




2. รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างความมัน่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชีว้ัด ( KPI ) ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ 300,000 300,000 300,000 ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ ประชาชนได้รับการ ส านักปลัด

อ านาจหน้าที่ กรณีประสบภัยพิบัติ พิบัติ และผู้ได้รับความ และผู้ได้รับความเดือดร้อน และผู้ได้รับความเดือดร้อน ช่วยเหลือเป็นไปด้วย

และผู้ได้รับความเดือดร้อน เดือดร้อนในพืน้ที่ต าบล ในต าบลหินเหล็กไฟ ในต าบลหินเหล็กไฟ ความรวดเร็ว

หินเหล็กไฟ ได้รับการช่วยเหลือร้อยละ

80 ขึน้ไปของผู้ประสบภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3/2563

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ

งบประมาณ

1



2. รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณข์องจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณปูโภค

ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ซอย 4  หมูท่ี่ 5 เพือ่ให้ประชาชนในหมูบ่้าน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 100,000     100,000    ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

ได้มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน ระยะทาง 250 เมตร ระยะทาง 250 เมตร ใช้อย่างทั่วถึง

อย่างทั่วถึง

2 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ซอย10 หมูท่ี่ 5 เพือ่ให้ประชาชนในหมูบ่้าน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 560,000     560,000    ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

ได้มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน ระยะทาง 1,600 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร ใช้อย่างทั่วถึง

อย่างทั่วถึง

3 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ซอย 11  หมูท่ี่ 5 เพือ่ให้ประชาชนในหมูบ่้าน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 470,000     470,000    ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

ได้มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน ระยะทาง 1,370 เมตร ระยะทาง 1,370 เมตร ใช้อย่างทั่วถึง

อย่างทั่วถึง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3/2563

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ตัวชีว้ัด (KPI) ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ

2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณและทีม่า



2. รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณข์องจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณปูโภค

ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ซอยอ านวยผล 3/1 เพือ่ให้ประชาชนในหมูบ่้าน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 60,000       60,000      ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

หมูท่ี่ 9 ได้มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน ระยะทาง 120 เมตร ระยะทาง 120 เมตร ใช้อย่างทั่วถึง

อย่างทั่วถึง

5 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ซอยอ านวยผล 4/2 เพือ่ให้ประชาชนในหมูบ่้าน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 120,000     120,000    ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

หมูท่ี่ 9 ได้มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน ระยะทาง 230 เมตร ระยะทาง 400 เมตร ใช้อย่างทั่วถึง

อย่างทั่วถึง

6 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ซอยไร่แลนด์ 4 เพือ่ให้ประชาชนในหมูบ่้าน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 70,000       70,000      ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

หมูท่ี่ 9 ได้มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน ระยะทาง 150 เมตร ระยะทาง 150 เมตร ใช้อย่างทั่วถึง

อย่างทั่วถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3/2563

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณและทีม่า

ตัวชีว้ัด (KPI) ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3



2. รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนทีส่ร้างสรรค์เข้าสูป่ระชาคมอาเซียนและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที4่ ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารและ เพือ่ใช้เก็บเอกสารทาง อาคาร คสล.ชัน้เดียว 500,000 500,000 อาคาร คสล.ชัน้เดียว มีสถานที่เก็บรักษา กองคลัง

ทรัพย์สินอืน่ การเงินและทรัพย์สินอืน่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร เอกสารทางการเงินและ

ของส่วนราชการ ยาว 8.00 เมตร  หรือมี ยาว 8.00 เมตร หริอมี ทรัพย์สินอืน่ของส่วน

พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ราชการ

40  ตารางเมตร 40  ตารางเมตร 

จ านวน 1 หลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3/2563

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณและทีม่า

ตัวชีว้ัด (KPI) ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

4



2. รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิต และแปรรูปสับปะรด มะพร้าว  และสินค้าเกษตรสูต่ลาดโลก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 พัฒนาด้านส่งเสริมรายได้และการผลิต

ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพลังงานเพือ่เศรษฐกิจฐานราก 1.เพือ่ให้เกิดกิจกรรม กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีไทย 985,368 เพิม่รายได้ให้กับกลุ่ม 1.ระบบห้องเย็นพลังงาน ส านักงาน

ตามนโยบายพลังงานเพือ่ทุกคน ทางด้านพลังงานทดแทน อ าเภอหัวหิน เป้าหมาย ร้อยละ 80 แสงอาทิตย์ พลังงานจังหวัด

เพือ่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน และอนุรักษ์กับกลุ่ม ของปริมาณผลผลิต 2.ก่อสร้างระบบอบแห้ง ประจวบคีรีขันธ์

เพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมายที่สามารถบริหาร พลังงานแสงอาทิตย์

ปีงบประมาณ 2563 จัดการตนเองทางด้าน แบบเรือนกระจก

พลังงาน ขนาด 3*4 เมตร

2.เพือ่สนับสนุนโครงการ

ที่ตอบสนองนโยบายส าคัญ

ของรัฐบาลการกระตุ้น

เศรษฐกิจฐานราก

3.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุน

และส่งมอบเทคโนโลยี

พลังงานใหก้บักลุ่มเปา้หมาย

ในพืน้ที่ของโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3/2563

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณและทีม่า

ตัวชีว้ัด (KPI) ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

5



2. รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณข์องจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณปูโภค

ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 11,058,000   11,058,000 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนนเพือ่ใช้ กองช่าง

ซอย6  หมูที่ 5 ส าหรับการคมนาคมที่ ระยะทาง 3,686 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ในการคมนาคมที่สะดวก

สะดวกปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่เท ระยะทาง 3,686 เมตร ปลอดภัย

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 18,430

ตารางเมตร 

ๆ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

6

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3/2563

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณและทีม่า

ตัวชีว้ัด (KPI) ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ



ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565 ## 2562 2563 2564 2565

1 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 980,000     ถนนลาดยาง กองชา่ง / ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 980,000    ถนนลาดยาง กองชา่ง / / /

คอนกรีต ซอยสันติสุข-อู่ชา่งเล็ก แอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยสันติสุข-อู่ชา่งเล็ก แอสฟัลท์ติก

หมู่ที่ 10 กวา้ง 4.00 เมตร หมู่ที่ 10 กวา้ง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 700 เมตร และ 5.00 เมตร

ระยะทาง 700 เมตร

วตัถปุระสงค์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) เพ่ิมเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 2 /2563 หน้า 20 วตัถปุระสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้มถีนนส าหรับการคมนาคม เพื่อให้ประชาชนได้มถีนนส าหรับการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภยั ที่สะดวกและปลอดภยั

เป้าหมาย เป้าหมาย

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร และกวา้ง 5.00 เมตร

ระยะทาง 700.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 700.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 2,800 ตารางเมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 2,800 ตารางเมตร

โดยท าการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ โดยท าการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ

ผิวจราจรเดิม ผิวจราจรเดิม

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

ประชาชนมถีนนเพื่อใชใ้นการคมนาคม ประชาชนมถีนนเพื่อใชใ้นการคมนาคม

ที่สะดวกปลอดภยั ที่สะดวกปลอดภยั
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 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 )  เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง

ที่
โครงการ/วตัถุประสงค์/                    
เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

งบประมาณ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

ปีที่ด้าเนินการ โครงการ/วตัถุประสงค์/                    
เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI)
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

ปีที่ด้าเนินการ



ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565 ## 2562 2563 2564 2565

2 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,578,800  ถนนคอนกรีต กองชา่ง / กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,999,700  ถนนคอนกรีต กองชา่ง / / /

ซอยต้นไทร 2 หมู่ที่ 15 เสริมเหล็ก ซอยต้นไทร 2 หมู่ที่ 15 เสริมเหล็ก 

(ชว่งที่ 1) ค่าพิกดัจดุเร่ิมต้นโครงการ กวา้ง 5.00 เมตร (ชว่งที่ 1) ค่าพิกดัจดุเร่ิมต้นโครงการ กวา้ง 4.00 เมตร 

ละติจดู 12.56817  ลองติจดู  99.91364 ระยะทาง 847.00 ละติจดู 12.56817  ลองติจดู  99.91365 และกวา้ง 5.00 

ค่าพิกดัจดุส้ินสุดโครงการ เมตร ค่าพิกดัจดุส้ินสุดโครงการ เมตร

ละติจดู 12.56524  ลองติจดู  99.90435 ละติจดู 12.56653  ลองติจดู  99.91123 ระยะทาง 847.00 

(ชว่งที่ 2) ค่าพิกดัจดุเร่ิมต้นโครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที2่/2563) หน้า 73 (ชว่งที่ 2) ค่าพิกดัจดุเร่ิมต้นโครงการ เมตร

ละติจดู 12.56817  ลองติจดู  99.91364 ละติจดู 12.56550  ลองติจดู  99.90834

ค่าพิกดัจดุส้ินสุดโครงการ ค่าพิกดัจดุส้ินสุดโครงการ

ละติจดู 12.56524  ลองติจดู  99.90435 ละติจดู 12.56524  ลองติจดู  99.90436

วตัถปุระสงค์ วตัถปุระสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้มถีนนส าหรับการคมนาคม เพื่อให้ประชาชนได้มถีนนส าหรับการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภยั ที่สะดวกและปลอดภยั

เป้าหมาย เป้าหมาย

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร และ 5.00 เมตร

ระยะทาง 847.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 847.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

หรือมพีื้นที่เทคอนกรีตไมน่้อยกวา่ 4,235.00 หรือมพีื้นที่เทคอนกรีตไมน่้อยกวา่ 4,235.00

ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกวา้ง 0.50 เมตร ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกวา้ง 0.50  เมตร 

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

ประชาชนมถีนนเพื่อใชใ้นการคมนาคม ประชาชนมถีนนเพื่อใชใ้นการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภยั ที่สะดวกและปลอดภยั

ปีที่ด้าเนินการ
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ที่
โครงการ/วตัถุประสงค์/                    
เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI)
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

ปีที่ด้าเนินการ โครงการ/วตัถุประสงค์/                    
เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI)

 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 )  เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั



ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565 ## 2562 2563 2564 2565

3 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพูลสุข 1,800,000  ถนนลาดยาง กองชา่ง / ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพลูสุข 1,800,000  ถนนลาดยาง กองชา่ง / / /

หมู่ที่ 15 แอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 15 แอสฟัลท์ติก

กวา้ง 4.00 เมตร กวา้ง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 1,500 และ 5.00 เมตร

เมตร ระยะทาง 1,500 

เมตร

วตัถปุระสงค์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) เพ่ิมเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 2 /2563 หน้า 33 วตัถปุระสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้มถีนนส าหรับการคมนาคม เพื่อให้ประชาชนได้มถีนนส าหรับการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภยั ที่สะดวกและปลอดภยั

เป้าหมาย เป้าหมาย

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร และกวา้ง 5.00 เมตร

ระยะทาง 1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่  6,000 ตารางเมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่  6,000 ตารางเมตร 

โดยท าการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว โดยท าการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว

จราจรเดิม จราจรเดิม

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

ประชาชนมถีนนเพื่อใชใ้นการคมนาคม ประชาชนมถีนนเพื่อใชใ้นการคมนาคม

ที่สะดวกปลอดภยั ที่สะดวกปลอดภยั

 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ ผ 02

งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI)
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั
ที่

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    
เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

งบประมาณ
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โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 )  เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ตวัชี้วดั (KPI)
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั
โครงการ/วตัถุประสงค์/                    
เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

ปีที่ด้าเนินการ ปีที่ด้าเนินการ



ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565 ## 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั
ที่

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณ

โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 )  เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ตวัชี้วดั (KPI)
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

ปีที่ด้าเนินการ ปีที่ด้าเนินการ

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565 ## 2562 2563 2564 2565

1 กอ่สร้างอาคาร คสล.สองชั้น 2,930,000  อาคารคสล.สองชั้น กองชา่ง / กอ่สร้างอาคารคสล.สองชั้น 3,271,900  อาคารคสล.สองชั้น กองชา่ง / / /

อบต.หินเหล็กไฟ  หมู่ที่ 4  ขนาดกวา้ง7.50 เมตร อบต.หินเหล็กไฟ ขนาดกวา้ง 11.50 เมตร 

ยาว 23.00 เมตร ยาว 21.10 เมตร 

จ านวน 1 อาคาร จ านวน 1 อาคาร 

วตัถปุระสงค์ วตัถปุระสงค์

เพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการ เพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการ

ติดต่อราชการได้รับความสะดวก ติดต่อราชการได้รับความสะดวก

เป้าหมาย เป้าหมาย

อาคาร คสล.สองชั้น ขนาดกวา้ง 7.50 เมตร อาคาร คสล.สองชั้น ขนาดกวา้ง 11.50 เมตร

ยาว 23.00 เมตร  จ านวน 1 อาคาร ยาว 21.10 เมตร  จ านวน 1 อาคาร

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

มอีาคารส าหรับประชาชนที่มา มอีาคารส าหรับประชาชนที่มา

ติดต่อราชการ ติดต่อราชการ

 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 )  เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง

ที่
โครงการ/วตัถุประสงค์/                    
เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI)
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

ปีที่ด้าเนินการ โครงการ/วตัถุประสงค์/                    
เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI)
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

ปีที่ด้าเนินการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) เพ่ิมเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 2 /2563 หน้า  44
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565 ## 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั
ที่

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณ

โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 )  เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ตวัชี้วดั (KPI)
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

ปีที่ด้าเนินการ ปีที่ด้าเนินการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสูป่ระชาคมอาเซียนและนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

2561 2562 2563 2564 2565 ## 2562 2563 2564 2565

1 โครงการแผนปฏบิัติการป้องกนัและปราบปราม 30,000      ปัญหาการทุจริตและ ส านักปลัด / / / / / โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกนัและ 20,000      ปัญหาการทุจริตและ ส านักปลัด / /

การทุจริตขององค์การบบริหารส่วนต าบล ประพฤติมชิอบลดลง ( งานกฏหมาย ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร ประพฤติมชิอบลดลง ( งานกฏหมาย

หินเหล็กไฟ ร้อยละ 80 และคดี ) ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ร้อยละ 80 และคดี )

วตัถปุระสงค์ วตัถปุระสงค์

เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจริตและ เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจริตและ

ประพฤติมชิอบส่งเสริมพัฒนาความสามารถ ประพฤติมชิอบส่งเสริมพัฒนาความสามารถ

ของเจา้หน้าที่ในการป้องกนัและปราบปราม ของเจา้หน้าที่ในการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตให้มปีระสิทธภิาพ การทุจริตให้มปีระสิทธภิาพ

เป้าหมาย เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล คณะผู้บริหาร สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วน
และพนักงานจา้งใน อบต.หินเหล็กไฟ ต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจา้ง

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ

นักเรียน และผู้น าชุมชน จ านวนประมาณ 100 คน

โครงการ/วัตถุประสงค์/       เปา้หมาย/ผลที่

คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ ตัวชีว้ัด (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

ปทีี่ด้าเนินการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) หน้า 306

 2.บญัชีโครงการพัฒนา แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 )  เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 3/2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีความเปน็เลิศ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการเดิม โครงการที่เปลีย่นแปลง

ที่
โครงการ/วัตถุประสงค์/       เปา้หมาย/ผลที่คาด

ว่าจะได้รับ
งบประมาณ ตัวชีว้ัด (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

ปทีี่ด้าเนินการ



ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565 ## 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั
ที่

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณ

โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 )  เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ตวัชี้วดั (KPI)
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

ปีที่ด้าเนินการ ปีที่ด้าเนินการ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล คณะผู้บริหาร สมาชกิสภาองค์การ

และพนักงานจา้งในต าบลหินเหล็กไฟ บริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน

ได้ประพฤติตนอยูใ่นกฏหมาย ระเบียบ ต า.บล และพนักงานจา้ง องค์การ
ลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ

นักเรียน และผู้น าชมุชน
ได้ประพฤติตนอยูใ่นกฏหมาย 

ระเบียบลดปัญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565 ## 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั
ที่

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณ

โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 )  เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ตวัชี้วดั (KPI)
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

ปีที่ด้าเนินการ ปีที่ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 )  เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 3/2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความมัน่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญัญาไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

2561 2562 2563 2564 2565 ## 2562 2563 2564 2565

1 โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ 50,000      การท างานมปีระสิทธภิาพ ส านักปลัด / / / / โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ 100,000    ผู้เขา้รับการฝึกอบรม ส านักปลัด / /

และประสิทธภิาพการปฏบิัติงาน มากขึ้นร้อยละ 80 (งานป้องกนั) และประสิทธภิาพการปฏบิัติงาน จ านวนไมน่้อยกวา่ 50 คน (งานป้องกนั)

ให้กบัอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ให้กบัอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ท างานมปีระสิทธภิาพ

เจา้หน้าที่งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เจา้หน้าที่งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มากชึ้นร้อยละ 80

และเจา้หน้าที่ประจ าศูนย ์อปพร. แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) หน้า 330 และเจา้หน้าที่ประจ าศูนย ์อปพร.

เป้าหมาย เป้าหมาย

เจา้หน้าที่งานป้องกนั และเจา้หน้าที่ อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน

ประจ าศูนย ์อปพร. จ านวน 20 คน เจา้หน้าที่ป้องกนั และเจา้หน้าที่ประจ าศูนย์

อปพร. จ านวน ไมน่้อยกวา่ 50 คน

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

เจา้หน้าที่งานป้องกนัและเจา้หน้าที่ อปพร. เจา้หน้าที่งานป้องกนัและเจา้หน้าที่

ประจ าศูนย ์อปพร. มศัีกยภาพในการ ประจ าศูนย ์อปพร. มศัีกยภาพในการ

 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ ผ 02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

โครงการเดมิ

ที่
โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ปีที่ด้าเนินการ โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ปีที่ด้าเนินการ



ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565 ## 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั
ที่

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณ

โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 )  เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ตวัชี้วดั (KPI)
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

ปีที่ด้าเนินการ ปีที่ด้าเนินการ

ปฏบิัติงานเพิ่มมากขึ้น ปฏบิัติงานเพิ่มมากขึ้น
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565 ## 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั
ที่

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณ

โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 )  เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ตวัชี้วดั (KPI)
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

ปีที่ด้าเนินการ ปีที่ด้าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 )  เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 3/2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสูป่ระชาคมอาเซียนและนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

โครงการที่เปลีย่นแปลง

2561 2562 2563 2564 2565 ## 2562 2563 2564 2565

1 โครงการแผนปฏบิัติการป้องกนัและปราบปราม 30,000      ปัญหาการทุจริตและ ส านักปลัด / / / / / โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกนัและ 20,000      ปัญหาการทุจริตและ ส านักปลัด / /

การทุจริตขององค์การบบริหารส่วนต าบล ประพฤติมชิอบลดลง ( งานกฏหมาย ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร ประพฤติมชิอบลดลง ( งานกฏหมาย

หินเหล็กไฟ ร้อยละ 80 และคดี ) ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ร้อยละ 80 และคดี )

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

ปทีี่ด้าเนินการ

 2.บญัชีโครงการพัฒนา แบบ ผ 02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีความเปน็เลิศ

ที่
โครงการ/วัตถุประสงค์/       เปา้หมาย/ผลที่คาด

ว่าจะได้รับ
งบประมาณ ตัวชีว้ัด (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

ปทีี่ด้าเนินการ โครงการ/วัตถุประสงค์/       เปา้หมาย/ผลที่

คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ ตัวชีว้ัด (KPI)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการเดิม



ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565 ## 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั
ที่

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณ

โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 )  เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ตวัชี้วดั (KPI)
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

ปีที่ด้าเนินการ ปีที่ด้าเนินการ

วตัถปุระสงค์ วตัถปุระสงค์

เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจริตและ เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจริตและ

ประพฤติมชิอบส่งเสริมพัฒนาความสามารถ ประพฤติมชิอบส่งเสริมพัฒนาความสามารถ

ของเจา้หน้าที่ในการป้องกนัและปราบปราม ของเจา้หน้าที่ในการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตให้มปีระสิทธภิาพ การทุจริตให้มปีระสิทธภิาพ

เป้าหมาย เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล คณะผู้บริหาร สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วน
และพนักงานจา้งใน อบต.หินเหล็กไฟ ต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจา้ง

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ

นักเรียน และผู้น าชุมชน จ านวนประมาณ 100 คน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 )  เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาต ิ

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองการบริหาร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

2561 2562 2563 2564 2565 ## 2562 2563 2564 2565

1 กอ่สร้างอาคาร คสล.สองชั้น 2,930,000  อาคารคสล.สองชั้น กองชา่ง / กอ่สร้างอาคารคสล.สองชั้น 3,271,900  อาคารคสล.สองชั้น กองชา่ง / / /

อบต.หินเหล็กไฟ  หมู่ที่ 4  ขนาดกวา้ง7.50 เมตร อบต.หินเหล็กไฟ ขนาดกวา้ง 11.50 เมตร 

ยาว 23.00 เมตร ยาว 21.10 เมตร 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) หน้า 306

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีความเป็นเลศิ

โครงการเดมิ

ที่
โครงการ/วตัถุประสงค์/                    
เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI)
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

ปีที่ด้าเนินการ โครงการ/วตัถุประสงค์/       เป้าหมาย/ผลที่
คาดวา่จะไดร้ับ

งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI)
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

ปีที่ด้าเนินการ

แบบ ผ 02 2.บัญชีโครงการพัฒนา 



ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565 ## 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั
ที่

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณ

โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 )  เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ตวัชี้วดั (KPI)
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

ปีที่ด้าเนินการ ปีที่ด้าเนินการ

จ านวน 1 อาคาร จ านวน 1 อาคาร 

วตัถปุระสงค์ วตัถปุระสงค์

เพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการ เพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการ

ติดต่อราชการได้รับความสะดวก ติดต่อราชการได้รับความสะดวก

เป้าหมาย เป้าหมาย

อาคาร คสล.สองชั้น ขนาดกวา้ง 7.50 เมตร อาคาร คสล.สองชั้น ขนาดกวา้ง 11.50 เมตร

ยาว 23.00 เมตร  จ านวน 1 อาคาร ยาว 21.10 เมตร  จ านวน 1 อาคาร

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

มอีาคารส าหรับประชาชนที่มา มอีาคารส าหรับประชาชนที่มา

ติดต่อราชการ ติดต่อราชการ

11
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 )  เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 3/2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสูป่ระชาคมอาเซียนและนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

โครงการที่เปลีย่นแปลง

2561 2562 2563 2564 2565 ## 2562 2563 2564 2565

1 โครงการแผนปฏบิัติการป้องกนัและปราบปราม 30,000      ปัญหาการทุจริตและ ส านักปลัด / / / / / โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกนัและ 20,000      ปัญหาการทุจริตและ ส านักปลัด / /

การทุจริตขององค์การบบริหารส่วนต าบล ประพฤติมชิอบลดลง ( งานกฏหมาย ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร ประพฤติมชิอบลดลง ( งานกฏหมาย

หินเหล็กไฟ ร้อยละ 80 และคดี ) ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ร้อยละ 80 และคดี )

แผนงานบริหารงานทั่วไป

 2.บญัชีโครงการพัฒนา แบบ ผ 02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีความเปน็เลิศ

โครงการเดิม

งบประมาณ ตัวชีว้ัด (KPI)
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

ปทีี่ด้าเนินการ
ที่

โครงการ/วัตถุประสงค์/       เปา้หมาย/ผลที่คาด

ว่าจะได้รับ
งบประมาณ ตัวชีว้ัด (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

ปทีี่ด้าเนินการ โครงการ/วัตถุประสงค์/       เปา้หมาย/ผลที่

คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) เพ่ิมเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 2 /2563 หน้า  44



ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565 ## 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั
ที่

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณ

โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 )  เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ตวัชี้วดั (KPI)
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

ปีที่ด้าเนินการ ปีที่ด้าเนินการ

วตัถปุระสงค์ วตัถปุระสงค์

เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจริตและ เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจริตและ

ประพฤติมชิอบส่งเสริมพัฒนาความสามารถ ประพฤติมชิอบส่งเสริมพัฒนาความสามารถ

ของเจา้หน้าที่ในการป้องกนัและปราบปราม ของเจา้หน้าที่ในการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตให้มปีระสิทธภิาพ การทุจริตให้มปีระสิทธภิาพ

เป้าหมาย เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล คณะผู้บริหาร สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วน
และพนักงานจา้งใน อบต.หินเหล็กไฟ ต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจา้ง

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ

นักเรียน และผู้น าชุมชน จ านวนประมาณ 100 คน

12

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 )  เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 3/2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสูป่ระชาคมอาเซียนและนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

โครงการที่เปลีย่นแปลง

2561 2562 2563 2564 2565 ## 2562 2563 2564 2565

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล คณะผู้บริหาร สมาชกิสภาองค์การ

และพนักงานจา้งในต าบลหินเหล็กไฟ บริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

ปทีี่ด้าเนินการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) หน้า 306

 2.บญัชีโครงการพัฒนา แบบ ผ 02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีความเปน็เลิศ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการเดิม

ที่
โครงการ/วัตถุประสงค์/       เปา้หมาย/ผลที่คาด

ว่าจะได้รับ
งบประมาณ ตัวชีว้ัด (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

ปทีี่ด้าเนินการ โครงการ/วัตถุประสงค์/       เปา้หมาย/ผลที่

คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ ตัวชีว้ัด (KPI)



ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565 ## 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั
ที่

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณ

โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 )  เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ตวัชี้วดั (KPI)
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

ปีที่ด้าเนินการ ปีที่ด้าเนินการ

ได้ประพฤติตนอยูใ่นกฏหมาย ระเบียบ ต า.บล และพนักงานจา้ง องค์การ
ลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ

นักเรียน และผู้น าชมุชน

ได้ประพฤติตนอยูใ่นกฏหมาย 

ระเบียบลดปัญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

13

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 )  เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 3/2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความมัน่คงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญัญาไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

2561 2562 2563 2564 2565 ## 2562 2563 2564 2565

1 โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ 50,000      การท างานมปีระสิทธภิาพ ส านักปลัด / / / / โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ 100,000    ผู้เขา้รับการฝึกอบรม ส านักปลัด / /

และประสิทธภิาพการปฏบิัติงาน มากขึ้นร้อยละ 80 (งานป้องกนั) และประสิทธภิาพการปฏบิัติงาน จ านวนไมน่้อยกวา่ 50 คน (งานป้องกนั)

ให้กบัอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ให้กบัอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ท างานมปีระสิทธภิาพ

 2.บัญชีโครงการพัฒนา แบบ ผ 02

งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปีที่ด้าเนินการ

โครงการเดมิ

ที่
โครงการ/วตัถุประสงค์/                    
เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปีที่ด้าเนินการ โครงการ/วตัถุประสงค์/                    
เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต



ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565 ## 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั
ที่

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณ

โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 )  เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ตวัชี้วดั (KPI)
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

ปีที่ด้าเนินการ ปีที่ด้าเนินการ

เจา้หน้าที่งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เจา้หน้าที่งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มากชึ้นร้อยละ 80

และเจา้หน้าที่ประจ าศูนย ์อปพร. แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) หน้า 330 และเจา้หน้าที่ประจ าศูนย ์อปพร.

เป้าหมาย เป้าหมาย

เจา้หน้าที่งานป้องกนั และเจา้หน้าที่ อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน

ประจ าศูนย ์อปพร. จ านวน 20 คน เจา้หน้าที่ป้องกนั และเจา้หน้าที่ประจ าศูนย์

อปพร. จ านวน ไมน่้อยกวา่ 50 คน

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

เจา้หน้าที่งานป้องกนัและเจา้หน้าที่ อปพร. เจา้หน้าที่งานป้องกนัและเจา้หน้าที่

ประจ าศูนย ์อปพร. มศัีกยภาพในการ ประจ าศูนย ์อปพร. มศัีกยภาพในการ

ปฏบิัติงานเพิ่มมากขึ้น ปฏบิัติงานเพิ่มมากขึ้น
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