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บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 11 

-------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
1.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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 โครงการประชาคมเพื่อจัดท าแผน

ชุมชนและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                      

-เพื่อเก็บรวบรวมปัญหาความต้องการของ
หมู่บ้านและชุมชนโดยประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพัฒนา
ชุมชนของตนเองและค่าจ้างเหมาจัดเก็บ
ข้อมูลและบันทึกข้อมู ลลงโปรแกรม
ส าเร็จรูปค่าจัดประชุมประชาคมจัดท า
แผน เพื่อประกอบการจัดท าแผนชุมชน
และแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2559-2561) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  
 
 
 
 
 

50,000   อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
1.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
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 โครงการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
การจัดท าแผนพัฒนาสามป ี

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้าน
ต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ ในการ

5,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 12 

ออกหน่ วย ให้ บริ ก า รประชาชน  16 
หมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป   
 

3 โครงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ 
มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป  
 
 
 
 
 
 
 

100,000   อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
1.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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 โครงการพัฒนาศักยภาพสตร ี

ในต าบลหินเหล็กไฟ 
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าท่ีของสตรี เพื่อพัฒนาสภาวะผู้น า
สตรี  เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีบทบาทในการ
พัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมความส าคัญของสตรี
ภายในต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งาน

10,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 13 

ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
   

5 โครงการฝึกอบรมอาชีพคหกรรม 
หลักสูตรขนมไทยเพื่อการค้า 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ  กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชนทั่วไป  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  
 

20,000 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            

6 โครงการฝึกอบรมอาชีพหัตถกรรม 
หลักสตูรแกะสลักผักและผลไม ้

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ  กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชนทั่วไป  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏใน แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  
 

20,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
1.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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 โครงการฝึกอบรมอาชีพศิลปกรรม 

หลักสูตร การท าดอกไม้ประดิษฐ์ 
-เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ  
กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชนทั่วไป  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้   ปรากฏใน แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  
 
 
 

20,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
1.3 แนวทางการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการ

ด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติดต าบล 
หินเหล็กไฟ 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
ค่ า ใ ช้จ่ ายในการรณรงค์ต่ อต้ านและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
รูปแบบต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน  
 
 

30,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 15 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
1.4 แนวทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ให้มีการกระจายตัวอย่างทั่วถึงและเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมอาชีพ ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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 โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตร

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการ เช่น 
ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การด าเนินโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริม
การเกษตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 16 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
1.5 แนวทางการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระบบและนอกระบบ ให้ได้มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชน ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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 โครงการจดัซื้อเล่นสนามเด็กเล่น

ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 
หัวหิน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเล่นสนามเด็กเล่นให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

95,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

11 โครงการจดัซื้อเครื่องเสียงล าโพง 
พร้อมเครื่องเล่นและอุปกรณ์   

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงล าโพง 
พร้อมเครื่องเล่นและอุปกรณ์ ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน เพื่อใช้กิจกรรม
ต่าง ๆ เช่นประชุมผู้ปกครอง การจัดงานต่าง 
ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 
 

30,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

12 โครงการจดัซื้อตู้เก็บเอกสาร 
 
 
 
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ เก็บเอกสาร 2 ตู้ 
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

10,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

                  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 17 

1.5 แนวทางการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระบบและนอกระบบ ให้ได้มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชน ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
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 โครงการจดัซื้อพัดลมตดิผนัง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อม
ติดตั้งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา ตั้ง
จ่ายจากเ งินรายได้   ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

30,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

14 โครงการจดัซื้อโตะ๊พร้อมเก้าอี้
ท างาน 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีท างาน 
จ านวน 3 ชุด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาลหัวหิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 
 

30,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

15 โครงการฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษา
สร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การศึกษา
นอกระบบ และตามอัธยาศัย เพื่อสร้างปัญญา 
ความรู้ ให้กับเด็กและเยาวชน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

100,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
1.5 แนวทางการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระบบและนอกระบบ ให้ได้มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชน ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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 โครงการจดักิจกรรมส่งเสริมพัฒนา - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือ 10,000 อบต.      กอง             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 18 

การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.หินเหล็กไฟ 

กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟเช่น การจัด
กิจกรรมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ,การจัดการ
แข่งขันกีฬา,งานประเพณี,อบรมผู้ปกครอง,
อบรมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็น
ต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึ กษางานระดั บก่ อนวั ย เ รี ยนและ
ประถมศึกษา 
  

หินเหล็กไฟ การศึกษาฯ 

17 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของครผูู้ดูแลเด็กและ
ศึกษาดูงาน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ
และประสิทธิภาพในการท างานของครูผู้ดูแล
เด็กปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 
 
 
 
 

20,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
1.5 แนวทางการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระบบและนอกระบบ ให้ได้มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชน ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ

 
 
 
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษาระดับก่อนวัยเรยีนและปฐม
ศึกษา  

25,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 19 

19 โครงการอบรมส่งเสรมิการศึกษา 
ในอนาคต 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัโครงการ
อบรมส่งเสรมิการศึกษาในอนาคต เพื่อให้
ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการศึกษาต่อ
ของเด็กเล็ก และให้เด็กเล็กได้เห็นความส าคญั
ต่อการศึกษาของตนเอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา  
 

15,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

20 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อ
เตรียมความพร้อมรองรับประชาคม
อาเซียน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัฝึกอบรมให้
ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ
ประชาคมอาเซียนให้กับบุคลากร เด็ก เยาวชน 
ประชาชน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา 

25,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
1.5 แนวทางการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระบบและนอกระบบ ให้ได้มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชน ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดหา

อาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นวังโบสถ ์
(ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารการศึกษา) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวังโบสถ์  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา  
 

173,600 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

22 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดหา
อาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนองตะเภา 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองตะเภาตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

252,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 20 

(ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารการศึกษา) 
 

ทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษางาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

23 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดหา
อาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนองคร้า 
(ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารการศึกษา) 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองคร้าตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา  
 

112,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

                  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
1.5 แนวทางการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระบบและนอกระบบ ให้ได้มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชน ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

24 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดหา
อาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนองซอ 
(ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารการศึกษา) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองซอตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  

224,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

25 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดหา
อาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนองเหียง 
(ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารการศึกษา) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองเหียงตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษางาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

179,200 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

26 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดหา - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร 336,000 อบต.      กอง             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 21 

อาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน 
(ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารการศึกษา) 

กลางวันให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาลหัวหินตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
 

หินเหล็กไฟ การศึกษาฯ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
1.5 แนวทางการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระบบและนอกระบบ ให้ได้มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชน ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

ผู้ดูแลเด็ก/ผูดู้แลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านวังโบสถ ์
(ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารการศึกษา) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านวังโบสถ์ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษางาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

2,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

28 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผูดู้แลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองตะเภา 
(ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารการศึกษา) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองตะเภาตั้ งจ่ายจากเ งิน
อุ ด ห นุ นทั่ ว ไ ป  ป ร า กฏ ใน แผ น ง า น
การศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  
 

4,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

29 
 
 
 

โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผูดู้แลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองคร้า 
(ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองคร้าตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษางาน

2,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 22 

 
 

การบริหารการศึกษา) ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา     
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
1.5 แนวทางการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระบบและนอกระบบ ให้ได้มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชน ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู

ผู้ดูแลเด็ก/ผูดู้แลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองซอ 
(ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารการศึกษา) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองซอตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษางาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

2,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

31 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผูดู้แลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองเหียง 
(ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารการศึกษา) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองเหียงตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษางาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

2,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

32 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผูดู้แลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอนุบาลหัวหิน 
(ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารการศึกษา) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอนุบาลหัวหินตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษางาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 
 

2,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
1.5 แนวทางการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระบบและนอกระบบ ให้ได้มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชน ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 23 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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 โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาดี เด่น(1) ระดับสถานศึกษา 
( โ ร ง เ รี ย น / ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก ) 
สถานศึกษาละ 50,000 บาท (ลักษณะ
เป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร)ตั้ง
จ่ายจากเ งินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
1.5 แนวทางการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระบบและนอกระบบ ให้ได้มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชน ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
ล าดับ 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
34 โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่

เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดส านักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ให้แก่ เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ -ป.๖ 

1,991,292 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 24 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้ นพื้นฐาน (สพฐ. )  จ านวน 6 
โรงเรียน ดังนี้ 
- โรงเรียนบ้านวังโบสถ์  หมู่ที่ 2 
- โรงเรียนบ้านหนองตะเภา  หมูที่ 4 
- โรงเรียนบ้านหนองคร้า หมู่ที่ 5 
- โรงเรียนบ้านหนองซอ  หมู่ที่ 6 
- โรงเรียนบ้านหนองเหียง  หมู่ที่ 7 
- โรงเรียนอนุบาลหัวหิน  หมู่ที่ 9 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ให้ แก่นั ก เ รี ยน เด็ กอนุบาลและ เด็ ก
ประถมศึกษาปีที่ 1 – ปีที่ 6 จ านวน 260 
วัน (จ านวน 52 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน) ตั้ง
จ่ายจากเ งินอุดหนุนทั่วไป 1,891,292 
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
1.5 แนวทางการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระบบและนอกระบบ ให้ได้มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชน ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
ล าดับ 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
35 โครงการจดัหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสงักัด 
อบต.หินเหล็กไฟ จ านวน 6 แห่ง 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ
จ านวน 6 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวังโบสถ์ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองตะเภา ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

510,502 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 25 

หนองคร้า,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
ซอ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหียง 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน เป็น
เวลา 280 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 470,502บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
40,000 บาท ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
1.5 แนวทางการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระบบและนอกระบบ ให้ได้มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชน ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
ล าดับ 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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 โครงการอุดหนุนส าหรับสนับสนุน

อา ห า ร กล า ง วั น โ ร ง เ รี ย น สั ง กั ด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

- อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 6 
โรงเรียน ตั้งไว้ 4,148,000.- บาท ดังนี ้
- โรงเรียนบ้านวังโบสถ์  หมู่ที่ 2  
- โรงเรียนบ้านหนองตะเภา  หมูที่ 4  
- โรงเรียนบ้านหนองคร้า หมู่ที่ 5  
- โรงเรียนบ้านหนองซอ  หมู่ที่ 6  
- โรงเรียนบ้านหนองเหียง  หมู่ที่ 7  
- โรงเรียนอนุบาลหัวหิน  หมู่ที่ 9  

4,148,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 26 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันให้แก่ โรง เรี ยนสั งกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน(สพฐ.)จ านวน 6 โรงเรียน อัตรา
คนละ 20 บาท จ านวน 200 วันตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป3,948,000 บาทตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 200,000 บาทปรากฏ
ในแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
1.5 แนวทางการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระบบและนอกระบบ ให้ได้มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชน ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
ล าดับ 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

สนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองเหียง 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างหลังคา
และปรับพื้นสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองเหียงเพื่อให้เด็กเล็กได้มี
สนามเด็กเล็กเพื่อพัฒนาการทางด้านต่างๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  
 

163,900 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

38 โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานราก
ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก อ นุ บ า ล 
หัวหิน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างเสาธง
สูง12เมตร (ตอกเสาเข็ม)ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
 
 

76,100 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 27 

 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
1.6 แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

39 โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันส าคัญ
ทางศาสนา  เ ช่น  วันเข้าพรรษา 
วันวิสาขบูชา 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง 
ๆ  ซึ่ ง เ ป็นวั นส าคัญทางศาสนาหรื อ
ประเพณีที่ส าคัญ หรือค่าใช้จ่ายในการ
เผยแพร่พุทธศาสนาเช่น วันวิสาขบูชา วัน
เข้าพรรษา วันออกพรรษา ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 

20,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

40 โครงการจดังานประเพณีวันลอย
กระทง 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใ ช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 
 
 

150,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 28 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
1.6 แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

วันสงกรานต ์
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏ ในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 

15,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

42 โครงการจดังานรัฐพิธีต่าง ๆ  
 
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดังานโครงการวันส าคัญ
ของทางราชการ เช่น วันปิยะมหาราช วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา การอ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชนท่ีเข้าร่วมงานรัฐพิธี 
และพระราชพิธีต่างๆ รวมทั้งจ่ายเป็นค่า 
พวงมาลา ช่อดอกไม้ ค่าพวงมาลัย 
กระเช้าดอกไม้ ส าหรับร่วมพิธีการที่ส าคัญ
ของทางราชการร่วมกับหน่วยงานราชการ
อื่นตามวาระและโอกาสต่างๆ  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
 

400,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
1.7 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 29 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมา

ณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

เฉลิมพระเกียรตฯิหรือค่าใช้จ่ายในการ
ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดกีฬา อุปกรณ์การเล่นกีฬา 
ค่าพาหนะไปแข่งขัน ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
นักกีฬา และผู้ร่วมพิธีเปิด – ปิด ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการงานกีฬาและ
นันทนาการ 
  

150,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

44 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและ
เยาวชนหรือกีฬานักเรียนในต าบลหิน
เหล็กไฟ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัการแข่งขัน
กีฬาให้กับเด็กและเยาวชน หรือกีฬานักเรียน
ในต าบลหินเหล็กไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงนิ
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการงานกีฬาและ
นันทนาการ  
 
 
 
 
 
 

50,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
1.7 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
45 โครงการปรับปรุงลานกีฬาพร้อม -เพื่อจ่ายเป็นค่างานปรับปรุงลานกีฬาพร้อม 750,000 อบต.      กองช่าง             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 30 

อุปกรณ์ไฟสนาม หมู่ที่  14 บ้าน
หนองสมอ 
 
 
 
 
 
 

อุปกรณ์ไฟสนาม หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ 
ต าบลหินเหล็กไฟ  โดยท าการเทพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็กกว้าง 36.00 เมตร  ยาว 25.00 
เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 
ตารางเมตร   สร้ างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ และ
ติดตั้งป้ายโครงการจ านวน  1 ป้าย    ตั้งจ่าย
จ า ก เ งิ น ร า ย ไ ด้   ป ร า ก ฏ ใ น แ ผ น ง า น
อุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน   
 
 
 
 
 
 
 

หินเหล็กไฟ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
1.8 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนงบประมาณในการควบคุมโรคให้กับสถานีอนามัยต าบลหินเหล็กไฟตลอดจนการร่วมออกปฏิบัติงานกับสถานีอนามัย 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
46 โครงการอุดหนุนสาธารณสุขมลูฐาน -เพื่ออุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน

ชุมชนในเขตต าบลหินเหล็กไฟ โดยจัดสรร
เป็นค่าด าเนินงานของอสม.ในกิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพ  ด้านสาธารณสุข  การ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ  
การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์

240,000 อบต. 
หินเหล็กไฟ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 31 

สาธารณสุ ขมู ลฐานชุมชน (ศสมช . )  
จ านวน  16 หมู่บ้าน  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่ ว ไป   ปร ากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข   
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
1.9 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการ คุ้มครอง เด็กและเยาวชน และการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุเด็กและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

ผู้สูงอาย ุ
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ทั้งทางด้าน
สุขภาพกายสุขภาพจิต สันทนาการ การ
ออก ก าลังกาย ฯลฯ  ตั้ งจ่ายจากเงิน
ร า ย ไ ด้   ป ร า ก ฏ ใน แ ผ น ง า น สั ง ค ม
สงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์  
 

60,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            

48 โครงการพัฒนาศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนพิการในต าบลหินเหล็กไฟ 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา
ปรับปรุงใหศู้นย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

100,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 32 

ในต าบลหินเหล็กไฟ มีศักยภาพสามารถ
ช่วยเหลือผู้พิการผู้สูงอายุ ได้มากยิ่งขึ้น ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน  
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสรมิ
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน   
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
1.9 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการ คุ้มครอง เด็กและเยาวชน และการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุเด็กและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

การใช้ชีวิตช่วงวัยผู้สูงอายุ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการดูงานเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้ชีวิตช่วงวัยอายุ
เพื่อการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้
ชีวิตในช่วงวัยผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม โดย
การเรียนรู้จากผู้ที่ประสบความส าเร็จใน
การใช้ชีวิตช่วงวัยผู้สูงอายุ  ปรากฏใน
แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน   
 

150,000   อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            

50 
 
 
 

โครงการจดักิจกรรมอบรม/ส่งเสรมิ/ 
พัฒนาเด็กและเยาวชนในศูนย์เยาวชน  
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกจิกรรมอบรมเพื่อ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรม 
และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และ
ส่งเสริมกิจกรรมการเรยีนรู้ เป็นตน้ ตั้งจ่าย

20,000  อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 33 

 
 

จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศกึษา 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
1.9 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการ คุ้มครอง เด็กและเยาวชน และการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุเด็กและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
51 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ -เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  

รายเดิม จ านวน 9 ราย และรายใหม่ 1 
รายรวมทั้งสิ้น 10 รายๆละ 500 บาท/
เดือนจ านวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้6,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป54,000 บาท ปรากฏในแผนงาน 
งบกลางงานงบกลาง 
 

60,000   อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            

52 
 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ -เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
ผู้พิการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

1,020,000  อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            

53 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ 
 
 
 
 
 

8,000,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 34 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
1.10 แนวทางการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข การป้องกัน ระงับ ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

พิษสุนัขในเขตพื้นท่ีต าบลหินเหล็กไฟ 
-เพื่อจ่ายส าหรับค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ยาต่างๆ วัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่
ต าบลหินเหล็กไฟ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริม
การเกษตร 
 

20,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

55 โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี
ต าบลหินเหล็กไฟ 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ต าบลหิน
เหล็กไฟ  โดยตั้งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
ของค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน 
งบกลาง   
 
 
 

350,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สาธารณสุข
ฯ 

            

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
1.10 แนวทางการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข การป้องกัน ระงับ ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 35 

ที ่ ด าเนินการ ด าเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
56 โครงการอบรมพัฒนาทักษะในการ

ดูแลสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการ
ด าเนินงานและให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
ในการจัดกิจกรรมรณรงค์  การประชุม  
หรือฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเป็นต้น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ และระบบข่าวสาร 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

งาน อบต.หินเหล็กไฟ 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณา และ
เผยแพร่ข่าวสารของ อบต. ทางวิทยุ , 
โทรทัศน์ , หรือสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ วีดีทัศน์ 

180,000   อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 36 

เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 

58 โครงการค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์
ต่างๆ 
 

-เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น  ค่ า จ้ า ง เ หม าท าป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น กิจกรรมของ 
อบต. กิจกรรมปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา
แ ล ะ พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย์  กิ จ ก ร ร ม
เทิดพระเกียรติฯ การเผยแพร่ให้ความรู้
ด้าน ประชาธิปไตย การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน การรณรงค์แก้ ไข
ปัญหาและป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 
และกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 
เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 
 

130,000   อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ และระบบข่าวสารด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
59 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัด

กิจกรรม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว  
ตั้ ง จ่ า ยจาก เงิน รายได้  ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 

300,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
2.2 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน โดยการใช้ปุ๋ย  อินทรีย์ แบบชีวภาพและการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

60 โครงการฝึกอบรมการผลิตปุย๋หมัก
และปุ๋ยน้ าหมักเพื่อใช้ในการเกษตร 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตา่งๆในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมการผลิตปุย๋หมักและปุ๋ย
น้ าหมักเพื่อใช้ในการเกษตร  ตั้งจา่ยจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  
 
 
 
 
 
 
 

100,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 38 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
2.3 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน โดยการใช้ปุ๋ย  อินทรีย์ แบบชีวภาพและการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ 
2.4 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เพ่ิมขึ้นตามกระบวนการเรียนรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

ผสมผสานโดยยึดแนวทางพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนิน
โครงการแปลงสาธิตการเกษตรผสมผสาน
โดยยึดแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง ฯลฯ  ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการเกษตร  
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 39 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.1แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจร ไป – มา อย่างสะดวกรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคงถาวร 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

ชนิดถุงบลูมิกซ์บรรจุถุงละ 20 
กิโลกรมัและน้ ายางประสานผิวแอส
ฟัลท์ติกชนิดบรรจุแกลลอน 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางมะตอยส าเร็จรูป
บรรจุถุ งๆ   ละ  20 กิ โลกรัม   จ านวน 
100 ,000  บาท  ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา     

100,000   อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอยพิมพ์น้อย (ต่อจาก
โครงการเดิมปี 58 )  หมู่ที่ 1  
บ้านหนองขอน   

-เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริม เหล็ก   ซอยพิมพ์น้อย ( ต่อจาก
โครงการเดิมปี 58 )หมู่ที่ 1บ้านหนองขอน  
ต าบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร  ยาว 366 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,464 
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 
เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ และติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
 

900,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 40 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.1แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจร ไป – มา อย่างสะดวกรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคงถาว 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

เสริมเหล็ก  ซอยพลอยสว่าง หมู่ที่ 2  
บ้านวังโบสถ์ 

-เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยพลอยสว่าง หมู่ที่ 2 บ้านวัง
โบสถ์  ต าบลหินเหล็กไฟ   ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร   ยาว 282 เมตร  หนา 0.15 
เมตร   หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,128 ตารางเมตร    ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตร  สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  และ
ติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  ตั้งจ่าย
จาก เ งินร าย ได้    ปร ากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน  
 
 
 
  
 
 
 

693,700 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง      
 
 
 

       

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.1แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจร ไป – มา อย่างสะดวกรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคงถาวร 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 41 

65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอยสมัพันธ์วงศ์  หมู่ที่ 3 
บ้านหนองนกน้อย 

-เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   ซอยสัมพันธ์วงศ์   หมู่ที่  3   
บ้านหนองนกน้อย  ต าบลหินเหล็กไฟ  ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 61 เมตร  
หนา 0.15 เมตร   หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่ า  244 ตารางเมตร  ไหล่ทาง 
หินคลุกข้างละ 0.50 เมตร สร้างตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหิน
เหล็กไฟ  และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้ ายตั้ งจ่ ายจากเ งินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานอุ ต ส าหกรรมและกา ร โย ธ า  
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
 
 
 
 
 
 
 

150,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.1แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจร ไป – มา อย่างสะดวกรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคงถาวร 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 42 

66 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอย 3   
หมู่ท่ี 5  บ้านหนองคร้า 
 

-เพื่ อจ่ าย เป็น ค่างานก่อสร้ า งถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอย 3  หมู่ ท่ี 5  บ้าน
หนองคร้า  ต าบลหินเหล็กไฟ  โดยท าการปรับ
เกรดผิวจราจรเดิมกว้าง 6.00 เมตร  ระยะทาง 
371 เมตร หรือปริมาณพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2 ,226 
ตารางเมตร  ท าการลงลูกรังหนา 0.10 เมตร 
กว้าง 6.00 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
222.60 ลูกบาศก์เมตร  เกรดบดอัดแน่น   และลง
หินคลุกหนา 0.10 เมตร  กว้าง 6.00 เมตร   หรือ
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 222.60 ลูกบาศก์
เมตร  เกรดบดอัดแน่น  ท าการลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต  ผิวจราจรกว้า ง  5 .00  เมตร  
ระยะทาง 371 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
ปริมาณพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,855 ตารางเมตร ท า
การตีเส้นผิวจราจรกว้าง 0.10 เมตร สร้างตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็ก
ไฟ   และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  ตั้ง
จ่ า ย จ า ก เ งิ น ร า ย ไ ด้  ป ร า ก ฏ ใ น แ ผ น ง า น
อุตสาหกรรมและการ โยธา   งานก่ อสร้ า ง
โครงสร้างพื้นฐาน   

900,000 อบต.       
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.1แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจร ไป – มา อย่างสะดวกรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคงถาวร 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
67 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต -เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 787,900 อบต.      กองช่าง             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 43 

เสรมิเหล็ก  ซอยดีเด่น  หมู่ที่ 6 
บ้านหนองซอ   

เหล็ก ซอยดีเด่น หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ  ต าบลหิน
เหล็กไฟ   ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 323 
เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า1,292 ตารางเมตร   ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตร  สร้างตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   และติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงาอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  

หินเหล็กไฟ 

68 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอยดีเด่น 2  หมู่ที่ 6 
บ้านหนองซอ 

-เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอยดีเด่น 2หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ ต าบลหิน
เหล็กไฟ   ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 62 เมตร  
หนา0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
248 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร   
สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หินเหล็กไฟ   และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงาอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  

111,900 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.1แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจร ไป – มา อย่างสะดวกรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคงถาวร 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ซอยฮลิตัน - 
หม่อนไหม  หมู่ที่ 7 บ้านหนอง
เหียง 
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่างานซ่อมแซมถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอยฮิลตัน - หม่อนไหม  หมู่
ที่ 7 บ้านหนองเหียง  ต าบลหินเหล็กไฟ  โดยท าการ
ขุดรื้อผิวจราจรเดิมและบดทับกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 220เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

550,800 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 44 

1,110 ตารางเมตร  และลงหินคลุกหนา 0.15 เมตร  
กว้าง 6.00 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
198 ลูกบาศก์เมตร  เกรดบดอัดแน่น  ท าการลาด
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ผิวจราจรกว้าง 5.00  
เมตร  ระยะทาง 220 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร ท าการ
ตีเส้นผิวจราจรกว้าง 0.10 เมตร สร้างตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย    ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

3.1แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจร ไป – มา อย่างสะดวกรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคงถาวร 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

70 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสันติสุข 
(ต่อจากเดิม) หมู่ท่ี 10 บ้านหนอง
ขอนใต้ 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต  ซอยสันติสุข ( ต่อจากโครงการเดิม ) หมู่ท่ี 
10 บ้านหนองขอนใต้  ต าบลหินเหล็กไฟ  (ช่วงท่ี 1) ท า
การปรับเกรดผิวจราจรเดิมกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 200 
เมตร หรือปริมาณพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร  
ลงลูกรังหนา 0.15 เมตร  กว้าง 6.00 เมตร  หรือ
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 180 ลูกบาศก์เมตร  เกรดบด
อัดแน่น  ลงหินคลุกหนา 0.10 เมตร  กว้าง 6.00 เมตร  
หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 120 ลูกบาศก์เมตร  
เกรดบดอัดแน่น (ช่วงท่ี 2) ท าการรื้อผิวจราจรเดิมและ

879,400 อบต.       
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 45 

 
 

บดทับกว้าง 5.00 เมตร   ระยะทาง 160 เมตร  และลง
หินคลุกหนา 0.15 เมตร  กว้าง 6.00 เมตร  หรือ
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 144 ลูกบาศก์เมตร  เกรด
บดอัดแน่น  ท าการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ผิว
จราจรกว้าง  5.00 เมตร  ระยะทางรวม 360 เมตร  
หนา 0.04 เมตร  หรือปริมาณพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1 ,800 
ตารางเมตร  ท าการตีเส้นผิวจราจรกว้าง 0.10 เมตร
สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหิน
เหล็กไฟ  และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย   ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.1แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจร ไป – มา อย่างสะดวกรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคงถาวร 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

เหล็ก  ซอย 3 (ต่อจากโครงการเดมิ )  
หมู่ที่ 11  บ้านตอเกตุ 

-เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอย 3  (ต่อจากโครงการเดิม) 
หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ  ต าบลหินเหล็กไฟ  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 366 
เมตร  หนา 0.15 เมตร   หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,464 ตารางเมตร   
ไหล่ทางหินคลุกข้ างละ  0 .50 เมตร    
สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   และติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน  1 ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

897,800 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 46 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.1แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจร ไป – มา อย่างสะดวกรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคงถาวร 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม 
-เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลูกรัง   
ซอยลุงเล็ก   หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม   
ต าบลหินเหล็กไฟ  โดยท าการปรับเกรด
พื้นทางกว้าง 5.00 เมตร  และลงลูกรัง
จ านวน 300 ลูกบาศก์เมตร  ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง 500 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  พร้อมปรับเกรดบด
อัด เ รี ยบ    และติดตั้ งป้ ายโครงการ  
จ านวน 1 ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
 
 
 
 
 
 

150,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 47 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.1แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจร ไป – มา อย่างสะดวกรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคงถาวร 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ซอยโชคพัฒนา 1 
เชื่อมต่อซอยพัฒนา 1(ต่อจากโครงการ
เดิมปี 58 ) หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา 

-เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอยโชคพัฒนา1  เชื่อมต่อ
ซอยพัฒนา 1 ( ต่อจากโครงการเดิมปี 58 ) หมู่
ท่ี 13 บ้านโชคพัฒนา  ต าบลหินเหล็กไฟ   โดย
ท าการปรับเกรดผิวจราจรเดิมกว้าง 6.00 เมตร  
ระยะทาง 339 เมตร  หรือปริมาณพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 2,034 ตารางเมตร  ลงลูกรังหนา 0.15 
เมตร  กว้าง 6.00 เมตร  หรือปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 305 ลูกบาศก์เมตร  เกรดบดอัดแน่น  
และลงหินคลุกหนา 0.10 เมตร  กว้าง 6.00 
เมตร  หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 203.40 
ลูกบาศก์เมตร  เกรดบดอัดแน่น ท าการลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร  ระยะทาง 339 เมตร  หนา 0.04 เมตร  
หรือปริมาณพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1 ,695 ตาราง
เมตร   ท าการตีเส้นผิวจราจรกว้าง 0.10 เมตร 
สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ  และติดตั้งป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนง า นอุ ตส าห กร รมและ ก าร โ ย ธ า  
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  

847,600 อบต.       
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 48 

3.1แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจร ไป – มา อย่างสะดวกรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคงถาวร 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

74 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยฉ่ าช่ืน หมู่ที่ 15 
 บ้านหนองขอนเหนือ 

-เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยฉ่ าช่ืน  หมู่ที่ 15 บ้าน
หนองขอนเหนือ   ต าบลหินเหล็กไฟ  
(ช่วงที่ 1) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 
170 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร  
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร  (ช่วง
ที่ 2) ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร  ยาว 77 
เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 192.50 ตารางเมตร  
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร   
สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   และติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน  1 ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 
   

545,500 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.1แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจร ไป – มา อย่างสะดวกรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคงถาวร 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
75 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต 697,500 อบต.      กองช่าง             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 49 

ซอยไร่วริัตน์ 2  หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอน
เหนือ 

เสริมเหล็ก  ซอยไร่วิรัตน์ 2 หมู่ที่ 15 บ้าน
หนองขอนเหนือ  ต าบลหินเหล็กไฟ  ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 278 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,112 ตารางเมตร    ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.50 เมตร   สร้างตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หินเหล็กไฟ  และติดตั้ งป้ายโครงการ
จ านวน  1 ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
 
 
 
 
 
 
    

หินเหล็กไฟ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.1แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจร ไป – มา อย่างสะดวกรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคงถาวร 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

76 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยทรัพย์เพิ่มสุข  หมู่ที่15  บ้านหนอง
ขอนเหนือ 

-เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยทรัพย์เพิ่มสุข หมู่ที่ 15  
บ้านหนองขอนเหนือ  ต าบลหินเหล็กไฟ  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100 
เมตร  หนา 0.15 เมตร   หรือมีพื้นที่เท

257,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 50 

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร    
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร 
สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  และติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน  1 ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน   
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.1แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจร ไป – มา อย่างสะดวกรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคงถาวร 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

ซอยบ้านยายก๊วย  หมู่ที่ 16 บ้านหนองตา
แววพัฒนา 

-เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยบ้านยายก๊วย  หมู่ที่ 16  
บ้านหนองตาแววพัฒนา  ต าบลหินเหล็ก
ไฟ  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 369 
เมตร  หนา 0.15 เมตร   หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,476 ตารางเมตร  
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร   
สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหาร

900,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 51 

ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  และติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน  1 ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน   
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

3.2แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตให้บริการไฟฟ้า ประปา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

พร้อมอุปกรณ์  หมู่ที่ 3 บ้านหนอง
นกน้อย 

-เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างหอถังทรง
แชมเปญพร้อมอุปกรณ์ ขนาดความจุ 30 
ลูกบาศก์เมตร สูง 30 เมตร  และถังกรอง
สนิมเหล็ก  สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
ติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์  งานกิจการประปา     

750,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

79 โครงการก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญ
พร้อมอุปกรณ์  หมู่ที่ 8 บ้านหนอง
เสือด า 

-เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างหอถังทรง 
แชมเปญพร้อมอุปกรณ์  ขนาดความจุ 20 
ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร  และถังกรอง

580,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 52 

สนิมเหล็ก  ติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ าขนาด 1.5 แรงม้า 220 
V.AC สร้างตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  
งานกิจการประปา    
  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.2แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตให้บริการไฟฟ้า ประปา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

อุปกรณ์ในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2  
บ้านวังโบสถ ์

-เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างขยายเขตวาง
ท่อประปาพร้อมอุปกรณ์ในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 
2 บ้านวังโบสถ์ ต าบลหินเหล็กไฟ   โดยท า
ก า ร ว า งท่ อ ป ระ ป า  พี . วี . ซี .  ข น า ด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 น้ิว  ช้ัน 8.5 ระยะทาง 
2 ,095 เมตร  ตั้ งจ่ ายจากเ งินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์   งาน
กิจการประปา    
 

204,400 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

81 โครงการติดตั้งระบบประปาและ
อุปกรณ์ ซอยหลังโรงเรียนหนอง
เหียง  หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง 

-เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างขยายเขตวาง
ท่อประปาพร้อมอุปกรณ์   ซอยหลั ง
โรงเรียนหนองเหียง หมู่ที่ 7บ้านหนอง
เหียง  ต าบลหินเหล็กไฟ  โดยท าการวาง
ท่อประปา พี.วี.ซี. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

79,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 53 

2 นิ้ว  ช้ัน 8.5ระยะทาง 907 เมตร เมตร  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์    งานกิจการประปา    
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.2แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตให้บริการ ไฟฟ้า ประปา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

น้ าประปาพร้อมอุปกรณ์  หมู่ที่ 12 
บ้านสามพันนาม 

-เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างระบบกรอง
น้ าประปาพร้อมอุปกรณ์  หมู่ที่ 12 บ้าน
สามพันนาม ติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์   งานกิจการประปา 

395,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

83 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการค่าติดตั้งระบบประปาและ
อุปกรณ์ในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 12  
บ้านสามพันนาม 

-เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างขยายเขตวาง
ท่อประปาพร้อมอุปกรณ์ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
12 บ้านสามพันนาม  ต าบลหินเหล็กไฟ  
โดยท าการวางท่อประปา พี.วี.ซี. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ช้ัน 8.5 ระยะทาง 
2 ,327 เมตร  ตั้ งจ่ายจากเ งินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์   งาน
กิจการประปา   

355,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 54 

84 โครงการค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
หอถังทรงแชมเปญพร้อมอุปกรณ์
ต่างๆ 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหอถังทรงแชม
เปญพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์  งานกิจการประปา 
 

30,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.2แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตให้บริการ ไฟฟ้า ประปา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

อุปกรณ์ภายในต าบล 
-เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตประปาและ
อุปกรณ์ภายในต าบล  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราณบุรี  
ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและอุปกรณ์ประปา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์  งานกิจการประปา  
( จะอุดหนุนได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด )  
โดยมีรายการดังนี้ 
-ซอยตาลเดี่ยวบนพัฒนา และ ซอยบุญธรรม  
หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง   270,000 บาท 
- ซอยบ้านดาว  หมู่ที่ 14  บ้านหนองสมอ       
  750,000 บาท 
 
 
 

1,020,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 55 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.2แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตให้บริการ ไฟฟ้า ประปา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

ขยายระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหม้อแปลง
และขยายเขตระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่ง
เป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า  ค่าจ้างเหมา
เดินสายและติดตั้ งอุปกรณ์ ไฟฟ้า เพิ่ ม เติ ม 
ค่าธรรมเนียม  รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
การเพิ่มก าลังไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า บ ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายใน
ต าบล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  
( จะอุดหนุนได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด)โดยมี
รายการดังนี้  
 (1.1)  ซอยหนองหมี และซอยรุ่งโรจน์  หมู่ที่ 4 
บ้านหนองตะเภา   900,000 บาท   
 (1.2)ซอยส าราญรักษ์  หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือ
ด า   จ านวน 320,000 บาท    
 

1,220,000 
 
 
 
 

อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

3.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุง แหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค     และให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันอุทกภัย 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 56 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการเมืองและบริหาร 
4.1 แนวทางการพัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากร และองค์กรให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

ของกองส่งเสริมการเกษตร 
-เพื่อจ่ายในโครงการค่าลงทะเบียนอบรม
สัมมนาของกองส่งเสริมการเกษตร เป็น 
ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการ  หรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
 

40,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

88 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่า
เบี้ ย เ ลี้ ย ง   ค่ าพ าหนะ  ค่ า เ ช่ าที่ พั ก 
ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน
บริหารงานคลัง 
 
 
 

60,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองคลัง             

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการเมืองและบริหาร 
4.1 แนวทางการพัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากร และองค์กรให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 57 

89 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น 
ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนต าบล ข้าราชการ
ครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

80,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

90 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ   

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะค่าเช่า
ที่พัก ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม สัมมนาทาง
วิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ 
หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องถิ่น  
ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้ าง ตั้ งจ่ ายจากเ งินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป  

550,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการเมืองและบริหาร 
4.1 แนวทางการพัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากร และองค์กรให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
91 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า

เช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและเพื่อ

50,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 58 

จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นของอาสาสมัคร
สาธารณสุข (หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   ที่ มท 0808.2/ว 2474  
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2548) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

92 โครงการศึกษาอบรมเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง 

-เพื่อจัดฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ผู้น าชุมชน พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป  

400,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการเมืองและบริหาร 
4.1 แนวทางการพัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากร และองค์กรให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

ราชการ 
 

 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ของพนักงานส่วนต าบล  ตั้งจ่าย
จาก เ งินร าย ได้   ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป  งานบริหารทั่วไป 

30,000   อบต.      
หินเหล็กไฟ 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 59 

94 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ    เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง   ค่า
พาหนะ   ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ต าบล   พนักงานจ้าง   ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  
 
 
 
 
 

100,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการเมืองและบริหาร 
4.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
95 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค า

พิพากษา 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม
ค าพิพากษาของศาลตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป 
 

20,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

96 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัดและ
สร้างหลักหมุดที่ดิน 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ
หลักหมุดรังวัดที่ดิน ค่าหมุดที่ดิน ค่เจ้าหน้าที่
รังวัด  และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรังวัด
ที่ดิน  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ

100,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 60 

ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร 

บริหารงานท่ัวไป 

 

97 ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหม
ทดแทน 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่า
สินไหมทดแทนให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีการ
ฟ้องร้องคดีกับหน่วยงานของรัฐ และรัฐต้อง
เป็นผู้ชดใช้ ฯลฯ ตั้ งจ่ายจากเ งินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงาทั่วไป 
 

30,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

4.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการให้ความรู้ ด้านการเมืองแก่บุคลากรและ ผู้น าท้องถิ่นทุกรูปแบบ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการเมืองและบริหาร 
4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

ส่งเสริมการเกษตร 
 
 
 
 
 

- เพื่อจ่ายเป็นโครงการจ้างเหมาบริการของ
กองส่ งเสริมเกษตร เพื่ อจ้าง เหมาถ่าย
เอกสารเข้าเล่มท าป้ายประชาสัมพันธ์แผ่น
พับปรับปรุงดัดแปลงต่อเติม ภายในกอง
ส่งเสริมการเกษตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริม
การเกษตร 

216,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม  
การเกษตร 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 61 

99 โครงการจดัซื้อวัสดุส านักงาน 
(กองส่งเสริมการเกษตร) -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้

ต่าง ๆ เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  
ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร งานส่ ง เสริม
การเกษตร  

10,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม  
การเกษตร 

            

100 โครงการจดัซื้อวัสดุก่อสรา้ง 
(กองส่งเสริมการเกษตร) 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่
เกี่ยวข้องกับการใช้งานต่างๆ ในส่วนส่งเสริม
การเกษตร เช่น สว่าน น๊อต ตะปู ลวดสลิง 
ฯลฯ ตั้ งจ่ ายจากเ งินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  
 

10,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม  
การเกษตร 

            

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการเมืองและบริหาร 
4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

หล่อลื่น (กองส่งเสริมการเกษตร) 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเช้ือเพลิงของเครื่อง
ตัดหญ้า เครื่องสูบน้ า เช่นน้ ามันเบนซิน 
น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริม
การเกษตร  
 

30,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม  
การเกษตร 

            

102 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
(วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) 
(กองส่งเสริมการเกษตร) 

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

10,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 62 

ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร  
 

103 โครงการจดัซื้อวัสดุวิทยาศาสตรห์รือ
การแพทย์ (กองส่งเสริมการเกษตร) 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชุดตรวจสอบ
คุณภาพดิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริม
การเกษตร  
 
 

10,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการเมืองและบริหาร 
4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

(กองส่งเสริมการเกษตร) 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
การเกษตรต่างๆ เพื่อใช้ในงานของกอง
ส่งเสริมการเกษตร อาทิ วัสดุเพาะช า 
พันธุ์พืช อาหารสัตว์ อุปกรณ์ขยายพันธุ์
พืช สปริงเกอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร  

100,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

105 โครงการจดัซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์
(กองส่งเสริมการเกษตร) 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์  
แผ่นดิสก์ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริม
การเกษตร  

20,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

106 โครงการจดัซื้อวัสดุอื่นๆ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ไม่เข้าลักษณะ 5,000 อบต.      กองส่งเสริม             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 63 

(กองส่งเสริมการเกษตร) วัสดุหมวดอื่นๆ  เพ่ือใช้งานในส่วนส่งเสริม
การเกษตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานการเกษตร งานส่ ง เสริ ม
การเกษตร  
 

หินเหล็กไฟ การเกษตร 

 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการเมืองและบริหาร 
4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

(กองส่งเสริมการเกษตร) 
-เ พื่ อ เ ป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ กี่ ย ว กั บ ร ะ บ บ
อินเตอร์เน็ต การติดตั้งและค่าบริการ
ระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
รวมทั้งการจัดท าระบบเครือข่ายภายใน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  
 

10,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

108 โครงการจดัซื้อตู้เก็บเอกสาร -เพื่อจ่ายเป็นโครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  
 

15,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

109 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 
( วงเงินเกิน 5,000 บาท ) 
(กองส่งเสริมการเกษตร) 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุ งรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่มีวงเงิน
เกินกว่า 5,000 บาท เช่น เครื่องสูบน้ า 
เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แ ผ น ง า น ก า ร เ ก ษต ร  ง า น ส่ ง เ ส ริ ม
การเกษตร  

10,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 64 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการเมืองและบริหาร 
4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

ในแปลงสาธิตฯ   
-เพื่อจ่ายในโครงการถมถนนและเกรดบด
อัด ถนนในแปลงสาธิตฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
 งานส่งเสริมการเกษตร  
 

150,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

111 โครงการจดัซื้อกรวยยางจราจร   -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกรวยยางจราจร  
ขนาดสูง 80 เซนติเมตร ตั้งไว้15,000บาท   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา   งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

15,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

112 โครงการจดัซื้อตู้เก็บเอกสาร 
 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหลก็เก็บเอกสาร 
จ านวน 2 ตู้   ตั้ งจ่ ายจากเ งินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โ ย ธ า  ง า น บ ริ ห า ร ทั่ ว ไ ป เ กี่ ย ว กั บ
อุตสาหกรรมและการโยธา        
 
 
  

14,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการเมืองและบริหาร 
4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้การปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 65 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

ครุภณัฑ์(ท่ีมีวงเงินเกินกว่า5,000บาท ) 
( กองช่าง ) 
 
 
 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โ ค ร ง ส ร้ า ง ขอ งครุ ภั ณ ฑ์ ขน า ด ให ญ่  
( ที่มีวงเงินเกินกว่า 5 ,000 บาท ) เช่น   
เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น  ตั้งจ่าย
จากเ งินรายได้   ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
   

50,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

114 โครงการค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 
( กองช่าง) 

(1)  ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 
- ค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์เขต
ควบคุมอาคาร หน้า 118 
-ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายช่ือซอยถนนใน
หมู่บ้าน หน้า 117 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
 
 
 

90,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการเมืองและบริหาร 
4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

ซ่อมแซมครภุณัฑ์  เพื่อให้สามารถใช้
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

60,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 66 

งานได้ตามปกติ(วงเงินไมเ่กิน 5,000
บาท)  (กองช่าง)  

(วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)  เช่น รถยนต์
ส่วนกลาง  ยี่ห้อมิตซูบิชิ  เลขทะเบียน กง 
6152 , รถกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้อฮีโน่ เลข
ทะเบียน81- 0331  เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์  
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
ก า ร โ ย ธ า  ง า น บ ริ ห า ร ทั่ ว ไ ป เ กี่ ย ว กั บ
อุตสาหกรรมและการโยธา  
 

116 โครงการจดัซื้อวัสดุส านักงาน 
(กองช่าง) 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น 
กระดาษ ปากกา ดินสอ  แฟ้ม น้ ายาลบค าผิด 
ลวดเสียบกระดาษ  กระดาษคาร์บอน ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและกาโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   
 
 

39,116 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการเมืองและบริหาร 
4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

ขนส่ง (กองช่าง) 
 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ ง    เ ช่น  ยางนอก  ยางใน  
แบตเตอรี่ ฯลฯ   ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง
ของกองช่าง  ตั้ งจ่ายจากเ งินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โ ย ธ า  ง า น บ ริ ห า ร ทั่ ว ไ ป เ กี่ ย ว กั บ

50,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 67 

อุตสาหกรรมและการโยธา    
 

118 โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น ( กองช่าง ) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น   ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง
ของกองช่าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

100,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

   
 
 
 

               

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการเมืองและบริหาร 
4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

( กองช่าง ) 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์    
เช่นแผ่นดิสก์โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับคอมพิวเตอร์   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา   

18,000 อบต.       
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

120 โครงการจดัซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ
( กองช่าง) 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟ  สายไฟ   
และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้า
รายทางสาธารณะภายในต าบล   ภายใน

100,000 อบต.       
หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 68 

ส านักงาน อบต.  และรอบบริเวณ อบต.  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 

121 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ 2 ช้ัน   
หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง 
 

เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า ง าน ก่ อ ส ร้ า ง อ า ค า ร
เอนกประสงค์ 2 ช้ัน  หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง   
ต าบลหินเหล็กไฟ ขนาดกว้าง  10.00 เมตร  
ยาว 10.00 เมตร  จ านวน 1 หลัง  ตั้งจ่าย
จาก เ งิ น ร าย ไ ด้   ป ร ากฏ ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน   

1,600,000 อบต.      
 หินเหล็กไฟ 

กองช่าง             

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการเมืองและบริหาร 
4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
122 โครงการค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ -เพื่อจ่ายเป็นค่า  

-  ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 
- ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร 
-  ค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์
ก าหนดการช าระภาษี 
-  ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ 
-  ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
ทดแทนในต าแหน่งว่าง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 

200,000 อบต.       
หินเหล็กไฟ 

กองคลัง             

123 โครงการค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ์(ท่ีมีวงเงินไมเ่กิน5,000 บาท ) 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุ งรักษาซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

60,000 อบต.       
หินเหล็กไฟ 

กองคลัง             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 69 

เช่น รถยนต์ส่วนกลาง เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง  
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการเมืองและบริหาร 
4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

124 โครงการจดัซื้อวัสดุส านักงาน -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน
ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกาดินสอ 
ส มุ ด บั ญ ชี แ ล ะ แ บ บ พิ ม พ์ ต่ า ง ๆ 
ใบเสร็จรับเงินประเภทต่างๆ เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  
 

70,000 อบต.       
หินเหล็กไฟ 

กองคลัง             

125 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ต
การ์ดและค่าสื่อสารอ่ืนๆ เช่น ค่าสาย
เคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม 
เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร 
งานคลัง  
 
 

30,000 อบต.       
หินเหล็กไฟ 

กองคลัง             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 70 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการเมืองและบริหาร 
4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

126 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร -เพื่ อจ่ าย เป็นค่ าจัดซื้ อตู้ เหล็ก เก็บ
เอกสารชนิดสองบาน จ านวน ๕ หลัง  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  
 

30,000. อบต.      
 หินเหล็กไฟ 

กองคลัง             

127 โครงการต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
(กองคลัง) 

-เพื่ อ จ่ า ย เป็นค่ าป รับปรุ ง กั้ น ห้อ ง
ปฏิบัติงานกองคลังและห้องเก็บเอกสาร
ทางการเงิน  ตั้ งจ่ ายจากเ งินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ ว ไป  
งานบริหารงานคลัง  
 

150,000 อบต.       
หินเหล็กไฟ 

กองคลัง             

128 โครงการจดัซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบ็ตเตอรี่ 
ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ ส าหรับรถยนต์
ส่วนกลางของกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง  
 

30,000 อบต.       
หินเหล็กไฟ 

กองคลัง             

 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 71 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการเมืองและบริหาร 
4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

หล่อลื่น 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันเช้ือเพลิงและ
หล่อลื่น ส าหรับรถยนต์ส่วนกลางของกอง
คลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร 
งานคลัง 
  

60,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองคลัง             

130 โครงการจดัซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น แผ่นดิสก์โปรแกรม และอื่น ๆ ที่
เกี่ ย วข้ องกับคอมพิ ว เตอร์  แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองคลัง             

 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการเมืองและบริหาร 
4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 72 

ที ่ ด าเนินการ ด าเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
131 โครงการค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ -เพื่อจ่ายเป็นค่า (1)  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ

หนังสือ เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติหรือ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
(2)  ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าบริการ  และ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
(3)  ค่า เช่าทรัพย์สินในการจัดงานและ
กิจกรรมต่าง ๆ ด้านสาธารณสุข  เช่น เต็นท์ 
, โต๊ะ,  เก้าอี้  ฯลฯ 
(4)  ค่าโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสารของ 
อบต.ทางวิทยุ , โทรทัศน์ ,โรงมหรสพ หรือ
สิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น 
(5) ค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์  แผ่น
พับต่างๆ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เช่น ภาพพิมพ์  สื่ อสิ่ งพิมพ์  ป้ายไวนิล 
พลาสติก PVC เอกสารแผ่นพับ  ฯลฯ   

(6)  ค่าจ้างเหมาบริการก าจัดขยะมูลฝอย  

และสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ 

(7)   ค่าใ ช้จ่ายในการด า เนินคดีตามค า
พิพากษา 

700,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการเมืองและบริหาร 
4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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)  ค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น  อัดภาพ  
ขยายภาพ  จัดท าสื่อโฆษณาและเผยแพร่  

               



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 73 

ตลอดจนติดตั้งอุปกรณ์ส านักงานต่าง ๆ 
ฯลฯ 

(9)  ค่าจ้างเหมาขุดดินฝังกลบขยะมูลฝอย  
หรื อก า รด า เ นิ นก าร ใด  ๆ   ในด้ า น                
การก าจัดขยะมูลฝอย 

 (10) ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เช่น การ
ส ารวจรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม   
ต่าง ๆ ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข   
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการเมืองและบริหาร 
4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

132 โครงการค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

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

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   

90,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สาธารณสุข
ฯ 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 74 

133 โครงการจดัซื้อวัสดุส านักงาน   -เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ 
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  น้ าดื่ม   
ตะแกรงวางเอกสาร  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   

40,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สาธารณสุข
ฯ 

            

134 โครงการวสัดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์     

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ยา                  
ชุดท าแผลถุงมือ น้ ายาต่าง ๆ หูฟังเปล
หามคนไข้ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิด
พก พา  ฯ ลฯ ตั้ ง จ่ า ย จ า ก เ งิ น ร าย ไ ด้   
ป ร า ก ฏ ใ น แ ผ น ง า น ส า ธ า ร ณ สุ ข   

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  

10,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สาธารณสุข
ฯ 

            

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการเมืองและบริหาร 
4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
135 โครงการจดัซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  

เช่น แผ่นดิสก์  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   
 

15,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

136 ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม 
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์  ส าหรับท่ีท าการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ตั้งจ่ายจาก

15,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 75 

เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการเมืองและบริหาร 
4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

ครุภณัฑ์ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000บาท)   

-เพื่อเป็นค่าบ ารุ งรักษาและปรับปรุ ง
ครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า  5,000.-บาท)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข   

200,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

138 โครงการจดัซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  -เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  
เช่น มีด  แปรง  ไม้กวาด  สบู่  ผงซักฟอก  
ถุงด าใส่ขยะ  ถุงแดงใส่ขยะ  ฯลฯ  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน  

10,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

139 โครงการจดัซื้อวัสดุก่อสรา้ง -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง   เช่น 

ค้อน จอบ เสียม คีม ชะแลง   ตะปู สี 
5,000 อบต.      

หินเหล็กไฟ 
กอง 
สาธารณสุขฯ 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 76 

และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน   
 

 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการเมืองและบริหาร 
4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

ขนส่ง 
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอะไหล่ รถยนต์เก็บขยะ   
เช่น   ยาง   แบตเตอรี่   ไขควง   คีมหรือ
กุญแจต่าง ๆ  ฯลฯ   ตั้ งจ่ายจากเงิน
รายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน  
 

80,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

141 โครงการจดัซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื่น    

-เพื่ อจ่ าย เป็นค่าน้ ามันเ ช้ือ เพลิ งและ
น้ ามันหล่อลื่นของรถยนต์เก็บขยะ เครื่อง
พ่นหมอกควัน  เครื่องพ่นฝอยละออง
ละเอียด ( ULV)รถจักรยานยนต์  เครื่อง
ตัดหญ้า  เช่น น้ ามันดีเซล  น้ ามันเบนซิน  
น้ ามันเครื่อง  แก๊สหรือก๊าซ  ฯลฯ  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน  
 
 

900,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 77 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการเมืองและบริหาร 
4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
142 โครงการจดัซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรองเท้า ถุงมือ เสื้อ เสื้อ

กั นฝน  กา ง เกง  ผ้ า   เ ครื่ อ ง แบบ  ฯลฯ                  
เพื่ อ ใ ช้ส าหรับงานด้ านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
 

30,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

143 โครงการจดัซื้อวัสดุอื่นๆ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
 
 
 
 
 
 
 

250,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการเมืองและบริหาร 
4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 78 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
144 โครงการค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ -เพื่อจ่ายเป็นค่า(1) ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  

- ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศนูย์พัฒนา
เด็กเล็ก หน้าท่ี 55 
- ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารหน้าท่ี 126 
- ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข้อมลูต่าง ๆ เช่น 
แผ่นพับป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าท่ี 127 
-ค่าจ้างเหมาท าเต็นท์ส าหรับใช้ในงานราชการ 
หน้าท่ี 127 
-ค่าจ้างเหมาจดัท าโตะ๊พร้อมเกา้อี้รับประทาน
อาหารส าหรับเด็ก หน้า 51 
- ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องล้างหนา้แปรงฟัน 
และห้องล้างตัวศูนย์พัฒนาเด็กเลก็  
บ้านหนองซอ หน้าท่ี 52 
- ค่าจ้างเหมาตดิตั้งเหล็กดัดประตหูน้าต่าง 
พร้อมมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน 
หน้าท่ี 54 
- ค่าจ้างเหมาปรับปรุงพ้ืนโดยท าการปูกระเบื้อง
บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 บ้านหนองซอ หน้าท่ี 52 

650,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ  

            

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการเมืองและบริหาร 
4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  - ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ าศูนยพ์ัฒนา 
เด็กเล็กบ้านหนองเหียง หน้าที่ 55 

               



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 79 

- ค่าจ้างเหมาปรับปรุงอ่างล้างหนา้แปรงฟัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์ หน้าท่ี 55 
- ค่าจ้างเหมาปรับปรุงพ้ืนโดยท าการปูกระเบื้อง
บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านหนองซอ หน้าท่ี 52 
- ค่าจ้างเหมาก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า หน้าที่ 50 
- ค่าจ้างเหมาตดิตั้งกันสาดพร้อมปูกระเบื้อง 
บริเวณอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
หนองคร้า หน้าที่ 51 
-ค่าจ้างเหมาตดิตั้งกันสาดบรเิวณหน้าอาคาร 
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหียง หน้าที่ 50 
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ หน้าที่ 127 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารงานท่ัวไปเกีย่วกับ
การศึกษา 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการเมืองและบริหาร 
4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
145 โครงการจดัซื้อวัสดุส านักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ 

เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ปรากฏในแผนงาการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

20,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

146 โครงการค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

50,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 80 

ตามปกติ(วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ) (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) เช่น รถยนต์
ส่วนกลาง ยี่ห้อเชฟโรเลต เลขทะเบียน 
บพ 3056 ,ยี่ห้อ มิตซูบิชิ เลขทะเบียน กข 
1 2 9 5  ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์ 
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

147 โครงการจดัซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องใช้ต่าง ๆ 
เช่น ไม้กวาด จาน ชามช้อน แก้วน้ า 
ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
 

20,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษา ฯ 

            

 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการเมืองและบริหาร 
4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

ขนส่ง 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง 
ยี่ห้อ มิตซูบิชิ เลขทะเบียน กข 1295 เช่น
ยาง แบตเตอรี่ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
 

20,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

149 โครงการจดัซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื่น 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงของรถยนต์
ส่วนกลาง ยี่ห้อเชฟโรเลต เลขทะเบียน 
บพ 3056 ,ยี่ห้อมิตซูบิชิ เลขทะเบียน  

40,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 81 

กข 1295เช่นน้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง
ฯลฯตั้ งจ่ายจากเ งินรายได้ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา  
 

150 โครงการจดัซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ - เพื่ อ จ่ า ย เ ป็ นค่ า จั ดซื้ อหมึ ก เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ แผ่นดิสก์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
 

20,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษา ฯ 

            

 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการเมืองและบริหาร 
4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
151 โครงการจดัซื้อวัสดุก่อสรา้ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ 

เช่น แปรงทาสี สีน้ ามัน ไม้  เสื่อน้ ามัน ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานบริ หารทั่ ว ไป เกี่ ย วกั บ
การศึกษา  
 

20,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

152 โครงการจดัซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า เป็นต้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

5,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

153 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ 25,000 อบต.      กอง             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 82 

อินเตอร์เน็ตการติดตั้งและค่าบริการระบบ
การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทั้ง
การจัดท าระบบเครือข่ายภายในตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

หินเหล็กไฟ การศึกษาฯ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการเมืองและบริหาร 
4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

ครุภณัฑ์ (รายจา่ยเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 
5,000บาท) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  เ ช่น 
เครื่องจักรกลยานพาหนะเป็นต้น ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา  

40,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
การศึกษาฯ 

      
 

      

155 โครงการค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
ที่มีวงเงินไม่เกินห้าพันบาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ที่มี วงเ งินไม่ เกินห้าพันบาท เช่นเครื่อง
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์ เ อ ก ส า ร
เครื่องปรับอากาศ  ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์ 

60,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            

156 โครงการจดัซื้อวัสดุส านักงาน -เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
เช่นกระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  หมึก
เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ     ตั้งจ่ายจาก 

30,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 83 

เ งิ นร าย ได้  ปร ากฏ ในแผนงานสั งคม
สงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์ 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการเมืองและบริหาร 
4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

และขนส่ง 
 
 
 
 
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่ าวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง 
ส าหรับรถตู้ทะเบียน นข 2343ประจวบคีรีขันธ์ 
ส่วนกลางกองสวัสดิการและสังคม ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ  สังคมสงเคราะห์  
 

50,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            

158 โครงการจดัซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
แผ่นดิสก์โปรแกรม หมึกเครื่องพิมพ์ และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปร ากฏ ในแผนงานสั งคมสง เคร าะห์  ง าน
บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์  
 

15,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวสัดิการฯ 

            

159 โครงการจดัซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื่น 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเ ช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
ส าหรับรถยนต์ส่วนกลางกองสวัสดิการและสังคม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งาบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ 
  

80,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            

 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 84 

 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการเมืองและบริหาร 
4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

เผยแพร ่
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ในงานโฆษณาและ
เผยแพร่  เช่น  แผ่นป้ายโฆษณากระดาษ
เขียนโปสเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
 

5,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            

161 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ
อินเตอร์เน็ต การติดตั้งและค่าบริการ
ระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
รวมทั้งการจัดท าระบบเครือข่ายภายใน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์  งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   
 
 
 
 
 

30,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            

 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการเมืองและบริหาร 
4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 85 

162 โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (ขนาด
จอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)ราคา 23,000 บาท 
เพื่อใช้ส าหรับงานบริหารงานและปฏิบัติงาน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์  งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   
 

23,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            

163 โครงการค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
(ท่ีมีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ) 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
(วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ได้แก่ รถยนต์
ส่ วนกลาง  ยี่ ห้ อมาสด้ า  เลขทะเบี ยน 
 กข 7462 เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องพิมพ์ส าเนาเครื่องปรับอากาศ 
เครื่องโทรศัพท์  ตู้ โต๊ะ  ฯลฯตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
 
 

50,000    อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการเมืองและบริหาร 
4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

164 โครงการจดัซื้อวัสดุส านักงาน -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานที่
จ าเป็นในการใช้งานส านักงานต่าง ๆ เช่น 
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ าดื่ม  ธง
ชาติ ธงสัญลักษณ์ วารสาร หนังสือพิมพ์ 

300,000    อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 86 

นิตยสารรายสัปดาห์/รายเดือนหนังสือ
ท้องถิ่นไทย และหนังสือทางวิชาการ ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป  
 

165 โครงการจดัซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว -เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น 
แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ ายาขัดพื้น 
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป  
 

30,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

166 โครงการจดัซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง 
ยี่ห้อมาสด้า เลขทะเบียน กข 7462 เช่น 
ยาง แบตเตอรี่ ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป 

30,000   อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการเมืองและบริหาร 
4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

หล่อลื่น 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงของรถยนต์
ส่วนกลาง ยี่ห้อ มาสด้า เลขทะเบียน กข 
7462 เ ช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดี เซล 
น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป 

150,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

168 โครงการจดัซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 45,000 อบต.      ส านักปลดั             
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เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

หินเหล็กไฟ 

169 โครงการจดัซื้อวัสดุอื่นๆ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายค่าวัสดุ เ ช่น แปรง สี 
พู่กัน ตะปู น๊อต ก๊อกน้ า กุญแจ หรือ
อุปกรณ์เครื่องมือช่าง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 
 

15,000   อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการเมืองและบริหาร 
4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
170 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ

อินเตอร์เน็ตการติดตั้งและค่าบริการระบบ
การเ ช่ือมต่ออินเตอร์ เน็ตความเร็วสูง 
รวมทั้งการจัดท าระบบเครือข่ายภายใน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 
 

30,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

171 โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้คส าหรับงานประมวลผล 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้คส าหรับงานประมวลผล* ราคา 
21,000 บาทจ านวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียด 
ดังนี ้

21,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             
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- มีหน่วยประเมินผลกลาง ( CPU ) จ านวน 
1 หน่วย โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการเมืองและบริหาร 
4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
172 โครงการค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป  งานบริหารทั่วไป) 
 

5,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

            

173 โครงการค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
(ท่ีมีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ) 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ที่มีวงเงิน
ไม่เกินห้าพันบาท  เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปรับอากาศ  เป็นต้น ตั้งจ่ายจาก 
เงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) 
 

10,000   อบต.      
หินเหล็กไฟ 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

            

174 โครงการจดัซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
แผ่นดิสก์โปรแกรม  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับคอมพิวเตอร์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน

10,000   อบต.      
หินเหล็กไฟ 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 
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บริหารทั่วไป 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการเมืองและบริหาร 
4.5 แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อบต. ให้มีประสิทธิภาพ และ เป็นธรรม 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

ทะเบียนทรัพยส์ิน 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่
ภ า ษี แ ล ะ ทะ เ บี ย น ท รั พ ย์ สิ น  ตั้ ง ไ ว้ 
1,972,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(เฉพาะค่าจ้างเหมา และวัสดุ)ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,972,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             
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ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการเมืองและบริหาร 
4.6 แนวทางการพัฒนายึดหลักการตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

176 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยร์วม
ข้อมูลข่าวสารการจดัซื้อหรือจดัจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

-เพื่อจ่ายให้ อบต.หนองพลับเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอหัวหิน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

 

4.7 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบและกระบวนการท างานให้ทันสมัย 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการเมอืงและบริหาร 
4.8 แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการ 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
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ที ่ ด าเนินการ ด าเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
177 โครงการส ารวจความพึงพอใจของ

ประชาชนผู้รับบริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาส ารวจความ 
พึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป  
 

20,000   อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

4.9 แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อบริการประชาชน 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

178 โครงการ เ ช่าพื้ นที่ เ ว๊ บ ไซด์ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็ก
ไฟ 

-เพื่อจ่าย เป็นค่าบริการพื้นที่ เว็ปไซต์ 
รายเดือน และค่าจดทะเบียนโดเมนเนม
รายปี ของเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ ว ไป  
งานบริหารทั่วไป 
 
 
 
 

65,000   อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั             

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนิน
โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั วฯและ

50,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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พระบรมราชินีนาถฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการเกษตร  
 

180 โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนิน
โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั วฯและ
พระบรมราชินีนาถฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์
แหล่งน้ าและป่าไม้ 
 
 
 
 
 
 

10,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

5.2  แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตส านึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.3 แนวทางการพัฒนาจัดระบบการจัดการน้ าเสีย และการจัดการขยะในครัวเรือน และชุมชน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

ครัวเรือน 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการ
ด าเนินงานและให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
ในการ  จัดกิจกรรมรณรงค์  การประชุม 
หรือฝึกอบรม ฯลฯ  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
 

50,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 93 

182 โครงการจดัหาถังรองรับขยะ 
 
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ   ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่ า งๆ  ที่ ไม่ เ ข้ าลั กษณะและ
ประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและ ชุมชน  งานบริหารทั่ ว ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 

250,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกัน การดูและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ โดย
ส่งเสริมด้านการให้ความรู้ การอบรมให้ประชาชนในท้องถิ่นอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

บรรเทาสาธารณภยั 
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเพิ่ม
ทักษะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้แก่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าท่ีป้องกันฯตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการ
รักษาความสงบภายใน  

50,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานป้องกัน) 

            

184 โครงการทบทวน อปพร.  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวนเพ่ือ
เพิ่มความรู้ให้แกเ่จ้าหน้าท่ี อปพร.ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความ

200,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานป้องกัน) 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 94 

สงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการ
รักษาความสงบภายใน  

185 ค่าใช้จ่าย ในการด าเนินงานของศนูย์ 
อปพร. อบต.หินเหล็กไฟ 

-เพื่อจ่ายเป็นเค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมค่อะไหล่
รถยนต์ ยี่ห้อมติซูบิซิ เลขทะเบยีน บค 8051 
และรถกูภ้ัยเคลื่อนที่เร็ว ค่าซื้อวสัดุประจ าศูนย์ 
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  

130,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานป้องกัน) 

            

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกัน การดูและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ โดย
ส่งเสริมด้านการให้ความรู้ การอบรมให้ประชาชนในท้องถิ่นอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

ประจ าศูนย์ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 3 อัตรา 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปฏบิัติงาน
อันเป็นประโยชน์ประจ าศูนย์  อปพร.
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน  

324,000   อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานป้องกัน) 

            

187 โครงการประชาสมัพันธ์งานป้องกัน -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 ของงานป้องกันตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารทั่ ว ไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

60,000   อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานป้องกัน) 

            

188 โครงการฝึกอบรม อปพร.รุ่นที่ 2 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
 อปพร. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน

200,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานป้องกัน) 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 95 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน   
 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกัน การดูและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ โดย
ส่งเสริมด้านการให้ความรู้ การอบรมให้ประชาชนในท้องถิ่นอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน  
 

50,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานป้องกัน) 

            

190 โครงการจดัซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถน้ า
เอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน -
1358 และรถน้ าเอนกประสงค์คันสีส้ม 
เพื่ อ ช่วยในการแจกจ่ ายน้ า ให้แก่
ประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลน
น้ า รวมทั้งไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นในต าบล
หินเหล็กไฟ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน 
 

270,000   อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานป้องกัน) 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 96 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกัน การดูและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ โดย
ส่งเสริมด้านการให้ความรู้ การอบรมให้ประชาชนในท้องถิ่นอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

191 โครงการจดัซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 
จ านวน 20 ชุด 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ
เครื่องแต่งกาย ใช้ปฏิบัติงานส านักงาน
และปฏิบัติงานนอกสนาม ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน 
 

100,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานป้องกัน) 

            

192 โครงการจดัซื้อวัสดุส านักงาน -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานที่
จ าเป็นในการใช้งานส านักงานต่าง ๆ เช่น 
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ าดื่ม  ธง
ชาติ ธงสัญลักษณ์ วารสาร หนังสือพิมพ์ 
นิตยสารรายสัปดาห์/รายเดือน หนังสือ
ท้องถิ่นไทย และหนังสือทางวิชาการ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 
 

30,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานป้องกัน) 

            

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกัน การดูและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ โดย
ส่งเสริมด้านการให้ความรู้ การอบรมให้ประชาชนในท้องถิ่นอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 97 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
193 โครงการจดัซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 

เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน 
 

15,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานป้องกัน) 

            

194 โครงการจดัซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

-เพื่ อ จ่ า ย เป็ นค่ า จั ดซื้ อ วั สดุ อุ ปกรณ์
ยานพาหนะและขนส่ง ยี่ห้อมิตซูบิซิ เลข
ทะเบียน บค 8051 และรถกู้ภัยเคลื่อนที่
เร็ว เช่น ยาง แบตเตอรี่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารทั่ ว ไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
 
 
 
 

30,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานป้องกัน) 

            

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกัน การดูและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ โดย
ส่งเสริมด้านการให้ความรู้ การอบรมให้ประชาชนในท้องถิ่นอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
195 โครงการจดัซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สายอากาศหรือเสา
25,000   อบต.      

หินเหล็กไฟ 
ส านักปลดั 

(งานป้องกัน) 
            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 98 

อากาศส าหรับวิทยุ เครื่องสัญญาณเตือน
ภัยฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายในงาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน  
 

196 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตทุาง
ถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ  เช่น  
เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดตั้งจุดบริการ/
จุ ดตรวจร่ วม ในการป้ องกั นและลด
อุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่  
และเทศกาลปีใหม่ บริเวณ สี่แยกบายพาส
ต าบลหินเหล็กไฟ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 
 
 

50,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานป้องกัน) 

            

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกัน การดูและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ โดย
ส่งเสริมด้านการให้ความรู้ การอบรมให้ประชาชนในท้องถิ่นอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

และไฟป่า ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนน้ าและ ไฟป่า เป็นค่า
น้ ามัน ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม ค่าอะไหล่ 
รถน้ าอเนกประสงค์ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

180,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานป้องกัน) 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 99 

ระงับอัคคีภัย 
 

198 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง
อัคคีภัยในสถานศึกษา 

-เพื่ อ เป็นค่ า ใ ช้จ่ าย ในการ ในการจั ด
ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยให้กับเด็ก
นักเรียนในพ้ืนท่ีต าบลหินเหล็กไฟ  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย  
 
 
 
 

70,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานป้องกัน) 

            

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

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

ครุภัณฑ์ (วงเงินไม่เกิน 5,000) 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

220,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานป้องกัน) 

            

200 โครงการค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ (วงเงินเกิน 5,000) 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่เป็นค่าบ ารุงรักษารถน้ า
เอนกประสงค์ จ านวน 2 คันตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

200,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานป้องกัน) 

            



องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  
 

แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2559 บัญชีโครงการและกิจกรรม  :  หน้า 100 

201 โครงการจัดซื้อวัสดุดับเพลิง -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ
เครื่องดับเพลิงของงานป้องกันฯตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย   

100,000 อบต.      
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลดั 
(งานป้องกัน) 

            

 


