ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
---------------------------------------------ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องรายงานผลการดาเนินงานต่อประชาชน ในเรื่องการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ดาเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5)
กาหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5) องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทา
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงานรวมทั้งการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วน
ตาบลหินเหล็กไฟ ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
“ การคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคครบครัน มุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ”
ข. พันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนหินเหล็กไฟ
1. พัฒนาแหล่งน้ากิน น้าใช้ รวมทั้งภาชนะกักเก็บน้ากินให้พอเพียงตลอดปี
2. พัฒนาการคมนาคมและการโทรคมนาคม ให้สะดวกและทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
3. ช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับการฝึกอาชีพเสริม เพิ่มความรู้และเพิ่มรายได้
4. ให้ประชาชนได้รับข่าวสารโดยทั่วถึงและรวดเร็ว
5. จัดให้มีบริการสาธารณสุขอย่างเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
6. สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค. ยุทธศาสตร์...

- ๒ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ของอบต.หินเหล็กไฟได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ ไว้ 6

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม
1. 1 แนว ทางการพั ฒ นาส่ ง เสริ ม คุ ณ ภ าพชี วิ ต คว ามเป็ น อยู่ ข องประช าช นให้ มี คุ ณ ภ าพชี วิ ต ที่ ดี
1.2
การพั ฒ นาศั ก ยภาพคน ครอบครั ว และชุ ม ชนให้ เ ข้ ม แข็ ง และสามารถพึ่ ง พาตนเองได้
1.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1.4 พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ให้มีการกระจายตัวอย่างทั่วถึง และเพิ่มรายได้แก่ประชาชนส่งเสริมอาชีพตาม
แนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
1.5 พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐานการศึกษา และสนับสนุนให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
1.6 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.7 พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา และการนันทนาการ ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
1.8 สนับสนุนงบประมาณในการควบคุมโรคให้กับสถานีอนามัยตาบลหินเหล็กไฟ ตลอดจนการร่วมออกปฏิบัติงาน
กับสถานีอนามัย
1.9 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการคุ้มครองเด็กและเยาวชน และการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
1.10 พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข การป้องกัน ระงับความโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
2.1 พัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และระบบข่าวสาร
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน โดยการให้ปุ๋ยอินทรีย์แบบชีวภาพและการเกษตรที่ปลอดภัยจาก
สารพิษ
2.3 พัฒนาด้านการให้ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแก้ไขปัญหาโรคระบาด ผลผลิตทางการเกษตร
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เพิ่มขึ้นตามกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจร ไป-มา อย่างสะดวกรวดเร็วและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้
แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคงถาวร
3.2 พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตให้บริการ ไฟฟ้า ประปา
3.3 พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้าเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคและให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันอุทกภัย
4. ยุทธศาสตร์…

-๓4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและบริหาร
4.1 พัฒนาความรู้ความสามารถสมรรถนะของบุคลากรและองค์กรให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ
4.2 พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
4.3 พัฒนาส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการเมืองแก่บุคลากรและผู้นาท้องถิ่นทุกรูปแบบ
4.4 พัฒนาปรับปรุงสถานที่การปฏิบัติงานและการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ
4.5 พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ของ อบต.ให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
4.6 ยึดหลักการตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี
4.7 ปรับปรุงโครงสร้างระบบ และกระบวนการทางานให้ทันสมัย
4.8 พัฒนาเสริมสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการ
4.9 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริการประชาชน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม
5.1 พัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
5.2 สร้างจิตสานึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
5.3 จัดระบบการจัดการน้าเสีย และการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
6.1 ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกันการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆโดยส่งเสริมด้านการให้ความรู้การอบรมให้ประชาชนในท้องถิ่นอาสาสมัครป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ง. การวางแผน
อบต.หินเหล็กไฟ ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

รายงานการดาเนินโครงการ [ปี งบประมาณ 2563]
ชื่อโครงการตามแผน

ชื่อรายการงบประมาณประจาปี

งบตามข้ อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

1. โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ในบริ บท

โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการในบริ บท โรงเรี ยน

130,000.00

0.00

56,600.00

73,400.00

"โรงเรี ยนผู้สงู อายุ"

ผู้สงู อายุ

2. โครงการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพสตรี

ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ

30,000.00

0.00

600.00

29,400.00

ในตาบลหินเหล็กไฟ

สตรี ในตาบลหินเหล็กไฟ

3. โครงการฝึ กอบรมอาชีพบริ การ (1)

ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินโครงการฝึ กอบรมอาชีพ

20,00.00

0.00

0.00

20,000.00

หลักสูตร- ช่างตัดผมสุภาพบุรุษ (ตัดผม

บริ การหลักสูตร ช่างตัดผมสุภาพบุรุษ(ตัดผม

นักเรี ยน ทรงพื ้นฐาน)

นักเรี ยนทรงพื ้นฐาน)

4. โครงการฝึ กอบรมให้ ความรู้เรื่ อง (3)

ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินโครงการฝึ กอบรมให้

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

อุตสาหกรรมในครอบครัว หลักสูตร - ทาเสื ้อ

ความรู้อตุ สาหกรรมในครอบครัว หลักสูตร ทาเสื ้อ

ยืดผ้ าบาติก

ยืดผ้ าบาติก

การพัฒนาด้ านคนและสังคม

5. โครงการฝึ กอบรมให้ ความรู้เรื่ อง (6) อาชีพ

ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินโครงการฝึ กอบรมให้

ศิลปกรรม หลักสูตร กัดกระจกเป็ นลวดลาย

ความรู้เรื่ องอาชีพศิลปกรรม หลักสูตร กัดกระจก

ต่างๆ

เป็ นลวดลายต่าง ๆ

6. โครงการดาเนินกิจกรรม ศูนย์ฟืน
้ ฟู

ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินโครงการพัฒนาศูนย์ฟืน้ ฟู

สมรรถภาพผู้พิการ ในตาบลหินเหล็กไฟ

สมรรถภาพคนพิการในตาบลหินเหล็กไฟ

7. โครงการดูงานเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ด้าน

โครงการดูงานเพื่อเพิม่ พูนความรู้ด้านส่งเสริ ม

ส่งเสริ มกิจกรรม การดูแลตัวเองและการ

สุขภาพและการส่งเสริ มอาชีพสาหรับสาหรับ

ส่งเสริ ม อาชีพสาหรับผู้สงู อายุ และผู้ดูแล

ผู้สงู อายุ

30,000.00

0.00

29,000.00

1,000.00

150,000.00

27,000.00

53,710.00

69,290.00

626,700.00

0.00

626,700.00

0.00

50,000.00

0.00

13,300.00

36,700.00

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

ผู้สงู อายุ เจ้ าหน้ าทีปฏิบตั งิ าน

8. โครงการดาเนินกิจการสภาเด็ก และ

ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินโครงการดาเนินกิจการสภา

เยาวชนในตาบลหินเหล็กไฟ

เด็กและเยาวชนตาบลหินเหล็กไฟ

9. โครงการป้องกันและแก้ ไข ปั ญหาโรคเอดส์

ค่าใช้ จา่ ยโครงการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาโรค
เอดส์

10. โครงการส่งเสริ มสุขภาพป้องกัน และ

ค่าใช้ จา่ ยโครงการส่งเสริ มสุขภาพป้องกันและ

ควบคุมโรคต่าง ๆ และ เตรี ยมความพร้ อมการ

ควบคุมโรคต่าง ๆ และเตรี ยมความพร้ อมการ

แก้ ไข โรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ให้ แก่ประชาชน

แก้ ไขโรคติดต่ออุบตั ิใหม่ให้ แก่ประชาชน

11. โครงการสนับสนุนค่าใช้ จ่ายการบริ หาร

โครงการสนับสนุนค่าใช้ จ่ายการบริ หาร

สถานศึกษา

สถานศึกษา

12. อุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหาร กลางวัน

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

โรงเรี ยนสังกัดสานักงาน คณะกรรมการ

โรงเรี ยนสังกัดสานักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้

การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (สพฐ.)

พื ้นฐาน (สพฐ.) จานวน 6 โรงเรี ยน

13. อุดหนุนส่วนราชการโครงการขยายเขต

เงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราณ

ประปา ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านหนองตะเภา

บุรี

20,000.00

0.00

19,999.00

1.00

2,169,000.00

0.00

1,297,800.00

871,200.00

4,950,000.00

0.00

2,210,560.00

2,739,440.00

1,730,000.00

000

0.00

1,730,000.00

950,000.00

0.00

0.00

950,000.00

ให้ กบั สานักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขา
ปราณบุรี
14. อุดหนุนส่วนราชการเพิ่มขนาดมิเตอร์

ไฟฟ้ า ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน
ให้ กบั สานักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค

เงินอุดหนุนการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค สาขาหัวหิน

15. อุดหนุนส่วนราชการเพิ่มขนาดมิเตอร์

เงินอุดหนุนการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค สาขาหัวหิน

950,000.00

0.00

0.00

950,000.00

1,368,466.32

1,306,533.68

ไฟฟ้ า ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านหนอง
ตะเภา ให้ กบั สานักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
16. ก่อสร้ างสนามเด็กเล่นสร้ างปั ญญา (ฐาน

โครงการทีด่ าเนิ นการ

ที่ 2 สระทารก)

โดยไม่ใช้งบประมาณ

17. โครงการก่อสร้ างรัว้ ผนังสมาร์ ทบอร์ ด

โครงการทีด่ าเนิ นการ

โครงคร่าวเหล็กบริ เวณด้ านหลัง อาคารเรี ยน

โดยไม่ใช้งบประมาณ

ให้ กบั ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก บ้ านหนองซอ
18. โครงการปรับปรุ งห้ องอเนกประสงค์และ

โครงการทีด่ าเนิ นการ

ห้ องล้ างหน้ าแปรงฟั นเป็ นห้ องเรียนให้ กบั ศูนย์

โดยไม่ใช้งบประมาณ

พัฒนาเด็กเล็กบ้ านหนองซอ
19. ก่อสร้ างอาคารห้ องเก็บของภายในบริ เวณ

โครงการทีด่ าเนิ นการ

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน

โดยไม่ใช้งบประมาณ

20. จัดหาอาหารเสริ ม(นม) ให้ แก่เด็กนักเรี ยน

โรงเรี ยน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน

ค่าอาหารเสริ ม (นม)

2,675,000.00

0.00

21. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริ ม พัฒนาการ

โครงการจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและ

ให้ แก่เด็กปฐมวัย

เยาวชนในพื ้นที่ตาบลหินเหล็กไฟ

22. จัดหาอาหารเสริ ม(นม) ให้ แก่เด็กเล็กใน

15,000.00

0.00

9,990.00

5,010.00

ค่าอาหารเสริ ม (นม)

2,675,000.00

0.00

1,368,466.32

1,306,533.68

23. โครงการฝึ กอบรมเปิ ดโลกการศึกษา สร้ าง

โครงการฝึ กอบรมเปิ ดโลกการศึกษาสร้ างปั ญญา

57,500.00

0.00

.00

57,500.00

ปั ญญาให้ เด็กและเยาวชน

ให้ เด็กและเยาวชน

24. โครงการจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริ ม พัฒนา

โครงการจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและ

15,000.00

0.00

9,990.00

5,010.00

เด็กและเยาวชนในพื ้นที่ ตาบลหินเหล็กไฟ

เยาวชนในพื ้นที่ตาบลหินเหล็กไฟ

25. โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขัน ทักษะ

โครงการจัดการแข่งขันทักษะเตรียมความพร้ อม

12,000.00

0.00

0.00

12,000.00

เตรี ยมความพร้ อมสาหรับ เด็กปฐมวัย

สาหรับเด็กปฐมวัย

26. โครงการฝึ กอบรมพัฒนา ศักยภาพในการ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การ

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

ปฏิบตั ิงาน ของบุคลากรครู/บุคลากร ทาง

บริ หารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

ศูนย์พฒ
ั นา เด็กเล็กในสังกัด อบต. หินเหล็ก
ไฟ 6 แห่ง

การศึกษาและศึกษาดูงาน

27. "โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริ ม "

โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริ มวัฒนธรรมรักการ

วัฒนธรรมรักการอ่าน

อ่าน

28. โครงการจัดตังศู
้ นย์การเรี ยนรู้ และแหล่ง

โครงการจัดตังศู
้ นย์การเรี ยนรู้และแหล่งเรี ยนรู้ใน

เรี ยนรู้ในชุมชน

ชุมชน

29. โครงการอบรมส่งเสริ มการเฝ้ าระวัง และ

โครงการเฝ้ าระวังและส่งเสริ มการพัฒนาการเด็ก

ส่งเสริ มการพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย โดยใช้

ปฐมวัย โดยใช้ คมู่ ือ DSPM

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

1,000.00

0.00

500.00

500.00

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

คูม่ ือ DSPM
30. โครงการฝึ กอบรมด้ านการ เสริ มสร้ าง

โครงการฝึ กอบรมด้ านการเสริ มสร้ างคุณธรรม

คุณธรรมจริ ยธรรม

จริ ยธรรม

31. โครงการจัดกิจกรรมซึง่ เป็ น วันสาคัญทาง

โครงการจัดกิจกรรมซึง่ เป็ นวันสาคัญทางศาสนา

ศาสนา

เช่น วันเข้ าพรรษาวันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา

32. โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง

โครงการจัดงานประเพณีวนั ลอยกระทง

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

33. โครงการจัดกิจกรรมเพื่อการ อนุรักษ์ และ

โครงการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ และส่งเสริ ม

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00

ส่งเสริ มภูมิปัญญา ท้ องถิ่น

ภูมิปัญญาท้ องถิ่น

34. โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษณ์ และ

โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ และส่งเสริ มประเพณี

ส่งเสริ มประเพณีไทย

ไทย

35. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก และ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตาบล

เยาวชนตาบลหินเหล็กไฟ

หินเหล็กไฟ

36. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประชาชน

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนหรื อ

หรื อค่าใช้ จา่ ยในการ ส่งนักกีฬาเข้ าแข่งขัน

ค่าใช้ จา่ ยในการส่งนักกีฬาเข้ าแข่งขัน

37. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก

ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน

15,000.00

0.00

0.00

15,000.00

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

110,000.00

0.00

0.00

110,000.00

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

โรคพิษสุนขั บ้ า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. ปลอดภัยจากโรคพิษสุนขั บ้ า ตามปนิธาน
สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอ เจ้ าฟ้ าจุฬาภรณวลัย

ศาสตราจารย์ ดร.พระเจ้ าลูกเธอ เจ้ าฟ้ าจุฬาภรณ์

ลักษณ์ อัครราชกุมารี

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

38. โครงการผ่าตัดทาหมันสุนขั - แมว ไม่มี

โครงการผ่าตัดทาหมันสุนขั - แมวไม่มีเจ้ าของ

เจ้ าของ หรื อสุนขั -แมวมีเจ้ าของ ที่ด้อยโอกาส

หรื อสุนขั - แมวมีเจ้ าของที่ด้อยโอกาสภายใต้ แผน

ภายใต้ แผนยุทธศาสตร์ การดาเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์ การดาเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนขั

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนขั บ้ า ตามพระปณิธาน

บ้ า

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอเจ้ าฟ้ า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อคั รราชกุมารี ปี 25602563

39. โครงการสารวจขึ ้นทะเบียน และทาบัตร

ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินโครงการสารวจขึ ้นทะเบียน

ประจาตัว สุนขั และแมว

และทาบัตรประจาตัวสุนขั และแมว

50,000.00

0.00

30,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

300,000.00

0.00

0.00

300,000.00

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

112,000.00

0.00

0.00

112,000.00

การพัฒนาเศรษฐกิจ
40. โครงการฝึ กอบรมการใช้ สมุนไพร เพื่อ

ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินโครงการฝึ กอบรมการใช้

การเกษตร

สมุนไพรเพื่อการเกษตร

41. โครงการอบรมการจัดการ ศัตรู พืชที่

ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินโครงการอบรมการจัดการ

เหมาะสม

ศัตรูพืชที่เหมาะสม

42. โครงการฝึ กอบรมพัฒนา ศักยภาพและ

ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินโครงการฝึ กอบรมพัฒนา

ศึกษาดูงาน ด้ านการเกษตร และวิถีพอเพียง

ศักยภาพและศึกษาดูงานด้ านการเกษตร และวิถี
พอเพียง

43. โครงการแปลงเกษตรผสมผสาน โดยยึด

ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินกิจกรรม หรื อโครงการ

แนวทางพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียง

แปลงเกษตรผสมผสานโดยยึดแนวทาง
พระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียง

44. โครงการฝึ กอบรมอาชีพ การเกษตร

ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินกิจกรรม หรื อโครงการ
ฝึ กอบรมอาชีพการเกษตร

อุตสาหกรรมและการโยธา
45. ก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอย

โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอย

พิมพ์ทอง หมูท่ ี่ 1 ค่าพิกดั จุดเริ่ มต้ นโครงการ

พิมพ์ทอง หมูท่ ี่ 1 บ้ านหนองขอน

447,000.00

409,000.00

0.00

38,000.00

589,900.00

0.00

000

589,900.00

1,456,400.00

0.00

1,329,300.00

127,100.00

ละติจดู 12.57429 ลองติจดู 99.89979 ค่า
พิกดั จุดสิ ้นสุดโครงการ ละติจดู 12.57249
ลองติจดู 99.89952
46. ก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอยปูน

โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอยปูน

จีน หมูท่ ี่ 1 ค่าพิกดั จุดเริ่ มต้ นโครงการ ละติจดู

จีน หมูท่ ี่ 1 บ้ านหนองขอน

12.59616 ลองติจด
ู 99.88771 ค่าพิกดั

จุดสิ ้นสุดโครงการ ละติจดู 12.59657 ลองติ
จูด 99.88908
47. ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟั ลท์ติกคอนก

โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอย 1

รี ต ซอยบ้ านมอญ หมูท่ ี่ 1 ค่าพิกดั จุดเริ่ มต้ น

หมูท่ ี่ 11 บ้ านตอเกตุ

โครงการ ละติจดู 12.59435 ลองติจดู
99.88853 ค่าพิกด
ั จุดสิ ้นสุดโครงการ ละติจดู
12.59127 ลองติจด
ู 99.89025

48. ก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอยยก

โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอยยก

ย่อง หมูท่ ี่ 2 ค่าพิกดั จุดเริ่ มต้ นโครงการ

ย่อง หมูท่ ี่ 2 บ้ านวังโบสถ์

49. ก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอย

โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอย

พลอยสว่าง (ต้ นไทร) หมูท่ ี่ 2 ค่าพิกดั

พลอยสว่าง (ต้ นไทร) หมูท่ ี่ 2 บ้ านวังโบสถ์

581,800.00

0.00

500,000.00

81,800.00

06,000.00

0.00

600,000.00

106,000.00

212,200.00

0.00

196,000.00

16,200.00

1,085,000.00

0.00

0.00

1,085,000.00

จุดเริ่ มต้ นโครงการ ละติจดู 12.58849 ลองติ
จูด 99.87961 ค่าพิกดั จุดสิ ้นสุดโครงการ
ละติจดู 12.58822 ลองติจดู 99.88208
50. ก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอย

โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอย

เทียนชัย หมูท่ ี่ 2ค่าพิกดั จุดเริ่มต้ นโครงการ

เทียนชัย หมูท่ ี่ 2 บ้ านวังโบสถ์

ละติจดู 12.59051 ลองติจดู 99.87477 ค่า
พิกดั จุดสิ ้นสุดโครงการ ละติจดู 12.59034
ลองติจดู 99.87272
51. ก่อสร้ างถนนลูกรัง ซอยต้ นยาง หมูท
่ ี่ 3 ค่า

โครงการก่อสร้ างถนนลูกรัง ซอยต้ นยาง หมูท่ ี่ 3

พิกดั จุดเริ่ มต้ นโครงการ ละติจดู 12.58939

บ้ านหนองนกน้ อย

ลองติจดู 99.85702 ค่าพิกดั จุดสิ ้นสุด
โครงการ ละติจดู 12.59977 ลองติจดู
99.84402

52. ก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอย

โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอย

ตาหวาน หมูท่ ี่ 3 ค่าพิกดั จุดเริ่ มต้ นโครงการ

ตาหวาน หมูท่ ี่ 3 บ้ านหนองนกน้ อย

335,000.00

0.00

309,000.00

26,000.00

643,600.00

0.00

0.00

643,600.00

336,000.00

0.00

305,000.00

31,000.00

744,000.00

0.00

683,000.00

61,000.00

ละติจดู 12.58379 ลองติจดู 99.86340 ค่า
พิกดั จุดสิ ้นสุดโครงการ ละติจดู 12.58649
ลองติจดู 99.86248
53. ก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอย

โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอย

เลียบถนนบายพาส หมูท่ ี่ 4 ค่าพิกดั จุดเริ่ มต้ น

เลียบถนนบายพาส หมูท่ ี่ 4 บ้ านหนองตะเภา

โครงการ ละติจดู 12.57283 ลองติจดู
99.86101 ค่าพิกด
ั จุดสิ ้นสุดโครงการ ละติจดู
12.57657 ลองติจด
ู 99.86351

54. ก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอยร่ วม

โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอยร่วม

ใจพัฒนา หมูท่ ี่ 5 ค่าพิกดั จุดเริ่ มต้ นโครงการ

ใจพัฒนา หมูท่ ี่ 5 บ้ านหนองคร้ า

ละติจดู 12.62962 ลองติจดู 99.81957 ค่า
พิกดั จุดสิ ้นสุดโครงการ ละติจดู 12.62974
ลองติจดู 99.81825
55. ก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอย

โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอย

หนองเหม2 หมูท่ ี่ 5 ค่าพิกดั จุดเริ่ มต้ นโครงการ หนองเหม 2 หมูท่ ี่ 5 บ้ านหนองคร้ า
ละติจดู 12.61667 ลองติจดู 99.83345

ค่าพิกดั จุดสิ ้นสุดโครงการ ละติจดู 12.61134
ลองติจดู 99.84914
56. ก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอยชวา

โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอยชวา

ทอง หมูท่ ี่ 6 ค่าพิกดั จุดเริ่ มต้ นโครงการ

ทอง หมูท่ ี่ 6 บ้ านหนองซอ

1,013,000.00

0.00

930,000.00

83,000.00

387,000.00

0.00

0.00

387,000.00

439,000.00

0.00

0.00

439,000.00

ละติจดู 12.59537 ลองติจดู 99.81922 ค่า
พิกดั จุดสิ ้นสุดโครงการ ละติจดู 12.58565
ลองติจดู 9992442
57. ก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอยร่ วม

โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอยร่วม

พัฒนา หมูท่ ี่ 6

พัฒนา หมูท่ ี่ 6 บ้ านหนองซอ

58. ก่อสร้ างถนนลาดยางแอสฟั ลท์ติกคอนก

โครงการก่อสร้ างถนนลาดยางแอสฟั ลท์ติกคอนก

รี ต ซอยไร่แลนด์2(ต่อจากโครงการเดิม) หมูท่ ี่

รี ต ซอยไร่แลนด์ 2 (ต่อจากโครงการ) หมูท่ ี่ 8 บ้ าน

8 ค่าพิกด
ั จุดเริ่ มต้ นโครงการ ละติจดู

หนองเสือดา

12.59078 ลองติจด
ู 99.80073 ค่าพิกดั

จุดสิ ้นสุดโครงการ ละติจดู 12.59127 ลองติ
จูด 99.79589

59. ก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอย

โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กซอย

สาราญรักษ์ หมูท่ ี่ 8 ค่าพิกดั จุดเริ่มต้ น

สาราญรักษ์ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ 8 บ้ าน

โครงการ ละติจดู 12.62088 ลองติจดู

หนองเสือดา

683,600.00

0.00

614,000.00

69,600.00

115,800.00

0.00

0.00

115,800.00

261,600.00

0.00

238,000.00

23,600.00

336,000.00

0.00

322,000.00

14,000.00

99.808540 ค่าพิกด
ั จุดสิ ้นสุดโครงการ

ละติจดู 12.61979 ลองติจดู 99.80622
60. ก่อสร้ างถนนหินคลุก ซอยปิ่ นทอง หมูท
่ ี่ 8

โครงการก่อสร้ างถนนหินคลุก ซอยปิ่ นทอง หมูท่ ี่ 8

ค่าพิกดั จุดเริ่ มต้ นโครงการ ละติจดู 12.59772 บ้ านหนองเสือดา
ลองติจดู 99.80501 ค่าพิกดั จุดสิ ้นสุด
โครงการ ละติจดู 12.59349 ลองติจดู
99.80590
61. ก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอยใจ

โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอยใจ

รื่ น หมูท่ ี่ 8 ค่าพิกดั จุดเริ่ มต้ นโครงการ ละติจดู

รื่ น หมูท่ ี่ 8 บ้ านหนองเสือดา

12.60827 ลองติจด
ู 99.80036 ค่าพิกดั

จุดสิ ้นสุดโครงการ ละติจดู 12.60848 ลองติ
จูด 99.80340
62. ก่อสร้ างวางท่อระบายน ้าคอนกรี ตเสริ ม

โครงการก่อสร้ างวางท่อระบายน ้าคอนกรี ตเสริ ม

เหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้ อมบ่อพักคสล.

เหล็ก ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้ อม

และ ฝาตะแกรงเหล็กปิ ดบ่อพัก ซอยศาลา

บ่อพัก คสล. และฝาตะแกรงเหล็กปิ ดบ่อพัก ซอย

หมูท่ ี่ 9 ค่าพิกดั จุดเริ่ มต้ นโครงการ ละติจดู

ศาลา หมูท่ ี่ 9 บ้ านขอนทอง

12.55896 ลองติจด
ู 99.89471 ค่าพิกดั

จุดสิ ้นสุดโครงการ ละติจดู 12.55825 ลองติ
จูด 99.89398
63. ก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอย

โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอย

1,403,000.00

0.00

0.00

1,403,000.00

702,000.00

0.00

0.00

702,000.00

เพชรน ้าหนึง่ 2 - เพชรน ้าหนึง่ 1 หมูท่ ี่ 9 ค่าพิกดั เพชรน ้าหนึง่ 2- เพชรน ้าหนึง่ 1 หมูท่ ี่ 9 บ้ านขอน
จุดเริ่ มต้ นโครงการ ละติจดู 12.56186 ลองติ

ทอง

จูด 99.87420 ค่าพิกดั จุดสิ ้นสุดโครงการ
ละติจดู 12.56180 ลองติจดู 99.87376
64. ก่อสร้ าวางท่อระบายน ้าคอนกรี ตเสริ ม

โครงการก่อสร้ างวางท่อระบายน ้าคอนกรี ตเสริ ม

เหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้ อมบ่อพักคสล.

เหล็ก ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้ อม

และ ฝาตะแกรงเหล็กปิ ดบ่อพัก ซอยมัชวงศ์

บ่อพักคสล. และฝาตะแกรงเหล็กปิ ดบ่อพัก

หมูท่ ี่ 10 ค่าพิกดั จุดเริ่ มต้ นโครงการ ละติจดู

ซอยมัชวงศ์ หมูท่ ี่ 10 บ้ านหนองขอนใต้

12.57480 ลองติจด
ู 99.88143 ค่าพิกดั

จุดสิ ้นสุดโครงการ ละติจดู 12.57585 ลองติ
จูด 99.88003

65. ก่อสร้ างถนนลาดยางแอสฟั ลท์ติกคอนก

โครงการก่อสร้ างถนนลาดยางแอสฟั ลท์ติกคอนก

รี ต ซอยป่ าสน หมูท่ ี่ 10 ค่าพิกดั จุดเริ่ มต้ น

รี ต ซอยป่ าสน หมูท่ ี่ 10 บ้ านหนองขอนใต้

798,000.00

0.00

0.00

798,000.00

1,456,400.00

0.00

1,329,300.00

127,100.00

1,500,000.00

0.00

1,377,000.00

123,000.00

249,700.00

0.00

0.00

249,700.00

โครงการ ละติจดู 12.56668 ลองติจดู
99.88922 ค่าพิกด
ั จุดสิ ้นสุดโครงการ ละติจดู
12.57060 ลองติจด
ู 99.88701

66. ก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอย 1

โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอย 1

หมูท่ ี่ 11 ค่าพิกดั จุดเริ่ มต้ นโครงการ ละติจดู

หมูท่ ี่ 11 บ้ านตอเกตุ

12.59308 ลองติจด
ู 99.83646 ค่าพิกดั

จุดสิ ้นสุดโครงการ ละติจดู 12.59841 ลองติ
จูด 99.84304
67. ก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอยสาม

โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอย

พันนาม-หนองนกน้ อย หมูท่ ี่ 12 ค่าพิกดั

สามพันนาม – หนองนกน้ อย หมูท่ ี่ 12 บ้ านสาม

จุดเริ่ มต้ นโครงการ ละติจดู 12.61878 ลองติ

พันนาม

จูด 99.85410 ค่าพิกดั จุดสิ ้นสุดโครงการ
ละติจดู 12.60470 ลองติจดู 99.85746
68. ก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอยยา

โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอยยา

ใจ หมูท่ ี่ 13 ค่าพิกดั จุดเริ่ มต้ นโครงการ

ใจ หมูท่ ี่ 13 บ้ านโชคพัฒนา

ละติจดู 12.57955 ลองติจดู 99.83769

ค่าพิกดั จุดสิ ้นสุดโครงการ ละติจดู 12.57897
ลองติจดู 99.83893
69. ก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอยพล

โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอยพล

ประเสริ ฐ 2 หมูท่ ี่ 13 ค่าพิกดั จุดเริ่ มต้ น

ประเสริ ฐ 2 หมูท่ ี่ 13 บ้ านโชคพัฒนา

587,000.00

0.00

0.00

587,000.00

290,000.00

0.00

263,000.00

27,000.00

273,300.00

0.00

251,500.00

21,800.00

โครงการ ละติจดู 12.57508 ลองติจดู
99.83435 ค่าพิกด
ั จุดสิ ้นสุดโครงการ ละติจดู
12.57304 ลองติจด
ู 99.83428

70. ก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอยอยู่

โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอยอยู่

เจริ ญ หมูท่ ี่ 13 ค่าพิกดั จุดเริ่ มต้ นโครงการ

เจริ ญ หมูท่ ี่ 13 บ้ านโชคพัฒนา

ละติจดู 12.57948 ลองติจดู 99.82850 ค่า
พิกดั จุดสิ ้นสุดโครงการ ละติจดู 12.57898
ลองติจดู 99.82928
71. ก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอยพล

โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอยพล

ประเสริ ฐ หมูท่ ี่ 13 ค่าพิกดั จุดเริ่มต้ นโครงการ

ประเสริ ฐ หมูท่ ี่ 13 บ้ านโชคพัฒนา

ละติจดู 12.57477 ลองติจดู 99.83263 ค่า
พิกดั จุดสิ ้นสุดโครงการ ละติจดู 12.57127
ลองติจดู 99.82947

72. ก่อสร้ างรางระบายน ้าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก

โครงการก่อสร้ างรางระบายน ้าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก

พร้ อมฝาตะแกรงเหล็ก ซอยปาริฉตั ร หมูท่ ี่ 14

พร้ อมฝาตะแกรงเหล็ก ซอยปาริฉตั ร หมูท่ ี่ 14

ค่าพิกดั จุดเริ่ มต้ นโครงการ ปี 63 ละติจดู 12.

บ้ านหนองสมอ

1,219,700.00

0.00

0.00

1,219,700.00

186,700.00

0.00

186,000.00

700.00

1,898,300.00

0.00

0.00

1,898,300.00

57504 ลองติจด
ู 99.91361 ค่าพิกดั

จุดสิ ้นสุดโครงการ ปี 63 ละติจดู 12.57754
ลองติจดู 99.91318
73. ก่อสร้ างวางท่อระบายน ้าคอนกรี ตเสริ ม

โครงการก่อสร้ างวางท่อระบายน ้าคอนกรี ตเสริ ม

เหล็ก ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้ อมบ่อพักและ

เหล็ก ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร พร้ อม

ฝาปิ ด คสล. ซอยทรัพย์พี่น้อง หมูท่ ี่ 14 ค่า

บ่อพักและฝาปิ ด คสล. ซอยทรัพย์พี่น้อง หมูท่ ี่ 14

พิกดั จุดเริ่ มต้ นโครงการ ละติจดู 12.57412

บ้ านหนองสมอ

ลองติจดู 99.90670 ค่าพิกดั จุดสิ ้นสุด
โครงการ ละติจดู 12.57437 ลองติจดู
99.90561
74. ก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอยร่ วม

โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอยร่วม

ใจ หมูท่ ี่ 14 ค่าพิกดั จุดเริ่ มต้ นโครงการ

ใจ หมูท่ ี่ 14 บ้ านหนองสมอ

ละติจดู 12.58849 ลองติจดู 99.90496 ค่า
พิกดั จุดสิ ้นสุดโครงการ ละติจดู 12.58702
ลองติจดู 99.91173

75. ก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอยต้ น

โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอยต้ น

ไทร 2 หมูท่ ี่ 15

ไทร 2 หมูท่ ี่ 15 บ้ านหนองขอนเหนือ

76. ก่อสร้ างวางท่อระบายน ้าคอนกรี ตเสริ ม

โครงการก่อสร้ างวางท่อระบายน ้าคอนกรี ตเสริ ม

เหล็ก ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้ อมบ่อพักคสล.

เหล็ก ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร พร้ อม

1,997,000.00

0.00

0.00

1,997,000.00

542,000.00

0.00

0.00

542,000.00

281,000.00

0.00

255,000.00

26,000.00

673,000.00

0.00

0.00

673,000.00

และ ฝาปิ ดบ่อพัก คสล. ซอยต้ นไทร 1 หมูท่ 1ี่ 5 บ่อพักและฝาปิ ด คสล. ซอยต้ นไทร 1 หมูท่ ี่ 15
ค่าพิกดั จุดเริ่ มต้ นโครงการ ละติจดู 12.57150 บ้ านหนองขอนเหนือ
ลองติจดู 99.90673 ค่าพิกดั จุดสิ ้นสุด
โครงการ ละติจดู 12.57245 ลองติจดู
99.90667
77. ก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอย

โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอย

สุดใจ หมูท่ ี่ 16 ค่าพิกดั จุดเริ่ มต้ นโครงการ

สุดใจ หมูท่ ี่ 16 บ้ านหนองตาแววพัฒนา

ละติจดู 12.57726 ลองติจดู 99.82158 ค่า
พิกดั จุดสิ ้นสุดโครงการ ละติจดู 12.57754
ลองติจดู 99.81880
78. ก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอย1

โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอย1

หมูท่ ี่ 16 ค่าพิกดั จุดเริ่ มต้ นโครงการ ละติจดู

หมูท่ ี่ 16 บ้ านหนองตาแววพัฒนา

12.58144 ลองติจด
ู 99.81952 ค่าพิกดั

จุดสิ ้นสุดโครงการ ละติจดู 12.58163 ลองติ

จูด 99.81722
79. ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยมลเทียน หมูท
่ ี่

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยมลเทียน หมูท่ ี่

16 ค่าพิกด
ั จุดเริ่ มต้ นโครงการ ละติจดู

16 บ้ านหนองตาแววพัฒนา

138,000.00

0.00

0.00

138,000.00

846,000.00

0.00

0.00

846,000.00

711,800.00

0.00

0.00

711,800.00

12.57188 ลองติจด
ู 99.82026 ค่าพิกดั

จุดสิ ้นสุดโครงการ ละติจดู 12.57451 ลองติ
จูด 99.81302
80. ก่อสร้ างหอถังทรงแชมเปญ พร้ อมถังกรอง

โครงการก่อสร้ างหอถังทรงแชมเปญและถังกรอง

สนิมเหล็ก และเจาะบ่อบาดาล พร้ อมวางท่อ

สนิมเหล็ก พร้ อมเจาะบ่อบาดาลขนาด

หมูท่ ี่ 4 ระบายน ้า คสล.Ø 0.60 เมตร จานวน

เส้ นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ ้ว ซอยพรสวรรค์ หมูท่ ี่ 4

1 จุด 10 ท่อน ซอยพรสวรรค์ หมูท
่ ี่ 4 ค่าพิกดั

บ้ านหนองตะเภา

จุดก่อสร้ างโครงการ ละติจดู 112.57513 ลอง
ติจดู 99.84989
81. ก่อสร้ างหอถังทรงแชมเปญ พร้ อมถังกรอง

โครงการก่อสร้ างหอถังทรงลูกบอลและถังกรอง

สนิมเหล็ก และเจาะบ่อบาดาล หมูท่ ี่ 4 ซอย

สนิมเหล็ก พร้ อมเจาะบ่อบาดาล ซอยเลียบ

เลียบบายพาส หมูท่ ี่ 4 ค่าพิกดั จุดก่อสร้ าง

บายพาส หมูท่ ี่ 4 บ้ านหนองตะเภา

โครงการ ละติจดู 12.57270 ลองติจดู
99.86049

82. ก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอยไร่

โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอยไร่

แลนด์3 หมูท่ ี่ 9ละติจดู 12.56137 ลองติจดู

แลนด์3 หมูท่ ี่ 9 บ้ านขอนทอง

515,900.00

0.00

450,000.00

65,900.00

43,600.00

0.00

0.00

43,600.00

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

394,200.00

0.00

394,200.00

0.00

99.89130 ค่าพิกด
ั จุดสิ ้นสุดโครงการ ละติจดู
12.56091 ลองติจด
ู 99.88946

83. ก่อสร้ างถนนลูกรัง ซอย4 หมูท
่ ี่ 11 ค่า

โครงการก่อสร้ างถนนลูกรัง ซอย4 หมูท่ ี่ 11 บ้ าน

พิกดั จุดเริ่ มต้ นโครงการ ละติจดู 12.60702

ตอเกตุ

ลองติจดู 99.82665 ค่าพิกดั จุดสิ ้นสุด
โครงการ ละติจดู 12.60486 ลองติจดู
99.82629

การพัฒนาด้ านการเมืองการบริหาร
84. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต บุคคลากร

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ บุคคลากรของ

ขององค์การบริ หาร ส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

องค์การบริ หารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

85. โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคคลากรของ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การ

องค์การ บริ หารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

บริ หารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

86. โครงการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะและ

(7) ค่าใช้ จา่ ยในโครงการเพิม
่ พูนความรู้ พัฒนา

พัฒนา ศักยภาพการปฏิบตั ิงาน ของผู้บริ หาร

ทักษะ และพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิงานของ

สมาชิกสภา องค์การบริ หารส่วนตาบล ผู้นา

ผู้บริ หารสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตาบล

ชุมชน และบุคคลากร องค์การบริ หารส่วน

ผู้นาชุมชน และบุคลากรองค์การบริ หารส่วนตาบล

ตาบล หินเหล็กไฟ

หินเหล็กไฟ

87. โครงการแผนปฎิบตั ิการป้องกัน และ

ค่าใช้ จา่ ยในโครงการแผนปฏิบตั ิการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริ ต ของ อบต.หินเหล็กไฟ

ปราบปรามการทุจริตของ อบต.หินเหล็กไฟ

88. โครงการปรับปรุ งแผนที่ภาษี และทะเบียน

ค่าใช้ จา่ ยโครงการปรับปรุงแผนทีภ่ าษี และ

ทรัพย์สนิ

ทะเบียนทรัพย์สนิ

89. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บ

ค่าใช้ จา่ ยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ

รายได้ ขององค์การ บริ หารส่วนตาบลหินเหล็ก

รายได้ ขององค์การบริ หารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

185,000.00

21,196.80

7,603.20

156,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

408,000.00

0.00

0.00

408,000.00

ไฟ
90. โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมต่อเติม ศาลา

โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์สระหลวง หมูท่ ี่ 16 บ้ าน

คนรักสุขภาพ และก่อสร้ าง ห้ องน ้า หมูท่ ี่ 5 ค่า

หนองตาแววพัฒนา

พิกดั จุดก่อสร้ างโครงการ ละติจดู 12.62913
ลองติจดู 99.82077

การพัฒนาด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
91. โครงการอนุรักษ์ ฟื น
้ ฟู

ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินกิจกรรม หรื อโครงการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

อนุรักษ์ ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ

92. โครงการรณรงค์การใช้ หญ้ าแฝก อัน

ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินกิจกรรม หรื อโครงการ

เนื่องมาจากพระราชดาริ

รณรงค์การใช้ หญ้ าแฝกอันเนื่องมาจาก

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

70,000.00

0.00

0.00

70,000.00

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

พระราชดาริ
93. โครงการฝึ กอบรมการจัดการ ขยะอินทรี ย์

ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินโครงการฝึ กอบรมการ

ในครัวเรื อน

จัดการขยะอินทรี ย์ในครัวเรื อน

94. โครงการท้ องถิ่น สร้ างป่ า รักษ์ น ้า

ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินโครงการท้ องถิ่น สร้ างป่ า
รักษ์ น ้า

95. โครงการสวนสาธารณะ/ สวนหย่อมเฉลิม

ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินโครงการสวนสาธารณะ/

พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราช

สวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา

พิธีบรมราชาภิเษก

มงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก

96. โครงการอนุรักษ์ พน
ั ธุ์กรรมพืช อัน

ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินโครงการอนุรักษ์ พนั ธุ์กรรม

เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ-สถ.)

สถ.)
97. โครงการกาจัดผักตบชวา และวัชพืชใน

ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินโครงการกาจัดผักตบชวา

แหล่งน ้าสาธารณะ ในเขตพื ้นที่ตาบลหินเหล็ก

และวัชพืชในแหล่งน ้าสาธารณะในเขตพื ้นที่ตาบล

ไฟ

หินเหล็กไฟ

70,000.00

0.00

0.00

70,000.00

30,000.00

2,550.00

10,200.00

17,250.00

การพัฒนาส่ งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สินของประชาชน
98. ค่าใช้ จา่ ยในการฝึ กอบรม อปพร.

ค่าใช้ จา่ ยในการจัดฝึ กอบรม อปพร

99. โครงการฝึ กอบรมชุดปฏิบตั กิ ารจิตอาสา

โครงการทีด่ าเนิ นการ

ภัยพิบตั ิประจาองค์การบริ หารส่วนตาบล

โดยไม่ใช้งบประมาณ

จ. การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารอบต.หินเหล็กไฟ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่ 17 กันยายน 2562
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
อบต.หินเหล็กไฟ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

ปี 2562

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

ปี 2563

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

ปี 2565

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

รวม 5 ปี

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

การพัฒนาด้านคนและสังคม
แผนงานบริหารงานทั่วไป

2

180,000.00

2

180,000.00

2

180,000.00

2

180,000.00

2

180,000.00

10

900,000.00

แผนงานงานรักษาความ
สงบภายใน

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

แผนงานการศึกษา

10

6,127,000.00

19

9,502,940.00

22

10,906,000.00

19

10,834,000.00

17

10,474,000.00

87

47,843,940.00

แผนงานสาธารณสุข

4

805,000.00

5

845,000.00

9

1,129,000.00

8

1,079,000.00

8

1,079,000.00

34

4,937,000.00

แผนงานสังคมสงเคราะห์

3

13,400,000.00

4

13,420,000.00

4

10,770,000.00

4

2,020,000.00

4

13,370,000.00

19

52,980,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

7

380,000.00

15

873,500.00

45

2,971,050.00

47

3,221,050.00

46

3,161,050.00

160

10,606,650.00

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

5

500,000.00

5

330,000.00

7

305,000.00

7

355,000.00

7

405,000.00

31

1,895,000.00

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

2

150,000.00

4

330,000.00

5

480,000.00

4

530,000.00

4

530,000.00

19

2,020,000.00

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

1

400,000.00

1

400,000.00

1

400,000.00

1

400,000.00

1

400,000.00

5

2,000,000.00

แผนงานการเกษตร

11

870,000.00

11

870,000.00

11

870,000.00

11

870,000.00

11

870,000.00

55

4,350,000.00

แผนงานการเกษตร
การพัฒนาเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน

0

0.00

2

517,200.00

16

2,567,000.00

16

4,342,000.00

4

1,650,000.00

38

9,076,200.00

24

32,465,400.00

62

60,185,800.00

181

241,194,040.00

197

272,540,540.00

187

259,596,040.00

651

865,981,820.00

แผนงานการเกษตร

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

แผนงานการพาณิชย์

0

0.00

0

0.00

10

3,980,000.00

3

950,000.00

10

4,570,000.00

23

9,500,000.00

แผนงานงบกลาง

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

แผนงานบริหารงานทั่วไป

5

690,000.00

7

940,000.00

7

940,000.00

7

940,000.00

7

940,000.00

33

4,450,000.00

แผนงานการศึกษา

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

แผนงานสาธารณสุข

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

แผนงานสังคมสงเคราะห์

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

0

0.00

0

0.00

4

970,600.00

7

2,200,000.00

1

350,000.00

12

3,520,600.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

แผนงานสาธารณสุข

2

100,000.00

2

100,000.00

4

170,000.00

4

170,000.00

3

120,000.00

15

660,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน

0

0.00

1

480,000.00

2

2,180,000.00

2

2,060,000.00

0

0.00

5

4,720,000.00

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

0

0.00

0

0.00

1

30,000.00

1

30,000.00

1

30,000.00

3

90,000.00

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

0

0.00

1

350,000.00

1

408,000.00

2

1,550,000.00

1

1,200,000.00

5

3,508,000.00

แผนงานการเกษตร

6

410,000.00

6

410,000.00

9

910,000.00

9

910,000.00

9

910,000.00

39

3,550,000.00

แผนงานการพาณิชย์

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร

แผนงานการเกษตร
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

การพัฒนาส่งเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
แผนงานงานรักษาความ
สงบภายใน

รวมทั้งสิน้

9

1,260,000.00

10

1,310,000.00

12

1,800,000.00

12

1,810,000.00

12

1,820,000.00

55

8,000,000.00

91

57,737,400.00

157

91,044,440.00

353

283,160,690.00

363

306,991,590.00

335

301,655,090.00

1,299

1,040,589,210.00

ช. ผลการดาเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ได้ดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณปี 2563 ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาค
ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการ
ดาเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

( นายนาวิน มูลมงคล )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

