฟันพร้อมหลังคา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล
หัวหิน

56,000 อบต.
หินเหล็กไฟ

กอง
การศึกษาฯ

4
แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

แบบ ผ 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-------------------------------------ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
6 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล
หัวหิน
7

โครงการก่อสร้างที่ล้างมือ ล้างหน้า
แปรงฟันพร้อมหลังคา ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างอาคารเก็บของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล
หัวหิน –ขนาด 4.00 x 6.00 เมตร

275,500

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างที่ล้างมือ ล้าง
หน้า แปรงฟันพร้อมหลังคา ขนาดกว้าง
1 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 2.20 เมตร

66,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
หินเหล็กไฟ

หน่วย
ดาเนินงาน
กอง
การศึกษาฯ

อบต.
หินเหล็กไฟ

กอง
การศึกษาฯ

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
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
แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

แบบ ผ 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-------------------------------------ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
แผนงานการเกษตร
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 อุดหนุนโครงการผ่าตัดทาหมันสุนขั แมว ไม่มสี ุนัข-เจ้าของ หรือสุนัขแมวไม่มเี จ้าของ หรือสุนัข-แมวมี
เจ้าของที่ด้อยโอกาสและสัตว์กลุม่
เสี่ยงในพื้นที่ตาบลหินเหล็กไฟ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการผ่าตัดทา
หมันสุนัข-แมว ไม่มสี ุนัข-เจ้าของ หรือ
สุนัข-แมวไม่มีเจ้าของ หรือสุนัข-แมวมี
เจ้าของที่ด้อยโอกาสและสัตว์กลุม่ เสี่ยงใน
พื้นที่ตาบลหินเหล็กไฟฯ

80,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
หินเหล็กไฟ

หน่วย
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองส่งเสริม
การเกษตร

6
แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

แบบ ผ 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-------------------------------------ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีต ซอยหน้าวัดนิโครธาราม
หมู่ที่ 1
2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยดวงดี หมู่ที่ 1
3

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยหนองนกน้อย หมู่ที่ 3

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
หินเหล็กไฟ

หน่วย
ดาเนินงาน
กองช่าง

792,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองช่าง

977,500

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองช่าง

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 330.00 เมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร

900,000

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7
แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

แบบ ผ 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-------------------------------------ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
4 ปรับปรุงถนนล่าดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยหนองนกน้อย หมู่ที่ 3
5

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยข้างโรงงาน
สับปะรดวังโบสถ์ หมู่ที่ 3

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 2,900 เมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมแซมถนนลูกรัง
ซอยข้างโรงงานสับปะรดวังโบสถ์
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร

4,350,000

250,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
หินเหล็กไฟ

หน่วย
ดาเนินงาน
กองช่าง

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองช่าง

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
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
แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

แบบ ผ 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-------------------------------------ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรืมเหล็ก
ซอยอุดมสุข (ต่อจากโครงการเดิม)
หมู่ที่ 3
7 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยเจริญดี
หมู่ที่ 3
8

ก่อสร้างถนนลูกรัง
ซอย 11 หมู่ที่ 3

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
หินเหล็กไฟ

หน่วย
ดาเนินงาน
กองช่าง

100,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองช่าง

230,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองช่าง

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

721,000

กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 280 เมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมแซมถนนลูกรัง
ซอยเจริญดี กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
300 เมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนนลูกรัง
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 750.00 เมตร

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
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
แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

แบบ ผ 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-------------------------------------ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
9 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยอุดมทรัพย์ หมู่ที่ 3
10

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยหนองหมี หมู่ที่ 4

11

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยห้วยไกรทอง (ต่อจากโครงการ
เดิม) หมู่ที่ 4

รายละเอียดของกิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 930

เมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
1,560 เมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
1,700 เมตร

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
หินเหล็กไฟ

หน่วย
ดาเนินงาน
กองช่าง

772,500

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองช่าง

5,482,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองช่าง

งบประมาณ
1,302,000

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
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
แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

แบบ ผ 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-------------------------------------ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ 6
13

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยสมปอง หมู่ที่ 7

14

ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยสันติสุข หมู่ที่ 10

รายละเอียดของกิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 118

เมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง
300.00 เมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร
และ 5.00 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
หินเหล็กไฟ

หน่วย
ดาเนินงาน
กองช่าง

594,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองช่าง

1,213,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองช่าง

งบประมาณ
387,000

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11
แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

แบบ ผ 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-------------------------------------ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยยาใจ หมู่ที่ 13
16

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 14

17

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยต้นไทร 2 หมู่ที่ 15

รายละเอียดของกิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง

146 เมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
1,290.00 เมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร และ 5.00
เมตร ระยะทาง 847.00 เมตร

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
หินเหล็กไฟ

หน่วย
ดาเนินงาน
กองช่าง

2,286,500

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองช่าง

1,999,700

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองช่าง

งบประมาณ
249,700

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12
แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

แบบ ผ 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-------------------------------------ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยเขานิล หมู่ที่ 7
19

20

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยหนองเหียง-หม่อนไหมสมเด็จฯ
หมู่ที่ 7
ก่อสร้างวางท่อระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยหนองเสือดาหนองคร้า หมู่ที่ 8

รายละเอียดของกิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง

520.00 เมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
2,300.00 เมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างวางท่อระบาย
น้าคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.และฝาปิด
คสล.ระยะทาง 2,000 เมตร

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
หินเหล็กไฟ

หน่วย
ดาเนินงาน
กองช่าง

1,074,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองช่าง

1,500,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองช่าง

งบประมาณ
1,560,000

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13
แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

แบบ ผ 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-------------------------------------ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ่อจันทร์ หมู่ที่ 7

รายละเอียดของกิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
หินเหล็กไฟ

หน่วย
ดาเนินงาน
กองช่าง

1,208,900

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองช่าง

2,095,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองช่าง

งบประมาณ
720,000

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

300.00 เมตร
22

23

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยอาพล 5 หมู่ที่ 9

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยโชคพัฒนา 1 หมู่ที่ 13

470.00 เมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
2,300.00 เมตร

14
แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

แบบ ผ 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-------------------------------------ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระ
น้าสาธารณะหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาลหัวหิน หมู่ที่ 9

25

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยหนองเหม 2 หมู่ที่ 5

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก และลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ

2,100,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
หินเหล็กไฟ

หน่วย
ดาเนินงาน
กองช่าง

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองช่าง

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สระน้าสาธารณะหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาลหัวหิน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 110.00 เมตร
และกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 138 เมตร
ลาน คสล..กว้าง 19.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,600
เมตร

4,224,000

15
แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

แบบ ผ 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-------------------------------------ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 3 (ต่อจากโครงการเดิม)หมูท่ ี่ 5

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 3 (ต่อจากโครงการเดิม)หมู่

418,900

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
หินเหล็กไฟ

หน่วย
ดาเนินงาน
กองช่าง

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ 5

16
แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

แบบ ผ 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-------------------------------------ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพาณิชย์
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø6 นิ้ว
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้าไฟฟูา
แบบจมใต้น้า ขนาด 2 แรงม้า
2

รายละเอียดของกิจกรรม

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เจาะบ่อบาดาล ขนาด
Ø6 นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้าไฟฟูา
แบบจมใต้น้า ขนาด 2 แรงม้า
พร้อมอุปกรณ์ ซอย ตั๊งถาวรการ หมู่ที่ 4 พร้อมอุปกรณ์
ก่อสร้างหอถังทรงลูกบอล พร้อมถังกรองสนิม
ก่อสร้างหอถังทรงลูกบอล พร้อมถัง
เหล็กและเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
กรองสนิมเหล็กและเจาะบ่อบาดาล
6 นิ้ว และติดตั้งหอถังทรงลูกบอล ขนาดความจุ
ซอยเลียบบายพาส หมู่ที่ 4

งบประมาณ
180,000

711,800

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
หินเหล็กไฟ

หน่วย
ดาเนินงาน
กองช่าง

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองช่าง

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 ลูกบาศก์เมตร พร้อมอุปกรณ์ และถังกรอง
สนิมเหล็ก ติดตั้งเครื่องสูบน้าไฟฟูาแบบมอร์เตอร์
จมน้า ขนาด 1.5 แรงม้า 220 VAC พร้อมตู้
คอนโทรลและอุปกรณ์

17
แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

แบบ ผ 02/1
บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-------------------------------------ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
1 ประเภทครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ
จัดซื้อโพเดีย่ ม UPVC ขนาดโครง 41 โพเดีย่ ม UPVC ขนาดโครง 41 เซนติเมตร
เซนติเมตร
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 1อัน
2

ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอรื
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 1อัน

สถานที่
ดาเนินการ
15,000 อบต.
หินเหล็กไฟ

หน่วย
ดาเนินงาน
กอง
การศึกษาฯ

4,300 อบต.
หินเหล็กไฟ

กอง
การศึกษาฯ

งบประมาณ

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

18
แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-------------------------------------ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
3 ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอรื
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟูา
จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟูา ขนาด 800 ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง
VA

4

ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอรื
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่
จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
19 นิ้ว

สถานที่
ดาเนินการ
2,500 อบต.
หินเหล็กไฟ

หน่วย
ดาเนินงาน
กอง
การศึกษาฯ

2,800 อบต.
หินเหล็กไฟ

กอง
การศึกษาฯ

งบประมาณ

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

19
แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

แบบ ผ 02/1
บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-------------------------------------ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 ประเภทครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
จัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย ULV
ชนิดใช้แบตเตอร์รี่ความจุถังน้ายา
5 ลิตร ระบบพ่นละอองฝอย
ขนาดละอองฝอย 30-50 ไมคอน

รายละเอียดของกิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย
ULV ชนิดใช้แบตเตอร์รี่ความจุถังน้ายา
5 ลิตร ระบบพ่นละอองฝอย
ขนาดละอองฝอย 30-50 ไมคอน
จานวน 1 เครื่อง

สถานที่
ดาเนินการ
39,000 อบต.
หินเหล็กไฟ

งบประมาณ

หน่วย
ดาเนินงาน
กอง
สาธารณสุข
ฯ

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20
แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

แบบ ผ 02/1
บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-------------------------------------ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอรื
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว )
2

ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอรื
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
สาหรับสานักงาน

รายละเอียดของกิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์
สานักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า
19 นิ้ว ) จานวน 2 เครื่อง

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค สาหรับสานักงาน
จานวน 2 เครื่อง

สถานที่
ดาเนินการ
34,000 อบต.
หินเหล็กไฟ

หน่วย
ดาเนินงาน
กองคลัง

32,000 อบต.
หินเหล็กไฟ

กองคลัง

งบประมาณ

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย.. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

21
แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

แบบ ผ 02/1
บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-------------------------------------ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
3 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด110 ซีซี
แบบเกียร์ธรรมดา

รายละเอียดของกิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถจักรยานยนต์
ขนาด110 ซีซีแบบเกียร์ธรรมดา
จานวน 2 คัน

สถานที่
ดาเนินการ
89,600 อบต.
หินเหล็กไฟ

งบประมาณ

หน่วย
ดาเนินงาน
กองคลัง

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย.. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

22
แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

แบบ ผ 02/1
บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-------------------------------------ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1(จอแสดงผล
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว )
2

ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer ) สาหรับกระดาษ
ขนาด A3

รายละเอียดของกิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1
(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว )
จานวน 2 เครื่อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer ) สาหรับ
กระดาษ ขนาด A3 จานวน 1 เครือ่ ง

สถานที่
ดาเนินการ
44,000 อบต.
หินเหล็กไฟ

งบประมาณ

6,300 อบต.
หินเหล็กไฟ

หน่วย
ดาเนินงาน
กองช่าง

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย.. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองช่าง

23
แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

แบบ ผ 02/1
บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-------------------------------------ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
3 ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาด 800 AV

รายละเอียดของกิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟ
ขนาด 800 AV จานวน 4 เครื่อง

สถานที่
ดาเนินการ
10,000 อบต.
หินเหล็กไฟ

งบประมาณ

หน่วย
ดาเนินงาน
กองช่าง

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย.. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

24
แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
1.5 แนวทางการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระบบและนอกระบบ ให้ได้มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชน ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
8 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก

25,000

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.

หน่วย
ดาเนินงาน
กอง

พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
แห่งชาติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

หินเหล็กไฟ

การศึกษาฯ

9

โครงการหรือกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.หินเหล็ก
ไฟ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
หรือจัดกิจกรรมของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เช่น การจัดกิจกรรมด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ,การจัดการแข่งขันกีฬา,
งานประเพณี เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

20,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กอง
การศึกษาฯ

10

โครงการอบรมส่งเสริมการศึกษา
เพื่อศึกษาในอนาคต

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
สานฝันเพื่อการศึกษาในอนาคต(บัณฑิต
น้อย) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

20,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

1.5 แนวทางการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระบบและนอกระบบ ให้ได้มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชน ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ลาดับ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11

จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็ก
นักเรียน โรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ให้แก่นักเรียน เด็กอนุบาลและเด็ก
ประถมศึกษาปีที่ 1 – ปีที่ 6 จานวน 260
วัน (จานวน 52 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน) ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,670,680
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา

1,670,680
100,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กอง
การศึกษาฯ

12

จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่ ศพด.
สังกัด อบต.หินเหล็กไฟ 6 แห่ง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
จานวน 6 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวังโบสถ์,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองตะเภา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองคร้า,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
ซอ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหียง
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน เป็น
เวลา 280 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 384,160 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 40,000 บาท ปรากฏในแผนงาน

424,160

อบต.
หินเหล็กไฟ

กอง
การศึกษาฯ

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
1.5 แนวทางการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระบบและนอกระบบ ให้ได้มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชน ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ลาดับ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
13

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

เพื่อจ่ายเป็น
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ ตั้งไว้
2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองซอ สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลหินเหล็กไฟ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองซอ ตั้งไว้ 182,000 เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

186,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กอง
การศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
และประถมศึกษา
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาลหัวหิน ตั้งไว้ 2,000 บาท เป็น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหินสังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
1.5 แนวทางการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระบบและนอกระบบ ให้ได้มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชน ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ลาดับ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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อุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา
อุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จานวน 6
โรงเรียน ดังนี้
- โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
หมู่ที่ 2
- โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หมูที่ 4
- โรงเรียนบ้านหนองคร้า หมู่ที่ 5
- โรงเรียนบ้านหนองซอ
หมู่ที่ 6

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

3,872,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กอง
การศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
- โรงเรียนบ้านหนองเหียง หมู่ที่ 7
- โรงเรียนอนุบาลหัวหิน
หมู่ที่ 9
อัตราคนละ 20 บาท จานวน 200 วัน ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 6
โรงเรียน อัตราคนละ 20 บาท จานวน
200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
3,672,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
200,000 บาท ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
1.5 แนวทางการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระบบและนอกระบบ ให้ได้มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชน ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
15 โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การศึกษา นันทนาการภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหรือกิจกรรมส่งเสริมแหล่ง
เรียนรู้และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชน

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ เช่น อบรมค่าย
คุณธรรม จริยธรรม,เปิดโลกการศึกษา
สร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน,เศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

100,000

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
หินเหล็กไฟ

หน่วย
ดาเนินงาน
กอง
การศึกษาฯ

พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

1.6 แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
16 โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานโครงการวันสาคัญ
ของทางราชการ เช่น วันปิยะมหาราช วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา การอานวยความ
สะดวกให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงานรัฐพิธี
และพระราชพิธีต่างๆ รวมทั้งจ่ายเป็นค่า
พวงมาลา ช่อดอกไม้ ค่าพวงมาลัย
กระเช้าดอกไม้ สาหรับร่วมพิธีการที่สาคัญ
ของทางราชการร่วมกับหน่วยงานราชการ
อื่นตามวาระและโอกาสต่างๆ

300,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
หินเหล็กไฟ

หน่วย
ดาเนินงาน
สานักปลัด

พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
1.6 แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลาดับ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
17

โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปะ
วัฒนธรรมตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

200,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

สานักปลัด

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
นันทนาการ งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
18

โครงการจัดงานประเพณี ลอย
กระทง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

180,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กอง
การศึกษาฯ

19

โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

15,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กอง
การศึกษาฯ

20

โครงการจัดงานต่างๆซึ่งเป็น
วันสาคัญทางศาสนาที่สาคัญ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงาน เช่น วันวิสาขบูชา
วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

20,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กอง
การศึกษาฯ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
1.7 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
21

อุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการ
แข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนหรือ
กีฬานักเรียนให้กับโรงเรียนบ้าน
หนองเหียง (กลุ่มโรงเรียนหินเหล็ก
ไฟ)

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน
การจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน
หรือกีฬานักเรียนให้กับโรงเรียนบ้านหนอง
เหียง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬาให้กับเด็กและเยาวชน
หรือกีฬานักเรียนของกลุ่มโรงเรียนหิน
เหล็กไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

50,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กอง
การศึกษาฯ

22

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชนหรือค่าใช้จ่ายในการส่ง
นักกีฬาเข้าแข่งขัน

เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดกีฬา อุปกรณ์การเล่น
กีฬา ค่าพาหนะไปแข่งขัน ค่าอาหาร
เครื่องดื่มนักกีฬา และผูร้ ่วมพิธีเปิด – ปิด
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

150,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กอง
การศึกษาฯ

23

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
ให้กับหมู่บ้าน จานวน 16 หมู่บ้าน ๆ ละ
6,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

96,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กอง
การศึกษาฯ

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
1.8 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนงบประมาณในการควบคุมโรคให้กับสถานีอนามัยตาบลหินเหล็กไฟตลอดจนการร่วมออกปฏิบัติงานกับสถานีอนามัย
1.9 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการ คุ้มครอง เด็กและเยาวชน และการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุเด็กและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ลาดับ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
24

โครงการดาเนินกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชนในตาบลหินเหล็กไฟ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
และเตรียมดาเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาเด็ก
และเยาวชน อาทิเช่น การอบรมเกี่ยวกับ
เด็กและเยาวชนเพื่อปูองกันปัญหาที่จะ
เกิดกับเด็กและเยาวชน เช่น เด็กติดเกม
ยาเสพติด ฯลฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
เยาวชนในการมีส่วนร่วมในการบริหาร
ตาบลและสร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ง

20,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กอง
สวัสดิการฯ

25

โครงการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ

เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ
ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการในชุมชนตาบลหิน
เหล็กไฟ อาทิเช่น ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ประจาศูนย์ฟื้นฟูค่าบารุงรักษาวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดงานฝึกอบรมอาชีพให้กับ
คนพิการ และค่าใช้จ่ายที่เกีย่ วเนือ่ งกับ

100,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กอง
สวัสดิการฯ

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
กิจกรรมของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
1.9 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการ คุ้มครอง เด็กและเยาวชน และการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุเด็กและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ลาดับ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
26

โครงการงานสัปดาห์ผู้สูงอายุห่วงใย
สุขภาพ

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึง
คุณค่าความสาคัญพลังศักยภาพ ภูมิ
ปัญญาของผูส้ ูงอายุ และส่งเสริมให้ผู้นา
ชุมชน เล็งเห็นความสาคัญในการส่งเสริม
กิจกรรมให้กับผู้สูงอายุภายในตาบล เช่น
การจัดกิจกรรมนันทนาการเนื่องในวัน
ผู้สูงอายุ การจัดนิทรรศการ จัด
ประกวดผู้สูงอายุตัวอย่างระดับตาบล ฯลฯ
เป็นต้นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์

27

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
พิการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

60,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กอง
สวัสดิการฯ

1,020,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กอง
สวัสดิการฯ

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
28

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ปุวยเอดส์
รายเดิม จานวน 9 ราย และรายใหม่
จานวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 10 รายๆ ละ
500 บาท /เดือน จานวน 12 เดือน ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง

60,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กอง
สวัสดิการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
1.9 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการ คุ้มครอง เด็กและเยาวชน และการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุเด็กและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ลาดับ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
8,000,000 อบต.
กอง
29 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

หินเหล็กไฟ

สวัสดิการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
1.10 แนวทางการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข การปูองกัน ระงับ ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
ลาดับ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000
อบต.
กอง
30 โครงการพัฒนาทักษะในการดูแล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

ดาเนินงานและให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

หินเหล็กไฟ

สาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ การประชุม
หรือฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข

31

โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรค เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ
เอดส์
ดาเนินงานและให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ การประชุม
หรือฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเป็นต้น
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

50,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กอง
สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
1.10 แนวทางการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข การปูองกัน ระงับ ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
ลาดับ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เพื่ออุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
240,000 อบต.
กอง
32 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน

สาหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูล
ฐานชุมชนในเขตตาบลหินเหล็กไฟ โดย
จัดสรรเป็นค่าดาเนินงานของอสม.ใน
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
ในเรื่องต่าง ๆ การจัดบริการสุขภาพ

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

หินเหล็กไฟ

สาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
เบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
(ศสมช.) จานวน 16 หมู่บ้าน ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข

33

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพใน เพื่อจ่ายเป็น ค่าดาเนินการฝึกอบรม ค่า
การปฏิบัติงานและทัศนศึกษากลุม่
ยานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร
อาสาสมัครสาธารณสุข
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการ
ดาเนินงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

50,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กอง
สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
1.10 แนวทางการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข การปูองกัน ระงับ ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
ลาดับ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง
34 อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน 300,000 อบต.
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตาบลหิน
เหล็กไฟ

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตาบลหิน
เหล็กไฟ โดยตั้งไว้ร้อยละ 50 ของ
ค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุน

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

หินเหล็กไฟ

สาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ และระบบข่าวสาร
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

35 จัดซื้อชุดเครื่องเสียงสาหรับ
ประกาศเผยแพร่ข่าวสารพร้อม
ติดตั้งประจารถ

36 จัดซื้อไมล์สาย

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ ชุดเครื่องเสียงสาหรับ
ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชนิด
เคลื่อนที่ติดรถ จานวน 1 ชุด ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข

20,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กอง
สาธารณสุข

เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์ของ อบต.
หินเหล็กไฟ

10,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.2 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน โดยการใช้ปุ๋ย อินทรีย์ แบบชีวภาพและการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
37 โครงการฝึกอบรมการผลิต
ปุ๋ยหมัก และน้าหมักเพื่อใช้ใน
ครัวเรือน

รายละเอียดของกิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนิน
โครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งาน
ส่งเสริมการเกษตร

งบประมาณ
60,000

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อบต.
หินเหล็กไฟ

กองส่งเสริม
การเกษตร

2.3 แนวทางการพัฒนาด้านการให้ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแก้ไข ปัญหาโรคระบาด ผลผลิตทางการเกษตร

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.4 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เพิ่มขึ้นตามกระบวนการเรียนรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
38 โครงการแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎี
ใหม่ตามแนวทางพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดาเนิน
โครงการแปลงสาธิตการเรียนรู้การเกษตร
ผสมผสานโดยยึดแนวทางพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการเกษตร

50,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
หินเหล็กไฟ

หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองส่งเสริม
การเกษตร

39

โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดาเนินโครงการ เช่น
ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การดาเนินโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการเกษตร

100,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองส่งเสริม
การเกษตร

40

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
สับปะรด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริม
การเกษตร

20,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองส่งเสริม
การเกษตร
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โครงการเพาะพันธ์พืชเศรษฐกิจเพือ่
การกระจายพันธ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดาเนิน
โครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริม

100,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองส่งเสริม
การเกษตร

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
การเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจร ไป – มา อย่างสะดวกรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคงถาวร
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
42 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังวัด
นิโครธาราม ม.1 (ต่อจากเดิม)

43

ก่อสร้างถนนลูกรัง ซ.หนองโสน 2
(เชื่อมต่อถนนลาดยาง) ม.2

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยหลังวัดนิโครธาราม ( ต่อ
จากโครงการเดิมปี 56 ) หมู่ที่ 1 บ้าน
หนองขอน ตาบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 329 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,316 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.50 เมตร

750,000

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลูกรัง
ซอยหนองโสน 1 (เชื่อมต่อถนนลาดยาง)
หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์ ตาบลหินเหล็กไฟ
โดยทาการปรับเกรดผิวจราจรเดิมกว้าง
6.00 เมตร ระยะทาง 660 เมตร ทา
การวางท่อระบายน้า คสล. 0.80 เมตร

378,500

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
หินเหล็กไฟ

หน่วย
ดาเนินงาน
กองช่าง

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองช่าง

พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
แบบมาตรฐาน มอก. ชั้น 3 จานวน 2
จุดๆละ 6 ท่อน รวม 12 ท่อน และลง
ลูกรังจานวน 1,815 ลูกบาศก์เมตร หนา
เฉลี่ย 0.50 เมตร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจร ไป – มา อย่างสะดวกรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคงถาวร
ลาดับ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซ.ต้นไทร ม.3

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยต้นไทร หมู่ที่ 3 บ้าน
หนองนกน้อย ตาบลหินเหล็กไฟ ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 331 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,324 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

749,900

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองช่าง

45

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซ.พรสวรรค์ ม. 4

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยพรสวรรค์ หมู่ที่ 4
บ้านหนองตะเภา ตาบลหินเหล็กไฟ โดย

750,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองช่าง

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ทาการปรับเกรดผิวจราจรเดิมกว้าง 6.00
เมตร ยาว 320 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,920 ตารางเมตร และลงหินคลุก
หนา 0.15 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว
320 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า
288 ลูกบาศก์เมตร เกรดบดอัดแน่น ทาการ
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง
5.00 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตาราง
เมตร ทาการตีเส้นผิวจราจรกว้าง 0.10 เมตร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจร ไป – มา อย่างสะดวกรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคงถาวร
ลาดับ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
46

ก่อสร้างถนนลูกรัง ซ.ราษฎร ม.5

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลูกรัง
ซอยราษฎรหมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า ตาบล
หินเหล็กไฟ โดยทาการปรับเกรดผิวจราจร
เดิมกว้าง 5.00 เมตรระยะทาง 1,590
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้า คสล. 0.40
เมตร แบบมาตรฐาน มอก.ชั้น 3 จานวน

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

258,800

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

47

ก่อสร้างถนนลูกรัง ซ.สันติสุข ม.5

2 จุดๆละ 5 ท่อน รวม 10 ท่อน และลง
ลูกรังจานวน 1,272 ลูกบาศก์เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร ปรับเกรดบดอัดเรียบ
เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลูกรัง
ซอยสันติสุข หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า
ตาบลหินเหล็กไฟ โดยทาการปรับเกรดผิว
จราจรเดิมกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
815 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้า คสล.
0.40 เมตร แบบมาตรฐาน มอก.ชั้น 3
จานวน 2 จุดๆละ 5 ท่อน รวม 10 ท่อน
และท่อระบายน้า คสล. 0.60 เมตร
แบบมาตรฐาน มอก.ชั้น 3 จานวน 1 จุด
5 ท่อน และลงลูกรังจานวน 489
ลูกบาศก์เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ปรับเกรดบด
อัดเรียบ

113,200

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจร ไป – มา อย่างสะดวกรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคงถาวร
ลาดับ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หนองชัก
หวาย ม.6

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยหนองซักหวาย หมู่ที่ 6

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

618,900

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
บ้านหนองซอ ตาบลหินเหล็กไฟ ผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 225 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,125 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.20 เมตร
49

ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ดีเด่น ม.6

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยดีเด่น หมู่ที่ 6 บ้านหนอง
ซอ ตาบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง
3.50 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
245 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ
0.20 เมตร

50

ก่อสร้างถนนลาดยาง ซ.2 ไร่ชวา
ทองช่วงศาลาหมู่บ้าน เชื่อมต่อ ซ.1
ม.8

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอย 2 ไร่ชวา
ทองช่วงศาลาหมู่บ้านเชื่อมต่อซอย 1 หมู่ที่
8 บ้านหนองเสือดา ตาบลหินเหล็กไฟ
โดยทาการปรับเกรดผิวจราจรเดิมกว้าง
6.00 เมตร ยาว 214 เมตร หรือปริมาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,284 ตารางเมตร ลง

130,700

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจร ไป – มา อย่างสะดวกรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคงถาวร
แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ลาดับ
ที่

51

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

หินคลุกหนา 0.10 เมตร กว้าง6.00 เมตร
หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 128.40
ลูกบาศก์เมตรทาการลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 214 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,070 ตาราง
เมตร ทาการตีเส้นผิวจราจรกว้าง 0.10
เมตร

463,900

ก่อสร้างถนนลาดยาง ซ.1 หนองเสือ เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลาดยาง
ดา -หนองคร้า ม.8
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 หนองเสือ
ดา ( ต่อจากโครงการเดิมปี 56 ) หมู่ที่
8 บ้านหนองเสือดา ตาบลหินเหล็กไฟ
โดยทาการปรับเกรดผิวจราจรเดิมกว้าง
6.00 เมตร ยาว 115 เมตร หรือปริมาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร ลงหิน
คลุกหนา 0.10 เมตร กว้าง 6.00 เมตร
หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 69
ลูกบาศก์เมตร ทาการลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 115 เมตร หน า 0.04 เมตร หรือ
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร

284,400

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
หินเหล็กไฟ

หน่วย
ดาเนินงาน
กองช่าง

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองช่าง

พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ทาการตีเส้นผิวจราจรกว้าง 0.10 เมตร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจร ไป – มา อย่างสะดวกรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคงถาวร
ลาดับ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
52

ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ศาลาโบราณ
ม. 9

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยศาลาโบราณ หมูท่ ี่ 9
บ้านขอนทอง ตาบลหินเหล็กไฟ ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 328 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,312 ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

750,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองช่าง

53

ก่อสร้างถนนลาดยาง ซ.มัชวงศ์(จาก เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลาดยาง
สามแยก-บ้านนายแย้ม) ม.10
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยมัชวงศ์ หมู่ที่
10 บ้านหนองขอนใต้ ตาบลหินเหล็กไฟ
โดยทาการปรับเกรดผิวจราจรเดิมกว้าง
6.00 เมตร ยาว 262 เมตร หรือปริมาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,572 ตารางเมตร ลง
หินคลุกหนา 0.15 เมตร กว้าง 6.00
เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า
235.80 ลูกบาศก์เมตร ทาการลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง

626,700

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองช่าง

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
5.00 เมตร ยาว 262 เมตร หนา 0.04
เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,310 ตารางเมตร ทาการตีเส้นผิวจราจร
กว้าง 0.10 เมตร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจร ไป – มา อย่างสะดวกรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคงถาวร
ลาดับ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
54

ก่อสร้างถนน คสล.ซ.บ้านปูาเลย
(ต่อจากเดิม) ม.10

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านปูาเลย (ต่อจาก
โครงการเดิม)หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้
ตาบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร ยาว 54 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 216
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ0.50ม.

123,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองช่าง

55 ก่อสร้างถนน คสล. ซ. 3 ม.11

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอย 3 หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ
ตาบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตรยาว 338 เมตรหนา0.15เมตร หรือ มี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,352 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

750,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองช่าง

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

56 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสะพานเก่า เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
ม.12

388,000

เสริมเหล็ก ซอยสะพานเก่า หมู่ที่ 12
บ้านสามพันนาม ตาบลหินเหล็กไฟ ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 158
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 632 ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจร ไป – มา อย่างสะดวกรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคงถาวร
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
57 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซ.โชคพัฒนา 2
เชื่อมต่อกับ ซ.ยาใจ ม.13

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลูกรัง
ซอยโชคพัฒนา 2 หมู่ที่ 13 บ้านโชค
พัฒนา ตาบลหินเหล็กไฟ ทาการปรับ
เกรดผิวจราจรเดิมกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 300 เมตร และลงลูกรังจานวน
525 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.00
เมตร ระยะทาง 300 เมตร หนาเฉลี่ย
0.50 เมตร ปรับเกรดบดอัดเรียบ ลงลูกรัง
จานวน 525 ลูกบาศก์เมตร

85,400

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อบต.
หินเหล็กไฟ

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

58 ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ภูร่ ะหงษ์
ม.13

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยภูร่ ะหงษ์ หมู่ที่ 13 บ้าน
โชคพัฒนา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 213 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 852 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

479,900

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจร ไป – มา อย่างสะดวกรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคงถาวร
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
59 ก่อสร้างถนนลาดยาง ซ.วังโบสถ์
ม.2

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยวังโบสถ์ หมู่
ที่ 2 บ้านวังโบสถ์ ตาบลหินเหล็กไฟ
โดยทาการปรับเกรดผิวจราจรเดิมกว้าง
6.00 เมตร ยาว 141 เมตร หรือ
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 846 ตารางเมตร

371,500

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อบต.
หินเหล็กไฟ

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

60 ก่อสร้างถนน คสล. ซ.พัฒนา
ม.5

ทาการลงลูกรังหนา 0.10 เมตร กว้าง
6.00 เมตร เกรดบดอัดแน่น และลงหิน
คลุกหนา 0.10 เมตร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 141 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 84.60 ลูกบาศก์เมตร เกรดบด
อัดแน่น ทาการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 141
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือปริมาณพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 705 ตารางเมตร ทาการตี
เส้นผิวจราจรกว้าง 0.10 เมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยพัฒนา หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองคร้า ตาบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 163 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 652 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.50 เมตร

378,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.2แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตให้บริการ ไฟฟูา ประปา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
61 ติดตั้งไฟรายทางสาธารณะภายใน
ตาบลหินเหล็กไฟ

รายละเอียดของกิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟูาราย
ทางสาธารณะภายในตาบลหินเหล็กไฟ ,

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

งบประมาณ
200,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
หินเหล็กไฟ

หน่วย
ดาเนินงาน
กองช่าง

พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
รอบบริเวณ อบต. , ภายในสานักงาน
อบต. เช่น หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัล
ลาร์ด พร้อมอุปกรณ์ทเี่ กี่ยวกับไฟฟูา เป็น
ต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
62

ก่อสร้างหอถังทรงเชมเปญ และ
ขยายเขตท่อน้าประปาทั้งหมู่บ้าน
ม.16

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างหอถังทรงเชม
เปญพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 16 บ้านหนอง
ตาแววพัฒนา ตาบลหินเหล็กไฟ ขนาด
ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร สูง 30 เมตร
พร้อมอุปกรณ์ และถังกรองสนิมเหล็ก ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์ งานกิจการประปา

750,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองช่าง

63

ขยายเขตประปาภูมิภาคทั้งตาบล

เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตประปาและ
อุปกรณ์ประปาภายในตาบล ซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของการประปาส่วนภูมภิ าค
สาขาปราณบุรี ค่าจ้างเหมาเดินท่อ
ประปาและอุปกรณ์ประปา

3,017,600

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองช่าง

3.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุง แหล่งน้าเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเมืองและบริหาร
แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

และให้สอดคล้องกับแผนการปูองกันอุทกภัย

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

4.1 แนวทางการพัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากร และองค์กรให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่
64

โครงการ / กิจกรรม
โครงการศึกษาอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพผู้นาท้องถิ่นผู้นาชุมชน
พนักงานส่วนตาบลและพนักงาน
จ้าง

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนา
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล ผู้นาชุมชน พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ

40,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
หินเหล็กไฟ

หน่วย
ดาเนินงาน
สานักปลัด

พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
หินเหล็กไฟ

หน่วย
ดาเนินงาน
สานักปลัด

พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อบต.
หินเหล็กไฟ

-สานักปลัด
-กอง
สวัสดิการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเมืองและบริหาร
4.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
65 โครงการองค์การบริหารส่วนตาบล
หินเหล็กไฟพบประชาชน

66

โครงการประชาคมเพื่อจัดทาแผน
ชุมชนและแผนพัฒนาสามปี( พ.ศ.
2558 - 2560 )

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้าน
ต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายที่จาเป็นอื่นๆ ในการ
ออกหน่วยให้บริการประชาชน16 หมู่บ้าน

15,000

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานปัญหาความ
ต้องการของหมู่บ้านและชุมชนโดย
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนด
แนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง เป็น
ค่าจัดทาเล่มจัดเก็บข้อมูลความจาเป็น
พื้นฐานประจาปี 2557 และค่าจ้างเหมา

80,000

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
จัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล ลง
โปรแกรมสาเร็จรูป ค่าจัดประชุม
ประชาคมจัดทาแผน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเมืองและบริหาร
4.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ลาดับ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เพื่อประกอบการจัดทาแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2558-2560) ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเมืองและบริหาร
4.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการให้ความรู้ ด้านการเมืองแก่บุคลากรและ ผู้นาท้องถิ่นทุกรูปแบบ
4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
27,000
อบต.
สานักปลัด
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์
67 จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา
(โน๊ดบุ๊ค)

โน้ตบุ้ค ราคาและคุณลักษณะเป็นไป

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

หินเหล็กไฟ

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเมืองและบริหาร
4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5,500
อบต.
สานักปลัด
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
68 จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์
หินเหล็กไฟ

ชนิด LED ขาวดา (25 หน้า/นาที)
จานวน 1 เครื่อง ราคาและ
คุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 8
มีนาคม 2556

69 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอล จานวน 1 ตัว ความ

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

10,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

สานักปลัด

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล

รายละเอียดคุณลักษณะตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ ปี
2555 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

70 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ปกติที่มีวงเงินเกินกว่า
5,000 บาท)

เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น
เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น

50,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเมืองและบริหาร
4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
70,000
อบต.
สานักปลัด
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบารุงรักษาซ่อมแซม
71 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ปกติที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000บาท)

72 ติดตั้งมู่ลี่และม่านปรับแสง

หินเหล็กไฟ

ครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ( ที่มวี งเงินไม่เกิน 5,000
บาท ) เช่น รถยนต์ส่วนกลาง เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตัง้ มู่ลี่และม่านปรับ

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

50,000

อบต.

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
หินเหล็กไฟ

แสงห้องทางานกองช่าง ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา

73 จัดทาปูายบอกชื่อซอยถนน
ภายในตาบลและปูายชื่ออบต.
หินเหล็กไฟ

ค่าจ้างเหมาทาปูายประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาทาปูายประชาสัมพันธ์ต่างๆ
เช่น ปูายการขออนุญาตปลูกสร้าง
อาคาร ปูายชื่อซอย ถนน ภายในตาบล
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

100,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเมืองและบริหาร
4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
60,000
อบต.
กองช่าง
74 บารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือ่ จ่ายเป็น ค่าบารุงรักษาซ่อมแซม
รถยนต์ส่วนกลาง

ครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ( ที่มวี งเงินไม่เกิน 5,000
บาท ) เช่น รถยนต์ส่วนกลาง เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

หินเหล็กไฟ

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา

75 เครื่องหาพิกัด (GPS)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียม GPS จานวน
1 เครื่อง

26,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

สานักปลัด

76 ก่อสร้างแผงกันสาดหน้าห้องกอง

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างแผงกันสาด
หน้าห้องกองช่าง ขนาดกว้าง 6.00
เมตร ยาว 28.00 เมตร สร้างตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนตาบลหิน
เหล็กไฟ

250,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองช่าง

ช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเมืองและบริหาร
4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
100,000 อบต.
กอง
77 บารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่
แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

ชารุดเสียหายและเสื่อมสภาพจากการ
ใช้งานได้แก่รถยนต์เก็บขยะและอื่น ๆ
ที่จาเป็นเกี่ยวข้อง

หินเหล็กไฟ

สาธารณสุข

78 จัดซื้อชุดโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานไม้
พร้อมเก้าอี้ จานวน 1 ชุด ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

8,500

อบต.
หินเหล็กไฟ

กอง
สาธารณสุข

79 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สาหรับ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล คุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณ์พนื้ ฐาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ
วันที่ 8 มีนาคม 2556 จานวน 1 ชุด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข

32,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กอง
สาธารณสุข

ประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเมืองและบริหาร
แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
4,200
อบต.
กอง
80 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
Multifunction (INKJET)

Multifunction (INKJET) ราคาและ
คุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 8
มีนาคม 2556 จานวน 1 ชุดตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

หินเหล็กไฟ

สาธารณสุข

81 จัดซื้อเครื่องสารองไฟ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟ
ราคาและคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ
วันที่ 8 มีนาคม 2556 จานวน 1 ชุด ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข

1,700

อบต.
หินเหล็กไฟ

กอง
สาธารณสุข

82 จัดซื้อรถตู้ประจากองสวัสดิการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด
12 ที่นั่ง (ดีเซล) จานวน 1 คัน เป็น

1,232,400

อบต.
หินเหล็กไฟ

กอง
สวัสดิการ

และสังคม

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

ราคาและคุณสมบัติตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2556 ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเมืองและบริหาร
4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
32,000
อบต.
กองส่งเสริม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
83 จัดซื้อคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ มีรายการ จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
(ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิว้ ) เพื่อ
ใช้สาหรับงานบริหารงานและ
ปฏิบัติงาน โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐานตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร

84 จัดซื้อปริ้นเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปริน้ เตอร์หรือ
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LEDขาวดา
(25 หน้า/นาที) โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานการเกษตร

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

5,500

หินเหล็กไฟ

การเกษตร

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองส่งเสริม
การเกษตร

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

85 จัดซื้อโต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์พร้อม
เก้าอี้

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะตั้ง
คอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จานวน 1 ชุด
เพื่อใช้สาหรับงานบริหารงานและ
ปฏิบัติงาน ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการเกษตร

5,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองส่งเสริม
การเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเมืองและบริหาร
4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000
อบต.
กองส่งเสริม
86 บารุงรักษา ปรับปรุงและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแวมบารุงรักษา
ครุภัณฑ์ของกองส่งเสริม
การเกษตร

87 จัดซื้อเครื่องสูบน้า อัตโนมัติ

โครงสร้างของครุภณ
ั ฑ์ที่มีขนาดใหญ่ เช่น
รถฟาร์มแทรกเตอร์ เครื่องสูบน้า เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้า
แรงดันสูง สามารถส่งน้าได้ไกล ไม่น้อย
กว่า 700 เมตร เพื่อใช้ในพื้นทีเ่ รือน
เพาะชาและแปลเพาะชากลางแจ้ง
รวมถึงพื้นที่ปลูกต้นพันธุ์สาหรับการ
ขยายพันธุ์พชื ดี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

50,000

หินเหล็กไฟ

การเกษตร

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองส่งเสริม
การเกษตร

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

ปรากฏในแผนงานการเกษตร

88 บารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ของทางราชการได้รับการ

40,000

เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ บารุงรักษา
(วงเงินไม่เกิน 5,000บาท )
89 บารุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ของทางราชการได้รับการ
(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ บารุงรักษา
ปกติที่มีวงเงินเกินกว่า5,00บาท)

อบต.
หินเหล็กไฟ

กอง
การศึกษาฯ

40,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเมืองและบริหาร
4.5 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ของ อบต. ให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
ลาดับ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
150,000 อบต.
กองคลัง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ในการ
90 โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

91 โครงการจัดทาปูายประชาสัมพันธ์ เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาทาปูาย
การชาระภาษี

หินเหล็กไฟ

ดาเนินการตามโครงการจัดทาแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ประชาสัมพันธ์กาหนดการชาระภาษี

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

30,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

92 โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์
ส่วนกลาง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์
ขนาด 110 ซีซี. จานวน 1 คันๆละ
37,500 บาท รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ ฉบับเดือน
กุมภาพันธ์ 2556 ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

37,500

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองคลัง

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
หินเหล็กไฟ

หน่วย
ดาเนินงาน
สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเมืองและบริหาร
4.6 แนวทางการพัฒนายึดหลักการตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
93 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบล

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอหัวหินตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป

50,000

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

94 โครงการสารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

95 โครงการประชาสัมพันธ์งาน
อบต.หินเหล็กไฟ

ค่าจ้างเหมาสารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล หินเหล็กไฟ

20,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

สานักปลัด

ค่าจ้างเหมาทาปูายประชาสัมพันธ์ต่างๆ
เช่น กิจกรรมของ อบต. กิจกรรมปกปูอง
สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ การเผยแพร่ให้
ความรู้ด้านประชาธิปไตย การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน การรณรงค์แก้ไข
ปัญหาและปูองกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
และกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว
เป็นต้น

30,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

สานักปลัด

4.6 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบและกระบวนการทางานให้ทันสมัย
4.7 แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ ประชาชนผู้มารับบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเมืองและบริหาร
4.9 แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อบริการประชาชน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
96 โครงการเช่าพื้นที่เว๊บไซด์ของ

รายละเอียดของกิจกรรม
ค่าบริการพื้นที่เว็ปไซต์รายเดือน และค่า

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

งบประมาณ
12,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.

หน่วย
ดาเนินงาน
สานักปลัด

พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็ก
ไฟ

จดทะเบียนโดเมนเนมรายปี ของเว็ปไซต์
องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

หินเหล็กไฟ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
97 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ

98

โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดาเนิน
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและ
พระบรมราชินีนาถฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการเกษตร

50,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดาเนิน
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและ
พระบรมราชินีนาถฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์
แหล่งน้าและปุาไม้

10,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
หินเหล็กไฟ

หน่วย
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองส่งเสริม
การเกษตร

อบต.
หินเหล็กไฟ

กองส่งเสริม
การเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตสานึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
99 โครงการบ้านน่าอยู่ลดภาวะโลก
ร้อน

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ
ดาเนินงานและให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ การประชุม
หรือฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน

50,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
หินเหล็กไฟ

หน่วย
ดาเนินงาน
กอง
สาธารณสุข

พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
หินเหล็กไฟ

หน่วย
ดาเนินงาน
กอง
สาธารณสุข

พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อบต.
หินเหล็กไฟ

กอง
สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.3 แนวทางการพัฒนาจัดระบบการจัดการน้าเสีย และการจัดการขยะในครัวเรือน และชุมชน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
100 อุดหนุนโครงการธนาคารขยะ

101 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ
ครัวเรือน

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ
ดาเนินโครงการธนาคารขยะ กิจกรรมด้าน
ธนาคารขยะ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ
ดาเนินงานและให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ การประชุม
หรือฝึกอบรม ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ

50,000

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

50,000

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ชุมชนงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.3 แนวทางการพัฒนาจัดระบบการจัดการน้าเสีย และการจัดการขยะในครัวเรือน และชุมชน
ลาดับ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ดาเนินการ ดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
102 จัดหาถังรองรับขยะ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและ
ประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน

250,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กอง
สาธารณสุข

103 ก่อสร้างสถานที่ทาความสะอาด
ยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้ง
ถังบาบัดน้าเสีย

รายการก่อสร้างสถานที่ทาความสะอาด
ยานพาหนะและขนส่ง พร้อมติดตัง้ บาบัด
น้าเสีย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข

120,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

กอง
สาธารณสุข

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปูองกัน การดูและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ โดย
ส่งเสริมด้านการให้ความรู้ การอบรมให้ประชาชนในท้องถิ่นอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
104 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดตั้งจุดบริการ/
ถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
จุดตรวจร่วมในการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่
และเทศกาลปีใหม่ บริเวณ สี่แยกบายพาส
ตาบลหินเหล็กไฟ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย
105 โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ไฟปุา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนน้าและ ไฟปุา เป็นค่า

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

งบประมาณ
30,000

200,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
หินเหล็กไฟ

หน่วย
ดาเนินงาน
สานักปลัด

อบต.
หินเหล็กไฟ

สานักปลัด

พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
น้ามัน ค่าบารุงรักษาซ่อมแซม ค่าอะไหล่
รถน้าอเนกประสงค์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปูองกัน การดูและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ โดย
ส่งเสริมด้านการให้ความรู้ การอบรมให้ประชาชนในท้องถิ่นอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
106 ดาเนินการศูนย์ อปพร. อบต.หิน
เหล็กไฟ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ
ดาเนินงานของศูนย์ อปพร. ค่าน้ามัน ค่า
บารุงรักษาซ่อมแซม ค่าอะไหล่รถยนต์
ยี่ห้อมิตซูบิซิ เลขทะเบียน บค 8051 และ
รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว ค่าซื้อวัสดุประจาศูนย์
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

200,000

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
หินเหล็กไฟ

หน่วย
ดาเนินงาน
สานักปลัด

พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
107 ค่าตอบแทน อปพร.ที่ปฏิบัติหน้าที่
อันเป็นประโยชน์

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงาน
ของอปพร. ที่มีคาสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ใน
ศูนย์ อปพร. หรือนอกศูนย์ อปพร. (ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17
พฤษภาคม 2552)

200,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

สานักปลัด

108 อุดหนุนสมาคมกู้ภยั เพชรเกษมหัว
หิน

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่สมาคมอาสา
จราจร – กู้ภัยเพชรเกษมหัวหิน ในการ
จัดซื้อเครื่องยิงน้าแรงดันสูง ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ป รากฏในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน

50,000

อบต.
หินเหล็กไฟ

สานักปลัด

แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

