
แบบ ผ 02

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปีที่ด้าเนินการ

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565

1 ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 600,000    ถนนลาดยางแอส - กองช่าง / / ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 900,000     ถนนลาดยางแอส - กองช่าง / / /

ซอยหนา้วดันโิครธาราม หมู่ที่ 1 ฟลัทติ์กคอนกรีต ซอยหนา้วดันโิครธาราม หมู่ที่ 1 ฟลัทติ์กคอนกรีต

ค่าพกิดัจดุเร่ิมต้นโครงการ กวา้ง 5.00 เมตร ค่าพกิดัจดุเร่ิมต้นโครงการ กวา้ง 5.00 เมตร 

ละติจดู    -          ลองติจดู         - ระยะทาง ละติจดู    -          ลองติจดู         - ระยะทาง 

ค่าพกิดัจดุส้ินสุดโครงการ 600.00 เมตร ค่าพกิดัจดุส้ินสุดโครงการ 600.00 เมตร

ละติจดู    -          ลองติจดู         - ละติจดู    -          ลองติจดู         -

วตัถุประสงค์ วตัถุประสงค์

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับการคมนาคม เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภยั ที่สะดวกและปลอดภยั

เปา้หมาย เปา้หมาย

ผิวจราจร กวา้ง  5.00 เมตร ผิวจราจร กวา้ง  5.00 เมตร 

ระยะทาง 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,000 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,000 ตารางเมตร

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกปลอดภยั ที่สะดวกปลอดภยั
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ปีที่ด้าเนินการ
ตวัชี้วดั (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้า 182

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณตวัชี้วดั (KPI)งบประมาณที่

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

 2.บัญชีโครงการพัฒนา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง



ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปีที่ด้าเนินการ

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565

ปีที่ด้าเนินการ
ตวัชี้วดั (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณตวัชี้วดั (KPI)งบประมาณที่

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง

2 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 792,000    ถนนคอนกรีตเสริม กองช่าง / / กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 792,000     ถนนคอนกรีตเสริม กองช่าง / / /

ซอยดวงดี  หมู่ที่ 1 เหล็ก ซอยดวงดี  หมู่ที่ 1 เหล็ก

ค่าพกิดัจดุเร่ิมต้นโครงการ กวา้ง 4.00 เมตร ค่าพกิดัจดุเร่ิมต้นโครงการ กวา้ง 4.00 เมตร 

ละติจดู    -          ลองติจดู         - ระยะทาง ละติจดู    -          ลองติจดู         - ระยะทาง 

ค่าพกิดัจดุส้ินสุดโครงการ 300.00 เมตร ค่าพกิดัจดุส้ินสุดโครงการ 330.00 เมตร

ละติจดู    -          ลองติจดู         - ละติจดู    -          ลองติจดู         -

วตัถุประสงค์ วตัถุประสงค์

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับการคมนาคม เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภยั ที่สะดวกและปลอดภยั

เปา้หมาย เปา้หมาย

ผิวจราจร กวา้ง  4.00 เมตร ผิวจราจร กวา้ง  4.00 เมตร 

ระยะทาง 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 1,200 หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 1,320 

ตารางเมตร ตารางเมตร

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกปลอดภยั ที่สะดวกปลอดภยั
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปีที่ด้าเนินการ

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565

ปีที่ด้าเนินการ
ตวัชี้วดั (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณตวัชี้วดั (KPI)งบประมาณที่

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง

3 กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 150,000    วางทอ่ระบายน้ า กองช่าง / / กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,750,000   วางทอ่ระบายน้ า กองช่าง / /

ขนาด Ø0.60 เมตร ซอยหนา้วดันโิครธาราม คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø0.80 เมตร ซอยหนา้วดันโิครธาราม คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ 1 ขนาดØ 0.60เมตร   หมู่ที่ 1 ขนาดØ 0.80เมตร 

ละติจดู  -            ลองติจดู       - ระยะทาง 200.00 ละติจดู  -            ลองติจดู       - พร้อมบอ่พกั คสล. 

ค่าพกิดัจดุส้ินสุดโครงการ เมตร ค่าพกิดัจดุส้ินสุดโครงการ และฝาปดิบอ่พกั 

ละติจดู  -            ลองติจดู       - ละติจดู  -            ลองติจดู       -  คสล. ระยะทาง

500.00 เมตร

วตัถุประสงค์ วตัถุประสงค์

เพื่อใหช้่วยระบายน้ า ไม่ใหท้ว่มขังผิวจราจร เพื่อใหช้่วยระบายน้ า ไม่ใหท้ว่มขังผิวจราจร

เปา้หมาย เปา้หมาย

วางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก วางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาด Ø 0.60 เมตร  ระยะ 200.00 เมตร ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบอ่พกั คสล. และ

ฝาปดิบอ่พกั คสล. ระยะทาง 500.00 เมตร

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกปลอดภยั ไม่มีน้ าทว่มขังผิวจราจร ที่สะดวกปลอดภยั ไม่มีน้ าทว่มขังผิวจราจร
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปีที่ด้าเนินการ

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565

ปีที่ด้าเนินการ
ตวัชี้วดั (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณตวัชี้วดั (KPI)งบประมาณที่

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง

4 กอ่สร้างถนน คสล. ซ.หนองนกนอ้ย  ม.3 977,500    ถนนคอนกรีตเสริม กองช่าง - / / / กอ่สร้างถนน คสล. ซ.หนองนกนอ้ย  ม.3 977,500     ถนนคอนกรีตเสริม กองช่าง / / /

ค่าพกิดัจดุเร่ิมต้นโครงการ เหล็ก ค่าพกิดัจดุเร่ิมต้นโครงการ เหล็ก

ละติจดู 12.59939 ลองติจดู 99.85916 กวา้ง  5.00 เมตร ละติจดู 12.59939 ลองติจดู 99.85916 กวา้ง  5.00 เมตร 

ค่าพกิดัจดุส้ินสุดโครงการ ระยะทาง 300.00 ค่าพกิดัจดุส้ินสุดโครงการ ระยะทาง 300.00 

ละติจดู 12.60204 ลองติจดู 99.85849 เมตร ละติจดู 12.60204 ลองติจดู 99.85849 เมตร

วตัถุประสงค์ วตัถุประสงค์

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับการคมนาคม เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภยั ที่สะดวกและปลอดภยั

เปา้หมาย เปา้หมาย

ผิวจราจร กวา้ง  5.00 เมตร ผิวจราจร กวา้ง  5.00 เมตร 

ระยะทาง 300.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 1,500 หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 1,500

ตารางเมตร ตารางเมตร 

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกปลอดภยั ที่สะดวกปลอดภยั
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปีที่ด้าเนินการ

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565

ปีที่ด้าเนินการ
ตวัชี้วดั (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณตวัชี้วดั (KPI)งบประมาณที่

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง

5 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก 1,208,300  ถนนยางพารา กองช่าง / / / ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก 4,350,000   ถนนลาดยาง กองช่าง / / /

คอนกรีต ซอยหนองนกนอ้ย หมู่ 3 แอสฟลัทติ์ก คอนกรีต ซอยหนองนกนอ้ย หมู่ 3 แอสฟลัทติ์ก

ค่าพกิดัจดุเร่ิมต้นโครงการ คอนกรีต ค่าพกิดัจดุเร่ิมต้นโครงการ คอนกรีต 

ละติจดู 12.59259 ลองติจดู 99.86371 กวา้ง 5.00 เมตร ละติจดู 12.59259 ลองติจดู 99.86371 กวา้ง 5.00 เมตร 

ค่าพกิดัจดุส้ินสุดโครงการ ระยะทาง ค่าพกิดัจดุส้ินสุดโครงการ ระยะทาง

ละติจดู 12.59261 ลองติจดู 99.84377 2,900 เมตร ละติจดู 12.59261 ลองติจดู 99.84377 2,900 เมตร

วตัถุประสงค์ วตัถุประสงค์

เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ได้มีถนนส าหรับการ เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ได้มีถนนส าหรับการ

สัญจรที่สะดวกและปลอดภยั สัญจรที่สะดวกและปลอดภยั

เปา้หมาย เปา้หมาย

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร

ระยะทาง 2,900 เมตร  หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 2,900 เมตร  หนา 0.04 เมตร

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่14,500 ตารางเมตร โดยท า พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่14,500 ตารางเมตร โดยท า

การปยูางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตทบัผิวจราจร การปยูางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตทบัผิวจราจร

เดิม เดิม

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกปลอดภยั ที่สะดวกปลอดภยั

59

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้า 192



ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปีที่ด้าเนินการ

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565

ปีที่ด้าเนินการ
ตวัชี้วดั (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณตวัชี้วดั (KPI)งบประมาณที่

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง

6 ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยข้างโรงงานสับปะรด 250,000    ถนนลูกรัง กองช่าง - / / / ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยข้างโรงงานสับปะรด 250,000     ถนนลูกรัง กองช่าง - / / /

-วงัโบสถ์ หมู่ที่ 3 บา้นหนองนกนอ้ย กวา้ง 4.00  เมตร -วงัโบสถ์ หมู่ที่ 3 บา้นหนองนกนอ้ย กวา้ง 4.00  เมตร

ค่าพกิดัจดุเร่ิมต้นโครงการ ระยะทาง 1,200 ค่าพกิดัจดุเร่ิมต้นโครงการ ระยะทาง 1,200 

ละติจดู 12.59217 ลองติจดู 99.86414 เมตร ละติจดู 12.59217 ลองติจดู 99.86414 เมตร

ค่าพกิดัจดุส้ินสุดโครงการ ค่าพกิดัจดุส้ินสุดโครงการ

ละติจดู 12.59165 ลองติจดู 99.87117 ละติจดู 12.59165 ลองติจดู 99.87117

วตัถุประสงค์ วตัถุประสงค์

เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ได้มีถนนส าหรับการ เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ได้มีถนนส าหรับการ

สัญจรที่สะดวกและปลอดภยั สัญจรที่สะดวกและปลอดภยั

เปา้หมาย เปา้หมาย

ผิวจราจรกวา้ง 4.00  เมตร ผิวจราจรกวา้ง 4.00  เมตร

ระยะทาง1,200 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 1,720

ตารางเมตร 

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกปลอดภยั ที่สะดวกปลอดภยั
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปีที่ด้าเนินการ

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565

ปีที่ด้าเนินการ
ตวัชี้วดั (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณตวัชี้วดั (KPI)งบประมาณที่

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง

7 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 721,000    ถนนคอนกรีตเสริม กองช่าง / / / กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 721,000     ถนนคอนกรีตเสริม กองช่าง / / /

ซอยอดุมสุข (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 3 เหล็ก ซอยอดุมสุข (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 3 เหล็ก

ค่าพกิดัจดุเร่ิมต้นโครงการ กวา้ง  4.00 เมตร ค่าพกิดัจดุเร่ิมต้นโครงการ กวา้ง  4.00 เมตร 

ละติจดู 12.58709 ลองติจดู 99.86689 ระยะทาง 150.00 ละติจดู 12.58709 ลองติจดู 99.86689 ระยะทาง 280.00

ค่าพกิดัจดุส้ินสุดโครงการ เมตร ค่าพกิดัจดุส้ินสุดโครงการ เมตร

ละติจดู 12.58517  ลองติจดู  99.86844 ละติจดู 12.58517  ลองติจดู  99.86844

วตัถุประสงค์ วตัถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้มถีนนส าหรับการคมนาคม เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนนส าหรับการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภยั ที่สะดวกและปลอดภยั

เปา้หมาย เปา้หมาย

ผิวจราจรกวา้ง 4.00  เมตร ผิวจราจรกวา้ง 4.00  เมตร

ระยะทาง 280.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 280.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 1,120 หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 1,120

ตารางเมตร ตารางเมตร 

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกปลอดภยั ที่สะดวกปลอดภยั
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปีที่ด้าเนินการ

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565

ปีที่ด้าเนินการ
ตวัชี้วดั (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณตวัชี้วดั (KPI)งบประมาณที่

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง

8 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยเจริญดี หมู่ที่ 3 100,000    ถนนลูกรัง กองช่าง - / / / ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยเจริญดี หมู่ที่ 3 100,000     ถนนลูกรัง กองช่าง - / / /

ค่าพกิดัจดุเร่ิมต้นโครงการ กวา้ง  5.00 เมตร ค่าพกิดัจดุเร่ิมต้นโครงการ กวา้ง  4.00 เมตร 

ละติจดู 12.59703  ลองติจดู  99.85620 ระยะทาง 300.00 ละติจดู 12.59703  ลองติจดู  99.85620 ระยะทาง 300.00

ค่าพกิดัจดุส้ินสุดโครงการ เมตร ค่าพกิดัจดุส้ินสุดโครงการ เมตร

ละติจดู 12.59661 ลองติจดู  99.85533 ละติจดู 12.59661 ลองติจดู  99.85533

วตัถุประสงค์ วตัถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้มถีนนส าหรับการคมนาคม เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนนส าหรับการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภยั ที่สะดวกและปลอดภยั

เปา้หมาย เปา้หมาย

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร ผิวจราจรกวา้ง 4.00  เมตร

ระยะทาง 300.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15เมตร หนาเฉล่ีย 0.15เมตร 

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกปลอดภยั ที่สะดวกปลอดภยั
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปีที่ด้าเนินการ

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565

ปีที่ด้าเนินการ
ตวัชี้วดั (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณตวัชี้วดั (KPI)งบประมาณที่

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง

9 กอ่สร้างถนนลูกรัง ซอย 11 หมู่ที่ 3 180,000    ถนนลูกรัง กองช่าง - - / / กอ่สร้างถนนลูกรัง ซอย 11 หมู่ที่ 3 230,000     ถนนลูกรัง กองช่าง - / / /

ค่าพกิดัจดุเร่ิมต้นโครงการ กวา้ง  5.00 เมตร ค่าพกิดัจดุเร่ิมต้นโครงการ กวา้ง  5.00 เมตร 

ละติจดู           -   ลองติจดู        - ระยะทาง 750.00 ละติจดู           -   ลองติจดู        - ระยะทาง 750.00 

ค่าพกิดัจดุส้ินสุดโครงการ เมตร ค่าพกิดัจดุส้ินสุดโครงการ เมตร 

ละติจดู    -          ลองติจดู         - ละติจดู    -          ลองติจดู         -

วตัถุประสงค์ วตัถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้มถีนนส าหรับการคมนาคม เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนนส าหรับการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภยั ที่สะดวกและปลอดภยั

เปา้หมาย เปา้หมาย

ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร ผิวจราจรกวา้ง 5.00  เมตร

ระยะทาง 400.00 เมตร ระยะทาง 750.00 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกปลอดภยั ที่สะดวกปลอดภยั
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปีที่ด้าเนินการ

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565

ปีที่ด้าเนินการ
ตวัชี้วดั (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณตวัชี้วดั (KPI)งบประมาณที่

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง

10 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,399,000  ถนนคอนกรีตเสริม กองช่าง / / ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,302,000   ถนนลาดยาง กองช่าง / / /

ซอยอดุมทรัพย ์หมู่ที่ 3 เหล็ก ซอยอดุมทรัพย ์หมู่ที่ 3 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ค่าพกิดัจดุเร่ิมต้นโครงการ กวา้ง  4.00 เมตร ค่าพกิดัจดุเร่ิมต้นโครงการ กวา้ง  4.00 เมตร 

ละติจดู 12.579111 ลองติจดู  99.86098 ระยะทาง 930.00 ละติจดู 12.579111 ลองติจดู  99.86098 ระยะทาง 930.00

ค่าพกิดัจดุส้ินสุดโครงการ เมตร ค่าพกิดัจดุส้ินสุดโครงการ เมตร

ละติจดู 12.58680  ลองติจดู   99.86471 ละติจดู 12.58680  ลองติจดู   99.86471

วตัถุประสงค์ วตัถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้มถีนนส าหรับการคมนาคม เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนนส าหรับการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภยั ที่สะดวกและปลอดภยั

เปา้หมาย เปา้หมาย

ผิวจราจรกวา้ง  4.00 เมตร ผิวจราจรกวา้ง  4.00 เมตร 

ระยะทาง 930.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 930.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 3,720 โดยท าการปยูางพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต

ตารางเมตร ทบัผิวจราจรเดิม

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกปลอดภยั ที่สะดวกปลอดภยั
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปีที่ด้าเนินการ

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565

ปีที่ด้าเนินการ
ตวัชี้วดั (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณตวัชี้วดั (KPI)งบประมาณที่

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง

11 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 772,500    ถนนยางพารา กองช่าง / / / ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 772,500     ถนนลาดยาง กองช่าง / / /

ซอยหนองหมี หมู่ที่ 4 แอสฟลัทติ์ก ซอยหนองหมี หมู่ที่ 4 แอสฟลัทติ์ก

ค่าพกิดัจดุเร่ิมต้นโครงการ คอนกรีต ค่าพกิดัจดุเร่ิมต้นโครงการ คอนกรีต 

UTM 47P E592094 N1391029 กวา้ง 4.00 เมตร ละติจดู 12.58177 ลองติจดู  99.84784 กวา้ง 4.00 เมตร 

ค่าพกิดัจดุส้ินสุดโครงการ ระยะทาง 1,560 ค่าพกิดัจดุส้ินสุดโครงการ ระยะทาง 1,560 

UTM 47P E590962 N1390304 เมตร ละติจดู 12.57520 ลองติจดู  99.83724 เมตร

วตัถุประสงค์ วตัถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้มถีนนส าหรับการคมนาคม เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนนส าหรับการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภยั ที่สะดวกและปลอดภยั

เปา้หมาย เปา้หมาย

ผิวจราจรกวา้ง  4.00 เมตร ผิวจราจรกวา้ง  4.00 เมตร 

ระยะทาง 1,560 เมตร  หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 1,560 เมตร  หนา 0.04 เมตร

มีพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,240 ตารางเมตร มีพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,240 ตารางเมตร

โดยท าการปยูางพาราแอสฟลัท์ โดยท าการปยูางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต

ติกคอนกรีตทบัผิวจราจรเดิม ทบัผิวจราจรเดิม

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกปลอดภยั ที่สะดวกปลอดภยั
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปีที่ด้าเนินการ

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565

ปีที่ด้าเนินการ
ตวัชี้วดั (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณตวัชี้วดั (KPI)งบประมาณที่

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง

12 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,482,000  ถนนคอนกรีตเสริม กองช่าง / / / กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,482,000   ถนนคอนกรีตเสริม กองช่าง - / / /

ซอยหว้ยไกรทอง (ต่อจากโครงการเดิม) เหล็ก ซอยหว้ยไกรทอง (ต่อจากโครงการเดิม) เหล็ก 

หมู่ที่ 4 กวา้ง  5.00 เมตร หมู่ที่ 4 กวา้ง  5.00 เมตร 

ค่าพกิดัจดุเร่ิมต้นโครงการ ระยะทาง ค่าพกิดัจดุเร่ิมต้นโครงการ ระยะทาง 

ละติจดู  12.56991  ลองติจดู 99.83673 2,100.00 เมตร ละติจดู  12.56991  ลองติจดู 99.83673 1,700 เมตร

ค่าพกิดัจดุส้ินสุดโครงการ ค่าพกิดัจดุส้ินสุดโครงการ

ละติจดู  12.56665  ลองติจดู 99.84957 ละติจดู  12.56665  ลองติจดู 99.84957

วตัถุประสงค์ วตัถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้มถีนนส าหรับการคมนาคม เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนนส าหรับการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภยั ที่สะดวกและปลอดภยั

เปา้หมาย เปา้หมาย

ผิวจราจรกวา้ง  5.00 เมตร ผิวจราจรกวา้ง  5.00 เมตร 

ระยะทาง 1,700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1,700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่  8,500 หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่  8,500

ตารางเมตร ตารางเมตร 

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกปลอดภยั ที่สะดวกปลอดภยั
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปีที่ด้าเนินการ

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565

ปีที่ด้าเนินการ
ตวัชี้วดั (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณตวัชี้วดั (KPI)งบประมาณที่

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง

13 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 910,000    ถนนคอนกรีตเสริม กองช่าง - / / / กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4,224,000   ถนนคอนกรีตเสริม กองช่าง - / / /

ซอยหนองเหม2  หมู่ที่ 5 เหล็ก ซอยหนองเหม2  หมู่ที่ 5 เหล็ก

ค่าพกิดัจดุเร่ิมต้นโครงการ กวา้ง 4.00 เมตร ค่าพกิดัจดุเร่ิมต้นโครงการ กวา้ง 4.00 เมตร 

ละติจดู 12.61667 ลองติจดู 99.83345 ระยะทาง 625.00 ละติจดู 12.61667 ลองติจดู 99.83345 ระยะทาง 1,600 

ค่าพกิดัจดุส้ินสุดโครงการ เมตร ค่าพกิดัจดุส้ินสุดโครงการ เมตร

ละติจดู 12.61134 ลองติจดู 99.84914 ละติจดู 12.61122 ลองติจดู 99.85483

วตัถุประสงค์ วตัถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้มถีนนส าหรับการคมนาคม เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนนส าหรับการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภยั ที่สะดวกและปลอดภยั

เปา้หมาย เปา้หมาย

ผิวจราจรกวา้ง  4.00 เมตร ผิวจราจรกวา้ง  4.00 เมตร 

ระยะทาง 625.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่  2,500 หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่  6,400

ตารางเมตร  ไหล่ทางหนิคลุกข้างละ ตารางเมตร  ไหล่ทางหนิคลุกข้างละ 

0.50 เมตร 0.50 เมตร

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกปลอดภยั ที่สะดวกปลอดภยั
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปีที่ด้าเนินการ

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565

ปีที่ด้าเนินการ
ตวัชี้วดั (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณตวัชี้วดั (KPI)งบประมาณที่

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง

14 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 387,000    ถนนคอนกรีตเสริม กองช่าง / กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 387,000     ถนนคอนกรีตเสริม กองช่าง /

ซอยร่วมพฒันา หมู่ที่ 6 เหล็ก ซอยร่วมพฒันา หมู่ที่ 6 เหล็ก

ค่าพกิดัจดุเร่ิมต้นโครงการ กวา้ง  4.00 เมตร ค่าพกิดัจดุเร่ิมต้นโครงการ กวา้ง  5.00 เมตร 

ละติจดู       -      ลองติจดู     - ระยะทาง 118.00 ละติจดู 12.57461     ลองติจดู  99.82622 ระยะทาง 118.00 

ค่าพกิดัจดุส้ินสุดโครงการ เมตร ค่าพกิดัจดุส้ินสุดโครงการ เมตร

ละติจดู       -      ลองติจดู     - ละติจดู 12.57354  ลองติจดู     99.82616

วตัถุประสงค์ วตัถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้มถีนนส าหรับการคมนาคม เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนนส าหรับการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภยั ที่สะดวกและปลอดภยั

เปา้หมาย เปา้หมาย

ผิวจราจรกวา้ง  5.00 เมตร ผิวจราจรกวา้ง  5.00 เมตร 

ระยะทาง 118.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 118.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่นอ้ยกวา่ 590 หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่นอ้ยกวา่ 590

ตารางเมตร ตารางเมตร 

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกปลอดภยั ที่สะดวกปลอดภยั
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปีที่ด้าเนินการ

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565

ปีที่ด้าเนินการ
ตวัชี้วดั (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณตวัชี้วดั (KPI)งบประมาณที่

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง

15 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 792,000    ถนนคอนกรีตเสริม กองช่าง - / / / กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 594,000     ถนนคอนกรีตเสริม กองช่าง - / / /

ซอยสมปอง หมู่ที่ 7 เหล็ก ซอยสมปอง หมู่ที่ 7 เหล็ก

ค่าพกิดัจดุเร่ิมต้นโครงการ กวา้ง  4.00 เมตร ค่าพกิดัจดุเร่ิมต้นโครงการ กวา้ง  3.00 เมตร 

ละติจดู 12.60633  ลองติจดู  99.89894 ระยะทาง 300.00 ละติจดู 12.60633  ลองติจดู  99.89894 ระยะทาง 300.00 

ค่าพกิดัจดุส้ินสุดโครงการ เมตร ค่าพกิดัจดุส้ินสุดโครงการ เมตร

ละติจดู  12.60376 ลองติจดู  99.89807 ละติจดู  12.60376 ลองติจดู  99.89807

วตัถุประสงค์ วตัถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้มถีนนส าหรับการคมนาคม เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนนส าหรับการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภยั ที่สะดวกและปลอดภยั

เปา้หมาย เปา้หมาย

ผิวจราจรกวา้ง  4.00 เมตร ผิวจราจรกวา้ง  3.00 เมตร 

ระยะทาง 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่นอ้ยกวา่ 1,200 หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่นอ้ยกวา่ 900

ตารางเมตร ตารางเมตร 

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกปลอดภยั ที่สะดวกปลอดภยั
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปีที่ด้าเนินการ

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565

ปีที่ด้าเนินการ
ตวัชี้วดั (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณตวัชี้วดั (KPI)งบประมาณที่

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง

16 ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,213,000  ถนนลาดยางแอส กองช่าง / / / / ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,213,000   ถนนลาดยางแอส กองช่าง / / / /

ซอยสันติสุข หมู่ที่ 10 ฟลัทติ์กคอนกรีต ซอยสันติสุข หมู่ที่ 10 ฟลัทติ์กคอนกรีต 

ค่าพกิดัจดุเร่ิมต้นโครงการ กวา้ง 4.00 เมตร ค่าพกิดัจดุเร่ิมต้นโครงการ กวา้ง 4.00 เมตร 

ละติจดู  12.56470  ลองติจดู 99.89408 ระยะทาง 1,560 ละติจดู  12.56470  ลองติจดู 99.89408 และ 5.00 เมตร

ค่าพกิดัจดุส้ินสุดโครงการ เมตร ค่าพกิดัจดุส้ินสุดโครงการ ระยะทาง 1,560 

ละติจดู  12.57716 ลองติจดู 99.89336 ละติจดู  12.57716 ลองติจดู 99.89336 เมตร

วตัถุประสงค์ วตัถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้มถีนนส าหรับการคมนาคม เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนนส าหรับการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภยั ที่สะดวกและปลอดภยั

เปา้หมาย เปา้หมาย

ผิวจราจรกวา้ง  4.00 เมตร ผิวจราจรกวา้ง  4.00 เมตร และ 5.00 เมตร 

หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 1,560 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 1,560 เมตร 

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,240 ตารางเมตร โดยท า พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,475 ตารางเมตร โดยท า

การปยูางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตทบัผิวจราจร การปยูางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตทบัผิวจราจร

เดิม เดิม

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกปลอดภยั ที่สะดวกปลอดภยั
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปีที่ด้าเนินการ

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565

ปีที่ด้าเนินการ
ตวัชี้วดั (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณตวัชี้วดั (KPI)งบประมาณที่

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง

17 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 249,700    ถนนคอนกรีต กองช่าง / / กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 249,700     ถนนคอนกรีต กองช่าง /

ซอยยาใจ หมู่ที่ 13 เสริมเหล็ก ซอยยาใจ หมู่ที่ 13 เสริมเหล็ก

ค่าพกิดัจดุเร่ิมต้นโครงการ กวา้ง 3.50 เมตร ค่าพกิดัจดุเร่ิมต้นโครงการ กวา้ง 3.50 เมตร 

ละติจดู 12.57955   ลองติจดู 99.83769 ระยะทาง 146.00 ละติจดู 12.57955   ลองติจดู 99.83769 ระยะทาง 146.00

ค่าพกิดัจดุส้ินสุดโครงการ เมตร ค่าพกิดัจดุส้ินสุดโครงการ เมตร

ละติจดู 12.57897   ลองติจดู 99.83893 ละติจดู 12.57892  ลองติจดู 99.83903

วตัถุประสงค์ วตัถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้มถีนนส าหรับการคมนาคม เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนนส าหรับการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภยั ที่สะดวกและปลอดภยั

เปา้หมาย เปา้หมาย

ผิวจราจรกวา้ง  3.50 เมตร ผิวจราจรกวา้ง  3.50 เมตร 

ระยะทาง 146.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 146.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 511 หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 511

ตารางเมตร ไหล่ทางหนิคลุกข้างละ0.20 เมตร ตารางเมตร ไหล่ทางหนิคลุกข้างละ0.20 เมตร

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม

ที่สะดวกปลอดภยั ที่สะดวกปลอดภยั
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปีที่ด้าเนินการ

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565

ปีที่ด้าเนินการ
ตวัชี้วดั (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณตวัชี้วดั (KPI)งบประมาณที่

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง

18 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,898,300    ถนนคอนกรีตเสริม กองชา่ง - / / / กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,286,500    ถนนคอนกรีตเสริม กองชา่ง - / / /

ซอยร่วมใจ  หมู่ที่ 14 เหล็ก ซอยร่วมใจ  หมู่ที่ 14 เหล็ก

ค่าพิกดัจดุเร่ิมต้นโครงการ กวา้ง 5.00 เมตร ค่าพิกดัจดุเร่ิมต้นโครงการ กวา้ง 5.00 เมตร 

ละติจดู 12.58849   ลองติจดู 99.90496 ระยะทาง 1,290 ละติจดู 12.58783  ลองติจดู 99.90475 ระยะทาง 1,290

ค่าพิกดัจดุส้ินสุดโครงการ เมตร ค่าพิกดัจดุส้ินสุดโครงการ เมตร

ละติจดู 12.58702  ลองติจดู 99.91173 ละติจดู 12.58702  ลองติจดู 99.91173

วตัถปุระสงค์ วตัถปุระสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้มถีนนส าหรับการคมนาคม เพื่อให้ประชาชนได้มถีนนส าหรับการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภยั ที่สะดวกและปลอดภยั

เป้าหมาย เป้าหมาย

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 1,290 เมตร  หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1,290 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

หรือมพีื้นที่เทคอนกรีตไมน่้อยกวา่ 4,450 หรือมพีื้นที่เทคอนกรีตไมน่้อยกวา่ 6,450

ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกวา้ง 0.30 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกขา้งละ 0.30 

เมตร เมตร

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

ประชาชนมถีนนเพื่อใชใ้นการคมนาคม ประชาชนมถีนนเพื่อใชใ้นการคมนาคม

ที่สะดวกปลอดภยั ที่สะดวกปลอดภยั
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปีที่ด้าเนินการ

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565

ปีที่ด้าเนินการ
ตวัชี้วดั (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณตวัชี้วดั (KPI)งบประมาณที่

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง

19 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 (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
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปีที่ด้าเนินการ

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565

ปีที่ด้าเนินการ
ตวัชี้วดั (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณตวัชี้วดั (KPI)งบประมาณที่

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

ประชาชนมถีนนเพื่อใชใ้นการคมนาคม ประชาชนมถีนนเพื่อใชใ้นการคมนาคม

ที่สะดวกปลอดภยั ที่สะดวกปลอดภยั

20 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,364,000    ถนนคอนกรีต กองชา่ง / / / กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,560,000    ถนนคอนกรีต กองชา่ง / / /

ซอยเขานิล  หมู่ที่ 7 เสริมเหล็ก ซอยเขานิล  หมู่ที่ 7 เสริมเหล็ก

ค่าพิกดัจดุเร่ิมต้นโครงการ กวา้ง 4.00 เมตร ค่าพิกดัจดุเร่ิมต้นโครงการ กวา้ง 5.00 เมตร 

ละติจดู 12.58265  ลองติจดู 9992517 ระยะทาง 520.00 ละติจดู 12.58265  ลองติจดู 9992517 ระยะทาง 520.00 

ค่าพิกดัจดุส้ินสุดโครงการ เมตร ค่าพิกดัจดุส้ินสุดโครงการ เมตร

ละติจดู 12.58380  ลองติจดู  99.92081 ละติจดู 12.58380  ลองติจดู  99.92081

วตัถปุระสงค์ วตัถปุระสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้มถีนนส าหรับการคมนาคม เพื่อให้ประชาชนได้มถีนนส าหรับการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภยั ที่สะดวกและปลอดภยั

เป้าหมาย เป้าหมาย

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 520.00 เมตร ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 520.00 เมตร

 หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่เทคอนกรีต   หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่เทคอนกรีต

ไมน่้อยกวา่ 2,080 ตารางเมตร ไมน่้อยกวา่ 2,600 ตารางเมตร 

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

ประชาชนมถีนนเพื่อใชใ้นการคมนาคม ประชาชนมถีนนเพื่อใชใ้นการคมนาคม

ที่สะดวกปลอดภยั ที่สะดวกปลอดภยั
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปีที่ด้าเนินการ

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565

ปีที่ด้าเนินการ
ตวัชี้วดั (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณตวัชี้วดั (KPI)งบประมาณที่

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง

21 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,074,000  ถนนคอนกรีต กองชา่ง - / / / ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,074,000    ถนนลาดยางแอส- กองชา่ง - / / /

ซอยหนองเหียง-หมอ่นไหมสมเด็จฯ หมู่ที่ 7 เสริมเหล็ก ซอยหนองเหียง-หมอ่นไหมสมเด็จฯ หมู่ที่ 7 ฟัลท์ติกคอนกรีต

ค่าพิกดัจดุเร่ิมต้นโครงการ กวา้ง 5.00 เมตร ค่าพิกดัจดุเร่ิมต้นโครงการ กวา้ง 5.00 เมตร 

ละติจดู 12.57351  ลองติจดู 99.90736 ระยะทาง 2,300 ละติจดู 12.57351  ลองติจดู 99.90736 ระยะทาง 2,300

ค่าพิกดัจดุส้ินสุดโครงการ เมตร ค่าพิกดัจดุส้ินสุดโครงการ เมตร

ละติจดู 12.58887 ลองติจดู  99.91386 ละติจดู 12.58887 ลองติจดู  99.91386

วตัถปุระสงค์ วตัถปุระสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้มถีนนส าหรับการคมนาคม เพื่อให้ประชาชนได้มถีนนส าหรับการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภยั ที่สะดวกและปลอดภยั

เป้าหมาย เป้าหมาย

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 2,300 เมตร  หนา 0.04เมตร ระยะทาง 2,300 เมตร  หนา 0.04เมตร 

พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 11,500 ตารางเมตร พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 11,500 ตารางเมตร 

โดยท าการปูยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยท าการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ทับผิวจราจรเดิม ทับผิวจราจรเดิม

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

ประชาชนมถีนนเพื่อใชใ้นการคมนาคม ประชาชนมถีนนเพื่อใชใ้นการคมนาคม

ที่สะดวกปลอดภยั ที่สะดวกปลอดภยั
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปีที่ด้าเนินการ

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565

ปีที่ด้าเนินการ
ตวัชี้วดั (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณตวัชี้วดั (KPI)งบประมาณที่

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง

22 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 528,000     ถนนคอนกรีต กองชา่ง - / / / กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 720,000       ถนนคอนกรีต กองชา่ง - / / /

ซอยบ่อจนัทร์ หมู่ที่ 7 เสริมเหล็ก ซอยบ่อจนัทร์ หมู่ที่ 7 เสริมเหล็ก

ค่าพิกดัจดุเร่ิมต้นโครงการ กวา้ง 4.00 เมตร ค่าพิกดัจดุเร่ิมต้นโครงการ กวา้ง 4.00 เมตร 

ละติจดู 12.8482 ลองติจดู 99.91591 ระยะทาง 800.00 ละติจดู 12.5848  ลองติจดู 99.91598 ระยะทาง 300.00 

ค่าพิกดัจดุส้ินสุดโครงการ เมตร ค่าพิกดัจดุส้ินสุดโครงการ เมตร

ละติจดู 12.58562 ลองติจดู  99.92517 ละติจดู 12.5864  ลองติจดู  99.91718

วตัถปุระสงค์ วตัถปุระสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้มถีนนส าหรับการคมนาคม เพื่อให้ประชาชนได้มถีนนส าหรับการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภยั ที่สะดวกและปลอดภยั

เป้าหมาย เป้าหมาย

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 200.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

หรือมพีื้นที่เทคอนกรีตไมน่้อยกวา่ 800 หรือมพีื้นที่เทคอนกรีตไมน่้อยกวา่ 1,200

ตารางเมตร ตารางเมตร 

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

ประชาชนมถีนนเพื่อใชใ้นการคมนาคม ประชาชนมถีนนเพื่อใชใ้นการคมนาคม

ที่สะดวกปลอดภยั ที่สะดวกปลอดภยั

76

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้า 228



ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปีที่ด้าเนินการ

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565

ปีที่ด้าเนินการ
ตวัชี้วดั (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณตวัชี้วดั (KPI)งบประมาณที่

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง

23 กอ่สร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 150,000     วางท่อระบายน้ า กองชา่ง - - / / กอ่สร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,500,000    วางท่อระบายน้ า กองชา่ง - - / /

ซอย1 หนองเสือด า - หนองคร้า  หมู่ที่ 8 คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย1หนองเสือด า - หนองคร้า  หมู่ที่ 8 คอนกรีตเสริมเหล็ก

ค่าพิกดัจดุเร่ิมต้นโครงการ ระยะทาง 2,000 ค่าพิกดัจดุเร่ิมต้นโครงการ ขนาดØ0.40 เมตร

ละติจดู      -   ลองติจดู      - เมตร ละติจดู      -   ลองติจดู      - พร้อมบ่อพัก คสล.

ค่าพิกดัจดุส้ินสุดโครงการ ค่าพิกดัจดุส้ินสุดโครงการ และฝาปิด คสล.

ละติจดู      -   ลองติจดู      - ละติจดู      -   ลองติจดู      - ระยะทาง2,000

เมตร

วตัถปุระสงค์ วตัถปุระสงค์

เพื่อชว่ยระบายน้ าไมใ่ห้ท่วมขงัผิวจราจร เพื่อชว่ยระบายน้ าไมใ่ห้ท่วมขงัผิวจราจร 

เป้าหมาย เป้าหมาย

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

ระยะทาง 2,000.00 เมตร  Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.และฝาปิด  

คสล. ระยะทาง 2,000.00 เมตร  

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

ประชาชนมถีนนเพื่อใชใ้นการคมนาคม ประชาชนมถีนนเพื่อใชใ้นการคมนาคม

ที่สะดวกปลอดภยั ไมม่นี้ าท่วมขงัผิวจราจร ที่สะดวกปลอดภยั ไมม่นี้ าท่วมขงัผิวจราจร

77

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้า 238



ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปีที่ด้าเนินการ

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565

ปีที่ด้าเนินการ
ตวัชี้วดั (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณตวัชี้วดั (KPI)งบประมาณที่

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง

24 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,208,900  ถนนคอนกรีต กองชา่ง - / / / กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,208,900    ถนนคอนกรีต กองชา่ง - / / /

ซอยอ านวยผล 5 หมู่ที่ 9 เสริมเหล็ก ซอยอ านวยผล 5 หมู่ที่ 9 เสริมเหล็ก

ค่าพิกดัจดุเร่ิมต้นโครงการ กวา้ง 4.00 เมตร ค่าพิกดัจดุเร่ิมต้นโครงการ กวา้ง 4.00 เมตร 

ละติจดู 12.56204 ลองติจดู 99.87520 ระยะทาง 460.00. ละติจดู 12.56204 ลองติจดู 99.87520 ระยะทาง 470.00.

ค่าพิกดัจดุส้ินสุดโครงการ เมตร ค่าพิกดัจดุส้ินสุดโครงการ เมตร

ละติจดู 12.56615 ลองติจดู  99.87441 ละติจดู 12.56615 ลองติจดู  99.87441

วตัถปุระสงค์ วตัถปุระสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้มถีนนส าหรับการคมนาคม เพื่อให้ประชาชนได้มถีนนส าหรับการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภยั ที่สะดวกและปลอดภยั

เป้าหมาย เป้าหมาย

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 460.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 470.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

หรือมพีื้นที่เทคอนกรีตไมน่้อยกวา่ 1,840 หรือมพีื้นที่เทคอนกรีตไมน่้อยกวา่ 1,880

ตารางเมตร ไหล่ทางหินคตลุกขา้งละ 0.30 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคตลุกขา้งละ 0.30

เมตร เมตร

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

ประชาชนมถีนนเพื่อใชใ้นการคมนาคม ประชาชนมถีนนเพื่อใชใ้นการคมนาคม

ที่สะดวกปลอดภยั ที่สะดวกปลอดภยั
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปีที่ด้าเนินการ

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565

ปีที่ด้าเนินการ
ตวัชี้วดั (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณตวัชี้วดั (KPI)งบประมาณที่

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ 2,100,000  ถนนคอนกรีต กองชา่ง / / / กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ 1,319,700    ถนนคอนกรีต กองชา่ง / / /

ลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระน้ า เสริมเหล็ก ลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระน้ า เสริมเหล็ก

สาธารณะพร้อมปรับปรุงภมูทิัศน์และ กวา้ง 3.00 เมตร สาธารณะหลังศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก กวา้ง 3.00 เมตร

จดัซ้ืออปุกรณ์เคร่ืองออกก าลังกาย ระยะทาง 110 เมตร อนุบาลหัวหิน หมู่ที่ 9 ระยะทาง 110 เมตร

หลังศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน หมู่ที่ 9 และกวา้ง 4.00 เมตร ค่าพิกดัสถานที่กอ่สร้าง และกวา้ง 4.00 เมตร

ค่าพิกดัสถานที่กอ่สร้าง ระยะทาง 138 เมตร ละติจดู 12.56591 ลองจจิดู 99.88905 ระยะทาง 138 เมตร

UTM 47P E596603 N1389284 ลานคสล. กวา้ง วตัถุประสงค์ ลานคสล. กวา้ง 

วตัถุประสงค์ 19.00  เมตร เพื่อให้ประชาชนได้มถีนนเพื่อให้ประชาชน 19.00  เมตร

เพื่อให้ประชาชนได้มถีนนเพื่อให้'ประชาชน ยาว 48 .00 เมตร ได้มถีนนและปลอดภยัพร้อมทั้งประชาชน ยาว 48 .00 เมตร

ได้มถีนนและปลอดภยั พร้อมทั้งประชาชน ในพื้นที่ได้มสีถานที่ออกก าลังกาย 

ในพื้นที่ได้มสีถานที่ออกก าลังกาย เป้าหมาย

เป้าหมาย ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 110 เมตร

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ะ ระยะทาง 110 เมตร และ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร

และ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง ระยะทาง 138 เมตร หนา 0.15 เมตร 

 138 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมพีื้นที่ หรือมพีื้นที่เทคอนกรีตไมน่้อยกวา่ 882

เทคอนกรีตไมน่้อยกวา่ 882 ตารางเมตร และ ตารางเมตร และลานคสล.ขนาดกวา้ง 

ลานคสล.ขนาดกวา้ง 19 เมตร ยาว 48.00 เมตร 19.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร

 หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 912 หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 

ตารางเมตร ลงลูกรังรองพื้นทาง หนา 0.10 เมตร 912 ตารางเมตร ลงลูกรังรองพื้นหนา  0.10 เมตร
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปีที่ด้าเนินการ

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565

ปีที่ด้าเนินการ
ตวัชี้วดั (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณตวัชี้วดั (KPI)งบประมาณที่

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง

25 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2,095,000  ถนนลากยาง กองชา่ง - - / / กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2,095,000    ถนนลากยาง กองชา่ง - - / /

ซอยโชคพัฒนา 1 หมู่ 13 แอสฟัลท์ติก ซอยโชคพัฒนา 1 หมู่ 13 แอสฟัลท์ติก

ค่าพิกดัจดุเร่ิมต้นโครงการ คอนกรีต ค่าพิกดัจดุเร่ิมต้นโครงการ คอนกรีต 

ละติจดู 12.58465 ลองติจดู 99.83697 กวา้ง 5.00 เมตร ละติจดู 12.58465 ลองติจดู 99.83697 กวา้ง 5.00 เมตร 

ค่าพิกดัจดุส้ินสุดโครงการ ระยะทาง ค่าพิกดัจดุส้ินสุดโครงการ ระยะทาง

ละติจดู 12.57909 ลองติจดู 99.83806 635.00 เมตร ละติจดู 12.57909 ลองติจดู 99.83806 635.00 เมตร

วตัถปุระสงค์ วตัถปุระสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้มถีนนส าหรับการคมนาคม เพื่อให้ประชาชนได้มถีนนส าหรับการคมนาคม

ที่สะดวกและปลอดภยั ที่สะดวกและปลอดภยั

เป้าหมาย เป้าหมาย

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร

ระยะทาง 635.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 635.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร

หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่3,765 ตารางเมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่3,175 ตารางเมตร

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

ประชาชนมถีนนเพื่อใชใ้นการคมนาคม ประชาชนมถีนนเพื่อใชใ้นการคมนาคม

ที่สะดวกปลอดภยั ที่สะดวกปลอดภยั
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 พัฒนาเสน้ทางคมนาคมแหลง่น้้าและสาธารณูปโภค

ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปีที่ด้าเนินการ

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565

ปีที่ด้าเนินการ
ตวัชี้วดั (KPI)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณตวัชี้วดั (KPI)งบประมาณที่

โครงการ/วตัถุประสงค์/                    

เป้าหมาย/ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2/2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลหินเหลก็ไฟ 

โครงการเดมิ โครงการที่เปลี่ยนแปลง

1 ก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญพร้อมถังกรองสนิมเหล็ก 531,000 หอถงัทรงแชมเปญ กองชา่ง / ก่อสร้างหอถังทรงลูกบอล พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก 711,800 เจาะบ่อบาดาล กองชา่ง /

และจอ่บ่อบาดาล ซอยเลียบบายพาส  หมู่ที่ 4 พร้อมติดต้ังอปุกรณ์ และเจาะบ่อบาดาล ซอยเลียบบายพาส หมู่ที่ 4 ขนาดเส้นผ่าศูนย์

ค่าพิกดัจดุกอ่สร้างโครงการ ขนาดความจ ุ12 ค่าพิกดัจดุกอ่สร้างโครงการ กลาง 6 นิ้ว

ละติจดู  12.57270  ลองติจดู  99.86049 ลูกบาศกเ์มตร และ ละติจดู  12.57270  ลองติจดู  99.86049 และติดต้ังหอถงั

วตัถปุระสงค์ ถงักรองสนิมเหล็ก วตัถปุระสงค์ ทรงลูกบอล ขนาด

เพื่อให้ประชาชนได้มนี้ าประปาใชใ้นการ ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า เพื่อให้ประชาชนได้มนี้ าประปาใชใ้นการ ความจ ุ12 

อปุโภคบริโภค ไฟฟ้าแบบมอร์เตอร์ อปุโภคบริโภค ลูกบาศกเ์มตร

เป้าหมาย จมใต้น้ า ขนาด เป้าหมาย พร้อมอปุกรณ์ และ

หอถงัทรงแชมเปญพร้อมติดต้ังอปุกรณ์ 1.5 แรงมา้ เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิ้ว ถงักรองสนิมเหล็ก

ขนาดความจ ุ12 ลูกบาศกเ์มตร สูง 12 เมตร 220 VAC. และติดต้ังหอถงัทรงลูกบอล ขนาดความจุ ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า

และถงักรองสนิมเหล็ก ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าไฟฟ้า พร้อมตู้คอนโทรล ขนาดความจ ุ12 ลูกบาศกเ์มตร สูง 12 เมตร ไฟฟ้าแบบมอร์เตอร์

แบบมอร์เตอร์จมใต้น้ า ขนาด 1.5 แรงมา้ และอปุกรณ์ พร้อมอปุกรณ์และถงักรองสนิมเหล็ก จมใต้น้ า ขนาด

220 VAC. พร้อมตู้คอนโทรลและอปุกรณ์  ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าไฟฟ้าแบบมอร์เตอร์จมใต้น้ า 1.5 แรงมา้

จ านวน 1 ถงั ขนาด 1.5 แรงมา้ 220 VAC. 220 VAC.

พร้อมตู้คอนโทรลและอปุกรณ์ จ านวน 1 ถงั พร้อมตู้คอนโทรล

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ และอปุกรณ์

ประชาชนได้มนี้ าประปาใชใ้นการอปุโภคบริโภค ประชาชนได้มนี้ าประปาใชใ้นการอปุโภคบริโภค

ในชวีติประจ าวนั ในชวีติประจ าวนั
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