




2.บญัชโีครงการพัฒนา ผ.02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลักษณข์องจังหวัด

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตร์ที ่3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า คสล . เพือ่ไม่ใหน้้้าท่วมขงัทางเดิน กวา้ง 0.30 ม. - - 240,000   - รางระบายน้้า น้้าไม่ท่วมขงัทางเดิน ส้านักปลัด

พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หน้าอาคารกองช่าง หน้าอาคารส้านักงาน ยาว 60.00 ม. กวา้ง 0.30 ม. ประชาชนได้รับความ

และบริเวณโรงจอดรถ อบต .หนิเหล็กไฟ หมู่ 4 กองช่าง  และอา้นวยความ ลึกเฉล่ีย 0.20 ม. ยาว 60.00 ม. สะดวกในการมาติดต่อ

สะดวกใหก้บัประชาชนที่มา ราชการ

ติดต่อราชการ

2 โครงการปรับปรุงทางเชื่อมถนนทางเขา้ -ออก คสล.เพือ่ไม่ใหน้้้าท่วมขงัทางเขา้- (1. ) กวา้ง 6.00 ม. 85,000     1.ถนน คสล.กวา้ง 6 ม. น้้าไม่ท่วมขงัทางเขา้-ออก ส้านักปลัด

และวางท่อระบายน้้าทางเขา้ ที่ท้าการ อบต . ออก และอ้านวยความสะดวก หนา 0.15 ม. ยาว 6.00 ม. ยาว 6 ม. และอา้นวยความสะดวก

หนิเหล็กไฟ หมู่ 4 ใหก้บัประชาชนที่มาติดต่อ พร้อมหชู้างหรือมีพืน้ที่ 2 ถนน คสล.กวา้ง 6 ม. ใหก้บัประชาชนที่มา

ราชการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ยาว 7 ม. ติดต่อราชชการ

0.15 ม.ไม่น้อยกวา่ 42.00 

ตารางเมตร

(2.) กวา้ง 6.00 ม. หนา 0.15 ม.

ยาว  7 ม.พร้อมหชู้างหรือมีพืน้ที่

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา

0.15 ม.ไม่น้อยกวา่ 48.00 

ตารางเมตร

1

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                         แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิครั้งที ่1/2564

องค์การบริหารส่วนตา้บลหนิเหล็กไฟ  อ้าเภอหวัหนิ  จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ



2.บญัชโีครงการพัฒนา ผ.02

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3 เสริมสร้างความโดดเดน่บนพ้ืนฐานเอกลักษณข์องจังหวัด

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณปูโภค

ยทุธศาสตร์ที ่3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

                         แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิครั้งที ่1/2564

องค์การบริหารส่วนตา้บลหนิเหล็กไฟ  อ้าเภอหวัหนิ  จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

และวางท่อระบายน้้า คสล .

ขนาด เส้นผ่าศูนยก์ลาง

0.40 ม. จา้นวน 2 จดุ พร้อม

บอ่พกั คสล. และฝาปดิ

ตะแกรงเหล็ก รวมความยาว

8.00  ม. พร้อมติดต้ังปา้ย

ประชาสัมพนัธโ์ครงการ

จา้นวน 1 ปา้ย
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2.บญัชโีครงการพัฒนา ผ.02

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 เสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีส่มดลุ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ยทุธศาสตรท์ี ่ 5  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

แผนงานเคหะและชมุชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ เพือ่จา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาและ บ ารุงรักษาและปรับปรุง 850,000 มกีารซ่อมบ ารุง มยีานพาหนะรถเกบ็ขนขยะ กองสาธารณสุขฯ

ยานพาหนะ ปข-81-6445 ปรับปรุงครุภณัฑ์ยานพาหนะ ยานพาหนะ รายการดังนี้ รักษาและปรับปรุง ทีส่ามารถใชง้านเกบ็ขนขยะ

ปข 81-6445 ใหส้ามารถใชง้าน  -ซ่อมเปล่ียนคานกระบะเหล็ก ยานพาหนะ ได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ

ได้ตามปกติและมปีระสิทธภิาพ เปน็สแตนเลส 4 มม. ประเภทรถบรรทกุ

 -เปล่ียนคานกระบะตัวขวาง เกบ็ขนขยะ จ านวน

จากเหล็กเปน็สแตนเลส 4 มม. 1 คัน

 -ตัดเปล่ียนชายโครงทา้ยและ

ขายดัไฟทา้ยเปน็สแตนเลส

3 มม.

 -เปล่ียนชดุบนัไดหนา้จากเหล็ก

เปน็สแตนเลส 2 มม.

 -เปล่ียนคานกระขา้ง L-R

เปน็สแตนเลส 4 มม.

 -ตัดเปล่ียนพืน้กระบะจากเหล็ก

เปน็สแตนเลส 4 มม.

3

หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลกั

      รายละเอียดโครงการพัฒนา

          แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิครัง้ที ่1/2564

         องค์การบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณ

ตวัชีว้ดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั



2.บญัชโีครงการพัฒนา ผ.02

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 เสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีส่มดลุ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ยทุธศาสตรท์ี ่ 5  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

แผนงานเคหะและชมุชน

2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลกั

      รายละเอียดโครงการพัฒนา

          แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิครัง้ที ่1/2564

         องค์การบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณ

ตวัชีว้ดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 -ตัดเปล่ียนแผ่นขา้งเปน็สแตนเลส

3 มม. L-R

 -เปล่ียนคานทา้ยจากเหล็กเปน็

สแตนเลส 4 มม.

 -ถอดยกชดุตัวดันขยะลง

ตัดเปล่ียนเปน็สแตนเลส 4 มม.

 -เปล่ียนลูกกล้ิงดันขยะ

 -ถอดยกตัดซ่อมฝาทา้ยชดุ

สไลด์เปน็สแตนเลส 3 มม.

 -เปล่ียนหลังคาบนเปน็สแตนเลส 3 มม.

 -ตัดท าบนัไดปนีด้านขา้งรถ

ด้านทา้ยกระบะใหมเ่ปน็สแตนเลส

2 มม.

 -เปล่ียนกระดูกแผงขา้งเหล็ก

เปน็สแตนเลส 3 มม. L-R
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2.บญัชโีครงการพัฒนา ผ.02

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 เสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีส่มดลุ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ยทุธศาสตรท์ี ่ 5  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

แผนงานเคหะและชมุชน

2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลกั

      รายละเอียดโครงการพัฒนา

          แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิครัง้ที ่1/2564

         องค์การบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณ

ตวัชีว้ดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 -เปล่ียนถงัเกบ็น้ าทา้ยรถ 1 ลูก

เปน็สแตนเลส 3 มม.

 -เปล่ียนถงัเกบ็น้ าขา้งรถ (L)

1 ลูก เปน้สแตนเลส 3 มม.

เปล่ียนบงัโคลนสแตนเลส 2 มม.

1 คู่ พร้อมติดต้ังใหม่

 -ซ่อมท าสีคัทซีใหมพ่ร้อมพน่

กนัสนมิโจตัน

 -เปล่ียนโครงหลังคาไฟสแตนเลส

พร้อมไฟหลังคาและไฟไซเรน

 -ซ่อมเปล่ียนชดุไฟทา้ยพร้อม

ไฟไซเรนหลัง

 -ค่าแรงซ่อมตู้ ประกอบ ท าสี

ทัง้คัน
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2.บญัชโีครงการพัฒนา ผ.02

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 เสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีส่มดลุ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ยทุธศาสตรท์ี ่ 5  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

แผนงานเคหะและชมุชน

2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลกั

      รายละเอียดโครงการพัฒนา

          แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิครัง้ที ่1/2564

         องค์การบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณ

ตวัชีว้ดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ เพือ่จา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาและ บ ารุงรักษาและปรับปรุง 601,000 มีการซ่อมบ ารุง มียานพาหนะรถเก็บขนขยะ กองสาธารณสุขฯ

ยานพาหนะ ปข-81-6445 ปรับปรุงครุภณัฑ์ยานพาหนะ ยานพาหนะ รายการดังนี้ รักษาและปรับปรุง ทีส่ามารถใช้งานเก็บขนขยะ

ปข 81-6445 ใหส้ามารถใชง้าน  -ซ่อมเปล่ียนคานกระบะเหล็ก ยานพาหนะ ได้อย่างมีประสิทธภิาพ

ได้ตามปกติและมปีระสิทธภิาพ ตัวกลางเปน็เหล็ก 4 มม. ประเภทรถบรรทุก

 -เปล่ียนคานกระบะตัวขวาง เก็บขนขยะ จ านวน

เปน็เหล็ก 4 มม. 1 คัน

 -ตัดเปล่ียนเหล็กชายโครงทา้ยและ

ขายดัไฟทา้ยเปน็เหล็ก 3 มม.

 -เปล่ียนชดุบนัไดหนา้เปน็เหล็ก

 2 มม.

 -เปล่ียนคานกระขา้ง L-R

เปน็เหล็ก 4 มม.

 -ตัดเปล่ียนพืน้กระบะเปน็เหล็ก

 4 มม.
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2.บญัชโีครงการพัฒนา ผ.02

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 เสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีส่มดลุ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ยทุธศาสตรท์ี ่ 5  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

แผนงานเคหะและชมุชน

2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลกั

      รายละเอียดโครงการพัฒนา

          แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิครัง้ที ่1/2564

         องค์การบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณ

ตวัชีว้ดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 -ตัดเปล่ียนแผ่นขา้งเปน็เหล็ก

3 มม. L-R

 -เปล่ียนคานทา้ยเหล็ก 4 มม.

 -ถอดยกชดุตัวดันขยะลง

ตัดเปล่ียนเปน็เหล็ก 4 มม.

 -เปล่ียนลูกกล้ิงดันขยะ

 -ถอดยกตัดซ่อมฝาทา้ยชดุ

สไลด์เปน็เหล็ก 3 มม.

 -เปล่ียนหลังคาบนเปน็เหล็ก 3 มม.

 -ตัดท าบนัไดปนีด้านขา้งรถ

ด้านทา้ยกระบะใหมเ่ปน็เหล็ก

2 มม.

 -เปล่ียนกระดูกแผงขา้งเหล็ก

 3 มม. L-R

  -เปล่ียนถงัเกบ็น้ าทา้ยรถ 1 ลูก
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2.บญัชโีครงการพัฒนา ผ.02

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 เสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีส่มดลุ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ยทุธศาสตรท์ี ่ 5  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

แผนงานเคหะและชมุชน

2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลกั

      รายละเอียดโครงการพัฒนา

          แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิครัง้ที ่1/2564

         องค์การบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ  อ าเภอหวัหนิ  จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณ

ตวัชีว้ดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เหล็ก 3 มม.

 -เปล่ียนถงัเกบ็น้ าขา้งรถ (L)

1 ลูก เปน็เหล็ก 3 มม.

เปล่ียนบงัโคลนเหล็ก 2 มม.

1 คู่ พร้อมติดต้ังใหม่

 -ซ่อมท าสีคัทซีใหมพ่ร้อมพน่

กนัสนมิโจตัน

 -เปล่ียนโครงหลังคาไฟเหล็ก

พร้อมไฟหลังคาและไฟไซเรน

 -ซ่อมเปล่ียนชดุไฟทา้ยพร้อม

ไฟไซเรนหลัง

 -เคาะแต่งหวัเกง๋พร้อมท าสีประกอบ

หวัเกง๋ใหมพ่ร้อมเปล่ียนอะไหล่

ทีช่ ารุด
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