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บัญชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

                    
                    

    



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการ
เฉลิมพระเกียรต ิ
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดังานโครงการเฉลิมพระ
เกียรตติามวาระและในโอกาสต่าง ๆ  

300,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดังานโครงการวันส าคัญของ
ทางราชการ เช่น วันปิยะมหาราช วันเฉลิม
พระชนมพรรษา ฯลฯ การอ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชนท่ีเข้าร่วมงานรัฐพิธี
และพระราชพิธีต่างๆ รวมทั้งจ่ายเป็นค่า 
 พวงมาลา ช่อดอกไม ้ค่าพวงมาลัย กระเช้า
ดอกไม ้ส าหรับร่วมพิธีการทีส่ าคญัของทาง
ราชการร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นตามวาระ

และโอกาสต่างๆ   
 

30,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

 1                                                                             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  02                                             
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการด าเนินกิจการสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลหินเหล็กไฟ 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการด าเนินกิจการสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลหินเหล็กไฟ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร.
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณใน
การศึกษาดูงาน ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะและอื่น ๆ ท่ี
จ าเป็นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง และจ าเป็นในการด าเนินงาน )      

30,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพศหกรรม 
หลักสูตร ขนมไทยเพื่อการค้า 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม 
อาชีพศหกรรม หลักสูตร ขนมไทยเพื่อการค้า 
โดยมีค่าใช้จ่ายค่ เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากรวิทค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มและอื่นๆ  ท่ีจ าเป็นแก่ผู้เข้าร่วม
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและจ าเป็น
ในการด าเนินงานตามรายละเอียดในโครงการ  

10,000 อบต. 
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

2                                                                                        



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                               ผด  02                                             
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้รื่อง 
อาชีพศิลปกรรม หลักสตูร ข้อมือสวย 
ด้วยยางยึดหลากส ี
 
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอาชีพศิลปกรรม 
หลักสตูร ข้อมือสวยด้วยยางยดึหลากส ี
โดยมีคา่ใช้จ่าย เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่า
สมนาคณุวิทยากรวิคา่อาหารคา่คค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่มแก่ผูเ้ข้าร่วมโครงการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและจ าเปน็ในการ
ด าเนินงานตามรายละเอียดในโครงการ  
 
 
 
 
  

10,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

3 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  02                                             
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้รื่อง 
อาชีพอุตสาหกรรม  
หลักสตูร สิ่งประดิษฐ์จากผ้า 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอาชีพอุตสาหกรรม 
หลักสตูร สิ่งประดิษฐ์จากผ้า 
โดยมีคา่ใช้จ่าย เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่า
สมนาคณุวิทยากรวิคา่อาหารคา่คค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่มแก่ผูเ้ข้าร่วมโครงการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและจ าเปน็ในการ
ด าเนินงานตามรายละเอียดในโครงการ  
 
     
 
 
 

10,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

      4                                                                                
                                                                                       



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  02                                             
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพสตร ี
ในต าบลหินเหล็กไฟ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
พัฒนาศักยภาพสตรีในต าบลหินเหล็กไฟ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่า
สมนาคณุวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณในการศึกษา 
ดูงาน ค่าที่พัก ค่าพาหนะและอื่น ๆ ที่จ าเป็น
แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง และจ าเป็นในการด าเนนิงาน ตาม
รายละเอียดของโครงการปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน   
     
 

15,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

5                                                                                        
 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                         บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                  ผด  02                                             
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการพัฒนาศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนพิการในต าบลหินเหล็กไฟ 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
พัฒนาศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิารในต าบล
หินเหล็กไฟ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าจัดฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับคนพกิาร ค่าวัสดุ
ส านักงาน ค่าซ่อมวัสดุอุปกรณ์ภายใน
ศูนย์ฯ ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร ฯลฯ     
  
 
 
 
 
 
 

130,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

6 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                       
                                                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                 ผด  02                                             

    แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
ฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้ สู ง อ ายุ  โ ด ยมี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย  เ ช่ น  ค่ า วั ส ดุ
อุปกรณ์  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณ
ในการศึกษาดูงาน ค่าที่พัก ค่าพาหนะและ
อื่น ๆ ที่จ าเป็นแก่ผู้ เข้าร่วมโครงการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นในการ
ด าเนินงานตามรายละเอียดในโครงการ  
 
 
 

20,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

      7 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 
                                                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                   ผด  02                                             

    แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการฝึกอบรมให้ความรู ้
ด้านสุขภาพ ในผู้สูงอายุแบบองค์รวม 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ดา้นสุขภาพ ในผู้สูงอายุ
แบบองค์รวมโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
วัสดุอุปกรณ ์ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าอาหาร  
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของ
สมนาคณุในการศึกษาดูงาน ค่าที่พัก ค่า
พาหนะและอื่น ๆ ที่จ าเป็นแก่ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และ
จ าเป็นในการด าเนินงาน ตามรายละเอียดของ
โครงการ   
 
     

30,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

8 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด  02                                                                                                            
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานงบกลาง 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  
ที่มีสิทธิและคุณสมบัตคิรบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552   

16,000,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยความพิการและ
ทุพพลภาพ ในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบล
หินเหล็กไฟท่ีมีสิทธิและคณุสมบัตคิรบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ทึ่ก าหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แกไ้ข
เพิ่มเตมิถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559  

4,000,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

9 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                                           บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                     ผด.2 
                                         แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                  

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานงบกลาง 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์
 

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้ปุวยเอดสท์ี่แพทย์
รับรองและได้ท าการวินิจฉัยแล้ว และได้
ด าเนินการขึ้นทะเบียนไว้กับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

84,000 
 

อบต.      
หินเหล/็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

10 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                                         บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                     ผด.2 
                                         แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                  

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานงบกลาง 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ีต าบล 
หินเหล็กไฟ 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลกัประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ีต าบล 
หินเหล็กไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400,000 
 

อบต.      
หินเหล/็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

11 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 
                                                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจดัการแข่งขันทักษะเตรยีม
ความพร้อมส าหรับเด็กปฐมวยั 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
จัดการแข่งขันทักษะเตรียมความพร้อมส าหรับ
เด็กปฐมวัย เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์เงินหรือของรางวัลส าหรบัการ
แข่งขัน เป็นต้น   

10,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการจดักิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการให้แก่เด็กปฐมวยั 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟให้เกิด
การเรียนรู้และให้มีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมตาม
วัย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปูายโครงการ เป็นต้น  

5,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการจดักิจกรรมอบรมส่งเสรมิ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีต าบล
หินเหล็กไฟ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
จัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม/พัฒนาเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ีต าบลหินเหล็กไฟ เช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปูายโครงการ เป็นต้น 

10,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

12 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 
                                                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการฝึกอบรมด้านการเสริมสรา้ง
คุณธรรมจริยธรรม 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
ฝึกอบรมด้านเสริมสร้าง คณุธรรมคุณธรรม
จริยธรรม ให้กับบุคลากร เช่น ค่าปูาย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ ์เป็นต้น   

1,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

5 โครงการฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษา
สร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
ฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษาสรา้งปัญญาให้เด็ก
และเยาวชน เช่น ค่าวัสด ุเครื่องเขียน และ
อุปกรณ ์ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่ากระเปา๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ
ในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าสมนาคณุวิทยากรค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพักพัก
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม เป็นต้น 

30,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

13 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                                บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 
                                                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรครู/
บุคลากรทางการศึกษา/และศึกษา 
ดูงาน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพในการปฏบิัติงานของบคุลากรครู/
บุคลากรทางการศึกษา/และศึกษาดูงาน เช่น ค่าวัสดุ
วั เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ ์ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ
ในการดูงาน ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากรค่าอาหาร ค่าเช่าที่พักค่าใช้จา่ยอื่นที่จ าเป็นใน
การฝึกอบรม เป็นต้น   

20,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

7 โครงการเฝูาระวังและส่งเสริมการ
พัฒนาการเด็กปฐมวยั โดยใช้คู่มือ 
DSPM 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการอบรม
ส่งเสริมการเฝูาระวังและส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้คู่มือ DSPM  เช่น ค่าวัสดุและอุปกรณ์อุ
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารวิทยากร ค่าใช้จา่ยอืน่ที่จ าเป็นใน

การฝึกอบรม เป็นต้น   

10,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

14                                                                                         



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 
                                                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
 

   - เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลัก
ส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา
เป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหิน
เหล็กไฟ จ านวน 6 ศูนย ์อัตราคน
ละ 20 บาท จ านวน 260 วัน จ านวน1,450,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา
เป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ จ านวน 6 ศูนย์ จัดสรรส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (อาย ุ2-5 ปี) อัตราคนละละ 1,700 บาท/
ปี จ านวน 500,000 บาท 
 
 

2,220,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

15 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 
                                                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

     - เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นค่าหนังสือเรียน อัตรา
คนละ 200บาท /ป ีจัดสรรส าหรบัเด็กปฐมวัย 
(อาย ุ3-5 ปี) จ านวน 40,000 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิก
หักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นค่าอุปกรณก์าร
เรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป ีจัดสรรส าหรับ
เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) จ านวน 40,000 บาท 

               

16 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 
                                                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

     - เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิก
หักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน
นั อัตราคนละ 300 บาท/ป ีจัดสรรส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (อาย ุ3-5 ปี) จ านวน 60,000 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิก
หักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นค่ากจิกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน อัตราคนละ 430 บาท/ป ีจัดสรร 

               

17                                                                                      



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 
                                                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ส าหรับเด็กปฐมวยั (อาย ุ3--
5 ปี) จ านวน 80,000 บาท 
เบิก   - เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณจดัสรรในการ
เบิกหักผลักส่งเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารใน
นามของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท  
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 
                                                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 ค่าอาหารเสริม (นม) 
 

   (1) จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานจ านวน 2,300,000 บาท 
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้แก่
เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) จ านวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรยีนบ้าน 
วังโบสถ์ ,  โรงเรียนบ้านหนองตะเภา,โรงเรยีน
บ้านหนองคร้า,โรงเรียนบ้านหนองซอ,โรงเรียน
บ้านหนองเหียง,โรงเรียนอนุบาลหัวหิน เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียน  
เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษา ปีท่ี 1 –6 ปี 
จ านวน 260 วัน 
 

2,890,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 
                                                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

     - 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จ านวน6 แห่ง  
จ านวน 590,000  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสรม (นม) ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหิน
เหล้กไฟ จ านวน 6 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวังโบสถ์,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา, 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า 
,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ, ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองเหียง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาลหัวหิน เป็นเวลา 260 วัน  
 

               

20        



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 
                                                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน 
 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเกบ็ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน ขนาด 4.00 * 
6.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ พร้อม
ติดตั้งปูายประชาสมัพันธ์โครงการ  1 ปูาย  
 

275,500 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
อนุบาล 
หัวหิน 

 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

11 โครงการต่อเติมหลังคากันสาด พรอ้ม
งานเทพ้ืนลาน คสล. บริเวณด้านหน้า
อาคารเรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองตะเภา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่อเติมหลังคา  ขนาด  
151.95 ตารางเมตร กันสาด พร้อมงานเทพื้น
ลาน คสล. บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนองตะเภา 
 
 
 

266,800 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
หนองตะเภา 

กอง 
การศึกษาฯ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 
                                                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม                                                                                        
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจดัการแข่งขันกีฬาเด็กและ
เยาวชนต าบลหินเหล็กไฟ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน หรือ
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเด็กและเยาวชนเข้า
แข่งขัน  เช่น ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่ง
ขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ประจ าสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการ
แข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่า
ปูายทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน ค่าโล่หรอืถ้วย
รางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าพิธีเปิด-ปิดการ
แข่งขันกีฬา ค่าเวชภณัฑ์และอุปกรณ์
เวชภัณฑ ์ค่าชุดกีฬา เป็นต้น  
 
 

50,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 
                                                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม                                                                                        
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการจดัการแข่งขันกีฬาประชาชน
หรือค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้า
แข่งขัน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนหรือค่าใช้จ่ายใน
การส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน  เช่น ค่าเช่าหรือค่า
เตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กฬีากีฬา
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจ าสนามสนาม
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จดัการแข่งขันกีฬากีฬา
ค่าตอบแทนกรรมการตดัสิน ค่าปาูยทีม
ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือ
ของรางวัล ค่าพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา  
ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณเ์วชภัณฑ ์ค่าชุด
กีฬา เป็นต้น   
    
 

50,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

23 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 
                                                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม                                                                                        
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการจดักิจกรรมซึ่งเป็นวันส าคัญ
ทางศาสนา  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นวันส าคญัทางศาสนาหรือประเพณีที่
ส าคัญ หรือค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่พุทธ
ศาสนา เช่นวันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา  
วันอาสาฬหบูชาฯลฯ  

20,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

4 โครงการจดักิจกรรมอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีไทย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์ วันส าคัญทางประเพณีไทย
ต่าง ๆ  เช่น ค่าวัสด ุอุปกรณ์รดน้ าด าหวัผู้สูงอายุและ
สรงน้ าพระ เงินหรือของรางวัลในการแข่งขัน/การ
ประกวด ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดงาน เช่น ค่าเครื่องเสียง 
เต็นท์        

10,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

24                                                                                     



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                         บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 
                                                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25634                                                  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม                                                                                        
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการจดังานประเพณีวันลอย
กระทง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
จัดงานประเพณลีอยกระทง เช่น เงิน
รางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่ง
สถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปดิ 
วัสด ุเครื่องเขียน และอุปกรณ ์ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่าง ๆ ค่าเครื่องเสียง ค่าประดับไฟ ฯลฯ  
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 
                                                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม                                                                                        
แผนงานการเกษตร 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ ตามปนิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.พระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร ี
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายส าหรับค่าจดัซื้อวัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ยาต่างๆ วัสดุอุปกรณ ์และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
โครงการฯ ฯลฯ     
 

120,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม 
การเกษตร 

            

        26                                                                                                                                                                    
                                                                                              



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด 2 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการแปลงเกษตรผสมผสานโดย
ยึดแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนิน
โครงการแปลงเกษตรผสมผสานโดยยึด
แนวทางพระราชด ารเิศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ   

50,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม 
การเกษตร 

            

2 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยั 
จากโรคพิษสุนัขบา้ ตามปนิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.พระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟูาจุฬาภรณ์วลยัลักษณ์ อัครราชกมุาร ี

เพื่อจ่ายส าหรับค่าจดัซื้อวัคซีนปูองกันโรค 
พิษสุนัขบ้า ยาต่างๆ วัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
โครงการ 

120,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม 
การเกษตร 

            

3 โครงการอบรมการจัดการศัตรูพืช 
ที่เหมาะสม 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมการการจัดการศัตรูพืช 
ที่เหมาะสม เช่น ค่าสมนาคณุวิทยกรกรา
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
ฝึกอบรม ฯลฯ      

20,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

                                                                                                       27 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด 2 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการอบรมการจัดการศัตรูพืช 
ที่เหมาะสม 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนิน
โครงการอบรมการจัดการศัตรูพืชที่
เหมาะสม ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม 
การเกษตร 

            

                                                                                                                28 
 
                                                                                           



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด 2 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม 
การท่องเที่ยว ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

29 
                                                                                             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการก่อสร้างห้องน้ า-ส้วม 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งห้องน้ า-ส้วม 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
ส าหรับประชาชนผูม้าติดต่อราชการและ 
เจ้าหน้าท่ีของ อบต.หินเหล็กไฟ จ านวน 1 
หลัง ขนาด 5x8 เมตร ไม่น้อยกว่า 8 ห้อง 
สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลหินเหล็กไฟ  พร้อมตดิตั้งปูายโครงการ 
จ านวน 1 ปูาย 
 

 
 
 
 

780,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

30 
                                                                                             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก  
อบต.หินเหล็กไฟ สมาชกิสภา อบต. 
หินเหล็กไฟ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการเลือกตั้งนายก อบต. 
หินเหล็กไฟ สมาชิกสภา อบต.หินเหลก็ไฟ ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด (กรณีครบวาระ  
ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งว่างแลกรณ ีคณะกรรมการการ
เลือกตั้งสั่งให้มกีารเลือกตั้งใหม ่และกรณอีืน่ๆ) อีกทั้งให้
ความร่วมมอืในการประชาสัมพนัธ์ การรณรงค ์หรือการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประขาชนให้ทราบถึงสทิธแิละหน้าที ่และ
การมสี่วนร่วมทางการเมืองในการเลอืกตั้ง โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที ่ค่าวัสด ุเครื่องเขยีน อุปกรณ ์ค่า

ถ่ายเอกสารเค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือห
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณสม
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวืทยากรวิทยา

ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าปูายโครงการ ค่าปูาย
ประชาสัมพนัธ์ปค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็นจ าเป็ฯลฯ ส าหรับการจัดท าโครงการ 

1,500,000 
 

อบต. 
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             

31 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการแผนปฏิบตัิการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ อบต. 
หินเหล็กไฟ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแผนปฏิบัติ
การปูองกันและปราบปรามการทจุริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ เช่น ค่า
วัสดุวัสดุอุปกรณ ์เครื่องเขียน ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าหนังสือ ส าหรับผูเ้ข้ารบัการ
ฝึกอบรมฝึค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯ      

20,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

5 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
บุคคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ เช่น ค่าวัสด ุอุปกรณ ์เครื่อง
เขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือ ส าหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเปน็ ฯลฯ   

20,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

32 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ เช่น ค่าวัสด ุอุปกรณ ์เครื่อง
เขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือ ส าหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเปน็ ฯลฯ  
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

33 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                              
                                                                                              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    

 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการเพิม่พูนความรู ้พัฒนา
ทักษะ และพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร  สมาชิก    
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น า
ชุมชน และบคุลากรองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
สัมมนา เช่น ค่าวัสด ุอุปกรณ ์เครื่องเขียน ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือส าหรับผู้เขา้รับการ
ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯ ส าหรบั
ผู้บริหาร สมาชิกสภา  อบต. ผู้น า พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
 
 
 
 

100,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

34 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ินโดยการจัดท า
หรือปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินและการจัดท าฐานข้อมลูในการ
จัดเก็บภาษีท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้าง ตามที่
กฏหมายก าหนด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับค่าวัสด ุเครื่องเขียนและอปุกรณ ์ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าคัดส าเนา ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการในการ
ส ารวจภาคสนาม เขียนแผนที่แมบ่ท เขียน
และปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สิน ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการอบรม เพิ่มพูน
ความรู้แก ่ผู้เกี่ยวข้อง      

50,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองคลัง             

35 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                              
                                                                                              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                               ผด  2    

 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร 
และทรัพยส์ินอ่ืน หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
ตะเภา 
 

เพื่อจ่ายเป็น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
ก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารและทรพัย์สินอื่น 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา  -ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 8.00 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

36 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัดและ
สร้างหลักหมุดทีด่ิน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ
หลักหมดุรังวัดที่ดินค่าหมุดทีด่ิน คา่เจ้าหน้าท่ี
รังวัด และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรังวัด
ที่ดิน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

37 
                                                                                             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะ
อินทรีย์ในครัวเรือน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือน การศึกษาดูงาน ฯลฯ  
 

30,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

2 โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนิน
โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ    

5,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

3 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาต้นไม้
ที่ด าเนินโครงการปลูกไปแล้วท่ัวทุกพ้ืนท่ี   

10,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

4 โครงการก าจดัผักตบชวาและวัชพชื
ในแหล่งน้ าสาธารณะในเขตพื้นท่ี
ต าบลหินเหล็กไฟ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนิน
โครงการก าจดัผักตบชวาและวัชพชืในแหล่งน้ า
สาธารณะในเขตพื้นท่ีต าบลหินเหล็กไฟ 
 

50,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

38 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ท้องถิ่น สร้างปุา รักษ์น้ า 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนิน
โครงการท้องถิ่น สร้างปุา สร้างน้ า    

20,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

6 โครงการสวนสาธารณะ/สวนหย่อม
เฉลิมพระเกียรต ิ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนิน
โครงการสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเฉลมิพระ
เกียรตฯิ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งาน
อนุรักษ์แหล่งน้ าและปุาไม ้ 
 

40,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

7 โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ-สถ.) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนิน
โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
 

10,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

39 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินงาน
และให้แก่ผู้ทีเ่ข้าร่วมโครงการในการจัด
กิจกรรมรณรงค ์การประชุม หรือ
ฝึกอบรม ฯลฯ  เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

40 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ   
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัตั้งจุดบริการ/จุด
ตรวจร่วมในการปูองกันและลดอบุัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่       

50,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานปูองกัน) 

            

2 โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมฝึกซ้อม
แผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเพ่ิม
ทักษะการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้แก่เจ้าหน้าที่งานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย และผู้เกี่ยวข้อง      

40,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานปูองกัน) 

            

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม 
 อปพร. 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียก อปพร.ที่
ผ่านการฝึกอบรมแล้วมาอบรมทบทวน
ประจ าเดือนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ   

12,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานปูองกัน) 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
เจ้าหน้าท่ีปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และเจา้หน้าท่ีประจ าศูนย ์เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์เครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
หนังสือ ส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯ   

60,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด 
(งานปูองกัน) 

            

5 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติ
อาสาภัยพิบตัิประจ าองค์การบรหิาร
ส่วนต าบล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 
 

100,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด 
(งานปูองกัน) 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 เงินอุดหนุนเอกชน 
 
 

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อจัดท า
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมูล่ะ 
20,000 บาท ( 3 โครงการ/หมู่บ้าน) จ านวน 
16 หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

320,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

43 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 
                                                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
 

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) จ านวน 6 โรงเรียน 
   (1) อุดหนุนส าหรับสนบัสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 6 โรงเรียน  
ตั้งไว้ 4,950,000 บาท คือ โรงเรียนบ้านวังโบสถ,์
โรงเรียนบ้านหนองตะเภา,โรงเรียนบ้านหนองคร้า,
โรงเรียนบ้านหนองซอ,โรงเรียนบ้านหนองเหียง,
โรงเรียนอนุบาลหัวหิน  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนนุอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จ านวน 6 โรงเรียน อัตรา 

คนละ 20 บาท จ านวน 200 วัน  

4,950,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

                                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
      ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานการพาณิชย์ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 เงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมภิาค 
สาขาปราณบุร ี
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตประปาและอุปกรณ์
ภายในต าบลซ่ึงเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาปราณบุรี ค่าจ้างเหมาเดินท่อ
ประปาและอุปกรณ์ประปา ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์ งานกิจการประปา โดยมีรายการ
ดังน้ี  
   1. โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค  
ซอยห้วยโดด-สวนน้ า หมู่ท่ี 2บ้านวังโบสถ์ 
จ านวน 250,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตประปาภูมิภาค 
 ซอยห้วยโดด-สวนน้ า หมู่ท่ี 2บ้านวังโบสถ์ 
ต าบลหินเหล็กไฟ ขยายเขตประปา ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 น้ิวระยะทาง 500 เมตร 

1,230,000 
 

ม.2 
 

กองช่าง             
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

                                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
      ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานการพาณิชย์ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค  
ซอยห้วยโดด 1 หมู่ท่ี 2 บ้านวังโบสถ์ 
จ านวน 500,000 บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตประปาภูมิภาค 
ซอยห้วยโดด 1 หมู่ท่ี 2 บ้านวังโบสถ์ 
ต าบลหินเหล็กไฟ ขยายเขตประปา ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 น้ิว  ระยะทาง 1,000 เมตร  
   3. โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค  
ซอยห้วยโดด 2 หมู่ท่ี 2 บ้านวังโบสถ์ 
จ านวน 480,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตประปาภูมิภาค  
ซอยห้วยโดด 2 หมู่ท่ี 2 บ้านวังโบสถ์ 
ต าบลหินเหล็กไฟ ขยายเขตประปาขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 น้ิวนิระยะทาง 830 เมตร   
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                            บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

                                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
      ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานเคหะและชมุชน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 เงินอุดหนุนการไฟฟูาส่วนภมูิภาค 
สาขาหัวหิน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขนาดหม้อ
แปลงและขยายเขตระบบไฟฟูาและอุปกรณ ์
ไฟฟูา ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของการไฟฟูา ค่าจ้าง
เหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไ์ฟฟูาเพิ่มเตมิ 
ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรัปรุงระบบไฟฟูา 
การเพิ่มก าลังไฟฟูา การขยายเขตไฟฟูา  บ ารุง 
รักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟูาและอุปกรณ์
ภายในต าบล ฯลฯ โดยมีรายการ ดังนี้ 
1.โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า  
ซอยผู้ช่วยน้อย  หมู่ 4 บ้านหนองตะเภา 
ระยะทาง 300 เมตร จ านวน 100,000 บาท 
 

550,000 อบต. 
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 
 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                                                                                              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

                                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
      ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานเคหะและชมุชน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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.โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า  
ซอยอ านวยผล 3/1  หมู่ 9 บ้านขอนทอง 
ระยะทาง 120 เมตร  จ านวน 60,000 บาท 
3.โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า  
ซอยอ านวยผล 4/2  หมู่ 9 บ้านขอนทอง 
ระยะทาง 230 เมตร  จ านวน 120,000 บาท 
4.โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า  
ซอยไร่แลนด์ 4  หมู่ 9 บ้านขอนทอง 
ระยะทาง 150 เมตร  จ านวน 70,000 บาท 
5.โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า  
ซอยเจรญิ  หมู่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ 
ระยะทาง 400 เมตร  จ านวน 200,000 บาท 
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