
10 ตุลาคม 2556 

    
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 3  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3  

       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 5 
บ้านหนองคร้า 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจดู 12.62969   
ลองจิจูด 99.82090 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสดุ
โครงการ  ละติจดู 12.63092   
 ลองจิจูด 99.82004 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างขยายไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย4 หมู่ที ่5 บ้าน
หนองคร้า ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 217 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 217 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหิน
คลุกข้างละ 0.10 เมตร และติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ   
 

 

 

 
 
 

161,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

1 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                      
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

เสรมิเหล็ก ซอย1(หมอจีบ) (ต่อจาก
โครงการเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจดู 12.62957  
ลองจิจูด 99.82895 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสดุ 
โครงการ  ละติจดู 12.62867   
 ลองจิจูด 99.82848 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอย1(หมอจีบ) (ต่อจากโครงการเดิม)  
หมู่ที ่5 บ้านหนองคร้า ต าบลหินเหล็กไฟ   
ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 112 เมตร   
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต            
ไม่น้อยกว่า 448 ตารางเมตร ไหลท่าง 
ลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร และติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินไฟ  
 
 
 
 
 
 
 
 

290,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

2 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                      
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

เหล็ก ซอย10 (ต่อจากโครงการเดมิ) 
หมู่ที่ 11 บ้านตอเกต ุ
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจดู 12.60525   
 ลองตจิูด 99.82943 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสดุ 
โครงการ  ละติจดู 12.60406    
ลองติจูด 99.83003 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอย10 (ต่อจากโครงการเดมิ)  
หมู่ที ่11 บ้านตอเกต ุต าบลหินเหล็กไฟ ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 220 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร ไหลท่างหินคลุก
ข้างละ 0.20 เมตร และตดิตั้งป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ สร้าง
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หินเหล็กไฟ  
 
 
 
 
 
 

496,700 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

3 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                     
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

ซอยจรัญ หมู่ท่ี 7 บ้านหนองเหียง 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจดู 12.60724    
ลองตจิูด 99.89772 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสดุ
โครงการ  ละติจดู 12.60804   
 ลองตจิูด 99.89762 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยจรญั หมู่ที ่7บ้านหนองเหียง 
ต าบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 88 เมตร   
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 352 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.30 เมตร และตดิตั้งป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย  สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ สร้าง
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หินเหล็กไฟ   
 

 

 

 
 
 

238,500 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

4 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

เหล็ก ซอยชวาทอง หมู่ที่ 6  
บ้านหนองซอ 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.59537   
ลองจิจูด 99.81922 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ  ละติจูด 12.59451   
ลองจิจูด 99.82028 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยชวาทอง หมู่ที ่6  
บ้านหนองซอ ต าบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 152 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร ไหลท่างลงหินคลุก
ข้างละ 0.50 เมตร และตดิตั้งป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ    
 

 

 

 

 

 

498,700 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

5 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

เสรมิเหล็ก ซอยโชคพัฒนา 2  
หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.58182   
 ลองจิจูด 99.83785 
ค่าพิกัดจุดส้ินสุด
โครงการ  ละติจูด 12.58206    
ลองจิจูด 99.83621 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยโชคพัฒนา 2 หมูท่ี่ 13  
บ้านโชคพัฒนา ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 180 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 630 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.20 เมตร และติดตั้งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
 
 
 
 
 
 
 
 

408,900 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

6 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                      
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

เหล็ก ซอยพอเพียง(ต่อจากโครงการ
เดิม) หมู่ท่ี 13 บ้านโชคพัฒนา 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจดู 12.57858  
 ลองจิจูด 99.83252 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสดุ
โครงการ  ละติจดู 12.57856   
ลองจิจูด 99.83231 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยพอเพียง หมู่ที ่13   
บ้านโชคพัฒนา ต าบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 22 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 88 ตารางเมตร  ไหลท่างหินคลุก
ข้างละ 0.50 เมตร สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58,900 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

7 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                      
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

เหล็ก ซอยเทวัญดารา  หมู่ที่ 3 บ้าน
หนองนกน้อย 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจดู 12.58652   
 ลองติจูด 99.86225 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสดุ
โครงการ  ละติจดู 12.58656  
 ลองติจูด 99.86052 
 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยเทวัญดารา หมู่ที่ 3 บ้าน
หนองนกน้อย ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 633 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 2,532 ตารางเมตร ไหล่ทาง 
ลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร  และติดตั้ง
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย สรา้งตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 
 
 
 
 
 
 

1,681,400 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

8 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                      
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

เสรมิเหล็ก ซอยยาใจ หมู่ที่ 13  
บ้านโชคพัฒนา 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจดู 12.57955   
 ลองตจิดู 99.83769 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสดุ
โครงการ  ละติจดู 12.57908   
 ลองตจิูด 99.83806 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอยยาใจ หมู่ที ่13 บ้านโชค
พัฒนา ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 39 เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรตีไม่น้อย
กว่า 136.50 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.20 เมตร สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91,000 อบต. 
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

9 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3  

   
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

เหล็ก ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 5 
บ้านหนองคร้า 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจดู 12.62962   
ลองจิจูด 99.81957 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสดุ
โครงการ  ละติจดู 12.62965  
ลองจิจูด 99.81940 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที ่5 บ้านหนอง
คร้า ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 18 เมตร หนา 0.15 
 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่นอ้ย
กว่า 72 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหนิคลุกข้าง
ละ 0.20 เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ   
 
 
 
 
 
 
 

46,700 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

10 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3  

 
                                              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

เหล็ก ซอยลุงชวน หมู่ที่ 2  
บ้านวังโบสถ ์
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจดู 12.59569  
ลองตจิูด 99.87592 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสดุ
โครงการ  ละติจดู 12.59599   
 ลองจตจิูด 99.87754 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอยลุงชวน  
หมู่ที ่2 บ้านวังโบสถ์ ต าบลหินเหล็กไฟ  
ผิวจราจร
กว้าง 3.70 เมตร ระยะทาง 178 เมตร   
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 685.60 ตารางเมตร ไหล่ทางลง
หินคลุกด้านซ้ายทางฝั่งขาเข้า
ซอย 0.20 เมตร ระยะทาง 103 เมตร แล
ะติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย สร้าง
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ   
 
 
 
 

421,400 
 

อบต. 
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

11                                                     

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3  

                                                   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

เสรมิเหล็ก ซอยเลียบถนนบายพาส  
หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจดู 12.57283   
ลองตจิูด 99.86101 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสดุ
โครงการ  ละติจดู 12.57308  
ลองตจิูด 99.86200 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอยเลียบถนนบายพาส  
หมู่ที ่4 บ้านหนองตะเภา ต าบลหนิเหล็กไฟ 
 ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 109 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 436 ตารางเมตร ไหล่ทางลง 
หินคลุกข้างละ 0.20 เมตร และตดิตั้งป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ   

 
  
 
 
 
 

281,400 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

                                         12    

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3  

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

เสรมิเหล็ก ซอยวัดหนองตะเภา  หมู่ที่ 4 
บ้านหนองตะเภา 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจดู 12.58218   
ลองติจูด 99.84696 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสดุ
โครงการ  ละติจดู 12.58284   
ลองติจูด 99.84705 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยวัดหนองตะเภา หมู่ท่ี 4   
บ้านหนองตะเภา ต าบลหินเหล็กไฟ   
ผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 75 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร ไหลท่างลง
หินคลุกข้างละ 0.20 เมตร และตดิตั้งป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ    
 
 
 
 
 
 

146,000 
 

อบต. 
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

13 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                   
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3        

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

เสรมิเหล็ก ซอยศาลาบ้านเก่า  
หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจดู 12.58871   
ลองตจิูด 99.91377 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสดุ
โครงการ  ละติจดู 12.58872  
 ลองตจิูด 99.91336 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอยศาลาบ้านเก่า หมทูี ่7 บ้าน
หนองเหียง ต าบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจร
กว้าง 2.70 เมตร ระยะทาง 44 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรตีไม่น้อย
กว่า 118.80 ตารางเมตร สร้างตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

14                                             

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3  

                                            บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยสามพันนาม – หนองนก
น้อย หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจดู 12.61878    
ลองตจิูด 99.85410 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสดุ
โครงการ  ละติจดู 12.61853   
 ลองตจิูด 99.85396 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอยสามพันนาม – หนองนก
น้อย หมู่ที ่12 บ้านสามพันนาม ต าบลหิน
เหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 46 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรตีไม่น้อย
กว่า 230 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตร และตดิตั้งป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ    
 
 
 
 
 
 
 

149,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

 

15 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยสดุใจ หมู่ที่ 16  
บ้านหนองตาแววพัฒนา 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจดู 12.57726   
 ลองตจิูด 99.82158 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสดุ 

โครงการ  ละติจดู 12.57744   
 ลองติจูด 99.81974 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอยสดุใจ หมู่ที ่16  บ้าน
หนองตาแววพัฒนา ต าบลหินเหลก็ไฟ  
ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 191.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 764.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.20 เมตร และตดิตั้งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ   
 
 
 
 
 
 

498,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

16 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3                                            

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยหนองน้อยสามพันนาม 
หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม 
จุดเริม่ต้น
โครงการ ละติจดู 12.51259  
 ลองจิจูด 99.86247 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสดุ 
ค่าพิกัด
โครงการ  ละติจดู 12.61253   
 ลองจิจูด 99.86243 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอยหนองน้อยสามพันนาม หมู่
ที ่12 บ้านสามพันนาม ต าบลหินเหล็ก
ไฟ ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง 8 เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรตีไม่น้อย
กว่า 32 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตร สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ   
 
 
 
 
 
 
 
 

24,400 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

17 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3                                            
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยหนองแฟบ-ห้วยโดด  
หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจดู 12.59308   
ลองจิจูด 99.88531 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสดุ
โครงการ  ละติจดู 12.59433   
 ลองจิจูด 99.88378 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอยหนองแฟบ-ห้วยโดด  
หมู่ที ่1 บ้านหนองขอน ต าบลหินเหล็ก
ไฟ  ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 235 เมตร  หน
า 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 940 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก
ข้างละ 0.50 เมตร และตดิตั้งป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ    
 
 
 
 
 

623,800 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

18 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3                                            
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยอ านวยผล1 – ซอย
อ านวยผล หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจดู 12.56566  
 ลองจิจูด 99.88137 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสดุ
โครงการ  ละติจดู 12.56403   
ลองจิจูด 99.88121 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยอ านวยผล1 ถึงซอยอ านวยผล  
หมู่ท่ี 9 บ้านขอนทอง ต าบลหินเหล็กไฟ  
ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 184.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 736 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.50 เมตร และตดิตั้งป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินไฟ   
 
 
 
 
 
 

486,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

19 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3                                            

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยอ านวยผล4 –ซอยอ านวย
ผล 2 หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจดู 12.55557    
ลองจิจูด 99.87929 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสดุ
โครงการ  ละติจดู 12.55554   
 ลองจิจูด 99.88030 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยอ านวยผล 4 ซอยอ านวยผล 2 หมู่
ท่ี 9 บ้านขอนทอง ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 116.00 เมตร หน
า 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 464 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.20 เมตร และตดิตั้งป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ   
 
 
 
 
 
 
 
 

325,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

20 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3                                            

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

21 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ซอยไร่แลนด์ 
2 (ต่อจากโครงการ) หมู่ที่ 8 บ้าน
หนองเสือด า 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจดู 12.59078   
 ลองจิจูด 99.80073 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสดุ
โครงการ  ละติจดู 12.59071   
 ลองจิจูด 9979842 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ซอยไร่แลนด์ 2 (ต่อ
จากโครงการเดิม) หมู่ที ่8 บ้านหนองเสือ
ด า ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 255.00 เมตร  
หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 1,275 ตารางเมตร ลงหินคลกุพ้ืนทาง
หนา 0.10 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ   
.  
 
 
 
 
 
 

497,200 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

21 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3                                            

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

22 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
 ซอยสันตสิุข 2 หมู่ที่ 10  
บ้านหนองขอนใต้ 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจดู 12.56564  
  ลองจิจูด 99.89344 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสดุ
โครงการ  ละติจดู 12.56593   
 ลองจิจูด 99.89458 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลกูรัง  
ซอยสันติสุข 2 หมู่ท่ี 10 บ้านหนองขอนใต ้ 
ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 130 เมตร   
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง 
ไม่น้อยกว่า 117 ลูกบาศก์เมตร  บดอัด
เรียบ สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45,400 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

22 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3                                            

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก ซอยปาริฉัตร  
หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจดู 12.57599  
 ลองจิจูด 99.91350 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสดุ
โครงการ  ละติจดู 12.57489   
 ลองจิจูด 99.91357 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างรางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก  
ซอยปาริฉัตร หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ  
ต าบลหินเหล็กไฟ ขนาดปากภายใน
กว้าง 0.30 เมตร ความลึกท้อง
เฉลี่ย 0.45 เมตรรวมความยาวไมน่้อย
กว่า 113 เมตร และตดิตั้งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
 
 
 
 
 
 
 
 

470,500 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

23 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3                                            

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

24 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อม
บ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก ซอยไร่วิ
รัตน ์หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจดู 12.57477   
 ลองจิจูด 99.91595 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจดู 12.57223   
 ลองจิจูด 99.91601 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและ
ฝาตะแกรงเหล็ก ซอยไร่วิรัตน ์หมูท่ี ่15 บ้าน
หนองขอนเหนือ ต าบลหินเหล็กไฟ โดยวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและ
ฝาตะแกรงเหล็ก รวมความยาวไมน่้อย
กว่า 274.00 เมตร และติดตั้งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
  
 
 
 
 
 

685,300 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

24 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3                                            

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

25 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อม
บ่อพักและฝาปดิ คสล. ซอยถาวร
การ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจดู 12.58596  
ลองจิจูด 99.84215 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสดุ
โครงการ  ละติจดู 12.58691  
ลองจิจูด 99.84242 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ า พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบอ่พักและ
ฝาปิด คสล. ซอยถาวรการ หมู่ที ่4  บ้าน
หนองตะเภา ต าบลหินเหล็กไฟ รวมความยาว
ไม่น้อยกว่า 110 เมตร และตดิตั้งป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

204,900 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

25 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3                                            
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

26 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อม
บ่อพักและฝาปดิ คสล. ซอยสันติสขุ 
หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้ 
พิกัดจุดที1่    ละติจูด 12.56495   
 ลองจิจูด 99.89391 
ค่าพิกัดจุดที2่  ละติจูด 12.56588   
 ลองจิจูด 99.89338 
3  ละติจูด 12.56636 ลองจิจูด 99.89313 
ค่าพิกัดจุดที่
4 ละติจูด 12.56691 ลองจิจูด 99.89259 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและ
ฝาปิด คสล. ซอยสันตสิุข หมู่ที ่10 บ้านหนอง
ขอนใต้ ต าบลหินเหล็กไฟ วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและ
ฝาปิด คสล. 4 จุด จุดละ
จ านวน 8 ท่อน จ านวน 4 ช่วง รวมความยาว
ไม่น้อยกว่า 32 เมตร สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ    
 
 
 
 
 

74,900 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

26 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3                                            

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.60 เมตร  
ซอยห้วยโดด-สวนน้ า หมู่ที่ 2  
บ้านวังโบสถ ์
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจดู 12.59761  
ลองจิจูด 99.88156 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสดุ
โครงการ  ละติจดู 12.59759    
ลองจิจูด 99.88145 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.60 เมตร ซอยห้วยโดด 
สวนน้ า หมู่ที ่2 บ้านวังโบสถ ์ต าบลหินเหล็ก 
ไฟ จ านวน จุด 15 ท่อน ระยะทาง 15 เมตร 
 สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52,900 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

27 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3                                            

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.80 เมตร  
ซอยหม่อนไหมสมเด็จฯ หมู่ที่ 7 
บ้านหนองเหียง 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจดู 12.58691   
 ลองจิจูด 99.91171 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสดุ
โครงการ  ละติจดู 12.58693   
 ลองจิจูด 99.91156 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ า พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาปิด คสล. ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.80 เมตร ซอยหม่อนไหม
สมเด็จฯ หมู่ที ่7 บ้านหนองเหียง ต าบลหิน
เหล็กไฟ รวมความยาวไม่น้อย
กว่า 15.00 เมตร สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54,900 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

28 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3                                            
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

เสรมิเหล็ก ซอยสันติสุข หมู่ที่ 10 
บ้านหนองขอนใต้ 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจดู 12.56470   
 ลองจิจูด 99.89408 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสดุ
โครงการ  ละติจดู 12.56708  
 ลองจิจูด 99.89751 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานปรับปรุงผิวจราจรคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ซอยสันติสุข หมู่ที ่10 บ้านหนอง
ขอนใต้ ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 325.00 เมตร 
 หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ย
กว่า 1,300 ตารางเมตร  โดยท าการปูยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม และติดตั้ง
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย สรา้งตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
 
 
 
 
 
 
 

315,800 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

29 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3  

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3                                            

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

เสรมิเหล็ก ซอยสามพันนาม –  
ตอเกต ุ หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจดู 12.61831  
 ลองจิจูด 99.85744 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสดุ 
โครงการ  ละติจดู 12.61873   
 ลองจิจูด 99.85447 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานปรับปรุงผิวจราจรคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ซอยสามพันนาม – ตอเกต ุ 
หมู่ที ่12 บ้านสามพันนาม ต าบลหินเหล็กไฟ  
ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 337 เมตร  
หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 1,348 ตารางเมตร โดยท าการปูยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีทับผิวจราจรเดิม และ
ติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหิน
เหล็กไฟ สร้างตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 
 
 
 
 

327,500 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

30 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3  

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3                                            

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

(ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ซอยเทียนชัย 
หมู่ 2 บ้านวังโบสถ ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขนาดหม้อ 
แปลงและขยายเขตระบบไฟฟ้า และอุปกรณ ์
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของการไฟฟ้า ค่าจ้าง
เหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไ์ฟฟ้าเพิ่มเตมิ 
ค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
การเพิ่มก าลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า 
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ภายในต าบล ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66,730 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

31 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3  

   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3                                            

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

(ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ซอยเทียนชัย 
หมู่ 2 บ้านวังโบสถ ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขนาดหม้อ 
แปลงและขยายเขตระบบไฟฟ้า และอุปกรณ ์
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของการไฟฟ้า ค่าจ้าง
เหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไ์ฟฟ้าเพิ่มเตมิ 
ค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
การเพิ่มก าลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า 
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ภายในต าบล ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66,730 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

32 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3  

   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3                                            

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

(ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ซอยยกย่อง 
หมู่ 2 บ้านวังโบสถ ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขนาดหม้อ 
แปลงและขยายเขตระบบไฟฟ้า และอุปกรณ ์
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของการไฟฟ้า ค่าจ้าง
เหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไ์ฟฟ้าเพิ่มเตมิ 
ค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
การเพิ่มก าลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า 
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ภายในต าบล ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39,411 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

                                                       33                                            

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3  

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3                                            

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

พระเกียรติ ตามแบบกรมโยธาธิการและผัง
เมือง จ านวน 1 ซุ้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

442,900 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

34 

ผด.02/1 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3                                            

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

อบต.หินเหล็กไฟ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสรา้งป้าย 
อบต.หินเหล็กไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

499,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

35 

ผด.02/1 


