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บัญชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 
 
 
 
 
 

 
 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการ

เฉลิมพระเกียรติ 
 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานโครงการเฉลิมพระ
เกียรติตามวาระและในโอกาสต่าง ๆ  
เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ฯลฯ   

250,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานโครงการวันส าคัญของ
ทางราชการ เช่น วันปิยะมหาราช วันเฉลิม
พระชนมพรรษา ฯลฯ การอ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงานรัฐพิธี
และพระราชพิธีต่างๆ รวมทั้งจ่ายเป็นค่า 
 พวงมาลา ช่อดอกไม้ ค่าพวงมาลัย กระเช้า
ดอกไม้ ส าหรับร่วมพิธีการที่ส าคัญของทาง
ราชการร่วมกับหน่วยงานราชการอ่ืนตามวาระ
และโอกาสต่างๆ   
 
 
 
 

50,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                            บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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 โครงการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน

วัยรุ่น 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 

30,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

2 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วย 
3 อ. 2 ส.  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้วย 3 อ. 2 ส.โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย โครงการ
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการ
ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จ าเป็น  
 
 
 
 
 

30,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  02                                             
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
3 โครงการด าเนินกิจการสภาเด็กและ

เยาวชนต าบลหินเหล็กไฟ 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการด าเนินกิจการสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลหินเหล็กไฟ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่า
ของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าท่ีพกั ค่า
พาหนะและอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นแก่ผู้เข้าร่วม
โครงการ  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และ
จ าเป็นในการด าเนินงาน )      

30,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

4 โครงการฝึกอบรมอาชีพคหกรรม 
หลักสูตร การท าน้ าพริกสมุนไพร 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการฝึกอบรม
อาชีพคหกรรมหลักสูตร การท าน้ าพริก
สมุนไพร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม  ค่า
สมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น  
 
 
 
 
 

20,000 อบต. 
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  02                                             
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
5 โครงการส่งเสริมอาชีพและ เพิ่มรายได้

ให้กับประชาชน ในเขตต าบลหินเหล็ก
ไฟ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการ
อบรมส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ ให้กับ
ประชาชนในเขตต าบลหินเหล็กไฟ โดยมี
ค่าใช้ จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่า วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมค่า
สมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นใน
การด าเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

4 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                               ผด  02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
6 โครงการส่งเสริมอาชีพหลักสูตร สาคู 

ข้าวเกรียบปากหม้อ 
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการ
อบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตรข้าวเกรียบปาก
หม้อ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่ องดื่ ม  ค่า วัสดุ อุปกร ณ์ประกอบการ
ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

20,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

5 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  02                                             
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
7 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 

ในต าบลหินเหล็กไฟ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพสตรีในต าบลหินเหล็กไฟ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณในการศึกษา 
ดูงาน ค่าที่พัก ค่าพาหนะและอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น
แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
เก่ียวข้อง และจ าเป็นในการด าเนินงาน ตาม
รายละเอียดของโครงการปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน   
     
 
 
 
 

30,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

    6 
                                                                                  



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                  ผด  02                                             
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
8 โครงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ

คนพิการในต าบลหินเหล็กไฟ 
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
พัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในต าบล
หินเหล็กไฟ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าจัดฝึกอบรมที่เก่ียวข้องกับคนพิการ ค่าวัสดุ
ส านักงาน ค่าซ่อมวัสดุอุปกรณ์ภายใน
ศูนย์ฯ ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร ฯลฯ     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

130,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

7                                                                                       



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                 ผด  02                                             
    แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
9 โครงการดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้าน

ส่งเสริมสุขภาพและการส่งเสริมอาชีพ
ส าหรับส าหรับผู้สูงอายุ 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการดูงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและ
การส่งเสริมอาชีพส าหรับผู้สูงอายุในต าบลหิน
เหล็กไฟ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของ
สมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าที่พัก ค่า
พาหนะและอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นแก่ผู้เข้าร่วม
โครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้องและ
จ าเป็นในการด าเนินงานตามรายละเอียดใน
โครงการ  
 
 
 
 
 

100,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

      8 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                   ผด  02                                             
    แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                                          

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
10 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ 

ในผู้สูงอายุแบบองค์รวม 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรม
ให้ความรู้ด้านสุขภาพในผู้สูงอายุแบบองค์รวม 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่ า วั สดุ อุ ป กร ณ์ป ร ะกอบการ ฝึ กอบรม        
ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

9 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด  02                                                                                                            
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานงบกลาง 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552   

15,500,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยความพิการและ
ทุพพลภาพ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หินเหล็กไฟที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ทึ่ก าหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559  
 
 
 

4,130,400 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

10 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                     ผด.2 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานงบกลาง 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 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. 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์
รับรองและได้ท าการวินิจฉัยแล้ว และได้
ด าเนินการขึ้นทะเบียนไว้กับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90,000 
 

อบต.      
หินเหล็/กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

11 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 
                                                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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 โครงการจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริม

พัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต าบล
หินเหล็กไฟ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
จัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม/พัฒนาเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ต าบลหินเหล็กไฟ  เช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ เป็น
ต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

12 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 
                                                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
2 โครงการฝึกอบรมด้านการเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรม 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมด้านเสริมสร้าง คุณธรรมคุณธรรม
จริ ยธ รร ม  ใ ห้ กั บบุ ค ลากร  เ ช่ น  ค่ าป้ า ย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น   

1,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษา
สร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาให้เด็ก
และเยาวชน เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ
ในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร ค่าเช่าที่พักพัก
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการฝึกอบรม เป็นต้น 
 
 
 
 

25,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

13 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                                บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 
                                                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
4 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรครู/
บุคลากรทางการศึกษา/และศึกษา 
ดูงาน 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรครู/
บุคลากรทางการศึกษา/และศึกษาดงูาน เช่น ค่าวัสดุ
วั เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ
ในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากรค่าอาหาร ค่าเช่าที่พักค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นใน
การฝึกอบรม เป็นต้น   

20,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

5 โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมการ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช้คู่มือ 
DSPM 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรม
ส่งเสริมการเฝ้าระวังและส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้คู่มือ DSPM  เช่น ค่าวัสดแุละอุปกรณ์อุ
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร คา่อาหารวิทยากร ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นใน
การฝึกอบรม เป็นต้น   
 
 
 
 

10,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 
                                                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา 
 

   - เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิก
หักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวันใหก้ับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็ก
ไฟ จ านวน 6 ศูนย์ อัตราคนละ 21 บาท 
จ านวน 245วัน  
 เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ
สถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็ก
ไฟ จ านวน 6 ศูนย์ จัดสรรส าหรับเด็ก  
(อาย ุ2-5 ปี) อัตราคนละละ 1,700 บาท/ปี 
 
 
 
 

2,000,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 
                                                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 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. 

     - เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นค่าหนังสือเรียน อัตรา
คนละ 200บาท /ปี จัดสรรส าหรับเด็ก 
(อายุ 3-5 ปี)  
   - เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิก
หักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นค่าอุปกรณ์การ
เรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จัดสรรส าหรับ
เด็ก (อายุ 3-5 ปี)  
 
 
 
 

               

16 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 
                                                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
     - เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหัก

ผลักส่งเงนิเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ
สถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียนอัตราคน
ละ 300 บาท/ปี จัดสรรส าหรับเด็ก (อายุ 3-5 ปี)  
   - เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหัก
ผลักส่งเงนิเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ
สถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคน
ละ 430 บาท/ปี จัดสรรส าหรับเด็ก (อายุ 3-5 ปี)  
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 
                                                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 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. 

7 ค่าอาหารเสริม (นม) 
 

   (1) จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานจ านวน 2,400,000 บาท 
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่
เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
(สพฐ.) จ านวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้าน 
วังโบสถ์ ,  โรงเรียนบ้านหนองตะเภา,โรงเรียน
บ้านหนองคร้า,โรงเรียนบ้านหนองซอ,โรงเรียน
บ้านหนองเหียง,โรงเรียนอนุบาลหัวหิน เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียน  
เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษา ปีท่ี 1 –6 ปี 
 
 
 
 
 
 
 

 2,990,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 
                                                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
  จ านวน 260 วัน จ านวน 6 แห่ง จ านวน 

 590,000 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหาร
เสริม (นม) ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
จ านวน6 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัง
โบสถ์, 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา, 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า 
,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ, ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองเหียง และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอนุบาลหัวหิน เป็นเวลา 260 วัน  
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 
                                                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม                                                                                        
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและ

เยาวชนต าบลหินเหล็กไฟ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนหรือค่าใช้จ่ายใน
การส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน เช่น ค่าเช่าหรือค่า
เ ต รี ย ม ส น า ม แ ข่ ง ขั น  ค่ า อุ ป ก ร ณ์
กี ฬ า  ค่ า ต อ บ แ ท น เ จ้ า ห น้ า ที่ ป ร ะ จ า
สนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าป้ายทีม
ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือ
ของ ร า ง วั ล  ค่ าพิ ธี เ ปิ ด -ปิ ด ก าร แ ข่ ง ขั น
กี ฬ า     ค่ า เ ว ช ภั ณ ฑ์ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์
เวชภัณฑ์   ค่าชุดกีฬา เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 

50,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 
                                                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม                                                                                        
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน

หรือค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้า
แข่งขัน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนหรือค่าใช้จ่ายใน
การส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน  เช่น ค่าเช่าหรือค่า
เตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬากีฬา
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจ าสนามสนาม
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬากีฬา
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าป้ายทีม
ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือ
ของรางวัล ค่าพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา  
ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์  
ค่าชุดกีฬา เป็นต้น   
    
 
 
 
 
 

50,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 
                                                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม                                                                                        
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
3 โครงการจัดกิจกรรมซ่ึงเป็นวันส าคัญ

ทางศาสนา  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซ่ึง
เป็นวันส าคัญทางศาสนาหรือประเพณีที่
ส าคัญ หรือค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่พุทธ
ศาสนา เช่นวันวิสาขบูชาชาวันเข้าพรรษา วัน
อาสาฬหบูชาฯลฯ  

20,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

4 โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีไทย 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ วันส าคัญทาง
ประเพณีไทยต่าง ๆ  เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์รด
น้ าด าหัวผู้สูงอายุและสรงน้ าพระ เงินหรือของ
รางวัลในการแข่งขัน/การประกวด ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็นในการจัดงาน เช่น ค่าเครื่องเสียง 
เต็นท์        
 
 
 

10,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                     
                                                                                         บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 

                                                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                  
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม                                                                                        
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
5 โครงการจัดงานประเพณีวันลอย

กระทง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
จัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น เงิน
รางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดปิ
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่าง ๆ ค่าเครื่องเสียง ค่าประดับไฟ ฯลฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

      23                                                                                



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                       
                                                                                        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 

                                                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                  
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม                                                                                        
แผนงานการเกษตร 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปนิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.พระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี 
 

เพื่อจ่ายส าหรับค่าจัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ยาต่างๆ วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนิน
โครงการฯ ฯลฯ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม 
การเกษตร 

            

        24                                                                           
                                                                                                                                                                                      



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด 2 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิต และแปรรูปสับปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาด้านส่งเสริมรายได้และการผลิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
แผนงานการเกษตร 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม หรือ

โครงการแปลงเกษตรผสมผสานโดย
ยึดแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนิน
โครงการแปลงเกษตรผสมผสานโดยยึด
แนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ 

50,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม 
การเกษตร 

            

2 ค่า ใช้ จ่ าย ในการด า เ นินโครงการ
ฝึกอบรมการจัดการขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ จ่ายต่างๆในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือน ฯลฯ 

30,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม 
การเกษตร 

            

3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรม
การจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ จ่ายต่างๆในการด าเนิน
โครงการอบรมการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม 
ฯลฯ 
 
 
 
 
 

20,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม 
การเกษตร 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                            บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด 2 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิต และแปรรูปสับปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาด้านส่งเสริมรายได้และการผลิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
แผนงานการศาสนาและนนัทนาการ 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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 ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ       
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หรือกิจกรรมที่
บูรณาการร่วม กับอ าเภอหั วหิน/ จั งห วัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด 2 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพืน้ฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอย 3 (ต่อจากโครงการเดิม)  
หมู่ที่ 5 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 3 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 5บ้าน
หนองคร้า ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 43 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 172  ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร และ
ติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  สร้างตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหิน
เหล็กไฟ 
ค่าพิ กัด จุด เริ่ มต้นโครงการ ละติ จูด 12 .627009   
ลองจิจูด 99.828171 
ค่าพิ กัดจุดสิ้ นสุด โครงการ  ละติ จูด 12.626883   
ลองจิจูด 99.828548 
  
 
 
 
 

102,600 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด 2 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพืน้ฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยฉิมโหมด หมู่ที่ 4 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยฉิมโหมด หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา 
ต าบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 196 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 784 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้ง
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.576778   
ลองจิจูด 99.850397 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.577528   
ลองจิจูด 99.848758 
 
 
 
 
 

476,000  อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

28 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                            
                                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด 2 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพืน้ฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 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. 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยชวาทอง หมู่ที่ 6 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยชวาทอง (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 
6 บ้านหนองซอ ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 190 เมตร หนา 
0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
950 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 
0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย  สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
ค่าพิ กัด จุด เริ่ มต้นโครงการ ละติ จูด 12 .590166   
ลองจิจูด 99.823584 
ค่าพิ กัดจุดสิ้ นสุด โครงการ  ละติ จูด 12.588471   
ลองจิจูด 99.82387 
 
 
 
 

598,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด 2 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพืน้ฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยโชคพัฒนา3  หมู่ที่ 13 
เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยโชคพัฒนา 3 หมู่ที่  13 บ้านโชค
พัฒนา ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 3.50 
เมตร ระยะทาง 145 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 507.50 
ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 
เมตร โดยท าการลงลูกรังเสริมความกว้าง 1.00 
เมตร ระยะทาง 98 เมตร หนา 1.00 เมตร และ
ติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหิน
เหล็กไฟ   
ค่าพิกัดจุดเริ่ม ต้นโครงการ ละติจูด 12.582567  ลองจิจูด 
99.834326 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.582819  ลองจิจูด 
99.835642 
 
 
 
 
 

302,700 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

30 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด 2 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพืน้ฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย

ดีใจ หมู่ท่ี 13 
เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยดีใจ หมู่ที่ 13 บ้านโชค
พัฒนา ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 120 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
480 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 
0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 
1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 
12.579627  ลองจิจูด 99.835087 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 
12.579652  ลองจิจูด 99.833980 
 
 
 
 
 

291,900 
 

อบต. 
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

31 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                 ผด 2 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพืน้ฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2564 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. 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยยายสุด หมู่ที่ 3 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยยายสุด หมู่ที่  3 บ้านหนองนกน้อย 
ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 632 ตารางเมตร และ
ติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59621   
ลองจิจูด 99.85336 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.59801   
ลองจิจูด 99.8524 
 
 
 
 
 
 

373,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

32 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                 ผด 2 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพืน้ฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยวงศ์ทอง หมู่ที่ 1 
เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยวงศ์ทอง หมู่ที่ 1 บ้าน
หนองขอน ต าบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 246 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 984 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหิน
คลุกข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหิน
เหล็กไฟ   
ค่าพิกัดจุดเร่ิมต้นโครงการ ละติจูด 12.585576   
ลองจิจูด 99.886025 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.583543   
ลองจิจูด 99.886182 
 
 
 
 

597,800 
 

อบต. 
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

33                                                



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                 ผด 2 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพืน้ฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยสระหลวง (ต่อจากโครงการเดิม) 
หมู่ที่ 11 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยสระหลวง(ต่อจากโครงการ
เดิม) หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ ต าบลหินเหล็ก
ไฟ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 950  ตารางเมตร ไหล่
ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้ง
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  สร้างตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหิน
เหล็กไฟ  
ค่ าพิ กั ด จุ ด เ ริ่ ม ต้ น โ ค ร งกา ร  ล ะติ จู ด 
12.611196  ลองจิจูด 99.830438 
ค่ าพิ กั ด จุ ด สิ้ น สุ ด โ ค ร ง การ   ล ะติ จู ด 
12.611062  ลองจิจูด 99.83218 
 
 
 

598,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

34 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                 ผด 2 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพืน้ฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
  9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   

ซอยส าราญรักษ์ หมู่ที่ 8 
 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยส าราญรักษ์ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่
ที่ 8 บ้านหนองเสือด า ต าบลหินเหล็กไฟ ผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 172 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 860 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 
0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 1 จุด ความ
ยาว 7.00 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.618922   
ลองจิจูด 99.804406 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.618560   
ลองจิจูด 99.80286 
 
 
 
 

595,000 อบต. 
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

35                                                                                     
                                                                                          



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                            บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด 2 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพืน้ฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยหนองโสน 2 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยหนองโสน 2 หมู่ที่ 2 บ้านวัง
โบสถ์ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 250 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.30 
เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ   
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 
12.587667  ลองจิจูด 99.874551 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 
12.587773  ลองจิจูด 99.87225 
 
 
 

600,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

36 
                                                                              



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                            บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             ผด  2 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพืน้ฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอย1 หมู่ที่ 16 
เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 16 บ้านหนองตา
แววพัฒนา ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 235 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 940 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหิน
คลุกข้างละ 0.20 เมตร และติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหิน
เหล็กไฟ   
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.577542 
ลองจิจูด 99.818836 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.577560 
ลองจิจูด 99.81856 
 
 
 
 

597,500 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

 

37 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             ผด  2 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพืน้ฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยเขาจมดง หมู่ที่ 7 
เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยเขาจมดง หมู่ที่ 7 บ้าน
หนองเหียง ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 190 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 950 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหิน
คลุกข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหิน
เหล็กไฟ   
ค่ าพิ กัด จุด เ ริ่ มต้น โค รงการ  ละติ จู ด 
12.590098   ลองจิจูด 99.921002 
ค่าพิ กัด จุดสิ้ นสุ ด โครงการ   ละติ จูด 
12.588507   ลองจิจูด 99.92040 
 
 
 

598,000 
 
 
 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

38 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            ผด  2 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพืน้ฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยบ้านนายริน  หมู่ 10 
เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนายริน หมู่ที่ 10 บ้าน
หนองขอนใต้  ต าบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 111 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 555 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก
ข้างละ 0.20 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ค่ าพิ กั ด จุ ด เ ริ่ ม ต้ น โ ค ร งกา ร  ล ะติ จู ด 
12.579930   ลองจิจูด 99.878604 
ค่ าพิ กั ด จุ ด สิ้ น สุ ด โ ค ร ง การ   ล ะติ จู ด 
12.579221   ลองจิจูด 99.879339 
 
 
 
 

345,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

39 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                               ผด  2 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพืน้ฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยประไพร หมู่ 12 
เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยประไพร หมู่ที่ 12 บ้านสาม
พันนาม ต าบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 246 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
984 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 
0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 
1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
ค่ าพิ กั ด จุ ด เ ริ่ ม ต้ น โ ค ร งกา ร  ล ะติ จู ด 
12.616954  ลองจิจูด 99.861941 
ค่ าพิ กั ด จุ ด สิ้ น สุ ด โ ค ร ง การ   ล ะติ จู ด 
12.619144  ลองจิจูด 99.861792 
 
 
 
 

597,800 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

40 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                ผด  2 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพืน้ฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยไร่วิรัตน์ หมู่ที่ 15 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยไร่ วิรัต น์ หมู่ที่  15 บ้าน
หนองขอนเหนือ ต าบลหินเหล็กไฟ ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง 246.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ เ ท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 984 ตารางเมตร ไหล่
ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้ง
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหิน
เหล็กไฟ  
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.567943  
ลองจิจูด 99.913677 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.567797  
ลองจิจูด 99.91584 
 
 
 
 

597,800 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

41 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                ผด  2 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพืน้ฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยสันติสุข2 (ติดบ้านผู้ใหญ่)   
หมู่ 10 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยสันติสุข2 (ติดบ้านผู้ใหญ่) หมู่ที่ 10 
บ้านหนองขอนใต้ ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 105 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
420 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 
0.30 เมตร พร้อมเสริมลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 25 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย สร้าง
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หินเหล็กไฟ 
ค่าพิกดัจุดเร่ิมต้นโครงการ ละตจิูด 12.565659  ลองจิจูด 99.893436 
ค่าพิกดัจุดส้ินสุดโครงการ  ละตจิูด 12.565992  ลองจิจูด 99.894348 
 
 
 
 
 

257,800 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

42 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพืน้ฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยอ านวยผล 1/6 หมู่ 9 
เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยอ านวยผล1/6 หมู่ที่ 9 บ้าน
ขอนทอง ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 179 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
716 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 
0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 
1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ค่ าพิ กั ด จุ ด เ ริ่ ม ต้ น โ ค ร งกา ร  ล ะติ จู ด 
12.563897   ลองจิจูด 99.880355 
ค่ าพิ กั ด จุ ด สิ้ น สุ ด โ ค ร ง การ   ล ะติ จู ด 
12.565488   ลองจิจูด 99.880635 
 
 
 
 

429,600 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

43 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

1                                                                                              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพืน้ฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยอ านวยผล 1/7 หมู่ 9 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยอ านวยผล1/7 หมู่ที่ 9 บ้านขอน
ทอง ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 71 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 284 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร 
และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย สร้าง
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หินเหล็กไฟ  
ค่ า พิ กั ด จุ ด เ ริ่ ม ต้ น โ ค ร ง ก า ร  ล ะ ติ จู ด 
12.563843  ลองจิจูด 99.879891 
ค่ า พิ กั ด จุ ด สิ้ น สุ ด โ ค ร ง ก า ร   ล ะ ติ จู ด 
12.564460  ลองจิจูด 99.880002 
 
 
 
 

170,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

44 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพืน้ฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
19 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยงามข า    

หมู่ 3 
เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย
งามข า หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย ต าบลหิน
เหล็ก ไฟ   ผิ วจ ราจรก ว้า ง  5 .0 0  เมต ร 
ระยะทาง 377 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร 
แ ล ะ ว า ง ท่ อ ร ะ บ า ย น้ า ค ส ล . ข น า ด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 1 จุด 
ความยาว 7.00 เมตร พร้อมปรับเกรดบดอัด
เรียบ และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  
สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59636   
ลองจิจูด 99.85366 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.59965   
ลองจิจูด 99.85298 
 
 
 

223,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

45 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพืน้ฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
20 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยไปสวรรค์   

หมู่ 5 
เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยไป
สวรรค์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า ต าบลหินเหล็ก
ไฟ  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 300 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าคสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
เมตร จ านวน 1 จุด ความยาว 6.00 เมตร 
และปรับเกรดบดอัดเรียบ และติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย  สร้างตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 
12.628012   ลองจิจูด 99.821471 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 
12.628363   ลองจิจูด 99.824185 
 
 
 
 

123,500 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

46 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์                                          
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพืน้ฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
21 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยวงแหวน 2 

หมู่ 5 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยวง
แหวน หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า ต าบลหินเหล็ก
ไฟ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 960 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าคสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
เมตร จ านวน 2 จุด ความยาว 12.00 เมตร 
และปรับเกรดบดอัดเรียบ และติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย  สร้างตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 
12.626816   ลองจิจูด 99.821017 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 
12.622790   ลองจิจูด 99.818184 
 
 
 
 

382,900 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                 ผด  2 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพืน้ฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
22 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยหม่อนไหมสมเด็จฯ  (ต่อจาก
โครง'การเดิม)หมู่ที่ 14 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยหม่อนไหมสมเด็จฯ (ต่อจาก
โครงการเดิม) หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ ต าบล
หินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 5 .00 เมตร 
ระยะทาง 304.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,520 ตารางเมตร 
โดยท าการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
จราจรเดิม และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
ค่ า พิ กั ด จุ ด เ ริ่ ม ต้ น โ ค ร ง ก า ร  ล ะ ติ จู ด 
12.574344  ลองจิจูด 99.906716 
ค่ า พิ กั ด จุ ด สิ้ น สุ ด โ ค ร ง ก า ร   ล ะ ติ จู ด 
12.576870  ลองจิจูด 99.906787  
 
 
 

551,700 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                 ผด  2 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์                                          
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพืน้ฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
23 
 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพรสวรรค์ 3  หมู่ 4 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยพรสวรรค์3 หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
ตะเภา ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 3.50 
เมตร ระยะทาง 58 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 203ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร 
และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย สร้าง
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หินเหล็กไฟ  
ค่ า พิ กั ด จุ ด เ ริ่ ม ต้ น โ ค ร ง ก า ร  ล ะ ติ จู ด 
12.574083  ลองจิจูด 99.852671 
ค่ า พิ กั ด จุ ด สิ้ น สุ ด โ ค ร ง ก า ร   ล ะ ติ จู ด 
12.573563 ลองจิจูด 99.852629 
 
 
 
 

120,700 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                         บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 

 
เพ่ือจ่ายเป็น 
    (1) ค่าจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่ทางวิทยุ,โทรทัศน์
,หรือสิง่ตีพิมพ์ตา่งๆ วีดีทัศน์ฯลฯ ฯท ั  
    (2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพรผ่ลการด าเนินงานด า 
 อบต.หินเหลก็ไฟ     
    (3) ค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์
ต่างๆ เช่น กิจกรรมของ อบต. กิจกรรมปกป้องสถาบันชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ 
 การเผยแพร่ให้ความรู้ดา้นประชาธิปไตย การสง่เสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน การรณรงค์แก้ไขปัญหาและ
ป้องกันอุบัติเหต ุ  
ในช่วงเทศกาล กิจกรรมสง่เสริมดา้นการ
ท่องเที่ยว ฯลฯ          
    (4) ค่าจ้างเหมาส ารวจความพงึพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ      
    (5) ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม เข้าปกหนังสอื ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ  
    (6) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร ส านักงาน  
    (7) ค่าจ้างเหมาบรกิารอื่น ๆ    
 
 
 

545,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์                                          
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารหรือค่าเช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวสาร ค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์
ก าหนดการช าระภาษี ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จ าเป็นของกองคลัง  
ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 

80,000 อบต.หิน
เหล็กไฟ 

กองคลัง             

2 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 
 

ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 อบต.หิน
เหล็กไฟ 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์                                          
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก  

อบต.หินเหล็กไฟ สมาชิกสภา อบต. 
หินเหล็กไฟ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก อบต. 
หินเหล็กไฟ สมาชิกสภา อบต.หินเหล็กไฟ ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด (กรณีครบวาระ  
ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งว่างแลกรณ ีคณะกรรมการการ
เลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตัง้ใหม่ และกรณีอื่นๆ) อีกทั้งให้
ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค ์หรือการให้
ข้อมูลข่าวสารแกป่ระขาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตัง้ โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที ่ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ ์ค่า
ถ่ายเอกสารเค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือห
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณสม
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวทืยากรวิทยา
ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ปค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็นจ าเป็ฯลฯ ส าหรับการจัดท าโครงการ 
 
 
 
 

1,000,000 
 

อบต. 
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์                                          
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
4 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต

บุคคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ จ่ายในโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่อง
เขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือ ส าหรับผู้เข้า
รั บ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม  ค่ า อ า ห า ร ว่ า ง แ ล ะ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฯลฯ   

20,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             

5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ จ่ายในโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่อง
เขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือ ส าหรับผู้เข้า
รั บ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม  ค่ า อ า ห า ร ว่ า ง แ ล ะ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฯลฯ 
 
 
 
 
 

20,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             

53 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
6 โครงการเพิ่ มพูนความรู้  พัฒนา

ทักษะ และพัฒนาศักยภาพการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ผู้น าชุมชน และบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็ก
ไฟ 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ จ่ ายในการด าเ นินการ
โค รงการ  เ ช่ น  ค่ า วัสดุ  อุ ปกร ณ์  เ ครื่ อ ง
เขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือ ส าหรับผู้เข้า
รั บ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม  ค่ า อ า ห า ร ว่ า ง แ ล ะ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             

54 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
7 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการ

เฉลิมพระเกียรติ 
 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานโครงการเฉลิมพระ
เกียรติตามวาระและในโอกาสต่าง ๆ  
เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ฯลฯ   

250,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             

8 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานโครงการวันส าคัญของ
ทางราชการ เช่น วันปิยะมหาราช วันเฉลิม
พระชนมพรรษา ฯลฯ การอ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงานรัฐพิธี
และพระราชพิธีต่างๆ รวมทั้งจ่ายเป็นค่า 
 พวงมาลา ช่อดอกไม้ ค่าพวงมาลัย กระเช้า
ดอกไม้ ส าหรับร่วมพิธีการที่ส าคัญของทาง
ราชการร่วมกับหน่วยงานราชการอ่ืนตามวาระ
และโอกาสต่างๆ   
 
 
 
 

30,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             

55 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์                                          
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
9 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
เช่น ค่าจ้างเหมาเ จ้าหน้าที่  ค่ าจัดซ้ือวัสดุ 
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองคลัง             

56 
                                                                                            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 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 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัดและ
สร้างหลักหมุดที่ดิน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ
หลักหมุดรังวัดที่ดินค่าหมุดที่ดิน ค่าเจ้าหน้าที่
รังวัด และค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการรังวัด
ที่ดิน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000  
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

57 
                                                                                           



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์                                          
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
2 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 

 
เพื่อจ่ายเป็น                
   - ค่าจ้างถ่ายเอกสาร หรือค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 
   - ค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
   - ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปเพื่อช่วยเหลือใน
การปฏิบัติงานของกองช่าง 
   - ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

340,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

58 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 

 
เพ่ือจ่ายเป็น 
    - ค่ า จ้าง เหมาคนงานทั่ ว ไป และบุคคลเ พ่ื อ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จ า เป็น จ านวน 3 อัตรา 
(ปฏิบัติงานที่ ศพด.) 
    - ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารและ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่า ง ๆ เช่น แผ่นพับ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ป้ายโรอัพ ธง
ญี่ปุ่น ป้ายต่าง ๆ เป็นต้น  
    - ค่าจ้างเหมาจัดท า/ต่อเติม/ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าจ้างเหมาปูกระเบ้ือง , จ้าง
เหมาจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร , จ้าง
เหมาติดตั้งมุ้งลวดพร้อมเหล็กดัด ,จ้างเหมาปูพ้ืนยาง 
เป็นต้น  
    - ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด เช่น แผนการจัดประสบการณ์ เป็น
ต้น  - ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ 
 
 
 
 

700,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

59 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 

 
เพื่อจ่ายเป็น 
   (1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสอื เข้าปก
หนังสอื ข้อบัญญัติหรือสิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ 
   (2) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารงุ  ค่าบรกิาร  ค่าตรวจ
วิเคราะห์  ค่าส ารวจรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ    
   (3) ค่าเช่าทรพัย์สินในการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ ด้าน
สาธารณสุข เช่น  เต็นท์ , โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ,   
   (4) ค่าโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสารของ อบต.ทาง
วิทยุ , โทรทัศน์ ,โรงมหรสพ,รถแห่ หรือสิง่ตพีิมพ์
ต่าง ๆ เป็นต้น 
   (5) ค่าจา้งเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์  แผ่นพับ
ต่างๆ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ภาพพิมพ ์สื่อ
สิ่งพิมพ ์ ป้ายไวนิล พลาสติก  PVC เอกสารแผ่นพับ ฯลฯ  
   (6) ค่าจา้งเหมาบริการอื่นๆ ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
       
 
 
 
 
 

150,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

60 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
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 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 

 
เพื่อจ่ายเป็น 
   (1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
   (2) ค่าเช่าทรัพย์สินในการจัดงานและกิจกรรม
ต่างๆ เช่น เต็นท์, โต๊ะ,  เก้าอี้ ฯลฯ   
   (3) ค่าโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสารของ อบต.
ทางวิทยุ , โทรทัศน์ ,โรงมหรสพ,รถแห่ หรือสิ่ง
ตีพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น 
   (4) ค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์  แผ่นพับ
ต่างๆ  เช่น ภาพพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์  ป้ายไว
นิล พลาสติก  PVC เอกสารแผ่นพับ ฯลฯ  
   (5) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ของกองสวัสดิการ
และสังคม 
 
 
 
 
 
 

180,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

61 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แผนงานการเกษตร 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
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 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 

 
- ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม เข้าปก
หนังสือ ข้อบัญญัติ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ อาทิ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ สปอร์ต ภาพพิมพ์ แผ่นพับ สิ่ง
สิ่งพิมพ์ คู่มือบริการประชาชน 
 - ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพการเกษตร 
    - ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
    - ค่าจ้างเหมาปรับปรุง ดัดแปลงต่อเติม
แก้ไข อาคาร  หรือวัสดุต่างๆในกองส่งเสริม
การเกษตร 
    - ค่าเช่าทรัพยสิน อาทิ ค่าเช่าที่ 
    - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารรายเดือน 
    - ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ  
 
 
 

100,000  
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

62 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

ฝึกอบรมการจัดการขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ จ่ายต่ างๆในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือน ฯลฯ 

30,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

2 ค่าใช้ จ่ายในการด าเ นินกิจกรรม 
หรือโครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนิน
โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ 

5,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
หรือโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 

เพื่อจ่ายเป็นและค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา
ต้นไม้ที่ด าเนินโครงการปลูกไปแล้วทั่วทุกพื้นที่ 
โดยด าเนินการภายใต้ 

10,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

4 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่ง
น้ าสาธารณะในเขตพื้นที่ต าบลหิน
เหล็กไฟ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ จ่ายต่างๆในการด าเนิน
โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า
สาธารณะในเขตพื้นที่ต าบลหินเหล็กไฟ 
 
 
 
 
 

50,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

63 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
5 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ า 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนิน
โครงการท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ า 
 

20,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

6 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
สวนสาธารณะ/สวนหย่อมเฉลิมพระ
เกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชภิเษก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนิน
โครงการสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเฉลิมพระ
เกียรติฯ 
 
 

40,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

7 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
อนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พร ะ ร า ช ด า ริ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ-สถ.) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ จ่ายต่างๆในการด าเนิน
โครงการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
 
 
 
 
 

10,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

64 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม 

การคัดแยกขยะในครัวเรือน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินงาน
และให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการในการจัด
กิจกรรมรณรงค์ การประชุม หรือ
ฝึกอบรม ฯลฯ  เป็นต้น  

25,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

2 ค่าจ้างเหมาบริการเก่ียวกับการ
จัดเก็บขยะ  ก าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลต่าง ๆ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเก่ียวกับการ
จัดเก็บขยะ ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ต่าง ๆ ภายในต าบลหินเหล็กไฟ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,912,400 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์                                          
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง

อัคคึภัยในชุมชนในพื้นที่ต าบลหิน
เหล็กไฟ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
โครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่อง
เขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือ ส าหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฯลฯ 

50,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด 
(งานป้องกัน) 

            

2 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมฝึกซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเพิ่ม
ทักษะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย และผู้เก่ียวข้อง      

33,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด 
(งานป้องกัน) 

            

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม 
อปพร. 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียก อปพร.ที่
ผ่ านการฝึกอบรมแล้ วมาอบรมทบทวน
ป ร ะ จ า เ ดื อ น เ พื่ อ เ พิ่ ม ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร

ปฏิบัติงาน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ  
 
 
 
  

30,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด 
(งานป้องกัน) 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
4 โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
หนังสือ ส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฯลฯ   

40,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด 
(งานป้องกัน) 

            

5 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดบริการ/
จุดตรวจร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
หรือเทศกาลอ่ืนในช่วงวันหยุดต่อเน่ือง 
 
 
 
 

50,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด 
(งานป้องกัน) 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ ์
ส าหรับอุดหนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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. 
6 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 

 
เพื่อจ่ายเป็น   
    (1) ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจ า
ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนต าบลหิน
เหล็กไฟ จ านวน 2 อัตราๆละ 9,000 บาท/
เดือน จ านวน 12 เดือน ตั้งไว้ 216,000 บาท     
    (2) ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ ตั้งไว้ 34,000 
บาท เช่น ค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ ยาเสพติด การเผาป่า 
การเผาในที่โล่ง ค่าจ้างเหมาเข้าเล่มถ่าย
เอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 
ฯลฯ 
 
 
 
 
 

250,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด 
(งานป้องกัน) 

            

68 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                   ผด  02                                             
    แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ส าหรับอุดหนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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 อุดหนุนงบประมาณตามโครงการศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอหัวหินให้กับ
เทศบาลต าบลหนองพลับ 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัต
การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอหัวหินให้กับ
เทศบาลหนองพลับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอหัวหิน เช่น ค่าจ้างเหมา
พนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                                                                                        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 
                                                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ส าหรับอุดหนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 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 เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

 
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 6 โรงเรียน 
   (1) อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 6 โรงเรียน  
คือ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์,โรงเรียนบ้านหนอง
ตะเภา,โรงเรียนบ้านหนองคร้า,โรงเรียนบ้านหนอง
ซอ,โรงเรียนบ้านหนองเหียง,โรงเรียนอนุบาลหัวหิน  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
(สพฐ.) จ านวน 6 โรงเรียน อัตรา 
คนละ 21บาท จ านวน 200 วัน  
 
 

5,500,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 
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