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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

เฉลิมพระเกียรติ 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงานโครงการเฉลิมพระ
เกียรติตามวาระและในโอกาสต่าง ๆ  
เพ่ือแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ฯลฯ   

300,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ 
 

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

50,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

                                                                                  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ควบคุมโรคต่าง ๆ และเตรียมความ
พร้อมการแก้ไขโรคติดต่ออุบัติใหม่
ให้แก่ประชาชน 
 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินงาน
จัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา จัดกิจกรรม
รณรงค ์เช่น ค่าเอกสาร คู่มือ วัสดุอุปกรณ์
เคร่ืองเขียน อาหาร  อาหารว่างและเครื่องด่ืม  
ค่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆทีจ่ าเป็น ฯลฯ     

20,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
โรคเอดส ์
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินงาน
จัดฝึกอบรม อบรม ประชุม สัมมนา จัด
กิจกรรมรณรงค ์เช่น ค่าเอกสาร คู่มือ วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องเขียนอาหาร  อาหารว่างและ
เครื่องด่ืม ค่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะ  
ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จ าเป็น ฯลฯ      
 
 
 

20,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

                                                                                        บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  02                                             
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการด าเนินกิจการสภาเด็กและ

เยาวชนต าบลหินเหล็กไฟ 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการด าเนินกิจการสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลหินเหล็กไฟ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว ิค่าอาห
ค่าอาหารวา่งและเครื่องด่ืม ค่าของสมนาคุณใน
การศึกษาดูงาน ค่าที่พัก ค่าพาหนะและอื่น ๆ ที่
จ าเป็นแก่ผู้เขา้ร่วมโครงการ และคา่ใชจ้่ายอื่นที่
เก่ียวข้อง และจ าเป็นในการด าเนินงาน )      

50,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

4 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้เรื่องอาชีพ
ศิลปกรรม หลักสูตร กัดกระจกเป็น
ลวดลายต่าง ๆ 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้เรื่องอาชีพศลิปกรรม หลักสูตร กัด
กระจกเป็นลวดลายต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่าย
ค่ เช่น  ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากรวิท
ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเครื่องด่ืมและ
อื่นๆ  ที่จ าเป็นแก่ผู้เข้ารว่มโครงการ และ
ค่าใชจ้่ายอื่นที่เก่ียวข้องและจ าเป็นในการ
ด าเนินงานตามรายละเอียดในโครงการ  
 
 
 
 

30,000 อบต. 
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

                                                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  02                                             
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

อุตสาหกรรมในครอบครัว  
หลักสูตร ท าเสื้อยืดผ้าบาติก 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้อุตสาหกรรมใน
ครอบครัว หลักสูตรท าเสื้อยืดผ้าบาติก โดยมี
ค่าใช้จ่าย เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม และอื่น ๆ ที่จ าเป็นแก่ผู้เข้าร่วม
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและ
จ าเป็นในการด าเนินงานตามรายละเอียดใน
โครงการ      
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

4 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

                                                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                               ผด  02                                             
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

หลักสูตร ช่างตัดผมสุภาพบุรุษ 
(ตัดผมนักเรียนทรงพ้ืนฐาน) 
 
 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพบริการ หลักสูตรช่างตัดผม
สุภาพบุรุษ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากรวิค่าอาหารค่าค
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมแก่ผู้เข้าร่วม
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและ
จ าเป็นในการด าเนินงานตามรายละเอียดใน
โครงการ  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

20,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

5 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

                                                                                        บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  02                                             
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ในต าบลหินเหล็กไฟ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพสตรีในต าบลหินเหล็กไฟ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม ค่าของสมนาคุณในการศึกษา 
ดูงาน ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะและอื่น ๆ ที่จ าเป็น
แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เก่ียวข้อง และจ าเป็นในการด าเนินงาน ตาม
รายละเอียดของโครงการปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน   
     
 
 
 
 
 

30,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

      6                                                                                 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

                                                                                       
                                                                                       บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                  ผด  02                                             

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

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

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

คนพิการในต าบล 
หินเหล็กไฟ 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
พัฒนาศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการในต าบล
หินเหล็กไฟ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าจัดฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ค่าวัสดุ
ส านักงาน ค่าซ่อมวัสดุอุปกรณ์ภายใน
ศูนย์ฯ ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร ฯลฯ     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

7 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

                                                                                       
                                                                                       บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                 ผด  02                                             

    แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

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

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ส่งเสริมสุขภาพและการส่งเสริมอาชีพ
ส าหรับส าหรับผู้สงูอายุ 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการดูงาน
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและ
การส่งเสริมอาชีพส าหรับผู้สูงอายุในต าบลหิน
เหล็กไฟ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากรวิค่ค่าอาหารทย
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าของสมนาคุณ
ในการศึกษาดูงาน ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะและ
อื่น ๆ ที่จ าเป็นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นในการ
ด าเนินงานตามรายละเอียดในโครงการ  
 
 
 
 
 
 

130,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

       8                                                                                 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 
                                                                                       บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                   ผด  02                                             

    แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

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

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ในบริบท "โรงเรียนผู้สูงอายุ" 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โรงเรียน
ผู้สูงอายุ" โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าของ
สมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าท่ีพัก ค่า
พาหนะและอื่น ๆ ที่จ าเป็นแก่ผู้เข้าร่วม
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
จ าเป็นในการด าเนินงาน ตามรายละเอียดของ
โครงการ   
 
     
 
 
 
 

130,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

9 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด  02                                                                                                            
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

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

9,820,400 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยความพิการและ
ทุพพลภาพ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หินเหล็กไฟที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ทึ่ก าหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2553 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559  
 
 
 

2,371,200 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

10 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

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

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค
. 

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

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์
รับรองและได้ท าการวินิจฉัยแล้ว และได้
ด าเนินการข้ึนทะเบียนไว้กับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66,000 
 

อบต.      
หินเหล็/กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

11 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

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

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ความพร้อมส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
จัดการแข่งขันทักษะเตรียมความพร้อมส าหรับ
เด็กปฐมวัย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ เงินหรือของรางวัลส าหรับการ
แข่งขัน เป็นต้น   

12,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือ 
ส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่าน 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่านให้กับ
ประชาชน ให้มีที่อ่านหนังสือประจ า
หมู่บ้าน สามารถเข้าถึงหนังสือได้ง่าย  
และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมถึง
สร้างโอกาสการเข้าถึงหนังสือของ
ประชาชน เช่น ป้ายที่อ่านหนังสือท้องถ่ิน  
รักการอ่าน ป้ายประชาสัมพันธ์รับบริจาค
หนังสือ จัดซื้อชั้นวางหนังสือ เป็นต้น  
 
 
 

5,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

12 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

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

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

พัฒนาการให้แก่เด็กปฐมวัย 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟให้เกิด
การเรียนรู้และให้มีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมตาม
วัย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ เป็นต้น  

5,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

4 โครงการจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริม
พัฒนาเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ต าบล
หินเหล็กไฟ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
จัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม/พัฒนาเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนที่ต าบลหินเหล็กไฟ เช่น ค่า
วิทยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ เป็นต้น 

10,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

5 โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้และ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้
และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ส่งเสริมการจัดให้มี
แหล่งเรียนรู้ชุมชนในพื้นที่ต าบลหินเหล็กไฟ 
เช่น ค่าป้ายศูนย์การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ ป้าย
ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ เป็นต้น    
 
 
 
 

5,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

13 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

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

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

คุณธรรมจริยธรรม 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมด้านเสริมสร้าง คุณธรรมคุณธรรม
จริยธรรม ให้กับบุคลากร เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น   

1,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

7 โครงการฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษา
สร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาให้เด็ก
และเยาวชน เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิง่ที่ใช้บรรจุเอกสาร
ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ
ในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพักพัก
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม เป็นต้น 
 
 
 
 

75,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

14 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

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

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

การปฏิบัติงานของบุคลากรครู/
บุคลากรทางการศึกษา/และศึกษา 
ดูงาน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรครู/
บุคลากรทางการศึกษา/และศึกษาดูงาน เช่น ค่าวัสดุ
วั เคร่ืองเขียน และอุปกรณ ์ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบ้รรจุ
เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ
ในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากรค่าอาหาร ค่าเช่าที่พักค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นใน
การฝึกอบรม เป็นต้น   

25,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

9 โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมการ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช้คู่มือ 
DSPM 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรม
ส่งเสริมการเฝ้าระวังและส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้คู่มือ DSPM  เช่น ค่าวัสดุและอุปกรณ์อุ
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารวิทยากร ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นใน
การฝึกอบรม เป็นต้น   
 
 
 
 

30,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

15                                                                                         



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

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

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

บริหารสถานศึกษา 
 

   - เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลัก
ส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา
เป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหิน
เหล็กไฟ จ านวน 6 ศูนย์ อัตราคน
ละ 20 บาท จ านวน 260 วัน จ านวน1,412,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา
เป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ จ านวน 6 ศูนย์ จัดสรรส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) อัตราคนละละ 1,700 บาท/
ปี จ านวน 527,000 บาท 
 
 
 
 
 
 

2,269,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

16 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

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

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

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

     - เพ่ือจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการหัก
ผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นค่าหนังสือเรียน อัตรา
คนละ 200บาท /ปี จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ 3-5 ปี) จ านวน 50,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิก
หักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นค่าอุปกรณ์การ
เรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป ีจัดสรรส าหรับ
เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) จ านวน 50,000 บาท 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

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

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

หักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน
นั อัตราคนละ 300 บาท/ปี จัดสรรส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) จ านวน 80,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิก
หักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี จัดสรร 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

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

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-

5 ปี) จ านวน 100,000 บาท 
เบิก   - เพ่ือจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการ
เบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารใน
นามของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จ านวน 50,000 บาท  
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

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

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

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

11 ค่าอาหารเสริม (นม) 
 

   (1) จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจ านวน 2,280,000 บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่
เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) จ านวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้าน 
วังโบสถ ์,  โรงเรียนบ้านหนองตะเภา,โรงเรียน
บ้านหนองคร้า,โรงเรียนบ้านหนองซอ,โรงเรียน
บ้านหนองเหียง,โรงเรียนอนุบาลหัวหิน เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียน  
เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษา ปีที ่1 –6 ปี 
 
 
 
 
 
 
 

2,825,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

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

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  จ านวน 260 วัน จ านวน 6 แห่ง จ านวน 

 545,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จ านวน
6 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ,์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา, 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า 
,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ, ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองเหียง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาลหัวหิน เป็นเวลา 260 วัน  
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

                                                                                      
                                                                                        บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 

                                                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                  
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พฒันาด้านการศึกษาและคุณภาพชวีิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม                                                                                        
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

เยาวชนต าบลหินเหล็กไฟ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน หรือ
ค่าใช้จ่ายในการสง่นักกีฬาเด็กและเยาวชนเข้า
แข่งขัน  เช่น ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่ง
ขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี
ประจ าสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีจัดการ
แข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่า
ป้ายทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน ค่าโล่หรือถ้วย
รางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าพิธีเปิด-ปิดการ
แข่งขันกีฬา ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์
เวชภัณฑ์ ค่าชุดกีฬา เป็นต้น  
 
 
 
 
 

50,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พฒันาด้านการศึกษาและคุณภาพชวีิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม                                                                                        
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

หรือค่าใชจ้่ายในการส่งนักกีฬาเข้า
แข่งขัน 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนหรือค่าใช้จ่ายใน
การส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน  เช่น ค่าเช่าหรือค่า
เตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬากีฬา
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีประจ าสนามสนาม
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขันกีฬากีฬา
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าป้ายทีม
ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือ
ของรางวัล ค่าพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา  
ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่าชุด
กีฬา เป็นต้น   
    
 
 
 
 
 

150,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

23 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พฒันาด้านการศึกษาและคุณภาพชวีิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม                                                                                        
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการจัดกิจกรรมซึง่เป็นวันส าคัญ

ทางศาสนา  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นวันส าคัญทางศาสนาหรือประเพณีที่
ส าคัญ หรือค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่พุทธ
ศาสนา เช่นวันวิสาขบูชาชาวันเข้าพรรษา วัน
อาสาฬหบูชาฯลฯ  

20,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

4 โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์
และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
จัดกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์และสง่เสริมภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน เช่น  ค่าจัดท าโล่หรือประกาศ
เกียรติคุณ ค่าแผ่นพับเผยแพร่เพ่ือการอนุรักษ์
และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ค่าการจัดท า
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น  
   
 
 
 
 

5,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

24 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

                                                                                     
                                                                                         บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    ผด.2 

                                                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                  
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พฒันาด้านการศึกษาและคุณภาพชวีิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม                                                                                        
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ส่งเสริมประเพณีไทย 
 

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

15,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

6 โครงการจัดงานประเพณีวันลอย
กระทง 
 

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

30,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พฒันาด้านการศึกษาและคุณภาพชวีิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม                                                                                        
แผนงานการเกษตร 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปนิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.พระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี 
 

เพ่ือจ่ายส าหรับค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ยาต่างๆ วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
โครงการฯ ฯลฯ     
 

120,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม 
การเกษตร 

            

2 โครงการส ารวจข้ึนทะเบียนและท า
บัตรประจ าตัวสุนัขและแมว 
 

เพ่ือจ่ายส าหรับค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
โครงการฯ ฯลฯ   

50,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม 
การเกษตร 

            

3 โครงการอบรมการจัดการศัตรูพืช 
ที่เหมาะสม 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนิน
โครงการอบรมการจัดการศัตรูพืชที่
เหมาะสม ฯ 
 
 
 
 

20,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม 
การเกษตร 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีถูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พฒันาด้านการศึกษาและคุณภาพชวีิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม                                                                                        
แผนงานการเกษตร 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โครงการผ่าตัดท าหมันสุนัข - แมวไม่มี

เจ้าของ หรือสุนัข – แมวมีเจ้าของที่
ด้อยโอกาสภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 
การด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า 
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อคัรราชกุมาร ี
 ปี 2560-2563 
 
 
 
 

เพ่ือจ่ายส าหรับค่าจัดซื้อ ยาอื่นๆ และวัสดุ
อุปกรณ์ในการท าหมัน รวมทั้งค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ เพ่ือ
ควบคุมปริมาณสุนัข-แมวจรจัดในพ้ืนที่ต าบล
หินเหล็กไฟ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม 
การเกษตร 

            

27 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

                                                                                               
                                                                                              บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด 2 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิต และแปรรูปสับปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พฒันาด้านส่งเสริมรายได้และการผลิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
แผนงานการเกษตร 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ยึดแนวทางพระราชด าริเศรษฐกจิ
พอเพียง 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนิน
โครงการแปลงเกษตรผสมผสานโดยยึด
แนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ   

50,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม 
การเกษตร 

            

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตร 
 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมอาชีพทางการ
เกษตร การศึกษาดูงาน ฯลฯ        

100,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม 
การเกษตร 

            

3 โครงการฝึกอบรมการใช้สมุนไพรเพ่ือ
การเกษตร 
 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมการใช้สมุนไพรเพ่ือ
การเกษตร เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นและ
เก่ียวข้องกับการฝึกอบรม ฯลฯ      
 
 
 

20,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

28 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

                                                                                                
                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด 2 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิต และแปรรูปสับปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พฒันาด้านส่งเสริมรายได้และการผลิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
แผนงานการเกษตร 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดู
งานด้านการเกษตร และวิถีพอเพียง 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษา 
ดูงานด้านการเกษตรและวิถีพอเพียง เช่น  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นและ
เก่ียวข้องกับการฝึกอบรม ฯลฯ        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม 
การเกษตร 

            

29 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

                                                                                           
                                                                                            บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด 2 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิต และแปรรูปสับปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พฒันาด้านส่งเสริมรายได้และการผลิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
แผนงานการศาสนาและนันทนาการ 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ท่องเท่ียว 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม 
การท่องเท่ียว ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             

30 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

เสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 11  
บ้านตอเกตุ 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.59841   
ลองจิจูด 99.84304  
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ  ละติจูด 12.59647   
ลองจิจูด 99.83882 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ  
ต าบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง 546.00 เมตร  
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 2,184 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก 
ข้างละ 0.50 เมตร และติดต้ังป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
 
 
 
 
 
 
 
 

1,456,400 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

31 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

เหล็ก ซอย1 หมู่ที่ 16 บ้านหนองตา
แววพัฒนา 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.58144 
 ลองจิจูด 99.81952 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ  ละติจูด 12.58163 
 ลองจิจูด 99.81722 
 
 
 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย1 หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาแวว
พัฒนา  ต าบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร  
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้าง
ละ 0.20 เมตร   และติดต้ังป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
 
 
 
 
 
 
 
 

673,000  อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

                                                                                           
                                                                                           บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด 2 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

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

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยใจรื่น หมู่ที่ 8  
บ้านหนองเสือด า 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.60827  
ลองจิจูด 99.80036   
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ  ละติจูด 12.60832 
 ลองจิจูด 99.80128 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยใจรื่น หมู่ที่ 8 บ้านหนอง 
เสือด า ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้าง
ละ 0.30 เมตร และติดต้ังป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 
 
 
 
 
 
 

261,600 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

33 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

เหล็ก ซอยชวาทอง หมู่ที่ 6  
บ้านหนองซอ 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.59451    
ลองจิจูด 99.82028 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ  ละติจูด 12.59231   
ลองจิจูด 99.82127 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยชวาทอง หมู่ที่ 6บ้านหนองซอ  
ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 309.00 เมตร 
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,545 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก 
ข้างละ 0.50 เมตร และติดต้ังป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ    
 
 
 
 
 
 
 
 

1,013,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

34 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

เหล็ก ซอยต้นไทร 2 หมู่ที่ 15  
(ช่วงที่ 1) 
ค่าพิกัดจุดเร่ิมต้น
โครงการ ละติจูด 12.56817    
ลองจิจูด 99.91365  
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ  ละติจูด 12.56741    
ลองจิจูด 99.91277 
(ช่วงที่ 2) 
ค่าพิกัดจุดเร่ิมต้น
โครงการ ละติจูด 12.56550   
 ลองจิจูด 99.90834  
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ  ละติจูด 12.56524    
ลองจิจูด 99.90436    

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยต้นไทร 2 หมู่ที่ 15 
 บ้านหนองขอนเหนือ ต าบลหินเหล็กไฟ  
(ช่วงที่ 1) ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 158.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 632 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตร (ช่วงที่ 2) ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 477.00 เมตร 
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 2,385 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตร และติดต้ังป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 
 
 
 
 

1,997,000 
 

อบต. 
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

35 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

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

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยตาหวาน หมู่ที่ 3  
บ้านหนองนกน้อย 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.58379    
ลองจิจูด 99.86340 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด 
โครงการ  ละติจูด 12.58483   
 ลองจิจูด 99.86283  
 
 
 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยตาหวาน หมู่ที่ 3 บ้านหนองนก
น้อย ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หนา 0.
15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 520.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้าง
ละ 0.30 เมตร  และติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1
ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ    
 
 
 
 
 
 
 
 

335,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

36 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

เสริมเหล็ก ซอยเทียนชัย หมู่ที่ 2  
บ้านวังโบสถ์ 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ   ละติจูด 12.59051  
 ลองจิจูด 99.87477 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ    ละติจูด 12.59051  
 ลองจิจูด 99.87408 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยเทียนชัย หมู่ที่ 2  
บ้านวังโบสถ์ ต าบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 65.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 325 ตารางเมตร  ไหล่ทาง 
ลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร และติดต้ัง
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ   
 
 
 
 
 
 
 

212,200 
 

อบต. 
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

37                                                 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

เสริมเหล็ก ซอยปูนจีน หมู่ที่ 1  
บ้านหนองขอน 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ   ละติจูด 12.59616  
 ลองจิจูด 99.88771 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ    ละติจูด 12.59657   
ลองจิจูด 99.88908 
 
 
 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยปูนจีน หมู่ที ่1 บ้านหนองขอนขอน
ต าบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 223.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 892 ตารางเมตร  ไหล่ทางลงหิน
คลุกข้างละ 0.50 เมตร และติดต้ังป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ  
 
 
 
 
 
 
 

589,900 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

38 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

                                                                                               
                                                                                           บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                 ผด 2 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

เหล็ก ซอยพลประเสริฐ 2 หมู่ที่ 13  
บ้านโชคพัฒนา 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.57508   
 ลองจิจูด 99.83435    
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ  ละติจูด 12.57304   
 ลองจิจูด 99.83428 
 
 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยพลประเสริฐ 2 หมู่ที่ 
13 บ้านโชคพัฒนา ต าบลหินเหล็กไฟ   
ผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 225.00 เมตร 
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ไหล่ทาง 
ลงหินคลุกข้างละ 0.20ละเมตร และติดต้ัง
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หินเหล็กไฟ    
 
 
 
 
 

587,000 
 

อบต. 
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

39 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

                                                                                           
                                                                                            บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด 2 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

เหล็ก ซอยพลประเสริฐ หมู่ที่ 13 
บ้านโชคพัฒนา 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.57477   
ลองจิจูด 99.83263     
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ  ละติจูด 12.57475   
ลองจิจูด 99.83182 
 
 
 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยพลประเสริฐ หมู่ที ่13 บ้าน
โชคพัฒนา  ต าบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 84.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 420 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหิน
คลุกข้างละ 0.30 เมตร และติดต้ังป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหิน
เหล็กไฟ    
 
 
 
 
 
 

273,300 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

40 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

                                                                                             
                                                                                            บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             ผด  2 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

เหล็ก ซอยพลอยสว่าง (ต้นไทร)  
หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์ 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ   ละติจูด 12.58849  
 ลองจิจูด 99.87961 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ    ละติจูด 12.58822  ลอ
งจิจูด 99.88208 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยพลอยสว่าง (ต้นไทร)  
หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์ ต าบลหินเหล็กไฟ  
ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 270.00 เมตร 
เหนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร ไหลท่างลง 
หินคลุกข้างละ 0.30 เมตร และติดต้ังป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ   
 
 
 
 
 

706,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

 

41 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

เสริมเหล็ก ซอยพิมพ์ทอง หมู่ที่ 1 
บ้านหนองขอน 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ   ละติจูด 12.57429   
ลองจิจูด 99.89979 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ    ละติจูด 12.57249  
 ลองจิจูด 99.89952 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยพิมพ์ทอง หมู่ที่ 1  
บ้านหนองขอน ต าบลหินเหล็กไฟ  
 ผิวจราจร
กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 198.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 693 ตารางเมตร ไหล่ทางลง
หินคลุกข้างละ 0.10 เมตร และติดต้ังป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ   
 
 
 
 
 
 

447,000 
 
 
 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

42 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

                                                                                             
                                                                                             บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            ผด  2 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

เสริมเหล็ก ซอยเพชรน้ าหน่ึง2- 
เพชรน้ าหน่ึง1 หมู่ที่ 9                         
บ้านขอนทอง 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ  ละติจูด 12.56186    
ลองจิจูด 99.87420    
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ   ละติจูด 12.56180   
 ลองจิจูด 99.87376 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยเพชรน้ าหน่ึง2 - เพชรน้ า
หน่ึง1 หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง  
ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 526.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 2,104 ตารางเมตร ไหล่ทางลง 
หินคลุกข้างละ 0.50 เมตร และติดต้ังป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ   
 
 
 
 
 

1,403,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

43 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

                                                                                           
                                                                                             บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                               ผด  2 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

เหล็ก ซอยยกย่อง หมู่ที่ 2  
บ้านวังโบสถ์ 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ   ละติจูด 12.58646  
 ลองจิจูด 99.87499 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.58653  
 ลองจิจูด 99.87337 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยยกย่อง  
หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์ ต าบลหินเหล็กไฟ  
ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 176.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร  ไหล่ทางลง 
หินคลุกข้างละ 0.50 เมตร และติดต้ังป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ   
 
 
 
 
 

581,800 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

44 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

เสริมเหล็ก ซอยยาใจ หมู่ที่ 13  
บ้านโชคพัฒนา 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.57908   
 ลองจิจูด 99.83806     
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ  ละติจูด 12.57892   
 ลองจิจูด 99.83903 
 
 
 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยยาใจ หมู่ที่ 13 บ้านโชค
พัฒนา ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 107.00  
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 374.50 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้าง
ละ 0.20 เมตร สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ   
 
 
 
 
 
 
 

249,700 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

45 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

เหล็ก ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 14  
บ้านหนองสมอ 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12. 
ลองจิจูด 99.90496  
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ  ละติจูด 1258860    
ลองจิจูด 99.90601 
 
 
 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยร่วมใจ หมู่ที่14 บ้านหนองสมอ
ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 581.00 เมตร 
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 2,943 ตารางเมตร ไหล่ทางลง 
หินคลุกข้างละ 0.50 เมตร และติดต้ังป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ    
 
 
 
 
 
 
 
 

1,898,300 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

46 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

เหล็ก ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 5 
บ้านหนองคร้า 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.62965  
 ลองจิจูด 99.81940 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ  ละติจูด 12.62970   
 ลองจิจูด 99.81823 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยร่วมใจพัฒนา (ต่อจาก
โครงการเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า  
ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 129.00  
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 516 ตารางเมตร ไหล่
ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร และติดต้ัง
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหิน
เหล็กไฟ  
 
 
 
 
 
 

336,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

47 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

เหล็ก ซอยร่วมพัฒนา  
หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.57461    
ลองจิจูด 99.82622 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ  ละติจูด 12.57354   
 ลองจิจูด 99.82616 
 
 
 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ 6 บ้านหนอง
ซอ ต าบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 118.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 590 ตารางเมตร ไหล่ทาง 
ลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร และติดต้ังป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 
 
 
 
 
 
 
 

387,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

48 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

เสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์ 3  
หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.56137  
 ลองจิจูด 99.89130  
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด  12.56091   
ลองจิจูด 99.88946 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์ 3  
หมู่ที่ 9  บ้านขอนทอง ต าบลหินเหล็กไฟ 
ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง 200.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก
ข้างละ 0.30 เมตร และติดต้ังป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ    
 
 
 
 
 
 
 

515,900 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

49 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

                                                                                               
                                                                                             บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

เหล็ก ซอยเลียบถนนบายพาส 
 หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.57308    
ลองจิจูด 99.86200 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ  ละติจูด 12.57431    
ลองจิจูด 99.86293  
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเลียบถนนบายพาส  หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองตะเภา ต าบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง 250.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหิน
คลุกข้างละ 0.20 เมตร และติดต้ังป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
 
 
 
 
 
 
 

643,600 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

50 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

เหล็ก ซอยสามพันนาม – หนอง 
นกน้อย หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.61853   
 ลองจิจูด 99.85396    
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ  ละติจูด 12.61460  
ลองจิจูด 99.85358 
 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยสามพันนาม – หนองนกน้อย 
 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 12 บ้านสามพัน
นาม ต าบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 457.00 เมตร 
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 2,285 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหิน
คลุกข้างละ 0.50 เมตร และติดต้ังป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
 
 
 
 
 
 
 

1,500,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

51 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

เสริมเหล็ก ซอยสุดใจ หมู่ที่ 16  
บ้านหนองตาแววพัฒนา 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.57744    
ลองจิจูด 99.81978    
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ  ละติจูด 12.57754    
ลองจิจูด 99.81880 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยสุดใจ (ต่อจากโครงการเดิม)  
หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาแววพัฒนา ต าบล 
หินเหล็กไฟ  ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 108.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 432 ตารางเมตร  ไหล่ทางลง 
หินคลุกข้างละ 0.20 เมตร และติดต้ังป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
  
 
 
 
 
 
 

281,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

52 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

เหล็ก ซอยหนองเหม 2 หมู่ที่ 5  
บ้านหนองคร้า 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.61667   
 ลองจิจูด 99.83345 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ  ละติจูด 12.61627    
ลองจิจูด 99.83593  
 
 
 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยหนองเหม 2 หมู่ที่ 5  
บ้านหนองคร้า ต าบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 281.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 1,124 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหิน
คลุกข้างละ 0.50 เมตร สร้างตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

744,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

53 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

เสริมเหล็ก ซอยอยู่เจริญ  
หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.57948   
 ลองจิจูด 99.82850     
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ  ละติจูด 12.57898    
ลองจิจูด 99.82928 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยอยู่เจริญ หมู่ที่ 13 
 บ้านโชคพัฒนา ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 127.00 เมตร 
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 444.50 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหิน
คลุกข้างละ 0.20 เมตร และติดต้ังป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ    
 
 
 
 
 
 
 
 

290,000 
 
 
 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

54 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

เสริมเหล็กซอยส าราญรักษ ์ 
(ต่อจากโครงการเดิม)  
หมู่ 8 บ้านหนองเสือด า 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.62088   
ลองจิจูด 99.80854 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ  ละติจูด 12.60241  
 ลองจิจูด 99.80672 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยส าราญรักษ์ (ต่อจากโครงการ
เดิม) หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือด า ต าบลหินเหล็กไฟ
ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 204.00 เมตร 
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 1,020 ตารางเมตร ไหล่ทางลง 
หินคลุกข้างละ 0.50 เมตร และติดต้ังป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ    
 
 
 
 
 
 
 

683,600 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

55 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยป่าสน  
หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้ 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.56668  
ลองจิจูด 99.88922     
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ  ละติจูด 12.57046   
ลองจิจูด 99.88700 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยป่าสน  
หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้  
ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 506.00 
 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 2,530 ตารางเมตร และติดต้ังป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
 
 
 
 
 
 
 
 

798,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

56 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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

27 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยไร่แลนด์ 
2 (ต่อจากโครงการ) หมู่ที่ 8  
บ้านหนองเสือด า 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.59071   
 ลองจิจูด 99.79842 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ  ละติจูด 12.59127    
ลองจิจูด 99.79589 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยไร่แลนด์2 (ต่อจาก
โครงการเดิม) หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือด า  
ต าบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 280.00 เมตร  
หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 1,400 ตารางเมตร  และติดต้ังป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็ก
ไฟ  สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
 
 
 
 
 

439,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

57 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

                                                                                             
                                                                                             บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
28 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย4 

หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.60702    
ลองจิจูด 99.82665  
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ  ละติจูด 12.60486   
 ลองจิจูด 99.82629 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนน
ลูกรัง ซอย 4 หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ  
ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 240.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร สร้างตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43,600 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

58 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

                                                                                              
                                                                                             บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ซอยต้นยาง  หมู่ที่ 3  
บ้านหนองนกน้อย 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.58939   
 ลองจิจูด 99.85702    
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ  ละติจูด 12.59977   
 ลองจิจูด 99.84402 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลูกรัง  
ซอยต้นยาง หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย  
ต าบลหินเหล็กไฟ ช่วงที1่ ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง 500.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ช่วงที ่2 ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,540.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร  พร้อมปรับเกรด
บดอัด และวางท่อระบายน้ า คสล.
ขนาด  0.60 เมตร จ านวน 2 จุด 12 ท่อน แล
ะติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหิน
เหล็กไฟ   
 
 
 
 

1,085,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

59 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

                                                                                             
                                                                                             บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
30 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย

ปิ่นทอง หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือด า 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.59772   
 ลองจิจูด 99.80501   
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ  ละติจูด 12.59349   
 ลองจิจูด 99.80590 
 
 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนหินคลุก  
ซอยปิ่นทอง หมู่8 บ้านหนองเสือด า   
ต าบลหินเหล็กไฟ  
 กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 473.00 เมตร 
 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมปรับเกรดบด
อัด  และติดต้ังป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
 
 
 
 
 
 
 
 

115,800 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

60 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

                                                                                            
                                                                                              บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
31 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก ซอยปาริฉัตร  
หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.57504  
 ลองจิจูด 99.91361      
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.57754    
ลองจิจูด 99.91318 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดตะแกรง
เหล็ก ซอยปาริฉัตรหมู่ที่ 14 บ้านหนอง
สมอ ต าบลหินเหล็กไฟ ขนาดปากภายใน
กว้าง 0.30 เมตร ความลึกท้อง
เฉลี่ย 0.45 เมตรรวมความยาวไม่น้อย
กว่า 293.00 เมตร และติดต้ังป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
  
 
 
 
 
 
 

1,219,700 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

61 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

                                                                                            
                                                                                              บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    

 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร พร้อม
บ่อพักและฝาปิด คสล.ซอยต้นไทร 1 
หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.57150   
 ลองจิจูด 99.90673  
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ  ละติจูด 12.57245   
 ลองจิจูด 99.90667    

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักและ
ฝาปิด คสล. ซอยต้นไทร 1 หมู่ที่ 15  
บ้านหนองขอนเหนือ ต าบลหินเหล็กไฟ 
 วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักและ
ฝาปิด คสล. รวมความยาวไม่น้อย
กว่า 110.00 เมตร และติดต้ังป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
 
 
 
 
 

542,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

62 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร พร้อม
บ่อพักและฝาปิด คสล. ซอยทรัพย์ 
พ่ีน้อง หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.57412    
ลองจิจูด 99.90670    
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.57437    
ลองจิจูด 99.90561 
 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักและ
ฝาปิด คสล. ซอยทรัพย์พ่ีน้อง  
หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ ต าบลหินเหล็กไฟไฟ
วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด  0.30 เมตร พร้อมบ่อพักและ 
ฝาปิด คสล.รวมความยาวไม่น้อย
กว่า 130.00 เมตร และติดต้ังป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
 
 
 
 
 
 

186,700 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

63 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อม
บ่อพัก คสล. และฝาตะแกรงเหล็ก
ปิดบ่อพัก ซอยศาลา หมู่ที่ 9   
บ้านขอนทอง 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.55896    
ลองจิจูด 99.89471    
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ  ละติจูด 12.55825   
ลองจิจูด 99.89398 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเส้
0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. และฝา
ตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก ซอยศาลา หมู่ที่ 9
บ้านขอนทอง  ต าบลหินเหล็กไฟ 
รวมความยาวไม่น้อยกว่า 134.00 เมตร และ
ติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ    
 
 
 
 
 
 
 
 

336,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

64 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อม
บ่อพักคสล. และฝาตะแกรงเหล็กปิด
บ่อพัก ซอยมัชวงศ์ หมู่ที่ 10   
บ้านหนองขอนใต้ 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.57480    
ลองจิจูด 99.88143    
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ  ละติจูด 12.57585    
ลองจิจูด 99.88003 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อ
พัก คสล. และฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อ
พัก ซอยมัชวงศ์ หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอน
ใต้  ต าบลหินเหล็กไฟ รวมความยาวไม่น้อย
กว่า 275.00 เมตร และติดต้ังป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้ายสร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ    
 
 
 
 
 
 
 
 

702,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

65 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

                                                                                              
                                                                                              บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    

 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านมอญ  
หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.59435   
 ลองจิจูด 99.88853 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ  ละติจูด 12.59127    
ลองจิจูด 99.89025 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานซ่อมแซมถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านมอญ หมู่ที่ 1  
บ้านหนองขอน ต าบลหินเหล็กไฟ โดยท าการ
ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม  
กว้าง  5.00 เมตร  ระยะทาง 640.00 เมตร 
 หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 3,200 ตารางเมตร  และติดต้ังป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟไฟ
สร้างตามแบบแปลนขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ   
 
 
 
 
 

765,300 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

66 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ซอยมลเทียน หมู่ที่ 16   
บ้านหนองตาแววพัฒนา 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.57188    
ลองจิจูด 99.82026     
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ  ละติจูด 12.57451    
ลองจิจูด 99.81302 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานซ่อมแซมถนนลูกรัง 
 ซอยมลเทียน หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาแวว
พัฒนา ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 910.00 เมตร 
 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมปรับเกรด 
บดอัดเรียบ และติดต้ังป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย  สร้างตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ   
 
 
 
 
 
 
 
 

138,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

67 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ศาลาคนรักสุขภาพ และก่อสร้าง
ห้องน้ า หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า 
ค่าพิกัดจุดก่อสร้าง
โครงการ ละติจูด 12.62913   
 ลองจิจูด 99.82077 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม
ศาลาคนรักสุขภาพ และก่อสร้างห้องน้ า  หมูท่ี่ 5
ทบ้านหนองคร้า ต าบลหินเหล็กไฟ  ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร และติดต้ัง
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

420,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

68 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานการพาณิชย ์

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

และถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมเจาะ
บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
6 น้ิว ซอยพรสวรรค์ หมู่ที่ 4  
บ้านหนองตะเภา 
ค่าพิกัดจุดก่อสร้าง
โครงการ ละติจูด 12.57513  
ลองจิจูด 99.84989 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญ
และถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมเจาะบ่อบาดาล
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว ซอยพรสวรรค์พ
หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ต าบลหินเหล็กไฟ 
ตขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูงเมตร
สูง 20 เมตร และติดต้ังเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า 
แบบมอเตอร์จมใต้น้ าน้ า
ขนาด 2 แรงม้า 220 V.AC. พร้อมตู้คอนโทรล
และอุปกรณ์ ติดต้ังป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
 
 
 
 
 
 

846,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

                                                                                                                    69 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานการพาณิชย์ 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

และถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมเจาะ
บ่อบาดาล ซอยเลียบบายพาส  
หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา 
ค่าพิกัดจุดก่อสร้าง
โครงการ ละติจูด 12.57270   
ลองจิจูด 99.86049 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างหอถังทรงลูกบอล
พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมเจาะบ่อบาดาล
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว  ซอยเลียบ
บายพาส หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา  ต าบล 
หินเหล็กไฟ ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์
เมตร สูง 12 เมตร และติดต้ังเครื่องสูบน้ า
ไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ าน้
ขนาด 1.5 แรงม้า 220 V.AC. พร้อมตู้
คอนโทรลและอุปกรณ ์ติดต้ังป้ายโครงการ
จ านวน  1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
 
 
 
 
 
 

711,800 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

70 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

                                                                                             
                                                                                              บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    

 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เขา้สู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พฒันาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

 
เพื่อจ่ายเป็น 
    (1) ค่าจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่ทางวิทย,ุโทรทัศน,์
หรือสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ วีดีทัศน์ฯลฯ ฯท ั  
    (2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลการด าเนินงานด า 
 อบต.หินเหล็กไฟ     
    (3) ค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์
ต่างๆ เช่น กิจกรรมของ อบต. กิจกรรมปกป้องสถาบันชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย ์กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ 
 การเผยแพร่ให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน การรณรงค์แก้ไขปัญหาและ
ป้องกันอุบัติเหตุ   
ในช่วงเทศกาล กิจกรรมส่งเสริมด้านการ
ท่องเที่ยว ฯลฯ          
    (4) ค่าจ้างเหมาส ารวจความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ      
    (5) ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เว็ปไซต์รายเดือน และค่า
จดทะเบยีนโดเมนเนมรายป ีของ อบต.หินเหล็กไฟ  
    (6) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร ส านักงาน  
    (7) ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ    

500,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             

71 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

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

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

พิธีการ 
 

เพื่อจ่ายเป็น 
   (1) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการคณะอนุกรรมการ ต้ัง
ไว ้80,000 บาท โดยเบิกจ่ายตามแนวทางหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันที่ 28 กรกฏาคม 2548 เร่ือง การต้ังงบประมาณ
และการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (2) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะ
บุคคล ต้ังไว ้70,000  บาท   
ให้ต้ังงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้
ปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้เงิน
สะสม เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้
อุทิศให้ ดังน้ี ในปีงบประมาณ 2561 มียอดรับ
จริง  75,807,291.97  x  1/100 = 758,029 บาท  
 
 
 
 

150,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             

72 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

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

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

อบต.หินเหล็กไฟ สมาชิกสภา อบต. 
หินเหล็กไฟ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังนายก อบต. 
หินเหล็กไฟ สมาชิกสภา อบต.หินเหล็กไฟ ตามที่
คณะกรรมการการเลือกต้ังก าหนด (กรณีครบวาระ  
ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งว่างแลกรณี คณะกรรมการการ
เลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ) อีกทั้งให้
ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค ์หรือการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประขาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ ์ค่า
ถ่ายเอกสารเค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือห
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณสม
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคณุวืทยากรวิทยา
ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ปค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็นจ าเป็ฯลฯ ส าหรับการจัดท าโครงการ 
 
 
 
 
 

1,500,000 
 

อบต. 
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             

73 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

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

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ปราบปรามการทุจริตของ อบต. 
หินเหล็กไฟ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทจุริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ เช่น ค่า
วัสดุวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าหนังสือ ส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมฝคึ่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น ฯลฯ      
 

30,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             

5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ ์เครื่อง
เขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือ ส าหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น ฯลฯ   
 
 
 

30,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             

74 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

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

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ ์เครื่อง
เขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือ ส าหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น ฯลฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             

75 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

                                                                                              
                                                                                              บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    

 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เขา้สู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พฒันาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7 โครงการเพ่ิมพูนความรู้ พัฒนา

ทักษะ และพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร  สมาชิก    
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น า
ชุมชน และบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
สัมมนา เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ ์เครื่องเขียน ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น ฯลฯ ส าหรับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา  อบต. ผู้น า พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง และผู้ที่
เก่ียวข้อง ฯลฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 

350,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด             

76 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

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

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ทะเบียนทรัพย์สิน 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรงุแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยการจัดท า
หรือปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินและการจัดท าฐานข้อมูลในการ
จัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ตามท่ี
กฏหมายก าหนด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าคัดส าเนา ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการในการ
ส ารวจภาคสนาม เขียนแผนที่แม่บท เขียน
และปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สิน ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการอบรม เพ่ิมพูน
ความรู้แก่ ผู้เก่ียวข้อง      
 
 
 
 

200,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองคลงั             

77 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

                                                                                              
                                                                                              บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                               ผด  2    

 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เขา้สู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พฒันาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 

เพ่ือจ่ายเป็น เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ดูงาน ฯลฯ  
 
 

20,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองคลงั             

10 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
 

เพ่ือจ่ายเป็น 
   -  ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร 
   -  ค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์
ก าหนดการช าระภาษ ี 
   -  ค่าจ้างเหมาบคุคลเพ่ือปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งที่จ าเป็น 
   -  ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ 
 
 
 

80,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองคลงั             

78 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 
                                                                                              บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    

 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เขา้สู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พฒันาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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

1 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรงัวัดและ
สร้างหลักหมุดที่ดิน 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ
หลักหมุดรังวัดที่ดินค่าหมุดที่ดิน ค่าเจ้าหน้าท่ี
รังวัด และค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการรังวัด
ที่ดิน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

79 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

                                                                                             
                                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    

 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เขา้สู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พฒันาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

 
เพ่ือจ่ายเป็น                
   - ค่าจ้างถ่ายเอกสาร หรือค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 
   - ค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
   - ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปเพ่ือช่วยเหลือใน
การปฏิบัติงานของกองช่าง 
   - ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 
 
 

300,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

3 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องจักร เช่น รถ
แบ็คโฮ รถไถ ในการซ่อมแซมถนน หรือ ขุด
ลอก เป็นต้น  
 
 
 
 

200,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

80 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

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

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

 
เพ่ือจ่ายเป็น 
   (1) ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป  
   (2) ค่าจ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งที่จ าเป็น 
   (3) ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร
และประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ เช่น แผ่น
พับ ป้ายประชาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ป้ายโรอัพ ธงญ่ีปุ่น ป้ายต่าง ๆ เป็นต้น  
   (4) ค่าจ้างเหมาจัดท า/ต่อเติม/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าจ้างเหมา
ปูกระเบื้องบริเวณด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวังโบสถ์ ,จ้างเหมาจัดท าบอร์ด  
 
 
 
 
 

750,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

81 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

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

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

เด็กเล็ก, จ้างเหมาปูพ้ืนกระเบื้องบริเวณ
ด้านหน้าและด้านหลังห้องเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองเหียง,จ้างเหมาติดต้ังมุ้งลวด
พร้อมเหล็กดัดอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองคร้า,จ้างเหมาปูพ้ืนยางสนามเด็กเล่น
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น  
   (5) ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารของกอง
การศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด เช่น แผนการจัดประสบการณ ์เป็นต้น  
   (6) ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 

               

82 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

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

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

 
เพื่อจ่ายเป็น 
   (1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ ข้อบัญญตัิหรือสิ่งพิมพต์่าง ๆ 
   (2) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง  ค่าบริการ  ค่าตรวจ
วิเคราะห์  ค่าส ารวจรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ    
   (3) ค่าเช่าทรัพย์สินในการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ ด้าน
สาธารณสุข เช่น  เต็นท์ , โต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ,   
   (4) ค่าโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสารของ อบต.ทาง
วิทยุ , โทรทัศน ์,โรงมหรสพ,รถแห่ หรือสิ่งตีพิมพ์
ต่าง ๆ เป็นต้น 
   (5) ค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์  แผ่นพับ
ต่างๆ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ภาพพิมพ ์สื่อ
สิ่งพิมพ ์ ป้ายไวนิล พลาสติก  PVC เอกสารแผ่นพับ ฯลฯ  
   (6) ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
       

300,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

83 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

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

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

 
เพ่ือจ่ายเป็น 
   (1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
   (2) ค่าเช่าทรัพย์สินในการจัดงานและกิจกรรม
ต่างๆ เช่น เต็นท์, โต๊ะ,  เก้าอี ้ฯลฯ   
   (3) ค่าโฆษณา และเผยแพร่ขา่วสารของ อบต.
ทางวิทยุ , โทรทัศน์ ,โรงมหรสพ,รถแห ่หรือสิ่ง
ตีพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น 
   (4) ค่าจ้างเหมาท าปา้ยประชาสัมพันธ ์ แผ่นพับ
ต่างๆ  เช่น ภาพพิมพ ์สื่อสิ่งพิมพ ์ ป้ายไว
นิล พลาสติก  PVC เอกสารแผ่นพับ ฯลฯ  
   (5) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ของกองสวัสดิการ
และสังคม 
 
 
 
 
 
 

240,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

84 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

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

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

 
เพื่อจ่ายเป็น 
   1.ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม เข้าปก
หนังสือ ข้อบัญญัติ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
   2.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ อาทิ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ สปอร์ต ภาพพิมพ์ แผ่นพับ สิ่ง
สิ่งพิมพ ์คู่มือบริการประชาชน 
   3.ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพการเกษตร 
   4.ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
   5.ค่าจ้างเหมาปรับปรุง ดัดแปลงต่อเติม
แก้ไข อาคาร  หรือวัสดุต่างๆในกองส่งเสริม
การเกษตร 
   6.ค่าเช่าทรัพยสิน อาทิ ค่าเช่าที ่
   7.ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารรายเดือน 
   8.ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 

190,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

85 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 
                                                                                              บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    

 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           

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

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

อินทรีย์ในครัวเรือน 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือน การศึกษาดูงาน ฯลฯ  
 

50,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
หรือโครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนิน
โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน 
เน่ืองมาจากพระราชด าร ิ    
 

10,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

3 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาต้นไม้
ที่ด าเนินโครงการปลูกไปแล้วทั่วทุกพ้ืนที่   
 

20,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

4 โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช
ในแหล่งน้ าสาธารณะในเขตพ้ืนที่
ต าบลหินเหล็กไฟ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนิน
โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า
สาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบลหินเหล็กไฟ 
 
 

70,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

86 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

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

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ท้องถ่ิน สร้างป่า รักษ์น้ า 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนิน
โครงการท้องถ่ิน สร้างป่า สร้างน้ า    

50,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

6 โครงการสวนสาธารณะ/สวนหย่อม
เฉลิมพระเกียรติ  เน่ืองในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนิน
โครงการสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเฉลิมพระ
เกียรติฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งาน
อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้  
 

70,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

7 โครงการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ-สถ.) 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนิน
โครงการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  
 
 
 
 
 
 

150,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

87 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

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

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ชุมชน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าคอกขยะโครง
เหล็ก ขนาด 1.30x2.50x0.85 เมตร  
จ านวน 60 คอกๆ ละ 3,000 บาท     
 

180,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

            

2 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม 
การคัดแยกขยะในครัวเรือน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินงานและ
ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการในการจัดกิจกรรม
รณรงค ์การประชุม หรือฝึกอบรม ฯลฯ  เป็นต้น  
 

50,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

            

3 โครงการบ้านน่าอยู่ ลดภาวะโลกร้อน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินงานจัด
ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา จัดกิจกรรมรณรงค์ เช่น ค่า
เอกสาร คู่มือ วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองเขียน อาหาร 
เ อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่า
สมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ  
 

30,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

            

4 ค่าจ้างเหมาบริการเก่ียวกับการจัดเก็บขยะ  
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเก่ียวกับการจัดเก็บ
ขยะ ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ภายใน
ต าบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
 

3,500,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

            

88 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

                                                                                             
                                                                                             บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                ผด  2    

 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                           

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

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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

5 โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์สระหลวง 
หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาแววพัฒนา 
ค่าพิกัดจุดก่อสร้าง
โครงการ ละติจูด 12.58410  
ลองจิจูด 99.82181 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานปรับปรุงภูมิทัศน์สระ
หลวง หมู่ที่16 บ้านหนองตาแววพัฒนา 
ต าบลหินเหล็กไฟ  และติดต้ังป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

408,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

 
กองช่าง 

 

            

89 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

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

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ   
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดต้ังจุดบริการ/จุด
ตรวจร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่       
 
 

50,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด 
(งานป้องกัน) 

            

2 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมฝึกซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือเพ่ิม
ทักษะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย และผู้เก่ียวข้อง      
 

50,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด 
(งานป้องกัน) 

            

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม 
 อปพร. 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียก อปพร.ที่
ผ่านการฝึกอบรมแล้วมาอบรมทบทวน
ประจ าเดือนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องด่ืม ฯลฯ   
 

30,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด 
(งานป้องกัน) 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

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

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพ่ิม
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
หนังสือ ส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น ฯลฯ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด 
(งานป้องกัน) 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

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

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

 
 

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

20,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

                                                                                      บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                   ผด  02                                             
    แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

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

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 อุดหนุนส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ

หัวหิน โครงการส่งเสริมนวัตกรรมจาก
ผลิตผลในพ้ืนที่อ าเภอหัวหิน 
 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอหัวหิน โครงการส่งเสริม
นวัตกรรมจากผลิตผลในพ้ืนทีห่ัวหิน เป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สวัสดิการฯ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

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

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

 
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) จ านวน 6 โรงเรียน 
   (1) อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 6 โรงเรียน  
ต้ังไว้ 4,950,000 บาท คือ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์,
โรงเรียนบ้านหนองตะเภา,โรงเรียนบ้านหนองคร้า,
โรงเรียนบ้านหนองซอ,โรงเรียนบ้านหนองเหียง,
โรงเรียนอนุบาลหัวหิน  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร
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 าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

 
 

เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายในการเพิ่มขนาดหม้อแปลงและขยาย
เขตระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
การไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า การเพิ่มก าลังไฟฟ้า การขยายเขต
ไฟฟ้า บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
ภายในต าบล ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน โดยมีรายการดังน้ี  
   1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ซอยคุ้มครอง  
หมู่ที ่3 บ้านหนองนกน้อย จ านวน 70,000 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ซอย
คุ้มครอง หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย ต าบลหินเหล็กไฟไ 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ระยะทาง 200 เมตร  
 
 
 
 
 
 

950,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
     2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ซอย11  

หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย จ านวน 210,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่างานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  
ซอย11 หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย ต าบลหินเหล็กไฟ 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ระยะทาง 600 เมตร  
   3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ซอยหนอง
ชักหวาย หมู่ที่ 6 บ้านหนอง
ซอ จ านวน 100,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่างานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ซอย
หนองชักหวาย หมู่ที ่6 บ้านหนองซอ ต าบลหิน
เหล็กไฟ ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ า ระยะทาง 250 เมตร  
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  4. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ซอยเขานิล 

หมู่ที ่7 บ้านหนองเหียง จ านวน 120,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ซอยเขานิล 
ซอยเขานิล หมู่ที ่7 บ้านหนองเหียง  
ต าบลหินเหล็กไฟ  ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าต่ า
ระยะทาง 300 เมตร   
   5. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ซอยเนินตาเต่ียม  
 หมู่ที ่7 บ้านหนองเหียงเหจ านวน 100,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
 ซอยเนินตาเต่ียม หมู่ที ่7 บ้านหนองเหียงเเต าบล 
หินเหล็กไฟ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ระยะทาง 300 เมตร 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ซอยแป๊ะอ้วน แซ่กอ หมู่ที ่7 บ้านหนองเหียง
เจ านวน 100,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่างานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ซอย
แป๊ะอ้วน แซ่กอ หมู่ที่ 7 บ้านหนอง
เหียง ต าบลหินเหล็กไฟ ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ า ระยะทาง 300 เมตร 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
     7. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ซอยศาลา

โบราณ 2 หมู่ที ่ 9 บ้านขอนทอง จอง
จ านวน 60,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่างานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  
ซอยศาลาโบราณ 2 หมู่ที่ 9 บ้านขอนทองทอง
ต าบลหินเหล็กไฟ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าต่ า
ระยะทาง 172 เมตร  
   8. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ซอยแฉล้ม 
หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง  จ านวน 90,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่างานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าต่ า 
ซอยแฉล้ม หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง  
ต าบลหินเหล็กไฟ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ระยะทาง 261 เมตร  
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
    ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ซอยร่วมพัฒนา  

หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา จ านวน 100,000 บาทบ
เพ่ือจ่ายเป็นค่างานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
 ซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา
ฯ ต าบลหินเหล็กไฟ ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า ระยะทาง 200 เมตร  
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ซอยร่วมพัฒนา หมู่
ที ่13 บ้านโชคพัฒนา จ านวน 100,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่างานขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ า ซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ 13 บ้านโชค
พัฒนา ต าบลหินเหล็กไฟ ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ า ระยะทาง 200 เมตร   
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

                                                                         องค์การบริหารสว่นต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
      ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานการพาณิชย์ 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

สาขาปราณบุร ี
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานขยายเขตประปาและอุปกรณ์
ภายในต าบลซึ่งเป็นกรรมสิทธิข์องการประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาปราณบุร ีค่าจ้างเหมาเดินท่อ
ประปาและอุปกรณ์ประปา ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์ งานกิจการประปา โดยมีรายการ
ดังน้ี  
   1. โครงการขยายเขตประปาภูมภิาค  
ซอยสุขเปล่ง 1 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียงเหียง
จ านวน 480,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่างานขยายเขตประปาภูมภิาค 
 ซอยสุขเปล่ง 1 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียงเต าบล
หินเหล็กไฟ ขยายเขตประปา ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 น้ิวระยะทาง 800 เมตร 
 
 
 
 

1,730,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

                                                                         องค์การบริหารสว่นต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
      ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานการพาณิชย์ 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ซอยสุขเปล่ง 2 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง
จ านวน 150,000 บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่างานขยายเขตประปาภูมภิาคซอย
สุขเปล่ง 2 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง  ต าบลหินเหล็ก
ไฟ ขยายเขตประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
2 น้ิว  ระยะทาง 300 เมตร  
   3. โครงการขยายเขตประปาภูมภิาค  
ซอยบุญทวี หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง
จ านวน 100,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่างานขยาย
เขตประปาภูมิภาค ซอยบุญทวี หมู่ที ่7 บ้านหนอง
เหียง ต าบลหินเหล็กไฟ ขยายเขตประปาขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 น้ิวนิระยะทาง 200 เมตร   
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

                                                                         องค์การบริหารสว่นต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
      ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานการพาณิชย์ 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  4. โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยตาลเด่ียว

พัฒนาซอย1 (ต่อจากโครงการเดิม)  
หมู่ที ่7 บ้านหนองเหียง จ านวน 150,000บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตประปาภูมิภาค  
ซอยตาลเด่ียวพัฒนาซอย1 (ต่อจากโครงการ
เดิม) หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง ต าบลหินเหล็กไฟ
ขยายเขตประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
2 น้ิว ระยะทาง 300 เมตร     
5. โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยเขานิล 
หมู่ที ่7 บ้านหนองเหียงจ านวน 500,000 บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตประปาภูมิภาค 
ซอยเขานิล หมู่ที ่7 บ้านหนองเหียง ต าบล 
หินเหล็กไฟ ขยายเขตประปา ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 น้ิว ระยะทาง 600 เมตร 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

                                                                         องค์การบริหารสว่นต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
      ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานการพาณิชย์ 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

6. โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค  
ซอยแจ่มใสพัฒนา หมู่ที่ 7 
 บ้านหนองเหียงเจ านวน 350,000 บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่างานขยายเขตประปา
ภูมิภาค ซอยแจ่มใสพัฒนา หมู่ที ่7  
บ้านหนองเหียง ต าบลหินเหล็กไฟ  
ขยายเขตประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
เส 2 น้ิว ระยะทาง 300 เมตร   
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 
                                                                                                   บญัชีจ านวนครุภัณฑ์                                                                                             ผด  2/1                                                                 

 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
                                                                         องค์การบริหารสว่นต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์          
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พฒันาด้านการศึกษาและคุณภาพชวีิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
ประเภทครุภัณฑ์ 
แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องเล่น
สนามเด็กเล่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

100,000 
 

อบต. 
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 น้ิว
จ านวน 2 เครื่อง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองตะเภา ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองคร้า 
   1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียด
ของจอภาพ (Resolution) 1920x1080 พิก
เซล แบบ Smart T 
 
 

28,000 
 

อบต. 
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

                                                                            บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน                                                      ผด  2/1                                                 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์          
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พฒันาด้านการศึกษาและคุณภาพชวีิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม                                                                      
ประเภทครุภัณฑ์ 
แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  2) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพ ข้ัน 

ต่ า 32 น้ิว 
   3) แสดงภาพด้วย
หลอดภาพ แบบ LED Backlight 
   4) สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ได้ (Smart TV) 
   5) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อย
กว่า 2 ช่องสัญญาณ เพ่ือการเชื่อมต่อสัญญาณ
ภาพและเสียง 
   6) ช่องต่อ USB ไม่น้อย
กว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์
ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

                                                                          บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน                                                        ผด  2/1                                                                                
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

                                                                         องค์การบริหารสว่นต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์          
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พฒันาด้านการศึกษาและคุณภาพชวีิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม                                                                      
ประเภทครุภัณฑ์ 
แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
     7) มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว ต่ า 32 น้ิว 

   3) แสดงภาพด้วย
หลอดภาพ แบบ LED Backlight 
   4) สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ได้ (Smart TV) 
   5) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อย
กว่า 2 ช่องสัญญาณ เพ่ือการเชื่อมต่อสัญญาณ
ภาพและเสียง 
   6) ช่องต่อ USB ไม่น้อย
กว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์
ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
   7) มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

                                                                                            
                                                                           บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน                                                       ผด  2/1                                                                                                                     

 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
                                                                         องค์การบริหารสว่นต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พฒันาด้านการศึกษาและคุณภาพชวีิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม                                                                      
ประเภทครุภัณฑ์ 
แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ 
ที่ 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ค่าจัดซื้อครภุัณฑ์เครื่องพ่นละออง
ฝอย ULV 
 

เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละออง
ฝอย ULV ชนิดใช้
แบตเตอรี่ จ านวน 1  เครื่อง   
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
   1) แบตเตอรี่ชาร์จไฟได้   
   2) ความจุถังน้ ายา 5 ลิตร 
   3) ระบบพ่นละอองฝอย  ขนาดละออง
ฝอย 30-50 ไมครอน      
 
 
 
 
 
 
 

39,000 
 

อบต. 
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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