




2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมและ เพื่อป้องกนัและปราบปราม ต าบลหินเหล็กไฟและ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนและเยาวชน ประชาชนได้รับการ ส ำนักปลัด

สนับสนุนกำรด ำเนินงำน กำรแพร่ระบำดของยำเสพติด พื้นที่ใกล้เคียง ในต ำบลหินเหล็กไฟ ช่วยเหลืออย่ำงรวดเร็ว

ของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อสู้ ภำยในต ำบลหินเหล็กไฟ ร้อยละ 80 ขึ้นไป และทั่วถึงในกรณี

เพื่อเอำชนะยำเสพติด มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกดิเหตุสำธำรณภัย

ต ำบลหินเหล็กไฟ ในเร่ืองยำเสพติด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อดุหนุนงบประมำณตำม เพื่อเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำร ผู้สูงอำยุ  ผู้พกิำร 50,000     50,000     50,000    50,000    50,000     กลุ่มเป้ำหมำยได้รับ ศูนย์ปฏิบัติกำรร่วม กอง

โครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำร บริหำรงำนสถำนที่กลำง เด็กและเยำวชน กำรช่วยหลือ ร้อยละ 80 ในกำรช่วยเหลือ สวัสดิกำรฯ

ร่วมในกำรช่วยเหลือ ศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำร ผู้ประสบปัญหำ ประชำชนขององค์กร

ประชำชนขององค์กร ช่วยเหลือประชำชน ประชำชนทั่วไป ส่วนท้องถิ่นในเขต

ปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครอง ในเขตอ ำเภอหัวหิน ปกครองอ ำเภอหัวหิน

ในเขตอ ำเภอหัวหิน ส่วนท้องถิ่นใน มีงบประมำณในกำร

เขตอ ำเภอหัวหิน บริหำรจดักำรช่วยเหลือ

ประชำชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงกำรส่งเสริมอำชีพ เพื่อเป็นกำรลดปริมำณขยะ ประชำชนทั่วไป 30,000     30,000     30,000    30,000    30,000     เกดิอำชีพให้กบัผู้ที่ เกดิกลุ่มอำชีพที่เกีย่วข้อง กอง
กำรฝึกอบรมส่ิงประดิษฐ์ ในชุมชนเพื่อเป็นกำรสร้ำง ในต ำบลหินเหล็กไฟ เข้ำร่วมอบรมอย่ำงน้อย กบักำรท ำของใช้จำกขยะ สวัสดิกำรฯ
จำกขยะรีไซเคิล อำชีพให้กบัประชำชน จ ำนวนรุ่นละ 50 คน ร้อยละ 80 รีไซเคิล  จ ำนวน 1 กลุ่ม

ในต ำบลหินเหล็กไฟ ประชำชนมีรำยได้เพิ่ม
เพื่อเป็นกำรสร้ำงจติส ำนึก มำกขึ้น
ในกำรลดปริมำณขยะ

ในชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงกำรฝึกอบรมเพื่อ 1.เพื่อพฒันำสภำวะผู้น ำ สตรีในต ำบล 100,000    100,000    100,000   100,000   100,000    สตรีเข้ำร่วมกจิกรรม สตรีที่เข้ำร่วมกำรอบรม กอง

พฒันำศักยภำพสตรี ในสตรี หินเหล็กไฟ แสดงออกในกำรพฒันำ มีกำรพฒันำศักยภำพ สวัสดิกำรฯ

ในต ำบลหินเหล็กไฟ 2.เพื่อส่งเสริมให้สตรี จ ำนวน  80 คน ศักยภำพ อย่ำงน้อย เพิ่มมำกขึ้น

มีบทบำทในกำรพฒันำชุมชน ร้อยละ 80 ของกลุ่ม

3.เพื่อส่งเสริมควำมส ำคัญ เป้ำหมำย

ของสตรีภำยในต ำบล

หินเหล็กไฟ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ เพื่อให้ควำมรู้เกีย่วกบั สตรีในต ำบล 35,000     35,000     50,000    50,000    50,000     สตรีเข้ำร่วมกจิกรรม สตรีที่เข้ำร่วมฝึกอบรม กอง

เร่ืองสิทธิและหน้ำที่ของสตรีบทบำทสิทธิและหน้ำที่ หินเหล็กไฟ ได้รับรู้สิทธิและหน้ำที่ของรับทรำบควำมรู้ สวัสดิกำรฯ

ของสตรีในกำรพฒันำ จ ำนวน  80 รำย สตรีอย่ำงน้อยร้อยละ 80 เร่ืองสิทธิและหน้ำที่

และแกไ้ขปัญหำ  ของกลุ่มเป้ำหมำย ของสตรี

ในต ำบลหินเหล็กไฟ

5 โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ เพื่อให้ควำมรู้เร่ือง สตรีในต ำบล 35,000     35,000     35,000    35,000    35,000     สตรีเข้ำร่วมกจิกรรม สตรีที่เข้ำร่วมฝึกอบรม กอง

เร่ืองสุขภำพอนำมัย สุขภำพอนำมัย หินเหล็กไฟ ได้รับควำมรู้เร่ืองกำรดูแล ได้รับควำมรู้ สวัสดิกำรฯ

เบื้องต้นในสตรี เบื้องต้นในสตรี จ ำนวน  50 รำย สุขภำพอนำมัยเบือ้งต้น เร่ืองสุขภำพอนำมัย

กบั สตรีในต ำบลหินเหล็กไฟ ร้อยละ 80 ของกลุ่มเปำ้หมำยเบื้องต้นในตรี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงกำรอบรมส่งเสริม เพื่อให้ควำมรู้ในกำร สตรีในต ำบล 35,000     35,000     35,000    35,000    35,000     สตรีเข้ำร่วมกจิกรรม สตรีที่เข้ำร่วมฝึกอบรม กอง

ศักยภำพกำรใช้ภูมิปัญญำ ประกอบอำชีพให้ หินเหล็กไฟ ได้รับควำมรู้เร่ือง ได้รับควำมรู้กำรประกอบ สวัสดิกำรฯ

ท้องถิ่นในกำรประกอบอำชีพกบัสตรีตำมแนววิถี จ ำนวน  50 รำย กำรประกอบอำชีพภำยใต้อำชีพภำยใต้แนววิถี

ของสตรีตำมแนววิถี เศรษฐกจิพอเพยีง แนววิถีเศรษฐกจิพอเพยีง เศรษฐกจิพอเพยีง

เศรษฐกจิพอเพยีง ร้อยละ 80 ของ

กลุ่มเป้ำหมำย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงกำรฝึกอบรม ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  30,000     ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม กอง

อำชีพบริกำร (1) เด็กและเยำวชน เด็กและเยำวชน ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ สวัสดิกำรฯ

หลักสูตร- ช่ำงตัดผมบุรุษ ผู้ด้อยโอกำส ผู้ด้อยโอกำส ช่ำงตัดผมบุรุษเบื้องต้น ช่ำงตัดผมบุรุษเบื้องต้น

(ตัดผมนักเรียน ทรงพื้นฐำน)คนพกิำร ผู้ดูแล คนพกิำร ผู้ดูแล ร้อยละ 80 ของกลุ่ม และสำมำรถน ำไป

ประชำชนทั่วไป คนไร้ที่พึ่ง ประชำชนทั่วไป เป้ำหมำย เป็นอำชีพเสริมได้

 คนไร้ที่พึ่ง

จ ำนวน 50 รำย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เร่ือง (2) ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  30,000     ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม กอง

กำรพฒันำแปรรูปสินค้ำ เด็กและเยำวชน เด็กและเยำวชน ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ สวัสดิกำรฯ

ทำงกำรเกษตร ผลิตภัณฑ์ ผู้ด้อยโอกำส ผู้ด้อยโอกำส กำรแปรรูปสินค้ำกล้วย กำรแปรรูปสินค้ำกล้วย

จำกกล้วย คนพกิำร ผู้ดูแล คนพกิำร ผู้ดูแล ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้ำ และสำมำรถน ำไป

ประชำชนทั่วไป ประชำชนทั่วไป หมำย เป็นอำชีพเสริม

 คนไร้ที่พึ่ง  คนไร้ที่พึ่ง ได้เพิ่มรำยได้

จ ำนวน  50 คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงกำรฝึกอบรมใหค้วำมรู้เร่ือง (3)ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  30,000     ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม กอง

เร่ืองอตุสำหกรรมในครอบครัว เด็กและเยำวชน เด็กและเยำวชน ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ สวัสดิกำรฯ

หลักสูตร-ท ำเส้ือยืดผ้ำมัดย้อมผู้ด้อยโอกำส ผู้ด้อยโอกำส กำรท ำเส้ือยืดผ้ำมัดย้อม กำรท ำเส้ือยืดผ้ำมัดย้อม

คนพกิำร ผู้ดูแล คนพกิำร ผู้ดูแล ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้ำ และสำมำรถน ำไป

ประชำชนทั่วไป ประชำชนทั่วไป หมำย เป็นอำชีพเสริม

 คนไร้ที่พึ่ง  คนไร้ที่พึ่ง ได้เพิ่มรำยได้

จ ำนวน  50 คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  30,000     ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ กอง

เร่ืองอำชีพหัตกรรม (4) เด็กและเยำวชน เด็กและเยำวชน กำรประดิษฐ์ กำรประดิษฐ์ สวัสดิกำรฯ

หลักสูตร ประดิษฐ์ตระกร้ำ ผู้ด้อยโอกำส ผู้ด้อยโอกำส ตระกร้ำจำกน้ ำอดัลม ตระกร้ำจำกน้ ำอดัลม

จำกกระป๋องน้ ำอดัลม คนพกิำร ผู้ดูแล คนพกิำร ผู้ดูแล ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้ำ และสำมำรถน ำไป

ประชำชนทั่วไป ประชำชนทั่วไป หมำย เป็นอำชีพเสริมได้

 คนไร้ที่พึ่ง  คนไร้ที่พึ่ง เพิ่มรำยได้

จ ำนวน  50 คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงกำรฝึกอบรมใหค้วำมรู้เร่ือง ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  30,000     ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม กอง

อำชีพคหกรรม (5)  หลักสูตร เด็กและเยำวชน เด็กและเยำวชน ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ สวัสดิกำรฯ

ขนมไทยเพื่อกำรค้ำ(โดนัทจิว๋)ผู้ด้อยโอกำส ผู้ด้อยโอกำส กำรท ำโดนัทจิว๋ กำรท ำโดนัทจิว๋

คนพกิำร ผู้ดูแล คนพกิำร ผู้ดูแล ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้ำ และสำมำรถน ำไป

ประชำชนทั่วไป ประชำชนทั่วไป หมำย เป็นอำชีพเสริมได้

 คนไร้ที่พึ่ง  คนไร้ที่พึ่ง เพิ่มรำยได้

จ ำนวน  50 คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงกำรฝึกอบรมใหค้วำมรู้เร่ือง ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  20,000     ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม กอง

อำชีพศิลปกรรม (1) หลักสูตร เด็กและเยำวชน เด็กและเยำวชน ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ สวัสดิกำรฯ

กำรท ำพรมเช็ดเท้ำด้วยผ้ำ ผู้ด้อยโอกำส ผู้ด้อยโอกำส กำรท ำพรมเช็ดเท้ำด้วยผ้ำกำรท ำพรมเช็ดเท้ำด้วยผ้ำ

คนพกิำร ผู้ดูแล คนพกิำร ผู้ดูแล ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้ำ และสำมำรถน ำไป

ประชำชนทั่วไป ประชำชนทั่วไป หมำย เป็นอำชีพเสริมได้

 คนไร้ที่พึ่ง  คนไร้ที่พึ่ง เพิ่มรำยได้

จ ำนวน  50 คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เร่ือง (2) ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  30,000     ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม กอง

กำรพฒันำแปรรูปสินค้ำทำงเด็กและเยำวชน เด็กและเยำวชน ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ สวัสดิกำรฯ

กำรเกษตร กำรท ำสบู่สมุนไพรผู้ด้อยโอกำส ผู้ด้อยโอกำส กำรท ำสบู่สมุนไพร กำรท ำสบู่สมุนไพร

คนพกิำร ผู้ดูแล คนพกิำร ผู้ดูแล ร้อยละ 80 ของกลุ่ม และสำมำรถน ำไปเป็น

ประชำชนทั่วไป  ประชำชนทั่วไป เป้ำหมำย อำชีพเสริมได้เพิ่มรำยได้

คนไร้ที่พึ่ง คนไร้ที่พึ่ง

จ ำนวน  50 คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงกำรฝึกอบรมอำชีพคหกรรมผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  30,000     ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม กอง

(3) หลักสูตร ขนมไทย เด็กและเยำวชน เด็กและเยำวชน ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ สวัสดิกำรฯ

เพื่อกำรค้ำ (กำรท ำลูกชุบ) ผู้ด้อยโอกำส ผู้ด้อยโอกำส ขนมไทยเพื่อกำรค้ำ ขนมไทยเพื่อกำรค้ำ

คนพกิำร ผู้ดูแล คนพกิำร ผู้ดูแล ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้ำ และสำมำรถน ำไป

ประชำชนทั่วไป ประชำชนทั่วไป หมำย อำชีพเสริมได้เพิ่มรำยได้

 คนไร้ที่พึ่ง คนไร้ที่พึ่ง

จ ำนวน  50 คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  30,000     ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม กอง

เร่ืองอำชีพหัตกรรม (4) เด็กและเยำวชน เด็กและเยำวชน ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ สวัสดิกำรฯ

หลักสูตรกำรท ำตุ๊กตำ ผู้ด้อยโอกำส ผู้ด้อยโอกำส กำรท ำตุ๊กตำกำรบูรหอม กำรท ำตุ๊กตำกำรบูรหอม

กำรบูรหอม คนพกิำร ผู้ดูแล คนพกิำร ผู้ดูแล ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้ำ และสำมำรถน ำไป

ประชำชนทั่วไป ประชำชนทั่วไป หมำย อำชีพเสริมได้เพิ่มรำยได้

 คนไร้ที่พึ่ง  คนไร้ที่พึ่ง

จ ำนวน  50 คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  30,000     ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม กอง

เร่ืองอำชีพกำรท ำอำหำร (5)  เด็กและเยำวชน เด็กและเยำวชน ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ สวัสดิกำรฯ

เพื่อกำรค้ำ  ผู้ด้อยโอกำส ผู้ด้อยโอกำส กำรท ำสลัดโรล กำรท ำสลัดโรล

หลักสูตรกำรท ำสลัดโรล คนพกิำร ผู้ดูแล คนพกิำร ผู้ดูแล ร้อยละ 80 ของกลุ่ม และสำมำรถน ำไป

ประชำชนทั่วไป   ประชำชนทั่วไป เป้ำหมำย อำชีพเสริมได้เพิ่มรำยได้

คนไร้ที่พึ่ง คนไร้ที่พึ่ง

จ ำนวน  50 คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงกำรฝึกอบรม ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  30,000    ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม กอง

อำชีพบริกำร (1) เด็กและเยำวชน เด็กและเยำวชน ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ สวัสดิกำรฯ

หลักสูตร- นวดแผนไทย ผู้ด้อยโอกำส ผู้ด้อยโอกำส นวดแผนไทย นวดแผนไทย

คนพกิำร ผู้ดูแล คนพกิำร ผู้ดูแล ร้อยละ 80 ของกลุ่ม และสำมำรถน ำไป

ประชำชนทั่วไป ประชำชนทั่วไป เป้ำหมำย อำชีพเสริมได้เพิ่มรำยได้

 คนไร้ที่พึ่ง คนไร้ที่พึ่ง

จ ำนวน  50 คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  50,000    ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม กอง

เร่ืองอำชีพทำงกำรเกษตร (2) เด็กและเยำวชน เด็กและเยำวชน ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ สวัสดิกำรฯ

หลักสูตร กำรแปรรูปสมุนไพรผู้ด้อยโอกำส ผู้ด้อยโอกำส กำรท ำลูกประคบ กำรท ำลูกประคบ

(กำรท ำลูกประคบ) คนพกิำร ผู้ดูแล คนพกิำร ผู้ดูแล ร้อยละ 80 ของกลุ่ม และสำมำรถน ำไป

ประชำชนทั่วไป  ประชำชนทั่วไป เป้ำหมำย อำชีพเสริมได้เพิ่มรำยได้

คนไร้ที่พึ่ง คนไร้ที่พึ่ง

จ ำนวน  50 คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี   -  - 30,000    -  - ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม กอง

เร่ืองอำชีพกำรท ำอำหำร(3) เด็กและเยำวชน เด็กและเยำวชน ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ สวัสดิกำรฯ

เพื่อกำรค้ำ  ผู้ด้อยโอกำส ผู้ด้อยโอกำส กำรท ำไข่เค็มสมุนไพร กำรท ำไข่เค็มสมุนไพร

หลักสูตรกำรท ำไข่เค็มสมุนไพรคนพกิำร ผู้ดูแล คนพกิำร ผู้ดูแล ร้อยละ 80 ของกลุ่ม และสำมำรถน ำไป

ประชำชนทั่วไป  ประชำชนทั่วไป เป้ำหมำย อำชีพเสริมได้เพิ่มรำยได้

คนไร้ที่พึ่ง คนไร้ที่พึ่ง

จ ำนวน  50 คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20 โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  30,000    ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ กอง

เร่ือง อำชีพหัตกรรม (4)  เด็กและเยำวชน เด็กและเยำวชน กำรสำนพลำสติก กำรสำนพลำสติก สวัสดิกำรฯ

หลักสูตรกำรสำนพลำสติก ผู้ด้อยโอกำส ผู้ด้อยโอกำส ในรูปแบบต่ำงๆ ในรูปแบบต่ำงๆและ

ในรูปแบบต่ำงๆ คนพกิำร ผู้ดูแล คนพกิำร ผู้ดูแล ร้อยละ 80 ของกลุ่ม สำมำรถน ำไปเป็น

ประชำชนทั่วไป ประชำชนทั่วไป เป้ำหมำย อำชีพเสริมได้เพิ่มรำยได้
คนไร้ที่พึ่ง คนไร้ที่พึ่ง

จ ำนวน  50 คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
21 โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  30,000    ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม กอง

เร่ืองอำชีพคหกรรม (5) เด็กและเยำวชน เด็กและเยำวชน ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ สวัสดิกำรฯ

หลักสูตร กำรท ำขนมดอกจอกผู้ด้อยโอกำส ผู้ด้อยโอกำส กำรท ำขนมดอกจอก กำรท ำขนมดอกจอก

คนพกิำร ผู้ดูแล คนพกิำร ผู้ดูแล ร้อยละ 80 ของกลุ่ม และสำมำรถน ำไป

ประชำชนทั่วไป ประชำชนทั่วไป เป้ำหมำย อำชีพเสริมได้เพิ่มรำยได้

 คนไร้ที่พึ่ง คนไร้ที่พึ่ง

จ ำนวน  50 คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  50,000    ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม กอง

เร่ืองอำชีพศิลปกรรม (1) เด็กและเยำวชน เด็กและเยำวชน ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ สวัสดิกำรฯ

 หลักสูตรกำรเพน้ลำยกระเป๋ำผู้ด้อยโอกำส ผู้ด้อยโอกำส กำรเพน้ลำยกระเป๋ำ กำรเพน้ลำยกระเป๋ำ

คนพกิำร ผู้ดูแล คนพกิำร ผู้ดูแล ร้อยละ 80 ของกลุ่ม และสำมำรถน ำไป

ประชำชนทั่วไป   ประชำชนทั่วไป เป้ำหมำย อำชีพเสริมได้เพิ่มรำยได้
คนไร้ที่พึ่ง คนไร้ที่พึ่ง

จ ำนวน  50 คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
23 โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  30,000    ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม กอง

เร่ืองอำชีพหัตถกรรม (2) เด็กและเยำวชน เด็กและเยำวชน ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ สวัสดิกำรฯ

หลักสูตร   กำรประดิษฐ์ ผู้ด้อยโอกำส ผู้ด้อยโอกำส กำรประดิษฐ์ของช ำร่วย กำรประดิษฐ์ของช ำร่วย

ของช ำร่วย คนพกิำร ผู้ดูแล คนพกิำร ผู้ดูแล ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้ำ และสำมำรถน ำไป

ประชำชนทั่วไป ประชำชนทั่วไป หมำย อำชีพเสริมได้เพิ่มรำยได้
 คนไร้ที่พึ่ง คนไร้ที่พึ่ง

จ ำนวน  50 คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
24 โครงกำรฝึกอบรมควำมรู้ ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  30,000    ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ กอง

เร่ืองอำชีพบริกำร (3) เด็กและเยำวชน เด็กและเยำวชน กำรผูกผ้ำประดับในงำนพธีิกำรผูกผ้ำประดับในงำน สวัสดิกำรฯ

หลักสูตร กำรผูกผ้ำประดับ  ผู้ด้อยโอกำส  ผู้ด้อยโอกำส ต่ำงๆ ร้อยละ 80 ของกลุ่มพธีิต่ำงๆและสำมำรถ

ในงำนพธีิต่ำงๆ คนพกิำร ผู้ดูแล คนพกิำร ผู้ดูแล เป้ำหมำย น ำไปอำชีพเสริมได้

ประชำชนทั่วไป  ประชำชนทั่วไป เพิ่มรำยได้

คนไร้ที่พึ่ง คนไร้ที่พึ่ง

จ ำนวน  50 คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
25 โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  50,000    ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม กอง

เร่ืองอำชีพทำงกำรเกษตร(4)เด็กและเยำวชน เด็กและเยำวชน ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ สวัสดิกำรฯ

หลักสูตร กำรแปรรูปสมุนไพรผู้ด้อยโอกำส ผู้ด้อยโอกำส  กำรแปรรูปสมุนไพร  กำรแปรรูปสมุนไพร (กำรท ำสบู่

 (กำรท ำสบู่เหลวจำกฟกัข้ำว)คนพกิำร ผู้ดูแล คนพกิำร ผู้ดูแล  (กำรท ำสบูเ่หลวจำกฟกัข้ำว) เหลวจำกฟกัข้ำว)

ประชำชนทั่วไป  ประชำชนทั่วไป ร้อยละ 80 ของกลุ่ม และสำมำรถน ำไป

คนไร้ที่พึ่ง คนไร้ที่พึ่ง เป้ำหมำย อำชีพเสริมได้เพิ่มรำยได้

จ ำนวน  50 คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
26 โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  30,000    ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม กอง

เร่ืองอำชีพอตุสำหกรรม (5) เด็กและเยำวชน เด็กและเยำวชน ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ สวัสดิกำรฯ

หลักสูตร  กำรท ำพมิเสนน้ ำ ผู้ด้อยโอกำส ผู้ด้อยโอกำส กำรท ำพมิเสนน้ ำ กำรท ำพมิเสนน้ ำ

คนพกิำร ผู้ดูแล คนพกิำร ผู้ดูแล ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้ำ และสำมำรถน ำไป

ประชำชนทั่วไป ประชำชนทั่วไป หมำย อำชีพเสริมได้เพิ่มรำยได้

 คนไร้ที่พึ่ง  คนไร้ที่พึ่ง

จ ำนวน  50 คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
27 โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  50,000     ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม กอง

เร่ืองอำชีพทำงกำรเกษตร (1) เด็กและเยำวชน เด็กและเยำวชน ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ สวัสดิกำรฯ

 หลักสูตรกำรพบัดอกกหุลำบผู้ด้อยโอกำส ผู้ด้อยโอกำส  กำรพบัดอกกหุลำบจำกใบเตย  กำรพบัดอกกหุลำบจำกใบเตย

จำกใบเตย คนพกิำร ผู้ดูแล คนพกิำร ผู้ดูแล ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้ำ และสำมำรถน ำไป

ประชำชนทั่วไป ประชำชนทั่วไป หมำย อำชีพเสริมได้เพิ่มรำยได้
 คนไร้ที่พึ่ง คนไร้ที่พึ่ง

จ ำนวน  50 คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  30,000    ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ กอง

เร่ืองอำชีพบริกำร (2) เด็กและเยำวชน ผู้ด้อยโอกำสเด็กและเยำวชน กำรจดัดอกไม้ในงำน กำรจดัดอกไม้ในงำน สวัสดิกำรฯ

หลักสูตร กำรจดัดอกไม้ คนพกิำร ผู้ดูแล ผู้ด้อยโอกำส พธีิต่ำงๆ ร้อยละ 80 พธีิต่ำงๆและสำมำรถ

ในงำนพธีิต่ำงๆ ประชำชนทัว่ไป  คนพกิำร ผู้ดูแล  ของกลุ่มเป้ำหมำย น ำไปอำชีพเสริมได้
คนไร้ทีพ่ึง่ ประชำชนทัว่ไป เพิม่รำยได้

คนไร้ทีพ่ึง่

จ ำนวน  50 คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  30,000     ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม กอง

เร่ืองอำชีพหัตถกรรม (3) เด็กและเยำวชน เด็กและเยำวชน ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ สวัสดิกำรฯ

หลักสูตร กำรพบัเหรียญ ผู้ด้อยโอกำส ผู้ด้อยโอกำส กำรพบัเหรียญโปรยทำน กำรพบัเหรียญโปรยทำน

โปรยทำน คนพกิำร ผู้ดูแล คนพกิำร ผู้ดูแล ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้ำ และสำมำรถน ำไป

ประชำชนทั่วไป   ประชำชนทั่วไป หมำย อำชีพเสริมได้เพิ่มรำยได้
คนไร้ที่พึ่ง คนไร้ที่พึ่ง

จ ำนวน  50 คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  30,000     ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม กอง

เร่ืองอำชีพกำรท ำอำหำร (4)   เด็กและเยำวชน เด็กและเยำวชน ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ สวัสดิกำรฯ

เพื่อกำรค้ำ หลักสูตร ผู้ด้อยโอกำส ผู้ด้อยโอกำส กำรท ำน้ ำพริก กำรท ำน้ ำพริก

กำรท ำน้ ำพริก คนพกิำร ผู้ดูแล คนพกิำร ผู้ดูแล ร้อยละ 80 ของกลุ่ม และสำมำรถน ำไป

ประชำชนทั่วไป ประชำชนทั่วไป เป้ำหมำย อำชีพเสริมได้เพิ่มรำยได้
 คนไร้ที่พึ่ง คนไร้ที่พึ่ง

จ ำนวน  50 คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  ผู้สูงอำยุ  กลุ่มสตรี  30,000     ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม กอง

เร่ือง อำชีพคหกรรม (5)  เด็กและเยำวชน เด็กและเยำวชน ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ ได้รับควำมรู้เร่ืองอำชีพ สวัสดิกำรฯ

หลักสูตร กำรท ำขนมชั้น ผู้ด้อยโอกำส ผู้ด้อยโอกำส กำรท ำขนมชั้น กำรท ำขนมชั้น

คนพกิำร ผู้ดูแล คนพกิำร ผู้ดูแล ร้อยละ 80 ของกลุ่ม และสำมำรถน ำไป

ประชำชนทั่วไป ประชำชนทั่วไป เป้ำหมำย อำชีพเสริมได้เพิ่มรำยได้
 คนไร้ที่พึ่ง คนไร้ที่พึ่ง

จ ำนวน  50 คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 โครงกำรฝึกอบรมกำร เพือ่พฒันำกลุ่มอำชีพ กลุ่มอำชีพและกลุ่ม 30,000     30,000     30,000    30,000    30,000     กลุ่มอำชีพและ กลุ่มอำชีพและ กอง

ส่งเสริมและสนับสนุน และสร้ำงรำย วิสำหกจิชุมชน กลุ่มวิสหกจิชุมชน กลุ่มวิสหกจิชุมชน สวัสดิกำรฯ

สินค้ำหนึง่ต ำบลหนึง่ ได้ให้กบัประชำชน ในต ำบลหินเหล็กไฟ ในต ำบลหินเหล็กไฟ ในต ำบลหินเหล็กไฟ 

ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภำพ อย่ำงน้อย 10 กลุ่ม อย่ำงน้อย 10 กลุ่ม อย่ำงน้อย 10 กลุ่ม

และเป็นทีต้่องกำรของ ได้รับกำรพฒันำ ได้รับกำรพฒันำ

ตลำด ให้มีศักยภำพเพิม่ ให้มีศักยภำพเพิม่

มำกขึ้นอย่ำงน้อย มำกขึ้นสินค้ำเป็น

ร้อยละ 80 ทีต้่องกำรของตลำด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 โครงกำรส่งเสริมกำรออกแบบเพื่อส่งเสริมสนับสนุนอำชีพ กลุ่มอำชีพและ 100,000   100,000   100,000    กลุ่มอำชีพและ กลุ่มอำชีพและ กอง

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน ให้กบัคนในชุมชน กลุ่มวิสหกจิชุมชน กลุ่มวิสหกจิชุมชน กลุ่มวิสหกจิชุมชน สวัสดิกำรฯ

ในต ำบลหินเหล็กไฟ ในต ำบลหินเหล็กไฟ ในต ำบลหินเหล็กไฟ 

อย่ำงน้อย 10 กลุ่ม อย่ำงน้อย 10 กลุ่ม อย่ำงน้อย 10 กลุ่ม

ได้รับกำรส่งเสริม ได้รับกำรส่งเสริม

กำรออกแบบฯมำกขึ้น กำรออกแบบฯมำกขึ้น

อย่ำงน้อยร้อยละ 80 อย่ำงน้อยร้อยละ 80

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ เพื่อสร้ำงควำมรู้ ผู้ดูแลคนพกิำรที่ 50,000     50,000     50,000    50,000    50,000     ผู้เข้ำร่วมโครงกำรควำมรู้ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมี กอง

กำรฟื้นฟสูมรรถภำพคนพกิำรควำมเข้ำใจกำรฟื้นฟู มีคนพกิำรไม่สำมำรถ ควำมเข้ำใจ กำรฟื้น ควำมรู้ควำมเข้ำใจ สวัสดิกำรฯ

ให้กบัผู้ดูแลคนพกิำร สมรรถภำพคนพกิำร ช่วยเหลือตนเอง ฟสูมรรถภำพคนพกิำร กำรฟื้นฟสูมรรถภำพ

ให้กบัผู้ดูแลคนพกิำร ได้อยู่ในควำมดูแล ให้กบัผู้ดูแลคนพกิำรใน คนพกิำรให้กบัผู้ดูแล

ในต ำบลหินเหล็กไฟ จ ำนวน  50  รำย ต ำบลหินเหล็กไฟ คนพกิำรในต ำบล

อย่ำงน้อยร้อยละ80 หินเหล็กไฟ

 ของกลุ่มเป้ำหมำย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 โครงกำรด ำเนินกจิกรรม เพื่อพฒันำปรับปรุงให้ ผู้สูงอำยุ ผู้พกิำร    200,000    200,000    200,000   200,000   200,000    ศูนย์ฟื้นฟสูมรรถภำพ ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม กอง

ศูนย์ฟื้นฟสูมรรถภำพผู้พกิำรศูนย์ฟื้นฟสูมรรถภำพ เด็กและเยำวชน ผู้พกิำรในต ำบลหินเหล็กไฟสำมำรถช่วยเหลือ สวัสดิกำรฯ

ในต ำบลหินเหล็กไฟ ผู้พกิำรในต ำบล ประชำชนทั่วไป  ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้ำ ผู้พกิำร ผู้สูงอำยุ

หินเหล็กไฟ มีศักยภำพ จ ำนวนอย่ำงน้อย หมำย ได้มำกย่ิงขึ้น

สำมำรถช่วยเหลือผู้พกิำร 100 รำย จำกผู้มำใช้

ผู้สูงอำยุ ได้มำกย่ิงขึ้น บริกำร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 โครงกำรแผนกำรจดับริกำรให้เพื่อให้ควำมรู้เกีย่วกบั คนพกิำร  และผู้ดูแล- 30,000     30,000     30,000    30,000    30,000     คนพกิำรและผู้ดูแล ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม กอง

ควำมรู้สิทธิคนพกิำรและ ข้อกฎหมำยกำรเข้ำถึง คนพกิำร  จ ำนวน คนพกิำรเข้ำถึงสิทธิ สำมำรถเข้ำถึงสิทธิ สวัสดิกำรฯ

ผู้ดูแลคนพกิำร สิทธิคนพกิำร อย่ำงน้อย  50 รำย ของคนพกิำรร้อยละ 80 ตำมกฎหมำย

ผู้ดูแลคนพกิำร  ของกลุ่มเป้ำหมำย ได้มำกย่ิงขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 โครงกำรเสริมสร้ำงและ เพื่อส่งเสริมให้คนพกิำร คนพกิำร ในต ำบล 30,000     30,000     30,000    30,000    30,000     คนพกิำรได้พฒันำ ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม กอง

พฒันำศักยภำพผู้พกิำร เกดิกำรพฒันำศักยภำพ หินเหล็กไฟ  จ ำนวน ศักยภำพในกำรช่วยเหลือสำมำรถดูแลสุขภำพ สวัสดิกำรฯ

ต ำบลหินเหล็กไฟ ในกำรช่วยเหลือดูแล อย่ำงน้อย 50 รำย ตนเองร้อยละ 80 ของตนเองได้มำกย่ิงขึ้น

สุขภำพของตน ของกลุ่มเป้ำหมำย

38 โครงกำรฝึกอบรม เพื่อจดักจิกรรมให้กบั ผู้สูงอำยุในต ำบล 100,000    200,000    300,000   300,000   300,000    ผู้สูงอำยุเข้ำร่วมกจิกรรม ผู้สูงอำยุได้มีกจิกรรม กอง

เชิงปฏิบัติกำรในบริบท ผู้สูงอำยุในต ำบลหินเหล็กไฟ หินเหล็กไฟ แสดงออกในกำรพฒันำ ท ำต่อไปและรู้สึกว่ำ สวัสดิกำรฯ

"โรงเรียนผู้สูงอำยุ" ได้มีกจิกรรมท ำร่วมกนั จ ำนวน 200 คน ศักยภำพ อย่ำงน้อย ตัวเองมีคุณค่ำในสังคม

ร้อยละ 80 ของกลุ่ม

เป้ำหมำย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 โครงกำรท้องถิ่นไม่ทอดทิ้ง เพื่อช่วยเหลือสงเครำะห์ ผู้ด้อยโอกำสที่อำศัยอยู่ 30,000     30,000     30,000    30,000    30,000     ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำร ผู้ด้อยโอกำสได้ กอง

ผู้ด้อยโอกำส ผู้ด้อยโอกำสในต ำบล ในต ำบลหินเหล็กไฟ ช่วยเหลือตำมระเบียบ รับกำรช่วยเหลือ สวัสดิกำรฯ

หินเหล็กไฟ กฏหมำยอย่ำงน้อย ตำมระเบียบ

ร้อยละ 80

40 โครงกำรอบรมส่งเสริมควำมรู้เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้เร่ือง ผู้ดูแลผู้สูงอำยุใน 30,000     30,000     30,000    30,000    30,000     ผู้สูงอำยุที่เข้ำร่วมอบรม ผู้สูงอำยุที่เข้ำร่วม กอง

ในเร่ืองกำรใช้ยำส ำหรับผู้ดูแลกำรใช้ยำอย่ำงถูกวิธีส ำหรับ ต ำบลหินเหล็กไฟ ได้รับควำมรู้เร่ืองกำรใช้ยำอบรมได้รับควำมรู้ สวัสดิกำรฯ

ผู้สูงอำยุ ผู้สูงอำยุในต ำบลหินเหล็กไฟ จ ำนวน  80 รำย ส ำหรับผู้ดูแลผู้สูงอำยุ เร่ืองกำรใช้ยำส ำหรับ

อย่ำงน้อยร้อยละ 80 ผู้ดูแลผู้สูงอำยุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

41 โครงกำรฝึกอบรมควำมรู้ เพื่อเป็นกำรส่งเสริม ผู้สูงอำยุใน 200,000      250,000     300,000    300,000     300,000   ผู้สูงอำยุที่เข้ำร่วมกจิกรรมผู้สูงอำยุที่เข้ำร่วม กอง

เร่ืองกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตคุณภำพชีวิตให้กบัผู้สูงอำยุ ต ำบลหินเหล็กไฟ ได้รับควำมรู้กำรท ำให้มี กจิกรรมได้รับ สวัสดิกำรฯ

ผู้สูงอำยุ   ทั้งทำงด้ำนสุขภำพกำย จ ำนวน  300 รำย คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ควำมรู้กำรท ำให้มี

สุขภำพจติ สันทนำกำร  อย่ำงน้อยร้อยละ 80 คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น

กำรออกก ำลังกำย ฯลฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
42 โครงกำรส ำรวจคนไร้ เพื่อน ำมำเป็นข้อมูลในกำร คนไร้ที่พงึภำยใน 10,000     10,000     10,000    10,000    10,000     ได้ข้อมูลคนไร้ที่พึ่ง ได้ข้อมูลคนไร้ที่พึ่ง กอง

ที่พงึในต ำบลหินเหล็กไฟ ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม ต ำบลหินเหล็กไฟ ในต ำบลหินเหล็กไฟ ในต ำบลหินเหล็กไฟ สวัสดิกำรฯ

เพื่อน ำข้อมูลมำพจิำรณำ กำรเสริมสร้ำงสมรรถภำพ จ ำนวน  50 รำย เพื่อน ำข้อมูลมำพจิำรณำ  เพื่อน ำข้อมูลมำ

ช่วยเหลือ ทำงร่ำงกำยและจติใจ ช่วยเหลืออย่ำงน้อย พจิำรณำช่วยเหลือ

กำรรักษำพยำบำล ร้อยละ80 ของกลุ่ม

กำรส่งเสริมกำรศึกษำและอำชีพ เป้ำหมำย

กำรส่งเสริมและสนับสนุน

กำรสร้ำงโอกำสในสังคม

กำรพฒันำคุณภำพชีวิต

กำรสนับสนุนให้คนไร้ที่พงึ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

มีงำนท ำและมีที่พกัอำศัย

และกำรป้องกนัมิให้มีกำร

เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
ต่อคนไร้ที่พึ่ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
43 โครงกำรดูงำนเพื่อเพิ่มพนู เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมรู้ ผู้สูงอำยุ  ผู้ดูแล 500,000    500,000    700,000   700,000   700,000    ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับ กอง

ควำมรู้ด้ำนส่งเสริมกจิกรรม ควำมเข้ำใจ ในกำรใช้ชีวิต เจำ้หน้ำที่ปฏิบัติงำน ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สวัสดิกำรฯ

กำรดูแลตัวเองและกำร ในช่วงวัยผู้สูงอำยุอย่ำง จ ำนวน  200 รำย ในกำรใช้ชีวิตในช่วงวัย ในช่วงวัยผู้สูงอำยุอย่ำง

ส่งเสริมอำชีพส ำหรับผู้สูงอำยุเหมำะสม โดยกำรเรียนรู้ ผู้สูงอำยุอย่ำงเหมำะสม เหมำะสม โดยกำรเรียนรู้

และผู้ดูแลผู้สูงอำยุ จำกผู้ที่ประสบควำมส ำเร็จ โดยกำรเรียนรู้จำกผู้ที่ จำกผู้ที่ประสบควำมส ำเร็จ

เจำ้หน้ำทีปฏิบัติงำน ในกำรใช้ชีวิตช่วงวัย ประสบควำมส ำเร็จในกำรในกำรใช้ชีวิตช่วงวัยผู้สูง

ผู้สูงอำยุ ตำมพื้นที่ต่ำง ๆ ใช้ชีวิตช่วงวัยผู้สูงอำยุ อำยุ ตำมพื้นที่ต่ำง ๆ 

ตำมพื้นที่ต่ำง ๆ

อย่ำงน้อยร้อยละ 80

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
44 โครงกำรฝึกปฏิบัติกจิกรรม เพื่อเป็นกำรปลูกฝังจติส ำนึก เด็กและเยำวชน 20,000     20,000     30,000    30,000    30,000     ผู้เข้ำร่วมโคงกำรได้รับ ผู้เข้ำร่วมโคงกำรได้รับ กอง

จงูลูกจงูหลำนเข้ำวัด ให้กบัเด็กและเยำวชน ผู้ปกครอง ปลูกฝังจติส ำนึกให้กบัเด็กปลูกฝังจติส ำนึกให้ สวัสดิกำรฯ

ผู้ปกครองในกำรยึดค ำสอน ในต ำบลหินเหล็กไฟ และเยำวชน ผู้ปกครอง กบัเด็กและเยำวชน

ของศำสนำสร้ำงควำมอบอุน่ จ ำนวน  20 ครอบครัว ในกำรยึดค ำสอนของ  ผู้ปกครองในกำร

ในครอบครัว ศำสนำสร้ำงควำมอบอุน่ ยึดค ำสอนของศำสนำ

ในครอบครัว อย่ำงน้อย สร้ำงควำมอบอุน่

ร้อยละ 80 ในครอบครัว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

45 โครงกำรเตรียมควำมพร้อม 1.เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ กลุ่มผู้เข้ำสู่วัยสูงอำยุ 30,000     30,000     50,000    50,000    50,000     ผู้เข้ำรวมกจิรรมมีควำมรู้ ผู้เข้ำรวมกจิรรมมีควำมรู้ กอง

กอ่นเข้ำสู่วัยผู้สูงอำยุ ควำมเข้ำใจให้กบัผู้ที่เข้ำ อำยุระหว่ำง 45-60 ปี ควำมเข้ำใจให้กอ่นจะเข้ำ  ควำมเข้ำใจให้กอ่น สวัสดิกำรฯ

สู่วัยผู้สูงอำยุ ในต ำบลหินเหล็กไฟ สู่วัยผู้สูงอำยุและสำมำรถ จะเข้ำสู่วัยผู้สูงอำยุและ

2.เพื่อส่งเสริมพฒันำกำรและ จ ำนวน  60 คน ช่วยเหลือตนเอง ได้ สำมำรถช่วยเหลือ

ศักยภำพผู้สูงอำยุให้มีควำม อย่ำงน้อย ร้อยละ 80 ตนเองได้

สำมำรถช่วยเหลือตนเอง ได้ ของเป้ำหมำย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
46 โครงกำรให้ควำมรู้ด้ำน จดัอบรมและศึกษำดูงำน ผู้สูงอำยุต้ังแต่ 60 ปขีึน้ไป 200,000    250,000    250,000   500,000   500,000    ผู้เข้ำรวมกจิรรมมีควำมรู้ ผู้เข้ำรวมกจิรรม กอง

สุขภำพในผู้สูงอำยุ ด้ำนสุขภำพแบบองค์รวม อำสำสมัครดูแลผู้สูงอำยุ ควำมเข้ำใจด้ำนสุขภำพ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สวัสดิกำรฯ

แบบองค์รวม ให้กบัผู้สูงอำยุ ในเขต ในต ำบลหินเหล็กไฟ ในผู้สูงอำยุแบบองค์รวม ด้ำนสุขภำพใน

ต ำบลหินเหล็กไฟ อย่ำงน้อยร้อยละ 80  ผู้สูงอำยุแบบองค์รวม

ของเป้ำหมำย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
47 โครงกำรป้องกนัและแกไ้ข จดัอบรมให้ควำมรู้กำรแกไ้ข เด็กและเยำวชนใน 20,000     20,000     20,000    20,000    20,000     ผู้เข้ำร่วมกจิรรม ผู้เข้ำร่วมกจิรรม กอง

ปัญหำกำรท้องกอ่นวัย ปัญหำกำรท้องกอ่นวัย ต ำบลหินเหล็กไฟ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สวัสดิกำรฯ

อนัควร อนัควรให้กบัเด็กและ ช่วงอำยุ 10-21 ปี ในกำรป้องกนัและแกไ้ข ในกำรป้องกนัและแกไ้ข

เยำวชนในเขตต ำบล ในต ำบลหินเหล็กไฟ ปัญหำกำรท้องกอ่นวัย ปัญหำกำรท้องกอ่นวัย

หินเหล็กไฟ อนัควรอย่ำงน้อย อนัควร

ร้อยละ 80 ของ

เป้ำหมำย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
48 โครงกำรด ำเนินกจิกรรม เพื่อเปน็กำรส่งเสริมบทบำทของ กิจกำรสภำเด็กและเยำวชน 100,000    100,000    100,000   100,000   100,000    กจิกำรสภำเด็ก กจิกำรสภำเด็ก กอง

สภำเด็กและเยำวชน สภำเด็กและเยำวชนในต ำบล ในต ำบลหินเหล็กไฟ และเยำวชนใน และเยำวชนใน สวัสดิกำรฯ

ในต ำบลหินเหล็กไฟ หนิเหล็กไฟ ได้มีกจิกรรมในกำรร่วม ต ำบลหินเหล็กไฟ ต ำบลหินเหล็กไฟ

พฒันำชุมชนอย่ำงน้อย ได้มีกจิกรรม ได้มีกจิกรรม

2 กจิกรรมต่อปี ในกำรร่วมพฒันำ ในกำรร่วมพฒันำ

ชุมชนอย่ำงน้อย ชุมชนอย่ำงน้อย

2 กจิกรรม 2 กจิกรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงกำรอำหำรปลอดภัย เพื่อพฒันำคุณภำพมำตรฐำน ฝึกอบรมผู้ประกอบกำร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย ประชำชนมีควำม กอง 

ร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรแผงลอย ด้ำนอำหำรในพื้นที่ ผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วม ปลอดภัยในกำรบริโภค สำธำรณสุขฯ

จ ำหน่ำยอำหำร ต ำบลหินเหล็กไฟ กจิกรรม อำหำร

2 โครงกำรพฒันำทักษะใน เพื่อเสริมสร้ำงพฒันำควำมรู้ ฝึกอบรมให้ควำมรู้แม่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย กลุ่มแม่และเด็กมีสุขภำพ กอง 

กำรดูแลสุขภำพอนำมัยแม่ ทกัษะกำรใหค้ ำแนะน ำในกำร และเด็กในพื้นที่ต ำบล แม่และเด็กเข้ำร่วม อนำมัยทีส่มบรูณ์แข็งแรง สำธำรณสุขฯ

และเด็ก ดูแลสุขภำพหญิงต้ังครรภ์ หินเหล็กไฟ กจิกรรม มีควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพ

หญิงหลังคลอดตลอดจน ตนเองและบตุรตลอดจน

สุขภำพแม่และเด็กให้มี สมำรถใหค้ ำแนะน ำ

พฒันำกำรสมวัย คนอื่นได้
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงกำรป้องกนัและแกไ้ข เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหำ ให้ควำมรู้/เผยแพร่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย ประชำชนในพื้นที่ กอง 

ปัญหำโรคเอดส์ โรคเอดส์ในชุมชน ประชำสัมพนัธ์ ที่เข้ำร่วมกจิกรรม มีควำมรู้มีทักษะใน สำธำรณสุขฯ

ให้กบัประชำชนพื้นที่ กำรป้องกนัตนเอง

ต ำบลหินเหล็กไฟ จำกโรคเอดส์

4 โครงกำรป้องกนัและควบคุมเพื่อป้องกนักำรแพร่ระบำด ใหค้วำมรู้/จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ ำนวนประชำชนที่ได้รับ ประชำชนในพื้นที่ กอง 

โรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ในกำรปอ้งกันควบคุมโรค ควำมรู้ในกำรป้องกนั มีควำมปลอดภัย สำธำรณสุขฯ

ในพื้นที่ต ำบลหินเหล็กไฟ และควบคุมโรค จำกโรคไข้เลือดออก
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงกำรปอ้งกันและควบคุม เพื่อป้องกนักำรแพร่ระบำด ให้ควำมรู้/จดัซ้ือวัสดุ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ ำนวนประชำชนที่ได้รับ ประชำชนในพื้นที่มี กอง 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ2019    อปุกรณ์ในกำรป้องกนั ควำมรู้ในกำรป้องกนั ควำมปลอดภัยจำก สำธำรณสุขฯ

2019 ( covid-19)  ( covid-19)ในพื้นที่ ควบคุมโรคในพื้นที่ และควบคุมโรค โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 

ต ำบลหินเหล็กไฟ 2019( covid-19)

6 โครงกำรฝึกอบรมพฒันำ
ศักยภำพ

เพื่อพฒันำศักยภำพ ภำคีเครือข่ำยด้ำนสุขภำพ 400,000  - 400,000  - 400,000 จ ำนวนภำคีเครือข่ำย ภำคีเครือข่ำยและ กอง 

ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร เพิ่มทักษะเจำ้หน้ำที่และ พื้นที่ต ำบลหินเหล็กไฟ  ที่เข้ำร่วมกจิกรรม เจำ้หน้ำที่มีควำมรู้  สำธำรณสุขฯ

ส่งเสริมสุขภำพป้องกนัและ ภำคีเครือข่ำยในกำร และเจำ้หน้ำที่ผู้เกีย่วข้อง มีทักษะสำมำรถดูแล

ควบคุมโรคและทัศนศึกษำ ปฏิบัติงำน เป็นที่ปรึกษำและ

ดูงำน ด ำเนินงำนในชุมชน

ได้อย่ำงมีศักยภำพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 กำรแกไ้ขปัญหำวัยรุ่นไทย เพื่อส่งเสริมให้ควำมรู้ ให้ควำมรู้แกเ่ด็กและ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย กลลุ่มเป้ำหมำยมี กอง 

กบักำรต้ังครรภ์ไม่พร้อม ในเร่ืองกำรต้ังครรภ์ เยำวชนในต ำบล ที่เข้ำร่วมกจิกรรม ควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำธำรณสุขฯ

แกเ่ยำวชนในต ำบล หินเหล็กไฟ ในเร่ืองกำรต้ังครรภ์

หินเหล็กไฟ ไม่พร้อม
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพและเพื่อให้ผู้สูงอำยุมีควำมรู้ แกนน ำผู้สูงอำยุ พื้นที่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย แกนน ำผู้สูงอำยุมีควำมรู้ กอง 

อบรมแกนน ำผู้สูงอำยุ เกีย่วกบักำรดูแลสุขภำพ ต ำบลหินเหล็กไฟ ที่เข้ำร่วมกจิกรรม เกีย่วกบักำรดูแลสุขภำพ สำธำรณสุขฯ

และแกไ้ขปัญหำสุขภำพ และแกไ้ขปญัหำสุขภำพ

ด้วยตนเอง ด้วยตนเอง  สำมำรถ

ถ่ำยทอดควำมรู้ใหก้บัผู้อืน่ได้

9 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ เพื่อให้ผู้พกิำร/ด้อยโอกำส ผู้ดูแลผู้พกิำร พื้นที่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย ผู้ดูแลผู้พกิำร/ด้อยโอกำส กอง 

ผู้พกิำรทุพลลภำพและ มีควำมรู้เกีย่วกบักำรดูแล ต ำบลหินเหล็กไฟ ที่เข้ำร่วมกจิกรรม มีควำมรู้เกีย่วกบักำรดูแล สำธำรณสุขฯ

ด้อยโอกำส สุขภำพและแกไ้ขปัญหำ สุขภำพและแกไ้ขปญัหำด้ำน

ด้ำนสุขภำพของผู้พกิำร สุขภำพของผู้พกิำรได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 กำรป้องกนัและควบคุม เด็ก/ประชำชนในต ำบล ศูนย์พฒันำเด็กเล็กใน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย เด็กนักเรียนในศูนย์ กอง 

โรคอว้น/โรคเบำหวำน/ หินเหล็กไฟมีกำรป้องกนั สังกัด อบต.หนิเหล็กไฟ            ได้รับควำมรู้ พฒันำเด็กเล็ก/ประชำชน สำธำรณสุขฯ

โรคควำมดันโลหิตสูง/ และดูแลรักษำสุขภำพ และประชำชนอำยุ ในต ำบลหินเหล็กไฟ

โรคหัวใจ/โรคมะเร็ง จำกโรคได้ถูกวิธี 30 ปีขึ้นไป ในต ำบล ปรำศจำก โรคอว้น/

ส ำหรับเด็ก/ส ำหรับผู้ใหญ่ โรคเบำหวำน/       

โรคควำมดันโลหิตสูง/

โรคหัวใจ/โรคมะเร็ง 

  ส ำหรับเด็ก/ส ำหรับผู้ใหญ่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 กำรป้องกนัและควบคุม เพื่อป้องกนัและควบคุมโรค ประช่ำชนในต ำบล        20,000        20,000       20,000       20,000        20,000 จ ำนวนกลุ่มเปำ้หมำย ประชำชนในต ำบล กอง 

ขำดสำรไอโอดีน ขำดสำรไอโอดีนชุมชน หินเหล็กไฟ ได้รับควำมรู้ หินเหล็กไฟไม่เป็นโรค สำธำรณสุขฯ

ขำดสำรไอโอดีน

12 พระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข

เพื่อขับเคล่ือนโครงกำร ประชำชนในพื้นที่หมู่ 1        20,000        20,000       20,000       20,000        20,000 ประชำชนในพื้นที่ หมู่ที่
 1

ประชำชนหมู่ที่ 1 กอง 

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ต ำบลหินเหล็กไฟ ได้รับบริกำรด้ำนสำธำรณสุข ต.หินเหล็กไฟเข้ำถึง สำธำรณสุขฯ

ในกจิกรรมต่ำงๆให้มีควำม เหมำะสมกบัปัญหำและ บริกำรและได้รับกำร

เหมำะสมแกไ้ขปัญหำและ บริบทของพื้นที่ แกไ้ขปัญหำด้ำน

บริบทของพื้นที่อย่ำงน้อย สำธำรณสุขได้อย่ำง

3 โครงกำร เหมำะสม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 พระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข

เพื่อขับเคล่ือนโครงกำร ประชำชนในพื้นที่หมู่ 2        20,000        20,000       20,000       20,000        20,000 ประชำชนในพื้นที่ หมู่ที่
 2

ประชำชนหมู่ที่ 2 กอง 

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ต ำบลหินเหล็กไฟ ได้รับบริกำรด้ำนสำธำรณสุข ต.หินเหล็กไฟเข้ำถึง สำธำรณสุขฯ

ในกจิกรรมต่ำงๆให้มีควำม เหมำะสมกบัปัญหำและ บริกำรและได้รับกำร

เหมำะสมแกไ้ขปัญหำและ บริบทของพื้นที่ แกไ้ขปัญหำด้ำน

บริบทของพื้นที่อย่ำงน้อย สำธำรณสุขได้อย่ำง

3 โครงกำร เหมำะสม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 พระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข

เพื่อขับเคล่ือนโครงกำร ประชำชนในพื้นที่หมู่ 3        20,000        20,000       20,000       20,000        20,000 ประชำชนในพื้นที่ หมู่ที่
 3

ประชำชนหมู่ที่ 3 กอง 

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ต ำบลหินเหล็กไฟ ได้รับบริกำรด้ำนสำธำรณสุข ต.หินเหล็กไฟเข้ำถึง สำธำรณสุขฯ

ในกจิกรรมต่ำงๆให้มีควำม เหมำะสมกบัปัญหำและ บริกำรและได้รับกำร

เหมำะสมแกไ้ขปัญหำและ บริบทของพื้นที่ แกไ้ขปัญหำด้ำน

บริบทของพื้นที่อย่ำงน้อย สำธำรณสุขได้อย่ำง

3 โครงกำร เหมำะสม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 พระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข

เพื่อขับเคล่ือนโครงกำร ประชำชนในพื้นที่หมู่ 4        20,000        20,000       20,000       20,000        20,000 ประชำชนในพื้นที่ หมู่ที่
 4

ประชำชนหมู่ที่ 4 กอง 

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ต ำบลหินเหล็กไฟ ได้รับบริกำรด้ำนสำธำรณสุข ต.หินเหล็กไฟเข้ำถึง สำธำรณสุขฯ

ในกจิกรรมต่ำงๆให้มีควำม เหมำะสมกบัปัญหำและ บริกำรและได้รับกำร

เหมำะสมแกไ้ขปัญหำและ บริบทของพื้นที่ แกไ้ขปัญหำด้ำน

บริบทของพื้นที่อย่ำงน้อย สำธำรณสุขได้อย่ำง

3 โครงกำร เหมำะสม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 พระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข

เพื่อขับเคล่ือนโครงกำร ประชำชนในพื้นที่หมู่ 5        20,000        20,000       20,000       20,000        20,000 ประชำชนในพื้นที่ หมู่ที่
 5

ประชำชนหมู่ที่ 5 กอง 

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ต ำบลหินเหล็กไฟ ได้รับบริกำรด้ำนสำธำรณสุข ต.หินเหล็กไฟ เข้ำถึง สำธำรณสุขฯ

ในกจิกรรมต่ำงๆให้มีควำม เหมำะสมกบัปัญหำและ บริกำรและได้รับกำร

เหมำะสมแกไ้ขปัญหำและ บริบทของพื้นที่ แกไ้ขปัญหำด้ำน

บริบทของพื้นที่อย่ำงน้อย สำธำรณสุขได้อย่ำง

3 โครงกำร เหมำะสม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 พระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข

เพื่อขับเคล่ือนโครงกำร ประชำชนในพื้นที่หมู่ 6        20,000        20,000       20,000       20,000        20,000 ประชำชนในพื้นที่ หมู่ที่
 6

ประชำชนหมู่ที่ 6 กอง 

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ต ำบลหินเหล็กไฟ ได้รับบริกำรด้ำนสำธำรณสุข ต.หินเหล็กไฟเข้ำถึง สำธำรณสุขฯ

ในกจิกรรมต่ำงๆให้มีควำม เหมำะสมกบัปัญหำและ บริกำรและได้รับกำร

เหมำะสมแกไ้ขปัญหำและ บริบทของพื้นที่ แกไ้ขปัญหำด้ำน

บริบทของพื้นที่อย่ำงน้อย สำธำรณสุขได้อย่ำง

3 โครงกำร เหมำะสม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 พระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข

เพื่อขับเคล่ือนโครงกำร ประชำชนในพื้นที่หมู่ 7        20,000        20,000       20,000       20,000        20,000 ประชำชนในพื้นที่ หมู่ที่
 7

ประชำชนหมู่ที่ 7 กอง 

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ต ำบลหินเหล็กไฟ ได้รับบริกำรด้ำนสำธำรณสุข ต.หินเหล็กไฟเข้ำถึง สำธำรณสุขฯ

ในกจิกรรมต่ำงๆให้มีควำม เหมำะสมกบัปัญหำและ บริกำรและได้รับกำร

เหมำะสมแกไ้ขปัญหำและ บริบทของพื้นที่ แกไ้ขปัญหำด้ำน

บริบทของพื้นที่อย่ำงน้อย สำธำรณสุขได้อย่ำง

3 โครงกำร เหมำะสม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 พระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข

เพื่อขับเคล่ือนโครงกำร ประชำชนในพื้นที่หมู่ 8        20,000        20,000       20,000       20,000        20,000 ประชำชนในพื้นที่ หมู่ที่
 8

ประชำชนหมู่ที่ 8 กอง 

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ต ำบลหินเหล็กไฟ ได้รับบริกำรด้ำนสำธำรณสุข ต.หินเหล็กไฟเข้ำถึง สำธำรณสุขฯ

ในกจิกรรมต่ำงๆให้มีควำม เหมำะสมกบัปัญหำและ บริกำรและได้รับกำร

เหมำะสมแกไ้ขปัญหำและ บริบทของพื้นที่ แกไ้ขปัญหำด้ำน

บริบทของพื้นที่อย่ำงน้อย สำธำรณสุขได้อย่ำง

3 โครงกำร เหมำะสม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 พระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข

เพื่อขับเคล่ือนโครงกำร ประชำชนในพื้นที่หมู่ 9        20,000        20,000       20,000       20,000        20,000 ประชำชนในพื้นที่ หมู่ที่
 9

ประชำชนหมู่ที่ 9 กอง 

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ต ำบลหินเหล็กไฟ ได้รับบริกำรด้ำนสำธำรณสุข ต.หินเหล็กไฟเข้ำถึง สำธำรณสุขฯ

ในกจิกรรมต่ำงๆให้มีควำม เหมำะสมกบัปัญหำและ บริกำรและได้รับกำร

เหมำะสมแกไ้ขปัญหำและ บริบทของพื้นที่ แกไ้ขปัญหำด้ำน

บริบทของพื้นที่อย่ำงน้อย สำธำรณสุขได้อย่ำง

3 โครงกำร เหมำะสม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 พระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข

เพื่อขับเคล่ือนโครงกำร ประชำชนในพืน้ทีห่มู่ 10        20,000        20,000       20,000       20,000        20,000 ประชำชนในพื้นที่ หมู่
ที่10

ประชำชนหมู่ที่ 10 กอง 

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ต ำบลหินเหล็กไฟ ได้รับบริกำรด้ำนสำธำรณสุข ต.หินเหล็กไฟเข้ำถึง สำธำรณสุขฯ

ในกจิกรรมต่ำงๆให้มีควำม เหมำะสมกบัปัญหำและ บริกำรและได้รับกำร

เหมำะสมแกไ้ขปัญหำและ บริบทของพื้นที่ แกไ้ขปัญหำด้ำน

บริบทของพื้นที่อย่ำงน้อย สำธำรณสุขได้อย่ำง

3 โครงกำร เหมำะสม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 พระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข

เพื่อขับเคล่ือนโครงกำร ประชำชนในพืน้ทีห่มู่ 11        20,000        20,000       20,000       20,000        20,000 ประชำชนในพื้นที่ หมู่
ที่11

ประชำชนหมู่ที่ 11 กอง 

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ต ำบลหินเหล็กไฟ ได้รับบริกำรด้ำนสำธำรณสุข ต.หินเหล็กไฟเข้ำถึง สำธำรณสุขฯ

ในกจิกรรมต่ำงๆให้มีควำม เหมำะสมกบัปัญหำและ บริกำรและได้รับกำร

เหมำะสมแกไ้ขปัญหำและ บริบทของพื้นที่ แกไ้ขปัญหำด้ำน

บริบทของพื้นที่อย่ำงน้อย สำธำรณสุขได้อย่ำง

3 โครงกำร เหมำะสม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 พระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข

เพื่อขับเคล่ือนโครงกำร ประชำชนในพืน้ทีห่มู่ 12        20,000        20,000       20,000       20,000        20,000 ประชำชนในพื้นที่ หมู่
ที่12

ประชำชนหมู่ที่ 12 กอง 

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ต ำบลหินเหล็กไฟ ได้รับบริกำรด้ำนสำธำรณสุข ต.หินเหล็กไฟเข้ำถึง สำธำรณสุขฯ

ในกจิกรรมต่ำงๆให้มีควำม เหมำะสมกบัปัญหำและ บริกำรและได้รับกำร

เหมำะสมแกไ้ขปัญหำและ บริบทของพื้นที่ แกไ้ขปัญหำด้ำน

บริบทของพื้นที่อย่ำงน้อย สำธำรณสุขได้อย่ำง

3 โครงกำร เหมำะสม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 พระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข

เพื่อขับเคล่ือนโครงกำร ประชำชนในพืน้ทีห่มู่ 13        20,000        20,000       20,000       20,000        20,000 ประชำชนในพื้นที่ หมู่
ที่13

ประชำชนหมู่ที่ 13 กอง 

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ต ำบลหินเหล็กไฟ ได้รับบริกำรด้ำนสำธำรณสุข ต.หินเหล็กไฟเข้ำถึง สำธำรณสุขฯ

ในกจิกรรมต่ำงๆให้มีควำม เหมำะสมกบัปัญหำและ บริกำรและได้รับกำร

เหมำะสมแกไ้ขปัญหำและ บริบทของพื้นที่ แกไ้ขปัญหำด้ำน

บริบทของพื้นที่อย่ำงน้อย สำธำรณสุขได้อย่ำง

3 โครงกำร เหมำะสม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 พระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข

เพื่อขับเคล่ือนโครงกำร ประชำชนในพื้นที่หมู่ 14        20,000        20,000       20,000       20,000        20,000 ประชำชนในพื้นที่ หมู่
ที่14

ประชำชนหมู่ที่ 14 กอง 

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ต ำบลหินเหล็กไฟ ได้รับบริกำรด้ำนสำธำรณสุข ต.หินเหล็กไฟเข้ำถึง สำธำรณสุขฯ

ในกจิกรรมต่ำงๆให้มีควำม เหมำะสมกบัปัญหำและ บริกำรและได้รับกำร

เหมำะสมแกไ้ขปัญหำและ บริบทของพื้นที่ แกไ้ขปัญหำด้ำน

บริบทของพื้นที่อย่ำงน้อย สำธำรณสุขได้อย่ำง

3 โครงกำร เหมำะสม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 พระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข

เพื่อขับเคล่ือนโครงกำร ประชำชนในพื้นที่หมู่ 15        20,000        20,000       20,000       20,000        20,000 ประชำชนในพื้นที่ หมู่
ที่15

ประชำชนหมู่ที่ 15 กอง 

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ต ำบลหินเหล็กไฟ ได้รับบริกำรด้ำนสำธำรณสุข ต.หินเหล็กไฟเข้ำถึง สำธำรณสุขฯ

ในกจิกรรมต่ำงๆให้มีควำม เหมำะสมกบัปัญหำและ บริกำรและได้รับกำร

เหมำะสมแกไ้ขปัญหำและ บริบทของพื้นที่ แกไ้ขปัญหำด้ำน

บริบทของพื้นที่อย่ำงน้อย สำธำรณสุขได้อย่ำง

3 โครงกำร เหมำะสม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 พระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข

เพื่อขับเคล่ือนโครงกำร ประชำชนในพื้นที่หมู่ 16        20,000        20,000       20,000       20,000        20,000 ประชำชนในพื้นที่ หมู่
ที่16

ประชำชนหมู่ที่ 16 กอง 

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ต ำบลหินเหล็กไฟ ได้รับบริกำรด้ำนสำธำรณสุข ต.หินเหล็กไฟเข้ำถึง สำธำรณสุขฯ

ในกจิกรรมต่ำงๆให้มีควำม เหมำะสมกบัปัญหำและ บริกำรและได้รับกำร

เหมำะสมแกไ้ขปัญหำและ บริบทของพื้นที่ แกไ้ขปัญหำด้ำน

บริบทของพื้นที่อย่ำงน้อย สำธำรณสุขได้อย่ำง

3 โครงกำร เหมำะสม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 โครงกำรสุขภำพในช่อง
ปำก

เพื่อให้มีกำรดูแลสุขภำพ เด็กในศูนย์พฒันำเด็กเล็ก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย เด็กนักเรียนในศูนย์ กอง 

และฟนั ช่องปำกและฟนัได้ ที่เข้ำร่วมกจิกรรม พฒันำเด็กเล็กมีสุขภำพ สำธำรณสุขฯ

อย่ำงถูกวิธี ช่องปำกที่ดี

29 โครงกำรป้องกนัและ เพื่อป้องกนัและควบคุม 1.จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย ประชำชนในเขตพื้นที่ กอง 

ควบคุมโรคติดต่อ โรคติดต่อที่เกดิขึ้นในพื้นที่ ในกำรป้องกนัและ ที่เข้ำร่วมกจิกรรม ต ำบลหินเหล็กไฟ สำธำรณสุขฯ

รวมถึงโรคอบุัติใหม่ ควบคุมโรค    ได้รับควำมรู้ในกำร

 2. ให้ควำมรู้และรณรงค์ ป้องกนัตนเองจำก

ป้องกนักนัและควบคุม โรคติดต่อ

โรคติดต่อ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 โครงกำรป้องกนัและ 1.เพื่อให้ประชำชนในเขต ประชำชนกลุ่มเส่ียง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย ประชำชนกลุ่มเส่ียง กอง 

ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ต ำบลหินเหล็กไฟ ได้รับ ในเขตต ำบลหินเหล็กไฟ ที่เข้ำร่วมกจิกรรม ได้รับควำมรู้และ สำธำรณสุขฯ

ควำมรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ   ตรวจสุขภำพ

2. เพื่อให้ประชำชนกลุ่มเส่ียง

ได้รับกำรตรวจคัดกรอง

และตรวจสุขภำพ

เพื่อป้องกนัโรค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงกำรสัตว์ปลอดโรค ป้องกนักำรระบำดของ สุนัขและแมว 150,000    150,000    150,000   150,000   150,000    1.ควำม 1.สุนัขและแมวปลอดภัย กองส่งเสริม

คนปลอดภัยจำกโรคพษิสุนัขบำ้ โรคพษิสุนัขบ้ำ และลด ทัง้ต ำบลหินเหล็กไฟ พงึพอใจของ จำกโรคพษิสุนัขบ้ำ กำรเกษตร

ตำมปณิธำนศำสตรำจำรย์ จ ำนวนสัตว์ทีเ่ป็นพำหะ ประชำชน

ดร.สมเด็จพระเจำ้ลูกเธอ ของโรค ร้อยละ 80 2. ประชำชนปลอดภัย

เจำ้ฟำ้จฬุำภรณวลัยลักษณ์  ขึ้นไป จำกโรคพษิสุนัขบ้ำ

อคัรรำชกมุำรี 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงกำรฝึกอบรมกำรตรวจ 1. เพื่อให้เกษตรกรตัวแทน เกษตรกร จ ำนวน 16 คน 50,000      50,000      50,000     50,000     50,000      ผู้เข้ำอบรม จ ำนวน 1 คน ตัวแทนแต่ละหมู่บำ้นจะเปน็กองส่งเสริม

วิเครำะห์ดิน หมู่บ้ำนสำมำรถให้บริกำร ตัวแทนทั้ง 16 หมู่บ้ำน /หมู่บำ้น เกษตรกรหวัก้ำวหน้ำ เพื่อ กำรเกษตร

เป็นหน่วยรับตรวจดินได้ ส่งเสริมและชักจูงควำม

ในพื้นที่ท ำกำรเกษตรได้ สนใจเกษตรกรรำยอื่นๆ

2. เพื่อให้เกษตรกร

ผุ้รับบริกำรสำมำรถลดต้นทนุ

กำรผลิตจำกค่ำปุ๋ยที่ใส่
เกนิพอดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงกำรจดักจิกรรม เพื่อส่งเสริมทักษะกำรพฒันำ เด็กเล็ก อำยุระหว่ำง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กเล็กในศูนย์พฒันำ
เด็กเล็ก

เด็กเล็กได้รับกำรพฒันำ กอง

กำรแข่งขันทักษะเตรียม เตรียมควำมพร้อมให้เด็ก 3-5 ปี ได้รับกำรเตรียมควำม
พร้อม

เตรียมควำมพร้อม กำรศึกษำฯ

ควำมพร้อมส ำหรับเด็ก
ปฐมวัย

ทั้ง4 ด้ำน 4 ด้ำน ไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ 90

ทัง้ 4 ด้ำน

2 โครงการส่งเสริมการจดั เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนได้ ประชำชนในต ำบล 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ส่งเสริม สนับสนุน และ ประชำชนได้เข้ำถึงแหล่ง กอง

ให้มีแหล่งเรียนรู้ชุมชน เข้ำถึงแหล่งเรียนรู้และมีแหล่ง หินเหล็กไฟ จดัต้ังแหล่งเรียนรู้ เรียนรู้และมีแหล่งเรียนรู้ กำรศึกษำฯ

เรียนรู้ที่หลำกหลำยในต ำบล ไม่น้อยกว่ำปีละ 1 แห่ง ที่หลำกหลำยในต ำบล

3 โครงกำรจดักจิกรรม เพื่อจดักจิกรรมพฒันำและ เด็กเล็กในศูนย์พฒันำ     10,000     10,000    10,000     10,000      10,000 เด็กปฐมวัยได้เห็นควำม เด็กปฐมวัยได้เหน็ควำม กอง

ส่งเสริมพฒันำกำร ส่งเสริมให้เด็กเล็กได้เห็น เด็กเล็ก จ ำนวน 6 ส ำคัญของตนเองและ ส ำคัญของตนเองและ กำรศึกษำฯ

ให้แกเ่ด็กปฐมวัย ควำมส ำคัญของตัวเอง ศูนย์ เกดิกำรพฒันำ เกดิกำรพฒันำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงกำรจดักจิกรรมอบรม เพื่อส่งเสริมกจิกรรม เด็กและเยำวชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กและเยำวชน เด็กและเยำวชนได้รับ กอง

ส่งเสริมพฒันำเด็กและ กำรเรียนรู้ให้เด็กและ เข้ำร่วมกจิกรรม ได้เข้ำร่วมกจิกรรม กำรเรียนรู้และใช้ กำรศึกษำฯ

เยำวชนในพื้นที่ต ำบล เยำวชนใช้เวลำว่ำง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 กำรเรียนรู้ไม่น้อยกว่ำ เวลำว่ำงให้เป็น

หินเหล็กไฟ ให้เป็นประโยชน์ ของเป้ำหมำย ร้อยละ 85                   ประโยชน์

5 โครงกำรฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เด็กและเยำวชน     50,000     50,000    50,000     50,000      50,000 เด็กและเยำวชน เด็กและเยำวชนได้เรียนรู้ กอง

เปิดโลกกำรศึกษำ และเยำวชนได้เรียนรู้ ไม่น้อยกว่ำ 80 คน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ80 และได้รับกำรศึกษำ กำรศึกษำฯ

สร้ำงปัญญำให้เด็ก และให้ได้รับกำรศึกษำ ของเป้ำหมำย เพิ่มขึ้น

และเยำวชน ได้รับกำรเรียนรู้เพิ่มขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงกำรหนูน้อยสุขภำพดี เพื่อให้ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก เด็กเล็กในศูนย์พฒันำ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 เด็กเล็กได้รับกำร เด็กเล็กในศูนย์พฒันำ- กอง

ในสังกดัจดัท ำโครงกำร เด็กเล็ก จ ำนวน 6  (งบ สปสช.)  (งบ สปสช.)  (งบ สปสช.)  (งบ สปสช.)  (งบ สปสช.) ส่งเสริมสุขภำพและ เด็กเล็กได้รับกำรจดักจิกรรม กำรศึกษำฯ

เพื่อขอรับกำรสนับสนุน ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก ได้รับงบประมำณจำก พฒันำกำรร่ำงกำย

งบประมำณจำก สปสช. สปสช. จ ำนวน 6 ศูนย์ ตำมโครงกำรที่ต้ังไว้

7 โครงกำรอบรมส่งเสริม เพื่ออบรมให้ควำมรู้แก่ ผู้ปกครองและ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผู้ปกครองได้รับกำรอบรมผู้ปกครองมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ กอง

กำรเฝ้ำระวังและส่งเสริม ผู้ปกครองและจดักจิกรรม เด็กเล็กในศูนย์ ให้ควำมรู้ ไม่น้อยกว่ำ ในกำรส่งเสริมพฒันำกำรเด็ก กำรศึกษำฯ

พฒันำกำรเด็กปฐมวัย และจดักจิกรรมประเมิน พฒันำเด็กเล็ก 6 แห่ง ร้อยละ80 และเด็กได้รับกำรพฒันำและ

โดยใช้คู่มือ DSPM เด็กเล็กด้วย คู่มือ DSPM เข้ำร่วมกจิกรรม ส่งเสริมพฒันำกำร

ไม่น้อยกว่ำ 80 คน โดยใช้คู่มือ DSPM

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 จดัหำอำหำรเสริม(นม) เพื่อให้นักเรียนมีสุขภำพ 6 โรงเรียน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
 สพฐ

นักเรียนมีสุขภำพ กอง

ให้แกเ่ด็กนักเรียน พลำนำมัย สมบูรณ์แข็งแรง (งบเงินอุดหนุนทัว่ไป) (งบเงินอุดหนุนทัว่ไป) (งบเงินอุดหนุนทัว่ไป) (งบเงินอุดหนุนทัว่ไป) (งบเงินอุดหนุนทัว่ไป)
ได้รับอำหำรเสริมนม 100%พลำนำมัยสมบูรณ์ กำรศึกษำฯ

โรงเรียนสังกดัส ำนักงำน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 แข็งแรง

คณะกรรมกำร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
9 จดัหำอำหำรเสริม(นม) เพื่อให้เด็กเล็กมีสุขภำพ เด็กเล็กในศูนย์ 550,000 550,000 550,000 550,000 600,000 เด็กเล็กในศูนย์พฒันำเด็ก

เล็ก
เด็กเล็กมีสุขภำพ กอง

ให้แกเ่ด็กเล็กในศูนย์ พลำนำมัยสมบูรณ์ พฒันำเด็กเล็ก (งบเงินอุดหนุนทัว่ไป) (งบเงินอุดหนุนทัว่ไป) (งบเงินอุดหนุนทัว่ไป) (งบเงินอุดหนุนทัว่ไป) (งบเงินอุดหนุนทัว่ไป) ได้รับอำหำรเสริมนม พลำนำมัยสมบูรณ์ กำรศึกษำฯ

พฒันำเด็กเล็กในสังกดั แข็งแรง 50,000 50,000 50,000 50,000 100% แข็งแรง

อบต.หินเหล็กไฟ 6 แห่ง  (งบ อบต.)  (งบ อบต.)  (งบ อบต.)  (งบ อบต.)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 อดุหนุนส ำหรับสนับสนุน เพื่อให้นักเรียนในเขตพื้นที่ นักเรียนในเขต 2,500,000 4,900,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 โรงเรียนสังกดั สพฐ นักเรียนมีสุขภำพ กอง

อำหำรกลำงวัน ต ำบลหินเหล็กไฟ พื้นที่ต ำบล ได้รับกำรอุดหนุน
งบประมำณ

 แข็งแรง กำรศึกษำฯ

โรงเรียนสังกดัส ำนักงำน มีสุขภำพแข็งแรง หินเหล็กไฟ อำหำรกลำงวัน 6 
โรงเรียน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำ

ขั้นพื้นฐำน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จำ่ย เพือ่เบกิจำ่ยเงินอดุหนุนส ำหรับ เบกิหกัผลักส่ง 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 ศูนย์พฒันำเด็กเล็กได้รับ            ศูนย์พฒันำเด็กเล็กได้รับ กอง

กำรบริหำรสถำนศึกษำ เบกิหกัผลักส่งเงินเข้ำบญัชี งบประมำณใหก้ับ (งบเงินอดุหนุน (งบเงินอดุหนุน (งบเงินอดุหนุน (งบเงินอดุหนุน (งบเงินอดุหนุน กำรสนับสนุนงบประมำณ งบประมำณสนับสนุน กำรศึกษำฯ

เงินฝำกธนำคำรในนำมของ ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก ทัว่ไป) ทัว่ไป) ทัว่ไป) ทัว่ไป) ทัว่ไป) เงินอุดหนุนที่ได้รับกำร ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร

ศูนย์พฒันำเด็กเล็กสังกดั จ ำนวน 6 ศูนย์ฯ กำรจัดสรรฯจำกกรมส่งเสริมสถำนศึกษำ

อบต.หนิเหล็กไฟ เปน็ค่ำใช้จำ่ย กำรปกครองทอ้งถิน่ 

ในกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวัน, จ ำนวน 6 ศูนย์ และเบกิหกั

สนับสนุนค่ำจดักำรเรียนกำรสอน ผลักส่งให ้ศพด.จ ำนวน 6 ศูนย์

สนับสนุนค่ำใช้จำ่ยในกำรจดั

กำรศึกษำส ำหรับศูนย์พฒันำ

เด็กเล็ก เช่น ค่ำหนังสือเรียน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ค่ำอปุกรณ์กำรเรียน 

ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน 

ค่ำกจิกรรมพฒันำผู้เรียน 

และสนับสนุนค่ำใช้จำ่ยอืน่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงกำรกอ่สร้ำงร้ัวผนัง       เพื่อป้องกนัอนัตรำยที่อำจ ยำว 20.00 เมตร 60,000 60,000 กอ่สร้ำงแล้วเสร็จ 100% เด็กเล็กได้รับกำรป้องกนั กอง

สมำร์ทบอร์ด เกดิขึ้นกบัเด็กเล็ก เช่น สูง 1.20 เมตร ของงำนที่ต้ังไว้ อนัตรำยที่อำจเกดิขึ้น กำรศึกษำฯ

โครงคร่ำวเหล็กบริเวณ สัตว์มีพษิ และเพื่อควำม และทรัพย์สินของ

ด้ำนหลังอำคำรเรียน ปลอดภัยของทรัพย์สิน ทำงรำชกำรได้รับ

ให้กบัศูนย์พฒันำเด็กเล็ก ของทำงรำชกำร ควำมปลอดภัย

บ้ำนหนองซอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงกำรกอ่สร้ำงที่ล้ำงมือ เพื่อให้เด็กเล็กมีสถำนที่ ขนำดกว้ำง 19,000 กอ่สร้ำงแล้วเสร็จ 100% เด็กเล็กมีสถำนที่ในกำร กอง

ล้ำงหน้ำ แปรงฟนัให้กบั ในกำรล้ำงมือ ล้ำงหน้ำ 0.50 เมตร ของงำนที่ต้ังไว้ ล้ำงมือ ล้ำงหน้ำแปรงฟนั กำรศึกษำฯ

ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก แปรงฟนัอย่ำงถูกสุขลักษณะ ยำว 6.00 เมตร อย่ำงถูกสุขลักษณะและ

บ้ำนหนองเหียง และอนำมัยที่ดี อนำมัยที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อดุหนุนส่วนรำชกำร เพื่อให้ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก เพิ่มขนำดมิเตอร์ 8,500      แล้วเสร็จ 100% ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก กอง

เพิ่มขนำดมิเตอร์ไฟฟำ้ มีไฟฟำ้ใช้อย่ำงเพยีงพอ ไฟฟำ้เป็นขนำด ของงำนที่ต้ังไว้ มีปริมำณไฟฟำ้ใช้
เพยีงพอ

กำรศึกษำฯ

ของศูนย์พฒันำเด็กเล็ก และเพื่อป้องกนัไฟฟำ้ตก 30 แอมป์ ต่อเคร่ืองใช้ไฟฟำ้
ทั้งหมด

อนุบำลหัวหิน ให้กบั ซ่ึงอำจท ำให้เคร่ืองใช้ไฟฟำ้ ในศูนย์ฯ

ส ำนักงำนกำรไฟฟำ้ เสียหำย

ส่วนภูมิภำคอ ำเภอหัวหิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงกำรจดักำรแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้ประชำชน ประชำชนใน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย ประชำชนได้ออกก ำลัง
กำย

กอง

กฬีำประชำชนหรือค่ำใช้จำ่ยได้เล่นกฬีำและใช้เวลำว่ำง ต ำบลหินเหล็กไฟ ของโครงกำรได้รับกำร และใช้เวลำว่ำงเกดิ
ประโยชน์

กำรศึกษำฯ

ในกำรส่งนักกฬีำเข้ำแข่งขัน ให้เกดิประโยชน์ ร่วมกจิกรรมไม่น้อย ส่งเสริมด้ำนกฬีำและใช้ ประโยชน์ รู้รักสำมัคคี

รู้รักสำมัคคี กว่ำ 80 คน เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์

ไม่น้อยกว่ำ 80 คน

2 โครงกำรจดักำรแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ เด็กและเยำวชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กและเยำวชนในต ำบล เด็กและเยำวชนได้รับ
กำร

กอง

กฬีำเด็กและเยำวชน เยำวชนได้เล่นกฬีำและ ในต ำบลหินเหล็กไฟ กลุ่มเปำ้หมำย ได้เล่นกีฬำและส่งเสริมด้ำนสุขภำพ
อนำมัย

กำรศึกษำฯ

ต ำบลหินเหล็กไฟ ได้ใช้เวลำว่ำงให้เป็น ร่วมกจิกรรมไม่น้อย ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์และใช้เวลำว่ำงให้เป็น

ประโยชน์ กว่ำร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ประโยชน์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงกำรจดักจิกรรมซ่ึง เพื่อให้เด็กและประชำชน เด็กเล็ก ผู้ปกครอง 20,000 10,000 15,000 15,000 15,000 เด็กและประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำย

ประชำชนมีส่วนร่วม กอง

เป็นวันส ำคัญทำงศำสนำ มีส่วนร่วมในกำรส่งเสริม ในศูนย์พฒันำเด็กเล็ก มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ ในกำรอนุรักษวั์นส ำคัญ กำรศึกษำฯ

และอนุรักษวั์นส ำคัญ  ประชำชน         วันส ำคัญทำงศำสนำ ทำงศำสนำ

 ทำงศำสนำ

4 โครงกำรจดังำนประเพณี เพื่อส่งเสริมและให้ ประชำชนในต ำบล 100,000 100,000 150,000 150,000 150,000 ประชำชนได้มีส่วนร่วม
ในกำร

ประชำชนได้ร่วมกนั
อนุรักษ์

กอง

วันลอยกระทง ประชำชนได้มีส่วนร่วม เข้ำร่วมกจิกรรม อนุรักษวั์ฒนธรรมไทย
และ

วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย

กำรศึกษำฯ

ในกำรอนุรักษวั์ฒนธรรม ไม่น้อยกว่ำ 50 คน ประเพณีไทย ไม่น้อย
กว่ำและประเพณีไทย  50 คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงกำรจดักจิกรรม เพื่อส่งเสริมและสืบสำน กลุ่มผู้สูงอำยุและ 15,000 15,000    15,000 15,000      15,000  กลุ่มผู้สูงอำยุและ ประชำชนได้ร่วมกนั กอง

อนุรักษแ์ละส่งเสริม ประเพณีไทยให้คงอยู่ ประชำชนในต ำบล ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย สืบสำนประเพณีไทย กำรศึกษำฯ

ประเพณีไทย ร่วมกนัสืบสำนประเพณี
ไทย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้ำงสนำมกฬีำประจ ำ เพื่อให้ประชำชนได้มี จ ำนวน   1 แห่ง - - - - 600,000    จ ำนวน   1 แห่ง ประชำชนมีสถำนที่ กองช่ำง

หมู่บำ้น( สนำมฟตุบอล 7 คน ) สถำนที่ส ำหรับออก ส ำหรับออกก ำลังกำย

 หมู่ที่ 12 บ้ำนสำมพนันำม ก ำลังกำย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิต และแปรรูปสัปปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาด้านส่งเสริมรายได้และการผลิต

ยทุธศาสตร์ที่  2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงกำรอบรมกำรจดักำร เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถ เกษตรกรต ำบลหินเหล็กไฟ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.เพิ่มควำมรู้ เกษตรกรสำมำรถจดักำร กองส่งเสริม

ศัตรูพชืที่เหมำะสม จดักำรกบัศัตรูพชื 2.จ ำนวนผู้ กบัศัตรูพชืได้อย่ำง กำรเกษตร

ทำงกำรเกษตร ทั้งโรค เข้ำอบรมที่ เหมำะสม

แมลงได้อย่ำงถูกต้อง น ำไปปฏิบัติ

และเหมำะสม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิต และแปรรูปสัปปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาด้านส่งเสริมรายได้และการผลิต

ยทุธศาสตร์ที่  2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงกำรแปลงเกษตรผสมผสำนเพิ่มแหล่งกำรเรียนรู้ ทั้งต ำบลหินเหล็กไฟ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1. จ ำนวน ประชำชนสำมำรถ กองส่งเสริม

โดยยึดแนวทำงพระรำชด ำริกำรปลูกพชืแบบผสมผสำน ผลผลิต น ำควำมรู้ที่ได้จำก กำรเกษตร

เศรษฐกจิพอเพยีง กำรประกอบอำชีพ 2. รำยได้ แปลงเกษตรไปใช้ได้จริง

กำรเกษตร 3. จ ำนวน ในกำรด ำเนินชีวิต

กจิกรรมกำร

เกษตร

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิต และแปรรูปสัปปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาด้านส่งเสริมรายได้และการผลิต

ยทุธศาสตร์ที่  2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงกำรตรวจสอบสภำพดินเพื่อช่วยเกษตรกรในกำร พื้นที่กำรเกษตรใน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.จ ำนวนผู้ เพื่อเพิ่มศักยภำพ กองส่งเสริม

ปรับปรุงบ ำรุงดินได้อย่ำง ต.หินเหล็กไฟ ขอรับกำร กำรใช้ดินให้เกดิ กำรเกษตร

ถูกต้องเหมำะสมส่งผลให้ ทั้ง 16 หมู่บ้ำน บริกำร ประโยชน์สูงสุด

จ ำนวนผลผลิตเพิ่มมำกขึ้น 2. ควำมพงึ

และลดต้นทุนกำรผลิต พอใจ

4 โครงกำรจำ้งเหมำท ำป้ำย เพื่อประชำสัมพนัธ์ควำมรู้ ต ำบลหินเหล็กไฟ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ ำนวน เพิ่มควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร กองส่งเสริม

ประชำสัมพนัธ์ควำมรู้ด้ำนกำรด้ำนกำรเกษตรต่ำงๆ และ โครงกำร และเป็นแผนที่แสดงที่ต้ัง กำรเกษตร

เกษตรและกลุ่มอำชีพกำรเกษตร กลุ่มอำชีพกำรเกษตร ของกลุ่มอำชีพกำรเกษตร

ในต ำบลหินเหล็กไฟ

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิต และแปรรูปสัปปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาด้านส่งเสริมรายได้และการผลิต

ยทุธศาสตร์ที่  2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงกำรฝึกอบรมอำชีพ เพื่อส่งเสริมทำงเลือก เกษตรกรจำก 16 หมู่บ้ำน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.เพิ่มควำมรู้ เกษตรกรในต ำบลได้มี กองส่งเสริม

กำรเกษตร ในกำรท ำกำรเกษตรแก่ จ ำนวน 30 คน และ 2.จ ำนวนผู้ โอกำสประกอบอำชีพกำร กำรเกษตร

เกษตรกร และแกป้ัญหำ เจำ้หน้ำที่ เข้ำอบรมที่ เกษตรอื่นๆนอกเหนือจำก

รำคำผลผลิตตกต่ ำ น ำไปปฏิบัติ กำรท ำไร่สับปะรด

6 โครงกำรฝึกอบรมพฒันำ เพื่อพฒันำศักยภำพ เกษตรกรต ำบลหินเหล็กไฟ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1.เพิ่มควำมรู้ เกษตรกรได้รับควำมรู้ กองส่งเสริม

ศักยภำพและศึกษำดูงำน และบทบำทของเกษตรกร 2.จ ำนวนผู้ ในกำรเกษตรเพิ่มขึน้ กำรเกษตร

ด้ำนกำรเกษตร และวิถีพอเพยีงในต ำบลหินเหล็กไฟ เข้ำอบรมที่ และสำมำรถถ่ำยทอดได้

น ำไปปฏิบัติ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิต และแปรรูปสัปปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาด้านส่งเสริมรายได้และการผลิต

ยทุธศาสตร์ที่  2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงกำรรณรงค์และฝึกอบรมเพื่อให้เหษตรกรได้ตระหนัก เกษตรกรต ำบลหินเหล็กไฟ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.เพิ่มควำมรู้ เกษตรกรได้จระหนักถึงผล กองส่งเสริม

เร่ืองผลกระทบของกำรใช้ ถึงผลเสียของกำรใช้สำรเคมี 2.จ ำนวนผู้ กระทบของสำรเคมีเกษตร กำรเกษตร

สำรเคมีกำรเกษตร กำรเกษตรต่ำงๆ เข้ำอบรมที่

น ำไปปฏิบัติ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิต และแปรรูปสัปปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาด้านส่งเสริมรายได้และการผลิต

ยทุธศาสตร์ที่  2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงกำรส่งเสริมกำรทอ่งเที่ยวเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยว งำนหวัหนิร ำลึก งำนสำมอ่ำว 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชำชน ประชำชนในต ำบลได้ร่วม ส ำนักปลัด

งำนของอ ำเภอหวัหนิ ฯลฯ มีรำยได้ อนุรักษ์เรียนรู้และศึกษำ

เพิ่มขึ้น กิจกรรมประจ ำทอ้งถิน่

ร้อยละ5

รายละเอียดโครงการพัฒนา

             งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 1,240,000     ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอยหนองแฟบ - หว้ยโดด หมู่ที่ 1 ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 2,325 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

บา้นหนองขอน ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 2,325 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 9,300 ตารางเมตร 

2 ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร 1,120,000 - - - - ถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยบา้นมอญ  หมู่ที่ 1 บา้นหนองขอน ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 640 เมตร คอนกรีต เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมี กว้าง 5.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ระยะทาง 640 เมตร
ตารางเมตร โดยท้าการ
ปยูางแอสฟลัทติ์กคอน
กรีตทบัผิวจราจรเดิม

3 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 1,153,000 - - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยวงศ์ทอง  หมู่ที่ 1 บา้นหนองขอน ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 465 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
ค่าพกิดัจดุเร่ิมต้น ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 465 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,860 ตารางเมตร 

4 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร 1,302,000 - - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยฉ่้าชื่น หมู่ที่ 1 บา้นหนองขอน ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 525 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 525 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร

5 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - 744,000        - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยตุ้มทอง หมู่ที่ 1 บา้นหนองขอน ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 300 เมตร ระยะทาง 300 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,200
ตารางเมตร

6 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - 992,000        - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยเกดิผล หมู่ที่ 1 บา้นหนองขอน ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 400 เมตร ระยะทาง 400 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,600 ตารางเมตร

7 กอ่สร้างถนนหนิคลุกซอยเต็มเปี่ยม หมู่ที่ 1 เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร - - 250,000        - - ถนนหนิคลุก ประชาชนมีถนน กองช่าง
บา้นหนองขอน ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 1,200 เมตร กว้าง  5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย  หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

8 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - 868,000        - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยลุงเกื่อม หมู่ที่ 1 บา้นหนองขอน ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  3.50 เมตร กว้าง 3.50 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 400 เมตร ระยะทาง 400 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร หรือมี



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,400 ตารางเมตร

9 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - - - 1,068,000     ถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
คอนกรีต  ซอยหน้าวัดนิโครธาราม ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  5.00 เมตร คอนกรีต กว้าง 5.00 เพื่อใช้ในการคมนาคม
หมู่ที่ 1 บา้นหนองขอน ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 2,670 เมตร เมตร  ระยะทาง ที่สะดวกปลอดภัย

หนา 0.05 เมตร 2,670 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
13,350 ตารางเมตร

10 ขุดลอกล้าหว้ยเกดิผล หมู่ที่ 1 เพื่อเปน็การกกัเกบ็น้้าไว้ ล้าหว้ย 350,000 350,000        350,000 350,000 350,000        ล้าหว้ย ประชาชนมีน้้าไว้ใช้ กองช่าง
บา้นหนองขอน ใช้เพื่อการเกษตร กว้าง 6.00 เมตร กว้าง 6.00 เมตร เพื่อการเกษตร

ระยะทาง 1,000 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร
ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร

11 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร 744,000 744,000        744,000        744,000        744,000        ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยร่วมใจพฒันา หมู่ที่ 1 บา้นหนองขอน ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 300 เมตร ระยะทาง 300 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,200
ตารางเมตร

12 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร 868,000 - - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ซอยดวงดี  หมู่ที่ 1 บา้นหนองขอน ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 350 เมตร ระยะทาง 350 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,400
ตารางเมตร

13 กอ่สร้างถนนลูกรัง ซอยหนูแดง หมู่ที่ 1 เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร - - - 250,000        - ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนน กองช่าง
บา้นหนองขอน ถนนส้าหรับการคมนาคม  ระยะทาง 520 เมตร กว้าง  5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย  หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร ระยะทาง 520 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
14 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร - - - - 744,000        ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอยจนัทร์หอมพร้อมวางทอ่ระบายน้้า คสล. ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 300 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
หมู่ที่ 1 บา้นหนองขอน ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 300 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร

15 กอ่สร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อช่วยระบายน้้าไม่ให้ รางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก - 650,000        - - - รางระบายน้้าคอนกรีต ประชาชนมีถนน กองช่าง
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ซอยข้างโรงเรียน ทว่มขังผิวจราจร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดปาก เสริมเหล็ก พร้อมฝา เพื่อใช้ในการคมนาคม
วังโบสถ์ หมู่ที่ 2 บา้นวังโบสถ์ ภายในกว้าง 0.30 เมตร ตะแกรงเหล็ก ขนาดปาก ที่สะดวกปลอดภัย

ความลึกทอ้งรางเฉล่ีย0.45 เมตร ภายในกว้าง 0.30 เมตร ไม่มีน้้าทว่มขังผิว
 ความยาว 108 เมตร ความลึกทอ้งรางเฉล่ีย จราจร

0.45 เมตร ยาว108 เมตร

16 ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร - - - - 1,288,000     ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยหว้ยโดด-สวนน้้า หมู่ที่ 2 บา้นวังโบสถ์ ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 920 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 920 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,680 ตารางเมตร



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

โดยท้าการปยูาง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต
ทบัผิวจราจรเดิม

17 กอ่สร้างถนนลูกรัง ซอยหน้าวัดวังโบสถ์ เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - 550,000        - - - ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนน กองช่าง
หมู่ที่ 2 บา้นวังโบสถ์ ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  5.00 เมตร กว้าง  5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 2,000 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

18 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร - - - - 1,736,000 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยบา้นพี่ด้า  หมู่ที่ 2 บา้นวังโบสถ์ ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 700 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 700 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร

19 ซ่อมแซมฝายน้้าล้น ( ฝายตามี )  หมู่ที่ 2 เพื่อเปน็การกกัเกบ็น้้าไว้ กว้าง 400 เมตร - - - - 650,000        กว้าง 400 เมตร ประชาชนมีน้้าไว้ใช้ กองช่าง
บา้นวังโบสถ์ ใช้เพื่อการเกษตร ยาว 21 เมตร ยาว 21 เมตร เพื่อการเกษตร

จ้านวน 1 จดุ จ้านวน 1 จดุ

20 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - - 992,000        - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยหนองโสน 2  หมู่ที่ 2 บา้นวังโบสถ์ ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง  4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 400 เมตร ระยะทาง 400 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,600
ตารางเมตร 

21 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร - - - 620,000        - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยสุดเอื้อม  หมู่ที่ 2 บา้นวังโบสถ์ ถนนส้าหรับการคมนาคม  และกว้าง 4.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตร และ เพื่อใช้ในการคมนาคม



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ที่สะดวกและปลอดภัย  ระยะทาง 250 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
 หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 250 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร 

22 ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร - - 630,000        - - ถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยหว้ยโดด 1 หมู่ที่ 2 บา้นวังโบสถ์ ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 450 เมตร คอนกรีต เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.04 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ระยะทาง 450 เมตร
1,800 ตารางเมตร
โดยท้าการปยูางแอสฟลัทติ์ก
คอนกรีตทบัผิวจราจรเดิม

23 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร - - - - 1,736,000 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยหว้ยโดด 2  หมู่ที่ 2 บา้นวังโบสถ์ ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 700 เมตร กว้าง  4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 700 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร 

24 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร - - - - 868,000 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยโพธิสัตว์  หมู่ที่ 2 บา้นวังโบสถ์ ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 350 เมตร กว้าง  4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 350 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร

25 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร 3,720,000 - - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง หมู่ที่ 2 ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  5.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

บา้นวังโบสถ์ ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 1,200 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร

26 กอ่สร้างถนนลูกรัง ซอยหนองรี - ล้าหว้ย เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - - - 205,000        ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนน กองช่าง
สามพนันาม  หมู่ที่ 2 บา้นวังโบสถ์ ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง  4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 910 เมตร ระยะทาง 910เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

27 กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อช่วยระบายน้้าไม่ให้ วางทอ่ระบายน้้า - 550,000        - - - วางทอ่ระบายน้้า ไม่มีน้้าทว่มขัง กองช่าง
ขนาด Ø 0.60 เมตร  พร้อมบอ่พกั คสล . ทว่มขังผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
และฝาปดิบอ่พกัตะแกรงเหล็ก ด้านซ้ายหน้า ขนาด Ø 0.60 เมตร ขนาด Ø 0.60 เมตร
วัดวังโบสถ์  หมู่ที่ 2 บา้นวังโบสถ์ พร้อมบอ่พกั คสล. และ ระยะทาง 400 เมตร

ฝาปดิบอ่พกัตะแกรง
เหล็ก ระยะทาง 400
เมตร

28 กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อช่วยระบายน้้าไม่ให้ วางทอ่ระบายน้้า - 550,000        - - - วางทอ่ระบายน้้า ไม่มีน้้าทว่มขัง กองช่าง
ขนาด Ø 0.60 เมตร  พร้อมบอ่พกั คสล . ทว่มขังผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
และฝาปดิบอ่พกัตะแกรงเหล็ก ด้านขวาหน้า ขนาด Ø 0.60 เมตร ขนาด Ø 0.60 เมตร
วัดวังโบสถ์  หมู่ที่ 2 บา้นวังโบสถ์ พร้อมบอ่พกั คสล. และ ระยะทาง 400 เมตร

ฝาปดิบอ่พกัตะแกรง
เหล็ก ระยะทาง 400 เมตร

29 ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร - - - - 1,925,000     ถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยหน้าวัดวังโบสถ์ - ซอยบา้นสามพนันาม ถนนส้าหรับการคมนาคม  และกว้าง 5.00  เมตร คอนกรีต เพื่อใช้ในการคมนาคม
หมู่ที่ 2 บา้นวังโบสถ์ ที่สะดวกและปลอดภัย  ระยะทาง 1,260 เมตร กว้าง 4.00 เมตร และ ที่สะดวกปลอดภัย

หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ระยะทาง 1,260 เมตร



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

5,500 ตารางเมตร
โดยท้าการปยูาง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตทบั
ผิวจราจรเดิม

30 กอ่สร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  2.00 เมตร - - - 744,000 - ขยายถนนคอนกรีต ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอยหว้ยโดด - สวนน้้า หมู่ที่ 2 ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 600 เมตร เสริมเหล็ก เพื่อใช้ในการคมนาคม

บา้นวังโบสถ์ ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ระยะทาง 600 เมตร
ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร 

31 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร - - 992,000        - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอยแสงอรุณ หมู่ที่ 3 บา้นหนองนกน้อย ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 400 เมตร กว้าง  4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 400 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร 

32 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร 744,000 - - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอยสัมพนัธ์วงศ์ หมู่ที่ 3 บา้นหนองนกน้อย ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 300 เมตร กว้าง  4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 300 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร

33 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - - - 1,984,000 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอยต้นไทร 2 หมู่ที่ 3 บา้นหนองนกน้อย ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง  4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 800 เมตร ระยะทาง 800 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ไม่น้อยกว่า 3,200

ตารางเมตร

34 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร 731,600 - - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอยอดุมสุข (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 3 ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง  4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

บา้นหนองนกน้อย ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 295 เมตร ระยะทาง 295 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 1,180

ตารางเมตร 

35 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยข้างโรงงานสับปะรด เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - 180,000 - - - ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนน กองช่าง
หมู่ที่ 3 บา้นหนองนกน้อย ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 1,050 เมตร ระยะทาง 1,050 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร 

36 กอ่สร้างถนนลูกรัง ซอยสัมพนัธ์วงศ์ 2 เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - 250,000 - - - ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนน กองช่าง
หมู่ที่ 3 บา้นหนองนกน้อย ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  5.00 เมตร กว้าง  5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 800 เมตร ระยะทาง 800 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

37 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยเจริญดี หมู่ที่ 3 เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - 100,000 - - - ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนน กองช่าง
บา้นหนองนกน้อย ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  5.00 เมตร กว้าง  5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 900 เมตร ระยะทาง 900 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร 

38 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย 11 หมู่ที่ 3 เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร - 200,000 - - - ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนน กองช่าง
บา้นหนองนกน้อย ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 1,750 เมตร กว้าง  5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร ระยะทาง 1,750 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

39 ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร - - 1,330,000     - - ถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอยอดุมทรัพย์ หมู่ที่ 3 บา้นหนองนกน้อย ถนนส้าหรับการคมนาคม  ระยะทาง 950  เมตร คอนกรีต เพื่อใช้ในการคมนาคม



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ที่สะดวกและปลอดภัย  หนา 0.04 เมตร  เมตร กว้าง 4.00 เมตร  ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ระยะทาง 950 เมตร
3,800 ตารางเมตร

โดยท้าการปยูางแอสฟลัทติ์ก

คอนกรีตทบัผิวจราจรเดิม

40 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร - - 868,000        - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอยยายสุด  หมู่ที่ 3 บา้นหนองนกน้อย ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 350 เมตร กว้าง  4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 350 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร 

41 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร - - - 1,240,000 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอย 3 - 4  หมู่ที่ 3 บา้นหนองนกน้อย ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 500 เมตร กว้าง  4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร

42 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร - - 1,240,000 - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
หมู่ที่ 3 บา้นหนองนกน้อย ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 500 เมตร กว้าง  4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร 

43 กอ่สร้างถนนลูกรัง ซอยต้นยาง  หมู่ที่ 3 เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ช่วงที่ 1 ผิวจราจร - - - 1,150,000 - ช่วงที่ 1 ผิวจราจร ประชาชนมีถนน กองช่าง
บา้นหนองนกน้อย ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง  4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 500 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร 
พร้อมเกรดบดอดั พร้อมเกรดบดอดั
ช่วงที่ 2 ผิวจราจร ช่วงที่ 2 ผิวจราจร
กว้าง  5.00 เมตร กว้าง  5.00 เมตร 
ระยะทาง 1,540 เมตร ระยะทาง 1,540 เมตร
หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร 
พร้อมเกรดบดอดั พร้อมเกรดบดอดั
พร้อมวางทอ่ระบายน้้า พร้อมวางทอ่ระบายน้้า
ขนาด Ø 0.60 เมตร ขนาด Ø 0.60 เมตร
จ้านวน 2 จดุ 12 ทอ่น จ้านวน 2 จดุ 12 ทอ่น

44 กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อช่วยระบายน้้าไม่ให้ วางทอ่ระบายน้้า - - 1,910,000     - - วางทอ่ระบายน้้า ไม่มีน้้าทว่มขัง กองช่าง
ขนาด Ø 1.00 เมตร  พร้อมบอ่พกั คสล . ทว่มขังผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
และฝาปดิบอ่พกัตะแกรงเหล็ก ซอย ขนาด Ø 1.00 เมตร ขนาด Ø 1.00 เมตร
แสงธรรม หมู่ที่ 3 บา้นหนองนกน้อย พร้อมบอ่พกั คสล. และ ระยะทาง 300 เมตร

ฝาปดิบอ่พกัตะแกรงเหล็ก
 ระยะทาง 300 เมตร

45 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบญุยืน เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  5.00 เมตร - 930,000        - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
หมู่ที่ 3 บา้นหนองนกน้อย ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 300 เมตร กว้าง  5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 300 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร 

46 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - - 775,000 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
มะปราง  หมู่ที่ 3 บา้นหนองนกน้อย ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  5.00 เมตร กว้าง  5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 250 เมตร ระยะทาง 250 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร 

47 กอ่สร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - - 930,000 - ขยายถนนคอนกรีต ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยแสงธรรม หมู่ที่ 3 บา้นหนองนกน้อย ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  1.00 เมตร เสริมเหล็ก เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 1,500 เมตร กว้าง 1.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,500
ตารางเมตร 

48 กอ่สร้างถนนลูกรัง ซอยงามข้า เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - 150,000 - - - ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนน กองช่าง
หมู่ที่ 3 บา้นหนองนกน้อย ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  5.00 เมตร กว้าง  5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 500 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร 

49 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - - - 1,550,000 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยคุ้มครอง หมู่ที่ 3 บา้นหนองนกน้อย ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  5.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 500 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร 



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

50 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  5.00 เมตร - 2,790,000     - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยเจริญดี หมู่ที่ 3 บา้นหนองนกน้อย ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 900 เมตร กว้าง 5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 900 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 4,500  ตารางเมตร

51 กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อช่วยระบายน้้าไม่ให้ วางทอ่ระบายน้้า - - - 1,525,000 - วางทอ่ระบายน้้า ไม่มีน้้าทว่มขัง กองช่าง
ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ ทว่มขังผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
ตะแกรงเหล็ก ซอยต๊ังถาวรการ หมู่ที่ 4 ขนาด Ø 0.40 เมตร ขนาด Ø 0.40 เมตร

พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ
ตะแกรงเหล็ก รวมความยาวไม่ ตะแกรงเหล็ก รวมความยาว
น้อยกว่า 610 เมตร ไม่น้อยกว่า 610 เมตร 

52 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร - - 1,569,800 - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยเลียบถนนบายพาส ( ต่อจากโครงการ ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 633 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
เดิม ) หมู่ที่ 4 บา้นหนองตะเภา ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 633 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,532 ตารางเมตร 

53 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร  กว้าง 3.50 เมตร - 477,000        - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยพรสวรรค์ 3 หมู่ที่ 4 บา้นหนองตะเภา ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 220 เมตร กว้าง 3.50 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 220 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 770 ตารางเมตร 



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

54 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - - 992,000        - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยวรดี หมู่ที่ 4 บา้นหนองตะเภา ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 400 เมตร ระยะทาง 400 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร 

55 กอ่สร้างถนนลูกรัง ซอยตาสุก - ซอย เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - 180,000        - - - ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนน กองช่าง
พรสวรรค์  หมู่ที่ 4 บา้นหนองตะเภา ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  5.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 500 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร 

56 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร 496,000 - - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยฉิมโหมด หมู่ที่ 4 บา้นหนองตะเภา ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 200 เมตร ระยะทาง 200 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 800  ตารางเมตร

57 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร - 744,000        - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยเกตุสุข หมู่ที่ 4 บา้นหนองตะเภา ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 300 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 300 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,200  ตารางเมตร 

58 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  5.00 เมตร - - - 1,488,000      - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยพรสวรรค์ 2 (ต่อจากโครงการเดิม) ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 480 เมตร กว้าง  5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
หมู่ที่ 4 บา้นหนองตะเภา ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 480 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร 

59 ซ่อมแซมถนนหนิคลุกซอยหว้ยไกรทอง เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  5.00 เมตร - - 750,000 - - ถนนหนิคลุก ประชาชนมีถนน กองช่าง
หมู่ที่ 4 บา้นหนองตะเภา ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 1,987 เมตร กว้าง  5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ระยะทาง 1,987 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

60 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยแยกพรสวรรค์ เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร - - - 1,072,500 - ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนน กองช่าง
เชื่อมบายพาส ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 3,300  เมตร กว้าง  4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
หมู่ที่ 4 บา้นหนองตะเภา ที่สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ระยะทาง 3300 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

61 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร 806,000 - - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยข้างอนามัย ( ต่อจากโครงการเดิม ) ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง 4.00 เมตรและ 5.00 กว้าง  4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
 หมู่ที่ 4 บา้นหนองตะเภา ที่สะดวกและปลอดภัย เมตร ระยะทาง 270 เมตร และ กว้าง 5.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 270 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,215  ตารางเมตร 

62 กอ่สร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  1.00 เมตร 465,000 - - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยต๊ังถาวรการ หมู่ที่ 4 บา้นหนองตะเภา ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 750 เมตร กว้าง  1.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 750 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร 

63 กอ่สร้างถนนลูกรัง ซอยตาวน  หมู่ที่ 4 เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  5.00 เมตร - 130,000        - - - ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนน กองช่าง
บา้นหนองตะเภา ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 400 เมตร กว้าง  5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ระยะทาง 400 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

64 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราง เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  3.50 เมตร - - 390,000        - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ระบายน้้าคอนกรีตและฝาปดิตะแกรงเหล็ก ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 92 เมตร กว้าง  3.50 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
ซอยเสน่ห ์หมู่ที่ 4 บา้นหนองตะเภา ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 92 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

และช่วยระบายน้้าไม่ให้ หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต หนา 0.15 เมตร 
ทว่มขังผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 322 หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ตารางเมตร รางระบาย ไม่น้อยกว่า 322
น้้า คสล. ปากภายในกว้าง ตารางเมตร รางระบาย 
0.30 เมตร ความลึกทอ้ง น้้า คสล. ปากภายในกว้าง
เฉล่ีย 0.45 เมตร 0.30 เมตร ความลึกทอ้ง
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า เฉล่ีย 0.45 เมตร
43 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า

43 เมตร

65 กอ่สร้างถนนลูกรัง  ซอยต้นไทร - ซอย เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  5.00 เมตร - - - 150,000        - ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนน กองช่าง
ถาวรการ  หมู่ที่ 4 บา้นหนองตะเภา ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 800 เมตร กว้าง  5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ระยะทาง 800 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

66 กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อช่วยระบายน้้าไม่ให้ วางทอ่ระบายน้้า - 950,000        - - - วางทอ่ระบายน้้า ไม่มีน้้าทว่มขัง กองช่าง

ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ ทว่มขังผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
ฝาปดิตะแกรงเหล็กซอยข้างอนามัย หมู่ที่ 4 ขนาด Ø 0.40 เมตร ขนาด Ø 0.40 เมตร
บา้นหนองตะเภา พร้อมบอ่พกัและฝาปดิตะแกรง พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ

เหล็กรวมความยาวไม่ ฝาปดิตะแกรงเหล็ก รวม
น้อยกว่า 380 เมตร ความยาวน้อยกว่า 380 เมตร 

67 กอ่สร้างร้ัวกนัตก รอบอา่งเกบ็น้้าหว้ย เพื่อปอ้งกนัอนัตราย ยาว 1,000 เมตร - - - - 1,200,000     ยาว 1,000 เมตร ประชาชนมีความ กองช่าง
ไกรทอง หมู่ที่ 4 บา้นหนองตะเภา ใหผู้้ที่มาใช้ประโยชน์ ปลอดภัยในการมาใช้

และผู้ที่ใช้ยานพาหนะ ประโยชน์และยาน
สัญจรผ่านไปมา พาหนะที่สัญจรผ่าน

68 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  3.00 เมตร 567,000 - - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ซอยผู้ช่วยน้อย หมู่ที่ 4 บา้นหนองตะเภา ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 305 เมตร กว้าง 3.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 305 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 915
ตารางเมตร 

69 กอ่สร้างถนนหนิคลุก ซอยพรสวรรค์4  หมู่ที่ 4 เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร 130,000 - - - - ถนนหนิคลุก ประชาชนมีถนน กองช่าง
บา้นหนองตะเภา ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง  4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 350 เมตร ระยะทาง 350 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

70 กอ่สร้างถนนลูกรัง ซอย 8 เชื่อมต่อซอย 6 เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - 550,000        - - - ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนน กองช่าง
หมู่ที่ 5 บา้นหนองคร้า ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  5.00 เมตร กว้าง  5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 1,200 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร

71 กอ่สร้างถนนลูกรัง  ซอยยายน้อย เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - 450,000        - - ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนน กองช่าง
( ต่อจากโครงการเดิม ) หมู่ที่ 5 ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  5.00 เมตร กว้าง  5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
บา้นหนองคร้า ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 1,000 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร

72 กอ่สร้างถนนลูกรัง  ซอยตาจง เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - 350,000        - - - ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนน กองช่าง
หมู่ที่ 5 บา้นหนองคร้า ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  5.00 เมตร กว้าง  5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 540 เมตร ระยะทาง 540 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร

73 กอ่สร้างถนนลูกรัง  ซอยไปสวรรค์ เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - 200,000        - - ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนน กองช่าง
หมู่ที่ 5 บา้นหนองคร้า ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  5.00 เมตร กว้าง  5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
ค่าพกิดัจดุเร่ิมต้น ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 300 เมตร ระยะทาง 300 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

74 กอ่สร้างถนนลูกรัง  ซอยวงแหวน 2 เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  5.00 เมตร - - 700,000        - - ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนน กองช่าง
หมู่ที่ 5 บา้นหนองคร้า ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 2,000 เมตร กว้าง  5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

75 กอ่สร้างถนนลูกรัง  ซอยพลูสวัสด์ิ เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร - 200,000        - - - ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนน กองช่าง
หมู่ที่ 5 บา้นหนองคร้า ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 300 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร ระยะทาง 300 เมตร

76 กอ่สร้างถนนลูกรัง  ซอยสะพานเกา่ เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร - 150,000        - - - ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนน กองช่าง
หมู่ที่ 5 บา้นหนองคร้า ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 230 เมตร กว้าง  4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร ระยะทาง 230 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

77 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร 496,000 - - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยแยกวงแหวน หมู่ที่ 5 บา้นหนองคร้า ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 200 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 200 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร 

78 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร - - 1,364,000     - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยข้างวัดหนองคร้า - ซอยวงแหวน ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 550 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
หมู่ที่ 5 บา้นหนองคร้า ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 550 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร 

79 ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร - 280,000 - - - ถนนลาดยาง ประชาชนมีถนน กองช่าง



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ซอย 4 หมู่ที่ 5 บา้นหนองคร้า ส้าหรับการคมนาคมที่ ระยะทาง 200 เมตร แอสฟลัทติ์กคอนกรีต เพื่อใช้ในการคมนาคม
สะดวกและปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมี กว้าง 4.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ระยะทาง 200 เมตร
ตารางเมตร  โดยท้าการ
โดยท้าการปยูาง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต
ทบัผิวจราจรเดิม

80 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร - - - 868,000 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอย7 หมู่ที่ 5 บา้นหนองคร้า ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 350 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 350 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร 

81 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร - - - 1,736,000 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอย2  หมู่ที่ 5 บา้นหนองคร้า ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 700 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 700 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร 

82 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร - - 744,000 - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยตาส่ง  หมู่ที่ 5 บา้นหนองคร้า ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 300 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 300 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร 



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

83 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  3.50 เมตร - 998,200        - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยสวัสดี หมู่ที่ 6 บา้นหนองซอ ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 460 เมตร กว้าง 3.50 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 460 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,610 ตารางเมตร 

84 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร 992,000 - - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยกหุลาบ หมู่ที่ 6 บา้นหนองซอ ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 400 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 400 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร 

85 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร - 992,000        - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยดีเด่น หมู่ที่ 6 บา้นหนองซอ ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 400 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 400 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร 

86 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - 1,085,000     - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยทรงไทย หมู่ที่ 6 บา้นหนองซอ ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  5.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 350 เมตร ระยะทาง 350 มตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตร 

87 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - - - 1,165,600 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยสารวัตรอาทร ( ต่อจากโครงการเดิม ) ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
หมู่ที่ 6 บา้นหนองซอ ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 470 เมตร ระยะทาง 470 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,880 ตารางเมตร 



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

88 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร - - - 1,327,000      - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยไปดีมาดี ( ต่อจากโครงการเดิม ) ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 535 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
หมู่ที่ 6 บา้นหนองซอ ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 535 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,140 ตารางเมตร 

89 กอ่สร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - - 645,000        - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 6 บา้นหนองซอ ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  1.00 เมตร กว้าง  1.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 1,040 เมตร ระยะทาง 1,040 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,040  ตารางเมตร 

90 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - 1,240,000     - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยรวมสุข  หมู่ที่ 6 บา้นหนองซอ ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง  4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 500 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร 

91 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  5.00 เมตร - 2,015,000     - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยเขานิล  หมู่ที่ 7 บา้นหนองเหยีง ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 650 เมตร กว้าง  5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 650 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 3,250 ตารางเมตร 

92 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร 595,000 - - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยสินทรัพย์  หมู่ที่ 7 บา้นหนองเหยีง ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 240 เมตร กว้าง  4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 240 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

93 ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร - - 560,000        - - ถนนลาดยาง ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยเฉลิมพระเกยีรติ หมู่ที่ 7 ส้าหรับการคมนาคมที่ ระยะทาง 400 เมตร แอสฟลัทติ์กคอนกรีต เพื่อใช้ในการคมนาคม
บา้นหนองเหยีง สะดวกและปลอดภัย หนา 0.04 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ระยะทาง 400 เมตร
ตารางเมตร  โดยท้าการ
โดยท้าการปยูาง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต
ทบัผิวจราจรเดิม

94 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร - - 1,488,000     - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอยหนองไผ่  หมู่ที่ 7 บา้นหนองเหยีง ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 600 เมตร กว้าง  4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 600 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร 

95 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 560,000 - - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยเฉลิมพระเกยีรติ หมู่ที่ 7 ส้าหรับการคมนาคมที่ ระยะทาง 200 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
บา้นหนองเหยีง สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 200 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร

96 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ผิวจราจร - 1,488,000     - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยบอ่จนัทร์ หมู่ที่ 7 บา้นหนองเหยีง ส้าหรับการคมนาคมที่ กว้าง 4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 600 เมตร ระยะทาง 600 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร

97 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ผิวจราจร - - 1,488,000     - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยกม. 4 หมู่ที่ 7 บา้นหนองเหยีง ส้าหรับการคมนาคมที่ กว้าง 4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 600 เมตร ระยะทาง 600 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,400
ตารางเมตร

98 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร - - - 1,488,000      - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยแปะ๊อว้น หมู่ที่ 7 บา้นหนองเหยีง ส้าหรับการคมนาคมที่ ระยะทาง 600 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 600 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร

99 กอ่สร้างถนนลูกรัง ซอยเฉลิมพระเกยีรติ -  เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  5.00 เมตร 400,000 - - - - ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนน กองช่าง
วัดสมอโพรง หมู่ที่ 7 บา้นหนองเหยีง ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 1,000 เมตร กว้าง  5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
100 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร - - - - 1,750,000     ถนนลาดยาง ประชาชนมีถนน กองช่าง

คอนกรีต  ซอยเนเจอร์ หมู่ที่ 7 ส้าหรับการคมนาคมที่ ระยะทาง 1,000 เมตร แอสฟลัทติ์กคอนกรีต เพื่อใช้ในการคมนาคม
บา้นหนองเหยีง สะดวกและปลอดภัย  หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ระยะทาง 1,000 เมตร 
5,000 ตารางเมตร
โดยท้าการปยูาง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต
ทบัผิวจราจรเดิม

101 ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร - 490,000        - - - ถนนลาดยาง ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยตาลเด่ียว  หมู่ที่ 7 บา้นหนองเหยีง ส้าหรับการคมนาคมที่ ระยะทาง 330 เมตร แอสฟลัทติ์กคอนกรีต เพื่อใช้ในการคมนาคม

สะดวกและปลอดภัย หนา 0.04 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ระยะทาง 330 เมตร 
1,400 ตารางเมตร
โดยท้าการปยูาง



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต
ทบัผิวจราจรเดิม

102 กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้้า คสล. เพื่อปอ้งกนัน้้าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้้า คสล. - - 3,500,000 - - วางทอ่ระบายน้้า คสล. ไม่มีน้้าทว่มขังผิว กองช่าง
ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ ผิวจราจร ขนาด Ø 0.60 เมตร ขนาด Ø 0.60 เมตร จราจร
บอ่พกัตะแกรงเหล็ก ซอยคีรีนครา หมู่ที่ 7 - พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ
เชื่อมต่อหมู่ที่ 14 บอ่พกัตะแกรงเหล็ก บอ่พกัตะแกรงเหล็ก

รวมความยาวไม่น้อย รวมความยาวไม่น้อย
กว่า 1,000 เมตร กว่า 1,000 เมตร 

103 กอ่สร้างถนนหนิคลุก ซอยปิ่นทอง หมู่ที่ 8 เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร 130,000 - - - - ถนนหนิคลุก ประชาชนมีถนน กองช่าง
บา้นหนองเสือด้า ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  5.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 480 เมตร ระยะทาง 480 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

104 กอ่สร้างถนนหนิคลุก ซอยสังข์ทอง หมู่ที่ 8 เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร 590,000 - - - - ถนนหนิคลุก ประชาชนมีถนน กองช่าง
บา้นหนองเสือด้า ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 1,330 เมตร ระยะทาง 1,330 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

105 กอ่สร้างถนนหนิคลุก ซอยส้าราญรักษ์ เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - 1,120,000 - - - ถนนหนิคลุก ประชาชนมีถนน กองช่าง
 หมู่ที่ 8 บา้นหนองเสือด้า ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  5.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 3,500 เมตร ระยะทาง 3,500 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

106 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  6.00 เมตร - - 1,815,000     - - ถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยไร่แลนด์ 1 หมู่ที่ 8 บา้นหนองเสือด้า ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 525 เมตร คอนกรีต เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.05 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,300 ระยะทาง 525 เมตร



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ตารางเมตร

107 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร - - - 1,488,000      - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยสุนิสา หมู่ที่ 8 บา้นหนองเสือด้า ส้าหรับการคมนาคมที่ ระยะทาง 600 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 600 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,400
ตารางเมตร

108 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 1,240,000 - - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยเพิ่มทองมาก หมู่ที่ 8 บา้นหนองเสือด้า ส้าหรับการคมนาคมที่ ระยะทาง 500 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร

109 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ผิวจราจร ตารางเมตร - - 1,240,000     - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยบานแย้ม หมู่ที่ 8 บา้นหนองเสือด้า ส้าหรับการคมนาคมที่ กว้าง 4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 500 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,000

110 กอ่สร้างถนนหนิคลุก ซอยไพฑูรย์ หมู่ที่ 8 เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  5.00 เมตร - 400,000        - - - ถนนหนิคลุก ประชาชนมีถนน กองช่าง
บา้นหนองเสือด้า ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 750 เมตร กว้าง 5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ที่สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ระยะทาง 750 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
111 กอ่สร้างถนนหนิคลุก ซอยประสิทธ์ิสมบติั เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  5.00 เมตร - - 350,000        - - ถนนหนิคลุก ประชาชนมีถนน กองช่าง

หมู่ที่ 8 บา้นหนองเสือด้า ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 800 เมตร กว้าง 5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ระยะทาง 800 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

112 กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อช่วยระบายน้้าไม่ให้ วางทอ่ระบายน้้า - - 1,500,000 - - วางทอ่ระบายน้้า ไม่มีน้้าทว่มขังผิว กองช่าง
ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ ทว่มขังผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก จราจร
ตะแกรงเหล็ก และขุดลอกทางระบายน้้า ขนาด Ø 0.40 เมตร ขนาด Ø 0.40 เมตร
ซอยไร่แลนด์ 2 หมู่ที่ 8 บา้นหนองเสือด้า พร้อมบอ่พกัและฝาปดิตะแกรง พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ

เหล็ก และขุดลอกทาง ตะแกรงเหล็กและขุดลอกทาง
ระบายน้้า รวมความ ระบายน้้า รวมความ
ไม่น้อยกว่า 600 เมตร ไม่น้อยกว่า 600 เมตร

113 ปรับปรุงเทคอนกรีตเสริมฝายน้้าล้น  เพื่อใหผู้้ใช้ยานพาหนะ จ้านวน 1 แหง่ 500,000 - - - - จ้านวน 1 แหง่ ประชาชนใช้สัญจร กองช่าง
ส้าราญรักษ์  หมู่ที่ 8 บา้นหนองเสือด้า สัญจรผ่านไปมาได้ ได้สะดวกย่ิงขึ้น

สะดวกย่ิงขึ้น

114 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร 421,600 - - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยไร่แลนด์ 8 หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 170 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 170 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  680 ตารางเมตร 

115 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร - - 1,488,000 - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยอ้านวยผล 4/3 ( ซอยอนิเตอร์ ) ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 600 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 600 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร 

116 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - 1,240,000     - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยอ้านวยผล 5 หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 465 เมตร ระยะทาง 465 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร 

117 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - 1,399,000     - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยอ้านวยผล 4/5 ( เพชรน้้าหนึ่งซอย 2 ) ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  5.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 430 เมตร ระยะทาง 430 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,150 ตารางเมตร 

118 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร  กว้าง  4.00 เมตร - 452,000        - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยอ้านวยผล 3/1 หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 208 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 208 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 832 ตารางเมตร 

119 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร - - 868,000        - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอย 4/13 (ซ.แฉลบ) หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 350 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 350 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร 

120 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - - 536,000 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยอ้านวยผล 1/5 หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  5.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 165 เมตร ระยะทาง 165 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร 



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

121 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร 585,000 - - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยอ้านวยผล 1/6 หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  5.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 180 เมตร ระยะทาง 180 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 

122 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - 708,000        - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยอ้านวยผล 1/7 หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  5.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 218 เมตร ระยะทาง 218 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,090 ตารางเมตร 

123 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - 748,000        - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยอ้านวยผล 1/8 หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  5.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 230 เมตร ระยะทาง 230 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร 

124 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - 780,000        - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยอ้านวยผล 1/9 หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  5.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 240 เมตร ระยะทาง 240 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร 

125 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - - 800,000 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยอ้านวยผล 1/10 หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  5.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 280 เมตร ระยะทาง 280 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร 

126 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - - - 1,000,000 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยอ้านวยผล 1/11 หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  5.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 308 เมตร ระยะทาง 308 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,540 ตารางเมตร 

127 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - - - 1,001,000 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยอ้านวยผล 1/12 หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  5.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 305 เมตร ระยะทาง 305 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,525 ตารางเมตร 



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

128 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - - 1,116,000 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยอ้านวยผล 2/5 หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 450 เมตร ระยะทาง 450 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร 

129 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - 1,690,000     - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยอ้านวยผล 2/6 ( ซอยหา้ดาว ) ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  5.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
 หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 520 เมตร ระยะทาง 520 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร 

130 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร 298,000 - - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยอ้านวยผล 2/7 หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง  ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 120 เมตร ระยะทาง 120 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร 

131 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - 992,000        - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยอ้านวยผล 2/10 หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง  ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 400 เมตร ระยะทาง 400 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร 

132 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - 360,000        - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยอ้านวยผล 4/1 หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง  ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 145 เมตร ระยะทาง 145 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 580 ตารางเมตร 

133 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - 496,000        - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยอ้านวยผล 4/2 หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง  ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 200 เมตร ระยะทาง 200 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร 

134 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - 271,000        - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยไร่แลนด์ 1 หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง  ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 100 เมตร ระยะทาง 100 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร 

135 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - 464,000        - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยไร่แลนด์ 2 หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง  ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 185 เมตร ระยะทาง 185 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร 

136 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - - 993,000 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยไร่แลนด์ 7 หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง  ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 400 เมตร ระยะทาง 400 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร 

137 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - - 425,000 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยไร่แลนด์ 9 หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง  ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 171 เมตร ระยะทาง 171 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 684 ตารางเมตร 

138 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - - 298,000 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยศาลาบรรพบรุุษ2 (แจง)   ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  7.00 เมตร กว้าง 7.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
หมู่ที9่ บา้นขอนทอง ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 160 เมตร ระยะทาง 160 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร 

139 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - - - 1,600,000 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ซอยศาลาบรรพบรุุษ4(ออ้ย) ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
หมู่ที9่ บา้นขอนทอง  ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 647 เมตร ระยะทาง 647 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,588  ตารางเมตร 

140 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - 651,000        - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยเสริมสุข  หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง  ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 350 เมตร ระยะทาง 350 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,400  ตารางเมตร 

141 กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อช่วยระบายน้้าไม่ให้ วางทอ่ระบายน้้าคอนกรีต - - - 1,200,000 - วางทอ่ระบายน้้า ไม่มีน้้าทว่มขังผิว กองช่าง
ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ ทว่มขังผิวจราจร เสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.80 เมตร คอนกรีตเสริมเหล็ก จราจร
ตะแกรงเหล็ก  และเทคอนกรีต พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ ขนาด Ø 0.80 เมตร 

เสริมเหล็ก  ซอยอ้านวยผล หมู่ที่ 9 ตะแกรงเหล็ก รวมระยะทาง พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ

บา้นขอนทอง ไม่น้อยกว่า 173 เมตร ตะแกรงเหล็ก รวมระยะ 
 และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไม่น้อยกว่า 173
 ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร เมตร และเทคอนกรีต 
ระยะทาง 100 เมตร เสริมเหล็ก ผิวจราจร
หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ระยะทาง 100 เมตร
ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

142 กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อช่วยระบายน้้าไม่ให้ วางทอ่ระบายน้้า 2,000,000 - - - - วางทอ่ระบายน้้า ไม่มีน้้าทว่มขังผิว กองช่าง
ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ ทว่มขังผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก จราจร
ตะแกรงเหล็ก   ซอยอ้านวยผล 1 ขนาด Ø 0.60 เมตร ขนาด Ø 0.60 เมตร 

หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ
ตะแกรงเหล็ก รวมระยะทาง ตะแกรงเหล็ก รวมระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 600 เมตร ไม่น้อยกว่า 600 เมตร

143 กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อช่วยระบายน้้าไม่ให้ วางทอ่ระบายน้้า - 1,170,000     - - - วางทอ่ระบายน้้า ไม่มีน้้าทว่มขังผิว กองช่าง
ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ ทว่มขังผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก จราจร
ตะแกรงเหล็ก   ซอยอ้านวยผล 2 ขนาด Ø 0.60 เมตร ขนาด Ø 0.60 เมตร 

หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ
ตะแกรงเหล็ก รวมระยะทาง ตะแกรงเหล็ก รวมระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 300 เมตร ไม่น้อยกว่า 300 เมตร

144 กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อช่วยระบายน้้าไม่ให้ วางทอ่ระบายน้้า - - 980,000 - - วางทอ่ระบายน้้า ไม่มีน้้าทว่มขังผิว กองช่าง
ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ ทว่มขังผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก จราจร
ตะแกรงเหล็ก   ซอยอ้านวยผล 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร ขนาด Ø 0.40 เมตร 

หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ
ตะแกรงเหล็ก รวมระยะทาง ตะแกรงเหล็ก รวมระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 350 เมตร ไม่น้อยกว่า 350 เมตร

145 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - 992,000        - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยอ้านวยผล 5/2  หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง  ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 400 เมตร ระยะทาง 400 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร 

146 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - 992,000        - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยอ้านวยผล 1/5  หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง  ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 400 เมตร ระยะทาง 400 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร 

147 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - - 1,240,000 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยอ้านวยผล 3/2  หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง  ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 500 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร 

148 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร 372,000 - - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยอ้านวยผล 4  หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง  ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 150 เมตร ระยะทาง 150 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร 



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

149 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - - - 1,240,000 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยอ้านวยผล 4/16 ( เฉลียง ) หมู่ที่ 9   ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
บา้นขอนทอง ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 500 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร 

150 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร 487,500 - - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยอ้านวยผล 2/8 หมู่ที่ 9   ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  5.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
บา้นขอนทอง ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 150 เมตร ระยะทาง 150 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร 

151 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - 992,000        - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยอ้านวยผล 2/9 หมู่ที่ 9   ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
บา้นขอนทอง ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 400 เมตร ระยะทาง 400 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร 

152 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - 465,000        - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยไร่แลนด์ 8/1 หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง   ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  5.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 150 เมตร ระยะทาง 150 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร 

153 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - 552,500        - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยไร่แลนด์ 8/2 หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง   ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  5.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 170 เมตร ระยะทาง 170 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร 

154 กอ่สร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - - 620,000 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยอ้านวยผล หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง   ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  1.00 เมตร กว้าง 1.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 1,000 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร 

155 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - 496,000        - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยไร่แลนด์ 4 หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง  ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 200 เมตร ระยะทาง 200 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร 

156 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - - 780,000 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยไร่แลนด์ 6  พร้อมวางทอ่ระบายน้้าคสล. ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง  ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 300 เมตร ระยะทาง 300 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

หนา 0.15 เมตร พร้อมวางทอ่ระบายน้้า
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต คสล.
ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร 

157 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - 248,000        - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยศาลาบรรพบรุุษ 2/1 หมู่ที่ 9   ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
บา้นขอนทอง ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 100 เมตร ระยะทาง 100 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร 

158 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - 440,000        - - ถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยอ้านวยผล 2/11 หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร คอนกรีต เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 200 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร หรือมี ระยะทาง 200 เมตร
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
800 ตารางเมตร

159 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - - - 744,000 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยอ้านวยผล 2/12 หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง  ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 300 เมตร ระยะทาง 300 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร 



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

160 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร - - 992,000        - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยพอ่ปู่ขอนทอง หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง  ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 400 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 400 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,600  ตารางเมตร 

161 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลาน เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร - - - - 1,320,000 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระน้้าสาธารณะ สัญจรไปมาและมีลาน  ระยะทาง 110 เมตร กว้าง 3.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
หลังศูนย์พฒันาเด็กเล็กอนุบาลหวัหนิ กฬีาส้าหรับออกก้าลัง  และกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 110 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย
หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง กาย  ระยะทาง 138 เมตร  และกว้าง 4.00  เมตร

หนา 0.15 เมตร  ระยะทาง 138 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต  หนา 0.15 เมตร
ไม่น้อยกว่า 882 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
และลานคอนกรีตขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า 882 ตารางเมตร
19.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร  และลานคอนกรีต 
 หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 19.00 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต  ยาว 48.00 เมตร 
ไม่น้อยกว่า 912 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
 ลงลูกรังรองพื้นหนา เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
 0.10 เมตร  912 ตารางเมตร

 ลงลูกรังรองพืน้หนา 0.10 เมตร

162 กอ่สร้างฝายกกัเกบ็น้้าล้าหว้ยสามพนันาม เพื่อเปน็การกกัเกบ็น้้าไว้ จ้านวน  1 จดุ - - - 600,000        - จ้านวน  1 จดุ ประชาชนมีน้้าไว้ใช้ กองช่าง
หลังศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  หมู่ที่ 9 ใช้เพื่อการเกษตร เพื่อการเกษตร
บา้นขอนทอง

163 กอ่สร้างฝายกกัเกบ็น้้าล้าหว้ยสามพนันาม เพื่อเปน็การกกัเกบ็น้้าไว้ จ้านวน  1 จดุ - - - 600,000        จ้านวน  1 จดุ ประชาชนมีน้้าไว้ใช้ กองช่าง



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ซอยไร่แลนด์ 8  หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง ใช้เพื่อการเกษตร เพื่อการเกษตร

164 กอ่สร้างระบบประปาเพื่อการเกษตร เพื่อเปน็การกกัเกบ็น้้าไว้ จ้านวน  1 จดุ - - - - 680,000        จ้านวน  1 จดุ ประชาชนมีน้้าไว้ใช้ กองช่าง
ซอยเนินมังกร  หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง ใช้เพื่อการเกษตร เพื่อการเกษตร

165 กอ่สร้างหลังคาคลุมสระน้้าสาธารณะ เพื่อปอ้งกนัเศษปฏิกลู จ้านวน  1 จดุ - - - - 500,000        จ้านวน  1 จดุ ประชาชนได้ใช้น้้า กองช่าง
บา้นขอนทอง  หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง ลงไปในสระน้้า ในสระสาธารณะที่

สะอาด
166 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - - - 1,240,000 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอยศูนย์ หมู่ที่ 10 บา้นหนองขอนใต้  ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 500 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร 

167 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร 744,000 - - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยสันติสุข 2 หมู่ที่ 10 บา้นหนองขอนใต้  ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 300 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 300 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร 

168 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  5.00 เมตร - - - 1,950,000 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยบา้นนายริน หมู่ที่ 10 บา้นหนองขอนใต้  ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 600 เมตร กว้าง 5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 600 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร 
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169 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  5.00 เมตร - - - - 1,625,000 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยใจรัก - บา้นเช่า หมู่ที่ 10  ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 500 เมตร กว้าง 5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
บา้นหนองขอนใต้ ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร 

170 ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร - - 2,800,000     - - ถนนลาดยาง ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยสันติสุข - อู่ช่างเล็ก ส้าหรับการคมนาคมที่  และกว้าง 5.00 เมตร แอสฟลัทติ์กคอนกรีต เพื่อใช้ในการคมนาคม
หมู่ที่ 10 บา้นหนองขอนใต้ สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 1,600 เมตร กว้าง 4.00 เมตร และ ที่สะดวกปลอดภัย

หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ กว้าง 5.00 เมตร 
ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร ระยะทาง 1,600 เมตร 
โดยท้าการปยูางแอสฟลัทติ์ก
คอนกรีตทบัผิวจราจรเดิม

171 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก   เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ผิวจราจรกว้าง - - - - 1,575,000     ถนนลาดยาง ประชาชนมีถนน กองช่าง
คอนกรีต  ซอยมัชวงศ์ หมู่ที่ 10 ส้าหรับการคมนาคมที่ 5.00 เมตร ระยะทาง แอสฟลัทติ์กคอนกรีต เพื่อใช้ในการคมนาคม
บา้นหนองขอนใต้ สะดวกและปลอดภัย 900 เมตร หนา 0.04 กว้าง 5.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย ระยะทาง 900 เมตร 
กว่า 4,500 ตารางเมตร
โดยท้าการปยูาง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต
ทบัผิวจราจรเดิม

172 กอ่สร้างถนนลูกรัง ซอยวัดนิโครธาราม -  เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร 400,000 - - - - ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนน กองช่าง

ปา้เปรม หมู่ที่ 10 บา้นหนองขอนใต้ ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง  4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 1,300 เมตร ระยะทาง 1,300 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

173 กอ่สร้างถนนลูกรัง ซอยบา้นลุงวรรณ  เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร 450,000 - - - - ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนน กองช่าง

หมู่ที่ 10 บา้นหนองขอนใต้ ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง  4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
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ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 1,500 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

174 กอ่สร้างถนนลูกรัง ซอยปา่สน - บอ่ตกปลา เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - 150,000        - - - ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนน กองช่าง

หมู่ที่ 10 บา้นหนองขอนใต้ ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  3.00 เมตร กว้าง  3.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 500 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

175 กอ่สร้างถนนลูกรัง ซอยจนัทร์หอม เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - 250,000        - - - ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนน กองช่าง

หมู่ที่ 10 บา้นหนองขอนใต้ ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง  4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 1,000 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

176 กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อช่วยระบายน้้าไม่ให้ วางทอ่ระบายน้้า - - 1,450,000 - - วางทอ่ระบายน้้า ไม่มีน้้าทว่มขังผิว กองช่าง
ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ ทว่มขังผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก จราจร
ตะแกรงเหล็ก  ซอยสันติสุข 4  หมู่ที่ 10 ขนาด Ø 0.40 เมตร ขนาด Ø 0.40 เมตร 

บา้นหนองขอนใต้ พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ
ตะแกรงเหล็ก รวมระยะทาง ตะแกรงเหล็ก รวมระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 500 เมตร ไม่น้อยกว่า 500 เมตร

177 กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อช่วยระบายน้้าไม่ให้ วางทอ่ระบายน้้า - - - 1,750,000 - วางทอ่ระบายน้้า ไม่มีน้้าทว่มขังผิว กองช่าง

ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ ทว่มขังผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก จราจร

ตะแกรงเหล็ก  ซอยมัชวงศ์  หมู่ที่ 10 ขนาด Ø 0.40 เมตร ขนาด Ø 0.40 เมตร 

บา้นหนองขอนใต้ พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ

ตะแกรงเหล็ก รวมระยะทาง ตะแกรงเหล็ก รวมระยะทาง 



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ไม่น้อยกว่า 600 เมตร ไม่น้อยกว่า 600 เมตร

178 กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อช่วยระบายน้้าไม่ให้ วางทอ่ระบายน้้า - - 1,450,000 - - วางทอ่ระบายน้้า ไม่มีน้้าทว่มขังผิว กองช่าง

ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ ทว่มขังผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก จราจร

ตะแกรงเหล็ก  ซอยสันติสุข 3  หมู่ที่ 10 ขนาด Ø 0.40 เมตร ขนาด Ø 0.40 เมตร 

บา้นหนองขอนใต้ พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ

ตะแกรงเหล็ก รวมระยะ ตะแกรงเหล็ก รวมระยะ 

ทางไม่น้อยกว่า 500 เมตร ทางไม่น้อยกว่า 500 เมตร

179 กอ่สร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อช่วยระบายน้้าไม่ให้ รางระบายน้้าคอนกรีต - - - 2,000,000 - รางระบายน้้าคอนกรีต ไม่มีน้้าทว่มขังผิว กองช่าง
ตัวยูขนาดปากภายในกว้าง 0.30 เมตร ทว่มขังผิวจราจร เสริมเหล็กตัวยู ขนาด เสริมเหล็กตัวยู ขนาด จราจร
ความลึกทอ้งเฉล่ีย 0.45 เมตร ซอยสันติสุข   ปากภายในกว้าง 0.30 ปากภายในกว้าง 0.30 

หมู่ที่ 10 บา้นหนองขอนใต้ เมตร ความลึกทอ้งเฉล่ีย เมตร ความลึกทอ้งเฉล่ีย
0.45 เมตร รวมระยะ 0.45 เมตร รวมระยะ 
ทางไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร ทางไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร

180 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต   เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ผิวจราจรกว้าง - 1,422,000     - - - ถนนลาดยาง ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยปา่สน หมู่ที่ 10 บา้นหนองขอนใต้ ส้าหรับการคมนาคมที่ 5.00 เมตร ระยะทาง แอสฟลัทติ์กคอนกรีต เพื่อใช้ในการคมนาคม

สะดวกและปลอดภัย 517 เมตร หนา 0.05 กว้าง 5.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย ระยะทาง 517 เมตร 
กว่า 2,585 ตารางเมตร

181 กอ่สร้างฝายกกัเกบ็น้้าล้าหว้ยสามพนันาม เพื่อเปน็การกกัเกบ็น้้าไว้ จ้านวน  1 จดุ - - - 850,000        - จ้านวน  1 จดุ ประชาชนมีน้้าไว้ใช้ กองช่าง
ซอยมัชวงศ์  หมู่ที่ 10 บา้นหนองขอนใต้ ใช้เพื่อการเกษตร เพื่อการเกษตร

182 กอ่สร้างฝายกกัเกบ็น้้าล้าหว้ยสามพนันาม เพื่อเปน็การกกัเกบ็น้้าไว้ จ้านวน  1 จดุ - - - - 850,000        จ้านวน  1 จดุ ประชาชนมีน้้าไว้ใช้ กองช่าง
บริเวณสะพาน หมู่ที่ 10 บา้นหนองขอนใต้ ใช้เพื่อการเกษตร เพื่อการเกษตร

183 กอ่สร้างฝาทอ่คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อทดแทนของเกา่ที่ จ้านวน  20 ฝา - - - - 20,000         จ้านวน  20 ฝา เพื่อปอ้งกนัอบุติัเหตุ กองช่าง
ซอยสันติสุข  หมู่ที่ 10 บา้นหนองขอนใต้ ช้ารุด ส้าหรับผู้ใช้ถนนเส้นนี้
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งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

184 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร - - - - 1,240,000 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอย 2 ( ต่อจากโครงการเดิม ) ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 500 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
หมู่ที่ 11 บา้นตอเกตุ  ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร

185 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร - 6,480,000     - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอย 3 ( ต่อจากโครงการเดิม )  ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 1,000 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
หมู่ที่ 11 บา้นตอเกตุ ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร 

186 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - 1,240,000     - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอย 5 หมู่ที่ 11 บา้นตอเกตุ ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 500 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร 

187 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร 496,000 - - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอย 6 ( ต่อจากโครงการเดิม ) ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
หมู่ที่ 11 บา้นตอเกตุ ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 200 เมตร ระยะทาง 200 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร 

188 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร 643,000 - - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอย 1 ( ต่อจากโครงการเดิม ) ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
หมู่ที่ 11 บา้นตอเกตุ ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 259 เมตร ระยะทาง 259 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,036 ตารางเมตร 

189 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - - 1,563,000 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอย 2/2 ( ต่อจากโครงการเดิม ) ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
หมู่ที่ 11 บา้นตอเกตุ ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 630 เมตร ระยะทาง 630 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร 

190 กอ่สร้างถนนลูกรัง ซอย 7 เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - 350,000        - - - ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนน กองช่าง
หมู่ที่ 11 บา้นตอเกตุ ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  5.00 เมตร กว้าง  5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 700 เมตร ระยะทาง 700 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

191 กอ่สร้างถนนลูกรัง ซอย 4 เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร 100,000 - - - - ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนน กองช่าง
หมู่ที่ 11 บา้นตอเกตุ ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  3.00 เมตร กว้าง  3.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 240 เมตร ระยะทาง 240 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

192 ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ผิวจราจรกว้าง - - - 840,000        - ถนนลาดยาง ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอย 4 หมู่ที่ 11 บา้นตอเกตุ ส้าหรับการคมนาคมที่ 4.00 เมตร ระยะทาง แอสฟลัทติ์กคอนกรีต เพื่อใช้ในการคมนาคม

สะดวกและปลอดภัย 600 เมตร หนา 0.04 กว้าง 4.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย ระยะทาง 600 เมตร 
กว่า 2,400 ตารางเมตร
โดยท้าการปยูาง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต
ทบัผิวจราจรเดิม



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

193 กอ่สร้างถนนลูกรัง แยกซอย 4 เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร 300,000 - - - - ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนน กองช่าง
หมู่ที่ 11 บา้นตอเกตุ ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  5.00 เมตร กว้าง  5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 600 เมตร ระยะทาง 600 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

194 กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อช่วยระบายน้้าไม่ให้ วางทอ่ระบายน้้า - 2,030,000     - - - วางทอ่ระบายน้้า ไม่มีน้้าทว่มขังผิว กองช่าง
ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ ทว่มขังผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก จราจร
ตะแกรงเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 11 บา้นตอเกตุ ขนาด Ø 0.40 เมตร ขนาด Ø 0.40 เมตร 

พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ
ตะแกรงเหล็ก รวมระยะทาง ตะแกรงเหล็ก รวมระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 700 เมตร ไม่น้อยกว่า 700 เมตร

195 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร 1,625,000 - - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยสามพนันาม - ตอเกตุ  หมู่ที่ 12 ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  5.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
บา้นสามพนันาม ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 500 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร 

196 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร 707,000 - - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยฟาร์มหมู  หมู่ที่ 12 บา้นสามพนันาม ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 285 เมตร ระยะทาง 285 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,140 ตารางเมตร 



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

197 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร 1,240,000   - - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยประไพร  หมู่ที่ 12 บา้นสามพนันาม ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 500 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร 

198 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - 1,240,000     - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยสะพานเกา่  หมู่ที่ 12 บา้นสามพนันาม ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 500 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร 

199 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - 1,736,000     - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยคอกวัว  หมู่ที่ 12 บา้นสามพนันาม ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 700 เมตร ระยะทาง 700 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร 

200 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - 1,240,000     - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยลุงเล็ก  หมู่ที่ 12 บา้นสามพนันาม ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 500 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร 

201 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - 1,240,000     - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยทรัพย์มา  หมู่ที่ 12 บา้นสามพนันาม ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 500 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร 

202 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - - 1,240,000 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยดุสิต  หมู่ที่ 12 บา้นสามพนันาม ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 500 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร 

203 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร 3,023,000 - - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยสามพนันาม - หนองคร้า ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  5.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
หมู่ที่ 12 บา้นสามพนันาม ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 930 เมตร ระยะทาง 930 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 4,650 ตารางเมตร 

204 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต   เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ผิวจราจรกว้าง - 4,675,000     - - ถนนลาดยาง ประชาชนมีถนน กองช่าง



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ซอยเลียบล้าหว้ยสามพนันาม - สามพนันาม ส้าหรับการคมนาคมที่ 5.00 เมตร ระยะทาง แอสฟลัทติ์กคอนกรีต เพื่อใช้ในการคมนาคม
หนองคร้า หมู่ที่ 12 บา้นสามพนันาม สะดวกและปลอดภัย 1,700 เมตร หนา 0.05 กว้าง 5.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย ระยะทาง 1,700 เมตร 
กว่า 8,500 ตารางเมตร

205 กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อช่วยระบายน้้าไม่ให้ วางทอ่ระบายน้้า 2,900,000 - - - - วางทอ่ระบายน้้า ไม่มีน้้าทว่มขังผิว กองช่าง
ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ ทว่มขังผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก จราจร
ตะแกรงเหล็ก ซอยครัวผู้ใหญ่  หมู่ที่ 12 ขนาด Ø 0.40 เมตร ขนาด Ø 0.40 เมตร 

บา้นสามพนันาม พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ
ตะแกรงเหล็ก รวมระยะ ตะแกรงเหล็ก รวมระยะ 
ทางไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร ทางไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร

206 กอ่สร้างราวกนัตกล้าหว้ยน้อย  หมู่ที่ 12 เพื่อปอ้งกนัอนัตราย รวมความยาวไม่น้อยกว่า - - 100,000 - - รวมความยาวไม่น้อยกว่า ประชาชนมีความ กองช่าง
บา้นสามพนันาม จากผู้ที่ใช้ยานพาหนะ 100 เมตร 100 เมตร ปลอดภัยในการใช้

สัญจรผ่านไปมา ยานพาหนะสัญจร

207 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจ้าหมู่บา้น  เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้ จ้านวน   1 แหง่ - 500,000        - - - จ้านวน   1 แหง่ ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง
หมู่ที่ 12 บา้นสามพนันาม ประชุมและจดักจิกรรม ในการประชุมและท้า

208 ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร - - - - 2,275,000 ถนนลาดยาง ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยวัดสามพนันาม  หมู่ที่ 12 ส้าหรับการคมนาคมที่  และกว้าง 5.00 เมตร แอสฟลัทติ์กคอนกรีต เพื่อใช้ในการคมนาคม
บา้นสามพนันาม สะดวกและปลอดภัย  ระยะทาง1,300 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 ที่สะดวกปลอดภัย

 หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ เมตร และกว้าง 5.00
ไม่น้อยกว่า 6,500ตารางเมตร เมตร  ระยะทาง
โดยท้าการปยูางแอสฟลัทติ์ก 1,300 เมตร 
คอนกรีตทบัผิวจราจรเดิม

209 กอ่สร้างถนนลูกรัง ซอยเสาโทรศัพท์ เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - 450,000        - - - ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนน กองช่าง
หมู่ที่ 12 บา้นสามพนันาม ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง  4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 2,000 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร

210 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร 496,000 - - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ซอยพอเพยีง ( ต่อจากโครงการเดิม ) ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
หมู่ที่ 13 บา้นโชคพฒันา ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 200 เมตร ระยะทาง 200 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร 

211 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - 651,000        - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยอยู่เจริญ ( ต่อจากโครงการเดิม ) ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  3.50 เมตร กว้าง 3.50 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
หมู่ที่ 13 บา้นโชคพฒันา ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 300 เมตร ระยะทาง 300 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร 

212 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - 496,000        - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยดีใจ ( ต่อจากโครงการเดิม ) ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
หมู่ที่ 13 บา้นโชคพฒันา ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 200 เมตร ระยะทาง 200 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 800  ตารางเมตร 

213 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร 558,000 - - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยพลประเสริฐ 2 หมู่ที่ 13 ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
บา้นโชคพฒันา ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 225 เมตร ระยะทาง 225 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 

214 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - 992,000        - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 13 บา้นโชคพฒันา ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 400 เมตร ระยะทาง 400 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร 

215 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  5.00 เมตร - 1,625,000     - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยพลประเสริฐ ( ต่อจากโครงการเดิม ) ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 500 เมตร กว้าง 5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
หมู่ที่ 13 บา้นโชคพฒันา ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร 

216 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  3.50 เมตร - - 434,000        - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยโชคพฒันา 3 หมู่ที่ 13 บา้นโชคพฒันา ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 200 เมตร กว้าง 3.50 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 200 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร 

217 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก   เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 2,275,000 - - - - ถนนลาดยาง ประชาชนมีถนน กองช่าง
คอนกรีต ซอยโชคพฒันา 1 หมู่ที่ 13 ส้าหรับการคมนาคมที่  ระยะทาง 1,300 เมตร แอสฟลัทติ์กคอนกรีต เพื่อใช้ในการคมนาคม
บา้นโชคพฒันา สะดวกและปลอดภัย  หนา 0.04  เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ที่สะดวกปลอดภัย

ไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร เมตร  ระยะทาง
โดยท้าการปยูาง 1,300 เมตร 
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต
ทบัผิวจราจรเดิม

218 กอ่สร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อช่วยระบายน้้าไม่ให้ รางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 324,000 - รางระบายน้้าคอนกรีต ไม่มีน้้าทว่มขังผิว กองช่าง
( รางวี ) ซอยใจ หมู่ที่ 13 บา้นโชคพฒันา ทว่มขังผิวจราจร  ( รางวี ) ขนาดปากกว้าง 1.00 เสริมเหล็ก ( รางวี ) จราจร



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

เมตร  ทอ้งรางกว้าง ขนาดปากกว้าง 1.00
0.50 เมตร ลึกเฉล่ีย เมตร  ทอ้งรางกว้าง
0.40 เมตร ระยะทาง 0.50 เมตร ลึกเฉล่ีย
ไม่น้อยกว่า 135 เมตร 0.40 เมตร ระยะทาง

219 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก   เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร - 1,575,000     - - - ถนนลาดยาง ประชาชนมีถนน กองช่าง
คอนกรีต ซอยหม่อนไหมสมเด็จฯ หมู่ที่ 14 ส้าหรับการคมนาคมที่  ระยะทาง 900 เมตร แอสฟลัทติ์กคอนกรีต เพื่อใช้ในการคมนาคม
บา้นหนองสมอ สะดวกและปลอดภัย  หนา 0.04  เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร  ระยะทาง 900 เมตร 
โดยท้าการปยูางแอสฟลัทติ์ก
คอนกรีตทบัผิวจราจรเดิม

220 กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อช่วยระบายน้้าไม่ให้ วางทอ่ระบายน้้า - - 1,950,000 - - วางทอ่ระบายน้้า ไม่มีน้้าทว่มขังผิว กองช่าง
ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ ทว่มขังผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก จราจร
ตะแกรงเหล็ก  ซอยเมืองทอง  หมู่ที่ 14 ขนาด Ø 0.60 เมตร ขนาด Ø 0.60 เมตร 

บา้นหนองสมอ พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ
ตะแกรงเหล็ก รวมระยะ ตะแกรงเหล็ก รวมระยะทาง 
ทางไม่น้อยกว่า 500 เมตร ไม่น้อยกว่า 500 เมตร

221 กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อช่วยระบายน้้าไม่ให้ วางทอ่ระบายน้้า - - - - 1,170,000 วางทอ่ระบายน้้า ไม่มีน้้าทว่มขังผิว กองช่าง
ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ ทว่มขังผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก จราจร
ตะแกรงเหล็ก  ซอยเจริญสุข  หมู่ที่ 14 ขนาด Ø 0.60 เมตร ขนาด Ø 0.60 เมตร 

บา้นหนองสมอ พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ
ตะแกรงเหล็ก รวมระยะ ตะแกรงเหล็ก รวมระยะ 
ทางไม่น้อยกว่า 300 เมตร ทางไม่น้อยกว่า 300 เมตร



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

222 กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อช่วยระบายน้้าไม่ให้ วางทอ่ระบายน้้า - - - 30,000 - วางทอ่ระบายน้้า ไม่มีน้้าทว่มขังผิว กองช่าง
ขนาด Ø 0.60 เมตร  หน้าร้านรวมแซ่บ ทว่มขังผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก จราจร
หมู่ที่ 14 บา้นหนองสมอ ขนาด Ø 0.60 เมตร ขนาด Ø 0.60 เมตร 

ระยะทาง 10 เมตร ระยะทาง 10 เมตร

223 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร - 1,240,000     - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยหลังวัดหนองขอนข้างโครงการหวัม้า ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 500 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
หมู่ที่ 15 บา้นหนองขอนเหนือ ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร 

224 ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 2,188,000 - - - - ถนนลาดยาง ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยไร่วิรัตน์ หมู่ที่ 15 บา้นหนองขอนเหนือ ส้าหรับการคมนาคมที่  และกว้าง 5.00 เมตร แอสฟลัทติ์กคอนกรีต เพื่อใช้ในการคมนาคม

สะดวกและปลอดภัย   ระยะทาง 1,250 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
 หนา 0.04 เมตร  และกว้าง 5.00 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อย   ระยะทาง 1,250 เมตร 
กว่า 6,250 ตารางเมตร
โดยท้าการปยูาง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต
ทบัผิวจราจรเดิม

225 ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 2,625,000 - - - - ถนนลาดยาง ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยพนูสุข  หมู่ที่ 15 บา้นหนองขอนเหนือ ส้าหรับการคมนาคมที่  และกว้าง 5.00 เมตร แอสฟลัทติ์กคอนกรีต เพื่อใช้ในการคมนาคม

สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 1,500 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนา 0.04 เมตร  และกว้าง 5.00 เมตร 



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ระยะทาง 1,500 เมตร 
 7,500 ตารางเมตร
โดยท้าการปยูาง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต
ทบัผิวจราจรเดิม

226 ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 2,153,000 - - - - ถนนลาดยาง ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยฉ่้าชื่น  หมู่ที่ 15 บา้นหนองขอนเหนือ ส้าหรับการคมนาคมที่  ระยะทาง 1,230 เมตร แอสฟลัทติ์กคอนกรีต เพื่อใช้ในการคมนาคม

สะดวกและปลอดภัย  หนา 0.04 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ระยะทาง 1,230 เมตร
 6,150 ตารางเมตร
โดยท้าการปยูาง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต
ทบัผิวจราจรเดิม

227 กอ่สร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต   เพื่อใหผิ้วจราจรกว้างขึ้น ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร - 930,000        - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนส้ญจรไปมา กองช่าง
เสริมเหล็ก  ซอยพนูสุข  หมู่ที่ 15  ระยะทาง 1,500 เมตร ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ได้สะดวกย่ิงขึ้น
บา้นหนองขอนเหนือ  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่  ระยะทาง 1,500 เมตร

เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
1,500 ตารางเมตร

228 กอ่สร้างฝายชะลอน้้าบริเวณตลาดนัด เพื่อชะลอความเร็วของน้้า จ้านวน  1 จดุ - - - 1,200,000      - จ้านวน  1 จดุ น้้าไม่ทว่มบา้นเรือน กองช่าง
หนองขอน หมู่ที่ 15 บา้นหนองขอนเหนือ ไม่ใหท้ว่มบา้นเรือนของ ของประชาชน

ประชาชน

229 กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อช่วยระบายน้้าไม่ให้ วางทอ่ระบายน้้า - 1,740,000     - - - วางทอ่ระบายน้้า ไม่มีน้้าทว่มขังผิว กองช่าง

ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ ทว่มขังผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก จราจร

ตะแกรงเหล็ก ซอยไร่วิรัตน์ หมู่ที่ 15 ขนาด Ø 0.40 เมตร ขนาด Ø 0.40 เมตร 

บา้นหนองขอนเหนือ พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ

ตะแกรงเหล็ก รวมระยะทาง ตะแกรงเหล็ก รวมระยะทาง 

ไม่น้อยกว่า 600 เมตร ไม่น้อยกว่า 600 เมตร



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
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หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

230 กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อช่วยระบายน้้าไม่ให้ วางทอ่ระบายน้้า - - 1,450,000 - - วางทอ่ระบายน้้า ไม่มีน้้าทว่มขังผิว กองช่าง

ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ ทว่มขังผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก จราจร

ตะแกรงเหล็ก ซอยฉ่้าชื่น หมู่ที่ 15 ขนาด Ø 0.40 เมตร ขนาด Ø 0.40 เมตร 

บา้นหนองขอนเหนือ พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ

ตะแกรงเหล็ก รวมระยะทาง ตะแกรงเหล็ก รวมระยะทาง 

ไม่น้อยกว่า 500 เมตร ไม่น้อยกว่า 500 เมตร

231 กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อช่วยระบายน้้าไม่ให้ วางทอ่ระบายน้้า - - - 1,950,000 - วางทอ่ระบายน้้า ไม่มีน้้าทว่มขังผิว กองช่าง
ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ ทว่มขังผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก จราจร
ตะแกรงเหล็ก ซอยพนูสุข 1 - 2  หมู่ที่ 15 ขนาด Ø 0.60 เมตร ขนาด Ø 0.60 เมตร 

บา้นหนองขอนเหนือ พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ
ตะแกรงเหล็ก รวมระยะทาง ตะแกรงเหล็ก รวมระยะ 
ไม่น้อยกว่า 500 เมตร ทางไม่น้อยกว่า 500 เมตร

232 งานขุดลอกทอ่น้้าทิ้ง  ซอยต้นไทร 1 เพื่อไม่ใหท้อ่อดุตันและ ขุดลอกทอ่น้้าทิ้งรวมระยะทาง - - - - 150,000 ขุดลอกทอ่น้้าทิ้งรวม ท้าใหน้้้าไหลได้สะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 15 บา้นหนองขอนเหนือ ท้าใหน้้้าไหลผ่านสะดวก ไม่น้อยกว่า 200 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า

200 เมตร

233 กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อช่วยระบายน้้าไม่ให้ วางทอ่ระบายน้้าคอนกรีต - - - 1,170,000 - วางทอ่ระบายน้้าคอนกรีต ไม่มีน้้าทว่มขังผิว กองช่าง
ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ ทว่มขังผิวจราจร เสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 เมตร เสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 จราจร
ตะแกรงเหล็ก ซอยวิรัตน์แยกโรงไฟฟา้ พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ เมตร พร้อมบอ่พกัและ

หมู่ที่ 15 บา้นหนองขอนเหนือ ตะแกรงเหล็กรวมระยะทาง ฝาปดิตะแกรงเหล็ก 
ไม่น้อยกว่า  300 เมตร รวมระยะทางไม่น้อยกว่า

 300 เมตร

234 กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อช่วยระบายน้้าไม่ให้ วางทอ่ระบายน้้า - 1,450,000     - - - วางทอ่ระบายน้้า ไม่มีน้้าทว่มขังผิว กองช่าง
ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ ทว่มขังผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก จราจร



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ตะแกรงเหล็ก  ซอยหลังวัดหนองขอน ขนาด Ø 0.40 เมตร ขนาด Ø 0.40 เมตร 

หมู่ที่ 15 บา้นหนองขอนเหนือ พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ
ตะแกรงเหล็ก รวมระยะ ตะแกรงเหล็ก รวมระยะ 
ทางไม่น้อยกว่า 500 เมตร ทางไม่น้อยกว่า 500 เมตร

235 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปา้เงิน เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - - 1,240,000      - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
หมู่ที่ 16 บา้นหนองตาแววพฒันา ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 500 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร 

236 ขยายผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต   เพื่อใหก้ว้างขึ้นและสัญจร ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร - 1,375,000     - - - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
ซอยหนองตาแวว หมู่ที่ 16 ไปมาได้สะดวกย่ิงขึ้น  ระยะทาง 2,500 เมตร แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ได้สะดวกย่ิงขึ้น
บา้นหนองตาแววพฒันา  หนา 0.05 เมตร ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไม่น้อย ระยะทาง 2,500 เมตร
กว่า 2,500 ตารางเมตร

237 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยมลเทยีน เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร 150,000 - -              - - ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนน กองช่าง
หมู่ที่ 16 บา้นหนองตาแวว ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง  4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 910 เมตร ระยะทาง 910 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

238 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุดใจ เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร 744,000 - - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง
( ต่อจากโครงการเดิม ) หมู่ที่ 16 ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
บา้นหนองตาแววพฒันา ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 300 เมตร ระยะทาง 300 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร 

239 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร 680,000 - - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

( ต่อจากโครงการเดิม ) หมู่ที่ 16 ถนนส้าหรับการคมนาคม กว้าง  4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
บา้นหนองตาแววพฒันา ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 250 เมตร ระยะทาง 250 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร 

240 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา้น เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  5.00 เมตร - 1,650,000 - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

นายเปล่ียว ( ต่อจากโครงการเดิม ) พร้อม  ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 500 เมตร กว้าง 5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

วางทอ่ระบายน้้า คสล. ขนาด Ø 0.60 ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย

เมตร จ้านวน 2 จดุ  หมู่ที่ 16 หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต พร้อมวางทอ่ คสล.

บา้นหนองตาแววพฒันา ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร จ้านวน 12 ทอ่น

พร้อมวางทอ่ คสล.

จ้านวน 12 ทอ่น

241 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่มเย็น เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  3.50 เมตร 651,000 - - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

หมู่ที่ 16 บา้นหนองตาแววพฒันา ถนนส้าหรับการคมนาคม ระยะทาง 300 เมตร กว้าง 3.50 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 300 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร 

242 ปรับปรุงภูมิทศัน์รอบสระหลวง  หมู่ที่ 16 เพื่อใหป้ระชาชนได้มี จ้านวน 1 แหง่ - - - 600,000 - จ้านวน 1 แหง่ ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง
บา้นหนองตาแววพฒันา พื้นที่ส้าหรับท้ากจิกรรม ออกก้าลังกายและท้า

และออกก้าลังกาย กจิกรรมร่วมกนั
243 กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อช่วยระบายน้้าไม่ให้ วางทอ่ระบายน้้า - - 7,020,000 - - วางทอ่ระบายน้้า ไม่มีน้้าทว่มขังผิว กองช่าง

ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ ทว่มขังผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก จราจร
ตะแกรงเหล็ก ซอยหนองตาแวว ( ต่อจาก ขนาด Ø 0.60 เมตร ขนาด Ø 0.60 เมตร 

โครงการเดิม )  หมู่ที่ 16 บา้นหนองตาแวว พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ
ตะแกรงเหล็ก รวมระยะทาง ตะแกรงเหล็ก รวมระยะทาง 



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พฒันาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ไม่น้อยกว่า 1,800 เมตร ไม่น้อยกว่า 1,800 เมตร























































































































2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยหน้าวัดวังโบสถ์ เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า - 650,000     - - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง

ถึงเขื อนยายลาว หมู่ที  2 บา้นวังโบสถ์ ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 1,700 เมตร ระยะทาง 1,700 เมตร ใช้อย่างทั วถึง
อย่างทั วถึง

2 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยเทียนชัยถึงฝาย เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า - - - - 250,000     ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง

ยายเซ้ียง หมู่ที  2 บา้นวังโบสถ์ ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 700 เมตร ระยะทาง 700 เมตร ใช้อย่างทั วถึง
อย่างทั วถึง

3 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยหลังวัด-ปา่สงวน เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า - - - 1,000,000   - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง

หมู่ที  2 บา้นวังโบสถ์ ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 2,000 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร ใช้อย่างทั วถึง
อย่างทั วถึง

4 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยคุ้มครอง หมู่ที  3 เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า 200,000 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง

บา้นหนองนกน้อย ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 500 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ใช้อย่างทั วถึง
อย่างทั วถึง

5 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอย11 หมู่ที  3 เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า - - 210,000     - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง

บา้นหนองนกน้อย ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 600 เมตร ระยะทาง 600 เมตร ใช้อย่างทั วถึง
อย่างทั วถึง

6 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยยายสุด หมู่ที  3 เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า 180,000     - - - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง

บา้นหนองนกน้อย ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 400 เมตร ระยะทาง 400 เมตร ใช้อย่างทั วถึง
อย่างทั วถึง

7 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยต้นไทร 3 หมู่ที  3 เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า - - 200,000     - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

องค์การบรหิารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

องค์การบรหิารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

บา้นหนองนกน้อย ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 500 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ใช้อย่างทั วถึง
อย่างทั วถึง

8 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยมะปราง หมู่ที  3 เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า - 150,000     - - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง

บา้นหนองนกน้อย ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 300 เมตร ระยะทาง 300 เมตร ใช้อย่างทั วถึง
อย่างทั วถึง

9 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยเจริญดี หมู่ที  3 เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า - - 450,000     - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
บา้นหนองนกน้อย ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 900 เมตร ระยะทาง 900 เมตร ใช้อย่างทั วถึง

อย่างทั วถึง

10 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยแสงธรรม หมู่ที  3 เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า - 600,000     - - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
บา้นหนองนกน้อย ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 1,500 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร ใช้อย่างทั วถึง

อย่างทั วถึง

11 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยต้นไทร หมู่ที  3 เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า - - 500,000     - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
บา้นหนองนกน้อย ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 1,100 เมตร ระยะทาง 1,100 เมตร ใช้อย่างทั วถึง

อย่างทั วถึง

12 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยแสงอรุณ หมู่ที  3 เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า - - - 150,000     - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
บา้นหนองนกน้อย ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 300 เมตร ระยะทาง 300 เมตร ใช้อย่างทั วถึง

อย่างทั วถึง



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

องค์การบรหิารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

13 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยตาสุข หมู่ที  4 เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า - - - - 400,000     ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
บา้นหนองตะเภา ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 800 เมตร ระยะทาง 800 เมตร ใช้อย่างทั วถึง

อย่างทั วถึง

14 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยเกตุสุข หมู่ที  4 เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า - - - 150,000     - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
บา้นหนองตะเภา ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 300 เมตร ระยะทาง 300 เมตร ใช้อย่างทั วถึง

อย่างทั วถึง

15 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยวรดี หมู่ที  4 เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า 180,000     - - - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
บา้นหนองตะเภา ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 400 เมตร ระยะทาง 400 เมตร ใช้อย่างทั วถึง

อย่างทั วถึง

16 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยต๊ังถาวรการ หมู่ที  4 เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า 200,000     - - - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
บา้นหนองตะเภา ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 500 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ใช้อย่างทั วถึง

อย่างทั วถึง

17 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยพรสวรรค์ 2 เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า 200,000     - - - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมู่ที  4 บา้นหนองตะเภา ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 500 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ใช้อย่างทั วถึง

อย่างทั วถึง

18 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยรุ่งโรจน์ เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า - 200,000     - - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมู่ที  4 บา้นหนองตะเภา ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 500 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ใช้อย่างทั วถึง

อย่างทั วถึง

19 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยพรสวรรค์ 4 เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า 180,000     - - - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมู่ที  4 บา้นหนองตะเภา ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 350 เมตร ระยะทาง 350 เมตร ใช้อย่างทั วถึง



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

องค์การบรหิารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

อย่างทั วถึง

20 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอย 4 เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า - - 120,000     - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมู่ที  5 บา้นหนองคร้า ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 250 เมตร ระยะทาง 250 เมตร ใช้อย่างทั วถึง

อย่างทั วถึง

21 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอย 10 เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า - 620,000     - - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมู่ที  5 บา้นหนองคร้า ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 1,600 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร ใช้อย่างทั วถึง

อย่างทั วถึง

22 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอย 11 เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า - - - 550,000     - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมู่ที  5 บา้นหนองคร้า ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 1,400 เมตร ระยะทาง 1,400 เมตร ใช้อย่างทั วถึง

อย่างทั วถึง

23 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยสารวัตรอาทร เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า - 150,000     - - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมู่ที  6 บา้นหนองซอ ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 300 เมตร ระยะทาง 300 เมตร ใช้อย่างทั วถึง

อย่างทั วถึง

24 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยกหุลาบ เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า - - 180,000     - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมู่ที  6 บา้นหนองซอ ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 350 เมตร ระยะทาง 350 เมตร ใช้อย่างทั วถึง

อย่างทั วถึง

25 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยชวาทอง เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า 520,000     - - - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02
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หมู่ที  6 บา้นหนองซอ ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 1,200 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร ใช้อย่างทั วถึง
อย่างทั วถึง

26 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยสามัคคีธรรม เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า - 500,000     - - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมู่ที  6 บา้นหนองซอ ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 1,100 เมตร ระยะทาง 1,100 เมตร ใช้อย่างทั วถึง

อย่างทั วถึง

27 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยเขานิล เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า 200,000     - - - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมู่ที  7 บา้นหนองเหยีง ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 500 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ใช้อย่างทั วถึง

อย่างทั วถึง

28 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยเนินตาเต๋ียม เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า - 150,000     - - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมู่ที  7 บา้นหนองเหยีง ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 300 เมตร ระยะทาง 300 เมตร ใช้อย่างทั วถึง

อย่างทั วถึง

29 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยแปะ๊อว้น แซ่กอ เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า - 150,000     - - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมู่ที  7 บา้นหนองเหยีง ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 300 เมตร ระยะทาง 300 เมตร ใช้อย่างทั วถึง

อย่างทั วถึง

30 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยผกาทิพย์ เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า - 80,000       - - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมู่ที  8 บา้นหนองเสือด่า ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 150 เมตร ระยะทาง 150 เมตร ใช้อย่างทั วถึง

อย่างทั วถึง

31 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยอ่านวยผล 3/1 เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า 80,000       - - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
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หมู่ที  9 บา้นขอนทอง ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 150 เมตร ระยะทาง 150 เมตร ใช้อย่างทั วถึง
อย่างทั วถึง

32 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยอ่านวยผล 4/1 เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า 80,000       - - - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมู่ที  9 บา้นขอนทอง ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 150 เมตร ระยะทาง 150 เมตร ใช้อย่างทั วถึง

อย่างทั วถึง

33 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยอ่านวยผล 4/2 เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า - 120,000     - - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมู่ที  9 บา้นขอนทอง ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 250 เมตร ระยะทาง 250 เมตร ใช้อย่างทั วถึง

อย่างทั วถึง

34 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยไร่แลนด์ 4 เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า - - 100,000     - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมู่ที  9 บา้นขอนทอง ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 200 เมตร ระยะทาง 200 เมตร ใช้อย่างทั วถึง

อย่างทั วถึง

35 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยแฉลบ เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า 150,000     - - - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง

หมู่ที  9 บา้นขอนทอง ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 300 เมตร ระยะทาง 300 เมตร ใช้อย่างทั วถึง
อย่างทั วถึง

36 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยศาลาโบราณ 2 เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า 100,000     - - - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมู่ที  9 บา้นขอนทอง ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 200 เมตร ระยะทาง 200 เมตร ใช้อย่างทั วถึง

อย่างทั วถึง

37 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอย 2/2 เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า - - - 230,000     - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
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หมู่ที  11 บา้นตอเกตุ ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 650 เมตร ระยะทาง 650 เมตร ใช้อย่างทั วถึง
อย่างทั วถึง

38 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอย 6 เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า - 150,000     - - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมู่ที  11 บา้นตอเกตุ ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 300 เมตร ระยะทาง 300 เมตร ใช้อย่างทั วถึง

อย่างทั วถึง

39 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอย 1 เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า 210,000     - - - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมู่ที  11 บา้นตอเกตุ ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 600 เมตร ระยะทาง 600 เมตร ใช้อย่างทั วถึง

อย่างทั วถึง

40 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยสระหลวง เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า - - 200,000     - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมู่ที  11 บา้นตอเกตุ ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 500 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ใช้อย่างทั วถึง

อย่างทั วถึง

41 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยหนองน้อย - วัด เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า - 470,000     - - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หว้ยสามพนันาม หมู่ที  12 บา้นสามพนันาม ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 1,000 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร ใช้อย่างทั วถึง

อย่างทั วถึง

42 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยคอกวัว เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า - - - 200,000     - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมู่ที  12 บา้นสามพนันาม ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 500 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ใช้อย่างทั วถึง

อย่างทั วถึง

43 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยลุงเจยีม เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า - 200,000     - - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
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หมู่ที  12 บา้นสามพนันาม ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 500 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ใช้อย่างทั วถึง
อย่างทั วถึง

44 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยยาใจ เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า 100,000     - - - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมู่ที  13 บา้นโชคพฒันา ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 200 เมตร ระยะทาง 200 เมตร ใช้อย่างทั วถึง

อย่างทั วถึง

45 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยโชคพฒันา 1 เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า 100,000     - - - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมู่ที  13 บา้นโชคพฒันา ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 200 เมตร ระยะทาง 200 เมตร ใช้อย่างทั วถึง

อย่างทั วถึง

46 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยร่วมพฒันา เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า - 100,000     - - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมู่ที  13 บา้นโชคพฒันา ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 200 เมตร ระยะทาง 200 เมตร ใช้อย่างทั วถึง

อย่างทั วถึง

47 เพิ มขนาดหม้อแปลงไฟฟา้ ซอยเลียบ เพื อปอ้งกนัและแกไ้ข จ่านวน 1 แหง่ - - 300,000     - - จ่านวน 1 แหง่ กระแสไฟฟา้ไม่ตก กองช่าง
สายหวัหนิ - หนองพลับ  หมู่ที  13 ปญัหากระแสไฟฟา้ตก ในครัวเรือนบา้นพกั
 บา้นโชคพฒันา อาศัย

48 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยเจริญสุข เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า - - 200,000     - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมู่ที  14 บา้นหนองสมอ ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 500 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ใช้อย่างทั วถึง

อย่างทั วถึง

49 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยพาเพลิน เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า - 150,000     - - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมู่ที  14 บา้นหนองสมอ ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 300 เมตร ระยะทาง 300 เมตร ใช้อย่างทั วถึง



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

องค์การบรหิารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

อย่างทั วถึง

50 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยเจริญ เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า 180,000     - - - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมู่ที  15 บา้นหนองขอนเหนือ ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 400 เมตร ระยะทาง 400 เมตร ใช้อย่างทั วถึง

อย่างทั วถึง

51 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอยหนองตาแวว - เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า - - 200,000     - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
บา้นนายเย้ิม ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 500 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ใช้อย่างทั วถึง
หมู่ที  16 บา้นหนองตาแววพฒันา อย่างทั วถึง

52 ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ซอย 1 เพื อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า 180,000     - -            - - ขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมู่ที  16 บา้นหนองตาแววพฒันา ได้มีไฟฟา้ในครัวเรือน ระยะทาง 350 เมตร ระยะทาง 350 เมตร ใช้อย่างทั วถึง

อย่างทั วถึง



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

องค์การบรหิารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค
ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

องค์การบรหิารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แผนงานพาณิชย์

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขยายเขตประปา  ซอยแผ่นดินธรรม  เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ขยายเขตประปา 140,000    ขยายเขตประปา ประชาชนมีน ้าใช้เพื่อ กองช่าง

แผ่นดินทอง หมู่ที่ 2 บา้นวังโบสถ์ น ้าประปาใช้ในการ ขนาด Ø 2  นิ ว ขนาด Ø 2  นิ ว อุปโภคและบริโภค
อุปโภคบริโภค ระยะทาง 600 เมตร ระยะทาง 600 เมตร

2 ขยายเขตประปา  ซอยวังโบสถ์ เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ขยายเขตประปา 700,000    ขยายเขตประปา ประชาชนมีน ้าใช้เพื่อ กองช่าง

หมู่ที่ 2 บา้นวังโบสถ์ น ้าประปาใช้ในการ ขนาด Ø 2 นิ ว ขนาด Ø 2 นิ ว อุปโภคและบริโภค
อุปโภคบริโภค ระยะทาง 2,000 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร

3 ขยายเขตประปา  ซอยคุ้มครอง เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ขยายเขตประปา 160,000    ขยายเขตประปา ประชาชนมีน ้าใช้เพื่อ กองช่าง

หมู่ที่ 3 บา้นหนองนกน้อย น ้าประปาใช้ในการ ขนาด Ø 2  นิ ว ขนาด Ø 2  นิ ว อุปโภคและบริโภค
อุปโภคบริโภค ระยะทาง 800 เมตร ระยะทาง 800 เมตร

4 ขยายเขตประปา  ซอยยายสุด เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ขยายเขตประปา 130,000    ขยายเขตประปา ประชาชนมีน ้าใช้เพื่อ กองช่าง

หมู่ที่ 3 บา้นหนองนกน้อย น ้าประปาใช้ในการ ขนาด Ø 2  นิ ว ขนาด Ø 2  นิ ว อุปโภคและบริโภค
อุปโภคบริโภค ระยะทาง 500 เมตร ระยะทาง 500 เมตร

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

องค์การบรหิารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แผนงานพาณิชย์

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

องค์การบรหิารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

5 ขยายเขตประปา ซอยเจริญดี 2 เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ขยายเขตประปา 70,000     ขยายเขตประปา ประชาชนมีน ้าใช้เพื่อ กองช่าง

หมู่ที่ 3 บา้นหนองนกน้อย น ้าประปาใช้ในการ ขนาด Ø 2  นิ ว ขนาด Ø 2  นิ ว อุปโภคและบริโภค
อุปโภคบริโภค ระยะทาง 200 เมตร ระยะทาง 200 เมตร

6 ขยายเขตประปา  ซอยผู้ช่วยน้อย เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ขยายเขตประปา 100,000    - ขยายเขตประปา ประชาชนมีน ้าใช้เพื่อ กองช่าง

หมู่ที่ 4 บา้นหนองตะเภา น ้าประปาใช้ในการ ขนาด Ø 2  นิ ว ขนาด Ø 2  นิ ว อุปโภคและบริโภค
อุปโภคบริโภค ระยะทาง 300 เมตร ระยะทาง 300 เมตร

7 ขยายเขตประปา  ซอยพรสวรรค์ 2 เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ขยายเขตประปา - 130,000    ขยายเขตประปา ประชาชนมีน ้าใช้เพื่อ กองช่าง

หมู่ที่ 4 บา้นหนองตะเภา น ้าประปาใช้ในการ ขนาด Ø 2  นิ ว ขนาด Ø 2  นิ ว อุปโภคและบริโภค
อุปโภคบริโภค ระยะทาง 500 เมตร ระยะทาง 500 เมตร

8 ขยายเขตประปา  ซอยพรสวรรค์ 3 เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ขยายเขตประปา 75,000     ขยายเขตประปา ประชาชนมีน ้าใช้เพื่อ กองช่าง

หมู่ที่ 4 บา้นหนองตะเภา น ้าประปาใช้ในการ ขนาด Ø 2  นิ ว ขนาด Ø 2  นิ ว อุปโภคและบริโภค
อุปโภคบริโภค ระยะทาง 220 เมตร ระยะทาง 220 เมตร



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แผนงานพาณิชย์

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

องค์การบรหิารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

9 ขยายเขตประปา  ซอยข้างอนามัย เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ขยายเขตประปา 110,000    - - - - ขยายเขตประปา ประชาชนมีน ้าใช้เพื่อ กองช่าง

หมู่ที่ 4 บา้นหนองตะเภา น ้าประปาใช้ในการ ขนาด Ø 2  นิ ว ขนาด Ø 2  นิ ว อุปโภคและบริโภค
อุปโภคบริโภค ระยะทาง 310 เมตร ระยะทาง 310 เมตร

10 ขยายเขตประปา  ซอยพรสวรรค์  เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ขยายเขตประปา - 260,000    - - ขยายเขตประปา ประชาชนมีน ้าใช้เพื่อ กองช่าง

หมู่ที่ 4 บา้นหนองตะเภา น ้าประปาใช้ในการ ขนาด Ø 2  นิ ว ขนาด Ø 2  นิ ว อุปโภคและบริโภค
อุปโภคบริโภค ระยะทาง 1,000 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร

11 ขยายเขตประปา  ซอยเกตุสุข เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ขยายเขตประปา - - 100,000    - ขยายเขตประปา ประชาชนมีน ้าใช้เพื่อ กองช่าง

หมู่ที่ 4 บา้นหนองตะเภา น ้าประปาใช้ในการ ขนาด Ø 2  นิ ว ขนาด Ø 2  นิ ว อุปโภคและบริโภค
อุปโภคบริโภค ระยะทาง 300 เมตร ระยะทาง 300 เมตร

12 ขยายเขตประปา  ซอยสุขเปล่ง 2 เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ขยายเขตประปา 100,000    ขยายเขตประปา ประชาชนมีน ้าใช้เพื่อ กองช่าง

หมู่ที่ 7 บา้นหนองเหยีง น ้าประปาใช้ในการ ขนาด Ø 2  นิ ว ขนาด Ø 2  นิ ว อุปโภคและบริโภค
อุปโภคบริโภค ระยะทาง 300 เมตร ระยะทาง 300 เมตร



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แผนงานพาณิชย์

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

องค์การบรหิารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

13 ขยายเขตประปา  ซอยพอเพยีง เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ขยายเขตประปา - 70,000     - - - ขยายเขตประปา ประชาชนมีน ้าใช้เพื่อ กองช่าง

หมู่ที่ 13 บา้นโชคพฒันา น ้าประปาใช้ในการ ขนาด Ø 2  นิ ว ขนาด Ø 2  นิ ว อุปโภคและบริโภค
อุปโภคบริโภค ระยะทาง 200 เมตร ระยะทาง 200 เมตร

14 ขยายเขตประปา  ซอยภู่ระหงษ์ เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ขยายเขตประปา - - 120,000    - - ขยายเขตประปา ประชาชนมีน ้าใช้เพื่อ กองช่าง

หมู่ที่ 13 บา้นโชคพฒันา น ้าประปาใช้ในการ ขนาด Ø 2  นิ ว ขนาด Ø 2  นิ ว อุปโภคและบริโภค
อุปโภคบริโภค ระยะทาง 400 เมตร ระยะทาง 400 เมตร



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แผนงานพาณิชย์

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

องค์การบรหิารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

15 ก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญและถังกรองสนิม เพื่อใหป้ระชาชนได้มี หอถังทรงแชมเปญ - - - 850,000    - หอถังทรงแชมเปญ ประชาชนมีน ้าใช้เพื่อ กองช่าง

เหล็กพร้อมเจาะบอ่บาดาล ซอยปา่สงวน น ้าประปาใช้ในการ พร้อมติดตั งอุปกรณ์ พร้อมติดตั งอุปกรณ์ อุปโภคและบริโภค

หมู่ที่ 2 บา้นวังโบสถ์ อุปโภคบริโภค ขนาดความจุ 20 ขนาดความจุ 20 

ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตร 

สูง 20 เมตร และถัง สูง 20 เมตร และถัง

กรองสนิมเหล็ก ติดตั ง กรองสนิมเหล็ก ติดตั ง

เคร่ืองสูบน ้าไฟฟา้แบบ เคร่ืองสูบน ้าไฟฟา้แบบ

มอเตอร์จมใต้น ้า ขนาด มอเตอร์จมใต้น ้า ขนาด 

2 แรงม้า 220 V.AC. 2 แรงม้า 220 V.AC. 

พร้อมตู้คอนโทรลและ พร้อมตู้คอนโทรลและ 

อุปกรณ์ พร้อมบอ่บาดาล อุปกรณ์ พร้อมบอ่บาดาล

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

6 นิ ว 6 นิ ว



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แผนงานพาณิชย์

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

องค์การบรหิารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

16 ก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญ  พร้อมติดตั ง เพื่อใหป้ระชาชนได้มี หอถังทรงแชมเปญ 700,000    หอถังทรงแชมเปญ ประชาชนมีน ้าใช้เพื่อ กองช่าง

อุปกรณ์  ซอยลุงเจียม  หมู่ที่ 3                      น ้าประปาใช้ในการ พร้อมติดตั งอุปกรณ์ พร้อมติดตั งอุปกรณ์ อุปโภคและบริโภค

บา้นหนองนกน้อย อุปโภคบริโภค ขนาดความจุ 20 ขนาดความจุ 20 

ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตร 

สูง 20 เมตร และถัง สูง 20 เมตร และถัง

กรองสนิมเหล็ก ติดตั ง กรองสนิมเหล็ก ติดตั ง

เคร่ืองสูบน ้าไฟฟา้แบบ เคร่ืองสูบน ้าไฟฟา้แบบ

มอเตอร์จมใต้น ้า ขนาด มอเตอร์จมใต้น ้า ขนาด 

2 แรงม้า 220 V.AC. 2 แรงม้า 220 V.AC. 

พร้อมตู้คอนโทรล พร้อมตู้คอนโทรล 

และอุปกรณ์ และอุปกรณ์

จ้านวน 1 ถัง จ้านวน 1 ถัง



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แผนงานพาณิชย์

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

องค์การบรหิารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

17 ก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญและถังกรองสนิม เพื่อใหป้ระชาชนได้มี หอถังทรงแชมเปญ 850,000    - - - - หอถังทรงแชมเปญ ประชาชนมีน ้าใช้เพื่อ กองช่าง

เหล็ก พร้อมเจาะบอ่บาดาล ซอยหนองหมี น ้าประปาใช้ในการ พร้อมติดตั งอุปกรณ์ พร้อมติดตั งอุปกรณ์ อุปโภคและบริโภค

หมู่ที่ 4 บา้นหนองตะเภา อุปโภคบริโภค ขนาดความจุ 20 ขนาดความจุ 20 

ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตร 

สูง 20 เมตร และถัง สูง 20 เมตร และถัง

กรองสนิมเหล็ก ติดตั ง กรองสนิมเหล็ก ติดตั ง

เคร่ืองสูบน ้าไฟฟา้แบบ เคร่ืองสูบน ้าไฟฟา้แบบ

มอเตอร์จมใต้น ้า ขนาด มอเตอร์จมใต้น ้า ขนาด 

2 แรงม้า 220 V.AC. 2 แรงม้า 220 V.AC. 

พร้อมตู้คอนโทรลและ พร้อมตู้คอนโทรลและ 

อุปกรณ์ พร้อมบอ่บาดาล อุปกรณ์ พร้อมบอ่บาดาล

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

6 นิ ว 6 นิ ว



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แผนงานพาณิชย์

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

องค์การบรหิารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

18 เจะบอ่บาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ ว เพื่อใหป้ระชาชนได้มี บอ่บาดาลขนาดเส้นผ่า 200,000    - - - - บอ่บาดาลขนาดเส้นผ่า ประชาชนมีน ้าใช้เพื่อ กองช่าง

พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าไฟฟา้แบบมอเตอร์ น ้าประปาใช้ในการ ศูนย์กลาง 6 นิ ว พร้อม ศูนย์กลาง 6 นิ ว พร้อม อุปโภคและบริโภค

จมใต้น ้า ขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ อุปโภคบริโภค ติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบ ติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบ

ซอยต๊ังถาวรการ หมู่ที่ 4 บา้นหนองตะเภา มอเตอร์จมใต้น ้าขนาด มอเตอร์จมใต้น ้าขนาด

2 แรงม้า 220 V.AC.  2 แรงม้า 220 V.AC. 

พร้อมตู้คอนโทรลและ พร้อมตู้คอนโทรลและ 

อุปกรณ์ อุปกรณ์



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แผนงานพาณิชย์

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

องค์การบรหิารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

19 ก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญและถังกรองสนิม เพื่อใหป้ระชาชนได้มี หอถังทรงแชมเปญ - - 850,000    - - หอถังทรงแชมเปญ ประชาชนมีน ้าใช้เพื่อ กองช่าง

เหล็ก พร้อมเจาะบอ่บาดาล ซอยไร่แลนด์ น ้าประปาใช้ในการ พร้อมติดตั งอุปกรณ์ พร้อมติดตั งอุปกรณ์ อุปโภคและบริโภค

หมู่ที่ 8 บา้นหนองเสือด้า อุปโภคบริโภค ขนาดความจุ 20 ขนาดความจุ 20 

ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตร 

สูง 20 เมตร และถัง สูง 20 เมตร และถัง

กรองสนิมเหล็ก ติดตั ง กรองสนิมเหล็ก ติดตั ง

เคร่ืองสูบน ้าไฟฟา้แบบ เคร่ืองสูบน ้าไฟฟา้แบบ

มอเตอร์จมใต้น ้า ขนาด มอเตอร์จมใต้น ้า ขนาด 

2 แรงม้า 220 V.AC. 2 แรงม้า 220 V.AC. 

พร้อมตู้คอนโทรลและ พร้อมตู้คอนโทรลและ 

อุปกรณ์ พร้อมบอ่บาดาล อุปกรณ์ พร้อมบอ่บาดาล

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

6 นิ ว 6 นิ ว



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แผนงานพาณิชย์

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

องค์การบรหิารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

20 ก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญและถังกรองสนิม เพื่อใหป้ระชาชนได้มี หอถังทรงแชมเปญ - 850,000    - - - หอถังทรงแชมเปญ ประชาชนมีน ้าใช้เพื่อ กองช่าง

เหล็กพร้อมเจาะบอ่บาดาล ซอยส้าราญรักษ์ น ้าประปาใช้ในการ พร้อมติดตั งอุปกรณ์ พร้อมติดตั งอุปกรณ์ อุปโภคและบริโภค

หมู่ที่ 8 บา้นหนองเสือด้า อุปโภคบริโภค ขนาดความจุ 20 ขนาดความจุ 20 

ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตร 

สูง 20 เมตร และถัง สูง 20 เมตร และถัง

กรองสนิมเหล็ก ติดตั ง กรองสนิมเหล็ก ติดตั ง

เคร่ืองสูบน ้าไฟฟา้แบบ เคร่ืองสูบน ้าไฟฟา้แบบ

มอเตอร์จมใต้น ้า ขนาด มอเตอร์จมใต้น ้า ขนาด 

2 แรงม้า 220 V.AC. 2 แรงม้า 220 V.AC. 

พร้อมตู้คอนโทรลและ พร้อมตู้คอนโทรลและ 

อุปกรณ์ พร้อมบอ่บาดาล อุปกรณ์ พร้อมบอ่บาดาล

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

6 นิ ว 6 นิ ว



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แผนงานพาณิชย์

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

องค์การบรหิารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

21 ก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญและถังกรองสนิม เพื่อใหป้ระชาชนได้มี หอถังทรงแชมเปญ - 850,000    - - - หอถังทรงแชมเปญ ประชาชนมีน ้าใช้เพื่อ กองช่าง

เหล็กพร้อมเจาะบอ่บาดาล บริเวณข้างศาลา น ้าประปาใช้ในการ พร้อมติดตั งอุปกรณ์ พร้อมติดตั งอุปกรณ์ อุปโภคและบริโภค

กลางหมู่บา้น หมู่ที่ 11 บา้นตอเกตุ อุปโภคบริโภค ขนาดความจุ 20 ขนาดความจุ 20 

ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตร 

สูง 20 เมตร และถัง สูง 20 เมตร และถัง

กรองสนิมเหล็ก ติดตั ง กรองสนิมเหล็ก ติดตั ง

เคร่ืองสูบน ้าไฟฟา้แบบ เคร่ืองสูบน ้าไฟฟา้แบบ

มอเตอร์จมใต้น ้า ขนาด มอเตอร์จมใต้น ้า ขนาด 

2 แรงม้า 220 V.AC. 2 แรงม้า 220 V.AC. 

พร้อมตู้คอนโทรลและ พร้อมตู้คอนโทรลและ 

อุปกรณ์ พร้อมบอ่บาดาล อุปกรณ์ พร้อมบอ่บาดาล

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

6 นิ ว 6 นิ ว



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แผนงานพาณิชย์

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

องค์การบรหิารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

22 ก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญและถังกรองสนิม เพื่อใหป้ระชาชนได้มี หอถังทรงแชมเปญ 850,000    - - - - หอถังทรงแชมเปญ ประชาชนมีน ้าใช้เพื่อ กองช่าง

เหล็กพร้อมเจาะบอ่บาดาลบริเวณที่ของ น ้าประปาใช้ในการ พร้อมติดตั งอุปกรณ์ พร้อมติดตั งอุปกรณ์ อุปโภคและบริโภค

เอกชน หมู่ที่ 11 บา้นตอเกตุ อุปโภคบริโภค ขนาดความจุ 20 ขนาดความจุ 20 

ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตร 

สูง 20 เมตร และถัง สูง 20 เมตร และถัง

กรองสนิมเหล็ก ติดตั ง กรองสนิมเหล็ก ติดตั ง

เคร่ืองสูบน ้าไฟฟา้แบบ เคร่ืองสูบน ้าไฟฟา้แบบ

มอเตอร์จมใต้น ้า ขนาด มอเตอร์จมใต้น ้า ขนาด 

2 แรงม้า 220 V.AC. 2 แรงม้า 220 V.AC. 

พร้อมตู้คอนโทรลและ พร้อมตู้คอนโทรลและ 

อุปกรณ์ พร้อมบอ่บาดาล อุปกรณ์ พร้อมบอ่บาดาล

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

6 นิ ว 6 นิ ว



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แผนงานพาณิชย์

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

องค์การบรหิารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

23 ก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญและถังกรองสนิม เพื่อใหป้ระชาชนได้มี หอถังทรงแชมเปญ 850,000    - - - - หอถังทรงแชมเปญ ประชาชนมีน ้าใช้เพื่อ กองช่าง

เหล็กพร้อมเจาะบอ่บาดาล  ซอยโชคพฒันา น ้าประปาใช้ในการ พร้อมติดตั งอุปกรณ์ พร้อมติดตั งอุปกรณ์ อุปโภคและบริโภค

หมู่ที่ 13 บา้นโชคพฒันา อุปโภคบริโภค ขนาดความจุ 20 ขนาดความจุ 20 

ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตร 

สูง 20 เมตร และถัง สูง 20 เมตร และถัง

กรองสนิมเหล็ก ติดตั ง กรองสนิมเหล็ก ติดตั ง

เคร่ืองสูบน ้าไฟฟา้แบบ เคร่ืองสูบน ้าไฟฟา้แบบ

มอเตอร์จมใต้น ้า ขนาด มอเตอร์จมใต้น ้า ขนาด 

2 แรงม้า 220 V.AC. 2 แรงม้า 220 V.AC. 

พร้อมตู้คอนโทรลและ พร้อมตู้คอนโทรลและ 

อุปกรณ์ พร้อมบอ่บาดาล อุปกรณ์ พร้อมบอ่บาดาล

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

6 นิ ว 6 นิ ว



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แผนงานพาณิชย์

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

องค์การบรหิารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

24 ก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญและถังกรองสนิม เพื่อใหป้ระชาชนได้มี หอถังทรงแชมเปญ 850,000    หอถังทรงแชมเปญ ประชาชนมีน ้าใช้เพื่อ กองช่าง

เหล็กพร้อมเจาะบอ่บาดาล  ซอยพอเพยีง น ้าประปาใช้ในการ พร้อมติดตั งอุปกรณ์ พร้อมติดตั งอุปกรณ์ อุปโภคและบริโภค

หมู่ที่ 13 บา้นโชคพฒันา อุปโภคบริโภค ขนาดความจุ 20 ขนาดความจุ 20 

ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตร 

สูง 20 เมตร และถัง สูง 20 เมตร และถัง

กรองสนิมเหล็ก ติดตั ง กรองสนิมเหล็ก ติดตั ง

เคร่ืองสูบน ้าไฟฟา้แบบ เคร่ืองสูบน ้าไฟฟา้แบบ

มอเตอร์จมใต้น ้า ขนาด มอเตอร์จมใต้น ้า ขนาด 

2 แรงม้า 220 V.AC. 2 แรงม้า 220 V.AC. 

พร้อมตู้คอนโทรลและ พร้อมตู้คอนโทรลและ 

อุปกรณ์ พร้อมบอ่บาดาล อุปกรณ์ พร้อมบอ่บาดาล

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

6 นิ ว 6 นิ ว



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แผนงานพาณิชย์

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

องค์การบรหิารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

25 ก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญและถังกรองสนิม เพื่อใหป้ระชาชนได้มี หอถังทรงแชมเปญ 850,000    หอถังทรงแชมเปญ ประชาชนมีน ้าใช้เพื่อ กองช่าง

เหล็กพร้อมเจาะบอ่บาดาล ซอยพลประเสริฐ น ้าประปาใช้ในการ พร้อมติดตั งอุปกรณ์ พร้อมติดตั งอุปกรณ์ อุปโภคและบริโภค

หมู่ที่ 13 บา้นโชคพฒันา อุปโภคบริโภค ขนาดความจุ 20 ขนาดความจุ 20 

ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตร 

สูง 20 เมตร และถัง สูง 20 เมตร และถัง

กรองสนิมเหล็ก ติดตั ง กรองสนิมเหล็ก ติดตั ง

เคร่ืองสูบน ้าไฟฟา้แบบ เคร่ืองสูบน ้าไฟฟา้แบบ

มอเตอร์จมใต้น ้า ขนาด มอเตอร์จมใต้น ้า ขนาด 

2 แรงม้า 220 V.AC. 2 แรงม้า 220 V.AC. 

พร้อมตู้คอนโทรลและ พร้อมตู้คอนโทรลและ 

อุปกรณ์ พร้อมบอ่บาดาล อุปกรณ์ พร้อมบอ่บาดาล

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

6 นิ ว 6 นิ ว



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แผนงานพาณิชย์

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

องค์การบรหิารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

26 เจะบอ่บาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ ว เพื่อใหป้ระชาชนได้มี บอ่บาดาลขนาดเส้นผ่า 200,000    บอ่บาดาลขนาดเส้นผ่า ประชาชนมีน ้าใช้เพื่อ กองช่าง

พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าไฟฟา้แบบมอเตอร์ น ้าประปาใช้ในการ ศูนย์กลาง 6 นิ ว พร้อม ศูนย์กลาง 6 นิ ว พร้อม อุปโภคและบริโภค

จมใต้น ้า ขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ อุปโภคบริโภค ติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบ ติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบ

บริเวณสระหนองปนืล่ัน  หมู่ที่ 13  มอเตอร์จมใต้น ้าขนาด มอเตอร์จมใต้น ้าขนาด

บา้นโชคพฒันา 2 แรงม้า 220 V.AC. 2 แรงม้า 220 V.AC. 

พร้อมตู้คอนโทรลและ พร้อมตู้คอนโทรลและ 

อุปกรณ์ อุปกรณ์

27 เจะบอ่บาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ ว เพื่อใหป้ระชาชนได้มี บอ่บาดาลขนาดเส้นผ่า 250,000    - - - - บอ่บาดาลขนาดเส้นผ่า ประชาชนมีน ้าใช้เพื่อ กองช่าง

พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าไฟฟา้แบบมอเตอร์ น ้าประปาใช้ในการ ศูนย์กลาง 6 นิ ว พร้อม ศูนย์กลาง 6 นิ ว พร้อม อุปโภคและบริโภค

จมใต้น ้า ขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ อุปโภคบริโภค ติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบ ติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบ

ซอยร่วมพฒันา  หมู่ที่ 13 บา้นโชคพฒันา มอเตอร์จมใต้น ้าขนาด มอเตอร์จมใต้น ้าขนาด

2 แรงม้า 220 V.AC. 2 แรงม้า 220 V.AC. 

พร้อมตู้คอนโทรลและ พร้อมตู้คอนโทรลและ 

อุปกรณ์ อุปกรณ์



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แผนงานพาณิชย์

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

องค์การบรหิารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

28 ก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญและถังกรองสนิม เพื่อใหป้ระชาชนได้มี หอถังทรงแชมเปญ 850,000    หอถังทรงแชมเปญ ประชาชนมีน ้าใช้เพื่อ กองช่าง

เหล็กพร้อมเจาะบอ่บาดาล ซอย1 น ้าประปาใช้ในการ พร้อมติดตั งอุปกรณ์ พร้อมติดตั งอุปกรณ์ อุปโภคและบริโภค

 หนองตาแวว หมู่ที่ 16 บา้นหนองตาแวว อุปโภคบริโภค ขนาดความจุ 20 ขนาดความจุ 20 

พฒันา ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตร 

สูง 20 เมตร และถัง สูง 20 เมตร และถัง

กรองสนิมเหล็ก ติดตั ง กรองสนิมเหล็ก ติดตั ง

เคร่ืองสูบน ้าไฟฟา้แบบ เคร่ืองสูบน ้าไฟฟา้แบบ

มอเตอร์จมใต้น ้า ขนาด มอเตอร์จมใต้น ้า ขนาด 

2 แรงม้า 220 V.AC. 2 แรงม้า 220 V.AC. 

พร้อมตู้คอนโทรลและ พร้อมตู้คอนโทรลและ 

อุปกรณ์ พร้อมบอ่บาดาล อุปกรณ์ พร้อมบอ่บาดาล

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

6 นิ ว 6 นิ ว



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แผนงานพาณิชย์

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

องค์การบรหิารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตรท์ี่ 4 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมอืงการบรหิาร

แผนงานบรหิารงานทั่วไป

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษี *เพือ่ปรับปรุงข้อมูลแผนที ่ ข้อมูลแผนทีภ่าษแีละ 300,000 400,000 400,000 500,000 500,000 การปฏิบติังาน *ทอ้งถิ่นมีการ กองคลัง

และทะเบยีนทรัพย์สิน ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน ทะเบยีนทรัพย์สินเปน็ มีประสิทธิภาพ จดัเกบ็รายได้

*เพือ่ใช้เปน็ฐานข้อมูลใน ปจัจบุนัสามารถใช้เปน็ ร้อยละ 80 อย่างถูกต้อง 

การจดัเกบ็ภาษทีอ้งถิ่น เคร่ืองมือในการจดัเกบ็ และเปน็ธรรม

ภาษทีอ้งถิ่นได้

2 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ *เพือ่เสริมสร้างความรู้และ ผู้มีหน้าทีช่ าระภาษี 50,000 400,000 50,000 50,000 50,000 การปฏิบติังาน *ทอ้งถิ่นมีการจดัเกบ็ กองคลัง

การจดัเกบ็รายได้ ความเข้าใจเกีย่วกบัภาษี ผู้น าชุมชน ตลอดจนผู้ มีประสิทธิภาพ รายได้อย่างถูกต้อง

ทอ้งถิ่น ปฏิบติังาน มีความรู้ ร้อยละ 80 และเปน็ธรรม

*เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน และเข้าใจเกีย่วกบั *ลดปญัหา

การจดัเกบ็ภาษทีอ้งถิ่น ภาษทีีท่อ้งถิ่นจดัเกบ็

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

องค์การบรหิารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจงัหวัด

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตรท์ี่ 4 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมอืงการบรหิาร

แผนงานบรหิารงานทั่วไป

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

องค์การบรหิารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

3 โครงการเพิม่พนูความรู้ เพือ่เพิม่พนูความรู้ ผู้บริหาร สมาชิกสภา 400,000 400,000 400,000 400,000 การปฏิบติังาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ส านักปลัด
พฒันาทกัษะและพฒันา ความสามารถในการท างาน องค์การบริหารส่วนต าบล มีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบล

ศักยภาพการปฏิบติังาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้น าชุมชนและบคุคลากร ร้อยละ 80 ผู้น าชุมชนและบคุคลากร

ของผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าชุมชนและบคุคลากร หนิเหล็กไฟ หนิเหล็กไฟ  สามารถ

ผู้น าชุมชน และบคุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบล น าความรู้ประสบการณ์

องค์การบริหารส่วนต าบล หนิเหล็กไฟ มาประยุกต์ใช้ในการ

หนิเหล็กไฟ ท างาน







2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ ผ 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

ยทุธศาสตร์ที่  4  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น เพื่อให้ประชาชนที่มารับ ขนาดกว้าง  11.50 เมตร 3,272,000  อาคาร คสล. 2 ชั้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

 ( กองช่าง ) บริการติดต่อราชการได้ ยาว 21.10 เมตร ขนาดกว้าง 11.50 เมตร ความสะดวก

อบต.หินเหล็กไฟ รับความสะดวก จ านวน 1 หลัง ยาว 21.10 เมตร ในการมาติดต่อ

ราชการ

2 จดัท าป้ายชื่อซอยถนน เพื่อให้ประชาชนรู้จกั จ านวน  50 ป้าย - - - - 100,000    จ านวน  50 ป้าย ประชาชนภายใน กองช่าง

ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 10 ชื่อซอยถนนภายใน หมู่บ้านได้รู้จกั

บ้านหนองขอนใต้ หมูบ้าน ซอยชื่อถนน

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา

                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

                  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ ผ 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

ยทุธศาสตร์ที่  4  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ปรับปรุงต่อเติมอาคาร เพื่อให้ประชาชนที่มารับ จ านวน 1 แห่ง 750,000   - จ านวน 1 แห่ง ประชาชนได้รับ กองชา่ง

ห้องกองช่าง บริการติดต่อราชการได้ ความสะดวกในการมา
รับความสะดวก ติดต่อราชการ

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา

                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

                  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ ผ 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

ยทุธศาสตร์ที่  4  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ปรับปรุง/ต่อเติม อาคารห้อง เพื่อให้มีสถานที่ออก ปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร 300,000 ร้อยละของผู้รับการ มีสถานที่ กอง

ส่งเสริมสุขภาพ ก าลังกายที่เพยีงพอ ห้องส่งเสริมสุขภาพ บริการได้รับ ส่งเสริมสุขภาพ สาธาณสุขฯ

( กองสาธารณสุขฯ ) ไม่คับแคบแออดั 1 แห่ง ความพงึพอใจ ออกก าลังกาย

ที่เหมาะสม 

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา

                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

                  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ ผ 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยทุธศาสตร์ที่  5  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมการจดัการ เพื่อให้ประชาชนสามารถ 1.ด าเนินการในระดับ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ครัวเรือนที่เข้าอบรม กองส่งเสริม

ขยะอนิทรีย์ในครัวเรือน จดัการขยะอนิทรีย์ใน หมู่บ้านจ านวน 2หมู่บ้านต่อปี สามารถจดัการ สามารถลดขยะอนิทรีย์ การเกษตร

ครัวเรือนเป็นการช่วยลด 2. จ านวนผู้เข้าอบรม อนิทรีย์ใน ได้จากต้นทาง 

ขยะต้นทาง หมู่บ้านละ 30 คน ครัวเรือนได้

จ านวน 2 หมู่บ้าน ร้อยละ 5 ขึ้นไป

2 โครงการอนุรักษ ์ฟื้นฟ ู เพื่อ อนุรักษ ์และฟื้นฟ ู ทั้งต าบลหินเหล็กไฟ จ านวน การเพิ่มขึ้นของทรัพยากร กองส่งเสริม

ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีใน โครงการ ธรรมชาติ ในต าบล การเกษตร

ต าบลหินเหล็กไฟ หินเหล็กไฟ

                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

                  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

   งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ ผ 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยทุธศาสตร์ที่  5  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการท้องถิ่น สร้างป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในต าบล ต าบลหินเหล็กไฟ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนต้นไม้ เพิ่มจ านวนต้นไม้ กองส่งเสริม

รักษน์้ า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกยีรติ ที่ปลูกและ ในต าบล เพิ่มพื้นที่สีเขียว การเกษตร

และแสดงออกถึงความ อยู่รอด ลดปัญหาความแห้งแล้ง

จงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษตัริย์ เพื่ออนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่

4 โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ป้องกนัการซะล้างพงัทลาย พื้นที่สาธารณะ และ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน พื้นที่ในการศึกษาใช้หญ้าแฝกกองส่งเสริม

อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ ของดิน และรักษาความอดุม พื้นที่ของเกษตรกร โครงการ เพื่อการอนุรักษดิ์นและน้ า การเกษตร

ชุ่มชื่นเป็นการอนุรักษดิ์น ตามแนวทางพระราชด าริ

และน้ า

                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

                  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

   งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ ผ 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยทุธศาสตร์ที่  5  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการอนุรักษพ์นัธ์ุกรรมพชื เพื่ออนุรักษแ์ละพฒันา ภายในต าบลหินเหล็กไฟ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ตามมาตรฐาน สามารถท าฐานข้อมูล กองส่งเสริม

อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ ทรัพยากรในต าบล โครงการ และอนุรักษพ์ฒันา การเกษตร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุารี 

(อพ.สธ.-สถ.)

   งบประมาณ

                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

                  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ ผ 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยทุธศาสตร์ที่  5  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการก าจดัผักตบชวาและ เพื่ออนุรักษแ์ละพฒันา ภายในต าบลหินเหล็กไฟ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ตามมาตรฐาน สามารถควบคุมการแพร่ กองส่งเสริม

วัชพชืในแหล่งน้ าสาธารณะใน ทรัพยากรในต าบล โครงการ กระจายและก าจดัผักตบ การเกษตร

เขตพื้นที่ต าบลหินเหล็กไฟ ชวาในต าบลได้หมดส้ิน

7 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม 1.สร้างองค์ความรู้ในการเผา- 1.ด าเนินการในระดับต าบล 15,000   15,000    15,000    15,000    เกษตรกรสามารถ เกษตรกรที่เข้าอบรม กองส่งเสริม

คนเอาถ่าน ถ่านและการท าน้ าส้มควันไม้ 2. จ านวนผู้เข้าอบรมหมู่บา้น น าไปปฏิบติัจริง สามารถลดต้นทุนในการ การเกษตร

เพื่อใช้ในการป้องกนัแมลง ละ 2 คน จ านวน 32 คน ไม่น้อยกว่า ซ้ือสารเคมีและมีรายได้

2. เพิ่มรายได้เสริมให้แก่ ร้อยละ 5 เสริมจากการขายถ่าน

เกษตรกร ของจ านวน และน้ าส้มควันไม้

3. ลดต้นทนุในการซ้ือสารเคมี ผู้เข้าอบรม

                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

                  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

   งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ ผ 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยทุธศาสตร์ที่  5  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม 1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 1.ด าเนินการในระดับต าบล 30,000 50,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ครัวเรือนที่เข้าอบรม กองส่งเสริม

การใช้ไบโอแกส๊ สามารถผลิตชุดท าถังแกส๊ 2. จ านวนผู้เข้าอบรม สามารถ สามารถลดขยะอนิทรีย์ การเกษตร

ชีวภาพเองได้ หมู่บ้านละ 2 คน จดัการขยะ ได้จากต้นทาง 

2.เพื่อลดและจดัการ  จ านวน 32 คน อนิทรีย์ใน

ขยะอนิทรีย์ในครัวเรือน ครัวเรือนได้

3. เพื่อลดค่าใช้จา่ยใน ร้อยละ 5 ขึ้นไป

ครัวเรือนในการใช้แกส๊

ประกอบอาหาร

                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

                  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

   งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ ผ 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยทุธศาสตร์ที่  5  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสวนสาธารณะ/ เพื่อส่ิงแวดล้อมและคุณภาพ ภายในต าบลหินเหล็กไฟ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1.ความพงึพอใจ เพิ่มสวนสาธารณะ/ กองส่งเสริม

สวนหย่อมเฉลิมพระเกยีรติ ชีวิตเพื่อเพิ่มสวนสาธารณะ/ สวนหย่อมให้แก่ การเกษตร

เนื่องในโอกาสมหามงคล สวนหย่อมให้แกป่ระชาชน ประชาชน

พระราชพธีิบรมราชภิเษก

   งบประมาณ

                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

                  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ ผ 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยทุธศาสตร์ที่  5  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการส่งเสริมพฒันา

ศักยภาพ
เพื่อใหพ้นักงาน/พนักงานจ้าง พนักงานส่วนต าบล/ 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เกีย่วข้อง พนักงาน/พนักงานจา้ง/ กอง

ในการดูแลรักษาความสะอาด มีทักษะ ความรู้  เข้าใจ พนักงานจา้ง และผู้เกีย่วข้อง ที่เข้าร่วม ผู้เกีย่วข้อง มีทักษะ  สาธารณสุขฯ

และศึกษาดูงาน บทบาทหน้าที่ในการ กจิกรรม ความรู้ เข้าใจบทบาท

ปฏิบัติงานด้านการดูแล หน้าที่ในการปฏิบัติงาน

รักษาความสะอาด ด้านการดูแลรักษา

ความสะอาด

3 โครงการบ้านน่าอยู่ ลดภาวะ 50,000 50,000 จ านวนหลังคาเรือน ประชาชนตระหนักและเหน็ กอง

โลกร้อน เข้าร่วมกจิกรรม ความส าคัญในการจัดสภาพ สาธารณสุขฯ

ทรัพยากรธรรมชาติ อยู่น่าอาศัยในพื้นที่ต าบล แวดล้อมบา้นเรือนใหน้่าอยู่

และส่ิงแวดล้อม หินเหล็กไฟ น่าอาศัยปราศจากแหล่งโรค

                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

                  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

   งบประมาณ

เพื่อสร้างจติส านึกและความ
ตระหนักในการจดัการ

รณรงค์จดักจิกรรมประกวด
คัดเลือกบ้านน่า



2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ ผ 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยทุธศาสตร์ที่  5  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการส่งเสริมการคัดแยก

ขยะครัวเรือน
รณรงค์การคัดแยกขยะ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชน มีการคัดแยกขยะน า กอง

ขยะครัวเรือน ในชุมชน ลดลงร้อยละ 60 กลับมาใช้ใหม่และ สาธารณสุขฯ
ครัวเรือนมีรายได้เสริม

5 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ า เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการ แหล่งน้ าอปุโภคบริโภค 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนแหล่งน้ า ประชาชนมีน้ า กอง

อปุโภคบริโภค และค่าใช้จา่ยต่างๆในการ ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ ในพื้นที่ได้รับการ บริโภคอปุโภค สาธารณสุขฯ

ตรวจสอบคุณภาพน้ าอปุโภค ตรวจคุณภาพ ที่สะอาดปลอดภัย

บริโภค

6 โครงการพฒันาชุมชนต้นแบบ เพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพ พฒันาหมู่บ้านต้นแบบ 30,000 30,000 จ านวนหมู่บ้าน มีหมู่บ้านต้นแบบในการ กอง

ในการบริหารจดัการและ ในการบริหารจดัการ จ านวน 1  หมู่บ้าน  ต้นแบบ 1  แห่ง บริหารจดัการอนุรักษ์ สาธารณสุขฯ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ พื้นที่ต าบลหินเหล็กไฟ ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

                  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

   งบประมาณ

เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน



2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ ผ 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยทุธศาสตร์ที่  5  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการชุมชนสีเขียว เพื่อส่งเสริมพฒันาชุมชน พื้นที่ ต าบลหินเหล็กไฟ       30,000       30,000        30,000 จ านวนกลุ่มเปา้หมาย ชุมชนมีกจิกรรม กอง

คาร์บอนต่ า  สู่สังคมคาร์บอนต่ า ที่เข้าร่วมกจิกรรม การด าเนินงานเกีย่วกบั สาธารณสุขฯ
การจดัการส่ิงแวดล้อม

ของชุมชน

8 โครงการจงัหวัดสะอาด เพื่อแกไ้ขปัญหาและลด
ปริมาณ

พื้นที่ต าบลหินเหล็กไฟ 50,000   50,000   50,000    50,000    50,000    จ านวนกลุ่มเปา้หมาย การบริหารจดัการขยะ กอง
ขยะมูลฝอยในชุมชน ที่เข้าร่วมกจิกรรม มูลฝอเป็นไปด้วย สาธารณสุขฯ

ความเรียบร้อย

9 โครงการท าน้ าหมักชีวภาพ เพื่อส่งเสริมการลดปริมาณ พื้นที่ต าบลหินเหล็กไฟ 20,000 20,000 20,000 20,000 50,000    จ านวนกลุ่มเปา้หมาย มีการใช้ประโยชน์ กอง
จากเศษอาหารในครัวเรือน ขยะประเภทเศษอาหาร ที่เข้าร่วมกจิกรรม จากเศษอาหารและ สาธารณสุขฯ
และสถานประกอบการ ขยะสด

                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

                  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

   งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ ผ 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยทุธศาสตร์ที่  5  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 รณรงค์เพื่อป้องกนัและ เพื่อให้ประชาชนได้รับ รณรงค์/ป้องกนัปัญหา       30,000       30,000       30,000       30,000        30,000 จ านวนหมู่บ้าน/ ประชาชนได้รับความรู้/ กอง

แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดล้อม ความรู้/ความเข้าใจ ส่ิงแวดล้อม ชุมชนที่ได้รับ ความเข้าใจเกีย่วกบั สาธารณสุขฯ
เกีย่วกบัการป้องกนัและ การเผยแพร่ การป้องกนัและแกไ้ข

แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดล้อม ประชาสัมพนัธ์ ปัญหาส่ิงแวดล้อมใน

ชุมชนได้ดีย่ิงขึ้น

11 ออมทรัพย์ขยะสัญจร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ประชาชน หมู่ 1-16    30,000    30,000     30,000     30,000     30,000 จ านวนประชาชน ประชาชนตระหนักและ กอง
ตระหนักและเห็นคุณค่า ต าบลหินเหล็กไฟ ที่เข้าร่วมกจิกรรม เห็นคุณค่าของขยะ สาธารณสุขฯ
ของขยะ

                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

                  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

   งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ ผ 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยทุธศาสตร์ที่  5  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 สร้างส่ิงประดิษฐ์จากขยะ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักเรียนและประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนกลุ่มเปา้หมาย นักเรียนและประชาชน กอง

รีไซเคิล และประชาชนใน ในพื้นที่ต าบลหินเหล็กไฟ ที่เข้าร่วมกจิกรรม ในพื้นที่ต าบลหนิเหล็กไฟ สาธารณสุขฯ
ต าบลหินเหล็กไฟ  เหน็คุณค่าของขยะและ

มีส่วนร่วมในการสร้าง สามารถสร้างส่ิงประดิษฐ์

ส่ิงประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล จากขยะรีไซเคิลได้

13 Big Cleaning Day เพื่อหมู่บ้าน/ชุมชน รณรงค์จดัเกบ็ขยะมูลฝอย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีกจิกรรมรณรงค์ หมู่บา้น/ชุมชน มีความ กอง
ปราศจากขยะ และท าความสะอาด 2  คร้ัง สะอาดเปน็ระเบยีบ สาธารณสุขฯ

บ้านเรือนในพื้นที่ เรียบร้อยและไม่เปน็
แหล่งต าบลหินเหล็กไฟ เพาะพนัธ์ุสัตว์แมลงน า
โรค

                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

                  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

   งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ ผ 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยทุธศาสตร์ที่  5  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1    20,000    20,000 20,000 20,000 20,000 กอง

สาธารณสุขฯ

2 โครงการฝึกอบรมการจดัการ เพื่อพฒันาเสริมสร้าง แกนน าชุมชน/ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนกลุ่มเปา้หมาย ชุมชนมีการจดัการ กอง
คุณภาพน้ าเสีย ศักยภาพในการจดัการ ประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมกจิกรรม น้ าเสียอย่างถูกต้อง สาธารณสุขฯ

น้ าเสียชุมชน

                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

                  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

   งบประมาณ

รณรงค์ลด ละ เลิกการใช้
ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุ
อาหาร

เพื่อลดอตัราการใช้
ถุงพลาสติกและโฟมในชุมชน

พื้นที่ชุมชนต าบลหนิเหล็กไฟ จ านวนประชาชนที่
เข้าร่วมกจิกรรม

ประชาชนพื้นที่ต าบล
หินเหล็กไฟมีส่วนร่วม
ในการลดใช้ถุพลาสติก
และโฟม



2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ ผ 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยทุธศาสตร์ที่  5  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์สาธารณ- เพื่อไม่ให้รกร้างและดู ทุกแปลง 2,000,000 ปรับปรุงภูมิทศัน์ที่ ประชาชนมาใช้ กองช่าง
ประโยชน์ทุกแปลง สวยงาม สาธารณะประโยชน์ ประโยชน์ในการมา

หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์ ทกุแปลงในหมู่บา้น พกัผ่อนและดูสวยงาม

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอา่ง เพื่อให้ดูสวยงาม จ านวน 1 ลูก 3,000,000 จ านวน 1 ลูก ประชาชนได้มาใช้ กองช่าง

เกบ็น้ าหนองเสือด า ประโยชน์ในการ

หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือด า พกัผ่อน

3 ปรับปรุงภูมิทศัน์รอบสระหลวง  เพื่อให้ประชาชนได้มี จ านวน 1 แห่ง 600,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

หมู่ที่ 16บา้นหนองตาแววพฒันา พื้นที่ส าหรับท ากจิกรรม ออกก าลังกายและท า
และออกก าลังกาย กิจกรรมร่วมกัน

                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

                  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

   งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ ผ 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่  6  ยทุธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการด าเนินงานของศูนย์ เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการ ประชาชนในต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การด าเนินงาน การปฏิบัติงานของ ส านักปลัด

อปพร.อบต. หินเหล็กไฟ ด าเนินงานศูนย์ อปพร. หินเหล็กไฟ ของศูนย์ อปพร. เจา้หน้าที่ประจ าศูนย์ (งานป้องกนัฯ)

อบต. หินเหล็กไฟ อบต.หนิเหล็กไฟ และะ อปพร.ในกรณี

มีประสิทธิภาพ เกดิเหตุสาธารณภัย

ร้อยละ 80 ขึน้ไป ในพื้นที่มีความรวดเร็ว

และเกดิประสิทธิภาพ

                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

                  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

      งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ ผ 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่  6  ยทุธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนั เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ พนักงานและผู้บริหาร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 2 คร้ัง/ปี ประชาชนได้รับการ ส านักปลัด

และบรรเทาสาธารณภัย ในการปฎิบัติงานให้กบั อบต.หินเหล็กไฟ หน่วยงาน ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว (งานป้องกนัฯ)

ประจ าปี พนักงานและผู้บริหารของ ภาครัฐและภาคเอกชน และทั่วถึงในกรณีเกดิเหตุ

อบต.หินเหล็กไฟ ตลอดจน ในพื้นที่ สาธารณภัย 

หน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนต่างๆ ในพื้นที่

3 โครงการฝึกอบรม อปพร. เพือ่เพิม่จ านวนสมาชิกอปพร. ประชาชนในต าบลหนิเหล็กไฟ 200,000 1  รุ่น จ านวนสมาชิก อปพร. ส านักปลัด

 รุ่นที่ 3 หลักสูตร จดัต้ังรุ่นที่3 ส าหรับปฏิบัติงานป้องกนั จ านวน 30 คน เพิ่มขึ้น สามารถช่วยเหลือ (งานป้องกนัฯ)

และบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนได้ทันท่วงที

                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

                  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

      งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ ผ 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่  6  ยทุธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจดัฝึกทบทวน อปพร. เพื่อฝึกทบทวนเสริมสร้าง มีจ านวน อปพร.เพิ่มขึ้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/เดือน สมาชิก อปพร. มี ส านักปลัด

ประจ าเดือน ความรู้ให้กบัสมาชิก อปพร. สมาชิก อปพร.ทั้ง 2 รุ่น มีประสิทธิภาพ ความรู้ ความเข้าใจใน (งานป้องกนัฯ)

ร้อยละ 80 การปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

5 โครงการฝึกอบรมจติอาสา เพื่อเพิ่มจ านวนจติอาสา จติอาสาพระราชทาน 904 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 รุ่น จ านวนจติอาสา ส านักปลัด

พระราชทาน 904 พระราชทาน 904 ในต าบลหินเหล็กไฟ พระราชทาน 904 (งานป้องกนัฯ)

ในต าบลหินเหล็กไฟ เพิ่มขึ้น

    งบประมาณ

                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

                  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ ผ 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่  6  ยทุธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ เพื่อให้เจา้หน้าที่มีความรู้ เจา้หน้าที่งานป้องกนัและ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง เจา้หน้าที่มีความรู้ ส านักปลัด

และประสิทธิภาพในการ ความสามารถในการ บรรเทาสาธารณภัย ความสามารถเพิ่มมากขึ้น (งานป้องกนัฯ)

ปฏิบัติงานด้านการระงับ ระงับอคัคีภัยได้อย่างถูกต้อง จ านวน 10 คน ในการระงับอคัคีภัย

อคัคีภัยให้กบัเจา้หน้าที่ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย

งานป้องกนัและบรรเทา และมีประสิทธิภาพ

สาธารณภัย

                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

                  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

    งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ ผ 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่  6  ยทุธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการป้องกนัและลด เพื่อจดัต้ังจดุบริการ/ ประชาชนในพื้นที่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อบุัติเหตุ ช่วยลดอบุัติเหตุทางถนน ส านักปลัด

อบุัติเหตุ ทางถนนน ในช่วง จดุตรวจร่วมในการป้องกนั ต าบลหินเห็กไฟ ลดลงร้อยละ ในช่วงเทศกาลต่างๆ (งานป้องกนัฯ)

เทศกาลต่างๆ และลดอบุัติเหตุทางถนน 80 ขึ้นไป

ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

8 โครงการแกไ้ขปัญหา เพื่อด าเนินการช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน บรรเทาความเดือดร้อน ส านักปลัด

ขาดแคลนน้ าและไฟป่า ประชาชนที่ประสบภัย ต าบลหินเหล็กไฟ ได้รับการ ของประชาชนในพื้นที่ (งานป้องกนัฯ)

ของ อบต.หินเหล็กไฟ ช่วยเหลือ ต าบลหินเหล็กไฟ

                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

                  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

    งบประมาณ



ร้อยละ 80

2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ ผ 02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที่  6  ยทุธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการซ่อมบ ารุงรถบรรทุกน้ าเพื่อให้สามารถใช้งานอย่าง รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คัน สามารถใช้งานได้ ส านักปลัด

อเนกประสงค์ (คันสีส้ม) มีประสิทธิภาพ  (คันสีส้ม ) อย่างปลอดภัยและมี (งานป้องกนั)

ประสิทธิภาพ

10 โครงการซ่อมบ ารุงรถบรรทุกน้ าเพื่อให้สามารถใช้งานอย่าง รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ 300,000  300,000  300,000   300,000  300,000  1 คัน สามารถใช้งานได้ ส านักปลัด

อเนกประสงค์ มีประสิทธิภาพ หมายเลขทะเบียน บน-1358 อย่างปลอดภัยและมี (งานป้องกนั)

หมายเลขทะเบียน บน-1358 ประสิทธิภาพ

    งบประมาณ

                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

                  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์





2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02/2

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร 3,000,000  - - - ถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอยบา้นมอญ หมู่ที่ 1 บา้นหนองขอน ถนนส าหรับการคมนาคม กว้าง  5.00 เมตร คอนกรีต เพื่อใช้ในการคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 1,200 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

6,000 ตารางเมตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570 ) 

ส้าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส้าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI)



2 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - 3,000,000  - ถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอยหนองแฟบ - หว้ยโดด  หมู่ที่ 1 ถนนส าหรับการคมนาคม กว้าง  5.00 เมตร คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

บา้นหนองขอน ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 1,200 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนา 0.05 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

6,000 ตารางเมตร

3 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  5.00 เมตร - 2,825,000 - - ถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอยบา้นมอญ - หนองเหยีงล่าง  หมู่ที่ 1 ถนนส าหรับการคมนาคม ระยะทาง 1,130 เมตร คอนกรีต กว้ง 5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

บา้นหนองขอน ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1,130 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

5,650 ตารางเมตร

4 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  5.00 เมตร - - - ####### ถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

คอนกรีต  สายบา้นวังโบสถ์ ถนนส าหรับการคมนาคม ระยะทาง 2,650 เมตร คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

หมู่ที่ 2 บา้นวังโบสถ์ ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 2,650 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

13,250 ตารางเมตร



5 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  5.00 เมตร - - - - ####### ถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

คอนกรีต  สายแยกบายพาส - ทางหลวง ถนนส าหรับการคมนาคม ระยะทาง 9,000 เมตร คอนกรีต กว้าง 5.00 เพื่อใช้ในการคมนาคม

หมายเลข 3218  หมู่ที่ 2 บา้นวังโบสถ์ ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.04 เมตร เมตร  ระยะทาง ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 เมตร

45,000 ตารางเมตร

6 ก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี กว้างข้างละ 1.00 เมตร 2,915,000  - - - ถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

คอนกรีต  สายบา้นวังโบสถ์  หมู่ที่ 2 ถนนส าหรับการคมนาคม ระยะทาง 2,650 เมตร คอนกรีตกว้างข้างละ เพื่อใช้ในการคมนาคม

บา้นวังโบสถ์ ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.05 เมตร 1.00 เมตร  ระยะทาง ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,650 เมตร

5,300 ตารางเมตร

7 ล้อมร้ัวลวดหนามที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อปอ้งการบกุรุกที่ ทกุแปลง - - 2,000,000 - ได้ล้อมร้ัวที่สาธารณะ ไม่มีการบกุรุกที่ กองช่าง

ทกุแปลง หมู่ที่ 2 บา้นวังโบสถ์ สาธารณะประโยชน์ ประโยชน์ทกุแปลงใน สาธารณะประโยชน์
ของหมู่บา้น หมู่บา้น ของหมู่บา้น

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - 3,286,000 - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอยต้นไทร หมู่ที่ 3 บา้นหนองนกน้อย ถนนส าหรับการคมนาคม กว้าง  5.00 เมตร กว้าง  5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 1,060 เมตร ระยะทาง 1,060 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 5,300

ตารางเมตร 



9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร - - - ####### ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอยอุดมทรัพย์ หมู่ที่ 3 บา้นหนองนกน้อย ถนนส าหรับการคมนาคม ระยะทาง 950 เมตร กว้าง  4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 950 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 3,800 ตารางเมตร

10 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจรกว้าง 5.00 4,865,000  - - - ถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

คอนกรีต ซอยหนองนกน้อย หมู่ที่ 3 ถนนส าหรับการคมนาคม เมตร ระยะทาง 2,780  คอนกรีต เพื่อใช้ในการคมนาคม

บา้นหนองนกน้อย ที่สะดวกและปลอดภัย เมตร  หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร  ระยะ ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ทาง 2,780 เมตร
13,900 ตารางเมตร

โดยท าการปยูาง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีตทบั

ผิวจราจรเดิม

11 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทค์อนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร - ###### - - ถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอยข้างโรงงานสับปะรด หมู่ที่ 3 ถนนส าหรับการคมนาคม  ระยะทาง 1,720 เมตร คอนกรีต เพื่อใช้ในการคมนาคม

บา้นหนองนกน้อย ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ระยะทาง 1,720 เมตร

8,600 ตารางเมตร



12 ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร - - - ####### - ถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอยแสงธรรม - หนองนกน้อย ถนนส าหรับการคมนาคม  ระยะทาง 1,800  เมตร คอนกรีต เพื่อใช้ในการคมนาคม

หมู่ที่ 3 บา้นหนองนกน้อย ที่สะดวกและปลอดภัย  หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร  ระยะ ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ทาง 1,800 เมตร
9,000 ตารางเมตร

โดยท าการปยูางแอสฟลัทติ์ก

คอนกรีตทบัผิวจราจรเดิม

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  5.00 เมตร - - - - 6,169,000 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอยหว้ยไกรทอง (ต่อจากโครงการเดิม) ถนนส าหรับการคมนาคม ระยะทาง 1,987 เมตร กว้าง  5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

หมู่ที่ 4 บา้นหนองตะเภา ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1,987 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 9,950 ตารางเมตร 

14 ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร - 2,148,000 - - ถนนลาดยาง ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ กองช่าง

ซอยหนองหมี หมู่ที่ 4 บา้นหนองตะเภา ส าหรับการคมนาคมที่ ระยะทาง 1,560 เมตร แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ในการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย หนา 0.04 เมตร กว้าง 4.00 เมตร สะดวกและปลอดภัย

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ระยะทาง 1,560 เมตร
6,240 ตารางเมตร โดยท าการ

ปยูางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตทบั

ผิวจราจรเดิม



15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร 3,472,000  - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอย 3 ( ต่อจากโครงการเดิม ) หมู่ที่ 5 ถนนส าหรับการคมนาคม ระยะทาง 1,400 เมตร กว้าง  4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

บา้นหนองคร้า ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1,400 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 5,600  ตารางเมตร

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  5.00 เมตร - ###### - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอยหนองเหม 2 ( ต่อจากโครงการเดิม ) ถนนส าหรับการคมนาคม ระยะทาง 1,600 เมตร กว้าง 5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

หมู่ที่ 5 บา้นหนองคร้า ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร 

17 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร - - 2,625,000  - ถนนลาดยาง ประชาชนมีถนน กองช่าง

คอนกรีต  ซอย 5 ( วงแหวน ) หมู่ที่ 5 ส าหรับการคมนาคมที่ ระยะทาง 1,500 เมตร แอสฟลัทติ์กคอนกรีต เพื่อใช้ในการคมนาคม

บา้นหนองคร้า สะดวกและปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมี กว้าง 5.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ระยะทาง 1,500 เมตร
ตารางเมตร  โดยท าการ

โดยท าการปยูางแอสฟลัทติ์ก-

คอนกรีตทบัผิวจราจรเดิม

18 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าล าหว้ยสามพนันาม เพื่อเปน็การกักเก็บน้ าไว้ จ านวน  5 จุด - - - - 3,250,000 จ านวน  5 จุด ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง

หมู่ที่ 5 บา้นหนองคร้า ใช้เพื่อการเกษตร เพื่อการเกษตร



19 ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  5.00 เมตร - - - 3,397,600 ถนนลาดยาง ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอย10  หมู่ที่ 5 บา้นหนองคร้า ถนนส าหรับการคมนาคม ระยะทาง 1,370เมตร แอสฟลัทติ์กคอนกรีต เพื่อใช้ในการคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ระยะทาง 1,370 เมตร
ไม่น้อยกว่า 6,850 

ตารางเมตร  โดยท าการ

โดยท าการปยูางแอสฟลัทติ์ก

คอนกรีตทบัผิวจราจรเดิม

20 ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า คสล. เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขัง วางทอ่ระบายน้ า คสล. - - 3,994,000 - วางทอ่ระบายน้ า คสล. ไม่มีน้ าทว่มขังผิว กองช่าง

ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ ผิวจราจร ขนาด Ø 0.60 เมตร ขนาด Ø 0.60 เมตร จราจร

คสล. ซอยชวาทอง หมู่ที่ 6 บา้นหนองซอ พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ
คสล. รวมความยาวไม่ คสล. รวมความยาวไม่
น้อยกว่า 1,350 เมตร น้อยกว่า 1,350 เมตร 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  5.00 เมตร - - - ####### - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอยเขาจมดง ( ต่อจากโครงการเดิม ) ถนนส าหรับการคมนาคม ระยะทาง 1,055 เมตร กว้าง  5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

หมู่ที่ 7 บา้นหนองเหยีง ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1,055 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 5,275 ตารางเมตร 



22 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร - - - - 4,077,500 ถนนลาดยาง ประชาชนมีถนน กองช่าง

คอนกรีต ซอยหนองเหยีง - หม่อนไหมสมเด็จฯส าหรับการคมนาคมที่ ระยะทาง 2,330 เมตร แอสฟลัทติ์กคอนกรีต เพื่อใช้ในการคมนาคม

หมู่ที่ 7 บา้นหนองเหยีง สะดวกและปลอดภัย หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,650 ระยะทาง 2,330 เมตร
ตารางเมตร  โดยท าการ

โดยท าการปยูาง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต

ทบัผิวจราจรเดิม

23 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร - - ####### - ถนนลาดยาง ประชาชนมีถนน กองช่าง

คอนกรีต  ซอยหวัหนิ - บา้นหนองเหยีง ส าหรับการคมนาคมที่ และกว้าง 6.00 เมตร แอสฟลัทติ์กคอนกรีต เพื่อใช้ในการคมนาคม

หมู่ที่ 7 บา้นหนองเหยีง สะดวกและปลอดภัย รวมระยะทาง 7,500 กว้าง 5.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
เมตร หนา 0.04 เมตร และกว้าง 6.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า รวมระยะทาง 7,500 เมตร
45,000 ตารางเมตร

โดยท าการปยูาง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต

ทบัผิวจราจรเดิม



24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร 7,440,000  - - - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอยส าราญรักษ์ ( ต่อจากโครงการเดิม ) ส าหรับการคมนาคมที่ ระยะทาง 3,500 เมตร กว้าง 5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

หมู่ที่ 8 บา้นหนองเสือด า สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 3,500 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 17,500

ตารางเมตร

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ผิวจราจร - - - - ####### ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอยรักษาราษฎร์ หมู่ที่ 8 บา้นหนองเสือด า ส าหรับการคมนาคมที่ กว้าง 5.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 3,350 เมตร ระยะทาง 3,350 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 16,750

ตารางเมตร

26 ก่อสร้างถนนหนิคลุก ซอยส าราญรักษ์ 2 เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - - 2,000,000 - ถนนหนิคลุก ประชาชนมีถนน กองช่าง

หมู่ที่ 8 บา้นหนองเสือด า ถนนส าหรับการคมนาคม กว้าง  5.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 4,000 เมตร ระยะทาง 4,000 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร 



27 ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อช่วยระบายน้ าไม่ให้ วางทอ่ระบายน้ า 5,000,000 วางทอ่ระบายน้ า ไม่มีน้ าทว่มขังผิว กองช่าง

ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบอ่พกัและฝาปดิทว่มขังผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก จราจร

คสล. ซอย 1 หนองเสือด า - หนองคร้า ขนาด Ø 0.40 เมตร ขนาด Ø 0.40 เมตร

หมู่ที่ 8 บา้นหนองเสือด า พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ
คสล. รวมความยาว คสล. รวมความยาว

ไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร ไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - - - 3,250,000 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอยอ านวยผล 4/4 ( ซอยวรารมย์ ) ถนนส าหรับการคมนาคม กว้าง  5.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 1,000 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร 

29 ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อช่วยระบายน้ าไม่ให้ วางทอ่ระบายน้ า - - - 2,520,000 วางทอ่ระบายน้ า ไม่มีน้ าทว่มขังผิว กองช่าง

ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบอ่พกัและฝาปดิทว่มขังผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก จราจร

ตะแกรงเหล็ก   ซอยไร่แลนด์ หมู่ที่ 9 ขนาด Ø 0.40 เมตร ขนาด Ø 0.40 เมตร 

บา้นขอนทอง พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ

ตะแกรงเหล็ก รวมระยะทาง ตะแกรงเหล็ก รวมระยะทาง 

ไม่น้อยกว่า 900 เมตร ไม่น้อยกว่า 900 เมตร



30 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - 4,538,000 - - ถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอยต้นเกตุ หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง ถนนส าหรับการคมนาคม กว้าง  5.00 เมตร คอนกรีต เพื่อใช้ในการคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 1,650 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ระยะทาง 1,650 เมตร
ไม่น้อยกว่า 8,250 ตารางเมตร

31 ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อช่วยระบายน้ าไม่ให้ วางทอ่ระบายน้ า - - - - 2,030,000 วางทอ่ระบายน้ า ไม่มีน้ าทว่มขังผิว กองช่าง

ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบอ่พกัและฝาปดิทว่มขังผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก จราจร

ตะแกรงเหล็ก ซอยไร่แลนด์เชื่อมต่อ ขนาด Ø 0.40 เมตร ขนาด Ø 0.40 เมตร 

ไร่แลนด์ 5 หมู่ที่ 9 บา้นขอนทอง พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ

ตะแกรงเหล็ก รวมระยะทาง ตะแกรงเหล็ก รวมระยะทาง 

ไม่น้อยกว่า 700 เมตร ไม่น้อยกว่า700 เมตร 

32 ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อช่วยระบายน้ าไม่ให้ วางทอ่ระบายน้ า - - 5,800,000 - วางทอ่ระบายน้ า ไม่มีน้ าทว่มขังผิว กองช่าง

ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบอ่พกัและฝาปดิทว่มขังผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก จราจร

ตะแกรงเหล็ก  ซอยอ านวยผล  หมู่ที่ 9 ขนาด Ø 0.40 เมตร ขนาด Ø 0.40 เมตร 

บา้นขอนทอง พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ

ตะแกรงเหล็ก รวมระยะ ตะแกรงเหล็ก รวมระยะ 

ทางไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร ทางไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร



33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร กว้าง  5.00 เมตร - 2,600,000 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอยสระหลวง หมู่ที่ 11 บา้นตอเกตุ ถนนส าหรับการคมนาคม ระยะทาง 800 เมตร กว้าง 5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ระยะทาง 800 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย

เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า

 4,000 ตารางเมตร 

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ผิวจราจร - - - 2,600,000 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอย 9 หมู่ที่ 11 บา้นตอเกตุ ถนนส าหรับการคมนาคม กว้าง  5.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 800 เมตร ระยะทาง 800 เมตร ที่สะดวกและปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร 

35 ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ผิวจราจรกว้าง - - - ####### - ถนนลาดยาง ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอย 6 หมู่ที่ 11 บา้นตอเกตุ ส าหรับการคมนาคมที่ 4.00 เมตร ระยะทาง แอสฟลัทติ์กคอนกรีต เพื่อใช้ในการคมนาคม
สะดวกและปลอดภัย 1,900 เมตร หนา 0.04 กว้าง 4.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย ระยะทาง 1,900 เมตร 

กว่า 7,600 ตารางเมตร

โดยท าการปยูาง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต

ทบัผิวจราจรเดิม



36 ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 3,570,000  - - - ถนนลาดยาง ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอย 3 หมู่ที่ 11 บา้นตอเกตุ ส าหรับการคมนาคมที่  ระยะทาง 2,550 เมตร แอสฟลัทติ์กคอนกรีต เพื่อใช้ในการคมนาคม
สะดวกและปลอดภัย  หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ กว้าง 4.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

 ไม่น้อยกว่า 10,200ตารางเมตร ระยะทาง 2,550 เมตร 

โดยท าการปยูางแอสฟลัทติ์ก

คอนกรีตทบัผิวจราจรเดิม

37 ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อช่วยระบายน้ าไม่ให้ วางทอ่ระบายน้ า - ###### - - วางทอ่ระบายน้ า ไม่มีน้ าทว่มขังผิว กองช่าง

ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบอ่พกัและฝาปดิทว่มขังผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก จราจร

ตะแกรงเหล็ก ซอยพนูสุข  หมู่ที่ 15 ขนาด Ø 0.40 เมตร ขนาด Ø 0.40 เมตร 

บา้นหนองขอนเหนือ พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ

ตะแกรงเหล็ก รวมระยะทาง ตะแกรงเหล็ก รวมระยะทาง 

ไม่น้อยกว่า 800 เมตร ไม่น้อยกว่า 800 เมตร

38 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก   เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ผิวจราจรกว้าง 5.00  เมตร - - 3,850,000  - ถนนลาดยาง ประชาชนมีถนน กองช่าง

คอนกรีต  ซอยหนองตาแวว  หมู่ที่ 16 ส าหรับการคมนาคมที่  ระยะทาง 2,200 เมตร แอสฟลัทติ์กคอนกรีต เพื่อใช้ในการคมนาคม

บา้นหนองตาแววพฒันา สะดวกและปลอดภัย  หนา 0.04  เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
ไม่น้อยกว่า 11,000 ตารางเมตร  ระยะทาง 2,200 เมตร 

โดยท าการปยูาง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต

ทบัผิวจราจรเดิม



แบบ ผ 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟา้และ -จดัซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับ 386,000 ส านักปลัด

สงบภายใน วิทยุ ภายนอกอาคาร แบบที่ 2 ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย (งานป้องกนั )

และวิเคราะห์ภาพ ราคา 53,000 บาท/ชุด จ านวน 4 ชุด

-ตู้เหล็กขนาด 0.3 x 0.6 x 0.8 เมตร จ านวน 3 ตู้ๆละ 4,500 บาท

-เสาเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว สูง 5.00 เมตร

จ านวน 3 เสาๆละ 2,000 บาท

-4G Router ส าหรับใส่ซิมการ์ดอนิเตอร์เน็ต จ านวน 3 ชุด

ราคาชุดละ 5,500 บาท

-ระบบไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับกล้อง CCTV และอปุกรณ์พว่ง

ชุดละ 24,500  จ านวน 4 ชุด

- ค่าติดต้ัง หมู่ 4 บ้านหนองตะเภา

( ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์

วงจรปดิ ) ฉบบัเดือนกันยายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน  2562

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณ



แบบ ผ 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 การรักษาความ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

จดัซ้ือรถบรรทุกน้า้เอนกประสงค์ 10 ล้อ 4,500,000 ส านักปลัด

สงบภายใน และขนส่ง ขนาดความจ ุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จ านวน 1 คัน (งานป้องกนั)

3 การรักษาความ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิงจดัซ้ือเคร่ืองดับเพลิงแบบหาบหาม จ านวน 1 เคร่ือง 500,000 ส านักปลัด

สงบภายใน (งานป้องกนั)

4 การรักษาความ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิงจดัซ้ือถังดับเพลิงพร้อมตู้เกบ็แบบ 2 ถัง จ านวน 10 ชุด 50,000 ส านักปลัด

สงบภายใน (งานป้องกนั)

5 การรักษาความ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิงชุดดับเพลิงภายในอาคาร จ านวน 2 ชุด 80,000 ส านักปลัด

สงบภายใน  (งานป้องกนั)

6 การรักษาความ ครุภัณฑ์ส านักงาน พดัลมอตุสาหกรรม ขนาดใบพดั 25 นิ้ว จ านวน 2 เคร่ือง 10,000 ส านักปลัด

สงบภายใน (งานป้องกนั)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

บัญชีครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณ

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์



แบบ ผ 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การศึกษา ครุภัณฑ์การศึกษา จดัซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่นให้กบัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 100,000 100,000 กองการศึกษาฯ
สังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ

จ านวน ปีละ 2 ชุด

2 การศึกษา  ครุภัณฑ์ส านักงาน จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบติดผนัง 90,400 90,400 กองการศึกษาฯ

 ขนาด 18,000 บีทียู ราคารวมค่าติดต้ัง 

ให้กบัศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านหนองซอ 

และศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน จ านวน 4 เคร่ือง

3 การศึกษา  ครุภัณฑ์ส านักงาน จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบติดผนัง 50,600 50,600 กองการศึกษาฯ

 ขนาด 24,000 บีทียู ราคารวมค่าติดต้ัง

ให้กบัศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา

จ านวน 2 เคร่ือง

ค่าครุภัณฑ์

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณ

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์



แบบ ผ 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 การศึกษา  ครุภัณฑ์ส านักงาน จดัซ้ือโต๊ะรับประทานอาหารส าหรับเด็กพร้อมม้านั่ง 50,000 50,000 กองการศึกษาฯ

(ไม้ระแนง ขนาด 60X150X55 ซม. (5 ชุด) (5 ชุด)

พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30X150X35 ซม.)

จ านวน 10 ชุด

5 การศึกษา  ครุภัณฑ์ส านักงาน กระดานอจัฉริยะ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 นิ้ว พร้อมอปุกรณ์ 85,000 85,000 กองการศึกษาฯ

และค่าติดต้ัง จ านวน 2 เคร่ือง

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณ

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์



แบบ ผ 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กฬีา จดัซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจง้ ติดต้ังบริเวณ 222,800 กอง 

ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 3   ต าบลหินเหล็กไฟ  รายการดังนี้ สาธารณสุขฯ

เคร่ืองลูกตุ้มแกว่งตัว  จ านวน  1  เคร่ือง (18,500.-)

เคร่ืองว่ิงล้อถ่วง  จ านวน 1  เคร่ือง (18,500.-)

เคร่ืองบริหารไหล่ดันขึ้น จ านวน 1 เคร่ือง  (24,500.-)

เคร่ืองกา้วเหว่ียงขาคู่  จ านวน 1  ตัว (23,500.)

เคร่ืองว่ิงล้อถ่วง  จ านวน  1  เคร่ือง (25,500.-)

เคร่ืองซิทอพั จ านวน  1  เคร่ือง (16,500.-)

เคร่ืองกรรเชียงบก จ านวน  1 เคร่ือง (24,900.-)

เคร่ืองบัดเอว  จ านวน  1 เคร่ือง (17,900.-)

จกัรยานปั่นเอน ซ้าย-ขวา  จ านวน 1  เคร่ือง (26,500.-)

เคร่ืองบริหารขาแบบถ่างขา จ านวน 1 เคร่ือง

(26,500.-)

รวมจ านวน  10  ชุด

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



แบบ ผ 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กฬีา จดัซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจง้ ติดต้ังบริเวณ 222,800 กอง 

ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 7   ต าบลหินเหล็กไฟ  รายการดังนี้ สาธารณสุขฯ

เคร่ืองลูกตุ้มแกว่งตัว  จ านวน  1  เคร่ือง (18,500.-)

เคร่ืองว่ิงล้อถ่วง  จ านวน 1  เคร่ือง (18,500.-)

เคร่ืองบริหารไหล่ดันขึ้น จ านวน 1 เคร่ือง  (24,500.-)

เคร่ืองกา้วเหว่ียงขาคู่  จ านวน 1  ตัว (23,500.)

เคร่ืองว่ิงล้อถ่วง  จ านวน  1  เคร่ือง (25,500.-)

เคร่ืองซิทอพั จ านวน  1  เคร่ือง (16,500.-)

เคร่ืองกรรเชียงบก จ านวน  1 เคร่ือง (24,900.-)

เคร่ืองบัดเอว  จ านวน  1 เคร่ือง (17,900.-)

จกัรยานปั่นเอน ซ้าย-ขวา  จ านวน 1  เคร่ือง (26,500.-)

เคร่ืองบริหารขาแบบถ่างขา จ านวน 1 เคร่ือง

(26,500.-)

รวมจ านวน  10  ชุด

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณ



แบบ ผ 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กฬีา จดัซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจง้ ติดต้ังบริเวณ              222,800 กอง 

ศาลาโบราณ  หมู่ที่ 9  ต าบลหินเหล็กไฟ  รายการดังนี้ สาธารณสุขฯ

เคร่ืองลูกตุ้มแกว่งตัว  จ านวน  1  เคร่ือง (18,500.-)

เคร่ืองว่ิงล้อถ่วง  จ านวน 1  เคร่ือง (18,500.-)

เคร่ืองบริหารไหล่ดันขึ้น จ านวน 1 เคร่ือง  (24,500.-)

เคร่ืองกา้วเหว่ียงขาคู่  จ านวน 1  ตัว (23,500.)

เคร่ืองว่ิงล้อถ่วง  จ านวน  1  เคร่ือง (25,500.-)

เคร่ืองซิทอพั จ านวน  1  เคร่ือง (16,500.-)

เคร่ืองกรรเชียงบก จ านวน  1 เคร่ือง (24,900.-)

เคร่ืองบัดเอว  จ านวน  1 เคร่ือง (17,900.-)

จกัรยานปั่นเอน ซ้าย-ขวา  จ านวน 1  เคร่ือง (26,500.-)

เคร่ืองบริหารขาแบบถ่างขา จ านวน 1 เคร่ือง

(26,500.-)

รวมจ านวน  10  ชุด

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณ



แบบ ผ 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กฬีา จดัซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจง้ ติดต้ังบริเวณ 426,800 กอง 

ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต าบลหินเหล็กไฟ  รายการดังนี้ สาธารณสุขฯ

เคร่ืองลูกตุ้มแกว่งตัว  จ านวน  1  เคร่ือง (18,500.-)

เคร่ืองว่ิงล้อถ่วง  จ านวน 1  เคร่ือง (18,500.-)

เคร่ืองบริหารไหล่ดันขึ้น จ านวน 1 เคร่ือง  (24,500.-)

เคร่ืองกา้วเหว่ียงขาคู่  จ านวน 1  ตัว (23,500.)

เคร่ืองว่ิงล้อถ่วง  จ านวน  1  เคร่ือง (25,500.-)

เคร่ืองบริหารขาแบบถ่างขา จ านวน 1 เคร่ือง(26,500.-)

เคร่ืองซิทอพั จ านวน  1  เคร่ือง (16,500.-)

เคร่ืองกรรเชียงบก จ านวน  1 เคร่ือง (24,900.-)

เคร่ืองบัดเอว  จ านวน  1 เคร่ือง (17,900.-)

จกัรยานปั่นเอน ซ้าย-ขวา  จ านวน 1  เคร่ือง (26,500.-)

อปุกรณ์บริหารข้อเข่าและขาแบบย่ าเท้า จ านวน 1 เคร่ือง(17,500.-)

อปุกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับขา) 

จ านวน 1  เคร่ือง(16,500.-)

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



แบบ ผ 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จดัซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจง้ ติดต้ังบริเวณ

ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต าบลหินเหล็กไฟ  รายการดังนี้

อปุกรณ์บริหารแขน-เข่า-ลดหน้าท้องแบบถีบ-ดึง (ยกตัว)  

จ านวน 1 เคร่ือง (15,500.-)

เคร่ืองออกก าลังกายบริหารแบบลู่ว่ิง  จ านวน  2  เคร่ือง (26,500.-*2)

อปุกรณ์ยกน้ าหนัก (แบบนั่ง) จ านวน  1  เคร่ือง  (17,500.-)

อปุกรณ์แกว่งสะโพก-ทรงตัวคู่  จ านวน  1  เคร่ือง (27,500.-)

จกัรยานนั่งปั่นออกก าลังขา  จ านวน  2 เคร่ือง (25,500.-*2)

จกัรยานปั่นออกก าลังแขน  จ านวน 1  เคร่ือง (25,500.-)

รวมจ านวน  20  ชุด

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณ



แบบ ผ 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กฬีา จดัซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจง้  ติดต้ังบริเวณสวนสาธารณะ 426,800

หมู่ที่ 14  ต าบลหินเหล็กไฟ  รายการดังนี้

เคร่ืองลูกตุ้มแกว่งตัว  จ านวน  1  เคร่ือง (18,500.-)

เคร่ืองว่ิงล้อถ่วง  จ านวน 1  เคร่ือง (18,500.-)

เคร่ืองบริหารไหล่ดันขึ้น จ านวน 1 เคร่ือง  (24,500.-)

เคร่ืองกา้วเหว่ียงขาคู่  จ านวน 1  ตัว (23,500.)

เคร่ืองว่ิงล้อถ่วง  จ านวน  1  เคร่ือง (25,500.-)

เคร่ืองบริหารขาแบบถ่างขา จ านวน 1 เคร่ือง(26,500.-)

เคร่ืองซิทอพั จ านวน  1  เคร่ือง (16,500.-)

เคร่ืองกรรเชียงบก จ านวน  1 เคร่ือง (24,900.-)

เคร่ืองบัดเอว  จ านวน  1 เคร่ือง (17,900.-)

จกัรยานปั่นเอน ซ้าย-ขวา  จ านวน 1  เคร่ือง (26,500.-)

อุปกรณ์บริหารข้อเข่าและขาแบบย่ าเทา้ จ านวน 1 เคร่ือง (17,500.-)

อปุกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับขา) 

จ านวน 1  เคร่ือง(16,500.-)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณ



แบบ ผ 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จดัซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจง้  ติดต้ังบริเวณสวนสาธารณะ 

หมู่ที่ 14  ต าบลหินเหล็กไฟ  รายการดังนี้

อปุกรณ์บริหารแขน-เข่า-ลดหน้าท้องแบบถีบ-ดึง (ยกตัว)  

จ านวน 1 เคร่ือง (15,500.-)

เคร่ืองออกก าลังกายบริหารแบบลู่ว่ิง จ านวน 2 เคร่ือง (26,500.-*2)

อปุกรณ์ยกน้ าหนัก (แบบนั่ง)  จ านวน  1  เคร่ือง  (17,500.-)

อปุกรณ์แกว่งสะโพก-ทรงตัวคู่  จ านวน  1  เคร่ือง (27,500.-)

จกัรยานนั่งปั่นออกก าลังขา  จ านวน  2 เคร่ือง (25,500.-*2)

จกัรยานปั่นออกก าลังแขน  จ านวน 1  เคร่ือง (25,500.-)

รวมจ านวน  20  ชุด

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



แบบ ผ 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ตู้พน่ฆ่าเชื้อละอองฝอยอตัโนมัติ ขนาด 100*90*200 ซม. 52,000 กอง 

และการแพทย์ ความจนุ้ ายา 20 ลิตร  จ านวน 2 ชุด สาธารณสุขฯ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณ



แบบ ผ 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะจดัซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย แบบ 6 ล้อ 2,400,000 กอง 

และขนส่ง จ านวน 1 คัน สาธารณสุขฯ

2 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืน่ๆ จดัซ้ือถังขยะเหล็ก  ขนาดความจ ุ8 ลบ.ม. จ านวน 32 ใบ 2,720,000 กอง 

สาธารณสุขฯ

3 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ส านักงาน จดัซ้ือห้องน้ าสุขาเคล่ือนที่  จ านวน 2 ชุด 60,000 กอง 

สาธารณสุขฯ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณ



แบบ ผ 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อตุสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืน่ๆ ติดต้ังไฟส่องสว่างรายทางสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ สายบ้านวังโบสถ์ 2,937,000   กองช่าง

การโยธา หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์ จ านวน 66 ต้น

(แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ 4,500 x 66 = 297,000)

(แผงหลอด LED แบบ 6,000 - 6,500 ขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์

3,800 x 66 = 250,800)

(กิง่โคมและโคมเหล็กยึดแผงโซล่าห์เซลล์เคลือบสีกนัสนิม 

5,000 x 66 = 330,00)

(กรอบโคม LED  3,700 x 66 = 244,200)

(แบบเตอร่ี แบบ Lithium ion ขนาดไม่น้อยกว่า 30AH-12V

4,500 x 66 =297,00)

(เคร่ืองควบคุมการท างานพร้อมเปดิ-ปดิอัตโนมัติ 2,000 x 66 = 132,000)

(เสาเหล็กชุบกลัป์วาไนท์ ยาว 6 เมตร (พร้อมติดต้ัง) 11,500 x 66 

= 759,000)

(งานตอม่คอนกรีต (พร้อมติดต้ัง)  9,500 x 66  = 627,000)

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



แบบ ผ 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 อตุสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืน่ๆ ติดต้ังไฟส่องสว่างรายทางสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ - - - 11,125,000   กองช่าง

การโยธา สายหัวหิน - หนองเหียง หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง  จ านวน 250 ต้น
(แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ 4,500 x 66 = 297,000)

(แผงหลอด LED แบบ 6,000 - 6,500 ขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์

3,800 x 66 = 250,800)

(กิง่โคมและโคมเหล็กยึดแผงโซล่าห์เซลล์เคลือบสีกนัสนิม 

5,000 x 66 = 330,00)

(กรอบโคม LED  3,700 x 66 = 244,200)

(แบบเตอร่ี แบบ Lithium ion ขนาดไม่น้อยกว่า 30AH-12V

4,500 x 66 =297,00)

(เคร่ืองควบคุมการท างานพร้อมเปดิ-ปดิอัตโนมัติ 2,000 x 66 = 132,000)

(เสาเหล็กชุบกลัป์วาไนท์ ยาว 6 เมตร (พร้อมติดต้ัง) 11,500 x 66 

= 759,000)

(งานตอม่คอนกรีต (พร้อมติดต้ัง)  9,500 x 66  = 627,000)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณ



แบบ ผ 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 อตุสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืน่ๆ ติดต้ังไฟส่องสว่างรายทางสาธารณะระบบโซล่าเซลล์บริเวณจดุเส่ียง 4,450,000     กองช่าง

การโยธา และจดุอนัตรายภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง

จ านวน 100 ต้น 
(แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ 4,500 x 66 = 297,000)

(แผงหลอด LED แบบ 6,000 - 6,500 ขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์

3,800 x 66 = 250,800)

(กิง่โคมและโคมเหล็กยึดแผงโซล่าห์เซลล์เคลือบสีกนัสนิม 

5,000 x 66 = 330,00)

(กรอบโคม LED  3,700 x 66 = 244,200)

(แบบเตอร่ี แบบ Lithium ion ขนาดไม่น้อยกว่า 30AH-12V

4,500 x 66 =297,00)

(เคร่ืองควบคุมการท างานพร้อมเปดิ-ปดิอัตโนมัติ 2,000 x 66 = 132,000)

(เสาเหล็กชุบกลัป์วาไนท์ ยาว 6 เมตร (พร้อมติดต้ัง) 11,500 x 66 

= 759,000) 

'(งานตอม่คอนกรีต (พร้อมติดต้ัง)  9,500 x 66  = 627,000)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณ



แบบ ผ 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 อตุสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืน่ๆ ติดต้ังไฟส่องสว่างรายทางสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน 2,225,000     

การโยธา หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ  จ านวน 50 ต้น 
(แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ 4,500 x 66 = 297,000)

(แผงหลอด LED แบบ 6,000 - 6,500 ขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์

3,800 x 66 = 250,800)

(กิง่โคมและโคมเหล็กยึดแผงโซล่าห์เซลล์เคลือบสีกนัสนิม 

5,000 x 66 = 330,00)

(กรอบโคม LED  3,700 x 66 = 244,200)

(แบบเตอร่ี แบบ Lithium ion ขนาดไม่น้อยกว่า 30AH-12V

4,500 x 66 =297,00)

(เคร่ืองควบคุมการท างานพร้อมเปดิ-ปดิอัตโนมัติ 2,000 x 66 = 132,000)

(เสาเหล็กชุบกลัป์วาไนท์ ยาว 6 เมตร (พร้อมติดต้ัง) 11,500 x 66 

= 759,000)

(งานตอม่คอนกรีต (พร้อมติดต้ัง)  9,500 x 66  = 627,000)

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


