
 ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 475,500    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอยแยกวัดนิโครธาราม การคมนาคมที่สะดวกและ ระยะทาง 130.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

หมู่ที่ 1 ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ระยะทาง 130.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 780

ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก

ข้างละ 0.30 เมตร 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 491,400 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอยเต็มเปี่ยม หมู่ 1 การคมนาคมที่สะดวกและ ระยะทาง 215.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ระยะทาง 215.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 860

ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก

ข้างละ 0.50 เมตร 

3 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยวงศ์ทองเชื่อม เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ ผิวจราจร 250,000 ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนน กองช่าง

คันคลองห้วยโดด การคมนาคมที่สะดวกและ กว้าง 4 เมตร กว้าง 4 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

หมู่ 1 ปลอดภัย ยาว 800 เมตร ยาว 800 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร

1

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย



 ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพื่อช่วยระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง รางระบายน้ าคอนกรีต ขนาด 385,700    รางระบายน้ าคอนกรีต ขนาด ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอยห้วยโดด - สวนน้ า  หมู่ 2 ผิวจราจร ปากภายใน กว้าง 0.30 เมตร ปากภายใน กว้าง 0.30 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
ลึกเฉล่ีย 0.45 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.45 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
ความยาว 100 เมตร  ความยาว 100 เมตร ไม่มีน้ าท่วมขังผิวจราจร
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก

5 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. เพื่อช่วยระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน้ า คสล. 1,100,800  วางท่อระบายน้ า คสล. ประชาชนมีถนน กองช่าง

ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ผิวจราจร ขนาด Ø 0.60 เมตร ขนาด Ø 0.60 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

และฝาตะแกรงเหล็ก ระยะทาง 310 เมตร ระยะทาง 310 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

ซอยบ้านวังโบสถ์ (บริเวณร้านถั่วเย็น พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรง พร้อมบ่อพักและฝาปิด ไม่มีน้ าท่วมขังผิวจราจร

- ล าห้วยสามพันนาม) หมู่ที่ 3 เหล็ก ตะแกรงเหล็ก

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 726,000    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอยสัมพันธ์วงศ์ 2  หมู่ที่ 3 การคมนาคมที่สะดวกและ ระยะทาง 325.00 เมตร  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 325.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย

กว่า 1,300 ตารางเมตร ไหล่ทาง

ลงหินคลุกข้างละ0.20 เมตร
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 ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. เพื่อช่วยระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน้ า คสล. 491,000    วางท่อระบายน้ า คสล. ประชาชนมีถนน กองช่าง

ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ผิวจราจร ขนาด Ø 0.60 เมตร ขนาด Ø 0.60 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

ฝาตะแกรงเหล็ก ซอยทางเข้า ระยะทาง 145.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

วังโบสถ(์บริเวณบ้านตาเจียม)หมู่ที่ 3 พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรง ไม่มีน้ าท่วมขังผิวจราจร
เหล็ก 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 491,800    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอย11  หมู่ที่ 3 การคมนาคมที่สะดวกและ ระยะทาง 215.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ระยะทาง 215.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 860

ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก

ข้างละ 0.30 เมตร 

9 ก่อสร้างถนนลูกรังซอยต้นยาง เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 494,600    ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนน กองช่าง

หมู่ที่ 3 การคมนาคมที่สะดวกและ ระยะทาง 980.00 เมตร  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
ปลอดภัย หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร ระยะทาง 980 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

ปรับเกรดบดอัดเรียบ พร้อมวางท่อ
พร้อมวางท่อขนาดØ 0.60 เมตร ขนาด Ø 0.60 เมตร
จ านวน 6 ท่อน จ านวน 6 ท่อน
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 ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. เพื่อช่วยระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน้ า คสล. 46,600      วางท่อระบายน้ า คสล. ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ กองช่าง

ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ผิวจราจร ขนาด Ø 0.40 เมตร ขนาด Ø 0.40 เมตร ในการคมนาคมที่สะดวก

และฝาตะแกรงเหล็ก ซอยหนองหมี ระยะทาง 21 เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง 21 เมตร พร้อม ปลอดภัยไม่มีน้ าท่วมขัง

หมู่ที่ 4 และฝาตะแกรงเหล็ก บ่อพักและฝาปิดตะแกรงเหล็ก ผิวจราจร

11 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. เพื่อช่วยระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน้ า คสล. 46,600      วางท่อระบายน้ า คสล. ประชาชนมีถนน กองช่าง

ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ผิวจราจร ขนาด Ø 0.60 เมตร ขนาด Ø 0.60 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

และฝาตะแกรงเหล็ก และปรับปรุง ระยะทาง 11.80 เมตร ระยะทาง 11.80 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

ถนนลูกรัง ซอยพรสวรรค์ 5 หมู่ที่ 4 พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรง พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรง ไม่มีน้ าท่วมขังผิวจราจร
เหล็ก และปรับปรุงถนนลูกรัง เหล็ก และปรับปรุงถนนลูกรัง

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

ระยะทาง 22.00เมตร ระยะทาง 22.00เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 235,700    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน้ าคสล. ขนาด ส าหรับการคมนาคมที่สะดวกและ ระยะทาง 121.00 เมตร  กว้าง 3.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

Ø 0.40 เมตร ซอยบ้านดาวเรือง ปลอดภัย และช่วยระบายน้ าไม่ให้ หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 121.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

หมู่ที่ 5 ท่วมขังผิวจราจร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย วางท่อระบายน้ า คสล.

กว่า 363 ตารางเมตร ไหล่ทาง ขนาด Ø 0.40 เมตร 

ลงหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร จ านวน 1 จุด 4 ท่อน
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 ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.

ขนาด Ø 0.40 เมตร จ านวน

1 จุด 4 ท่อน และลงลูกรังเสริม

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ระยะทาง

 25 เมตร พร้อมปรับเกล่ียเรียบ 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 29,500      ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอยอิ่มจันทร์ 3(ต่อจากโครงการเดิม) ส าหรับการคมนาคมที่สะดวกและ ระยะทาง 15.00 เมตร  ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

หมู่ที่ 6 ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 15.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย

กว่า52.50 ตารางเมตร ไหล่ทาง

ลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร

14 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. เพื่อช่วยระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน้ า คสล. 827,500    วางท่อระบายน้ า คสล. ประชาชนมีถนน กองช่าง

ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ผิวจราจร ขนาด Ø 0.40 เมตร ขนาด Ø 0.40 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

และฝาตะแกรงเหล็ก สายหนองเหียง ระยะทาง 350 เมตร ระยะทาง 350 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

 - หัวหิน หมู่ที่ 7 พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรง พร้อมบ่อพักและฝาปิด ไม่มีน้ าท่วมขังผิวจราจร
เหล็ก ตะแกรงเหล็ก
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 ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. เพื่อช่วยระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน้ า คสล. 497,700    วางท่อระบายน้ า คสล. ประชาชนมีถนน กองช่าง

ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ผิวจราจร ขนาด Ø 0.40 เมตร ขนาด Ø 0.40 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

และฝาตะแกรงเหล็ก จากบ้านบนหิน ระยะทาง 214 เมตร ระยะทาง 214 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

 - ศาลาประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที่ 7 พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก พร้อมบ่อพักและฝาปิด ไม่มีน้ าท่วมขังผิวจราจร
ตะแกรงเหล็ก

16 ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 409,800    ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ประชาชนมีถนน กองช่าง

ติกคอนกรีต ซอยคีรีนครา หมู่ที่ 7 ส าหรับการคมนาคมที่สะดวกและ ระยะทาง 265.00 เมตร คอนกรีต เพื่อใช้ในการคมนาคม
ปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

ไม่น้อยกว่า 1,325 ตารางเมตร ระยะทาง 265.00 เมตร

โดยท าการปูยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 467,700    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอยใจเย็น หมู่ที่ 7 ส าหรับการคมนาคมที่สะดวกและ ระยะทาง 155.00 เมตร  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 155.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย

กว่า 755 ตารางเมตร ไหล่ทาง

ลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร
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 ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. เพื่อช่วยระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน้ า คสล. 466,000    วางท่อระบายน้ า คสล. ประชาชนมีถนน กองช่าง

ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ผิวจราจร ขนาด Ø 0.40 เมตร ขนาด Ø 0.40 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

และฝาตะแกรงเหล็กซอยหนองเสือด า ระยะทาง 200 เมตร ระยะทาง 200 มตร ที่สะดวกปลอดภัย

หมู่ที่ 8 พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก พร้อมบ่อพักและฝาปิด ไม่มีน้ าท่วมขังผิวจราจร
ตะแกรงเหล็ก

19 ซ่อมแซมและปรับปรุงฝายน้ าล้น เพิ่อช่วยกักเก็บน้ าให้ประชาชน มี กว้าง 4 เมตร 850,000    ฝายน้ าล้น ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภค กองช่าง

ส าราญรักษ์  หมู่ที่ 8 น้ าใช้อุปโภคและเพื่อการเกษตร ยาว 21 เมตร กว้าง 4 เมตร และเพื่อการเกษตร
จ านวน 1 จุด ยาว 21 เมตร 

20 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. เพื่อช่วยระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน้ า คสล. 499,500    วางท่อระบายน้ า คสล. ประชาชนมีถนน กองช่าง

ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก ผิวจราจร ขนาด Ø 0.30 เมตร ขนาด Ø 0.30 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

และฝาตะแกรงเหล็ก ซอยไร่แลนด์5 ระยะทาง 232 เมตร ระยะทาง 232 มตร ที่สะดวกปลอดภัย

หมู่ที่ 9 พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก พร้อมบ่อพักและฝาปิด ไม่มีน้ าท่วมขังผิวจราจร
ตะแกรงเหล็ก

21 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. เพื่อช่วยระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน้ า คสล. 922,000    วางท่อระบายน้ า คสล. ประชาชนมีถนน กองช่าง

ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ผิวจราจร ขนาด Ø 0.60 เมตร ขนาด Ø 0.60 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

และฝาตะแกรงเหล็ก ซอยอ านวยผล ระยะทาง 266 เมตร ระยะทาง 266 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

เข้าซอยอ านวยผล 2 หมู่ที่ 9 พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก พร้อมบ่อพักและฝาปิด ไม่มีน้ าท่วมขังผิวจราจร
ตะแกรงเหล็ก

7



 ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. เพื่อช่วยระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน้ า คสล. 847,300    วางท่อระบายน้ า คสล. ประชาชนมีถนน กองช่าง

ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ผิวจราจร ขนาด Ø 0.60 เมตร ขนาด Ø 0.60 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

และฝาตะแกรงเหล็ก ระยะทาง 253 เมตร ระยะทาง 253 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

ซอยอ านวยผล 2/4 เชื่อมซอยอ านวยผล พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก พร้อมบ่อพักและฝาปิด ไม่มีน้ าท่วมขังผิวจราจร

 2/6 หมู่ที่ 9 ตะแกรงเหล็ก

23 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. เพื่อช่วยระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน้ า คสล. 47,000      วางท่อระบายน้ า คสล. ประชาชนมีถนน กองช่าง

ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ผิวจราจร ขนาด Ø 0.40 เมตร ขนาด Ø 0.40 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

และฝาตะแกรงเหล็ก ระยะทาง 16 เมตร ระยะทาง 16 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

ซอยศาลาบรรพบุรุษ  หมู่ที่ 9 พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก พร้อมบ่อพักและฝาปิด ไม่มีน้ าท่วมขังผิวจราจร
ตะแกรงเหล็ก

24 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. เพื่อช่วยระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง  วางท่อระบายน้ า คสล. - 372,500    วางท่อระบายน้ า ไม่มีน้ าท่วมขังผิวจราจร กองช่าง

ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ผิวจราจร ขนาด Ø 0.60 เมตร คสล .ขนาด Ø 0.60 เมตร 

และฝาตะแกรงเหล็ก ระยะทาง 104 เมตร ระยะทาง 104 เมตร 

ซอยอ านวยผล1  หน้าร้านธงวัสดุ พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรง พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรง

ก่อสร้างถึงปากทางสามแยก เหล็ก เหล็ก 

บ้านลุงจิต  หมู่ที่ 9
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 ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. เพื่อช่วยระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน้ า คสล. 367,800    วางท่อระบายน้ า ไม่มีน้ าท่วมขังผิวจราจร กองช่าง

ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ผิวจราจร ขนาด Ø 0.60 เมตร คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร 

และฝาตะแกรงเหล็ก ระยะทาง 102 เมตร ระยะทาง 102 เมตร 

ซอยอ านวยผล1  จากซอยอ านวยผล พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรง พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรง

แยกโครงการ 5 ถึงหน้าบ้านลุงเทียบ เหล็ก เหล็ก 

 หมู่ที่ 9

26 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. เพื่อช่วยระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน้ า คสล. - 479,600    วางท่อระบายน้ า คสล. ไม่มีน้ าท่วมขังผิวจราจร กองช่าง

ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ผิวจราจร ขนาด Ø 0.60 เมตร ขนาด Ø 0.60 เมตร 

และฝาตะแกรงเหล็ก ซอยอ านวยผล ระยะทาง 135 เมตร ระยะทาง 135 เมตร 

 (ซอยห้าดาว) หมู่ที่ 9 พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรง พร้อมบ่อพักและฝาปิด
เหล็ก ตะแกรงเหล็ก

27 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. เพื่อช่วยระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน้ า คสล. 252,500    วางท่อระบายน้ า คสล. ประชาชนมีถนน กองช่าง

ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก ผิวจราจร ขนาด Ø 0.30 เมตร ขนาด Ø 0.30 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

และฝาตะแกรงเหล็ก ระยะทาง 110 เมตร ระยะทาง 110 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

ซอยสันติสุข 3  หมู่ที่ 10 พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรง พร้อมบ่อพักและฝาปิด ไม่มีน้ าท่วมขังผิวจราจร
เหล็ก ตะแกรงเหล็ก
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 ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. พร้อมฝา เพื่อช่วยระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง รางระบายน้ า คสล. ขนาด 499,500    รางระบายน้ า คสล. ประชาชนมีถนน กองช่าง

ตะแกรงเหล็ก ซอยสันติสุข4 หมู่ที่ 10 ผิวจราจร ปากภายใน กว้างเฉล่ีย 0.30 ขนาดปากภายใน กว้าง เพื่อใช้ในการคมนาคม
เมตร ความลึกเฉล่ีย 0.45 เมตร เฉล่ีย 0.30  เมตร ความลึก ที่สะดวกปลอดภัย
ความยาวรวม 95 เมตร เฉล่ีย 0.45 เมตร ความยาว ไม่มีน้ าท่วมขังผิวจราจร
และวางท่อระบายน้ า คสล. รวม 95 เมตร  และวางท่อ

ขนาด Ø0.40 เมตรพร้อมบ่อพัก ระบายน้ า คสล. 

และฝาตะแกรงเหล็ก ความยาว ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อม

21 เมตร บ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก 

ความยาว 21 เมตร 

29 ปรับปรุงบ่อพักระบายน้ า คสล. เพื่อช่วยระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง ปรับปรุงบ่อพักระบายน้ า คสล. 361,600    บ่อพักระบายน้ า คสล. ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอยสันติสุข หมู่ที่ 10 ผิวจราจร โดยติดต้ังฝาตะแกรงเหล็ก โดยติดต้ังฝาตะแกรงเหล็ก เพื่อใช้ในการคมนาคม
จ านวน 45 บ่อ จ านวน 45 บ่อ ที่สะดวกปลอดภัย

ไม่มีน้ าท่วมขังผิวจราจร

30 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. เพื่อช่วยระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน้ า คสล. 91,600      วางท่อระบายน้ า คสล. ประชาชนมีถนน กองช่าง

ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ผิวจราจร ขนาด Ø 0.40 เมตร ขนาด Ø 0.40 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

และฝาตะแกรงเหล็ก ระยะทาง 40 เมตร ระยะทาง 40 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

ซอย4 หมู่ที่ 11 พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก พร้อมบ่อพักและฝาปิด ไม่มีน้ าท่วมขังผิวจราจร
ตะแกรงเหล็ก
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 ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. เพื่อช่วยระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน้ า คสล. 241,000    วางท่อระบายน้ า คสล. ประชาชนมีถนน กองช่าง

ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ผิวจราจร ขนาด Ø 0.40 เมตร ขนาด Ø 0.40 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

และฝาตะแกรงเหล็ก ระยะทาง 106 เมตร ระยะทาง 106 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

ซอย6 หมู่ที่ 11 พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก พร้อมบ่อพักและฝาปิด ไม่มีน้ าท่วมขังผิวจราจร
ตะแกรงเหล็ก

32 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. เพื่อช่วยระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน้ า คสล. 90,400      วางท่อระบายน้ า คสล. ประชาชนมีถนน กองช่าง

ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ผิวจราจร ขนาด Ø 0.80 เมตร ขนาด Ø 0.80 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

และฝาตะแกรงเหล็ก ระยะทาง 19 เมตร ระยะทาง 195 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

หน้าบ้านเลขที่205 บ้านหนองตะเภา พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก พร้อมบ่อพักและฝาปิด ไม่มีน้ าท่วมขังผิวจราจร

-ดอนมะกอก(ปข.4010) หมู่ที่ 11  ตะแกรงเหล็ก

33 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. เพื่อช่วยระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน้ า คสล. 125,500    วางท่อระบายน้ า คสล. ประชาชนมีถนน กองช่าง

ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ผิวจราจร ขนาด Ø 0.80 เมตร ขนาด Ø 0.80 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

และฝาตะแกรงเหล็ก ระยะทาง 25 เมตร ระยะทาง 25 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

สายบ้านหนองตะเภา -ดอนมะกอก พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก พร้อมบ่อพักและฝาปิด ไม่มีน้ าท่วมขังผิวจราจร

(ปข.4010) หมู่ที่ 11 ตะแกรงเหล็ก

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 117,000    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน้ าคสล. ขนาด ส าหรับการคมนาคมที่สะดวกและ ระยะทาง 50.00 เมตร  กว้าง 3.50 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

Ø 0.30 เมตร ซอยอยู่เจริญ หมู่ที่ 13 ปลอดภัย และช่วยระบายน้ า หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
ไม่ให้ท่วมขังผิวจราจร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย วางท่อระบายน้ า คสล.
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 ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

กว่า 175 ตารางเมตร ไหล่ทาง ขนาด Ø 0.30 เมตร 

ลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร จ านวน 2 จุด 8 ท่อน

พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.

ขนาด Ø 0.30 เมตร จ านวน

2 จุด 8 ท่อน และลงลูกรังเสริม

ผิวจราจรกว้าง 3.90 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร ระยะทาง

 50 เมตร พร้อมปรับเกล่ียเรียบ 

35 ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 496,500    ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ประชาชนมีถนน กองช่าง

ติกคอนกรีต  ซอยแยกหม่อนไหมฯ ส าหรับการคมนาคมที่สะดวกและ ระยะทาง 325.00 เมตร คอนกรีต เพื่อใช้ในการคมนาคม

หมู่ที่ 14 ปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

ไม่น้อยกว่า 1,625 ตารางเมตร ระยะทาง 325.00 เมตร

โดยท าการปูยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม
36 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อช่วยระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง รางระบายน้ า คสล. ขนาดปาก - 862,600    รางระบายน้ า คสล. ขนาด ไม่มีน้ าท่วมขังผิวจราจร กองช่าง

พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ผิวจราจร กว้างภายใน 0.30 เมตร ปากกว้างภายใน 0.30 เมตร

ซอยสกลรัตน์ หมู่ที่ 14 ความลึกเฉล่ีย 0.45 เมตร  ความลึกเฉล่ีย 0.45 เมตร 

ความยาว 222 เมตร ความยาว 222 เมตร 

พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 
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 ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 491,000    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน้ าคสล. ขนาด ส าหรับการคมนาคมที่สะดวกและ ระยะทาง 110.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

Ø 0.60 เมตร ซอยพูนสุข (หน้าโครง ปลอดภัย และช่วยระบายน้ า หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 110.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

การเนเชอรอลฮิล) หมู่ที่ 15 ไม่ให้ท่วมขังผิวจราจร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย วางท่อระบายน้ า คสล.

กว่า 550 ตารางเมตร ไหล่ทาง ขนาด Ø 0.60 เมตร 

ลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด

พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. ตะแกรงเหล็ก

ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อม

บ่อพัก และฝาตะแกรงเหล็ก

38 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อม เพื่อช่วยระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง รางระบายน้ า คสล. ขนาด 147,600    รางระบายน้ า คสล. ขนาด ประชาชนมีถนน กองช่าง

ฝาตะแกรงเหล็ก ซอยพูนสุข หมู่ที่ 15 ผิวจราจร ปากภายใน กว้าง 0.30 เมตร ปากภายใน กว้าง 0.30 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
ลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย
ความยาว 7 เมตร ความยาว 7 เมตร ไม่มีน้ าท่วมขังผิวจราจร
และวางท่อระบายน้ า คสล. และวางท่อระบายน้ า คสล.

ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อม ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อม

บ่อพัก และฝาตะแกรงเหล็ก บ่อพัก และฝาตะแกรงเหล็ก

ความยาว 21 เมตร 
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 ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. เพื่อช่วยระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน้ า คสล. 499,800    วางท่อระบายน้ า คสล. ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ กองช่าง

ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ผิวจราจร ขนาด Ø 0.40 เมตร ขนาด Ø 0.40 เมตร ในการคมนาคมที่สะดวก

และฝาตะแกรงเหล็ก ระยะทาง 210 เมตร ระยะทาง 210 เมตร ปลอดภัยไม่มีน้ าท่วมขัง

ซอยไร่วิรัตน์ หมู่ที่ 15 พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรง พร้อมบ่อพักและฝาปิด ผิวจราจร

เหล็ก ตะแกรงเหล็ก

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 130,300    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีถนน กองช่าง

แยกซอยฉ่ าชื่น หมู่ที่ 15 ส าหรับการคมนาคมที่สะดวกและ ระยะทาง 60.00 เมตร  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม
ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 240.00 เมตร ที่สะดวกปลอดภัย

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร
 ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ

 0.20 เมตร

41 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. เพื่อช่วยระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน้ า คสล. 498,600    วางท่อระบายน้ า คสล. ประชาชนมีถนน กองช่าง

ขนาด Ø 0.30 เมตร และ ขนาด ผิวจราจร ขนาด Ø 0.30 เมตร ขนาด Ø 0.30 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและฝา ระยะทาง 21 เมตร  และ ระยะทาง 21 เมตร  และ ที่สะดวกปลอดภัย

ตะแกรงเหล็ก ซอยแยกฉ่ าชื่น ขนาด Ø 0.40 เมตร ขนาด Ø 0.40 เมตร ไม่มีน้ าท่วมขังผิวจราจร

 หมู่ที่ 15 ระยะทาง 191 เมตร ระยะทาง 191 เมตร 

พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรง พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรง

เหล็ก เหล็ก
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 ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม เพื่อช่วยระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 120,000    รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กประชาชนมีถนน กองช่าง

เหล็ก เลียบถนนสายปข.2004 ผิวจราจร ขนาด 1.60 x 2.75 เมตร ขนาด 1.60 x 2.75 เมตร เพื่อใช้ในการคมนาคม

(หนองขอน-หนองพรานพุก) หมู่ที่ 15 บ่อพัก คสล. พร้อมฝาตะแกรง บ่อพัก คสล. พร้อมฝาตะแกรง ที่สะดวกปลอดภัย

เหล็ก (ด้านหมู่ที่ 15) เหล็ก (ด้านหมู่ที่ 15) ไม่มีน้ าท่วมขังผิวจราจร

วางท่อระบายน้ า คสล. วางท่อระบายน้ า คสล.

ขนาด Ø 1.00 เมตร ขนาด Ø 1.00 เมตร

จ านวน 1 จุด 4 ท่อน จ านวน 1 จุด 4 ท่อน 

พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรง พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรง

เหล็ก (ด้านหมู่ที่ 9) เหล็ก (ด้านหมู่ที่ 9)
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2.บญัชโีครงการพัฒนา ผ.02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลักษณข์องจังหวัด
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณปูโภค
ยทุธศาสตร์ที ่3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชมุชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขยายเขตไฟฟา้ ซอยวงศ์ทองเชื่อมคันคลอง เพือ่ใหป้ระชาชนในหมู่บา้น ขยายเขตไฟฟา้แรงต่่า 800,000      ขยายเขตไฟฟา้แรงต่่า ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ กองช่าง

หว้ยโดด  หมู่ที่ 1 ได้มีไฟฟา้ใช้ในครัวเรือน ระยะทาง 600 เมตร ระยะทาง 600 เมตร อยา่งทั่วถงึ
อยา่งทั่วถงึ

16

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1/2565

องค์การบริหารส่วนตา้บลหนิเหล็กไฟ  อ้าเภอหวัหนิ  จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณข์องจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณปูโภค

ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานพาณชิย์

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยเขานิล เพือ่ให้ประชาชนได้มีน ้าประปา ขยายเขตประปา 30,000    ขยายเขตประปา ประชาชนได้มีน ้าเพือ่ กองช่าง

หมูท่ี่ 7 ใช้ในการอุปโภคบริโภค ขนาด Ø 2 นิ ว ขนาด Ø 2 นิ ว  อุปโภคบริโภค ในชีวิต

ระยะทาง 500 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ประจ้าวัน

2 งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø6 นิ ว เพือ่ให้ประชาชนได้มีน ้าประปา ขดุเจาะบอ่บาดาล ขนาด Ø 6 นิ ว 348,000   ขดุเจาะบอ่บาดาล ขนาด Ø 6 นิ ว ประชาชนได้ใช้น ้าเพือ่ กองช่าง

พร้อมติดตั งอุปกรณ์และติดตั งเคร่ืองสูบน ้า ใช้ในการอุปโภคบริโภค พร้อมติดตั งอปุกรณ์และติดตั ง พร้อมติดตั งอปุกรณ์และติดตั ง อุปโภคและบริโภค

ไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมใต้น ้า ขนาด 2.0 เคร่ืองสูบน ้าไฟฟา้ แบบมอเตอร์ เคร่ืองสูบน ้าไฟฟา้ แบบมอเตอร์ ในชีวิตประจ้าวัน

แรงม้า 220 V.AC พร้อมอุปกรณ์ จมใต้น ้า ขนาด 2.0 แรงมา้ จมใต้น ้า ขนาด 2.0 แรงมา้

บริเวณ แยกซอย 1 หมูท่ี่ 11 220 V.AC พร้อมอปุกรณ์ และ 220 V.AC พร้อมอปุกรณ์ และ

กอ่สร้างฐานรากคอนกรีตเสริม กอ่สร้างฐานรากคอนกรีตเสริม

เหล็ก (ฐานแผ่) จ้านวน 1 ฐาน เหล็ก (ฐานแผ่) จ้านวน 1 ฐาน

ส้าหรับตั งหอถงัทรงแชมเปญ ส้าหรับตั งหอถงัทรงแชมเปญ 

ขนาดความจ ุ20 ลบ.ม. ขนาดความจ ุ20 ลบ.ม.

สูง 20 เมตร และฐานรากตั ง สูง 20 เมตร และฐานรากตั ง

ถงักรองสนมิเหล็ก จ้านวน1ฐาน ถงักรองสนมิเหล็ก จ้านวน1ฐาน

ติดตั งมเิตอร์ไฟฟา้ ขนาด 15 ติดตั งมเิตอร์ไฟฟา้ ขนาด 15แอมป์

แอมป ์จ้านวน 1 หมอ้  จ้านวน 1 หมอ้ จ้านวน 1 แหง่

17

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่1/2565

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ



2.บัญชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณข์องจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณปูโภค

ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานพาณชิย์

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่1/2565

องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

3 งานย้ายหอถังทรงแชมเปญ ขนาดความจุ เพือ่ให้ประชาชนได้มีน ้าประปา งานย้ายหอถังทรงแชมเปญ 15,000    หอถังทรงแชมเปญ ประชาชนได้ใช้น ้าเพือ่ กองช่าง

20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร พร้อมถังกรอง ใช้ในการอุปโภคบริโภค ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. อุปโภคและบริโภค

สนิมเหล็ก บริเวณศาลาประจ้าหมูบ่้าน  สูง 20 เมตรพร้อมถังกรอง  สูง 20 เมตรพร้อมถังกรอง ในชีวิตประจ้าวัน

หมูท่ี่ 15 สนิมเหล็ก  จ้านวน 1 ชุด สนิมเหล็ก  จ้านวน 1 ชุด

18



2.บญัชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทนุทีส่ร้างสรรค์เข้าสูป่ระชาคมอาเซียนและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่5 พัฒนาระบบบริหารงานใหม้ีความเปน็เลิศ

ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ เพือ่ใช้ส าหรับอัญเชิญ ก่อสร้างฐานเสาธง 150,000 ฐานเสาธงคอนกรีต มีสถานทีเ่ชิญธงชาติ ส านักปลัด

หน้าทีท่ าการ อบต.หนิเหล็กไฟ ธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ขึ้นสู่ยอดเสาทีเ่ปน็

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 5.00  เมตร สัญลักษณ์ของ

ยาว 5.00  เมตร ประเทศ

และย้ายเสาธงเก่า

ท าการติดต้ังใหม่

2 โครงการเทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ปรับปรุงพืน้ทีร่อบ ก่อสร้างพืน้คอนกรีต 170,000 พืน้ทีร่อบอาคาร มีพืน้ทีร่อบอาคาร ส านักปลัด

รอบอาคารส านักงาน อบต.หนิเหล็กไฟ อาคารส านักงาน เสริมเหล็กรอบอาคาร เทคอนกรีต ส านักงาน อบต.

อบต.หนิเหล็กไฟ ส านักงาน หนา 0.08 เมตร หนิเหล็กไฟ มีความ

ใหม้ีความสวยงาม หนา 0.08 เมตร สวยงาม เปน็ระเบยีบ

มีพืน้ทีเ่ทคอนกรีต เรียบร้อย ประชาชน
ไม่น้อยกว่า 208.50 มีความพงึพอใจ 
ตารางเมตร

19

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเติมครั้งที ่1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ



2.บญัชีโครงการพัฒนา ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทนุทีส่ร้างสรรค์เข้าสูป่ระชาคมอาเซียนและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่5 พัฒนาระบบบริหารงานใหม้ีความเปน็เลิศ

ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเติมครั้งที ่1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

3 โครงการดัดแปลงต่อเติมอาคาร เพือ่ใหป้ระชาชนทีม่ารับบริการ อาคารคสล. 1 ชั้น 499,000   อาคารคสล. 1 ชั้น ประชาชนทีม่ารับบริการ กองช่าง

ทีจ่อดรถเพือ่ใช้เปน็ส านักงานกองช่าง ติดต่อราชการได้รับความสะดวก ขนาด กว้าง 5.60 เมตร ขนาด กว้าง 5.60 เมตร ติดต่อราชการได้รับ

หมูท่ี ่4 ยาว 9.10  เมตร ยาว 9.10  เมตร ความสะดวก
จ านวน 1 อาคาร จ านวน 1 อาคาร 

4 โครงการต่อเติมอาคารส านักงาน เพือ่ใหป้ระชาชนทีม่ารับบริการ อาคารคสล. 1 ชั้น 499,000   อาคารคสล. 1 ชั้น ประชาชนทีม่ารับบริการ กองช่าง

กองช่าง หมูท่ี ่4 ติดต่อราชการได้รับความสะดวก ขนาด กว้าง 6.60 เมตร ขนาด กว้าง 6.60 เมตร ติดต่อราชการได้รับ
ยาว 9.60  เมตร ยาว 9.60  เมตร ความสะดวก
จ านวน 1 อาคาร จ านวน 1 อาคาร 
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2.บญัชีโครงการพัฒนา แบบ ผ 02

ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่5 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทีส่มดุล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยทุธศาสตร์ที ่ 5  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ล าห้วย เพือ่ปรับปรุงสภาพ โดยท าการกอ่สร้างพืน้ 350,000 ร้อละของประชาชน สถานทีเ่ป็นระเบียบ ส านักปลัด
หน้าส านักงาน อบต.หินเหล็กไฟ แวดล้อมทีดี่เรียบร้อย คอนกรีตเสริมเหล็ก มีความพงึพอใจ เรียบร้อย สวยงาม

น่าอยู่สวยงาม ขา้งล าห้วย ประชาชนมีความ

ยาว 142.00 เมตร พงึพอใจ

หนา 0.10 เมตร

มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่

516.00 เมตร  และ

กอ่สร้างซุ้มโครงสร้างเหล็ก

ขา้งล าห้วย จ านวน 2 ซุ้ม
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                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่1/2565

                  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน   จังหวดัประจวบคีรีขันธ์

   งบประมาณ



แบบ ผ 03

ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่5 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทีส่มดุล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยทุธศาสตร์ที ่ 5  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานส่งเสริมการเกษตร

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริม ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จดัซ้ือกงัหันเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย ์จ านวน 3 ตัว 91,500 กองส่งเสริม

การเกษตร การเกษตร ประกอบด้วย การเกษตร

-แผงโซล่าเซลล์ ประเภท โมโนคริสตัลไลน์ ขนาดก าลังไม่น้อยกว่า

330 วัตต์

- มอเตอร์ ขนาดก าลังไม่น้อยกว่า 350 วัตต์

-ชุดควบคุม พร้อมกล่องใส่

-แกนกลางเพลาขนาด 1 นิ้ว ยาว 240 ซม.

-ใบพดัตีน้ า ขนาดรูเพลา 1 นิ้ว 8 แฉกใบพดั จ านวน 4 ใบ

-ทุน่ลอยสูงไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว

-บ่ารับเพลา หมุนล็อค
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บญัชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวดัประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณ



ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่5 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทีส่มดุล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยทุธศาสตร์ที ่ 5  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานส่งเสริมการเกษตร

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

-ชุดขบัเคล่ือนในพดัน้ าพร้อมโซ่ขนาดไม่น้อยกว่า 33 ฟนั

-ชุดเหล็กขาต้ังรับแผงโซล่าเซลล์พร้อมราง

-เชือกยดึ พร้อมสมอบก

      ใช้บ าบัดน้ าเสียในแหล่งน้ าสาธารณะในเขตพืน้ทีต่ าบล

หินเหล็กไฟ

อ้างอิง: เกณฑ์ราคาตลาด
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวดัประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณ



แบบ ผ 03

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 เสรมิสรา้งความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภมูิปญัญาไทย

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรท์ี่  6  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาส่งเสรมิความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชน

แผนงานรกัษาความสงบภายใน

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ จดัซ้ือกระจกโค้งจราจร ม.1 บ้านหนองขอน 33,000 ส านักปลัด

สงบภายใน จ านวน 3 จดุ (งานป้องกนั )

1. ซ. พรสวรรค์

2. ซ.หนองแฟบ-ห้วยโดด

3. ซ.บ้านมอญ-หนองเหียงล่าง

2 การรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ จดัซ้ือกระจกโค้งจราจร ซ. ต๊ังถาวรการ 11,000 ส านักปลัด

สงบภายใน  ม.4 บ้านหนองตะเภา จ านวน 1 จดุ (งานป้องกนั )
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งบประมาณ

บญัชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวดัประจวบคีรีขันธ์


