
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เพิ่มเติมฉบับที่ 1  
 
 
 

 

งานนโยบายและแผน ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 





















องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ซอยแยกวัดนิโครธาราม หมู่ที่ 1 
เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  ซอยแยกวัดนิโครธาราม หมู่ที่ 1 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 
130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี 
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ 0.30 เมตร 
และตดิตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  
สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหินไฟ 
 
 
 
 

475,500 หมู่ 1      
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

1 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                      
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ซอยเต็มเปี่ยม หมู่ 1 
เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยเต็มเปีย่ม หมู่ 1 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 215.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร ไหล่
ทางลงหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร 
และตดิตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  
สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหินไฟ 
 
 
 
 

491,400 หมู่ 1      
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

2 
 
 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                      
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

เชื่อมคันคลองห้วยโดด  หมู่ 1 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลกูรัง 
ซอยวงศ์ทองเชื่อมคันคลองห้วยโดด  หมู่ 1 
ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง  900 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
และตดิตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  
สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหินไฟ 
 
 
 
 
 
 

250,000 หมู่ 1      
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

3 
 
 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                     
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ซอยห้วยโดด - สวนน้ า  หมู่ 2 
เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตซอยห้วยโดด - สวนน้ า  หมู่ 2 
รางระบายน้ าคอนกรีต ขนาด ปากภายใน 
กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.45 เมตร 
ความยาว 100 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 
และตดิตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  สร้าง
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หินเหล็กไฟ สร้างตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
 
 
 
 

385,700 หมู่ 2 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

4 
 
 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 

ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก ซอยบ้านวัง
โบสถ์ (บริเวณร้านถ่ัวเย็น - ล าห้วย
สามพันนาม) หมู่ที่ 3 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างก่อสรา้งวางท่อ
ระบายน้ า คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร ระยะทาง 
310 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก 
ซอยบ้านวังโบสถ์ (บริเวณรา้นถั่วเย็น - ล าห้วย
สามพันนาม) หมู่ที่ 3 และติดตั้งป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ    
 
 
 
 
 

1,100,800 หมู่ 3 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

5 
 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ซอยสัมพันธ์วงศ์ 2  หมู่ที่ 3 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอยสมัพันธ์วงศ์ 2  หมู่ที่ 3 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
325.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี
เทคอนกรีตไม่น้อย กว่า 1,300 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ0.20 เมตร และ
ตดิตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย สร้าง
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ   
 
 
 

726,000 
 

หมู่ 3 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

6 
 
 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                      

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 

ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก 
ฝาตะแกรงเหล็ก ซอยทางเข้า 
วังโบสถ์(บริเวณบ้านตาเจียม)หมู่ที ่3 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร ระยะทาง 145.00 
เมตร พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก  
ซอยทางเข้าวังโบสถ์(บริเวณบ้านตาเจียม) 
หมู่ที่ 3 และติดตั้งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
 
 
 
 
 
 

491,000 หมู่ 3 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

7 
 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                      

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี1 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ซอย 11  หมู่ที่ 3  
  
 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 11 หมู่ที่ 3  ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 215 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร ไหล่ทาง 
ลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร  และติดตั้ง
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย สรา้งตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 
 
 
 

491,800 หมู่ 3 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

8 
 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                      

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

หมู่ที่ 3 
เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลกูรัง 
ซอยต้นยาง หมู่ที ่3 ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ระยะทาง 980.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร ปรับเกรดบดอัดเรียบ พร้อมวาง
ท่อขนาดØ 0.60 เมตร จ านวน 6 ท่อน 
สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ   
 
 
 
 
 
 

494,600 หมู่ 3 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

9 
 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
   

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
10 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 

ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก ซอยหนองหมี 
หมู่ที่ 4 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด Ø 0.40 เมตร ระยะทาง 21 เมตร พร้อม
บ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก ซอยหนองหมี หมู่ที่ 4 
 สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ   
 
 
 
 
 
 
 

46,600 
 

หมู่ 4 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

10 
 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
 

                                              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
11 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.

ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก
และฝาตะแกรงเหล็ก และปรับปรงุ
ถนนลูกรัง ซอยพรสวรรค์ 5 หมู่ที่ 4 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ า คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร ระยะทาง 
11.80 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรง
เหล็ก ซอยซอยพรสวรรค์ 5  หมู่ที ่4 
 สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
 
 
 
 
 
 

46,600 
 

หมู่ 4 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

11    
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

                                                  
                                                   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 
Ø 0.40 เมตร ซอยบ้านดาวเรือง 
หมู่ที่ 5 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ าคสล. ขนาดØ 0.40 
เมตร ซอยบ้านดาวเรือง หมู่ท่ี 5 ผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตรระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 435 
ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร 
ลงหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร ลงหินคลุกข้างละ 
0.10 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 
Ø 0.40 เมตร จ านวน 1 จุด 4 ท่อน และลงลูกรัง
เสริม ผิวจราจรกว้าง 3.90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ระยะทาง112 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
และตดิตั้งป้าย จ านวน 1 ป้าย สรา้งตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ  

287,600 
 

หมู่ 5 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

                                         12    
 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ซอยอ่ิมจันทร์ 3 (ต่อจากโครงการเดิม)
หมู่ที่ 6 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอยอ่ิมจันทร์ 3 (ต่อจาก
โครงการเดิม) หมู่ที่ 6  
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 
15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย กว่า52.50 
ตารางเมตร ไหล่ทาง ลงหินคลุกข้างละ 
0.20 เมตร และติดตั้งป้าย จ านวน 1 ป้าย 
สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 
 
 

29,500 
 

หมู่ 6 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

13 
 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                   

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1       
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
14 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 

ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก สายหนอง
เหียง - หัวหิน หมู่ที่ 7 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบอ่พัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก สายหนองเหียง –  
หัวหิน หมู่ที่ 7 วางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด Ø 0.40 เมตร ระยะทาง 350 เมตร 
พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก  และ
ติดตั้งป้าย จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ  
 
 
 
 

827,500  หมู่ 7 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

14       
 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

                                       
                                            บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

15 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก จากบ้าน 
บนหินศาลาประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที ่7 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ า คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อ
พักและฝาตะแกรงเหล็ก จากบา้น 
บนหินศาลาประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที ่7 
วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด Ø 0.40 
เมตร  ระยะทาง 214 เมตร พร้อมบ่อพัก
และฝาตะแกรงเหล็กและติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหิน
เหล็กไฟ    
 
 
 

497,700  หมู่ 7 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

 

15 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

16 ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟลัท์ 
ติกคอนกรีต ซอยครีีนครา หมู่ที่ 7 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานปรับปรุงผิวจราจร 
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยคีรีนครา 
หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 265.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,325 ตารางเมตร 
โดยท าการปูยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีตทับ 
ผิวจราจรเดิมและตดิตั้งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย  สร้างตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ   
 
 
 

409,800 
 

หมู่ 7 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

16 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1                                            
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

17  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยใจเย็น หมู่ที่ 7 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  ซอยใจเย็น หมู่ที่ 7 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร 
 สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
 
 
 
 
 

467,700 
 

หมู่ 7 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

17 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1                                            

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

18 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก  
ซอยหนองเสือด า หมู่ที่ 8 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบอ่พัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก ซอยหนองเสือด า  
หมู่ที่ 8  
วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.40 
เมตร ระยะทาง 200 เมตร พรอ้มบ่อพัก
และฝาตะแกรงเหล็กและตดิตั้งปา้ย
โครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ   
 

466,000  หมู่ 8 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

18 
 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1                                           
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

19 ซ่อมแซมและปรับปรุงฝายน้ าล้น 
ส าราญรักษ์  หมู่ที่ 8 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุง 
ฝายน้ าล้นส าราญรักษ์  หมู่ที่ 8  
กว้าง 4 เมตร ยาว 21 เมตร  
จ านวน 1 จุด และติดตั้งป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินไฟ   
 
 
 
 
 
 
 

850,000  หมู่ 8 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

19 
 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1                                           
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมา

ณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

20 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก ซอยไรแ่ลนด์5 
หมู่ที่ 9 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล.ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อมบอ่พัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก ซอยไรแ่ลนด์5 หมู่ที่ 9 
วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร  
ระยะทาง 232 เมตร พร้อมบ่อพักและฝา
ตะแกรงเหล็ก และติดตั้งป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ   
 
 
 
 
 

499,500 หมู่ 9 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

20 
 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี1                                            
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

21 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก ซอยอ านวยผล 
เข้าซอยอ านวยผล 2 หมู่ที่ 9 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบอ่พักและ
ฝาตะแกรงเหล็ก ซอยอ านวยผลเขา้ซอย
อ านวยผล 2 หมู่ที่ 9 
วางท่อระบายน้ า คสล.  ขนาด Ø 0.60 
เมตร ระยะทาง 266 เมตร พร้อมบ่อพักและ
ฝาตะแกรงเหล็กและติดตั้งป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ   
 
 
 
 

956,000  หมู่ 9 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

21 
 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1                                            
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

22 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก ซอยอ านวยผล 
2/4 เช่ือมซอยอ านวยผล2/6 
 หมู่ที่ 9  
 
 
 

เพื่อจา่ยเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบอ่พักและฝา
ตะแกรงเหล็ก  ซอยอ านวยผล 2/4 เช่ือมซอย
อ านวยผล2/6 หมู่ที่ 9  
วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร 
ระยะทาง 253 เมตร พร้อมบ่อพักและฝา
ตะแกรงเหล็ก สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ    
 
 
 
 
 

847,300  หมู่ 9 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

22 
 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี1                                            
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

23 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก  
ซอยศาลาบรรพบุรุษ  หมู่ที่ 9  

เพื่อจ่ายเป็นค่างาน ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบอ่พัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก ซอยศาลาบรรพบุรุษ  
หมู่ที่ 9 
วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร 
ระยะทาง 16 เมตร พร้อมบ่อพักและฝา
ตะแกรงเหล็ก และติดตั้งป้ายโครงการ โ 
จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ   
 
 
 

47,000  หมู่ 9 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

23 
 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1                                            
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

24 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก  
ซอยอ านวยผล1  หน้าร้านธงวัสด ุ
ก่อสร้างถึงปากทางสามแยก 
บ้านลุงจิต  หมู่ที่ 9 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
คคล. ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก ซอยอ านวยผล1   
หน้าร้านธงวัสดุก่อสร้างถึงปากทางสามแยก 
บ้านลุงจิต  หมู่ที่ 9  
วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร 
ระยะทาง 104 เมตร พร้อมบ่อพักและฝา
ตะแกรงเหล็กและตดิตั้งป้ายโครงการป้าย
จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 
 
 

372,500 หมู่ 9 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

24 
 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1                                            
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

25 
 
 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

25 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก  
ซอยอ านวยผล1  จากซอยอ านวยผล 
แยกโครงการ 5 ถึงหน้าบ้านลุงเทียบ 
หมู่ที่ 9 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ า พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาดขนาด Ø 0.60 
เมตร พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก 
 ซอยอ านวยผล1  จากซอยอ านวยผล 
แยกโครงการ 5 ถึงหน้าบ้านลุงเทียบ 
หมู่ที่ 9 
วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร 
ระยะทาง 102 เมตร พร้อมบ่อพักและฝา
ตะแกรงเหล็ก และติดตั้งป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ   
 
 

367,800 หมู่ 9 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1                                            

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

26 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก  
ซอยอ านวยผล (ซอยห้าดาว) หมู่ที ่9 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบอ่พัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก  
ซอยอ านวยผล (ซอยห้าดาว) หมู่ที ่9   
วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร 
ระยะทาง 135 เมตร พร้อมบ่อพักและฝา
ตะแกรงเหล็ก และติดตั้งป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
  
 
 

479,600  หมู่ 9 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

26 
 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1                                            
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก 
ซอยสันตสิุข 3  หมู่ที่ 10 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก ซอยสันตสิุข 3  หมู่ที่ 10 
วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร 
ระยะทาง 110 เมตร พร้อมบ่อพักและฝา
ตะแกรงเหล็ก และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 
 สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ  
 
 
 
 
 

252,500  หมู่ 10 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

27 
 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1                                            
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
28 ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. พร้อมฝา 

ตะแกรงเหล็ก ซอยสันติสุข 4  
หมู่ที่ 10 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างรางท่อท่อระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ซอยสันติสุข 4  
หมู่ที่ 10 
รางระบายน้ า คสล. ขนาด ปากภายใน กว้าง 
0.30 เมตร ความลึกเฉลีย่ 0.45 เมตร ความ
ยาวรวม 95 เมตร และวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด Ø0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก และฝา
ตะแกรงเหล็ก ความยาว 21 เมตร และติดตั้ง 
ป้ายโครงการ 1 ป้ายสรา้งตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ   
' 
 
 

499,500 หมู่ 10 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

28 
 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1                                            

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
29 ปรับปรุงบ่อพักระบายน้ า คสล. 

ซอยสันตสิุข หมู่ที่ 10 
เพื่อจ่ายเป็นค่างานปรับปรุงบ่อพักระบายน้ า 
คสล. ซอยสันตสิุข หมู่ที่ 10 
ปรับปรุงบ่อพักระบายน้ า คสล.  โดยติดตั้งฝา
ตะแกรงเหล็ก จ านวน 45 บ่อ 
และตดิตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย สร้าง
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หินเหล็กไฟ   
 
 
 
 
 

361,600  หมู่ 10 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

29 
 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1                                            

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
30 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 

ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก 
ซอย4 หมู่ที่ 11 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบอ่พัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก ซอย4 หมู่ที่ 11 
วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร 
ระยะทาง 40 เมตร พร้อมบ่อพักและฝา
ตะแกรงเหล็ก และติดตั้งป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 
 
 
  

91,600 หมู่ 11 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

30 
 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1                                            
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
31 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 

ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก 
ซอย6 หมู่ที่ 11 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบอ่พัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก ซอย6 หมู่ที่ 11 
วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร 
ระยะทาง 106 เมตร พร้อมบ่อพักและฝา
ตะแกรงเหล็ก และติดตั้งป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 
 
 
  
 

241,000 หมู่ 11 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

31 
 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1                                            
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
32 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 

ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก 
หน้าบ้านเลขท่ี205 บ้านหนอง
ตะเภา-ดอนมะกอก(ปข.4010) 
 หมู่ที่ 11 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล.ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบอ่พัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก หนา้บ้านเลขท่ี205 บ้าน
หนองตะเภา-ดอนมะกอก(ปข.4010) หมู่ที่ 11 
วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร 
ระยะทาง 19 เมตร พร้อมบ่อพักและฝา
ตะแกรงเหล็ก และติดตั้งป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 
 
 
  

90,400 หมู่ 11 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

32 
 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1                                            
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
33 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 

ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก 
สายบ้านหนองตะเภา –ดอนมะกอก 
(ปข.4010) หมู่ที่ 11 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล.ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบอ่พัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก สายบ้านหนองตะเภา –
ดอนมะกอก (ปข.4010) หมู่ที่ 11  
วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร 
ระยะทาง 25 เมตร พร้อมบ่อพักและฝา
ตะแกรงเหล็ก และติดตั้งป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 
 
 
 

125,500 หมู่ 11 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

33 
 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1                                            
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
34 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 

ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก 
ซอยครัวผู้ใหญ่ หมู่ 12 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบอ่พัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ 12  
วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร 
ระยะทาง 102 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก และติดตั้งป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 
 
 
 
 

125,500 หมู่ 12 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

34 
 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1                                            
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

พร้อมวางท่อระบายน้ าคสล. ขนาด 
Ø 0.30 เมตร ซอยอยู่เจริญ  
หมู่ที่ 13 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ าคสล. ขนาด 
Ø 0.30 เมตร ซอยอยู่เจริญ หมู่ที่ 13 
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 50.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 175 ตารางเมตร ไหลท่าง 
ลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร จ านวน 
2 จุด 8 ท่อน และลงลูกรังเสริมผวิจราจรกว้าง 
3.90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 
50 เมตร พร้อมปรับเกลีย่เรยีบและติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  

117,000 หมู่ 13 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

35 
 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1                                            
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ติกคอนกรีต  ซอยแยกหม่อนไหมฯ 
หมู่ที่ 14 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  ซอยแยกหม่อนไหมฯ 
หมู่ที่ 14 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 325.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,625 ตารางเมตร 
โดยท าการปูยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีตทับผิว
จราจรเดิมและติดตั้งป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 
 
 

496,500 หมู่ 14 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

36 
 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1                                            
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
37 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  

พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก  
ซอยสกลรัตน์ หมู่ที่ 14 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ซอยสกลรตัน์ 
หมู่ที่ 14 
รางระบายน้ า คสล. ขนาดปากภายในกว้าง 
0.30 เมตร ความลึกเฉลีย่ 0.45 เมตร 
ความยาว 222 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 
และตดิตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย สร้าง
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หินเหล็กไฟ  
 
 
 
  

862,600 หมู่ 14 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

37 
 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1                                            
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

พร้อมวางท่อระบายน้ าคสล.  
ขนาด Ø 0.60 เมตร ซอยพูนสุข 
(หน้าโครงการเนเชอรอลฮิล)  
หมู่ที่ 15 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ าคสล.  
ขนาด Ø 0.60 เมตร ซอยพูนสุข 
 (หน้าโครงการเนเชอรอลฮิล) หมูท่ี่ 15 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 110.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 550  
ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ  
0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก และฝา
ตะแกรงเหล็ก และติดตั้งป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  

491,000 หมู่ 15 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

38 
 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1                                            
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
39 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  

พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ซอยพูนสุข  
หมู่ที่ 15 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ซอยพูนสุข  
หมู่ที่ 15 
รางระบายน้ า คสล. ขนาดปากภายใน กว้าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 
ความยาว 7 เมตร และวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก และฝา
ตะแกรงเหล็ก  ความยาว 21 เมตร 
และตดิตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย สร้าง
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หินเหล็กไฟ  
 
 

147,600 หมู่ 15 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

39 
 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1                                            
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
40 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 

ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก 
ซอยไร่วริัตน์ หมู่ที่ 15 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก ซอยไร่วริัตน ์หมู่ที่ 15 
วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร 
ระยะทาง 210 เมตร พร้อมบ่อพักและฝา
ตะแกรงเหล็ก และติดตั้งป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 
 
 
 
 

499,800 หมู่ 15 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

40 
 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1                                            
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

พร้อมวางท่อระบายน้ า ขนาด Ø 
0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก และฝา
ตะแกรงเหล็ก แยกซอยฉ่ าช่ืน  
หมู่ที่ 15 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ า ขนาด Ø 
0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก และฝาตะแกรงเหล็ก 
แยกซอยฉ่ าช่ืน หมู่ที่ 15 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 60.00 
เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีเท
คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ไหล่
ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพัก และฝาตะแกรงเหล็กระยะทาง 
62.00 เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 

271,300 หมู่ 15 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

41 
 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิม่เติมฉบับท่ี 1                                            
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงา

น 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

42 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  
ขนาด Ø 0.30 เมตร และ ขนาด 
Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและฝา 
ตะแกรงเหล็ก ซอยแยกฉ่ าช่ืน 
หมู่ที่ 15 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร และ ขนาด 
Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและฝา 
ตะแกรงเหล็ก ซอยแยกฉ่ าช่ืน  หมู่ที่ 15 
วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร 
ระยะทาง 21 เมตร  และขนาด Ø 0.40 เมตร 
ระยะทาง 191 เมตร พร้อมบ่อพักและฝา
ตะแกรงเหล็ก และติดตั้งป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 
 

498,600 หมู่ 15 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

42 
 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1                                            
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

เสรมิเหล็ก เลยีบถนนสายปข.2004 
(หนองขอน-หนองพรานพุก)  
หมู่ที่ 15 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างรางระบายน้ า  
คอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบถนนสายปข.2004 
(หนองขอน-หนองพรานพุก) หมู่ที่ 15 
รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาด 1.60 x 2.75 เมตร บ่อพัก คสล.  
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก (ด้านหมู่ที่ 15) วางท่อ
ระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร 
จ านวน 1 จุด 4 ท่อน พร้อมบ่อพักและฝา
ตะแกรงเหล็ก (ด้านหมู่ที่ 9) และติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 
 

157,000 หมู่ 15 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

43 
 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1                                            
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงา

น 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 อุดหนุนส่วนราชการ 
ขยายเขตไฟฟ้า ซอยวงศ์ทองเชื่อม
คันคลองห้วยโดด  หมู่ท่ี 1 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขนาดหม้อ 
แปลงและขยายเขตระบบไฟฟ้า และอุปกรณ ์
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของการไฟฟ้า ค่าจ้าง
เหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไ์ฟฟ้าเพิ่มเตมิ 
ค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
การเพิ่มก าลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า 
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ภายในต าบล ฯลฯ 
1.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  ระยะทาง 600 เมตร 
 
 

800,000 หมู่ 1 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

44 
 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
 

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1                                           

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

สาขาปราณบุร ี
(ขยายเขตประปาภมูิภาค ซอยเขานิล ) 
หมู่ที่ 7 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตประปาและ
อุปกรณ์ภายในต าบลซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของ
การประปาส่วนภมูิภาค สาขาปราณบุรี 
ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและอุปกรณ์
ประปา ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งาน
กิจการประปา โดยมีรายการ ดังนี ้
1.โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค   
   ซอขยายเขตประปา ซอยเขานลิ  หมู่ 7  
   ขยายเขตประปาขนาด Ø 2 น้ิว 
   ระยะทาง 500 เมตร 
 
 

30,000 หมู่ 7 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

45 
 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
 

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1                                            

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø6 

นิ้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และตดิตั้ง
เครื่องสูบน้ าไฟฟ้า แบบมอเตอร์จม
ใต้น้ า ขนาด 2.0 แรงม้า 220 V.AC 
พร้อมอุปกรณ์บริเวณ แยกซอย 1 
หมู่ที่ 11 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø6 น้ิว 
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า 
แบบมอเตอร์จมใต้น้ า ขนาด 2.0 แรงม้า 220 V.AC 
พร้อมอุปกรณ์บริเวณ แยกซอย 1 หมู่ 11  
ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 น้ิว พร้อมติดต้ัง
อุปกรณ์และติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า แบบมอเตอร์
จมใต้น้ า ขนาด 2.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อม
อุปกรณ์ และก่อสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ฐานแผ่) จ านวน 1 ฐานส าหรับต้ังหอถังทรงแชม
เปญขนาดความจุ 20 ลบ.ม. 
สูง 20 เมตร และฐานรากตั้งถังกรองสนิมเหล็ก 
จ านวน1ฐานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ 
จ านวน 1 หม้อ 

348,000 หมู่ 11 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

                                                       46  
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1                                            
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานการพาณิชย์ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ความจุ20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร 
พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก บริเวณ
ศาลาประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานงานย้ายหอถังทรงแชมเปญ 
ขนาดความจุ20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร พร้อมถัง
กรองสนิมเหล็ก บริเวณศาลาประจ าหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 15 
งานย้ายหอถังทรงแชมเปญขนาดความจุ 20 ลบ.
ม.สูง 20 เมตรพร้อมถังกรองสนิมเหล็ก  จ านวน 
1 ชุด 
 
 
 
 
 
 

15,000 หมู่ 15 
ต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

                                                       47   
 
 
 

ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

                                    
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1                                            
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

หน้าท่ีท าการ อบต.หินเหล็กไฟ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสรา้งฐานเสา
ธงคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 5.00  เมตร  และย้ายเสาธงเก่า 
ท าการติดตั้งใหม ่
 

150,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

2 โครงการเทพ้ืนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
รอบอาคารส านักงาน อบต.หินเหล็กไฟ 

ก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคาร 
ส านักงานหนา 0.08 เมตร มีพื้นท่ีเท
คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 208.50 ตารางเมตร 
 
 
 
 
 

170000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             
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ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1                                          

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

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ที่จอดรถเพื่อใช้เป็นส านักงานกอง
ช่าง หมู่ที่ 4 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดดัแปลงต่อเตมิ
อาคารที่จอดรถเพื่อใช้เป็นส านักงานกองช่าง 
หมู่ที่ 4 
อาคาร คสล. 1 ช้ัน ขนาด กว้าง 5.60 เมตร 
ยาว 9.10  เมตร  จ านวน 1 อาคาร 
 

499,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

4 โครงการต่อเติมอาคารส านักงาน 
กองช่าง หมู่ที่ 4 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อเตมิอาคาร
ส านักงานกองช่าง หมู่ที่ 4 
อาคาร คสล. 1 ช้ัน ขนาด กว้าง 6.60 เมตร 
ยาว 9.60  เมตร  จ านวน 1 อาคาร 
 
 
 

499000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             
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ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1                                          

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

หน้าส านักงาน อบต.หินเหล็กไฟ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์
ล าห้วยหน้าส านักงาน อบต.หินเหล็กไฟ 

350,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

  โดยท าการก่อสร้างพื้นคอนกรตีเสริมเหล็ก 
ข้างล าห้วยยาว 142.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร มีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 516.00 
เมตร  และ ก่อสร้างซุ้มโครงสร้างเหล็ก 
ข้างล าห้วย จ านวน 2 ซุ้ม 
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ผด.02 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1     

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานเคหะและชุมชน                                      

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

แสงอาทิตย์  
(ครุภัณฑ์การเกษตร ) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกังหันเติม
อากาศพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 3 ตัว
ประกอบด้วยแผงโซล่าเซลล์ ประเภท โมโน
คริสตัลไลน์ ขนาดก าลังไม่น้อยกว่า 330 วัตต์ 
มอเตอร์ ขนาดก าลังไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ 
ชุดควบคุม พร้อมกล่องใส่ แกนกลางเพลา
ขนาด 1 นิ้ว ยาว 240 ซม. ใบพัดตีน้ า ขนาดรู
เพลา 1 น้ิว 8 แฉกใบพัด จ านวน 4 ใบ 
ใบพัดตีน้ า ขนาดรเูพลา 1 น้ิว 8 แฉกใบพัด 
จ านวน 4 ใบ ทุ่นลอยสูงไม่น้อยกวา่ 7 น้ิว 
บ่ารับเพลา หมุนล็อค 
 

91,500 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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ผด.02/1 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1     

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานเคหะและชุมชน                                      

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

33 ฟัน 
-ชุดเหล็กขาตั้งรับแผงโซล่าเซลล์พร้อมราง 
-เชือกยึดพร้อมสมอบก 
  ใช้บ าบัดน้ าเสียในแหล่งน้ าสาธารณะในเขต
พื้นที่ต าบลหินเหล็กไฟ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                             
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1     

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
แผนงานรักษาความสงบภายใน                                      

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

บ้านหนองขอน  
( ครุภัณฑ์อื่น ๆ ) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อกระจกโค้งจราจร ม.1 
บ้านหนองขอน จ านวน 3 จุด 

1. ซ. พรสวรรค ์
2. 2. ซ.หนองแฟบ-ห้วยโดด 
3. 3. ซ.บ้านมอญ-หนองเหียงล่าง 

33,000 หมู่ 1 
ต.หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

2. จัดซื้อกระจกโค้งจราจร ซ. ตั๊งถาวร
การ ม.4 บ้านหนองตะเภา  

จัดซื้อกระจกโค้งจราจร ซ. ตั๊งถาวรการ ม.4 
บ้านหนองตะเภา จ านวน 1 จุด 

11,000 หมู่ 4 
ต.หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

 ( ครุภัณฑ์อื่น ๆ ) 
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ผด.02/1 


