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องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  02                                             
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการดำเนินกิจการสภาเด็กและ

เยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินกิจการสภาเด็ก
และเยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร.
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณใน
การศึกษาดูงาน ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะและอื่น ๆ ท่ี
จำเป็นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง และจำเป็นในการดำเนินงาน )      

30,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท้อง 
ก่อนวัยอันควร 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแก้ไข
ปัญหาการตั้งท้องก่อนวัยอันควร โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากรและ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น 
 

20,000 อบต. 
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 
 
1                                                                                       



องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                       
                                                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                               ผด  02                                             

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้รื่อง 

การแปรรปูสินค้าทางการเกษตร 
ผลิตภณัฑ์จากกล้วย 
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการแปรรปูสินค้าทาง
การเกษตรผลิตภณัฑ์จากกล้วย 
โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าปา้ยโครงการ 
ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการฝึกอบรม คา่สมนาคณุวิทยากร
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น 
 
 
 
 
  

30,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                         
                                                                                        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  02                                             

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้รื่อง 

อุตสาหกรรม ในครอบครัว 
หลักสตูร ทำเสื้อผ้ามัดย้อม 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอุตสาหกรรมใน
ครอบครัว หลักสูตร ทำเสื้อยืดผา้มัดย้อม 
โดยมีคา่ใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าปา้ยโครงการ 
ค่าอาหารว่างกลางวัน ค่าอาหารวา่งและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการ
ฝึกอบรมค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่าย
อื่นที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ  
 
     
 
 
 

30,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                        
                                                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  02                                             

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการพัฒนาศักยภาพสตร ี

ในตำบลหินเหล็กไฟ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการ
พัฒนาศักยภาพสตรีในตำบลหินเหล็กไฟ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
สมนาคณุวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณในการศึกษา 
ดูงาน ค่าที่พัก ค่าพาหนะและอื่น ๆ ที่จำเป็น
แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง และจำเป็นในการดำเนนิงาน      
 
 
 
 
 

30,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 
 
4                                                                                       



องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                        
                                                                                            บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                  ผด  02                                             

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 โครงการพัฒนาศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

คนพิการในตำบลหินเหล็กไฟ 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
พัฒนาศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิารในตำบล
หินเหล็กไฟ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าจัดฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับคนพกิาร ค่าวัสดุ
สำนักงาน ค่าซ่อมวัสดุอุปกรณ์ภายใน
ศูนย์ฯ ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร ฯลฯ     
  
 
 
 
 
 
 
 
 

130,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                           บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                 ผด  02                                             
    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรูด้้าน

ส่งเสริมกิจกรรมดูแลตัวเองและการ
ส่งเสริมอาชีพสำหรับผูสู้งอายุและ
ผู้ดูแลผูสู้งอายุเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน 
 

เพื่ อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการดูงานเพื่ อ
เพิ่มพูนความรู้ด้านส่งเสริมกิจกรรมดูแลตัวเอง 
และการส่งเสริมอสชีพสำหรับผู้สูงอายุและ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ เจ้าหน้าท่ีปฎิบัติงาน 
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของ
สมนาคุณ ในการศึกษาดูงาน  ค่าที่พั ก ค่า
พาหนะและอื่ น  ๆ  ที่ จำเป็นแก่ผู้ เข้ าร่วม
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ยวข้องและ
จำเป็นในการดำเนินงานตามรายละเอียดใน
โครงการ  
 
 

500,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

       
 
 
 
6 



องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                        
                                                                                           บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                   ผด  02                                             

    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                                          

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการใน

บริบท โรงเรยีนผูสู้งอาย ุ
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการ 
ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการในบริบท โรงเรียน
ผู้สูงอาย ุโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวนั 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ ์
ประกอบการฝึกอบรม คา่สมนาคณุวิทยากร  
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น 
 
 
 
 
     
 

200,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

 
 
 
7 



องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                             
                                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                   ผด  02 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการฝึกอบรมพัฒนาในการ

ปฎิบัติงานด้านการส่งเสรมิสุขภาพ 
ป้องกันและควบคุมโรคและทัศนศกึษา
ดูงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการ
ฝึกอบรม ประชุม สัมมนาจดักิจกรรมรณรงค ์
เช่น ค่าเอกสาร คูม่ือ วัสดุอุปกรณ ์
 เครื่องเขียน  อาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณ
วิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นฯลฯ     

300,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                                 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 
                                                                                      แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                                 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการจดัการแข่งขันทักษะเตรยีม

ความพร้อมสำหรับเด็กประฐมวัย 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการ
จัดจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะเตรียมความ
พร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวสัดุอุปกรณ์ เงินหรือของรางวัล
สำหรับการแข่งขัน เป็นต้น   
 

10,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการจดักิจกรรมอบรมส่งเสรมิ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีตำบล
หินเหล็กไฟ 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการ
จัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม/พัฒนาเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ีตำบลหินเหล็กไฟ เช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ เป็นต้น 
 
 
 
 

10,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษา

สร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการ
ฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษาสรา้งปัญญาให้เด็ก
และเยาวชน เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่ากระเปา๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา่ของสมนาคุณ
ในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าสมนาคณุวิทยากรค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพักพัก
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็นในการฝึกอบรม เป็นต้น 
 
 
 
 

20,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                                 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 
                                                                                      แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                                 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการอบรมส่งเสรมิการเฝ้าระวงั

และส่งเสรมิพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
โดยใช้คู่มือ DSPM 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการดำเนินโครงการอบรม
ส่งเสริมการเฝ้าระวังและส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้คู่มือ DSPM  เช่น ค่าวัสดุและอุปกรณ์
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จำเป็นในการฝึกอบรม เป็นต้น   
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

 
 
 

11                                                                                      
                                                                                       



องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                         บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 
                                                                                      แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                                  

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา 
 

   - เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลัก
ส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา
เป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหิน
เหล็กไฟ จำนวน6 ศูนย ์อัตราคนละ 21
บาท จำนวน 245 วัน จำนวน1,450,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา
เป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน 6 ศูนย ์จัดสรรสำหรับเด็ก
ปฐมวัย (อาย ุ2-5 ปี) อัตราคนละละ 1,700 บาท/ปี  
 
 

1,700,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 

12 
                                                                                      



องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                           บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 
                                                                                      แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                                  

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

     - เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ
สถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเป็นค่าหนังสือเรียน  จัดสรรสำหรับเด็ก 
(อายุ 3-5 ปี)  อัตราคนละ 200บาท /ปี  
   - เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ
สถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคน
ละ 200 บาท/ปี  
 
 

               

 
 
 
 

13 



องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                     
                                                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 

                                                                                      แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                                  
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
     - เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหัก

ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ
สถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน  จัดสรรสำหรับ
เด็ก (อายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 300 บาท/ปี 
   - เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ
สถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสำหรับ
เด็ก อายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 430 บาท/ปี  
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องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                       
                                                                                     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 

                                                                                      แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                                 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม                                                                                        
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการจดัการแข่งขันกีฬาเด็กและ

เยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน หรือ
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเด็กและเยาวชนเข้า
แข่งขัน  เช่น ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่ง
ขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการ
แข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่า
ป้ายทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน ค่าโล่หรอืถ้วย
รางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าพิธีเปิด-ปิดการ
แข่งขันกีฬา ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์
เวชภัณฑ์ ค่าชุดกีฬา เป็นต้น  
 

50,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                         บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 
                                                                                      แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                                 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม                                                                                        
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการจดัการแข่งขันกีฬาประชาชน

หรือค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้า
แข่งขัน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนหรือค่าใช้จ่ายใน
การส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน  เช่น ค่าเช่าหรือค่า
เตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กฬีา
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนามสนาม
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จดัการแข่งขันกีฬากีฬา
ค่าตอบแทนกรรมการตดัสิน ค่าปา้ยทีม
ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือ
ของรางวัล ค่าพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา  
ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณเ์วชภัณฑ ์ค่าชุด
กีฬา เป็นต้น   
    

150,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 
                                                                                      แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                                  

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม                                                                                        
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการจดักิจกรรมซึ่งเป็นวันสำคัญ

ทางศาสนา  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นวันสำคญัทางศาสนาหรือประเพณีที่
สำคัญ หรือค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่พุทธ
ศาสนา เช่นวันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา  
วันอาสาฬหบูชาฯลฯ  

20,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

4 โครงการจดักิจกรรมอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีไทย 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีไทย เช่นประเพณีวัน
สงกรานต์ วันสำคัญทางประเพณีไทย
ต่าง ๆ  เช่น ค่าวัสด ุอุปกรณ์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
และสรงน้ำพระ เงินหรือของรางวัลในการแข่งขัน/
การประกวด ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าเช่าหรือ
ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการจัด
งาน เช่น ค่าเครื่องเสียง เต็นท์  เป็นต้น     

10,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                         
                                                                                            บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 

                                                                                      แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                                  
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม                                                                                        
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการจดังานประเพณีวันลอย

กระทง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการ
จัดงานประเพณลีอยกระทง เช่น เงิน
รางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่ง
สถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปดิ 
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่าง ๆ ค่าเครื่องเสียง ค่าประดับไฟ ค่ามหรสพ 
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน 
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง และจัดสถานท่ี ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ คา่ตอบแทน
คณะกรรมการตดัสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล 
ฯลฯ สำหรับจัดทำโครงการ เป็นไปตาม
ระเบียบและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

750,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                       
                                                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 

                                                                                      แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                                  
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม                                                                                        
แผนงานการเกษตร 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบา้ ตามปนิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.พระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร ี
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายสำหรับค่าจดัซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ยาต่างๆ วสัดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน
โครงการฯ ฯลฯ     
 

110,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม 
การเกษตร 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

 
                                                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 

                                                                                      แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                                  
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม                                                                                        
แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพในการ 

ปฎิบัติงานด้านการส่งเสรมิสุขภาพ
ป้องกันและควบคุมโรคและทัศนศกึษา 
ดูงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ดำเนินงานจัดฝึกอบรม ประชุม สมัมนา 
จัดกิจกรรมรณรงค์ เช่น ค่าเอกสาร คู่มือ 
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน อาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร และคา่ใช้จ่ายอื่นท่ีจำเปน็ ฯลฯ 

200,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                                                                                                
                                                                                                 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด 2 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัในด้านการผลิต และแปรรูปสับปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาด้านส่งเสริมรายได้และการผลิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
แผนงานการเกษตร 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการแปลงเกษตรผสมผสานโดย

ยึดแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนิน
โครงการแปลงเกษตรผสมผสานโดยยึด
แนวทางพระราชดำรเิศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ   

50,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม 
การเกษตร 

            

2 โครงการอบรมการจัดการศัตรูพืช 
ที่เหมาะสม 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนิน
โครงการอบรมการจัดการศัตรูพืชที่
เหมาะสม ฯ 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม 
การเกษตร 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด 2 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัในด้านการผลิต และแปรรูปสับปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาด้านส่งเสริมรายได้และการผลิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
แผนงานการศาสนาและนันทนาการ 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม 
การท่องเที่ยว ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
หินเหล็กไฟ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

สำนักปลดั             
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องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                            
                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด 2 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. 

ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก ซอยบ้านมอญ – 
หนองเหียงล่าง  หมู่ที่ 1 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ 
คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบอ่พัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก ซอยบ้านมอญ – 
หนองเหียงล่าง  หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน 
ระยะทาง 430.00 เมตร และติดตัง้ป้าย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย 

1,431,900 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

2 ปรับปรุงฝายน้ำล้น  
หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 
บ้านหนองขอน กว้าง 4 เมตร  ยาว 21.00 
เมตร จำนวน 1 จุด โดยทำการวางท่อระบาย
น้ำคสล. ขนาดØ 0.30 เมตร และเทคอนกรีต
เสรมิเหล็กหลังฝาย หนา 0.25 เมตร และ
ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 

360,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ
  

กองช่าง             
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องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                
                                                                                        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด 2 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยข้างแมงโก้ หมู่ที่ 1  
บ้านหนองขอน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยข้างแมงโก้ หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 217.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 868 ตารางเมตร  ไหล่ทางลงหิน
คลุกข้างละ 0.20 เมตร เมตร และติดตั้งป้าย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย 
 

498,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

4 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. 
ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก ซอยหนองร ี
หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ ์

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ 
คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบอ่พัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก ซอยหนองรี 
หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์ ระยะทาง 397.00 เมตร 
และตดิตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 

1,313,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ
  

กองช่าง             
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องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                  
                                                                                      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด 2 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 ก่อสร้างถนนลูกรังซอยต้นยาง 

(ต่อจากโครงการเดมิ) หมู่ท่ี 3 
บ้านหนองนกน้อย 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลูกรัง 
ซอยต้นยาง (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ท่ี 3 
บ้านหนองนกน้อย ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 515.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร 
ปรับเกรดบดอัดเรียบ และติดตั้งป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ป้าย 
 

199,800 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยอุดมสุข ( ต่อจากโครงการเดมิ ) 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยอุดมสุข ( ต่อจากโครงการเดิม ) 
หมู่ท่ี 3 บ้านหนองนกน้อย ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 213.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 852 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร และ
ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 

498,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ
  

กองช่าง             
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องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                     
                                                                                         บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                 ผด 2 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอย 3 (ต่อจากโครงการเดิม ) 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอย 3 (ต่อจากโครงการเดิม ) 
หมู่ท่ี 5 บ้านหนองคร้า ผิวจราจรกว้าง  
4.00 เมตร ระยะทาง 215.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 
ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร 
และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 
 

498,700 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยหนองเหม 2(ต่อจากโครงการเดิม) 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยหนองเหม 2(ต่อจากโครงการเดิม) 
หมู่ท่ี 5 บ้านหนองคร้า ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 162.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 
ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร 
และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 

494,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ
  

กองช่าง             
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องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด 2 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยดีเด่น (ต่อจากโครงการเดมิ) 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยดีเด่น (ต่อจากโครงการเดิม) 
หมู่ท่ี 6 บ้านหนองซอ  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 213.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร 
และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 
 

498,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสวัสดี (ต่อจากโครงการเดิม) 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยสวัสดี (ต่อจากโครงการเดิม) 
หมู่ท่ี 6 บ้านหนองซอ  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 
ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร 
และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 

401,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ
  

กองช่าง             
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องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด 2 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยทองไทย หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยทองไทย หมู่ท่ี 7 บ้านหนองเหียง 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้าง
ละ 0.20 เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 
ป้าย 
 

460,900 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยอำนวยผล 4/4 
หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยอำนวยผล 4/4 หมู่ท่ี 9 บ้านขอนทอง 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 213.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 852 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 
ป้าย 

499,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ
  

กองช่าง             
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องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด 2 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยอำนวยผล 4/7 หมู่ 9 
บ้านขอนทอง 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยอำนวยผล 4/7 หมู่ 9 
บ้านขอนทอง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 213.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตรและติดตั้ง
ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 
 

498,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

14 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหลังบ้านใจรัก 
ไม้ใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้ 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหลัง
บ้านใจรักไม้ใหญ่ หมู่ท่ี 10 บ้านหนองขอนใต้ 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 360.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร พร้อมปรับเกรดบด
อัดเรียบ และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 
 

359,900 อบต.      
หินเหล็กไฟ
  

กองช่าง             

 
 
 
 

29 



องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                              
                                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด 2 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
15 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหลังลาวลัเล ่

เดอะวินเทจ- สวนสัตว ์
หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหลัง
ลาวัลเล่-เดอะวินเทจ- สวนสัตว ์หมู่ท่ี 10  
บ้านหนองขอนใต้  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 148.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร 
พร้อมปรับเกรดบดอัดเรียบ (ช่วงท่ี 2 ) ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมปรับเกรดบดอัดเรียบ 
และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 
  

433,900 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสันติสุข หมูท่ี่ 10 บ้านหนองขอนใต้
  
  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยสันติสุข หมู่ท่ี 10 บ้านหนองขอนใต้ 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 48.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 192 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 
0.20 เมตรและติดต้ังป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 

145,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ
  

กองช่าง             

 
 
 

30 



องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด 2 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 ปรับปรุงฝายน้ำล้น 

หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานปรับปรุงฝายน้ำล้นหมู่ท่ี 10 
บ้านหนองขอนใต้ กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 20.50 เมตร โดยทำการวางท่อระบายน้ำ 
คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร และเทคอนกรีตเสริม
เหล็กหลังฝาย หนา 0.25 เมตร 
 และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 
  

357,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

18 ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรตีเสริม
เหล็ก ซอย 3 หมู่ท่ี 11 บ้านตอเกตุ 
  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 3 หมู่ท่ี 11 บ้านตอเกตุ 
ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 840.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก
ข้างละ 0.20 เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 
1 ป้าย 

499,800 อบต.      
หินเหล็กไฟ
  

กองช่าง             

 
 
 
 

31 



องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                  
                                                                                    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด 2 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยสามพันนาม-หนองนกน้อย 
(ต่อจากโครงการเดมิ) หมู่ที่ 12 
 บ้านสามพันนาม 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยสามพันนาม-หนองนกน้อย(ต่อจาก
โครงการเดิม) หมู่ท่ี 12 บ้านสามพันนาม 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 170.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 850 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 
ป้าย 

497,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

20 ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยโชคพัฒนา หมู่ที่ 13 
บ้านโชคพัฒนา 

เพื่อจ่ายเป็นค่างาน ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโชคพัฒนา หมู่ท่ี 13 
บ้านโชคพัฒนา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 265.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี
พื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,325.00  
ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 
ป้าย 

499,500 อบต.      
หินเหล็กไฟ
  

กองช่าง             

 
 

32                                                                                 



องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด 2 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยรอบหนอง 

วงเดือน หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ 
เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยรอบ
หนองวงเดือน หมู่ท่ี 14 บ้านหนองสมอ 
(ช่วงท่ี 1) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
550.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมปรับ
เกรดบดอัดเรียบ (ช่วงท่ี 2 ) ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ระยะทาง 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร 
พร้อมปรับเกรดบดอัดเรียบ รวมระยะทางไม่น้อย
กว่า 630.00 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ป้าย 

280,700 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

22 ปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 14 
บ้านหนองสมอ 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ท่ี 14 
บ้านหนองสมอ  กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 23.00 เมตร โดยทำการวางท่อระบายน้ำ 
คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร และเทคอนกรีตเสริม
เหล็กหลังฝาย หนา 0.25 เมตร 
 และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 

364,600 อบต.      
หินเหล็กไฟ
  

กองช่าง             

 
 
 

33 



องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด 2 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
23 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. 

พร้อมบ่อพัก และฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
ซอยพูนสุข หมู่ที่ 15 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. 
ขนาด Ø 0.40 เมตรพร้อมบ่อพัก และฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก ซอยพูนสุข หมู่ท่ี 15 ระยะทาง 
346 เมตร และติดต้ังป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 
 
 
 

857,600 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 3 หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ท่ี 15 บ้านหนองขอนเหนือ 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 61.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 244  ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก 
ข้างละ 0.20 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ป้าย 

142,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ
  

กองช่าง             

 
 

34 
                                                                                             



องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                                บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด 2 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการจ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
25 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. 

ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก จากบ้านป้าชูถึง 
บ้านสระจ่าสำเนียง  หมู่ที่ 16 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. 
ขนาด Ø 0.60 เมตรพร้อมบ่อพัก และฝาตะแกรง
เหล็ก จากบ้านป้าชูถึงบ้านสระจ่าสำเนียง  หมู่ท่ี 
16  ระยะทาง 300.00 เมตร และติดตั้งป้าย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย 
 

499,500 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

26 เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø6 น้ิว พรอ้ม 
ติดตั้งหอถังทรงแชมเปญ ขนาดความจ ุ
30 ลบ.ม. สูง 30 เมตร และถังกรอง 
สนิมเหล็กพร้อมอุปกรณ์  
ซอยหนองหมี   หมู่ที่ 4 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø6 น้ิว 
พร้อมติดตั้งหอถังทรงแชมเปญและถังกรองสนิม
เหลก็ ซอยหนองหมี หมู่ท่ี 4 บ้านหนองตะเภา 
ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. สูง 30 เมตร และถังกรอง 
และติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ 
ขนาด 2 แรงม้า 220 V.AC.พร้อมตู้คอนโทรลและ
อุปกรณ์และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 
 

1,242,900 อบต.      
หินเหล็กไฟ
  

กองช่าง             

 
 
 
 

35                                                 



องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                            
                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด 2 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการจ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ขนาด 6 น้ิว 

พร้อมติดตั้งหอถังทรงแชมเปญ 
ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร 
และถังกรองสนิมเหล็ก 
พร้อมอุปกรณ์ บริเวณศาลา
อเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองคร้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างเจาะบอ่บาดาล 
ขนาด Ø ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งหอถังทรง
แชมเปญขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร 
และถังกรองสนิมเหล็กพร้อมอุปกรณ์ บรเิวณ
ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองคร้า  ขนาดความจุ 20 
ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร และตดิตั้งเครื่อง
สูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอรจ์มใต้น้ำ 
ขนาด 2 แรงม้า  220 V.AC. พร้อมตู้
คอนโทรลและอุปกรณ์ และติดตั้งป้าย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย 

880,700 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             
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องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกจิ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษีและ

ทะเบียนทรัพยส์ิน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเช่นปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมา
เจ้าหน้าท่ีเพื่อสำรวจข้อมลู ค่าจัดซื้อวัสดุหรือ
ครุภณัฑ์สำรวจ ค่าใช้จ่ายในการศกึษาดูงาน 
ฯลฯ      
 

300,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองคลัง             

2 โครงการเพิม่พูนความรู้ พัฒนา
ทักษะ และพัฒนาศักยภาพการฎบิัติ
งานของผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำ
ชุมชน และบุคลากรองค์การบรหิาร
ส่วนตำบลหินเหล็กไฟ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น 
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าหนังสือสำหรับผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และคา่ใช้จ่ายอื่นท่ี
จำเป็น ฯลฯ 

50,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

สำนักปลดั             
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องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                             
                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    

 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะ

อินทรีย์ในครัวเรือน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนิน
โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือน  ฯลฯ  

30,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

2 โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชดำร ิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนิน
โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ     

5,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

3 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต้นไม้
ที่ดำเนินโครงการปลูกไปแล้วท่ัวทุกพ้ืนท่ี   

10,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

4 โครงการกำจดัผักตบชวาและวัชพชื
ในแหล่งน้ำสาธารณะในเขตพื้นท่ี
ตำบลหินเหล็กไฟ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนิน
โครงการกำจดัผักตบชวาและวัชพชืในแหล่งน้ำ
สาธารณะในเขตพื้นท่ีตำบลหินเหล็กไฟ 

40,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

5 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม 
คนเอาถ่าน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนิน
โครงการอบรมการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม 

15,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม 
การเกษตร 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

 
                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    

 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 โครงการท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ 

 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนิน
โครงการท้องถิ่น สร้างป่า สร้างน้ำ    

20,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

7 โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำรสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรม
ราชกุมารี ( อพ.สธ.สถ. ) 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนรุักษ์พันธุ์
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

10,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานเคหะและชมุชน 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการสวนสาธารณะ/สวนหย่อม

เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนิน
โครงการสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเฉลมิพระ
เกียรตฯิ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งาน
อนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้  
 

30,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานเคหะและชมุชน 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะใน

ครัวเรือน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินงาน
และให้แก่ผู้ทีเ่ข้าร่วมโครงการในการจัด
กิจกรรมรณรงค์ การประชุม หรือ
ฝึกอบรม ฯลฯ  เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ   
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดบริการ/จุดตรวจร่วม
ในการป้องกันและลดอบุัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่   
     

50,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

สำนักปลดั 
(งานป้องกัน) 

            

2 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัประจำป ี
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั เพื่อเพิม่ทักษะการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัให้แก่เจา้หน้าที่งาน
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภยั และผู้เกี่ยวข้อง      
 

40,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

สำนักปลดั 
(งานป้องกัน) 

            

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม 
 อปพร. รุ่นที่ 3  หลักสูตรจัดตั้ง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการเรียก อปพร.ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมแล้วมาอบรมทบทวนประจำเดือนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าอาหาร อาหารวา่ง
และเครื่องดื่ม ฯลฯ   
 

60,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

สำนักปลดั 
(งานป้องกัน) 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 ค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวน อปพร. 

ประจำเดือน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวน  
อปพร.ประจำเดือน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ฯลฯ 
 

30,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ
  

สำนักปลัด 
(งานป้องกัน) 

            

5 โครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานด้าน
การระงับอัคคภีัยให้กับเจ้าหน้าท่ี
เจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพ่ิม
ความรู้ความสามารถในการระงับอัคคีภัยได้อย่าง
ถูกต้องปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพเช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือ 
สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น ฯลฯ   

30,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

สำนักปลัด 
(งานป้องกัน) 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                                              

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 โครงการให้ความช่วยเหลือ

ประชาชนตามอำนาจหน้าท่ี ของ 
อปท. 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหน้าท่ี 

200,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

สำนักปลัด 
(งานป้องกัน) 

            

7 โครงการฝึกอบรมจิตอาสา
พระราชทาน 904 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
ฝึกอบรมจติอาสาพระราชทาน 904 เช่น 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

60,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

สำนักปลัด 
(งานป้องกัน) 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2566 พ.ศ.2565 

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 เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
 
 

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อจัดทำ
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมูล่ะ 
20,000 บาท ( 3 โครงการ/หมู่บ้าน) จำนวน 
16 หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

320,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 
                                                                                      แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                                  

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

 
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) จำนวน 6 โรงเรียน 
   (1) อุดหนุนสำหรับสนบัสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 โรงเรียน  
ตั้งไว้ 5,700,000 บาท คือ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์,
โรงเรียนบ้านหนองตะเภา,โรงเรียนบ้านหนองคร้า,
โรงเรียนบ้านหนองซอ,โรงเรียนบ้านหนองเหียง,
โรงเรียนอนุบาลหัวหิน  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนนุอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 6 โรงเรียน อัตรา 
คนละ 21 บาท จำนวน 200 วัน  

5,700,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

 

 

46 



องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                  ผด.2 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                       

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

โครงการศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการ 
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
อำเภอหัวหินให้กับเทศบาลหนองพลับ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเงินอุดหนนุส่วน
ราชการโครงการศูนย์ปฎิบัติการรว่มในการ 
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอำเภอหัวหินให้กับเทศบาล
หนองพลับ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงาน ค่าวัสด ุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

 
                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    

 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
                                                                         องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    

      สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานเคหะและชมุชน 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยหนองหมี 

หมู่ท่ี 4บ้านหนอ’ตะเภา 
- เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขาหัวหิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  
ซอยหนองหมี หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภาเพื่อ
จ่ายเป็นค่างานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอย
หนองหมี หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา  
ระยะทาง 7 เมตร  

20,000 อบต. 
หินเหล็กไฟ
  

กองช่าง              

2 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยหลัง
โรงเรียน หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง 
- เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
สาขาหัวหิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
ซอยหลังโรงเรียน หมู่ท่ี 7 บ้านหนองเหียง 
ระยะทาง 400 เมตร 

320,000 อบต. 
หินเหล็กไฟ
 
  

กองช่าง              

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
ซอยสุนิสา หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดำ 
- เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
สาขาหัวหิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
 ซอยสุนิสา หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสอืดำ 
ระยะทาง 150 เมตร 

59,600 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             
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องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
                                                           แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
                                              องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 ขยายเขตไฟฟ้า ซอยผกาทิพย์  

หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดำ 
- เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
สาขาหัวหิน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
ซอยผกาทิพย์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดำ 
ระยะทาง 150 เมตร 

59,600 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

5 ขยายเขตไฟฟ้า ซอยพาเพลิน   
หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ 
- เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
สาขาหัวหิน 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
ซอยพาเพลิน  หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ 
 
 

300,000 อบต.      
หินเหล็กไ ฟ 

กองช่าง             
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องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
                                                           แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
                                              องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 ขยายเขตประปาภูมิภาค  

ซอยตาเปลี่ยน หมู่ท่ี 7 
-อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค
ปรานบุร ี
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตประปาภูมิภาค  
ซอยตาเปลี่ยน หมู่ท่ี 7 
ระยะทาง 500 เมตร 

300,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

7 ขยายเขตประปาภูมิภาค 
ซอยหนองเหียง-บ้านมอญ หมู่ที่ 7 
-อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค
ปรานบุร ี
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตประปาภูมิภาค 
ซอยหนองเหียง-บ้านมอญ หมู่ที่ 7 
ระยะทาง 600 เมตร 

360,000 อบต.      
หินเหล็กไ ฟ 

กองช่าง             
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องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                                                         ผด  2 /1                                                                                                       
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ 
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 ครุภณัฑ์สำรวจ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อล้อวัดระยะทาง 

จำนวน 3 อัน 
เพื่อใช้วัดระยะทางในงานสำรวจถนwqqqน   
 

37,500 อบต.      
หินเหล็กไ ฟ 

กองช่าง             

2 ครุภณัฑ์สำรวจ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเทปวัดระยะทาง 
จำนวน 3 อัน 
เพื่อใช้วัดระยะทางในงานสำรวจถนน  
 
 
 
 
 
 

10,500 อบต.      
หินเหล็กไ ฟ 

กองช่าง             
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องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                                               
                                                                                                                                                                                              ผด  2 /1                                                                                                         

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ประเภทครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ 
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องตบดิน  

จำนวน 1 เครื่อง 
เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนท่ีชำรุดภายใน
ตำบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21,000 อบต.      
หินเหล็กไ ฟ 

กองช่าง             
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องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

 
                                                                                                                                                                                              ผด  2 /1                                                                                                         

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ประเภทครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ 
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อม

เสา ตดิตั้งบริเวณสนามกีฬาศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

180,000 อบต.      
หินเหล็กไ ฟ 

กองช่าง             
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องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                                                                                   
ผด  2 /1   

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ประเภทวัสดุ 
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 
แผนงานการศึกษา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 ค่าอาหารเสริม (นม) 
วัสดุงานบ้านงานครัว 
 

   (1) จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ( สพฐ )จำนวน 2,400,000 บาท 
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้แก่
เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) จำนวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้าน 
วังโบสถ์ ,  โรงเรียนบ้านหนองตะเภา,โรงเรยีน
บ้านหนองคร้า,โรงเรียนบ้านหนองซอ,โรงเรยีน
บ้านหนองเหียง,โรงเรียนอนุบาลหัวหิน  
จำนวน 260 วัน 
 
 
 

2,400,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                                                                                                                                                              ผด.2/1 
                                                                                      แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                                  

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ประเภทวัสดุ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
     - 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน 6 แห่ง  
จำนวน 500,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสรม (นม) ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหิน
เหล้กไฟ จำนวน 6 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวังโบสถ์,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา, 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า 
,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ, ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองเหียง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาลหัวหิน เป็นเวลา 260 วัน  

               

 
 
 

55     


