




องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการ
เฉลิมพระเกียรต ิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานโครงการเฉลิมพระ
เกียรติตามวาระและในโอกาสต่าง ๆเพื่อ
แสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ  ฯลฯ 

200,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสรมิ
การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 
 
 
 
 
 
 
 

40,000  
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานโครงการวันส าคัญ
ของทางราชการ เช่น วันปิยะมหาราช วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา  ฯลฯ การอ านวย
ความสะดวกให้กับประชาชนท่ีเข้าร่วมงาน
รัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ รวมทั้งจ่าย
เป็ นค่ า  พว งม าล า  ช่ อดอก ไม้   ค่ า
พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ ส าหรับร่วมพิธี
การที่ ส าคัญของทางราชการร่ วมกับ
หน่วยงานราชการอื่นตามวาระและโอกาส
ต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000   
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมปรับปรุง
ทบทวนแก้ไขข้อบัญญัตดิ้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการ
ด าเนินงานและให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
ในการจัดกิจกรรมรณรงค์  การประชุม 
สัมมนา หรือฝึกอบรม ฯลฯ 
 

45,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สาธารณสุข 

            

2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ด าเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลหินเหล็กไฟ 
(กองสวัสดิการและสังคม) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาท
ของสภาเด็กและเยาวชนในต าบล ในการ
พัฒนาชุมชน ภายใต้ปรัชญา 
 เศรษฐกิจพอเพียง   ในการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับผู้สูงอายุ  กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน
ทั่วไปเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดู
งาน ค่าที่พัก ค่าพาหนะและอื่น ๆ ที่
จ าเป็นแกผู่้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่าย
อื่ น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  แล ะ จ า เ ป็ น ใ น ก า ร
ด าเนินงาน 
 

30,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพคหกรรม หลักสตูร
ขนมไทยเพื่อการค้า 

พื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับผู้สูงอายุ  กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน
ทั่วไปเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดู
งาน ค่าที่พัก ค่าพาหนะและอื่น ๆ ที่
จ าเป็นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่าย
อื่ น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  แล ะ จ า เ ป็ น ใ น ก า ร
ด าเนินงาน 

20,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

            

4 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ประชาคมเพื่อจดัท าแผนชุมชนและ
จัดเก็บข้อมลูพื้นฐานในการจัดท า
แผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2564) 

เพื่อเก็บรวบรวมปัญหาความต้องการของ
หมู่บ้านและชุมชนโดยประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการก าหนดแนว ทางการ
พัฒนา ชุมชนของตนเองและค่ าวั สดุ
อุปกรณ์ในการจัดท าเล่มจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐาน ค่าจ้างเหมาจัดเก็บ ข้อมูลและ
บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมส าเร็จรูปค่าจัด
ประชุมประชาคมจัดท าแผน เพื่อประกอบการ
จัดท าแผนชุมชน และแผนพัฒนาต าบล 

80,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพศิลปกรรม หลักสูตร 
การท ากรอบรูปโคลงลอย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสตรี  พัฒนา
สภาวะผู้น าสตรี   ส่งเสริมความส าคัญของ
สตรีภายในต าบลหินเหล็กไฟ  

20,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

            

6 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพหัตถกรรม หลักสตูร 
การท าเดคูพาจบนสิ่งของเครื่องใช้ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสตรี  พัฒนา
สภาวะผู้น าสตรี   ส่งเสริมความส าคัญของ
สตรีภายในต าบลหินเหล็กไฟ  

20,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

            

7 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพอุตสาหกรรมใน
ครอบครัว หลักสูตรท าเสื้อยืดผ้าบา
ตกิ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสตรี  พัฒนา
สภาวะผู้น าสตรี   ส่งเสริมความส าคัญของ
สตรีภายในต าบลหินเหล็กไฟ 

20,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

            

8 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพสตรีในต าบลหิน
เหล็กไฟ 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสตรี  พัฒนา
สภาวะผู้น าสตรี   ส่งเสริมให้สตรีมีบทบาทใน
การพัฒนาชุมชน  ส่งเสริมความส าคัญของสตรี
ภายในต าบลหินเหล็กไฟ  

20,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
พัฒนาศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการในต าบลหินเหล็กไฟ 

เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงให้ศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการในต าบลหินเหล็กไฟ 
มีศักยภาพสามารถช่วยเหลือผู้พิการ  
ผู้สูงอายุ ได้มากยิ่งขึ้น โดยจ่ายเป็นค่าจัด
ฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ค่าวัสดุ
ส านักงาน ค่าซ่อมวัสดุอุปกรณ์ภายใน
ศูนย์ฯ ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร ฯลฯ 
 
 

100,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

            

10 ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใน โคร งกา รส่ ง เ ส ริ ม
สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพ
ติด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยา
เสพติดองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็ก
ไฟ ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ต่อต้าน และ
ป้องกันการแพร่ระบาด ของยาเสพติด ใน
รูปแบบต่างๆ 
 
 
 

50,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานป้องกัน) 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง 
ชีพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ ที่มีสิทธิและคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๕๒ 

10,242,000 
( งบ กลาง) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยความพิการ
และทุพพลภาพในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟที่มีสิทธิและคุณสมบัติ
ค ร บ ถ้ ว น ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยย้งชีพความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1,680,000 
( งบ กลาง) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์
รับรองและขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

72,000 
( งบ กลาง) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            

 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการจดักิจกรรมอบรม/ส่งเสรมิ/
พัฒนาความพร้อมให้กับเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
(กองการศึกษา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
หรือกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟเช่น 
การจัดการแข่งขันกีฬา, งานวิชาการ , 
งานประเพณีศาสนาและวัฒนธรรม , 
กิจกรรมพัฒนาเด็ก เป็นต้น 
 

15,000  
( งบ อบต.) 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการจดักิจกรรมอบรม/ส่งเสรมิ/
พัฒนาเด็กและเยาวชนในศูนย์
เยาวชนองค์การบริหารส่วนต าบล
หินเหล็กไฟ 
(กองการศึกษา) 

เพื่อจัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม/พัฒนาเด็ก
และเยาวชนได้มีกิจกรรม และใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์และส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
 
 

30,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการจดัการแข่งขันทักษะเตรยีม
ความพร้อมส าหรับเด็กปฐมวยั 
(กองการศึกษา) 

เพื่ อจ่ ายเป็นค่ าใ ช้จ่ ายในการจัดการ
ส่งเสริมทักษะการพัฒนาเตรียมความ
พร้อมให้เด็ก ทั้ง 4 ด้าน 
 
 

10,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษา 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ
(กองการศึกษา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และในต าบลหิน
เหล็กไฟ 

15,000 
 ( งบ อบต.) 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

5 โครงการฝึกอบรมด้านการเสริมสรา้ง
คุณธรรมจริยธรรม 
(กองการศึกษา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
บุคลากร เด็ก เยาวชน และประชาชน 
 

15,00  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษา 

            

6 โครงการฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษา
สร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน 
(กองการศึกษา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
ส่งเสริมให้ เด็กและเยาวชนได้ เรียนรู้
การศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย 
เพื่อสร้างปัญญา ความรู้ ให้กับเด็กและ
เยาวชน 
 
 

100,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษา 

            

 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
ความส าคญัทางการศึกษา เพื่อ
พัฒนาและส่งเสรมิกระบวนการ
เรียนรู้ (กองการศึกษา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริมการศึกษา เพื่อพัฒนา
และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็ก
ปฐมวัยและผู้ปกครอง ประชาชน ให้เห็น
ความส าคัญของการศึกษาต่อของเด็กเล็ก 

5,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษา 

            

8 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
 (กองการศึกษา) 

เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิก
หักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารใน
นามของสถานศึกษา ส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหิน
เหล็กไฟ จ านวน 6 ศูนย์ 
 

1,964,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษา 

            

9 ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
(กองการศึกษา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ให้แก่ เด็กอนุบาล และเด็ก ป .1 -ป.6 
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้ นพื้นฐาน (สพฐ. )  จ านวน 6 
โรงเรียน ดังนี้ 
 

2,874,300 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษา 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรครู/
บุคลากรทางการศึกษา/และศึกษาดู
งาน     (กองการศึกษา) 

พื่ อจ่ า ย เป็ นค่ า ใ ช้ จ่ าย ในการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ครู/บุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดู
งาน 
 
 
 
 

35,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษา 

            

11 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองตะเภา 
(กองการศึกษา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,400,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษา 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการจดัการแข่งขันกีฬา
ประชาชนหรือค่าใช้จ่ายในการส่ง
นักกีฬาเข้าแข่งขัน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน
กีฬาให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน หรือ
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาให้กับเด็ก เยาวชน พนักงาน 
และประชาชน 
 
 
 

200,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการจดักิจกรรมซึ่งเป็นวันส าคัญ
ทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษาวันวิ
สาขบูชา วันอาสาฬหบูชา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ 
ซึ่งเป็นวันส าคัญทางศาสนาหรือประเพณีที่
ส าคัญ หรือค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่พุทธ
ศาสนาเช่น วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา 
วันอาสาฬหบูชาฯลฯ 
 
 
 
 
 

15,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษา 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการจดังานประเพณีวัน
สงกรานต ์

เพื่ อจ่ ายเป็นค่ าใ ช้จ่ ายในการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
 
 
 

10,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการจดังานประเพณีวันลอย
กระทง 

เพื่ อจ่ ายเป็นค่ าใ ช้จ่ ายในการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด วัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่าง ๆ ค่าเครื่องเสียง ค่าประดับไฟ 
 
 
 
 

50,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษา 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ควบคุมการขยายพันธ์ุของสุนัขจรจัด
ในเขตพื้นท่ีต าบลหินเหล็กไฟ 

เพื่อจ่ายส าหรับค่าจัดซื้อ ยาอ่ืนๆ และวัสดุ
อุปกรณ์ในการท าหมัน วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้ า  รวมทั้ งค่ า ใ ช้จ่ ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ เพื่อ
ควบคุมปริมาณสุนัข-แมว จรจัดในพื้นที่
ต าบลหินเหล็กไฟ 
 
 
 

50,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             

2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อจ่ายส าหรับค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ยาต่างๆ วัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่
ต าบลหินเหล็กไฟ ฯลฯ 
 
 
 
 

60,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิต และแปรรูปสัปปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาด้านส่งเสริมรายได้และการผลิต 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

แผนงานการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม หรือ
โครงการแปลงเกษตรผสมผสานโดย
ยึดแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนิน
โครงการแปลงเกษตรผสมผสานโดยยึด
แนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
ฯลฯ 
 
 
 
 
 

50,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             

2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม หรือ
โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตร 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตร 
การศึกษาดูงาน ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

100,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             

 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยป้าใบ หมู่ท่ี 5 บ้านหนอง
คร้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยป้าใบ หมู่ที่ 5บ้านหนอง
คร้าต าบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 164 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
656 ตารางเมตรไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 
0.30 เมตรและติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 
1 ป้าย 
 

400,400  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 6 (ต่อจากโครงการเดิม) 
หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 6(ต่อจากโครงการเดิม) 
หมู่ที่ 11บ้านตอเกตุ ต าบลหินเหล็กไฟ ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 188 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 752 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหิน
คลุกข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย 
 
 

18,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ 
ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 227เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 681 
ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 
0.30 เมตร  และติดตั้ งป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย 
 
 

405,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยขุนสงคราม หมู่ที่ 1 บ้าน
หนองขอน 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยขุนสงคราม หมู่ที่ 1 บ้าน
หนองขอน ต าบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 255เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,020 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหิน
คลุกข้างละ 0.10 เมตร  และติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย 
 

652,400  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเจริญ หมู่ที่ 15 บ้าน
หนองขอนเหนือ 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยเจริญ หมู่ที่ 15 บ้านหนอง
ขอนเหนือต าบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจร
กว้าง 4.00เมตร  ยาว 286เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,144ตารางเมตร และติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน 1 
 
 

659,500  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยพรสวรรค์ 2 หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองตะเภา 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยพรสวรรค์ 2 หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองตะเภา ต าบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,520 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหิน
คลุกข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย 
 
 

900,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยไร่แลนด์ 4 เช่ือมซอยไร่
แลนด์ 5 หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์ 4 เช่ือมซอยไร่
แลนด์ 5 หมู่ที่ 9 บ้านขอนทองต าบลหิน
เหล็กไฟ 

1,050,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยศริิกิจ หมู่ที่ 15 บ้าน
หนองขอนเหนือ 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยศิริกิจ หมู่ที่ 15 บ้านหนอง
ขอนเหนือต าบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจร
กว้าง 3.00เมตร ยาว 220 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 660 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก
ข้ า งละ  0 .30 เมตร  และติ ดตั้ งป้ า ย
โครงการจ านวน 1 ป้าย 

389,300 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยสัมพันธวงศ์ หมู่ที่ 3 บ้าน
หนองนกน้อย 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยสัมพันธวงศ์ หมู่ที่ 3 บ้าน
หนองนกน้อยต าบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 423 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,692 
ตารางเมตรไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร 
และติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

1,050,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยสารวตัรอาธร หมู่ที่ 6 
บ้านหนองซอ 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยสารวัตรอาธร หมู่ที่ 6บ้าน
หนองซอ ต าบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 295 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,180 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหิน
คลุกข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย 
 

727,900 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสามพันนาม 
– หนองคร้า หมู่ที่ 12 บ้านสามพนั
นาม 

ท าการปรับเกรดผิวจราจรเดิมกว้าง 5.00 
เมตร ระยะทาง345 เมตร หรือปริมาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 ,725ตารางเมตร ลง
ลูกรังหนา 0.10 เมตร หรือปริมาณลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 173ลูกบาศก์เมตร เกรดบด
อัดแน่น และลงหินคลุกหนา 0.15 เมตร 
หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 259
ลูกบาศก์เมตร  เกรดบดอัดแน่น   ท าการ
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตรหนา 0.04 เมตร 

747,400  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยเต็ม
เปี่ยม หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลูกรัง 
ซอยเต็มเปี่ยม หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน 
ต าบลหินเหล็กไฟผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ระยะทาง1 ,080เมตร หนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,620 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกรดบดอัด
เรียบ และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 
 
 

403,600 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

13 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย
สุดใจ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาแวว
พัฒนา 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนหินคลุก  
ซอยสุดใจ  หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาแวว
พัฒนา  ต าบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร  ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 180 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกรดบดอัด
เรียบ 
 
 
 

92,200  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปาริฉตัร 
หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปาริฉัตร หมู่ที่ 
14 บ้านหนองสมอต าบลหินเหล็กไฟ 
ขนาดปากภายในกว้าง 0.30 เมตร ความ
ลึกท้องเฉลี่ย 0.45 เมตร ความยาว 218
เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย 
 
 

929,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

15 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ซอยมัชวงศ์ หมู่ที่ 10 
บ้านหนองขอนใต้ 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ า พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ? 0.40 
เมตร และฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก 
ซอยมัชวงศ์ หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้ 
ต าบลหินเหล็กไฟ รวมความยาวไม่น้อย
กว่า 98 เมตรและวางท่อประปา PVC. ?2 
นิ้ว ช้ัน 8.5 ชนิดบานปลาย  ระยะทาง 92 
เมตร  และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย 
 

227,100  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหน้าวัดนโิคร
ธาราม - สวนสัตว์ หมู่ที่ 10 บ้าน
หนองขอนใต้ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหน้าวัดนิโครธาราม- 
สวนสัตว์  หมู่ที่  10 บ้านหนองขอนใต้
ต าบลหินเหล็กไฟโดยท าการปูผิวแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 535 เมตรหนา 0.04 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,210ตารางเมตร
และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
 

822,600 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

17 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน
ลูกรัง ซอย 3 พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 5 
บ้านหนองคร้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานปรับปรุงและซ่อมแซม
ถนนลูกรัง ซอย 3 พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 5 
บ้านหนองคร้า ต าบลหินเหล็กไฟ ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง 1,725 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร หรือปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,035 ลูกบาศก์เมตร  
ปรับเกรดบดอัดเรียบ พร้อมวางท่อระบาย
น้ า คสล. ขนาด  0.60 เมตร จ านวน 3 
จุดๆละ 6 ท่อน รวม 18 ท่อน และติดตั้ง
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

274,900  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานเคหะและชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการติดตั้งไฟฟ้าไหล่ทาง
สาธารณะในหมู่บา้น จ านวน 40 จุด
หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ 
(กองช่าง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างติดตั้งไฟฟ้าไหล่ทาง
สาธารณะในหมู่บ้าน จ านวน 40 จุด 
พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ 
โดยติดตั้งไฟฟ้าดวงโคมแบบขายื่น ขนาด 
1 X 36 วัตต์ ติดตั้งอุปกรณ์ปิด – เปิด 
 

121,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

2 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ
(กองช่าง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟ  สายไฟ  
และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้า
รายทางสาธารณะภายในต าบล ภายใน
ส านักงานอบต. และรอบบริเวณอบต 
 
 

200,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

 
 
 
    
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญ
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ (หน้าบ้านลุง
สวาท) หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ ์

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างหอถังทรงแชม
เปญ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์  ขนาดความจุ 
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร  
 
 
  

657,900  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

2 โครงการเปลี่ยนหอถังทรงแชมเปญ 
ซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ 13 บ้านโชค
พัฒนา 

เพื่อจ่ายเป็นค่างานเปลี่ยนหอถังทรงแชม
เปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 
20 เมตร และถังกรองสนิมเหล็ก   และ
ติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย   
 
 
 

592,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมหอถัง
ทรงแชมเปญพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหอถังทรงแชม
เปญพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 
 
 

30,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ (1)  ค่าจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่ตั้งไว้ 
150,000 บาท   
(2 ) ค่ าใ ช้จ่ ายในการเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงาน อบต.หินเหล็กไฟตั้งไว้ 50,000 
บาท   
(3) ค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท  
(4)ค่าจ้างเหมาส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ตั้งไว้ 20,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เว็ปไซต์ราย
เดือน และค่าจดทะเบียนโดเบนเมนรายปี 
ตั้งไว้ 20,000 
(6) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆตั้งไว้ 40,000
บาท 
 
 
 

335,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิี
การ 

(1) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
ท้ อ ง ถิ่ น ห รื อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
คณะอนุกรรมการตั้งไว้ 80,000 บาท 
(2) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือ
คณะบุคคลตั้งไว้ 50,000 บาท 
 

130,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

3 ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิม่พูนความรู้ 
พัฒนาทักษะ และพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น า
ชุมชน และบุคลากรองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
สัมมนา  เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน 
ค่าถา่ยเอกสาร    
ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จ าเป็น ฯลฯ   
ส าหรับผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. ผู้น า 
พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
 
 

100,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ อบต.หนิ
เหล็กไฟ 

เพื่ อ จ่ า ย เ ป็ นค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใน โ คร งก า ร
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของ อบต.หินเหล็กไฟ  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานกฎหมาย
และคดี 

30,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

6 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการ
เฉลิมพระเกียรต ิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานโครงการเฉลิมพระ
เกียรติตามวาระและในโอกาสต่าง ๆเพื่อ
แสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ  ฯลฯ 

200,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

7 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานโครงการวันส าคัญ
ของทางราชการ เช่น วันปิยะมหาราช วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา  ฯลฯ การอ านวย
ความสะดวกให้กับประชาชนท่ีเข้าร่วมงาน
รัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ รวมทั้งจ่าย
เป็นค่า พวงมาลา ช่อดอกไม้  ค่าพวงมาลัย 
กระเช้าดอกไม้ ส าหรับร่วมพิธีการที่ส าคัญของ
ทางราชการร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นตาม
วาระและโอกาสต่างๆ 

200,000   
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้ง
ไว้ 200,000บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนาฯลฯ ของผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วย
ผู้บริหารท้องถิ่น  
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้ง
ไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ต าบล (หน่วยตรวจสอบภายใน ) 

230,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

9 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัดและ
สร้างหลักหมุดทีด่ิน 

เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า ธ ร รม เ นี ย ม ใ น ก า ร
ตรวจสอบหลักหมุดรังวัดที่ดินค่าหมุดที่ดิน  
ค่าเจ้าหน้าที่รังวัด  และค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการรังวัดที่ดิน 

100,000   
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก 
อบต.หินเหล็กไฟ สมาชิกสภา  
อบต.หินเหล็กไฟ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก 
อบต.หินเหล็กไฟ สมาชิกสภา  
อบต.หินเหล็กไฟ  ตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด (กรณีครบวาระ ยุบ
สภา กรณีแทนต าแหน่งว่าง    
และกรณี คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้
มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่น ๆ ) 
 
 
 

1,500,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

11 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน 
ต่าง ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน
ต่าง ๆ ในการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ 
การประชุมเ ชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น 
เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น    
สมา ชิ กสภา ฯ  พนั ก ง า นส่ วน ต า บ ล 
พนักงานจ้าง 
 
 

150,000   
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
บุคคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
  
 
 

30,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

13 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหิน
เหล็กไฟ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ 

30,000   
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

14 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก
ให้จ่ายจากค่าใช้สอย   
2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุได้แก่ รถยนต์
ส่วนกลาง ยี่ห้อมาสด้า เลขทะเบียน กข 
7462 ยี่ห้ออีซูซุ ฯลฯ 

70,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 วัสดุส านักงาน 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานที่จ าเป็นใน
การใช้งานส านักงานต่าง ๆ   
 
 
 
 

300,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

16 
 
 
 
 

วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่า 
แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ ายาขัด
พื้น ฯลฯ 
 
 
 

60,000   
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

17 วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างที่จ าเป็นใน
การใช้งาน  เช่น ค้อน คีม จอบ สิ่ว เลื่อย 
เสียม น้ ามันทาไม้ สี  ทินเนอร์ แปรงทาสี 
ตะปู ฯลฯ 
 
 
 

30,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ที่จ าเป็นในการใช้งานรถยนต์ส่วนกลาง  
ยี่ห้อมาสด้า เลขทะเบียน กข 7462, ยี่ห้อ
อี ซู ซุ เ ล ข ท ะ เ บี ย น  ก ฉ  5 0 9 1 
รถจักรยานยนต์ เลขทะเบียน 5851  
เช่น ไขควง ประแจ ถังน้ ามัน ไฟหน้า 
หม้อน้ า กุญแจเลื่อน คีมล็อค แบตเตอรี่  
ยางรถยนต์   ฯลฯ 
 
 
 

80,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

19 
 
 
 
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเช้ือเพลิงของรถยนต์
ส่วนกลาง ยี่ห้อ มาสด้า เลขทะเบียน กข 
7462ยี่ห้ออีซูซุ เลขทะเบียน กฉ 5091 
รถจักรยานยนต์ เลขทะเบียน  5851  เช่น 
น้ ามันเบนซิน   น้ ามันดีเซล  น้ ามันเครื่อง 
ฯลฯ 
 
 

200,000   
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์    
เ ช่น แผ่นป้ายโฆษณา กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฯลฯ   

10,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

21 
 
 
 
 

วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่นๆ  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เ ช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่น ๆที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ คอมพิ ว เ ตอ ร์  ( ห น่ ว ย
ตรวจสอบภายใน) 
 

50,000   
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

22 วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายค่าวัสดุ เช่น มิเตอร์น้ า -
ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเช่ือมแก๊ส หัว
วาล์วเปิดแก๊ส-ปิดแก๊ส ฯลฯ   
 
 
 

10,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล กิจการประปา  
เสียงไร้สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๖ แห่ง 
รวมทั้งที่อื่นๆ ซึ่ งอยู่ ในความดูแลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 
  

960,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

24 
 
 
 
 

ค่าบริการโทรศัพท ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส าหรับที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล   
 
  

40,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

25 ค่าบริการไปรษณีย ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข  ค่า
ธนาณัติ  ค่าซื้อดวงตราไปรษณยี์  ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียน 
 
 
 
 

10,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต  การ์ด และค่าสื่อสารอื่น ๆ 
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง   สายเคเบิ้ลทีวี  
ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมทั้งการจัดท า
ระบบเครือข่าย  
 
 
 
  

60,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

27 
 
 
 
 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
(กองคลัง) 

-  ค่าจ้างถ่ายเอกสารหรือค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 
-  ค่ าจ้ า ง เหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวสาร 
-  ค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์
ก าหนดการช าระภาษี  
-  ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งท่ีจ าเป็น 
-  ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  
 

100,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองคลัง             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 วัสดุส านักงาน 
(กองคลัง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานต่าง ๆ 
เช่น กระดาษ ปากกาดินสอ สมุดบัญชี
และแบบพิมพ์ต่ า งๆ ใบ เสร็ จรั บ เ งิน
ประเภทต่างๆ 
 
 
 

50,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองคลัง             

29 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่ อจ่ าย เป็นค่ า ใ ช้จ่ ายในการด า เนิน
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินโดยจัดท าและหรือปรับปรุ ง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
การจัดท าฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้
ของท้องถิ่น เ ช่น ค่าวัสดุส านักงาน , 
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร , ค่าจ้างเหมา
สแกนระวางที่ดิน , ค่าคัดส าเนา , ค่าจ้าง
เหมาเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ , ค่าเช่า
เครื่องใช้ส านักงาน ฯลฯ  
 
 

950,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองคลัง             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

เพื่ อจ่ าย เป็นค่ า ใ ช้จ่ ายในการด า เนิน
โครงการ เ ช่น ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหารว่าง  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดู
งาน ฯลฯ  
 
  

50,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองคลัง             

31 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในและนอกราชอาณาจักร 
(กองคลัง) 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่น  
 
  

100,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองคลัง             

32 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
(กองคลัง) 

เพื่ อจ่ าย เป็นค่ าบ ารุ งรั กษาซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เช่น รถยนต์ส่วนกลาง เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปรับอากาศและรถจักรยานยนต์
ส่วนกลาง 
 

50,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองคลัง             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
(กองคลัง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ 
ฟิล์มกรองแสง 
  
 

40,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองคลัง             

34 
 
 
 
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(กองคลัง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันเช้ือเพลิงและ
หล่อลื่น 
 
 
 
 

100,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองคลัง             

35 วัสดุคอมพิวเตอร ์
(กองคลัง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไ ด ร์  หั วพิ มพ์หรื อแถบพิมพ์ ส าหรั บ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และ/หรืออ่ืนๆ  
 
 
 

20,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองคลัง             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 ค่าบริการไปรษณีย ์
(กองคลัง) 

เพื่อจ่ายเป็นบริการจัดส่งไปรษณีย์ ค่าโทร
เลข   ค่ าธนาณัติ  ค่ าจัดซื้ อดวงตรา
ไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 
  
 
 
 
 

20,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองคลัง             

37 
 
 
 
 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
(กองคลัง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและ
ค่าสื่อสารอื่นๆ  
 
 
 
 
 
 

30,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองคลัง             

 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีประจ า
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3 อัตรา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน
อันเป็นประโยชน์ประจ าศูนย์ อปพร. 

329,400  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานป้องกัน) 

            

2 
 
 
 
 

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ 20,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานป้องกัน) 

            

3 ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์
งานป้องกัน 

เ พื่ อ เ ป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร ร ณ ร ง ค์
ประชาสัมพันธ์การเกิดสาธารณภัยและ
กิจกรรมต่าง ๆ ของงานป้องกัน 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานป้องกัน) 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินงาน
ของศูนย์ อปพร. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ศูนย์ อปพร.เช่น ค่าซ่อมแซม  ค่าอะไหล่
รถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิซิ เลขทะเบียน บค 
8051 และรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วค่าซื้อวัสดุ
ประจ าศูนย์ ฯลฯ 
 
 

60,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานป้องกัน) 

            

5 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเพิ่ม
ทักษะ  การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยให้แก่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ 
 
 

50,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานป้องกัน) 

            

6 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม อปพร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียก อปพร.
ที่เข้ารับการฝึกอบรมแล้วมาทบทวน  
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานบริหารทั่วไป 
 

50,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานป้องกัน) 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

220,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานป้องกัน) 

            

8 
 
 
 
 

วัสดุส านักงาน 
(งานป้องกัน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานที่จ าเป็นใน
การใช้งานส านักงานต่าง ๆ   หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะ เวลาอั นสั้ น   เ ช่น 
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ าดื่ม  ธง
ชาติ  ธงสัญลักษณ์ วารสาร หนังสือพิมพ์   
นิตยสารรายสัปดาห์/รายเดือน หนังสือ
ท้องถิ่นไทย   
 

10,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานป้องกัน) 

            

9 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ
(งานป้องกัน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ  สายอากาศหรือเสา
อากาศ "ส าหรับวิทยุ  เครื่องสัญญาณ
เตือนภัยฯลฯ 
 
 

25,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานป้องกัน) 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ นค่ า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์
ยานพาหนะและขนส่ง ยี่ห้อมิตซูบิซิ เลข
ทะเบียน บค 8051 รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว 
ฯลฯ  เช่น ยาง แบตเตอรี่ ฯลฯ 

50,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานป้องกัน) 

            

11 
 
 
 
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถกู้ภัย รถ
อีซูซุ หมายเลข 81-0424 และรถมิตซูบิชิ 
บค 8051  เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบปัญหาสาธารณภัยต่างๆ 

100,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานป้องกัน) 

            

12 วัสดุเครื่องแต่งกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ
เครื่องแต่งกาย ใช้ปฏิบัติงานส านักงาน
และปฏิบัติงานนอกสนาม 

50,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานป้องกัน) 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
 
 

10,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานป้องกัน) 

            

18 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เช่น รถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ บค-8051 และ
รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว บน-9916 ฯลฯ 
 
 

100,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานป้องกัน) 

            

19 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(งานป้องกัน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเ ช้ือเพลิงรถน้ า
เอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน -1358 
และรถน้ าอเนกประสงค์คันสีส้ม ฯลฯ เพื่อ
ช่วยในการแจกจ่ายน้ าให้แก่ประชาชน
รวมทั้งไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นในต าบลหิน
เหล็กไฟ      
 
 

300,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานป้องกัน) 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 
(งานป้องกัน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม บ ารุงรักษา
เพื่อให ้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ)เช่น 
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
รถน้ าอเนกประสงค์ รถน้ าคันสีส้มฯลฯ 
 
 
 

50,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานป้องกัน) 

            

 
แผนงานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
(กองการศึกษา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ 
 
 
 
 

742,000  
( งบ อบต.) 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(กองการศึกษา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนต าบล ข้าราชการ
ครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้าง 
 

100,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษา 

            

3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
(กองการศึกษา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
เช่น รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อเชฟโรเลต เลข
ทะเบียน บพ 3056 ,เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 
 

50,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษา 

            

4  วัสดุส านักงาน   
(กองการศึกษา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ 
เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ 

50,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษา 

            

 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 
 
 
 
 

วัสดุงานบ้านงานครัว 
(กองการศึกษา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น 
ไม้กวาด จาน ชามช้อน แก้วน้ า ผงซักฟอก 
ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษางาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 
 

30,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษา 

            

6 วัสดุก่อสร้าง 
(กองการศึกษา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ 
เช่น แปรงทาสี สีน้ ามัน ไม้ เสื่อน้ ามัน 
ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 
 

20,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษา 

            

7 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
(กองการศึกษา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง 
ยี่ห้อเซฟโรเลต เลขทะเบียน บพ-3056  
เช่น ยาง แบตเตอรี่ฯลฯ 
 
 
 

20,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษา 

            

 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(กองการศึกษา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเช้ือเพลิงของรถยนต์
ส่วนกลาง ยี่ห้อเชฟโรเลต เลขทะเบียน 
บพ 3056 เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง
ฯลฯ 

50,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษา 

            

9 
 
 
 
 

วัสดุการเกษตร 
(กองการศึกษา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรตา่ง ๆ 
เ ช่ น  พั น ธุ์ พื ช  ปุ๋ ย  อุ ป ก ร ณ์ ใ น ก า ร
ขยายพันธุ์พืช วัสดุเพาะช า 

3,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษา 

            

10 วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่
(กองการศึกษา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ต่าง ๆ เช่น เมมโมรี่การ์ด ขาตั้ง
กล้อง 

5,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษา 

            

11 วัสดุคอมพิวเตอร ์
(กองการศึกษา) 

เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ ห มึ ก เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ แผ่นดิสก์ ฯลฯ 

25,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษา 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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  ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 
(กองการศึกษา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
น้ าประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล
หัวหิน 

5,000  
( งบ อบต.) 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

13  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
(กองการศึกษา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตการติดตั้งและค่าบริการระบบ
การเ ช่ือมต่ออินเตอร์ เน็ตความเร็วสูง 
รวมทั้งการจัดท าระบบเครือข่ายภายใน 
 

20,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษา 

            

 
แผนงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
(สาธารณสุข) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ 
เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติหรือสิ่งพิมพ์ต่าง 
ๆ 

750,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

สาธารณสุข             

 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(สาธารณสุข) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่า
เช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและเพื่อ
จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นของอาสาสมัคร
สาธารณสุข 
 

50,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

สาธารณสุข             

3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
(สาธารณสุข) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
(วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท) เช่น รถยนต์
เก็บขยะ  ตู้  โต๊ะ  ฯลฯ 
 

80,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

สาธารณสุข             

4 วัสดุส านักงาน 
(สาธารณสุข) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ 
เช่น กระดาษ แฟ้ม  ปากกา ดินสอ  น้ า
ดื่ม   ตะแกรงวางเอกสาร  ฯลฯ 
 
 

50,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

สาธารณสุข             

 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่
(สาธารณสุข) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ 
เช่น แผ่นป้ายโฆษณา  กระดาษ  ถ่าน
กล้อง ฯลฯ 

3,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

สาธารณสุข             

7 วัสดุคอมพิวเตอร ์
(สาธารณสุข) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
เ ช่น แผ่นดิสก์  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมและอื่ น  ๆ  ที่ เ กี่ ยวข้ องกับ
คอมพิวเตอร์ 

15,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

สาธารณสุข             

8 ค่าบริการโทรศัพท ์
(สาธารณสุข) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์  ส าหรับที่ท าการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

3,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

สาธารณสุข             

9 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
(สาธารณสุข) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตการติดตั้งและค่าบริการระบบ
การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตรวมทั้งค่าจัดท า
ระบบเครือข่ายภายใน   

12,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

สาธารณสุข             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 ค่าจัดซื้อครภุณัฑ์กีฬา ประเภท
เครื่องออกก าลังกาย 
(สาธารณสุข) 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย  
 (ม.12)  จ านวนไม่น้อยกว่า  10  ชุด 

300,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

สาธารณสุข             

11 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 
(สาธารณสุข) 

เพื่ อ เป็นค่ าบ ารุ ง รั กษาและปรับปรุ ง
ครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า  5,000.-บาท) 

100,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

สาธารณสุข             

 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
(กองสวัสดิการและสังคม) 

เพื่อจ่ายเป็นเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่ า ว ส า ร  ค่ า จ้ า ง เ ห ม า ท า ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์งานกองสวัสดิการและ
สังคม ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งท่ีจ าเป็น 

30,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานสังคมสงเคราะห์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(กองสวัสดิการและสังคม) 

เพื่ อ เป็นค่ า ใ ช้จ่ าย ในการเดินทางไป
ราชการ ในราชอาณาจั ก รและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ 
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตลอดจน
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการอบรม ประชุม 
สัมมนา ฯลฯ 
 

50,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

            

3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
(กองสวัสดิการและสังคม) 

เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น 
รถยนต์ส่วนกลาง เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสารฯลฯ 

50,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

            

4  วัสดุส านักงาน 
(กองสวัสดิการและสังคม) 

เพื่อจัดซื้อวัสดุส านักงานตามที่ระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการก าหนด 

40,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานสังคมสงเคราะห์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
(กองสวัสดิการและสังคม) 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่งตามที่ระเบียบหรือกฎหมายก าหนด 

30,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

            

6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(กองสวัสดิการและสังคม) 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
ส าหรับรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน นข 
2343 

100,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

            

7 วัสดุคอมพิวเตอร ์
(กองสวัสดิการและสังคม) 

เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตามที่ระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการก าหนด 

20,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

            

8 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
(กองสวัสดิการและสังคม) 

เพื่อเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ 
ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่า
สื่อสารผ่านดาวเทียม และค่ าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึง
อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น 
ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม 
เป็นต้น 

20,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานเคหะและชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 วัสดุงานบ้านงานครัว 
(กองสาธารณสุขฯ) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น 
มีด  แปรง  ไม้กวาด  สบู่  ผงซักฟอก  ถุง
ด าใส่ขยะ  ถุงแดงใส่ขยะ  ฯลฯ 

12,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สาธารณสุข 

            

2 วัสดุก่อสร้าง 
(กองสาธารณสุขฯ) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง   เช่น 
ค้อน จอบ เสียม คีม ชะแลง   ตะปู สี 
และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง 

20,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สาธารณสุข 

            

3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
(กองสาธารณสุขฯ) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอะไหล่ รถยนต์เก็บขยะ 
เ ช่น ยาง แบตเตอรี่  ไขควง คีมหรือ                         
กุญแจต่าง ๆ  ฯลฯ 

72,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สาธารณสุข 

            

4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(กองสาธารณสุขฯ) 

เพื่ อจ่ าย เป็นค่ าน้ ามั น เ ช้ือ เพลิ งและ
น้ ามันหล่อลื่นของรถยนต์เก็บขยะ เครื่อง
พ่นหมอกควัน  เครื่องพ่นฝอยละออง
ละเอียด ( ULV)รถจักรยานยนต์  เครื่อง
ตัดหญ้า  เช่น น้ ามันดีเซล  น้ ามันเบนซิน  
น้ ามันเครื่อง  แก๊สหรือก๊าซ  ฯลฯ 

790,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สาธารณสุข 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานเคหะและชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 วัสดุเครื่องแต่งกาย 
(กองสาธารณสุขฯ) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรองเท้า ถุงมือ เสื้อ 
เสื้อกันฝน กางเกง ผ้า  เครื่องแบบ ฯลฯ 
เพื่อใช้ส าหรับงานด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

40,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สาธารณสุข 

            

6 วัสดุการเกษตร 
(กองสาธารณสุขฯ) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร   
เช่น สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อาหารสัตว์  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  วัสดุเพาะ
ช า  อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น 
ใบมีด เชือก ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

5,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สาธารณสุข 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
(กองช่าง) 

เพื่อจ่ายเป็น                
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร หรือค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 
- ค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
-ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปเพื่อช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติงาน 
-ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 

324,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(กองช่าง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าท่ีพัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

70,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
(กองช่าง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุ ภัณฑ์   เพื่ อ ให้ สามารถ ใ ช้ง าน ได้
ตามปกติ  เช่น รถยนต์ส่วนกลาง     รถ
กระ เ ช้า ไฟฟ้ า   เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์  
เครื่องปรับอากาศ  ชุดแม่ข่ายเครื่องส่ง
วิทยุระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ 
UHF – FM ชุดลูกข่ายของเสียงไร้สาย
ทางไกลอัตโนมัติฯลฯ 

250,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 วัสดุส านักงาน 
(กองช่าง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานต่างๆ
เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอแฟ้มฯลฯ 

50,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
(กองช่าง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง เ ช่น ยางนอก ยางในแบตเตอรี่ 
ฟิล์มกรองแสงฯลฯ 

50,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(กองช่าง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันเช้ือเพลิงและ
หล่อลื่นส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง 

80,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

7 วัสดุคอมพิวเตอร์ 
(กองช่าง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น หมึก แผ่นดิสก์โปรแกรมและอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 

18,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 วัสดุอื่น 
(กองช่าง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางมะตอยส าเร็จรูป 
บรรจุถุงๆละ 20 กิโลกรัม 
 
 
 
 
 
 

200,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

9 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
(กองช่าง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตการติดตั้งและค่าบริการระบบ
การเ ช่ือมต่ออินเตอร์ เน็ตความเร็วสูง
รวมทั้งการจัดท าระบบเครือข่ายภายใน 
 
 
 
 
 
 

20,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
(กองเกษตร) 

เพื่อจ่ายเป็น 
1. ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ 
ข้อบัญญัติ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่  อาทิ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ สปอร์ต ภาพพิมพ์ แผ่นพับ 
สิ่งสิ่งพิมพ์ คู่มือบริการประชาชน 
3. ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพการเกษตร 
4. ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
5. ค่าจ้างเหมาปรับปรุง ดัดแปลงต่อเติม
แก้ ไข อาคาร  หรือวัสดุต่ างๆในกอง
ส่งเสริมการเกษตร 
6. ค่าเช่าทรัพยสิน อาทิ ค่าเช่าท่ี 
7. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารรายเดือน 
8. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ  
 
 
 
 

40,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(กองเกษตร) 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่น 
ๆ ในการเดินทางไปราชการ  หรือเข้ารับ
การฝึกอบรม/อบรม/สัมมนาของบุคลากร
ในกองส่งเสริมการเกษตร 

30,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             

3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
(กองเกษตร) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมค่าบ ารุงรักษา
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงิน
ไม่เกิน 5,000 บาท) เช่น คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องปรับอากาศ  
ฯลฯ 

10,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             

4 วัสดุส านักงาน 
(กองเกษตร) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง 
ๆ เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ   

20,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             

5 วัสดุงานบ้านงานครัว 
(กองเกษตร) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น 
แปรงขัดห้องน้ า ไม้กวาด น้ ายาล้างห้องน้ า 
น้ ายาขัดพื้น ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 

10,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 วัสดุก่อสร้าง 
(กองเกษตร) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานต่างๆ ในส่วน
ส่งเสริมการเกษตร เช่น สว่าน น๊อต ตะปู 
ล วดสลิ ง  ฯ ลฯ  ปร ากฏ ในแผนงาน
การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 

20,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             

7 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม หรือ
โ ค ร ง ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 

เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น แ ล ะค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
บ ารุงรักษาต้นไม้ที่ด าเนินโครงการปลูกไป
แล้วทั่วทุกพื้นที ่

20,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             

8 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
(กองเกษตร) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ 
ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ 

20,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             

9 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(กองเกษตร) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเช้ือเพลิงของเครื่อง
ตัดหญ้า เครื่องสูบน้ า รถยนต์ เช่น น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริม
การเกษตร 
 

60,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
(กองเกษตร) 

เพื่ อจ่ าย เป็นค่ าจัดซื้ อ  ชุดตรวจสอบ
คุณภาพดิน ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 

10,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             

11 วัสดุการเกษตร 
(กองเกษตร) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
การเกษตรต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานของกอง
ส่งเสริมการเกษตร อาทิ วัสดุเพาะช า พันธุ์
พืช อาหารสัตว์อุปกรณ์ขยายพันธุ์พืช 
สปริงเกอร์ ฯลฯ 
 

100,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             

12 วัสดุคอมพิวเตอร ์
(กองเกษตร) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์  
แผ่นดิ สก์  ฯลฯ   ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 

20,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             

13 วัสดุอื่น 
(กองเกษตร) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ไม่เข้าลักษณะ
วัสดุหมวดอื่นๆ  เพ่ือใช้งานในส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

5,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
(กองเกษตร) 

เ พื่ อ เ ป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ กี่ ย ว กั บ ร ะ บ บ
อินเตอร์ เน็ต การติดตั้งและค่าบริการ
ระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
 
 
 
 
 
 

10,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             

15 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(กองเกษตร) 

เพื่ อจ่ าย เป็นค่ าซ่อมแซมบ ารุ งรั กษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่มีวงเงิน
เกินกว่า 5,000 บาท เช่น เครื่องสูบน้ า 
เป็นต้น 
 
 
 
 
 

20,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             

 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม หรือ
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและ
พระบรมราชินีนาถฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนิน
โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวฯและ
พระบรมราชินีนาถฯ 
 
 
 
 

30,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             

2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม หรือ
โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนิน
โครงการรณรงค์การใ ช้หญ้าแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวฯและ
พระบรมราชินีนาถฯ 
 
 
 
 
 

10,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             

     



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการคัด
แยกขยะในครัวเรือน 
(กองสาธารณสุขฯ) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการ
ด าเนินงานและให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
ในการจัดกิจกรรมรณรงค์  การประชุม 
หรือฝึกอบรม ฯลฯ 
 
 
 
 

50,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สาธารณสุข 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต    
ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน    

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกนั
และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วง
เทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดบริการ/
จุ ดตรวจร่ วม ในการป้ องกั นและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
บริเวณ 
 
 
 
 
 

50,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานป้องกัน) 

            

2 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยใน
ชุมชนในพื้นที่ต าบลหินเหล็กไฟ 

เพื่ อ เป็ นค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในการ ในการจั ด
ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยให้กับเด็ก
นักเรียนในพ้ืนท่ี  ต าบลหินเหล็กไฟ 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานป้องกัน) 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต    
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม    

แผนงานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
(กองการศึกษา) 

อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 6 
โรงเรียน  
 
 

4,800,000 
 (เงินอุดหนุน) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

 
โรงเรียน
สังกัด 

ส านักงาน 
สพฐ. 

 

            

 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต    
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 เงินอุดหนุนเอกชน 
(สาธารณสุข) 

เพื่ออุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  
ส าหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูล
ฐานชุมชนในเขตต าบลหินเหล็กไฟ โดย
จัดสรรเป็นค่าด าเนินงานของอสม.ใน
กิ จ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ                
ด้ านสาธ ารณสุ ข   การแก้ ไ ขปัญหา
สาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ  การจัดบริการ
สุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน (ศสมช.)  จ านวน  16 หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

120,000 
 (เงินอุดหนุน) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

สาธารณสุข 
 

ศูนย์
สาธารณสุข
มูลฐาน  
16 หมู่ 

            

 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต    
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 เงินอุดหนุนเอกชน 
(กองสวัสดิการและสังคม) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพที่ได้รับ
การจดทะเบียน และมีผลประกอบการ
ต่อเนื่อง ในพื้นที่ต าบลหินเหล็กไฟ เพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพิ่ม
สูงขึ้นและเป็นการส่งเสริมให้เกิดผลติภณัฑ์
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
(เงินอุดหนุน) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

            

 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค     
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     

แผนงานเคหะและชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการติดตั้งไฟฟ้าไหล่ทาง
สาธารณะในหมู่บา้น จ านวน 40 จุด
หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ 
(กองช่าง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างติดตั้งไฟฟ้าไหล่ทาง
สาธารณะในหมู่บ้าน จ านวน 40 จุด 
พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ 
โดยติดตั้งไฟฟ้าดวงโคมแบบขายื่น ขนาด 
1 X 36 วัตต์ ติดตั้งอุปกรณ์ปิด – เปิด 
 
 

121,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

2 เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
(กองช่าง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขนาด
หม้อแปลงและขยายเขตระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ
ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้ ง
อุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่ม เติม ค่าธรรมเนียม 
รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่ม
ก า ลั ง ไ ฟ ฟ้ า  ก า ร ข ย า ย เ ข ต ไ ฟ ฟ้ า 
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ภายในต าบลฯลฯ 
 
 

4,126,900  
(เงินอุดหนุน) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค     
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตประปาและ
อุปกรณ์ภายในต าบลซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราณบุรี 
ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและอุปกรณ์
ประปา โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค
พร้อมแรงดันน้ า ซอยตาลเดี่ยวบน หมู่ที่ 7 
บ้านหนองเหียง 
 
 
 

800,000  
( เงินอุดหนุน) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง 
 

ส านักงาน 

การประปา
ส่วนภูมภิาค 
สาขาปราณ

บุรี 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต    
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม    

แผนงานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 จัดซื้อโตะ๊พร้อมเกา้อี้ 
 (กองการศึกษา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 
จ านวน 2ชุดให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองตะเภา 
 
 
 
 
 
 

15,000 
 ( งบ อบต.) 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

2  จัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมตดิตั้ง
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(กองการศึกษา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัดลม
ติดผนังพร้อมติดตั้งให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
ตะเภา 
 
 
 
 
 

25,000 
 ( งบ อบต.) 

 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต    
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม    

แผนงานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นให้กบั
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล หินเหล็กไฟ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่อง
เล่นสนามเด็กเล่นให้กับศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
 
 
 

50,000  
( งบ อบต.) 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

4 จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
(กองการศึกษา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี 
(LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ                    
1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 
จ านวน 2 เครื่อง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองซอ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองตะเภา 
 
 
 

26,000 
 ( งบ อบต.) 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ าและสาธารณูปโภค     
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน 3 
ตู้ (กองช่าง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
จ านวน 3 ตู ้
 
 
 

18,000 
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

2 ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง จ านวน 1 
อัน (กองช่าง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง 
จ านวน 1 อัน 
 
 
 
 

10,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

3 เทปวัดระยะทางไฟเบอร์ กว้าง 13 
มิลลเิมตร ยาว 50 เมตร จ านวน 1 
อัน(กองช่าง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเทปวัดระยะทางไฟเบอร์ 
กว้าง 13 มิลลิเมตร ยาว 50 เมตร จ านวน 
1 อัน 
 
 
 

7,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

     



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

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

แผนงานการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการจดัซื้อตู้จดัเก็บเอกสาร 
จ านวน 1 ตู้ 
(กองเกษตร) 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการจัดซื้อตู้ จัด เก็บ
เอกสาร จ านวน 1 ตู้    ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 
 
 
 
 
 

10,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             

2 โครงการจดัซื้อโตะ๊ส านักงานพร้อม
เก้าอี้ จ านวน 1 ชุด 
(กองเกษตร) 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการจัดซื้อโต๊ะส านักงาน
พร้อมเก้าอี้  จ านวน 1 ชุด ปรากฏใน
แผนงานกา ร เ กษตร   ง านส่ ง เ ส ริ ม
การเกษตร 
 
 
 
 
 

10,000  
( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองเกษตร             

       



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

-------------------------------------- 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาด้านสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิต    
ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 
 
 
 
 

จัดซื้อโตะ๊ท างานพร้อมเก้าอ้ี เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานท่ีศูนย์ อปพร. 
จ านวน 3 ชุดๆละ 7,000 บาท 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานท่ีศูนย์ อปพร. 
 
 
 
 
 
 

21,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานป้องกัน) 

            

2 จัดซื้อโตะ๊ท างานพร้อมเก้าอ้ี เพื่อใช้
ปฏิบัติงานในห้องป้องกัน จ านวน 3 
ชุดๆ 9,000 บาท 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใช้ปฏิบัติงานในห้องป้องกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27,000 
 ( งบ อบต.) 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานป้องกัน) 

            

    


