
10 ตุลาคม 2556 

 

 
 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 

งานนโยบายและแผน ส านักปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

 





                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 1  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการเฉลิม 

พระเกียรต ิ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานโครงการเฉลิม 
พระเกียรติตามวาระและในโอกาสต่าง ๆ 

300,000  
(งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             

2 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 

53,400  
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             

   
 
 
 
 

               



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 2  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานโครงการวันส าคัญของ

ทางราชการ เช่น วันปิยะมหาราช วันเฉลิม
พระชนมพรรษา  ฯลฯ การอ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชนท่ีเข้าร่วมงานรัฐพิธี
และพระราชพิธีต่างๆ รวมทั้งจ่ายเป็นค่า 
พวงมาลา ช่อดอกไม้  ค่าพวงมาลัย กระเช้า
ดอกไม้ ส าหรับร่วมพิธีการที่ส าคัญของทาง
ราชการร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นตาม
วาระและโอกาสต่างๆ 
 
 

50,000  
 ( งบ อบต.) 

อบต.       
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 3  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 าเนินโครงการด าเนินกิจการ

สภาเด็กและเยาวชนต าบลหินเหล็กไฟ 
(กองสวัสดิการและสังคม) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการด าเนินกิจการ
สภาเด็กและเยาวชนต าบ ลหินเหล็กไฟ
เ เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าของสมนาคุณในการศึกษา  
ดูงาน  ค่าที่พัก  ค่าพาหนะและอื่น  ๆ ที่
จ าเป็นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่เกี่ยวข้อง  และจ าเป็นในการ
ด าเนินงาน ตามรายละเอียดของโครงการ 
 
 

30,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 4  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม

อาชีพบริการ หลักสูตรนวดแผนไทย 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมอาชีพบริการบริกา
หลักสูตรนวดแผนไทย โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารวิค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณใน
การศึกษาดูงาน ค่าที่พัก ค่าพาหนะและ
อื่น ๆ ที่จ าเป็นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการโคร
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และจ าเป็น
ในการด าเนินงาน ตามรายละเอียดของ
โครงการ  

20,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 5  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในบริบท 

"โรงเรียนผู้สูงอาย"ุ 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการในบริบท  “โรงเรียน ผู้สูงอายุ ผู้สู
ประจ าปีงบประมาณ   2562 เช่น  ค่าวัสดุ  
อุปกรณ์  ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร 
คค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของ
สมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าท่ีพัก 
ค่าพาหนะและอื่น  ๆ ที่จ าเป็นแก่ผู้เข้าร่วม
โครงการและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  และ
จ าเป็นในการ ด าเนินงาน ดตามรายละเอียด
ของโครงการ   
 

100,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 6  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 โครงการดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้

ด้านส่งเสริมสุขภาพและการส่งเสริม
อาชีพส าหรับส าหรับผู้สูงอาย ุ
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการดูงานเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและการ
ส่งเสริมอาชีพส าหรับ ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าสมนาคุณ วิทยากรว
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
ของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าที่พัก ค่า
พาหนะและอื่น  ๆ ที่จ าเป็นแก่ผู้เข้าร่วม
โครงการ  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  และ
จ าเป็นในการด าเนินงาน  ตามรายละเอียด
ของโครงการ  
 

200,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 7  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 
 
 

โครงการจัดงานส่งเสริม คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
จัดงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุโดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณในการศึกษา
ดูงาน ค่าที่พัก ค่าพาหนะและอื่น ๆ ที่
จ าเป็นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่เกี่ยวข้อง และจ าเป็นในการ
ด าเนินงาน ตามรายละเอียดของโครงการ  
 
 

100,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 8  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนา

ศักยภาพสตรีในต าบลหินเหล็กไฟ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในต าบลหิน
เหล็กไฟ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากรวิทยากร
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน  ค่าที่
พัก  ค่าพาหนะและอื่น  ๆ  ที่จ าเป็นแก่
ผู้เข้าร่วมโครงการ  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง และจ าเป็นในการ ด าเนินงานด า
เตามรายละเอียดของโครงการ  
  

80,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 9  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนา

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในต าบล 
หินเหล็กไฟ 

เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงให้ศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการในต าบลหินเหล็กไฟ มี
ศักยภาพสามารถช่วยเหลือผู้พิการ  ผู้สูงอายุ ได้
มากยิ่งข้ึน โดยจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมที่
เกี่ยวข้องกับคนพิการ ค่าวัสดุส านักงาน ค่าซ่อม
วัสดุอุปกรณ์ภายในศูนย์ฯ ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคลากร ฯลฯ 
 
 
 
 

150,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 10  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

8 โครงการส่งเสริมอาชีพการท าของใช้จาก
ขยะรีไซเคิล 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ 
การฝึกอบรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล 
ประจ าปีงบประมาณ 2562งเช่น  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวืทยากรวิทย
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน  ค่าที่
พัก  ค่าพาหนะและอื่น  ๆ ที่จ าเป็นแก่
ผู้เข้าร่วมโครงการ  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง และจ าเป็นในการด าเนินงานด า
ตามรายละเอียดของโครงการ  
 

30,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 11  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพใน

การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม
สุขภาพปูองกันควบคุมโรคและ
ศึกษาดูงาน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ  ในการ
ด าเนินงานผู้ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา จัด
กิจกรรมรณรงค์  เช่น คู่เอกสาร  คู่มือ วัสดุ
อุปกรณ์  เครื่องเขียน  อาหาร  อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่ายานพาหนะ   ค่า
สมนาคุณวิทยากร   และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่
จ าเป็น ฯลฯ   
 
 
 
 
 

200,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

            

 



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 12  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการ
ส่งเสริมการท าหีบห่อบรรจุภัณฑ์
ให้กับกลุ่มอาชีพภายในต าบล 
หินเหล็กไฟ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการส่งเสริม
การท าหีบห่อบรรจุภัณฑ ์โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าปูายโครงการ ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม ค่า
สมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็น   

 
     
 
 

20,000  
(งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 13  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง 

ชีพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หินเหล็กไฟ ท่ีมีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 

11,596,800 
( งบกลาง) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยความพิการและ
ทุพพลภาพในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหิน
เหล็กไฟท่ีมีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยย้งชีพความพิการให้

คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3,076,030 
( งบกลาง) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 14  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ที่แพทย์
รับรองและขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78,000 
( งบกลาง ) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 15  
 

14ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 โครงการจัดการแข่งขันทักษะเตรียม

ความพร้อมส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
จัดการแข่งขันทักษะเตรียมความพร้อมส าหรับ
เด็กปฐมวัย  เช่น  ค่าปูายโครงการ  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  เงินหรือของรางวัลส าหรับการ
แข่งขัน  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินผลการ
ประกวด เป็นต้น   

10,000  
( งบ อบต.) 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการจัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม/
พัฒนาเด็กและเยาวชนในศูนย์เยาวชน
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
(กองการศึกษา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
จัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม/พัฒนาเด็กและ
เยาวชนในศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ค่าปูายโครงการ เป็นต้น  

20,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

   
 

         



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 16  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 โครงการฝึกอบรมด้านการเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรม 
(กองการศึกษา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จ
ให้กับบุคลากร บ เช่น ค่าปูายโครงการ   ค่า
วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 

1,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 

                 



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 17  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 โครงการฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษา

สร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน 
(กองการศึกษา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาให้
เด็กและเยาวชน เช่น ค่าวัสด ุเครื่อง
เขียน และอุปกรณ ์ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้
บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร ค่าเช่าท่ี
พัก ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม 
 เป็นต้น 

75,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 18  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา 
 (กองการศึกษา) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จ านวน6 ศูนย ์อัตราคนละ 
20 บาท จ านวน 245 วัน จ านวน 1,470,000 บาท 
    -เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟจ านวน 6 ศูนย์ จัดสรร
ส าหรับเด็กปฐมวัย (อาย ุ2----5 ปี) อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี
จ านวน 510,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิก 
 

2,369,000 
 ( งบ อบต.) 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 19  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  หักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม

ของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรบั
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นค่าหนังสือเรียน อัตราคน
ละ200 บาท/ป ีจัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัยปฐม
(อาย ุ3-5 ป)ี จ านวน 60,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิก
หักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เป็นค่าอุปกรณ์การเรียนเรียน อัตราคน
ละ 200 บาท/ป ีจัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย  
(อาย ุ3---5 ปี) จ านวน 60,000 บาท 

               



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 20  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

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

ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ
สถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละละ
300 บาท/ปี จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ3--- 
-5 ปี) จ านวน 90,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ
สถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เป็นค่ากิจกรรม 

               



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 21  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  พัฒนา ผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี  

จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย (อาย ุ3-5ปี)  
จ านวน129,000 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น จ านวน 50,000 บาท 
    (1) ระดับสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) สถานศึกษา
ละ 50,000 บาท (ลักษณะเป็นโครงการ
คัดเลือกก่อนการจัดสรร) 
 

               



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 22  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

การปฏิบัติงานของบุคลากรครู/
บุคลากรทางการศึกษา/และศึกษา 
ดูงาน     (กองการศึกษา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรครู/บุคลากรทางการศึกษา/และศึกษาดู
งาน เช่น ค่าวัสด ุเครื่องเขียน และอุปกรณ ์ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพัก ค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็นในการฝึกอบรม เป็นต้น   
 

35,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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) 

(กองการศึกษา) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 6 
โรงเรียน ดังนี้ 
    (1) จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จ านวน 2,269,440 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)เให้แก่เด็ก
อนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน จ านวน 6
โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านวังโบสถ ์,หนองตะเภา  

2,824,300 
 (งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  โรงเรียนบ้านหนองคร้า,โรงเรียนบ้านหนองซอ,โรงเรียน

บ้านหนองเหียง ,โรงเรียนอนุบาลหัวหิน จ านวน 260 วัน 
 ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
    (2) จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด อบต.หินเหล็กไฟ จ านวน 6 แห่ง 
จ านวน 554,860 บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
จ านวน 6 แห่ง จ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ,์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
คร้า, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

หนองเหียง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน 260วัน 

               



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 25  
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา

ประชาชนหรือค่าใช้จ่ายในการส่ง
นักกีฬาเข้าแข่งขัน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาประชาชนหรือค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้า
แข่งขัน   เช่น  ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน  ค่า
อุปกรณ์กีฬา  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจ า สนามสนาม
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา  ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน  ค่าปูายทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน  ค่าโล่หรือ
ถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน
กีฬา ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์  ค่าชุดกีฬาเป็น
ต้น  ซ่ึงเป็นโครงการจัดการแข่งขันกีฬาให้กั บ
เด็ก เ เยาวชน  ประชาชน   หรือค่าใช้จ่ายในการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาให้เด็ก  เยาวชน พนักงาน 

  และประชาชน เป็นต้น   

200,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันส าคัญ

ทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา 
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซ่ึงเป็นวันส าคัญ
ทางศาสนาหรือประเพณีที่ส าคัญ หรือค่าใช้จ่ายในการ
เผยแพร่พุทธศาสนาเช่น วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา 

 วันอาสาฬหบูชาฯลฯ     

10,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการจัดงานประเพณีวันลอย
กระทง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด วัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเครื่องเสียง ค่าประดับไฟ 

50,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

4 โครงการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต ์
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์  เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์รดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุและสรงน้ าพระ เงินหรือของรางวัลในการแข่งขัน/
การประกวด  ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดงาน เช่น ค่าเครื่องเสียง เต็นท์  

10,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย     
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

ควบคุมการขยายพันธ์ุของสุนัขจรจัด
ในเขตพื้นท่ีต าบลหินเหล็กไฟ 
 

เพื่อจ่ายส าหรับค่าจัดซื้อ ยาอ่ืนๆ และวัสดุ
อุปกรณ์ในการท าหมัน วัคซีนปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้า รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ เพื่อ
ควบคุมปริมาณสุนัข-แมว จรจัดในพ้ืนท่ี
ต าบลหินเหล็กไฟ 

80,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             

2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามปนิธานศาสตราจารย์ 
ดร.พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

เพื่อจ่ายส าหรับค่าจัดซื้อวัคซีนปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้า ยาต่างๆ วัสดุอุปกรณ ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
โครงการฯ ฯลฯ  
 

180,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิต และแปรรูปสัปปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาด้านส่งเสริมรายได้และการผลิต 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

แผนงานการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

หรือโครงการแปลงเกษตรผสมผสาน
โดยยึดแนวทางพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
ด าเนินโครงการแปลงเกษตร
ผสมผสานโดยยึดแนวทางพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ        

50,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             

2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
หรือโครงการฝึกอบรมอาชีพ
การเกษตร 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
ด าเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ
ทางการเกษตร การศึกษาดูงาน ฯลฯ 
 
 
 
 

100,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิต และแปรรูปสัปปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาด้านส่งเสริมรายได้และการผลิต 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

แผนงานการศาสนาและนันทนาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริม 
การท่องเที่ยว  

150,000 
( งบ อบต.) 

อ.หัวหิน 
อ.เมือง

ประจวบฯ 
 
 
 
 

 

ส านักปลัด             

    
 

 

              



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค     
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยอ่ิมจันทร์ (ต่อจาก
โครงการเดิม) หมู่ที่ 6  
บ้านหนองซอ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยอิ่มจันทร์ (ต่อจากโครงการเดิม) 
 หมู่ท่ี 6 บ้านหนองซอ ต าบลหินเหล็กไฟ  
ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 160 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย 
 กว่า 560 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้าง
ละ 0.20 เมตร และติดตั้งปูายโครงการ
จ านวน 1 ปูาย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าพิกัด 
โครงการจุดเริ่มต้น UTM 47P E 589297 N 1391630 
ค่าพิกัดจุดส้ินสุด
โครงการ  UTM 47P E 589267 N 1391790 

397,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค     
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอย 2/2 หมู่ที่ 11  
บ้านตอเกต ุ
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 2/2 หมู่ท่ี 11 บ้านตอเกตุ ต าบลหิน
เหล็กไฟ ผิวจราจร กว้าง3.50 เมตร ระยะทาง 
240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้าง
ละ 0.20 เมตร และติดตั้งปูายโครงการ
จ านวน 1 ปูาย สร้างตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟไฟปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ UTM 47P E 590241 N 1393161 
ค่าพิกัดจุดส้ินสุด
โครงการ UTM 47P E 590000 N 1393161 

593,800 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค     
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอย 6 (ต่อจาก
โครงการเดิม) หมู่ที่ 11  
บ้านตอเกต ุ
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 ซอย 6 หมู่ท่ี 11 บ้านตอเกตุเต าบลหินเหล็กไฟ  
 ผิวจราจร กว้าง 4.00เมตรระยะทาง 175 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
700 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 
0.50 เมตร และติดตั้งปูายโครงการ จ านวน 1
ปูาย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
ค่าพิกัดจุดเร่ิมต้น
โครงการ UTM 47P E 589008 N 1394002 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด

โครงการ  UTM 47P E 588840 N 1393975  

524,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค     
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยแจ่มใสพัฒนา 2 หมู่ที่ 7 
บ้านหนองเหียง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยแจ่มใสพัฒนา2 หมู่ท่ี 7 บ้านหนองเหียงเหต าบล
หินเหล็กไฟ  ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตรเมตร 
ระยะทาง 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี 
 เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตรเไหล่ทางลง
หินคลุกข้างละ 0.10 เมตร  และติดตั้งปูายโครงการ
จ านวน 1 ปูาย  สร้างตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ค่าพิกัดจุดเร่ิมตน้
โครงการ UTM 47P E 597486 N 1393666 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด

โครงการ  UTM 47P E 597555 N 139365 
 
 

150,000 
( งบ อบต.) 

อบต. หิน
เหล็กไฟ 

กองช่าง             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค     
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ซอยแจ่มใสพัฒนา 3  
หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต  
เสริมเหล็ก  ซอยแจ่มใสพัฒนา  3 หมู่ท่ี  7  
บ้านหนองเหียง  ต าบลหินเหล็กไฟ   ผิวจราจร  
กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 58 เมตร หนา 0.15 
 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 174 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร  และ
ติดตั้งปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย สร้างตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
ค่าพิกัดจุดเร่ิมต้น
โครงการ UTM 47P E 597490 N 1393574 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด

โครงการ  UTM 47P E 597548 N 1393569  
   

126,600 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค     
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ซอยแจ่มใสพัฒนา 1  
หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เซอยแจ่มใสพัฒนา 1 หมู่ท่ี 7 บ้านหนองเหียง  
ต าบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจร กว้าง3.00 เมตรกว้าร
ระยะทาง 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเท3
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร ไหล่ทาง 
ลงหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร และติดตั้งปูายโครงการ
จ านวน 1 ปูาย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ UTM 47P E 597439 N 1393779 
ค่าพิกัดจุดส้ินสุด

โครงการ  UTM 47P E 597526 N 1393754 

188,700 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค     
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยดีเด่น หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต  
เสริมเหล็ก ซอยดีเด่น หมู่ท่ี 6 บ้านหนองซอ 
 ต าบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 80 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร ไหล่ทาง 
ลงหินคลุกข้างละ0.20 เมตรและติดตั้งปูายโครงการ 
จ านวน 1 ปูาย  สร้างตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ค่าพิกัดจุดเร่ิมต้น
โครงการ UTM 47P E 588670 N 1392492 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด

โครงการ  UTM 47P E 588664 N 1392573 
 
 

215,500 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค     
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ซอยตาเจ๊ก หมู่ที่ 4 
บ้านหนองตะเภา 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยตาเจ๊ก หมู่ท่ี 4 บ้านหนองตะเภา ต าบลหินเหล็กไฟ  
ผิวจราจรกว้าง 4.00เมตรกระยะทาง360 เมตร  ง 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,440 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ
0.50 เมตร และติดตั้งปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 
สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ UTM 47P E 592192 N 1389678 
ค่าพิกัดจุดส้ินสุด
โครงการ  UTM 47P E 591832 N 1389674 

1,090,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค     
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยพอเพียง(ต่อจากโครงการ
เดิม) หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยพอเพียง (ต่อจากโครงการเดิม) 
 หมู ่13 บ้านโชคพัฒนา ต าบลหินเหล็กไฟ  
ผิวจราจร กว้าง4.00 เมตร ระยะทาง 37 เมตรเมต
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 148 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 
เมตร และติดตั้งปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย  สร้างตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
ค่าพิกัดจุดเร่ิมต้น
โครงการ UTM 47P E 590632 N 1390689 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด 
 
 

114,400 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค     
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยยายก๋วย (ต่อจาก
โครงการเดิม) หมู่ที่ 16 บ้านหนอง
ตาแววพัฒนา 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เซอยยายก๋วย (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ท่ี 16  
บ้านหนองตาแววพัฒนา ต าบลหินเหล็กไฟ 
 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตรระยะทาง 250 เมตร ระย
ระยะ หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละละ
0.50 เมตร และติดตั้งปูายโครงการ จ านวน 1 ปูายจ า
สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ  
ค่าพิกัดจุดเร่ิมต้น
โครงการ UTM 47P E 590176 N 1389662 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด

โครงการ  UTM 47P E 590015 N 1389561 

703,600 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค     
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ซอยแยกหม่อนไหม 
 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 14 
บ้านหนองสมอ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยแยกหม่อนไหม (ต่อจากโครงการเดิม) หมูท่ี่ 14ท่ี
บ้านหนองสมอ ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร กว้าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 233 เมตร หนา0.15เมตรเหรือ
มีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,165  ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้ง
ปูายโครงการจ านวน 1 ปูาย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ค่าพิกัด
จุดเร่ิมต้นโครงการ UTM 47P E 598183 N 1391254 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด

โครงการ  UTM 47P E 598223 N 1391484 
 
 

864,500 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค     
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ซอยลุงชวน หมู่ที่ 14 
บ้านหนองสมอ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยลุงชวน หมู่ท่ี14บ้านหนองสมอ ต าบลหินเหล็กไฟ
ผิวจราจร กว้าง 4.00เมตร ระยะทา 70 เมตร  ง 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 280 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละละ
0.50 เมตร  และติดตั้งปูายโครงการจ านวน1ปูาย 
สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ  
ค่าพิกัดจุดเร่ิมต้น
โครงการ UTM 47P E 599653 N 1390379 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ  UTM 47P E 599630 N 1390446 
 

205,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 42  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค     
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ซอยลุงโม หมู่ที่ 3  
บ้านหนองนกน้อย 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเห
ซอยลุงโม หมู่ท่ี 3 บ้านหนองนกน้อย ต าบลหินเหล็กไฟ
ไผิวจราจร กว้าง4.00 เมตร ระยะทาง328 เมตร 
3 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,312 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละละ
0.20 เมตร และติดตั้งปูายโครงการ จ านวน1 ปูายจ า
สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ UTM 47P E 593921 N 1391997 
ค่าพิกัดจุดส้ินสุด
โครงการ  UTM 47P E 594241 N 1392009 

905,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค     
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ซอยสันติสุข 
 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 5  
บ้านหนองคร้า 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยสันติสุข (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ท่ี 5  
บ้านหนองคร้า ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 267 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,335 ตารางเมตรเม
ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร และติดตั้งปูาย
โครงการจ านวน 1 ปูาย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ค่าพิกัดจุดเร่ิมต้น
โครงการ UTM 47P E 589088 N 1394718 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด 
 
 
 

921,900 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค     
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ซอยสารวัตรอาธร 
 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 6 
บ้านหนองซอ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเห
ซอยสารวัตรอาธร (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ท่ี 6  
บ้านหนองซอ ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 83 เมตร หนา 0.15 
 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า332 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ0.50 เมตร และติดตั้ง
ปูายโครงการจ านวน 1 ปูาย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ค่าพิกัด
จุดเร่ิมต้นโครงการ UTM 47P E 589727 N 1390781 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด 
 
 

 

231,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค     
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ซอยสินทรัพย์ หมู่ที่ 7 
บ้านหนองเหียง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเห
ซอยสินทรัพย์ หมู่ท่ี  7 บ้านหนองเหียง  ต าบล 
หินเหล็กไฟ ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตรระยะทาง 
250เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้าง
ละ 0.20 เมตร และติดตั้งปูายโครงการ
จ านวน 1 ปูาย สร้างตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ค่าพิกัดจุดเร่ิมต้น
โครงการ UTM 47P E 599448 N 1391343 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด

โครงการ  UTM 47P E 599488 N 1391541 
 
 

861,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 46  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค     
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ซอยหญ้าคา 
 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 3 
 บ้านหนองนกน้อย 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเห
ลซอยหญ้าคา (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ท่ี 3 
 บ้านหนองนกน้อย ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร กว้าง 
4.00เมตร ระยะทาง 95 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลงหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร และติดตั้งปูายโครงการ
จ านวน 1 ปูาย สร้างตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ค่าพิกัดจุดเร่ิมต้น
โครงการ UTM 47P E 592515 N 1392726 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด

โครงการ  UTM 47P E 592510 N 1392822 
 
 

264,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค     
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ซอยหนองน้อยสามพัน
นาม (ต่อจากโครงการเดิม)  
หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเห
ซอยหนองน้อยสามพันนาม (ต่อจากโครงการเดิม)เด
หมู่ท่ี 12 บ้านสามพันนามต าบลหินเหล็กไฟ 
 ผิวจราจร กว้าง 4.00เมตร ระยะทาง 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละละ
0.50 เมตร และติดตั้งปูายโครงการ จ านวน 1 ปูายจ า
สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ  
ค่าพิกัดจุดเร่ิมต้น
โครงการ UTM 47P E 593713 N 1394535 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด

โครงการ  UTM 47P E 593665 N 1394440  

285,900 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค     
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ซอยห้วยโดดสวนน้ า  
(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 2  
บ้านวังโบสถ ์
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยห้วยโดดสวนน้ า (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ท่ี 2  
 บ้านวังโบสถ์ ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 430 เมตร หนา 0.15 เมตร 

 หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตรเมต
ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งปูาย
โครงการจ านวน 1 ปูาย สร้างตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ UTM 47P E 596090 N 1393114 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  UTM 47P E 595916 N 1393467 

      

1,181,700  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค     
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
20 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย1 
หนองเสือด า (ต่อจากโครงการ
เดิม) หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือด า 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอย1 หนองเสือด า (ต่อจากโครงการเดิม) 
 หมู่ที ่8 บ้านหนองเสือด า ต าบลหินเหล็กไฟ  
 ผิวจราจรเดมิ กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 377 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,262 ตาราง
เมตร และติดตั้งปูายโครงการจ านวน 1 ปูาย  สร้าง
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ UTM 47P E 586929 N 1394217 
ค่าพิกัดจุดส้ินสุด

โครงการ  UTM 47P E 587284 N 1394333 

1,088,800 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค     
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
21 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยจาก
สามแยก ไปบ้านนายรอง หมู่ที่ 10 
บ้านหนองขอนใต้ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยจากสามแยกไปบ้านนายรอง  
หมู่ที ่10  บ้านหนองขอนใต้ ต าบลหินเหล็กไฟ  
ผิวจราจรเดมิ กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 390 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,340 ตาราง
เมตร และติดตั้งปูายโครงการจ านวน 1 ปูาย สร้างตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ UTM 47P E 596094 N 1390721 
ค่าพิกัดจุดส้ินสุด

โครงการ  UTM 47P E 595706 N 1390850 
 

1,123,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค     
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
22 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสาม 
พันนาม(ต่อจากโครงการเดิม) 
 หมู่ที่ 12  บ้านสามพันนาม 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยสามพันนาม (ต่อจากโครงการเดิม)  
หมู่ท่ี 12 บ้านสามพันนาม ต าบลหินเหล็กไฟ ท าการปรับ
เกรดผิวจราจรเดิม กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
435เมตร หนา 0.04 เมตร หรือปริมาณพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 2,175 ตารางเมตร และติดตั้งปูาย
โครงการ จ านวน 1 ปูาย สร้างตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ UTM 47P E 593231 N 1393574 
ค่าพิกัดจุดส้ินสุด
โครงการ  UTM 47P E 593248 N 1393252  

850,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค     
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
23 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย

ยายน้อย หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยยายน้อยน้
หมู่ที ่5 บ้านหนองคร้า ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 415 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.40 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่ากว่า
830 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกรดบดอัดเรียบ และติดตั้ง
ปูายโครงการจ านวน 1 ปูาย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E 590611 N 1394909 
ค่าพิกัดจุดส้ินสุด 
 
 
 

200,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค     
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
24 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด  0.40 
เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด
ตะแกรงเหล็กซอยหน้าวัดนิโคร
ธาราม หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน 
 

 เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อม
บ่อพักและฝาปิดตะแกรงเหล็ก ซอยหน้าวัดนิโคร
ธาราม หมู่ที ่1 บ้านหนองขอน ต าบลหินเหล็กไฟไฟ
ระยะทาง 490 เมตร และติดตั้งปูายโครงการโครงการ
จ านวน 1 ปูาย สร้างตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ UTM 47P E 597949 N 1390168 
ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ  UTM 47P E 597473 N  

  
 
 

1,210,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค     
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
25 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพักและฝาปิดตะแกรง
เหล็ก ซอยไร่แลนด ์หมู่ที่ 9  
บ้านขอนทอง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก
และฝาปิดตะแกรงเหล็ก ซอยไร่แลนด ์หมู่ที ่9 บ้าน
ขอนทอง ต าบลหินเหล็กไฟ ระยะทาง 599.40 เมตร 
และติดตั้งปูายโครงการจ านวน 1 ปูาย สร้างตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ UTM 47P E 596946 N 1389137 
ค่าพิกัดจุดส้ินสุด
โครงการ  UTM 47P E 596594 N 1388735 

  

1,485,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค     
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
26 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก
ซอยฉ่ าช่ืน หมู่ที่ 15 บ้านหนอง
ขอนเหนือ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อม
บ่อพักและฝาปิดตะแกรงเหล็ก ซอยฉ่ าช่ืน หมู่ที1่5 ที่
บ้านหนองขอนเหนือ ต าบลหินเหล็กไฟไระยะทางทาง
677 เมตร และติดตั้งปูายโครงการ จ านวนจ า
1 ปูาย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ UTM 47P E 598823 N 1389639 
ค่าพิกัดจุดส้ินสุด

โครงการ  UTM 47P E 598287 N 1389395     

1,666,600 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค     
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 ติดตั้งไฟฟูารายทางสาธารณะภายใน

ต าบลหินเหล็กไฟ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการติดตั้ง/ซ่อมแซม
ไฟฟูาแสงสว่าง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 
(งบ อบต.) 

 

อบต. 
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค     
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 โครงการก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญ

พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก ซอย กม.
16 หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญเป
พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก ซอย กม.16 หมู่ 13ที ่13
บ้านโชคพัฒนา ขนาดความจ ุ20 ลูกบาศก์
เมตร สูง 20 เมตร พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก และ
ติดตั้งปูายโครงการจ านวน 1 ปูาย สร้างตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
    ค่าพิกัดจุดก่อสร้าง
UTM 47P E 590476 N 1389428   
 

     

 

553,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ       
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร       

แผนงานบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (1)  ค่าจ้างเหมาโฆษณา  และเผยแพร่ทางวิทยุ ,

โทรทัศน์,หรือสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ วีดีทัศน์ ฯลฯ 
 (2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลการด าเนินงาน
ด า อบต.หินเหล็กไฟ ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงาน อบต.หินเหล็กไฟ  
 (3) ค่าจ้างเหมาท าปูายประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ต่างๆ เช่น กิจกรรมของ อบต. กิจกรรมปกปูอง
สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ กิจกรรม
เทิดพระเกียรติฯ การเผยแพร่ให้ความรู้ด้าน
ประชาธิปไตยประชาธิปไตย การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน การรณรงค์แก้ไขปัญหาและ
ปูองกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล กิจกรรมส่งเสริมด้าน
การท่องเท่ียว ฯลฯ         

406,293  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ       
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร       

แผนงานบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

(4)ค่าจ้างเหมาส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
(5) ค่าใช้จ่ายในการเช่าพ้ืนท่ีเว็ปไซต์ราย
เดือน  และค่าจดทะเบียนโดเมนเนมราย
ปี ของ อบต.หินเหล็กไฟ 
  (6) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด
อาคาร ส านักงาน  
  (7) ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  
 
 

               



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ       
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  

แผนงานบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ของ

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

5,000 
(งบ อบต.) 

อบต.หิน
เหล็กไฟ 

ส านักปลัด 
(หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน) 

            

3 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ 
พิธีการ 

เพื่อจ่ายเป็น (1) ค่าเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมสภาท้องถิ่นหรอืคณะกรรมการคณะ
คณะอนุกรรมการ ตั้งไว ้80,000 บาท 
 (2)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล  หรือ
คณะบุคคล  ตั้งไว้   (2) ค่ารับรองในการ
ต้อนรับบุคคล  หรือคณะบุคคล  ตั้ง
ไว ้50,000 บาท   
 

130,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ       
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  

แผนงานบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มพูนความรู้ 

พัฒนาทักษะ และพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น า
ชุมชน และบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
สัมมนา  เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯส าหรับ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. ผู้น า 
พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
 
 
 
 

200,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ       
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้ง

ไว้ 170,000บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนาฯลฯ ของผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วย
ผู้บริหารท้องถิ่น  
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้ง
ไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ต าบล (หน่วยตรวจสอบภายใน ) 
 
 

200,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ       
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

ต่าง ๆ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน
ต่าง ๆ ในการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น 
เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น    
สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 
 
 
 
 
 

100,000   
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 64  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ       
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก 

อบต.หินเหล็กไฟ สมาชิกสภา  
อบต.หินเหล็กไฟ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก อบต.  
หินเหล็กไฟ สมาชิกสภา อบต.หินเหล็กไฟ   
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด (กรณีครบวาระ 
ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งว่าง และกรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่น ๆ )อีกทั้ง
ให้ความร่วมมือในกาประชาสัมพันธ ์การรณรงค ์หรือการ
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประขาชนให้ทราบถึงสิทธิและ
หน้าที ่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที ่ค่าวัสด ุเครื่อง
เขียน อุปกรณ ์ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ ์ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของ
สมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าปูายโครงการ ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็นฯลฯ ส าหรับการจัดท าโครงการ 

1,000,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 65  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ       
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมเสียงไร้สายทางไกล

อัตโนมัติ ซ่อมแซมระบบลูกข่ายของเสียงไร้สาย
ทางไกลอัตโนมัติหรือซ่อมแซมระบบ  
ลูกข่ายของเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติ  ชุดแม่ข่าย
เครื่องส่งวิทยุระบบกระจายเสียงขนิดไร้สาย 
ระบบUHF FM ชุดลูกข่ายของเสียงไร้สาย 
ทางไกลอัตโนมัติ ฯลฯ ซ่ึง  
(1) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ 
1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่า 
ใช้สอย   
2)ค่าสิ่งของที่ซ้ือมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่าย

จากวัสดุได้แก่รถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อมาสด้าเลขกข7462 

375,000  
( งบ อบต.) 

อบต. 
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 66  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

9 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สร้างความปรองดองของบุคคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหิน
เหล็กไฟ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือ ส าหรับผู้เข้ารับการ
ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น ฯลฯ  

30,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             

10 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่อง
เขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือ  ส าหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม  ค่าอาหา ร ว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นฯลฯ 

30,000   
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 67  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 วัสดุส านักงาน 

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานท่ีจ าเป็นในการใช้
งานส านักงานต่าง ๆ  

300,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             

12 
 
 
 
 

วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่า แปรง 
ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ ายาขัดพื้น ฯลฯ 

60,000   
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             

13 วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างที่จ าเป็นในการใช้
งาน  เช่น ค้อน คีม จอบ สิ่ว เลื่อย เสียม น้ ามัน
ทาไม้ สี  ทินเนอร์ แปรงทาสี ตะปู ฯลฯ 
 
 

10,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
14 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งท่ีจ าเป็น

ในการใช้งานรถยนต์ส่วนกลาง  
ยี่ห้อมาสด้า เลขทะเบียน กข 7462, ยี่ห้ออีซูซุเลข
ทะเบียน กฉ 5091 รถจักรยานยนต ์
 เลขทะเบียน 5851 เช่น ไขควง ประแจ 
ถังน้ ามัน ไฟหน้า หม้อน้ า กุญแจเลื่อน คีมล็อค 
แบตเตอรี่  ยางรถยนต์   ฯลฯ 
 

80,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             

15 
 
 

 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง 
ยี่ห้อ มาสด้า เลขทะเบียน กข 7462ยี่ห้ออีซูซุ เลข
ทะเบียน กฉ 5091รถจักรยานยนต์ เลขทะเบียน 5851   
เช่น น้ ามันเบนซิน   น้ ามันดีเซล  น้ ามันเครื่อง ฯลฯ  

200,000   
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 69  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
16 วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุท่ีใช้ในการโฆษณาและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นปูายโฆษณา 
กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ   

10,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             

17 วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอื่นๆ ท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายค่าวัสดุ เช่น มิเตอร์น้ า-ไฟฟูา 
ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด
แก๊ส-ปิดแก๊ส ฯลฯ   

10,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด          
 

   

18 วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่า 
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์
โปรแกรม และอื่น ๆท่ีเกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ (หน่วยตรวจสอบภายใน)  
10,000 บาท 

50,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด 
หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 70  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
19 ค่าไฟฟูา เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาส าหรับท่ีท าการองค์การ

บริหารส่วนต าบล กิจการประปา  เสียงไร้สาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๖ แห่ง รวมท้ังที่อื่นๆ ซ่ึง
อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบล
หินเหล็กไฟ   

900,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             

20 
 

 

ค่าบริการโทรศัพท ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส าหรับท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล   

30,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             

21 ค่าบริการไปรษณีย ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข  ค่า
ธนาณัติ  ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์  ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียน 
 

10,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 71  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ

อินเตอร์เน็ต  การ์ด และค่าสื่อสารอื่น ๆ 
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง   สายเคเบิ้ลทีวี  ค่า
เช่าช่องสัญญาณดาวเทียมทั้งการจัดท าระบบ
เครือข่าย  

30,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             

23 
 
 
 
 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
(กองคลัง) 

-  ค่าจ้างถ่ายเอกสารหรือค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 
-  ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร 
-  ค่าจ้างเหมาท าปูายประชาสัมพันธ์ก าหนดการ
ช าระภาษี  
-  ค่าจ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ี
จ าเปน็ 

-  ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  

100,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองคลัง             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 72  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
24 วัสดุส านักงาน 

(กองคลัง) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานต่าง ๆ เช่น 
กระดาษ ปากกาดินสอ สมุดบัญชีและแบบพิมพ์
ต่างๆ ใบเสร็จรับเงินประเภทต่างๆ 

50,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองคลัง             

25 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายโครงการแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปรับปรุงแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยจัดท าและหรือปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การจัดท า
ฐานข้อมูลในการจัดเก็บ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง      
ตามที่กฏหมายก าหนด  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่า
วัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าคัด
ส าเนา ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือค่าจ้างเหมา
บริการในการส ารวจภาคสนาม  เขียนแผนที่แม่บท   เขียน
และปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สิน  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ  รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการอบรม  เพิ่มพูนความรู้แก่
ผู้เกี่ยวข้อง 

500,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองคลัง             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 73  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
26 ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง  ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาดูงาน ฯลฯ  

20,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองคลัง             

27 
 

 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในและนอกราชอาณาจักร 
(กองคลัง) 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงค่า
พาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น  

100,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองคลัง             

28 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
(กองคลัง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ส่วนกลาง 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศและ
รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง 
 

80,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองคลัง             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
29 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

(กองคลัง) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ 
ฟิล์มกรองแสง 

40,000 
 ( งบ อบต.)                                              

 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองคลัง             

30 
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(กองคลัง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

100,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองคลัง             

31 วัสดุคอมพิวเตอร ์
(กองคลัง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ 

หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับ เครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ และ/หรืออ่ืนๆ  

20,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองคลัง             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 75  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
32 ค่าบริการไปรษณีย ์

(กองคลัง) 
เพื่อจ่ายเป็นบริการจัดส่งไปรษณีย์ ค่าโทร
เลข   ค่าธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 
 

20,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองคลัง             

33 
 
 
 
 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
(กองคลัง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและ
ค่าสื่อสารอื่นๆ  
 
 
 
 
 

30,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองคลัง             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 76  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

(งานปูองกัน) 
เพื่อจ่ายเป็น 
    (1) ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีประจ า
ศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนต าบลหิน
เหล็กไฟ จ านวน 2 อัตราๆ ละ 9,000 บาท/
เดือน จ านวน 12 เดือนต้ังไว้ 216,000 บาท 
    (2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตั้ง
ไว้ 113,400 บาท เช่น ค่าจ้างเหมาท าปูาย
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ปูองกันอุบัติเหตุ ยา
เสพติด การเผาปุา การเผาในท่ีโล่ง ค่าจ้าง

เหมาเข้าเล่มถ่ายเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบต่างๆ ฯลฯ 
 
 

324,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด 
(งานปูองกัน) 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 77  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

20,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด 
(งานปูองกัน) 

            

3 
 
 
 
 

วัสดุส านักงาน 
(งานปูองกัน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานท่ีจ าเป็นในการใช้
งานส านักงานต่าง ๆ  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  เช่น กระดาษ แฟูม ปากกา 
ดินสอ น้ าดื่ม  ธงชาติ  ธงสัญลักษณ์ วารสาร 
หนังสือพิมพ์   นิตยสารรายสัปดาห์/รายเดือน 
หนังสือท้องถิ่นไทย   

10,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด 
(งานปูองกัน) 

            

4 วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ
(งานปูองกัน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น 
สายไฟ ปลั๊กไฟ  สายอากาศหรือเสาอากาศ 
"ส าหรับวิทยุ  เครื่องสัญญาณเตือนภัยฯลฯ 
 

15,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด 
(งานปูองกัน) 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 78  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

(งานปูองกัน) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ยานพาหนะและขนส่ง ยี่ห้อมิตซูบิซิ เลข
ทะเบียน บค 8051 รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว 
ฯลฯ  เช่น ยาง แบตเตอรี่ ฯลฯ 

50,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด 
(งานปูองกัน) 

            

6 
 
 

 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(งานปูองกัน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  ให้แก่
รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  

100,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด 
(งานปูองกัน) 

            

7 วัสดุเครื่องแต่งกาย 
(งานปูองกัน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ
เครื่องแต่งกายที่ใช้ปฏิบัติงาน  อปพร.  

 

50,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด 
(งานปูองกัน) 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 79  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 วัสดุคอมพิวเตอร ์

(งานปูองกัน) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ 

5,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด 
(งานปูองกัน) 

            

9 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
(งานปูองกัน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ยี่ห้อ
มิตซูบิชิ บค- 8051 และรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว บน-
9916 ฯลฯ 

150,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด 
(งานปูองกัน) 

            

10 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(งานปูองกัน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถน้ าเเอนกประสงค์ประ
หมายเลขทะเบียน -1358 และรถน้ าอเนกประสงค์คัน 
สีส้ม ฯลฯ เพื่อช่วยในการแจกจ่ายน้ าให้แก่ประชาชน
รวมท้ังไฟปุาท่ีอาจเกิดขึ้นในต าบลหินเหล็กไฟ    

300,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด 
(งานปูองกัน) 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 80  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
11 วัสดุเครื่องดับเพลิง 

(งานปูองกัน) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ
เครื่องดับเพลิง  
 

50,000 
(งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด 
(งานปูองกัน) 

            

12 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
(งานปูองกัน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานไดต้ามปกติ
ตาเช่น รถน้ าอเนกประสงค ์รถยนต์ยี่ห้อ
มิตซูบิชิ บค-8051 และรถกู้ภัยเคลื่อนที่
เร็ว บน-9916 ฯลฯ 
 
 
 
 

150,000 
 (งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด 
(งานปูองกัน) 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 81  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

(กองการศึกษา) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ 750,000  

(งบ อบต.) 
ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 
กอง

การศึกษาฯ 

            

2 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(กองการศึกษา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนต าบล ข้าราชการ
ครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้าง 
 
 
 
 

100,000 
 (งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 82  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 
 
 
 
 
6 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
(กองการศึกษา) 
 
 
 
5333333333333333333333333 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
เช่น รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อเชฟโรเลต เลข
ทะเบียน บพ 3056 ,เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 
 

60,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

4  วัสดุส านักงาน   
(กองการศึกษา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ 
เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ 

50,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 

           



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 83  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 
 
 

 

วัสดุงานบ้านงานครัว 
(กองการศึกษา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น 
ไม้กวาด จาน ชามช้อน แก้วน้ า ผงซักฟอก 
ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษางาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

30,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

6 วัสดุก่อสร้าง 
(กองการศึกษา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ 
เช่น แปรงทาสี สีน้ ามัน ไม้ เสื่อน้ ามัน 
ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

50,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

          
 

  

7 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
(กองการศึกษา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง 
ยี่ห้อเซฟโรเลต เลขทะเบียน บพ-3056  
เช่น ยาง แบตเตอรี่ฯลฯ 

20,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 84  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แผนงานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

(กองการศึกษา) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงของรถยนต์
ส่วนกลาง ยี่ห้อเชฟโรเลต เลขทะเบียน บพ 
3056 เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่องฯลฯ 

50,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

9 
 
 

 

วัสดุการเกษตร 
(กองการศึกษา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตรต่าง ๆ 
เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช วัสดุเพาะช า 

5,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

10 วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่
(กองการศึกษา) 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ต่าง ๆ เช่น เมมโมรี่การ์ด ขาตั้งกล้อง 

5,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 85  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 วัสดุคอมพิวเตอร ์

(กองการศึกษา) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหมึกเครื่อง
คอมพิวเตอร์ แผ่นดิสก์ ฯลฯ 

30,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

12  ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 
(กองการศึกษา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
น้ าประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล
หัวหิน 

6,000  
( งบ อบต.) 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

            

13  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
(กองการศึกษา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตการติดตั้งและค่าบริการระบบ
การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
รวมทั้งการจัดท าระบบเครือข่ายภายใน 

20,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 86  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติด      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

(สาธารณสุข) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ 
เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 

750,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(สาธารณสุข) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่า
ที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนา พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้างและเพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น
ของอาสาสมัครสาธารณสุข 
 
 
 

50,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 87  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

(สาธารณสุข) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 
5,000.-บาท) เช่น รถยนต์เก็บขยะ  ตู้  โต๊ะ  ฯลฯ 
 

280,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

4 วัสดุส านักงาน 
(สาธารณสุข) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น 
กระดาษ แฟูม  ปากกา ดินสอ  น้ าดื่ม   ตะแกรง
วางเอกสาร  ฯลฯ 
 

50,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

5 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์
(สาธารณสุข) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือ  อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์การแพทย์   เช่น เวชภัณฑ์ยา  ชุดท า
แผล  ถุงมือ  น้ ายาต่าง  ๆ  หูฟัง  เปลหาม
คนไข้ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดพกพา ฯลฯ  

30,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 88  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

(สาธารณสุข) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
เช่น แผ่นดิสก์  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ 

15,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

7 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
(สาธารณสุข) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตการติดตั้งและค่าบริการระบบ
การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตรวมทั้งค่าจัดท า
ระบบเครือข่ายภายใน   

12,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

8 ค่าบริการโทรศัพท ์
(สาธารณสุข) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์  ส าหรับท่ีท าการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

3,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 89  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

(กองสวัสดิการและสังคม) 
เพื่อจ่ายเป็นเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร 
ค่าจ้างเหมาท าปูายประชาสัมพันธ์งานกอง
สวัสดิการและสังคม ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จ าเป็น 

160,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            

2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(กองสวัสดิการและสังคม) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ตลอดจนค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการอบรม 
ประชุม สัมมนา ฯลฯ 
 

70,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 90  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

(กองสวัสดิการและสังคม) 
เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเช่น 
รถยนต์ส่วนกลาง เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสารฯลฯ 

40,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            

4  วัสดุส านักงาน 
(กองสวัสดิการและสังคม) 

เพื่อจัดซื้อวัสดุส านักงานตามที่ระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการก าหนด 

40,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            

5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
(กองสวัสดิการและสังคม) 
 
 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่งตามที่ระเบียบหรือกฎหมายก าหนด 

30,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 91  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

(กองสวัสดิการและสังคม) 
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
ส าหรับรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน นข 
2343 

100,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            

7 วัสดุคอมพิวเตอร ์
(กองสวัสดิการและสังคม) 

เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตามที่ระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการก าหนด 

20,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            

8 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
(กองสวัสดิการและสังคม) 

เพื่อเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ 
ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่า
สื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึง
อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น 
ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม 
เป็นต้น 

20,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานเคหะและชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 วัสดุงานบ้านงานครัว 

(กองสาธารณสุขฯ) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น มีด  
แปรง  ไม้กวาด  สบู่  ผงซักฟอก  ถุงด าใส่ขยะ  ถุง
แดงใส่ขยะ  ฯลฯ 

12,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

2 วัสดุก่อสร้าง 
(กองสาธารณสุขฯ) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง   เช่น ค้อน จอบ 
เสียม คีม ชะแลง   ตะปู สี และอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานก่อสร้าง 

20,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
(กองสาธารณสุขฯ) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอะไหล่ รถยนต์เก็บขยะ เช่น ยาง 
แบตเตอรี่ ไขควง คีมหรือกุญแจต่างๆ ฯลฯ                         

72,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(กองสาธารณสุขฯ) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่นของ
รถยนต์เก็บขยะ เครื่องพ่นหมอกควัน  เครื่องพ่นฝอย
ละอองละเอียด ( ULV)รถจักรยานยนต์  เครื่องตัดหญ้า  
เช่น น้ ามันดีเซล  น้ ามันเบนซิน  น้ ามันเครื่อง  แก๊สหรือ
ก๊าซ  ฯลฯ 

750,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 93  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แผนงานเคหะและชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 วัสดุเครื่องแต่งกาย 

(กองสาธารณสุขฯ) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรองเท้า ถุงมือ เสื้อ 
เสื้อกันฝน กางเกง ผ้า  เครื่องแบบ ฯลฯ 
เพื่อใช้ส าหรับงานด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 

40,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

6 
 

วัสดุการเกษตร 
(กองสาธารณสุขฯ) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร   
เช่น สารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อาหารสัตว์  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  วัสดุเพาะ
ช า  อุปกรณ์ในการขยายพันธ์ุพืช เช่น 
ใบมีด เชือก ฯลฯ 
 
 

5,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 94  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานเคหะและชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

(กองช่าง) 
เพื่อจ่ายเป็น                
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร หรือค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 
- ค่าจ้างเหมาท าปูายประชาสัมพันธ์ 
-ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปเพื่อช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติงาน 
-ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 

150,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

8 ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทย ุ
(กองช่าง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟสายไฟ และ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟูาราย
ทางสาธารณะภายในต าบล ภายใน
ส านักงานอบต. และรอบบริเวณ
อบต. ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟูาถนน  

200,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 95  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 วัสดุส านักงาน 

(กองช่าง) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานต่างๆเช่น 
กระดาษ ปากกา ดินสอแฟูมฯลฯ 

40,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
(กองช่าง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
เช่น ยางนอก ยางในแบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง
ฯลฯ 

40,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(กองช่าง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง 

100,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

4 วัสดุคอมพิวเตอร์ 
(กองช่าง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
หมึก แผ่นดิสก์โปรแกรมและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ 

18,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 96  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 วัสดุอื่น 

(กองช่าง) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางมะตอยส าเร็จรูป 
บรรจุถุงๆละ 20 กิโลกรัม 

350,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

6 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
(กองช่าง) 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างถ่ายเอกสาร หรือค่า
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาท าปูาย
ประชาสัมพันธ์ 
-ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปเพื่อช่วยเหลือใน
การปฏิบัติงานค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 

400,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

7 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
เครื่องจักร เช่น รถแบ็คโฮ รถไถ ในการ
ซ่อมแซมถนน หรือขุดลอก เป็นต้น 
 

200,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 97  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่า
เช่าท่ีพัก  ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง   

50,000 
(งบ อบต.) 

อบต. 
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง  
 

           

9 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัดและ
สร้างหลักหมุดที่ดิน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการ
ตรวจสอบหลักหมุดรังวัดที่ดินค่าหมุด
ที่ดิน ค่าเจ้าหน้าท่ีรังวัด และค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการรังวัดที่ดิน เป็นต้น 
 
 

100,000 
(งบ อบต.) 

อบต. 
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 98  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ ์กองช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิเช่น  รถยนต์ส่วนกลาง  
รถกระเช้าไฟฟูา  เครื่องคอมพิวเตอรค์อม
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  
 

153,000 
(งบ อบต.) 

อบต. 
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

11 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตการติดตั้งและค่าบริการระบบ
การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
รวมทั้งการจัดท าระบบเครือข่ายภายใน  
 
 

20,000 
(งบ อบต.) 

อบต. 
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 99  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

(กองเกษตร) 

เพื่อจ่ายเป็น 
1. ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ 
ข้อบัญญัติ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ อาทิ ปูาย
ประชาสัมพันธ์ สปอร์ต ภาพพิมพ์ แผ่นพับ สิ่ง
สิ่งพิมพ์ คู่มือบริการประชาชน 
3. ค่าจ้างเหมาจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
กลุ่มอาชีพการเกษตร 
4. ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
5. ค่าจ้างเหมาปรับปรุง ดัดแปลงต่อเติมแก้ไข 
อาคาร  หรือวัสดุต่างๆในกองส่งเสริมการเกษตร 
6. ค่าเช่าทรัพย์สิน อาทิ ค่าเช่าที ่
7. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารรายเดือน 
8. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ  

240,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 100  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

(กองเกษตร) 
เพื่อจ่ายเป็น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ในการเดินทางไปราชการ  หรือเข้ารับการ
ฝึกอบรม/อบรม/สัมมนาของบุคลากรในกอง
ส่งเสริมการเกษตร 

30,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             

3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
(กองเกษตร) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมค่าบ ารุงรักษา
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่
เกิน 5 ,000 บาท) เช่น คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ 

30,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             

4 วัสดุส านักงาน 
(กองเกษตร) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ 
เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ   

20,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 101  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 วัสดุก่อสร้าง 

(กองเกษตร) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่
เกี่ยวข้องกับการใช้งานต่างๆ ในส่วนส่งเสริม
การเกษตร เช่น สว่าน น๊อต ตะปู ลวดสลิง ฯลฯ  

20,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             

6 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆต่างๆ
เช่น ถ่านไฟฉาย เครื่องชาร์ท  ปลั๊กไฟฯลฯ  

5,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             

7 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
(กองเกษตร) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฟิลม์กรองแสงฯลฯ 

20,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             

8 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(กองเกษตร) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงของเครื่องตัด
หญ้า เครื่องสูบน้ า รถยนต์ เช่น น้ ามันดีเซล 
น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง ฯลฯ   

60,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

(กองเกษตร) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชุดตรวจสอบคุณภาพดิน ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 

10,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             

10 วัสดุการเกษตร 
(กองเกษตร) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเกษตรต่าง ๆ 
เพื่อใช้ในงานของกองส่งเสริมการเกษตร อาทิ วัสดุเพาะช า 
พันธุ์พืช อาหารสัตว์อุปกรณ์ขยายพันธุ์พืช สปริงเกอร์ ฯลฯ 

100,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             

11 วัสดุคอมพิวเตอร ์
(กองเกษตร) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์  แผ่นดิสก์ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 

20,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             

12 วัสดุอื่น 
(กองเกษตร) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุ
หมวดอื่นๆ  เพ่ือใช้งานในส่วนส่งเสริมการเกษตร 

5,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 วัสดุงานบ้านงานครัว 

(กองเกษตร) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น 
แปรงขัดห้องน้ า ไม้กวาด น้ ายาล้างห้องน้ า 
น้ ายาขัดพื้น ฯลฯ  

10,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             

14 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
(กองเกษตร) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ
อินเตอร์เน็ต การติดตั้งและค่าบริการ
ระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
 
 
 
 
 

10,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

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

แผนงานการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมการ

จัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมการจัดการขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเเครื่องดื่มดืแ่ละ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯ   

50,000 
( งบ อบต.) 

อบต.       
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             

2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

เพื่อจ่ายเป็นและค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาต้นไม้
ท่ีด าเนินโครงการปลูกไปแล้วท่ัวทุกพื้นท่ี  

30,000 
( งบ อบต.) 

อบต.       
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             

3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการ
รณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนินโครงการ
รณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯและพระบรมราชพระบรมราชินีนาถฯ 

10,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
 หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

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

แผนงานการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โครงการรักษ์ปุา รักษ์น้ า รักแผ่นดิน 

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนิน
โครงการรักษ์ปุา รักษ์น้ า รักษาแผ่นดิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

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

แผนงานเคหะและชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 
(กองสาธารณสุขฯ) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการ
ด าเนินงานและให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
ในการจัดกิจกรรมรณรงค์  การประชุม 
หรือฝึกอบรม ฯลฯ 
 

50,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

2 ก่อสร้างคอกจุดรวบรวมขยะมูลฝอย
ในชุมชน 

เพื่อจ้างเหมาจัดท าคอกขยะโครงเหล็กเหล็
ขนาด 1.30x2.50x0.85 เมตร จ านวน 80 
คอก ๆ ละ 3,000 บาท  
 
 
 
 

50,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 

 107  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต    
ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน    

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปูองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วง
เทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดบริการ/จุดตรวจ
ร่วมในการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่บริเวณ 
 

50,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด 
(งานปูองกัน) 

            

2 
 
 

 

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินงาน
ของศูนย ์อปพร.อบต.หินเหล็กไฟ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการศูนย ์อป
พร.เช่น ค่าซ่อมแซม  ค่าอะไหล่รถยนต ์ยี่ห้อมิตซู
บิซ ิเลขทะเบียน บค 8051 และรถกู้ภัยเคลื่อนที่
เร็วค่าซื้อวัสดุประจ าศูนย ์ฯลฯ   

30,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด 
(งานปูองกัน) 

            

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกซ้อม
แผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมฝึกซ้อมแผน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเพิ่มทักษะการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่เจ้าหน้าท่ีงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้เกี่ยวข้อง   

50,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด 
(งานปูองกัน) 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต    
ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน    

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม อปพร. 

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียก อปพร.ที่ผ่าน
การฝึกอบรมแล้วมาอบรมทบทวนประจ าเดือน
เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน เช่นปฏิบัติ
งา เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 

35,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด 
(งานปูองกัน) 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต    
ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินงาน

ของศูนย์ อปพร. อบต.หินเหล็กไฟ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการศูนย์ 
อปพร.เช่น ค่าซ่อมแซม  ค่าอะไหล่รถยนต์
ยี่ห้อมิตซูบิซิ เลขทะเบียน บค 8051 และรถ
กู้ภัยเคลื่อนท่ีเร็วค่าซ้ือวัสดุประจ าศูนย์ ฯลฯ 

30,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด 
(งานปูองกัน) 

            

6 
 
 

 

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกซ้อม
แผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเพิ่ม
ทักษะ   การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีปูองกันฯ 

50,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด 
(งานปูองกัน) 

            

7 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม อปพร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียก อปพร.ท่ี
เข้ารับการฝึกอบรมแล้วมาทบทวน  
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ฯลฯ  

35,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด 
(งานปูองกัน) 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต    
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

(กองการศึกษา) 

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 
6 โรงเรียนอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 6 โรงเรียน ตั้ง
ไว้ 4,900,000 บาท คือ โรงเรียนบ้านวังโบสถ,์โรงเรียน
บ้านหนองตะเภา,โรงเรียนบ้านหนองคร้า ,โรงเรียนบ้าน
หนองซอ,โรงเรียนบ้านหนองเหียง,โรงเรียนอนุบาลหัวหิน   
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 6 โรงเรียน อัตราคน
ละ 20 บาท จ านวน 200 วัน   
 

4,900,000 
 (เงินอุดหนุน) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองการศึกษาฯ 

 
โรงเรียนสังกัด 

ส านักงาน 
สพฐ. 

 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต    
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เงินอุดหนุนเอกชน 

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
เพื่อจัดท าโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ละ 20,000 บาท  
( 3 โครงการ/หมู่บ้าน) จ านวน 16 
หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 

เพื่ออุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่บ้
จัดท าโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 16 หมู่บ้าน  
 
 
 
 
 
 
 

320,000 
 (เงินอุดหนุน) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
รพสต.หิน
เหล็กไฟ 

 
อสม. 

 
 
 

 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต    
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 อุดหนุนกลุ่มอาชีพ ภายในต าบล 

หินเหล็กไฟ 
(กองสวัสดิการและสังคม) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  ภายในต าบลหินเหล็ก
ไฟ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  เงิน
อุดหนุนกลุ่มอาชีพท่ีได้รับการจด
ทะเบียน  และมีผลประกอบการ
ต่อเนื่อง ในพื้นที่ต าบลหินเหล็กไฟ  
 
 
 
 
 

100,000 
(เงินอุดหนุน) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต    
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 อุดหนุนเทศบาลต าบลหนองพลับ 

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
หัวหิน 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อ าเภอหัวหินให้กับเทศบาลต าบลหนอง
พลับ เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอ าเภอหัวหินเช่น ค่าจ้างเหมา
พนักงาน  ค่าวัสดุอุปกรณ ์และค่าใช้จ่าย
อื่นที่เกี่ยวข้อง  
 

50,000 
(งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            



                             ผด 02 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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                        ผด 02/1 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต    
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม    
แผนงานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา 

จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็ก
เล่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

100,000 
 ( งบ อบต.) 

 
 
 
 
 
 
 

 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 

            



                        ผด 02/1 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต    
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

 

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ์
ระดับ XGA ขนาด  2,500 ANSI 
Lumens  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโโปรเจคเตอร์เต
ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอนุบาลหัวหิน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 
2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 
3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True 
4) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างข้ันต่ า  
หมายเหตุ : มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ มีชื่อเรียกในชื่อ
อื่นๆ เช่น วิดีโอโปรเจคเตอร์ ดาต้าโปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพ
จากสัญญาณ 
คอมพิวเตอร์ และวิดีโอ แอลซีดี โปรเจคเตอร์ หรือ ดีแอลพี
โปรเจคเตอร์ เป็นต้นการระบุชื่อครุภัณฑ์ให้ใช้ค าว่า "มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ .....ขนาด …… ANSI Lumens และการเขียน
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ในข้อ 3)        ให้ระบุแต่เพียง
ระดับเดียวให้ตรงกับชื่อครุภัณฑ์  

27,700 
 ( งบ อบต.) 

 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

            



                        ผด 02/1 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต    
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

 
จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
ขนาดเส้นทะแยงมุม 120 นิ้ว 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 120 น้ิว 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 น้ิว ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน โดยมีคุณลักษณะลัก
เฉพาะสังเขป 
    1) ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 น้ิว 
หรือข 72 x 96 น้ิว หรือ 84 x 84 น้ิว หรือ 89 x 
92 น้ิว หรือ 6 x 8 ฟุต หรือ 7 x 7 ฟุต 
    2) ทุกขนาดตามข้อ 1) จอม้วนเก็บในกล่อง
ได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุดด้วยสวิตซ์ หรือรีโมท
คอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 

13,100 
 ( งบ อบต.) 

 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 



                        ผด 02/1 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ       
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึก  (Ink Tank 
Printer) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงั
หมึกหมึก(Ink Tank Printer)  จ านวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน 
    - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 1,200 x 1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่
น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อ
นาที (ipm) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาท ี(ipm)  มีช่องเช่ือมต่อ
(Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 

 สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter ,Legal และ Custom  

  

4,300 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



                        ผด 02/1 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ       
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร       

แผนงานบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล (หน่วย
ตรวจสอบภายใน) จ านวน 1 เครื่อง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล   
ของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน จ านวน 1 เครื่อง      
 
 
 
 
 
 
 

21,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด 

(หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน ) 

 

            



                        ผด 02/1 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ       
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร       

แผนงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี 
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อม
เก้าอี ้จ านวน  2 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท  

15,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์
ส านักงาน 
 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน2 ชุดๆ
ละส 16,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐานมีหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลักหลัก
(2 core)  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จ านวนดี1 หน่วย มี
หน่วยความจ าหลัก(RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกว่า  
 มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยเก็บข้อมูล 

32,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            



                        ผด 02/1 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ       
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร       

แผนงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
      ข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ

ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย มี 
DVD RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อม 
 ต่อระบบเครือข่าย(Nerfacetwork 
In( Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
    - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี
Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย  

               



                        ผด 02/1 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ       
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร       

แผนงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 
ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า  
ขนาด 1 KVA 
 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้าไฟฟ้า
จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 5,900 บาท   
คุณลักษณะพื้นฐาน  
    - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่ากว่า
1 kVA (600 Watts)  
    - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อย
กว่า 15 นาที 
 
 
 
 

17,700 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            



                        ผด 02/1 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ       
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร       

แผนงานการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

 
ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า  
ขนาด 1 KVA 
 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้าไฟฟ้า
จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,900 บาท   
คุณลักษณะพื้นฐาน  
    - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่ากว่า
1 kVA (600 Watts)  
    - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อย
กว่า 15 นาที 
 
 
 

11,800 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 

การเกษตรฯ 
            

 



                        ผด 02/1 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต    
ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 
 
 
 
 

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
 
ค่าจ้ดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV 
ภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์และ
ติดตั้ง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จ านวน
รวม 2 จุด โดยติดตั้งเพิ่มบริเวณภายนอก
อาคาร ของส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ รายละเอียด
คุณลักษณะ ดังนี ้
    1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป ราคา 33,000 บาท  
จ านวน 2 เครื่อง ตั้งไว้ 66,000 บาท     

66,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด 
(งานป้องกัน) 

            



                        ผด 02/1 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต    
ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 
 
 
 
 

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
 
จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV 
ภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์และ
ติดตั้ง จ านวน 4 จุดบริเวณสี่แยก
หนองตะเภา หมู่ที่ 4 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ 
    1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบ
มุมมองคงท่ีส าหรับติดตั้งภายนอกอาคารอาคาร
จ านวน 4 เครือง ราคาเครื่องละ 33,000 บาท ตั้ง
ไว้ 132,000 บาท 
    2) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
เค (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง 
 จ านวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 64,000 บาท 
    3) เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA  ไฟฟ 
จ านวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 2,500 บาท 
    4) ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ แบบท่ี 1 (ขนาด 36U)  

264,170 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด 
(งานป้องกัน) 

            



                        ผด 02/1 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต    
ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 1 ตู้ ตั้งไว้ 18,000 บาท 
    5) TV 40 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง ตั้งไวไ้ว้
10,990 บาท 
    6) ฮาร์ดดิส บันทึกภาพ ขนาด 4TB จ านวน 
2 อันๆ ละ 5,590 บาท ตั้งไว ้11,180 บาท  
    7) Gigabit Hub switch 16 ช่อง 10/100/ 
1000 จ านวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 4,500 บาท  
    8) ค่าแรงและอุปกรณ์ติดตัง้ ตั้งไว้
ไว ้21,000 บาท 
 
 

               



                        ผด 02/1 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
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