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องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ 

อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์















2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา 1.เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีด าเนิน จ านวน 1 อาคาร 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวน 1 อาคาร 1.ผู้สูงอายุใช้เป็นสถานท่ีด าเนิน กองสวัสดิการฯ

คุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพ กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุและ กว้าง 20.94 เมตร กว้าง 20.94 เมตร กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุและ

ผู้สูงอายุต าบลหินเหล็กไฟ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ ยาว 24.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์

( บริเวณท่ีสาธารณะประโยชน์ กับประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล กับประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล

หนองพรานจัน) หินเหล็กไฟ หินเหล็กไฟ

2.เพ่ือใช้เป็นอาคารศูนย์รวม 2.มีอาคารศูนย์รวมในการ

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม

ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ อาชีพให้กับผู้สูงอายุ

3.เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน 3.มีแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนา

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ

ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุ

4.เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน 4.มีแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม

วัฒนธรรมภูมิปัญญาของ ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ

1

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ก่อสร้างวางท่อระบายน ้า คสล. เพ่ือช่วยระบายน ้าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน ้า คสล. 1,565,000   1,565,000   วางท่อระบายน ้า คสล. ประชาชนมีถนน กองช่าง
ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ผิวจราจร ขนาด Ø 0.60 เมตร ขนาด Ø 0.60 เมตร เพ่ือใช้ในการคมนาคม
และฝาตะแกรงเหล็ก ซอยบ้านมอญ - ระยะทาง 470 เมตร ระยะทาง 470 เมตร พร้อม ท่ีสะดวกปลอดภัย
หนองเหียงล่าง  หมู่ท่ี 1 พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก บ่อพักและฝาปิดตะแกรงเหล็ก ไม่มีน ้าท่วมขังผิวจราจร

2 ปรับปรุงฝายน ้าล้น หมู่ท่ี 1 เพ่ือช่วยกักเก็บน ้าและเป็นการ กว้าง 4 เมตร  ยาว 21 เมตร 360,000     ฝายน ้าล้น ประชาชนท่ีใช้ยานพาหนะ กองช่าง

ป้องกันการเกิดตะไคร้บนหลังฝาย จ้านวน 1 จุด โดยท้าการวางท่อ กว้าง 4 เมตร ยาว 21 เมตร สัญจรผ่านไปมาข้ามฝาย

ท้าให้ไม่เกิดอันตรายกับยานพาหนะระบายน ้าคสล. ขนาดØ 0.30 เมตร ได้รับความปลอดภัย

ท่ีสัญจรผ่านไปมา และเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังฝาย

หนา 0.25 เมตร 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนส้าหรับ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 581,700 581,700 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอยข้างแมงโก้ หมู่ท่ี 1 การคมนาคมท่ีสะดวกและ ระยะทาง 252.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร เพ่ือใช้ในการคมนาคม

ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ี ระยะทาง 252 เมตร ท่ีสะดวกปลอดภัย

เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,008

ตารางเมตร  ไหล่ทางลงหินคลุก

ข้างละ 0.20 เมตร

4 ก่อสร้างวางท่อระบายน ้า คสล. เพ่ือช่วยระบายน ้าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน ้า คสล. 1,313,000   วางท่อระบายน ้า คสล. ประชาชนมีถนน กองช่าง
ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ผิวจราจร ขนาด Ø 0.60 เมตร ขนาด Ø 0.60 เมตร เพ่ือใช้ในการคมนาคม
และฝาตะแกรงเหล็ก ซอยหนองรี ระยะทาง 397 เมตร ระยะทาง 397 เมตร พร้อม ท่ีสะดวกปลอดภัย
หมู่ท่ี 2 พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก บ่อพักและฝาปิดตะแกรงเหล็ก ไม่มีน ้าท่วมขังผิวจราจร

2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนส้าหรับ ผิวจราจรกว้าง 5.00เมตร 3,540,000   3,540,000   3,540,000   3,540,000  3,540,000   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยประเสริฐแผ่นดินทอง หมู่ท่ี 2 การคมนาคมท่ีสะดวกและ ระยะทาง 1200.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร เพ่ือใช้ในการคมนาคม

ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1200.00 เมตร ท่ีสะดวกปลอดภัย

หรือมีพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 6,000 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร

6 ก่อสร้างถนนลูกรังซอยต้นยาง เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนส้าหรับ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 199,800     ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนน กองช่าง
(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ท่ี 3 การคมนาคมท่ีสะดวกและ ระยะทาง 515.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร เพ่ือใช้ในการคมนาคม

ปลอดภัย หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร ระยะทาง 515.00 เมตร ท่ีสะดวกปลอดภัย

ปรับเกรดบดอัดเรียบ หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร 

7 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนส้าหรับ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 4,300,000   4,300,000   4,300,000   4,300,000  4,300,000    ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ประชาชนมีถนน กองช่าง
สายบายพาสชะอ้า-ปราณบุรี-ซอยหนองโสน การคมนาคมท่ีสะดวกและ ระยะทาง 1,720.00 เมตร คอนกรีต เพ่ือใช้ในการคมนาคม
 หมู่ท่ี 3 ปลอดภัย หนา 0.05 เมตร หรือมีพื นท่ี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ท่ีสะดวกปลอดภัย

ไม่น้อยกว่า 8,600 ตารางเมตร ระยะทาง 1,720.00 เมตร

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนส้าหรับ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 3,180,000   3,180,000   3,180,000   3,180,000  3,180,000    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยต้นไทร-ซอยสัมพันธวงศ์  หมู่ท่ี 3 การคมนาคมท่ีสะดวกและ ระยะทาง 1,060.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร เพ่ือใช้ในการคมนาคม

ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1,060.00 เมตร ท่ีสะดวกปลอดภัย

หรือมีพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 5,300 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร

3



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนส้าหรับ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 210,800     210,800     210,800     210,800     210,800      ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยสังข์ทอง   หมู่ท่ี 4 การคมนาคมท่ีสะดวกและ ระยะทาง 90.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร เพ่ือใช้ในการคมนาคม

ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 90.00 เมตร ท่ีสะดวกปลอดภัย

หรือมีพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 360 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนส้าหรับ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 1,478,000   1,478,000   1,478,000   1,478,000  1,478,000    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยทางเข้ากองส่งเสริมการเกษตร การคมนาคมท่ีสะดวกและ ระยะทาง 460.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร เพ่ือใช้ในการคมนาคม
(อบต.หินเหล็กไฟ) หมู่ท่ี 4 ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 460.00 เมตร ท่ีสะดวกปลอดภัย

หรือมีพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 2,300 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร

11 ก่อสร้างวางท่อระบายน ้า คสล. เพ่ือช่วยระบายน ้าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน ้า คสล. 21,000       21,000       21,000       21,000       21,000       วางท่อระบายน ้า คสล. ประชาชนมีถนน กองช่าง
ขนาด Ø 0.60 เมตร ซอยสังข์ทอง ผิวจราจร ขนาด Ø 0.60  เมตร ขนาด Ø 0.60 เมตร เพ่ือใช้ในการคมนาคม
หมู่ท่ี 4 ระยะทาง 10.00 เมตร ระยะทาง 10.00 เมตร ท่ีสะดวกปลอดภัย

ไม่มีน ้าท่วมขังผิวจราจร
12 ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนส้าหรับ ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร 806,000 806,000 806,000 806,000 806,000 ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอยถาวรการ หมู่ท่ี 4 การคมนาคมท่ีสะดวกและ ระยะทาง 1,355.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร เพ่ือใช้ในการคมนาคม

ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1,355 เมตร ท่ีสะดวกปลอดภัย

หรือมีพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
1,355.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลงหินคลุกกว้าง 0.20 เมตร

4



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

13 ก่อสร้างถนนลูกรังซอย 8 เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนส้าหรับ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 346,000     346,000     346,000     346,000     346,000      ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนน กองช่าง
หมู่ท่ี 5 การคมนาคมท่ีสะดวกและ ระยะทาง 900.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร เพ่ือใช้ในการคมนาคม

ปลอดภัย หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร ระยะทาง 900 เมตร ท่ีสะดวกปลอดภัย

ปรับเกรดบดอัดเรียบ หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร 

14 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยพูลสวัสด์ิ เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนส้าหรับ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 207,600 207,600 207,600 207,600 207,600 ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนน กองช่าง
หมู่ท่ี 5 การคมนาคมท่ีสะดวกและ ระยะทาง 675.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร เพ่ือใช้ในการคมนาคม

ปลอดภัย หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร ระยะทาง 675 เมตร ท่ีสะดวกปลอดภัย

ปรับเกรดบดอัดเรียบ หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร 

15 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยยายน้อย เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนส้าหรับ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 384,600 384,600 384,600 384,600 384,600 ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนน กองช่าง
หมู่ท่ี 5 การคมนาคมท่ีสะดวกและ ระยะทาง 1,000.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร เพ่ือใช้ในการคมนาคม

ปลอดภัย หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร ท่ีสะดวกปลอดภัย

ปรับเกรดบดอัดเรียบ หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร 

16 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยข้างวัดหนองคร้า เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนส้าหรับ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 105,500 105,500 105,500 105,500 105,500 ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนน กองช่าง
หมู่ท่ี 5 การคมนาคมท่ีสะดวกและ ระยะทาง 485.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร เพ่ือใช้ในการคมนาคม

ปลอดภัย หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร ระยะทาง 485 เมตร ท่ีสะดวกปลอดภัย

ปรับเกรดบดอัดเรียบ หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร 

5



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนส้าหรับ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 2,790,000   2,790,000   2,790,000   2,790,000  2,790,000   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยหนองคร้า-สามพันนาม หมู่ท่ี 5 การคมนาคมท่ีสะดวก ระยะทาง 930.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร เพ่ือใช้ในการคมนาคม

และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 930.00 เมตร ท่ีสะดวกปลอดภัย

หรือมีพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 4,650 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนส้าหรับ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 607,400     607,400     ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยดีเด่น (ต่อจากโครงการเดิม) การคมนาคมท่ีสะดวกและ ระยะทาง 260.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร เพ่ือใช้ในการคมนาคม
หมู่ท่ี 6 ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 260.00 เมตร ท่ีสะดวกปลอดภัย

หรือมีพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,040 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนส้าหรับ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 401,000     ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยสวัสดี (ต่อจากโครงการเดิม) การคมนาคมท่ีสะดวกและ ระยะทาง 165.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร เพ่ือใช้ในการคมนาคม
หมู่ท่ี 6 ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 165.00 เมตร ท่ีสะดวกปลอดภัย

หรือมีพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 660 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร
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2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนส้าหรับ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 460,900 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยทองไทย หมู่ท่ี 7 การคมนาคมท่ีสะดวกและ ระยะทาง 200.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร เพ่ือใช้ในการคมนาคม

ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 200 เมตร ท่ีสะดวกปลอดภัย

หรือมีพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร

21 ซ่อมแซมและปรับปรุงฝายน ้าล้น เพ่ิอช่วยกักเก็บน ้าให้ประชาชน มี กว้าง 4 เมตร  ยาว 21 เมตร 460,900 460,900 460,900 460,900 460,900 ฝายน ้าล้น ประชาชนมีน ้าใช้อุปโภค กองช่าง
ส้าราญรักษ์  หมู่ท่ี 8 น ้าใช้อุปโภคบริโภคเพ่ือการเกษตรจ้านวน 1 จุด กว้าง 4 เมตร ยาว 21 เมตร บริโภคเพ่ือการเกษตร

จ้านวน 1 จุด
22 ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนส้าหรับ ผิวจราจรกว้าง ข้างละ 1.00 เมตร 121,300     121,300     121,300     121,300     121,300      ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอยอ้านวยผล หมู่ท่ี 9 การคมนาคมท่ีสะดวกและ ความยาวรวม 610.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง ข้างละ 1.00 เมตร เพ่ือใช้ในการคมนาคม

ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 610.00 เมตร ท่ีสะดวกปลอดภัย

หรือมีพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 610 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนส้าหรับ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 1,398,000   1,398,000   1,398,000   1,398,000  1,398,000   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยอ้านวยผล 5 หมู่ท่ี 9 การคมนาคมท่ีสะดวกและ ระยะทาง 478.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร เพ่ือใช้ในการคมนาคม

ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 478.00 เมตร ท่ีสะดวกปลอดภัย

หรือมีพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า2,390 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
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2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนส้าหรับ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 177,500     177,500     177,500     177,500     177,500      ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยอ้านวยผล 2/2  หมู่ท่ี 9 การคมนาคมท่ีสะดวกและ ระยะทาง 76 .00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร เพ่ือใช้ในการคมนาคม

ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 76.00 เมตร ท่ีสะดวกปลอดภัย

หรือมีพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  304 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนส้าหรับ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 1,307,200   1,307,200   1,307,200   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยอ้านวยผล 4/4  หมู่ท่ี 9 การคมนาคมท่ีสะดวกและ ระยะทาง 500 .00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร เพ่ือใช้ในการคมนาคม

ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร ท่ีสะดวกปลอดภัย

หรือมีพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย

กว่า  2,000 ตารางเมตร ไหล่ทาง

ลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

26 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหลังบ้านใจรัก เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนส้าหรับ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 359,900 ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนน กองช่าง

ไม้ใหญ่ หมู่ท่ี 10 การคมนาคมท่ีสะดวกและ ระยะทาง 360.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร เพ่ือใช้ในการคมนาคม

ปลอดภัย หนาเฉล่ีย 0.60 เมตร ระยะทาง 360 เมตร ท่ีสะดวกปลอดภัย

ปรับเกรดบดอัดเรียบ หนาเฉล่ีย 0.60 เมตร 
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2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

27 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหลังลาวัลเล่ เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนส้าหรับ (ช่วงท่ี 1) 433,900 ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนน กองช่าง
เดอะวินเทจ - สวนสัตว์  หมู่ท่ี 10 การคมนาคมท่ีสะดวกและ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร (ช่วงท่ี 1) เพ่ือใช้ในการคมนาคม

ปลอดภัย ระยะทาง 148.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ท่ีสะดวกปลอดภัย

หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร ระยะทาง 148.00 เมตร

ปรับเกรดบดอัดเรียบ (ช่วงท่ี 2)
(ช่วงท่ี 2) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร
ระยะทาง 1,000 เมตร
หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร 
ปรับเกรดบดอัดเรียบ

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนส้าหรับ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 145,300     ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอยสันติสุข  หมู่ท่ี 10 การคมนาคมท่ีสะดวกและ ระยะทาง 48.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร เพ่ือใช้ในการคมนาคม

ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 48.00 เมตร ท่ีสะดวกปลอดภัย

หรือมีพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย

กว่า 192 ตารางเมตร ไหล่ทาง

ลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร

29 ปรับปรุงฝายน ้าล้น หมู่ท่ี 10 เพ่ือช่วยกักเก็บน ้าและเป็นการ กว้าง 4 เมตร  ยาว 20.50 เมตร 357,000     ฝายน ้าล้น ประชาชนท่ีใช้ยานพาหนะ กองช่าง

ป้องกันการเกิดตะไคร้บนหลังฝาย จ้านวน 1 จุด โดยท้าการวางท่อ กว้าง 4 เมตร ยาว 20.50 เมตร สัญจรผ่านไปมาข้ามฝาย

ท้าให้ไม่เกิดอันตรายกับยานพาหนะระบายน ้าคสล. ขนาดØ 0.30 เมตร ได้รับความปลอดภัย

ท่ีสัญจรผ่านไปมา และเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังฝาย
หนา 0.25 เมตร 
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2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

30 ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนส้าหรับ ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร 1,517,500   1,517,500   1,517,500   1,517,500  1,517,500     ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอย 3 หมู่ท่ี 11 การคมนาคมท่ีสะดวกและ ระยะทาง 2,550.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร เพ่ือใช้ในการคมนาคม

ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 2,550.00 เมตร ท่ีสะดวกปลอดภัย

หรือมีพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 2,550 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลงหินคลุกกว้าง 0.20 เมตร

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนส้าหรับ ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 462,700     462,700     462,700     462,700     462,700      ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
แยกซอย3  หมู่ท่ี 11 ส้าหรับการคมนาคมท่ีสะดวกและ ระยะทาง 205.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร เพ่ือใช้ในการคมนาคม

ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 205.00 เมตร ท่ีสะดวกปลอดภัย

หรือมีพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 717.50  ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร

32 ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนส้าหรับ (จุดท่ี1)ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร 93,000       93,000       ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอย 6 พร้อมวางท่อระบายน ้าคสล. การคมนาคมท่ีสะดวกปลอดภัย ระยะทาง 35.00 เมตร (จุดท่ี1)ผิวจราจรกว้าง2.50 เมตรเพ่ือใช้ในการคมนาคม
หมู่ท่ี 11  และช่วยระบายน ้า ไม่ให้ท่วมขัง หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 35.00 เมตร ท่ีสะดวกปลอดภัย

ผิวจราจร หรือมีพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย พร้อมวางท่อระบายน ้าคสล. ไม่มีน ้าท่วมขังผิวจราจร

กว่า 16.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง ขนาด Ø 0.80 เมตร จ้านวน 3 

ลงหินคลุกกว้าง 0.30 เมตร ท่อน 1 จุด 
พร้อมวางท่อระบายน ้าคสล. (จุดท่ี2)ผิวจราจรกว้าง 1.50 เมตร

ขนาด Ø 0.80 เมตร จ้านวน 3 ท่อน ระยะทาง 20.00 เมตร
 1 จุด พร้อมวางท่อระบายน ้าคสล.

10



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(จุดท่ี2) ผิวจราจรกว้าง 1.50 เมตร ขนาด Ø 0.60 เมตร จ้านวน 2
ระยะทาง 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ท่อน 1 จุด  และ ขนาด Ø 1.00

 หรือมีพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า เมตร จ้านวน 2 ท่อน 1 จุด

13.00  ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลงหินคลุกกว้าง 0.30 เมตร
พร้อมวางท่อระบายน ้าคสล.
ขนาด Ø 0.60 เมตร จ้านวน 2
ท่อน 1 จุด  และ ขนาด Ø 1.00
เมตร จ้านวน 2 ท่อน 1 จุด

33 ติดตั งราวการ์ดเรลกันตก เพ่ือให้ประชาชนได้มีความปลอดภัยติดตั งราวการ์ดเรลกันตก 61,900       61,900       ราวการ์ดเรลกันตก ประชาชนมีถนน กองช่าง
บริเวณล้าห้วยน้อย  หมู่ท่ี 12 ในการสัญจร ยาวข้างละ 8.60 เมตร ยาวข้างละ 8.60 เมตร เพ่ือใช้ในการคมนาคม

จ้านวน 1 แห่ง จ้านวน 1 แห่ง ท่ีสะดวกปลอดภัย

34 ติดตั งราวการ์ดเรลกันตกบริเวณ เพ่ือให้ประชาชนได้มีความปลอดภัยติดตั งราวการ์ดเรลกันตก 185,000     185,000     ราวการ์ดเรลกันตก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ล้าห้วยสามพันนาม หมู่ท่ี 12 ในการสัญจร ยาวข้างละ 32.00 เมตร ยาวข้างละ 32.00 เมตร เพ่ือใช้ในการคมนาคม

จ้านวน 1 แห่ง จ้านวน 1 แห่ง ท่ีสะดวกปลอดภัย

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนส้าหรับ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 2,663,200   2,663,200   2,663,200   2,663,200  2,663,200    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยสามพันนาม - หนองนกน้อย การคมนาคมท่ีสะดวกและ ระยะทาง 910.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร เพ่ือใช้ในการคมนาคม
(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ท่ี 12 ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 910.00 เมตร ท่ีสะดวกปลอดภัย

หรือมีพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 4,550 ตารางเมตร  ไหล่ทาง
ลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
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2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

36 ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนส้าหรับ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 2,074,000    2,074,000    2,074,000    2,074,000   2,074,000    ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ประชาชนมีถนน กองช่าง
คอนกรีต ซอยโชคพัฒนา การคมนาคมท่ีสะดวก ระยะทาง 1,100.00 เมตร คอนกรีต เพ่ือใช้ในการคมนาคม
หมู่ท่ี 13 และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นท่ี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ท่ีสะดวกปลอดภัย

ไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร ระยะทาง 1,100.00 เมตร

โดยท้าการปูยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนส้าหรับ ผิวจราจรกว้าง 5.00  เมตร 1,185,200   1,185,200   1,185,200   1,185,200  1,185,200   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยพลประเสริฐ (ต่อจากโครงการเดิม) การคมนาคมท่ีสะดวกและ ระยะทาง 405.00 เมตร  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร เพ่ือใช้ในการคมนาคม

หมู่ท่ี 13 ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 405.00 เมตร ท่ีสะดวกปลอดภัย

หรือมีพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย

กว่า 2,025 ตารางเมตร  ไหล่ทาง

ลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนส้าหรับ ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร 964,900     964,900     964,900     964,900     964,900      ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยรวมพลัง  หมู่ท่ี 13 การคมนาคมท่ีสะดวกและ ระยะทาง 411.00เมตร  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร เพ่ือใช้ในการคมนาคม

ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 411.00 เมตร ท่ีสะดวกปลอดภัย

หรือมีพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,644 ตารางเมตร  ไหล่ทาง
ลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร
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2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

39 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยรวมพลัง เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนส้าหรับ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 168,500 168,500 168,500 168,500 168,500 ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนน กองช่าง
หมู่ท่ี 13 การคมนาคมท่ีสะดวกและ ระยะทาง 330.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร เพ่ือใช้ในการคมนาคม

ปลอดภัย หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร ระยะทาง 330.00เมตร ท่ีสะดวกปลอดภัย

ปรับเกรดบดอัดเรียบ หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร 

40 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยรอบหนองวงเดือนเพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนส้าหรับ (ช่วงท่ี 1)ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 280,700 ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนน กองช่าง
หมู่ท่ี 14 การคมนาคมท่ีสะดวกและ ระยะทาง 550.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร เพ่ือใช้ในการคมนาคม

ปลอดภัย หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร ระยะทาง 630 เมตร ท่ีสะดวกปลอดภัย

ปรับเกรดบดอัดเรียบ (ช่วงท่ี 2) หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 80 เมตร หนาเฉล่ีย
0.60 เมตร พร้อมปรับเกรด
บดอัดเรียบ รวมระยะทางไม่น้อย
กว่า 630 เมตร

41 ปรับปรุงฝายน ้าล้น หมู่ท่ี 14 เพ่ือช่วยกักเก็บน ้าและเป็นการป้องกัน กว้าง 4 เมตร  ยาว 23 เมตร 364,600     ฝายน ้าล้น ประชาชนท่ีใช้ยานพาหนะ กองช่าง

การเกิดตะไคร้บนหลังฝาย จ้านวน 1 จุด โดยท้าการวางท่อ กว้าง 4 เมตร ยาว 23 เมตร สัญจรผ่านไปมาข้ามฝาย

ท้าให้ไม่เกิดอันตรายกับยานพาหนะระบายน ้า คสล.ขนาดØ 0.30 เมตร ได้รับความปลอดภัย

ท่ีสัญจรผ่านไปมา และเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังฝาย
หนา 0.25 เมตร 

42 ก่อสร้างวางท่อระบายน ้า คสล. เพ่ือช่วยระบายน ้าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน ้า คสล. 857,600     วางท่อระบายน ้า คสล. ประชาชนมีถนน กองช่าง
พร้อมบ่อพัก และฝาปิดตะแกรงเหล็ก ผิวจราจร ขนาด Ø 0.40 เมตร ขนาด Ø 0.40 เมตร เพ่ือใช้ในการคมนาคม
 ซอยพูนสุข หมู่ 15 ระยะทาง 346 เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง 346 เมตร พร้อม ท่ีสะดวกปลอดภัย

และฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ่อพักและฝาปิดตะแกรงเหล็ก ไม่มีน ้าท่วมขังผิวจราจร
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2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนส้าหรับ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 522,700     522,700     522,700     522,700     522,700      ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอย3  หมู่ท่ี 15 การคมนาคมท่ีสะดวกและ ระยะทาง 224.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร เพ่ือใช้ในการคมนาคม

ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ี ระยะทาง 224.00 เมตร ท่ีสะดวกปลอดภัย
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 896
ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก
ข้างละ 0.20 เมตร 

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนส้าหรับ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 552,600     552,600     552,600     552,600     552,600      ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอย 4 หมู่ท่ี 15 การคมนาคมท่ีสะดวกและ ระยะทาง 237.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร เพ่ือใช้ในการคมนาคม

ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ี ระยะทาง 237.00 เมตร ท่ีสะดวกปลอดภัย
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 948
ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก
ข้างละ 0.20 เมตร 

45 ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. เพ่ือช่วยระบายน ้าไม่ให้ท่วมขัง รางระบายน ้า คสล. ขนาดปาก 745,600     745,600 745,600     745,600     745,600      รางระบายน ้า คสล. ขนาด ไม่มีน ้าท่วมขังผิวจราจร กองช่าง
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ผิวจราจร ภายในกว้าง 0.30 เมตร ปากภายในกว้าง 0.30 เมตร
ซอยหลังวัดหนองขอน หมู่ท่ี 15 ความลึกเฉล่ีย 0.45 เมตร  ความลึกเฉล่ีย 0.45 เมตร 

ความยาว 137 เมตร ความยาว 137 เมตร 
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 

46 ก่อสร้างวางท่อระบายน ้า คสล. เพ่ือช่วยระบายน ้าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน ้า คสล. 3,662,800   3,662,800   3,662,800   3,662,800  3,662,800    วางท่อระบายน ้า คสล. ประชาชนมีถนน กองช่าง
ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ผิวจราจร ขนาด Ø 0.60 เมตร ขนาด Ø 0.60 เมตร เพ่ือใช้ในการคมนาคม
และฝาตะแกรงเหล็ก  จากบ้านป้าชูถึง ระยะทาง 1,100 เมตร ระยะทาง 1,100 เมตร ท่ีสะดวกปลอดภัย

สระจ่าส้าเนียง หมู่ท่ี 16 พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก ไม่มีน ้าท่วมขังผิวจราจร
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2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนส้าหรับ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 918,600     918,600     918,600     918,600     918,600      ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอยนายเปล่ียว (ท้ายซอย)  หมู่ท่ี 16 การคมนาคมท่ีสะดวกและ ระยะทาง 395.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร เพ่ือใช้ในการคมนาคม

ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ี ระยะทาง 395.00 เมตร ท่ีสะดวกปลอดภัย
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1580
ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก
ข้างละ 0.20 เมตร 

48 ก่อสร้างวางท่อระบายน ้า คสล. เพ่ือช่วยระบายน ้าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน ้า คสล. 765,500 765,500 765,500 765,500 765,500 วางท่อระบายน ้า คสล. ประชาชนมีถนนเพ่ือใช้ กองช่าง
ขนาดØ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ผิวจราจร ขนาดØ 0.60 เมตร ขนาดØ 0.60 เมตร ในการคมนาคม
และฝาตระแกรงเหล็ก ระยะทาง 230 เมตร ระยะทาง 230 เมตร ท่ีสะดวกปลอดภัย 
ซอยหนองชักหวาย  หมู่ท่ี 6 พร้อมบ่อพักและฝาตระแกรงเหล็ก พร้อมบ่อพักและฝา ไม่มีน ้าท่วมขังผิวจราจร

ตระแกรงเหล็ก
49 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนส้าหรับ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 696,000     696,000     ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอยอ้านวยผล  4/7  หมู่ท่ี 9 ส้าหรับการคมนาคมท่ีสะดวกและ ระยะทาง 300 .00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร เพ่ือใช้ในการคมนาคม

ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร ท่ีสะดวกปลอดภัย

หรือมีพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  1,200 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร
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2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

50 เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø6 นิ ว พร้อม เพ่ือให้ประชาชนได้มีน ้าประปา เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ ว 880,700     880,700     880,700     880,700     880,700      หอถังทรงแชมเปญ ประชาชนได้ใช้น ้าเพ่ือ กองช่าง
ติดตั งหอถังทรงแชมเปญ ขนาดความจุ ใช้ในการอุปโภคบริโภค พร้อมติดตั งหอถังทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. อุปโภคและบริโภค
20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร และถังกรอง ขนาดความจุ  20 ลบ.ม. สูง20 เมตร และถังกรองสนิม ในชีวิตประจ้าวัน
สนิมเหล็กพร้อมอุปกรณ์ สูง 20 เมตร และถังกรองสนิม เหล็กพร้อมอุปกรณ์
ซอยประเสริฐแผ่นดินทอง   หมู่ท่ี 2 เหล็กพร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 1 ถัง

จ้านวน 1 ถัง

51 ขยายเขตวางท่อประปา PVC เพ่ือให้ประชาชนได้มีน ้าประปา ขยายเขตประปา PVC 17,300       17,300       17,300       17,300       17,300       ขยายเขตประปา PVC ประชาชนได้ใช้น ้าเพ่ือ กองช่าง
ขนาด Ø2 นิ ว ซอยสังข์ทอง   หมู่ท่ี 4 ใช้ในการอุปโภคบริโภค ขนาด Ø2 นิ ว ขนาด Ø2 นิ ว อุปโภคบริโภคในชีวิต

ระยะทาง  150 เมตร ระยะทาง  150 เมตร ประจ้าวัน

52 เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø6 นิ ว พร้อม เพ่ือให้ประชาชนได้มีน ้าประปา เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø6 นิ ว 1,242,900   หอถังทรงแชมเปญ ประชาชนได้ใช้น ้าเพ่ือ กองช่าง
ติดตั งหอถังทรงแชมเปญ ขนาดความจุ ใช้ในการอุปโภคบริโภค พร้อมติดตั งหอถังทรงแชมเปญ ขนาดความจุ  30 ลบ.ม. อุปโภคและบริโภค
30 ลบ.ม. สูง 30 เมตร และถังกรอง ขนาดความจุ  30 ลบ.ม. สูง 30 เมตร และถังกรองสนิม ในชีวิตประจ้าวัน
สนิมเหล็กพร้อมอุปกรณ์ สูง 30 เมตร และถังกรองสนิม เหล็กพร้อมอุปกรณ์
ซอยหนองหมี   หมู่ท่ี 4 เหล็กพร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 1 ถัง

จ้านวน 1 ถัง

53 ขยายเขตวางท่อประปา PVC เพ่ือให้ประชาชนได้มีน ้าประปา ขยายเขตประปา PVC 69,900       69,900       69,900       69,900       69,900       ขยายเขตประปา PVC ประชาชนได้ใช้น ้าเพ่ือ กองช่าง
ขนาด Ø2 นิ ว  ซอยหนองหมี หมู่ท่ี 4 ใช้ในการอุปโภคบริโภค ขนาด Ø2 นิ ว ขนาด Ø2 นิ ว อุปโภคบริโภคในชีวิต

ระยะทาง  650 เมตร ระยะทาง 650 เมตร ประจ้าวัน
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2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

54 ขยายเขตวางท่อประปา PVC เพ่ือให้ประชาชนได้มีน ้าประปา ขยายเขตประปา PVC 755,000     755,000     755,000     755,000     755,000      ขยายเขตประปา PVC ประชาชนได้ใช้น ้าเพ่ือ กองช่าง
ขนาด Ø4 นิ ว ภายในหมู่บ้าน ใช้ในการอุปโภคบริโภค ขนาด Ø 4 นิ ว ขนาด Ø 4 นิ ว อุปโภคบริโภคในชีวิต
หมู่ท่ี 16 ระยะทาง  2,350  เมตร ระยะทาง  2,350  เมตร ประจ้าวัน

55 เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø6 นิ ว พร้อม เพ่ือให้ประชาชนได้มีน ้าประปา เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ ว 880,700     หอถังทรงแชมเปญ ประชาชนได้ใช้น ้าเพ่ือ กองช่าง
ติดตั งหอถังทรงแชมเปญ ขนาดความจุ ใช้ในการอุปโภคบริโภค พร้อมติดตั งหอถังทรงแชมเปญ ขนาดความจุ  20 ลบ.ม. อุปโภคและบริโภค
20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร และถังกรอง ขนาดความจุ  20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร และถังกรองสนิม ในชีวิตประจ้าวัน
สนิมเหล็กพร้อมอุปกรณ์ สูง 20 เมตร และถังกรองสนิม เหล็กพร้อมอุปกรณ์
บริเวณศาลาอเนกประสงค์ประจ้าหมู่บ้าน   เหล็กพร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 1 ถัง
หมู่ท่ี 8 จ้านวน 1 ถัง
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2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขยายเขตไฟฟ้า ซอยห้วยโดด เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า 1,000,000  1,000,000  1,000,000    1,000,000  1,000,000  ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
หมู่ท่ี 1 ได้มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน ระยะทาง  800 เมตร ระยะทาง 800 เมตร อย่างท่ัวถึง

อย่างท่ัวถึง
2 ขยายเขตไฟฟ้า ซอยประเสริฐแผ่นดินทอง เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า 260,000     260,000     260,000    260,000     260,000    ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

หมู่ท่ี 2 ได้มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน ระยะทาง  200 เมตร ระยะทาง 200 เมตร อย่างท่ัวถึง

อย่างท่ัวถึง

3 ขยายเขตไฟฟ้า ซอยลุงโม  หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า 530,000     530,000     530,000    530,000     530,000    ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

ได้มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน ระยะทาง 400 เมตร ระยะทาง 400 เมตร อย่างท่ัวถึง

อย่างท่ัวถึง

4 ขยายเขตไฟฟ้า ซอยสังข์ทอง  หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า 200,000     200,000     200,000    200,000     200,000    ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

ได้มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน ระยะทาง 150 เมตร ระยะทาง150 เมตร อย่างท่ัวถึง

อย่างท่ัวถึง

5 ขยายเขตไฟฟ้า ซอยหนองหมี หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า 20,000      ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

ได้มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน ระยะทาง 7  เมตร ระยะทาง 7 เมตร อย่างท่ัวถึง

อย่างท่ัวถึง
18

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

6 ขยายเขตไฟฟ้า ซอยสวัสดี  หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า 220,000     220,000     220,000    220,000     220,000    ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

ได้มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน ระยะทาง 165  เมตร ระยะทาง 165  เมตร อย่างท่ัวถึง

อย่างท่ัวถึง

7 ขยายเขตไฟฟ้า ซอยหลังโรงเรียน หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า 530,000     530,000     530,000    530,000     530,000    ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

ได้มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน ระยะทาง 400 เมตร ระยะทาง 400 เมตร อย่างท่ัวถึง

อย่างท่ัวถึง

8 ขยายเขตไฟฟ้า สายหัวหิน-หนองเหียง เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า 670,000     670,000     670,000    670,000     670,000    ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
(บริเวณบ๊ิกบูม) หมู่ท่ี 7 ได้มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน ระยะทาง 500 เมตร ระยะทาง 500 เมตร อย่างท่ัวถึง

อย่างท่ัวถึง

9 ขยายเขตไฟฟ้า ซอยสุนิสา หมู่ท่ี 8 เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า 89,400      ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

ได้มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน ระยะทาง 150 เมตร ระยะทาง 150 เมตร อย่างท่ัวถึง

อย่างท่ัวถึง
10 ขยายเขตไฟฟ้า ซอยผกาทิพย์ หมู่ท่ี 8 เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า 59,600      ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

ได้มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน ระยะทาง 100 เมตร ระยะทาง 100 เมตร อย่างท่ัวถึง

อย่างท่ัวถึง
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2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

11 ขยายเขตไฟฟ้า ซอยไร่แลนด์   หมู่ท่ี 8 เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า 300,000     300,000     300,000    300,000     300,000    ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

ได้มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน ระยะทาง 200 เมตร ระยะทาง 200 เมตร อย่างท่ัวถึง

อย่างท่ัวถึง
12 ขยายเขตไฟฟ้า ซอยไร่แลนด์ 2 หมู่ท่ี 9 เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า 250,000     250,000     250,000    250,000     250,000    ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

ได้มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน ระยะทาง 180 เมตร ระยะทาง 180 เมตร อย่างท่ัวถึง

อย่างท่ัวถึง

13 ขยายเขตไฟฟ้า ซอยพาเพลิน  หมู่ท่ี 14 เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า 300,000     ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

ได้มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน ระยะทาง 340 เมตร ระยะทาง 340  เมตร อย่างท่ัวถึง

อย่างท่ัวถึง

14 ขยายเขตประปาภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนได้มีน ่าประปา ขยายเขตประปาภูมิภาค 300,000     300,000     300,000    300,000     300,000    ขยายเขตประปาภูมิภาค ประชาชนได้มีน ่าเพ่ือ กองช่าง

ซอยตาเปล่ียน หมู่ท่ี 7 ใช้ในการอุปโภคบริโภค ระยะทาง 500 เมตร ระยะทาง 500 เมตร อุปโภคบริโภค ในชีวิต

ประจ่าวัน

15 ขยายเขตประปาภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนได้มี ขยายเขตประปาภูมิภาค 300,000     300,000     300,000    300,000     300,000    ขยายเขตประปาภูมิภาค ประชาชนได้มีน ่าเพ่ือ กองช่าง

ซอยเต็มเป่ียม หมู่ท่ี 7 น ่าประปาใช้ในการอุปโภค ระยะทาง 500 เมตร ระยะทาง 500 เมตร อุปโภคบริโภค ในชีวิต

บริโภค ประจ่าวัน
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2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

16 ขยายเขตประปาภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนได้มี ขยายเขตประปาภูมิภาค 300,000     300,000     300,000    300,000     300,000    ขยายเขตประปาภูมิภาค ประชาชนได้มีน ่าเพ่ือ กองช่าง

ซอยเขานิล  หมู่ท่ี 7 น ่าประปาใช้ในการอุปโภค ระยะทาง 500 เมตร ระยะทาง 500 เมตร อุปโภคบริโภค ในชีวิต

บริโภค ประจ่าวัน

17 ขยายเขตประปาภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนได้มี ขยายเขตประปาภูมิภาค 300,000     300,000     300,000    300,000     300,000    ขยายเขตประปาภูมิภาค ประชาชนได้มีน ่าเพ่ือ กองช่าง

ซอยหลังโรงเรียน หมู่ท่ี  7 น ่าประปาใช้ในการอุปโภค ระยะทาง 500 เมตร ระยะทาง 500 เมตร อุปโภคบริโภค ในชีวิต

บริโภค ประจ่าวัน

18 ขยายเขตประปาภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนได้มี ขยายเขตประปาภูมิภาค 360,000     360,000     360,000    360,000     360,000    ขยายเขตประปาภูมิภาค ประชาชนได้มีน ่าเพ่ือ กองช่าง

ซอยหนองเหียง - บ้านมอญ หมู่ท่ี 7 น ่าประปาใช้ในการอุปโภค ระยะทาง 600 เมตร ระยะทาง 600 เมตร อุปโภคบริโภค ในชีวิต

บริโภค ประจ่าวัน
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2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนท่ีสร้างสรรค์เข้าสู้ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนท่ีมารับ ขนาดกว้าง 45.00 เมตร 6,200,000 6,200,000 6,200,000 6,200,000 6,200,000 ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนท่ีมาติดต่อ ส านักปลัด

ส าหรับเป็นท่ีจอดรถ บริการติดต่อราชการ ยาว 98.00 เมตร ขนาดกว้าง 45.00 เมตร ราชการได้รับความ

(บริเวณท่ีสาธารณะประโยชน์ ได้รับความสะดวก หนา 0.15 เมตร ยาว 98.00 เมตร สะดวกมีสถานท่ี

อบต.หินเหล็กไฟ ) มีท่ีจอดรถ หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต หนา 0.15 เมตร จอดรถ

ไม่น้อยกว่า 4,410 หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต

ตารางเมตร ไม่น้อยกว่า 4,410

ตารางเมตร

2 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนใน กว้าง  20.74  เมตร 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 อาคารอเนกประสงค์ ประชาชนใน ส านักปลัด

(บริเวณท่ีสาธารณะประโยชน์ พ้ืนท่ีต าบลหินเหล็กไฟ ยาว 42.00 เมตร กว้าง  20.74  เมตร พ้ืนท่ีต าบลหินเหล็กไฟ

อบต.หินเหล็กไฟ ) มีสถานท่ีในการท า จ านวน 1 หลัง ยาว 42.00 เมตร มีสถานท่ีในการท า

กิจกรรมต่างๆ จ านวน 1 หลัง กิจกรรมต่างๆ

3 โครงการต่อเติมอาคาร เพ่ือให้ประชาชนท่ีมารับ อาคาร คสล.1ช้ัน 499,000 อาคาร คสล.1ช้ัน ประชาชนท่ีมารับบริการ กองช่าง

ส านักงานกองช่าง หมู่ท่ี 4 บริการติดต่อราชการได้รับ ขนาด กว้าง 6.60 เมตร ขนาด กว้าง 6.60 เมตร ติดต่อราชการได้รับ

ความสะดวก ยาว 9.60 เมตร ยาว 9.60 เมตร ความสะดวก

จ านวน 1 อาคาร จ านวน 1 อาคาร
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ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน 1. เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน ตัดต้นไม้และตัดหญ้า 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนน 2 ข้างทาง ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

ในต าบลหินเหล็กไฟ ประชาชนมีความปลอดภัย ริมถนน 2 ข้างทาง ในต าบลหินเหล็กไฟ ความปลอดภัยใน (งานป้องกัน)

ในการสัญจร ภายในต าบลหินเหล็กไฟ 16 หมู่บ้าน การสัญจรและถนน

2. ถนน 2 ข้างทาง 16 หมู่บ้าน มีความสวยงาม

มีความสวยงาม

2 โครงการให้ความช่วยเหลือ เพ่ือให้ความช่วยเหลือ ประชาชนท่ีได้รับผล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนท่ีได้รับ สามารถให้ความ ส านักปลัด

ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ กระทบจากเหตุ ความช่วยเหลือ ช่วยเหลือประชาชน (งานป้องกัน)

ของ อปท. จากเหตุสาธารณภัย สาธารณภัยในต าบล ตามโครงการให้ความ ท่ีได้รับผลกระทบ

ในต าบลหินเหล็กไฟ หินเหล็กไฟ ช่วยเหลือประชาชน จากเหตุสาธารณภัย

จ านวน 16 หมู่บ้าน จ านวน 16 หมู่บ้าน ตามอ านาจหน้าท่ี ในต าบลหินเหล็กไฟ

ของ อปท. จ านวน 16 หมู่บ้าน
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หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2565

                                   องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



ผ.03

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย หน่วยงาน
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงาน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 700,000 700,000 กองช่าง

เคหะและชุมชน พร้อมเสาติดต้ังบริเวณ   
สามแยกบ๊ิกบูม หมู่ท่ี 7
จ านวน 20 ชุด 
ราคาท้องตลาด

2 แผนงาน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 700,000 700,000 700,000 กองช่าง
เคหะและชุมชน พร้อมเสาติดต้ังบริเวณ   

ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 7
จ านวน 20 ชุด ราคาท้องตลาด

3 แผนงาน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 180,000 180,000 กองช่าง
เคหะและชุมชน พร้อมเสาติดต้ังบริเวณ   

สนามกีฬาศาลาอเนกประสงค์ 
หมู่ท่ี 11 จ านวน 6 ชุด
ราคาท้องตลาด
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งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ผ.03

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย หน่วยงาน
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 แผนงาน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 33,600,000 33,600,000 33,600,000 33,600,000 33,600,000 กองช่าง

เคหะและชุมชน พร้อมเสาติดต้ังภายในต าบล  
หินเหล็กไฟ 16 หมู่บ้าน
จ านวน 60 ชุด
ราคาท้องตลาด
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566-2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์



แบบ ผ 03

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบรหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนท่ีสร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

เป้าหมาย หน่วยงาน
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 อุตสหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถกระเช้าไฟฟ้า 2,800,000   2,800,000   2,800,000   กองช่าง

และการโยธา จ านวน 1 คัน 

2 อุตสหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ จัดซ้ือล้อวัดระยะทาง 37,500       กองช่าง
และการโยธา จ านวน 3 อัน

3 อุตสหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ จัดซ้ือเทปวัดระยะทาง 10,500       กองช่าง
และการโยธา ชนิดเหล็กเคลือบไนล่อน

จ านวน  3  อัน 

4 อุตสหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซ้ือเคร่ืองตบดิน 21,000 กองช่าง
และการโยธา จ านวน 1 เคร่ือง
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชีครุภัณฑ์



แบบ ผ 03

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ครุภัณฑ์ โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในเขตพ้ืนท่ีต าบลหิน

เหล็กไฟ ฝ่ังตะวันออกเหนือ โซน A หมู่ท่ี 1, 10, 3  และหมู่ท่ี12 

ต าบลหินเหล็กไฟ
 -

2,089,092.25 2,089,092.25 2,089,092.25 2,089,092.25 ส ำนักปลัด

-จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำยแบบมุมองคงท่ีส ำหรับ

ติดต้ังภำยนอกอำคำร แบบท่ี 2   ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำมปลอดภัย

 วิเครำะห์ภำพ และงำนอ่ืนๆ รำคำ 53,000 บำท จ ำนวน 15 ชุด

- จัดซ้ืออุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย (Network Video 

Recorder) แบบ 16 ช่อง รำคำ 57,000 บำท จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ืออุปกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) ขนำด 24 ช่อง แบบท่ี 

2 รำคำ 18,000 บำท จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ืออุปกรณ์แปลงสัญญำณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter) 

รำคำ 4,500 บำท จ ำนวน 7 เคร่ือง

- จัดซ้ืออุปกรณ์แปลงสัญญำณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter) 

แบบมี POE รำคำ 3,500 บำท จ ำนวน 7 เคร่ือง
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บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ

กำรรักษำควำม

สงบภำยใน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์



แบบ ผ 03

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

- จัดซ้ืออุปกรณ์แปลงสัญญำณไฟเบอร์ออฟติก แบบ SFP Module 

รำคำ 1,500 บำท จ ำนวน 7 ตัว

- จัดซ้ืออุปกรณ์ใส่ Media Converter แบบยึดหน้ำตู้ Rack ขนำด

หน้ำกว้ำง 19 น้ิว รำคำ 19,050 บำท จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ือตู้ส ำหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 1 

(ขนำด 36U) รำคำ 18,000 บำท จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ือชุดควบคุมกำรท ำงำนของพัดลมโดยใช้อุณหภูมิ รำคำ 2,500 

บำท จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ือแผงจัดสำยด้ำนหน้ำ (อุปกรณ์จัดสำยในตู้ส ำหรับจัดเก็บเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ รำคำ 340 บำท จ ำนวน 2 ชุด

- จัดซ้ือห่วงจัดสำยแนวต้ัง (อุปกรณ์จัดสำยในตู้ส ำหรับจัดเก็บเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ) รำคำ 150 บำท จ ำนวน 4 ชุด

- จัดซ้ือถำดกระจำยสำยสัญญำณใยแก้วน ำแสงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ระบบ รำคำ 5,500 บำท จ ำนวน 1 ชุด
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บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ



แบบ ผ 03

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

-จัดซ้ือสำยไฟเบอร์ออฟติค Pigtail รำคำ 150 บำท จ ำนวน 14 เส้น

- จัดซ้ือสำยไฟเบอร์ออฟติค Patch cord รำคำ 320 บำท จ ำนวน 14 

เส้น

- จัดซ้ือสำยใยแก้น ำแสง Single Mode ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร 12

 Core รำคำ 50 บำท/เมตร จ ำนวน 11,280 เมตร

- จัดซ้ือสำยใยแก้น ำแสง Single Mode ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร 6 

Core รำคำ 30 บำท จ ำนวน 1,895 เมตร

- จัดซ้ืออุปกรณ์กระจำยสำยใยแก้วน ำแสงแบบแขวน รำคำ 2,500 

บำท จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ือสำยน ำสัญญำณ UTP Cat5e Double Jacket รำคำ 27 บำท 

จ ำนวน 140 เมตร 3,780 บำท

- จัดซ้ือโทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ระดับควำมละเอียดจอภำพ 

3840 x 2160 พิกเซล ขนำด 43 น้ิว รำคำ 15,000 บำท จ ำนวน 1 

เคร่ือง

-จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำขนำด1 KVA iรำคำ 5,700 บำทจ ำนวน 1 เคร่ือง
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



แบบ ผ 03

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

- จัดซ้ือตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภำยนอกพร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบ รำคำ 

9,775 บำท จ ำนวน 7 ชุด

-จัดซ้ือเสำเหล็กชุบกัลป์วำไนซ์ส ำหรับกล้องวงจรปิด ควำมสูง 3 เมตร 

พร้อมงำนฐำนรำก 7,500 บำท จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ือสำยไฟฟ้ำ THW-A16 รำคำ 16 บำท จ ำนวน 70 เมตร

- จัดซ้ืออุปกรณ์ส้ินเปลือง รำคำ 85,714.25 บำท จ ำนวน 1 ชุด

- ค่ำเช่ือมสำยสัญญำณใยแก้วน ำแสง  รำคำ 600 บำท จ ำนวน 72 Core

 - ค่ำธรรมเนียมขอมิเตอร์ไฟฟ้ำ 5(5) A รำคำ 728 บำท จ ำนวน 8 จุด

- ค่ำแรงงำนติดต้ังฯ จ ำนวน 1 งำน รำคำ 240,069 บำท

หมำยเหตุ :  เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนของ

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนำยน 2564

 และเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวำคม 2564 และบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนัก

งบประมำณ ฉบับเดือนธันวำคม 2564
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บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ



แบบ ผ 03

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ครุภัณฑ์ โครงกำรติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในเขตพ้ืนท่ีต ำบลหิน

เหล็กไฟ ฝ่ังตะวันออกเหนือ โซน B หมู่ท่ี 7 และหมู่ท่ี 14 ต ำบลหิน

เหล็กไฟ ตำมรำยกำร ดังน้ี

1,491,513 1,491,513 1,491,513 1,491,513 ส ำนักปลัด

-จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำยแบบมุมองคงท่ีส ำหรับ

ติดต้ังภำยนอกอำคำร แบบท่ี 2   ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำมปลอดภัย

 วิเครำะห์ภำพ และงำนอ่ืนๆ รำคำ 53,000 บำท  จ ำนวน 12 ชุด

- จัดซ้ืออุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย (Network Video 

Recorder) แบบ 16 ช่อง รำคำ 57,000 บำท จ ำนวน 1 ชุด

-จัดซ้ืออุปกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) ขนำด 24 ช่อง แบบท่ี 2

 รำคำ 18,000 บำท จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ืออุปกรณ์แปลงสัญญำณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter) 

รำคำ 4,500 บำท จ ำนวน 6 เคร่ือง

31

แบบ ผ 03

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

บัญชีครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ

กำรรักษำควำม

สงบภำยใน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

- จัดซ้ืออุปกรณ์แปลงสัญญำณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter) 

แบบมี POE รำคำ 3,500 บำท จ ำนวน 6 เคร่ือง

- จัดซ้ืออุปกรณ์แปลงสัญญำณไฟเบอร์ออฟติก แบบ SFP Module 

รำคำ 1,500 บำท จ ำนวน 6 ตัว

- จัดซ้ืออุปกรณ์ใส่ Media Converter แบบยึดหน้ำตู้ Rack ขนำด

หน้ำกว้ำง 19 น้ิว รำคำ 19,050 บำท จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ือตู้ส ำหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 1 

(ขนำด 36U) รำคำ 18,000 บำท จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ือชุดควบคุมกำรท ำงำนของพัดลมโดยใช้อุณหภูมิ รำคำ 2,500 

บำท จ ำนวน 1 ชุด

-จัดซ้ือแผงจัดสำยด้ำนหน้ำ (อุปกรณ์จัดสำยในตู้ส ำหรับจัดเก็บเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ รำคำ 340 บำท จ ำนวน 2 ชุด

- จัดซ้ือห่วงจัดสำยแนวต้ัง (อุปกรณ์จัดสำยในตู้ส ำหรับจัดเก็บ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ) รำคำ 150 บำท จ ำนวน 4 ชุด 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ



แบบ ผ 03

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

-จัดซ้ือถำดกระจำยสำยสัญญำณใยแก้วน ำแสงพร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบ

รำคำ 5,500 บำท จ ำนวน 1 ชุด

-จัดซ้ือสำยไฟเบอร์ออฟติค Pigtail รำคำ 150 บำท จ ำนวน 12 เส้น

- จัดซ้ือสำยไฟเบอร์ออฟติค Patch cord รำคำ 320 บำท จ ำนวน 12  เส้น

- จัดซ้ือสำยใยแก้น ำแสง Single Mode ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร

 12 Core รำคำ 50 บำท/เมตร จ ำนวน 2,750 เมตร

- จัดซ้ือสำยใยแก้น ำแสงSingle Mode ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร 6 

Core รำคำ 30 บำท จ ำนวน 4,200 เมตร

-จัดซ้ือสำยน ำสัญญำณ UTP Cat5e Doubie Jacket รำคำ 27 บำท 

จ ำนวน 120 เมตร 3,240 บำท

- จัดซ้ือโทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ระดับควำมละเอียดจอภำพ 3840 x 2160 พิกเซล 

ขนำด 43 น้ิว รำคำ 15,000 บำท จ ำนวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำขนำด 1 kVA  รำคำ 5,700 บำท จ ำนวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภำยนอกพร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบ รำคำ 

9,775 บำท จ ำนวน 6 ชุด
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ



แบบ ผ 03

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

- จัดซ้ือเสำเหล็กชุบกัลป์วำไนซ์ส ำหรับกล้องวงจรปิด ควำมสูง 3 เมตร

 พร้อมงำนฐำนรำก 7,500 บำท จ ำนวน 2 ชุด

-จัดซ้ือสำยไฟฟ้ำ THW-A16 รำคำ 16 บำท จ ำนวน 60 เมตร

- จัดซ้ืออุปกรณ์ส้ินเปลือง รำคำ 118,202 บำท จ ำนวน 1 ชุด

 - ค่ำเช่ือมสำยสัญญำณใยแก้วน ำแสงรำคำ 600 บำท จ ำนวน 84 Core

 - ค่ำธรรมเนียมขอมิเตอร์ไฟฟ้ำ 5(5) A รำคำ 728 บำท 

จ ำนวน 7 จุด

- ค่ำแรงงำนติดต้ังฯ จ ำนวน 1 งำน รำคำ 135,795 บำท

หมำยเหตุ :  เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำน

ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนำยน 2564

 และเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำ

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวำคม 2564

 และบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ 

ฉบับเดือน ธันวำคม 2564
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งบประมาณ



แบบ ผ 03

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 กำรรักษำควำม ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ โครงกำรติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 2,522,948   2,522,948    2,522,948   2,522,948    ส ำนักปลัด

สงบภำยใน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตพ้ืนท่ีต ำบลหินเหล็กไฟ ฝ่ังตะวันตกเหนือ

 โซน C หมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี8 ต ำบลหินเหล็กไฟ ตำมรำยกำร ดังน้ี

 -จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย แบบมุมมองคงท่ี

ส ำหรับติดต้ังภำยนอกอำคำรแบบท่ี 2 ส ำหรับใช้ในงำน

รักษำควำมปลอดภัย  วิเครำะห์ภำพ และงำนอ่ืนๆ

รำคำ 53,000 บำท จ ำนวน จ ำนวน 14 ชุด

- อุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย (Network Video Recorder)

แบบ 16 ช่อง รำคำ 57,000 บำท จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ืออุปกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) ขนำด 24 ช่อง

 แบบท่ี 2 รำคำ 18,000 บำท จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ืออุปกรณ์แปลงสัญญำณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter) 

รำคำ 4,500 บำท จ ำนวน 8 เคร่ือง

- จัดซ้ืออุปกรณ์แปลงสัญญำณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter) 

แบบมี POE รำคำ 3,500 บำท จ ำนวน 8 เคร่ือง
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แบบ ผ 03

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

- จัดซ้ืออุปกรณ์แปลงสัญญำณไฟเบอร์ออฟติก แบบ SFP Module 

รำคำ 1,500 บำท จ ำนวน 8 ตัว

- จัดซ้ืออุปกรณ์ใส่ Media Converter แบบยึดหน้ำตู้ Rack ขนำด

หน้ำกว้ำง 19 น้ิว รำคำ 19,050 บำท จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ือตู้ส ำหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 1 

(ขนำด 36U) รำคำ 18,000 บำท จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ือชุดควบคุมกำรท ำงำนของพัดลมโดยใช้อุณหภูมิ รำคำ 2,500 

บำท จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ือแผงจัดสำยด้ำนหน้ำ (อุปกรณ์จัดสำยในตู้ส ำหรับจัดเก็บเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ รำคำ 340 บำท จ ำนวน 2 ชุด

- จัดซ้ือห่วงจัดสำยแนวต้ัง (อุปกรณ์จัดสำยในตู้ส ำหรับจัดเก็บเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ) รำคำ 150 บำท จ ำนวน 4 ชุด

36

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565
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แบบ ผ 03

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

- จัดซ้ือถำดกระจำยสำยสัญญำณใยแก้วน ำแสงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ระบบ รำคำ 5,500 บำท จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ือสำยไฟเบอร์ออฟติค Pigtail รำคำ 150 บำท จ ำนวน 8 เส้น

- จัดซ้ือสำยไฟเบอร์ออฟติค Patch cord รำคำ 320 บำท จ ำนวน 8 เส้น

- จัดซ้ือสำยใยแก้วน ำแสง Single Mode ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร 

24 Core รำคำ 80 บำท/เมตร จ ำนวน 11,590 เมตร

- จัดซ้ือสำยใยแก้วน ำแสง Single Mode ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร 6

 Core รำคำ 30 บำท จ ำนวน 3,620 เมตร

- จัดซ้ืออุปกรณ์กระจำยสำยใยแก้วน ำแสงแบบแขวน รำคำ 2,500 

บำท จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ือสำยน ำสัญญำณ UTP Cat5e Double Jacket รำคำ 27 บำท 

จ ำนวน 150 เมตร 4,050 บำท
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ



แบบ ผ 03

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

- จัดซ้ือโทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ระดับควำมละเอียดจอภำพ 

3840 x 2160 พิกเซล ขนำด 43 น้ิว รำคำ 15,000 บำท จ ำนวน 1 

เคร่ือง

- จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำขนำด 1 kVA  รำคำ 5,700 บำท จ ำนวน 1 

เคร่ือง

- จัดซ้ือตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภำยนอกพร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบ รำคำ 

9,775 บำท จ ำนวน 8 ชุด

- จัดซ้ือสำยไฟฟ้ำ THW-A16 รำคำ 16 บำท จ ำนวน 80 เมตร

- จัดซ้ืออุปกรณ์ส้ินเปลือง รำคำ 104,281 บำท จ ำนวน 1 ชุด

- ค่ำเช่ือมสำยสัญญำณใยแก้วน ำแสง รำคำ 250 บำท จ ำนวน 166 

Core

 - ค่ำธรรมเนียมขอมิเตอร์ไฟฟ้ำ 5(15) A รำคำ 728 บำท จ ำนวน 9 จุด
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ



แบบ ผ 03

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

- ค่ำแรงงำนติดต้ังฯ จ ำนวน 1 งำน รำคำ 284,995 บำท

หมำยเหตุ :  เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนของระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนำยน 2564 และเกณฑ์รำคำ

กลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

 ฉบับเดือน ธันวำคม 2564 และบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนัก

งบประมำณ ฉบับเดือน ธันวำคม 2564
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ



แบบ ผ 03

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 กำรรักษำควำม ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ โครงกำรติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV  - 1,649,821.50 1,649,821.50 1,649,821.50 1,649,821.50 ส ำนักปลัด

สงบภำยใน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ในเขตพ้ืนท่ีต ำบลหินเหล็กไฟ ฝ่ังตะวันตกเหนือ โซน B 

หมู่ท่ี 6 และหมู่ท่ี 11 ต ำบลหินเหล็กไฟ ตำมรำยกำร ดังน้ี

 -จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย แบบมุมมองคงท่ี

ส ำหรับติดต้ังภำยนอกอำคำรแบบท่ี 2 ส ำหรับใช้ในงำน

รักษำควำมปลอดภัย  วิเครำะห์ภำพ และงำนอ่ืนๆ

รำคำ 53,000 บำท จ ำนวน จ ำนวน 13 ชุด

-จัดซ้ืออุปกรณ์บันทึกภำพเครือข่ำย( Network Video Recorder) 

16 ช่อง 57,000 บำท 1 ชุด

-จัดซ้ืออุปกรณ์กระจำยสัญญำณ ( L2 Switch ) ขนำด 24 ช่อง

แบบท่ี 2 รำคำ 18,000 บำท จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ืออุปกรณ์แปลงสัญญำณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter) 

รำคำ 4,500 บำท จ ำนวน 7 เคร่ือง

- จัดซ้ืออุปกรณ์แปลงสัญญำณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter) 

แบบมี POE รำคำ 3,500 บำท จ ำนวน 7 เคร่ือง
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ



แบบ ผ 03

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

- จัดซ้ืออุปกรณ์แปลงสัญญำณไฟเบอร์ออฟติก แบบ SFP Module 

รำคำ 1,500 บำท จ ำนวน 7 ตัว

- จัดซ้ืออุปกรณ์ใส่ Media Converter แบบยึดหน้ำตู้ Rack ขนำด

หน้ำกว้ำง 19 น้ิว รำคำ 19,050 บำท จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ือตู้ส ำหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 1 

(ขนำด 36U) รำคำ 18,000 บำท จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ือชุดควบคุมกำรท ำงำนของพัดลมโดยใช้อุณหภูมิ รำคำ 2,500 บำท จ ำนวน 1

 ชุด

- จัดซ้ือแผงจัดสำยด้ำนหน้ำ (อุปกรณ์จัดสำยในตู้ส ำหรับจัดเก็บเคร่ือง

และอุปกรณ์ฯ รำคำ 340 บำท จ ำนวน 2 ชุด

-จัดซ้ือห่วงจัดสำยแนวต้ัง (อุปกรณ์จัดสำยในตู้ส ำหรับจัดเก็บเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์) รำคำ 150 บำท จ ำนวน 4 ชุด

- จัดซ้ือถำดกระจำยสำยสัญญำณใยแก้วน ำแสงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ระบบ รำคำ 5,500 บำท จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ือสำยไฟเบอร์ออฟติค Pigtail รำคำ 150 บำท จ ำนวน 7 เส้น
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แบบ ผ 03

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

- สำยไฟเบอร์ออฟติค Patch cord รำคำ 320 บำท จ ำนวน 7 เส้น

- จัดซ้ือสำยใยแก้วน ำแสง Single Mode ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร 

12 Core รำคำ 50 บำท/เมตร จ ำนวน 5,705 เมตร

- จัดซ้ือสำยใยแก้วน ำแสง Single Mode ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร 6

 Core รำคำ 30 บำท จ ำนวน 1,370 เมตร

- จัดซ้ือสำยน ำสัญญำณ UTP Cat5e Double Jacket รำคำ27 บำท

จ ำนวน 130 เมตร

-จัดซ้ือโทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ระดับควำมละเอียดจอภำพ

3840x2160 พิกเซล ขนำด 43 น้ิว รำคำ 15,000 บำท จ ำนวน 1 เคร่ือง

-จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำขนำด 1 KVA รำคำ 5,700 บำท จ ำนวน 1 เคร่ือง

-จัดซ้ือตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภำยนอกพร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบรำคำ 9,775 บำท 

จ ำนวน 7 ชุด

- จัดซ้ือเสำเหล็กชุบเหล็กชุบกัลป์วำไนซ์ส ำหรับกล้องวงจรปิดควำมสูง 3 เมตร

พร้อมงำนฐำนรำก รำคำ 7,500 บำท จ ำนวน 4 เสำ

-จัดซ้ือสำยไฟฟ้ำ THW-A16 รำคำ 16 บำท จ ำนวน 70 เมตร
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แบบ ผ 03

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

-จัดซ้ืออุปกรณ์ส้ินเปลือง รำคำ 133,022.50 จ ำนวน 1 ชุด

 - ค่ำเช่ือมสำยสัญญำณใยแก้วน ำแสง รำคำ 600 บำท จ ำนวน 70 

Core

 - ค่ำธรรมเนียมขอมิเตอร์ไฟฟ้ำ 5(5) A รำคำ 728 บำท จ ำนวน 8 จุด

- ค่ำแรงงำนติดต้ังฯ จ ำนวน 1 งำน รำคำ 138,750 บำท

หมำยเหตุ :  เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

ฉบับเดือน มิถุนำยน 2564 และเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำ

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวำคม 2564 และบัญชีรำคำมำตรฐำน

ครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ ฉบับเดือน ธันวำคม 2564
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งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน



แบบ ผ 03

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 กำรรักษำควำม ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ โครงกำรติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในเขตพ้ืนท่ี  - 1,919,717 1,919,717 1,919,717 1,919,717 ส ำนักปลัด

สงบภำยใน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต ำบลหินเหล็กไฟ  ฝ่ังตะวันตกเหนือ โซน A

 หมู่ท่ี 3, 4 และหมู่ท่ี 12 ต ำบลหินเหล็กไฟ ตำมรำยกำร ดังน้ี

- จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย แบบมุมมองคงท่ีส ำหรับ

ติดต้ังภำยนอกอำคำร แบบท่ี 2 ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำมปลอดภัย 

วิเครำะห์ภำพ และงำนอ่ืนๆ รำคำ 53,000 บำท จ ำนวน จ ำนวน 12 ชุด

- จัดซ้ืออุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย (Network Video 

Recorder) แบบ 16 ช่อง รำคำ 57,000 บำท จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ืออุปกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) ขนำด 24 ช่อง แบบท่ี 

2 รำคำ 18,000 บำท จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ืออุปกรณ์แปลงสัญญำณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter) 

รำคำ 4,500 บำท จ ำนวน 8 เคร่ือง

- จัดซ้ืออุปกรณ์แปลงสัญญำณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter) 

แบบมี POE รำคำ 3,500 บำท จ ำนวน 8 เคร่ือง
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บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ



แบบ ผ 03

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

- จัดซ้ืออุปกรณ์แปลงสัญญำณไฟเบอร์ออฟติก แบบ SFP Module 

รำคำ 1,500 บำท จ ำนวน 8 ตัว

- จัดซ้ืออุปกรณ์ใส่ Media Converter แบบยึดหน้ำตู้ Rack ขนำด

หน้ำกว้ำง 19 น้ิว รำคำ 19,050 บำท จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ือตู้ส ำหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 1 

(ขนำด 36U) รำคำ 18,000 บำท จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ือชุดควบคุมกำรท ำงำนของพัดลมโดยใช้อุณหภูมิ รำคำ 2,500 บำท จ ำนวน 1

 ชุด

- จัดซ้ือแผงจัดสำยด้ำนหน้ำ (อุปกรณ์จัดสำยในตู้ส ำหรับจัดเก็บเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ รำคำ 340 บำท จ ำนวน 2 ชุด

- จัดซ้อห่วงจัดสำยแนวต้ัง (อุปกรณ์จัดสำยในตู้ส ำหรับจัดเก็บเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ) รำคำ 150 บำท จ ำนวน 4 ชุด

- จัดซ้ือถำดกระจำยสำยสัญญำณใยแก้วน ำแสงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ระบบ รำคำ 5,500 บำท จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้อสำยไฟเบอร์ออฟติค Pigtail รำคำ 150 บำท จ ำนวน 16 เส้น
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บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ



แบบ ผ 03

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

- จัดซ้ือสำยไฟเบอร์ออฟติค Patch cord รำคำ 320 บำท จ ำนวน 16 เส้น

- จัดซ้ือสำยใยแก้วน ำแสง Single Mode ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร

 24 Core รำคำ 80 บำท/เมตร จ ำนวน 6,900 เมตร

- จัดซ้ือสำยใยแก้วน ำแสง Single Mode ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร

 6 Core รำคำ 30 บำท จ ำนวน 980 เมตร

- จัดซ้อโทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ระดับควำมละเอียดจอภำพ 3840 x 2160 

พิกเซล ขนำด 43 น้ิว รำคำ 15,000 บำท จ ำนวน 1 เคร่ือง

-จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA รำคำ 5,700 บำท

จ ำนวน 1 เคร่ือง

46

- จัดซ้ือสำยน ำสัญญำณ UTP Cat5e Double Jacket รำคำ 27 บำท 

จ ำนวน 150 เมตร

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565



แบบ ผ 03

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

- จัดซ้ือตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภำยนอกพร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบ รำคำ 

9,775 บำท จ ำนวน 8 ชุด

-จัดซ้ือ เสำเหล็กชุบกัลป์วำไนซ์ส ำหรับกล้องวงจรปิดควำมสูง 3 เมตร 

พร้อมงำนฐำนรำก รำคำ 7,500 บำท จ ำนวน 1 เสำ

- จัดซ้ือสำยไฟฟ้ำ THW-A16 รำคำ 16 บำท จ ำนวน 80 เมตร

- จัดซ้ืออุปกรณ์ส้ินเปลือง รำคำ 153,398 บำท จ ำนวน 1 ชุด

 - ค่ำเช่ือมสำยสัญญำณใยแก้วน ำแสง รำคำ 600 บำท จ ำนวน 116 

Core

- ค่ำธรรมเนียมขอมิเตอร์ไฟฟ้ำ 5(15) A รำคำ 728 บำท จ ำนวน 8 จุด

- ค่ำแรงงำนติดต้ังฯ จ ำนวน 1 งำน รำคำ 156,915 บำท

หมำยเหตุ เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับ

เดือน มิถุนำยน 2564 และเกณฑ์รำคำกลำงคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวำคม 2564 และบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์

ส ำนักงบประมำณ ฉบับเดือนธันวำคม 2564
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บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ



แบบ ผ 03

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมาย หน่วยงาน
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 กำรรักษำควำม ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ โครงกำรติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในเขตพ้ืนท่ีต ำบล 1,790,225.50      1,790,225.50       1,790,225.50      1,790,225.50       ส ำนักปลัด

สงบภำยใน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หินเหล็กไฟ  ฝ่ังตะวันตกใต้ โซน B หมู่ท่ี 16 และหมู่ท่ี 13 
ต ำบลหินเหล็กไฟ 

- จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย แบบมุมมองคงท่ีส ำหรับ

ติดต้ังภำยนอกอำคำร แบบท่ี 2 ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำมปลอดภัย 

วิเครำะห์ภำพ และงำนอ่ืนๆ รำคำ 53,000 บำท จ ำนวน จ ำนวน 15 ชุด

- จัดซ้ืออุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย (Network Video 

Recorder) แบบ 16 ช่อง รำคำ 57,000 บำท จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ืออุปกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) ขนำด 24 ช่อง แบบท่ี 

2 รำคำ 18,000 บำท จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ืออุปกรณ์กระจำยสัญญำณแบบ (PoE L2 Switch) ขนำด 8 ช่อง

 รำคำ 8,300 บำท จ ำนวน 1 ชุด่

- จัดซ้ืออุปกรณ์แปลงสัญญำณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter) 

รำคำ 4,500 บำท จ ำนวน 7 เคร่ือง

- จัดซ้ืออุปกรณ์แปลงสัญญำณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter) 

แบบมี POE รำคำ 3,500 บำท จ ำนวน 7  เคร่ือง
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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แบบ ผ 03

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

- จัดซ้ืออุปกรณ์แปลงสัญญำณไฟเบอร์ออฟติก แบบ SFP Module 

รำคำ 1,500 บำท จ ำนวน 7 ตัว

- จัดซ้ืออุปกรณ์ใส่ Media Converter แบบยึดหน้ำตู้ Rack ขนำด

หน้ำกว้ำง 19 น้ิว รำคำ 19,050 บำท จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ือตู้ส ำหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 1 

(ขนำด 36U) รำคำ 18,000 บำท จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ือชุดควบคุมกำรท ำงำนของพัดลมโดยใช้อุณหภูมิ รำคำ 2,500 

บำท จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ือแผงจัดสำยด้ำนหน้ำ (อุปกรณ์จัดสำยในตู้ส ำหรับจัดเก็บเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ รำคำ 340 บำท จ ำนวน 2 ชุด

- จัดซ้ือห่วงจัดสำยแนวต้ัง (อุปกรณ์จัดสำยในตู้ส ำหรับจัดเก็บเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ) รำคำ 150 บำท จ ำนวน 4 ชุด

- จัดซ้ือถำดกระจำยสำยสัญญำณใยแก้วน ำแสงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ระบบ รำคำ 5,500 บำท จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ือสำยไฟเบอร์ออฟติค Pigtail รำคำ 150 บำท จ ำนวน 7 เส้น

- จัดซ้ือสำยไฟเบอร์ออฟติค Patch cord รำคำ 320 บำท จ ำนวน 7 เส้น
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แบบ ผ 03

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

-จัดซ้ือสำยใยแก้วน ำแสง Single Mode ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร 12

 Core รำคำ 50 บำท/เมตร จ ำนวน 5,670 เมตร

- จัดซ้ือสำยใยแก้น ำแสง Single Mode ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร 6 

Core รำคำ 30 บำท จ ำนวน 1,550 เมตร

 -จัดซ้ือสำยน ำสัญญำณ UTP Cat5e Double Jacket รำคำ 27 บำท

จ ำนวน  160 บำท

- จัดซ้ือโทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ระดับควำมละเอียดจอภำพ 

3840 x 2160 พิกเซล ขนำด 43 น้ิว รำคำ 15,000 บำท จ ำนวน 1 

เคร่ือง

- จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำขนำด 1 kVA  รำคำ 5,700 บำท จ ำนวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภำยนอกพร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบ รำคำ 

9,775 บำท จ ำนวน 7 ชุด

-จัดซ้ือเสำเหล็กชุบกัลป์วำไนซ์ส ำหรับกล้องวงจรปิดควำมสูง 3 เมตร 

พร้อมงำนฐำนรำก รำคำ 7,500 บำท จ ำนวน 2 เสำ

- จัดซ้ือสำยไฟฟ้ำ THW-A16 รำคำ 16 บำท จ ำนวน 70 เมตร
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แบบ ผ 03

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

- จัดซ้ืออุปกรณ์ส้ินเปลือง รำคำ 143,398.50 บำท จ ำนวน 1 ชุด

 - ค่ำเช่ือมสำยสัญญำณใยแก้วน ำแสง รำคำ 600 บำท จ ำนวน 102 

Core

 - ค่ำธรรมเนียมขอมิเตอร์ไฟฟ้ำ 5(5) A รำคำ 728 บำท จ ำนวน 9 จุด

- ค่ำแรงงำนติดต้ังฯ จ ำนวน 1 งำน รำคำ 145,090 บำท

หมำยเหตุ :  เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

ฉบับเดือน มิถุนำยน 2564 และเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำ

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวำคม 2564 และบัญชีรำคำมำตรฐำน

ครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ ฉบับเดือน ธันวำคม 2564
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แบบ ผ 03

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมาย หน่วยงาน
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 กำรรักษำควำม ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ โครงกำรติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในเขตพ้ืนท่ีต ำบลหินเหล็กไฟ 1,122,435 1,122,435 1,122,435 1,122,435 ส ำนักปลัด

สงบภำยใน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ฝ่ังตะวันตกใต้ โซน A หมู่ท่ี 4 ต ำบลหินเหล็กไฟ ตำมรำยกำร ดังน้ี

- จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย แบบมุมมองคงท่ีส ำหรับ

ติดต้ังภำยนอกอำคำร แบบท่ี 2 ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำมปลอดภัย 

วิเครำะห์ภำพ และงำนอ่ืนๆ รำคำ 53,000 บำท จ ำนวน จ ำนวน 7 ชุด

- จัดซ้ืออุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย (Network Video 

Recorder) แบบ 8 ช่อง รำคำ 22,000 บำท จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ืออุปกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) ขนำด 24 ช่อง แบบท่ี 

2 รำคำ 18,000 บำท จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ืออุปกรณ์แปลงสัญญำณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter) 

รำคำ 4,500 บำท จ ำนวน 4 เคร่ือง

- จัดซ้ืออุปกรณ์แปลงสัญญำณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter) 

แบบมี POE รำคำ 3,500 บำท จ ำนวน 4 เคร่ือง
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แบบ ผ 03

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

- จัดซ้ืออุปกรณ์แปลงสัญญำณไฟเบอร์ออฟติก แบบ SFP Module 

รำคำ 1,500 บำท จ ำนวน 4 ตัว

- จัดซ้ืออุปกรณ์ใส่ Media Converter แบบยึดหน้ำตู้ Rack ขนำด

หน้ำกว้ำง 19 น้ิว รำคำ 19,050 บำท จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ือตู้ส ำหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 1 

(ขนำด 36U) รำคำ 18,000 บำท จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ือชุดควบคุมกำรท ำงำนของพัดลมโดยใช้อุณหภูมิ รำคำ 2,500 

บำท จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ือแผงจัดสำยด้ำนหน้ำ (อุปกรณ์จัดสำยในตู้ส ำหรับจัดเก็บเคร่ือง

และอุปกรณ์ฯ รำคำ 340 บำท จ ำนวน 2 ชุด

- จัดซ้ือห่วงจัดสำยแนวต้ัง (อุปกรณ์จัดสำยในตู้ส ำหรับจัดเก็บเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ) รำคำ 150 บำท จ ำนวน 4 ชุด

- จัดซ้ือถำดกระจำยสำยสัญญำณใยแก้วน ำแสงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ระบบ รำคำ 5,500 บำท จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ือสำยไฟเบอร์ออฟติค Pigtail รำคำ 150 บำท จ ำนวน 4 เส้น
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แบบ ผ 03

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

- จัดซ้ือสำยไฟเบอร์ออฟติค Patch cord รำคำ 320 บำท จ ำนวน 4 เส้น

- จัดซ้ือสำยใยแก้น ำแสง Single Mode ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร 12

 Core รำคำ 50 บำท/เมตร จ ำนวน 5,355 เมตร

- จัดซ้ือสำยใยแก้น ำแสง Single Mode ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร 6 

Core รำคำ 30 บำท จ ำนวน 1,093 เมตร

-จัดซ้ือ อุปกรณ์กระจำยสำยใยแก้วน ำแสงแบบแขวน รำคำ 2,500 

บำท จ ำนวน 1 ชุด

- จัดซ้ือสำยน ำสัญญำณ UTP Cat5e Double Jacket รำคำ 27 บำท 

จ ำนวน 70 เมตร

- จัดซ้ือโทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ระดับควำมละเอียดจอภำพ 

3840 x 2160 พิกเซล ขนำด 43 น้ิว รำคำ 15,000 บำท จ ำนวน 1 

เคร่ือง

- จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำขนำด 1 kVA  รำคำ 5,700 บำท จ ำนวน 1 

เคร่ือง
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ



แบบ ผ 03

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

- จัดซ้ือตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภำยนอกพร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบ รำคำ 

9,775 บำท จ ำนวน 4 ชุด

-จัดซ้ือ เสำเหล็กชุบกัลป์วำไนซ์ส ำหรับกล้องวงจรปิดควำมสูง 3 เมตร 

พร้อมงำนฐำนรำก รำคำ 7,500 บำท จ ำนวน 1 เสำ

- จัดซ้ือสำยไฟฟ้ำ THW-A16 รำคำ 16 บำท จ ำนวน 40 เมตร

- จัดซ้ืออุปกรณ์ส้ินเปลือง รำคำ 87,008 บำท จ ำนวน 1 ชุด

- ค่ำเช่ือมสำยสัญญำณใยแก้วน ำแสง รำคำ 600 บำท จ ำนวน 58 Core

- ค่ำธรรมเนียมขอมิเตอร์ไฟฟ้ำ 5(5) A รำคำ 728 บำท จ ำนวน 4 จุด

- ค่ำแรงงำนติดต้ังฯ จ ำนวน 1 งำน รำคำ 126,907 บำท

หมำยเหตุ :  เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

ฉบับเดือน มิถุนำยน 2564 และเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำ

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวำคม 2564 และบัญชีรำคำมำตรฐำน

ครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ ฉบับเดือน ธันวำคม 2564
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แบบ ผ 03

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมาย หน่วยงาน
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 ครุภัณฑ์ โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในเขตพ้ืนท่ีต าบลหิน

เหล็กไฟ ฝ่ังตะวันออกใต้ หมู่ท่ี 9 และหมู่ท่ี 15 ต าบลหินเหล็กไฟ 

ตามรายการ ดังน้ี

2,448,397.50   2,448,397.50     2,448,397.50   2,448,397.50     ส ำนักปลัด

 - จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย แบบมุมมองคงท่ีส ำหรับ

ติดต้ังภำยนอกอำคำร แบบท่ี 2 ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำมปลอดภัย 

วิเครำะห์ภำพ และงำนอ่ืนๆ รำคำ 53,000 บำท จ ำนวน จ ำนวน 17 ชุด

 - จัดซ้ืออุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย (Network Video 

Recorder) แบบ 16 ช่อง รำคำ 57,000 บำท จ ำนวน 1 ชุด

 -จัดซ้ือ อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) ขนำด 24 ช่อง แบบท่ี

 2 รำคำ 18,000 บำท จ ำนวน 1 ชุด

 - จัดซ้ืออุปกรณ์แปลงสัญญำณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter) 

รำคำ 4,500 บำท จ ำนวน 11 เคร่ือง

 - จัดซ้ืออุปกรณ์แปลงสัญญำณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter) 

แบบมี POE รำคำ 3,500 บำท จ ำนวน 11 เคร่ือง
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แบบ ผ 03

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - จัดซ้ืออุปกรณ์แปลงสัญญำณไฟเบอร์ออฟติก แบบ SFP Module 

รำคำ 1,500 บำท จ ำนวน 11 ตัว

 - จัดซ้ืออุปกรณ์ใส่ Media Converter แบบยึดหน้ำตู้ Rack ขนำด

หน้ำกว้ำง 19 น้ิว รำคำ 19,050 บำท จ ำนวน 1 ชุด

 - จัดซ้ือตู้ส ำหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 1 

(ขนำด 36U) รำคำ 18,000 บำท จ ำนวน 1 ชุด

 - จัดซ้ือชุดควบคุมกำรท ำงำนของพัดลมโดยใช้อุณหภูมิ รำคำ 2,500 

บำท จ ำนวน 1 ชุด

 -จัดซ้ือ แผงจัดสำยด้ำนหน้ำ (อุปกรณ์จัดสำยในตู้ส ำหรับจัดเก็บเคร่ือง

และอุปกรณ์ฯ รำคำ 340 บำท จ ำนวน 2 ชุด

 - จัดซ้ือห่วงจัดสำยแนวต้ัง (อุปกรณ์จัดสำยในตู้ส ำหรับจัดเก็บเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ) รำคำ 150 บำท จ ำนวน 4 ชุด

 - จัดซ้ือถำดกระจำยสำยสัญญำณใยแก้วน ำแสงพร้อมอุปกรณ์

ประกอบระบบ รำคำ 5,500 บำท จ ำนวน 1 ชุด
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แบบ ผ 03

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - จัดซ้ือสำยไฟเบอร์ออฟติค Pigtail รำคำ 150 บำท จ ำนวน 22 เส้น

 - จัดซ้ือสำยไฟเบอร์ออฟติค Patch cord รำคำ 320 บำท จ ำนวน 22 เส้น

 -จัดซ้ือสำยใยแก้วน ำแสง Single Mode ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร 

12 Core รำคำ 50 บำท จ ำนวน 11,000 เมตร

 - จัดซ้ือสำยใยแก้วน ำแสง Single Mode ชนิดติดต้ังภำยนอกอำคำร 6

 Core รำคำ 30 บำท จ ำนวน 2,400 เมตร

 - จัดซ้ือสำยน ำสัญญำณ UTP Cat5e Double Jacket รำคำ 27 บำท

 จ ำนวน 170 เมตร

 - จัดซ้ือโทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ระดับควำมละเอียดจอภำพ 

3840 x 2160 พิกเซล ขนำด 43 น้ิว รำคำ 15,000 บำท จ ำนวน 1 

เคร่ือง

 - จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำขนำด 1 kVA  รำคำ 5,700 บำท จ ำนวน 1

 เคร่ือง
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แบบ ผ 03

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - จัดซ้ือตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภำยนอกพร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบ รำคำ 

9,775 บำท จ ำนวน 11 ชุด

 -จัดซ้ือ เสำเหล็กชุบกัลป์วำไนซ์ส ำหรับกล้องวงจรปิดควำมสูง 3 เมตร

 พร้อมงำนฐำนรำก รำคำ 7,500 บำท จ ำนวน 2 เสำ

 - จัดซ้ือสำยไฟฟ้ำ THW-A16 รำคำ 16 บำท จ ำนวน 110 เมตร

 - จัดซ้ืออุปกรณ์ส้ินเปลือง รำคำ 191,374.50 บำท จ ำนวน 1 ชุด

 - ค่ำเช่ือมสำยสัญญำณใยแก้วน ำแสง รำคำ 600 บำท จ ำนวน 134 Core

 - ค่ำธรรมเนียมขอมิเตอร์ไฟฟ้ำ 5(5) A รำคำ 728 บำท จ ำนวน 11 จุด

 - ค่ำแรงงำนติดต้ังฯ จ ำนวน 1 งำน รำคำ 254,870 บำท

หมำยเหตุ :  เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

ฉบับเดือน มิถุนำยน 2564 และเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำ

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวำคม 2564 และบัญชีรำคำมำตรฐำน

ครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ ฉบับเดือน ธันวำคม 2564
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บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570 ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ


