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ส่วนที่ ส่วนที่ 11  
บทน ำบทน ำ  

 
   แผนพัฒนำ  เป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การบริหารขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนพัฒนาสามปี ที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 18 ก าหนดว่า แผนพัฒนาสามปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับระเบียบ ว่าด้วยการ
ประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 
   

  แผนพัฒนาสามปี จะมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการพัฒนา ดังนั้น ในการจัดท าโครงการให้ค านึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ โดยค านึงถึงสถานการณ์คลัง
ของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ ทั้งนี้  เพ่ือให้การพัฒนาแผนสามปี เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ใกล้เคียงความจริงและในการจัดท าโครงการได้มีการจัดล าดับความส าคัญ ความ
เร่งด่วนของโครงการ กล่าวคือ โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและมีความจ าเป็นเร่งด่วนมาก
ต้องน าไปปฏิบัติก่อน โดยได้แยกประเภทของโครงการออกเป็น 3 ประเภทคือ 

(1)   โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

(2)   โครงการที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการตามที่มีระเบียบ
กฎหมายก าหนดไว้ 

(3) โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน  รวมทั้งโครงการ
ประสานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ให้ค านึงถึงหลักการบูรณาการโครงการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันและระหว่าง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานอ่ืน ๆ กล่าวคือ โครงการที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันและสามารถจัดกิจกรรม
สนับสนุนซึ่งกันและกันได้หรือโครงการลักษณะประเภทเดียวกันที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในเขตติดต่อกันหากสามารถจัดท า
โครงการพร้อมกัน ซึ่งสามารถประสานรูปแบบหรืองบประมาณให้มีลักษณะสอดคล้องต่อเนื่องกันแล้ว ก็ท าการ
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ประสานและบูรณาการโครงการ เพ่ือลดความซ้ าซ้อน ประหยัดงบประมาณ และท าให้ประชาชนได้รั บประโยชน์
ร่วมกันได้มากยิ่งข้ึน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี โดย 

(1)  ให้สนับสนุนให้มีการจัดท าแผนชุมชนให้เกิดขึ้นในทุกพ้ืนที่  โดยการให้ค าแนะน าในการจัดท าให้
ความช่วยเหลือทางวิชาการ สนับสนุนข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนชุมชน สนับสนุนการจัดเวทีประชาคม และพิจารณาน า
โครงการ/กิจกรรมที่ต้องด าเนินการร่วมกับชุมชนหรือ โครงการ/ กิจกรรมที่เกินขีดความสามารถของชุมชนมาบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาสามปี  

(2) ให้พิจารณาน าโครงการ/ กิจกรรมที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนจากการจัดเวทีประชาคม
ท้องถิ่นมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี ทั้งนี้เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนา 
เพ่ือเป็นจุดเชื่อมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่ง
จะน าไปสู่ความเห็นพ้องต้องกันและการท างานร่วมกันของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในพ้ืนที่เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจแห่ง
รัฐ  ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นกระบวนการส าคัญที่ต้องด าเนินการและต้องมีประชาชนเข้าร่วม
ทุกครั้งและมีการจัดท าบันทึกรายงานการประชุม เพ่ือเป็นการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการท าง านของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภายหลัง 

 

2. วัตถปุระสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี      

1)  เพ่ือแสดงจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีว่าเป็นอย่างไร ทั้งนี้ให้สอดคล้องและสามารถ
สนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2)  เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และการจัดท า
งบประมาณประจ าปี 
 3)  เพ่ือเป็นเอกสารแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามองค์ประกอบของแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

4)  เพ่ือเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง  ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจ าปี และน าไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีเม่ือได้รับงบประมาณ 

 

3. ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี(พ.ศ.2558-2560) 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       พ.ศ.
2548  ข้อ 17  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
 1)   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งสอดคล้องกับ
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ปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูล
ในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 2)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปัญหาความ
ต้องการ  และข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 3)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี  เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 4)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี  ที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
พิจารณาแล้ว เสนอขอรับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 
 5) เมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปีแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  
 (แผนพัฒนาสามปีให้จัดท าและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจ าปี)  
 และข้อ  6  การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการ
ประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งแผนพัฒนาสาม
ปี  ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ เพ่ือพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาสามปีของ        
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่ามีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดหรือไม่  และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  พร้อมทั้งคัดเลือก
โครงการที่ประสงค์จะด าเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  หรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  เสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาสามปีระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด
พิจารณาตามล าดับ 

4. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 

  1.แผนพัฒนาสามปีมีรายละเอียดของแผนงาน / โครงการ ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนจึงท าให้การพัฒนา
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครอบคลุม    ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟสามารถวางแผนการพัฒนาแบบ
ก้าวหน้ามีทิศทางที่แน่นอนและต่อเนื่องเป็นรูปธรรมซึ่งประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย 
  2.เพ่ือเป็นตัวก าหนดกรอบทิศทางน าไปสู่การแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
  3.เพ่ีอเป็นกรอบการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
  4.เพ่ือแสดงให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟที่ชัดเจน  และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงในการด าเนินการและเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่  3 

 
สรุปผลการพฒันาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
สรุปสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมาผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา  

 

3.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
 

   ในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนาต าบล และน าไปสู่การพัฒนาต าบลให้เจริญยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟได้พัฒนาต าบล       
ตามยุทธศาสตร์ในการจัดท าโครงการต่างๆ ในปีที่ผ่านมา ดังนี้ 
  

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ  SWOT ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ในภาพรวมภายในต าบล 
จุดแข็ง (S : Strength) จุดอ่อน (W : Weakness) 

1. ความได้เปรียบด้านที่ตั้งชุมชน  เนื่องจาก
เป็นชุมชนขยายที่อยู่กันเป็นกลุ่ม  ตาม
เส้นทางคมนาคมหลักท าให้สะดวกต่อการ
ติดต่อสื่อสารและการพัฒนา 

2. ความได้เปรียบของการคมนาคม  เนื่องจาก
เส้นทางคมนาคมติดต่อกับหลายพ้ืนที่และ
หลายต าบลที่สะดวกสบาย 

3. มีการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ใน
องค์กร 

4. มีการประสานงานภายในและภายนอก
องค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1. เส้นทางคมนาคมหลักซึ่งมิได้อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลมี
สภาพช ารุด เสียหาย  ท าให้การเดินทางของ
ประชาชนไม่สะดวกเท่าท่ีควร 

2. ขาดระบบการจัดการด้านการกักเก็บน้ าไว้
ใช้เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง 

3. ขาดตลาดรองรับผลผลิตของชุมชน หรือ
ผู้ค้ารายย่อย 

4. ขาดแคลนแหล่งน้ าดินเ พ่ือจัดท าระบบ
ประปาเ พ่ือการอุปโภค บริ โภคในทาง
หมู่บ้าน 

 
โอกาส  (O : Opportunity) อุปสรรค  (T : Threat) 

1. สภาพพ้ืนที่เหมาะแก่การพัฒนาและส่งเสริม
ด้านการเกษตร 

2. เส้นทางการคมนาคมอยู่ ใกล้ตัวอ าเภอ
สามารถส่ ง เสริมอาชีพเสริมรายได้ ให้

1. นโยบายของรัฐบาลปรับเปลี่ยนตลอดเวลา
ไม่สามารถตอบสนองตามนโยบายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ภาวะเศรษฐกิจมีการชะลอตัวท าให้การ
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ประชาชนได ้
3. นโยบายสนับสนุนของรัฐบาล ในเรื่องการ

ส่ ง เสริ มอาชี พและ เสริ ม ราย ได้ ให้ แก่
ประชาชน 

4. อยู่ใกล้เมืองหลักซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวท าให้
สามารถพัฒนาชุมชนได้รวดเร็ว 

5. การบริหารกิจการงานพัฒนาท้องถิ่นเป็น
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

 

จ าหน่ายสินค้าไม่คล่องตัว 
3. ขาดการเชื่อมโยงระหว่างองค์กรในการ

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
4. ราคาสินค้าทางการเกษตรไม่แน่นอนโดย

ส่วนใหญ่มีราคาค่อนข้างต่ า 
5. การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรยัง

เป็นไปได้ล าบาก 
           6.  ประชาชนขาดการเรียนรู้และความเข้าใจใน
การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นกว่าที่ควร 

  

3.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

 ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในปี 2556 
 ในปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ได้ด าเนินการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ที่
ก าหนด ซึ่งโครงการในแผนพัฒนาที่น าไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556          
สรุปได้โดยสังเขป   ดังนี้ 
 

ชื่อแผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านคนและสังคม  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 
 



             องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)                                                ส่วนท่ี 3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา:  หน้า 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
 

 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ 
 

มีการวิจัยโดยการส ารวจความคิดเห็นของผู้มาใช้บริการ โดยแบ่งสัดส่วนไปในหมู่บ้านหรือชุมชนในเขต 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ และได้ท าการส ารวจ ณ จุดให้บริการที่ส านักงานจากผู้มาใช้บริการในสัดส่วนที่
เท่าๆกัน และเมื่อได้รับแบบสอบถามมาแล้วได้น ามาลงรหัสเพ่ือน าไปประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม 
SPSS (Statistical Package for the Social Science for Windows) เป็นโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพสูง ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ผู้ใช้โปรแกรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติประเภทต่าง ๆ   
 โดยได้แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์น ามาประมวลผลได้ทั้งหมด 383 ชุด หรือคิดเป็นร้อยละ 98.96 ของ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด 
 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการประชาชนทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
การให้บริการ   ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ   ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและด้านการมีช่องทางในการ
ให้บริการ 
 

 สรุปผลการวิจัย 
 

1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 383 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 98.96 ของขนาดกลุ่ม 
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ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 36-45 ปี มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีอาชีพเป็นเกษตรกรและมีรายได้ต่ า
กว่า 10,000 บาทต่อเดือน  

2. ช่วงเวลาที่มาใช้บริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเวลา 08:30 - 
10:00 น. 

3. บริการที่ประชาชนมาใช้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะเก่ียว 
กับเรื่องการเสียภาษีประจ าปี รองลงมาได้แก่ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพิการ  การบริการด้านสาธารณสุข การ
บรรเทาสาธารณภัย การขอออกใบอนุญาตประกอบการ การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารการแจ้งปัญหาการให้บริการ 
เรื่องร้องทุกข์ และการจดทะเบียนพาณิชย์ ตามล าดับ 

4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ ที่มีต่อการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลหินเหล็กไฟ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% พบว่าผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.03) คิดเป็นร้อยละ 80.60 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถเรียงล าดับค่าคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปน้อยตามเกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกรายการ 
ได้แก่ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (X = 4.04) คิดเป็นร้อยละ 80.80 และด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ (X = 
4.03) คิดเป็นร้อยละ 80.60 ตามล าดับ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ว่า ประชาชนผู้มารับบริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต. ตั้งแต่ระดับ
มากขึ้นไป 
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ส่วนที่  4  

 
  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามป ี
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ส่วนที่ ส่วนที่ 44  
  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีในช่วงสามปี  

 

 วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 

 “การคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคครบครัน มุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 
 

 พันธกิจในการพัฒนาท้องถิ่น 

        1.)  พัฒนาแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ รวมทั้งภาชนะกักเก็บน้ ากินให้พอเพียงตลอดปี 
2.)  พัฒนาการคมนาคมและการโทรคมนาคม ให้สะดวกและทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
3.)  ช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับการฝึกอาชีพเสริม เพิ่มความรู้และเพ่ิมรายได้ 
4.)  ให้ประชาชนได้รับข่าวสารโดยทั่วถึงและรวดเร็ว 
5.)  จัดให้มีบริการสาธารณสุขอย่างเพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
6.)  สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.)  จัดให้มีการบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 
8.)  จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการรักษาความสะอาดให้เพียงพอและทันสมัย 
 
 

 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคนและสังคม 

 
1. การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มี 
    คุณภาพชีวิตที่ดี 
2. การพัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งและ 
    สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
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3.  การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4.  การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ให้มีการกระจายตัวอย่างทั่วถึง และ
เพ่ิมรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมอาชีพ ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5.  การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระบบและนอกระบบ ให้ได้มาตรฐาน
การศึกษา และสนับสนุนให้ประชาชน  ได้รับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
6.  การพัฒนาอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคนและสังคม 

 
7.  การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา และการนันทนาการ ให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 
8.  การพัฒนาสนับสนุนงบประมาณในการควบคุมโรคให้กับสถานีอนามัย
ต าบลหินเหล็กไฟ ตลอดจนการร่วมออกปฏิบัติงานกับสถานีอนามัย 
9.  การพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการ คุ้มครองเด็กและเยาวชน และการ
ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
10.  การพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข การป้องกัน ระงับควบคุม
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 
1.  การพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ และระบบข่าวสาร 
2.  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน โดยการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์  แบบชีวภาพและการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ 
3.  การพัฒนาด้านการให้ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแก้ไขปัญหา
โรคระบาด ผลผลิตทางการเกษตร 
4.  การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้
เพ่ิมข้ึนตามกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
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การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจร ไป-มา อย่าง
สะดวกรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชน ให้ได้
มาตรฐาน มั่นคงถาวร 
2.  การพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การขยายเขต
ให้บริการ ไฟฟ้า  ประปา 
3.  การพัฒนาปรับปรุง แหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและการอุปโภค -บริโภค  
และให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันอุทกภัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านการเมืองและบริหาร 

 
1.  การพัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากร และองค์กรให้
อยู่ในระดับมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ 
2.  การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
3.  การพัฒนาส่งเสริมการให้ความรู้ ด้านการเมืองแก่บุคลากร และผู้น า
ท้องถิ่นทุกรูปแบบ 
4.  การพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
5.  การพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ของ อบต. ให้มีประสิทธิภาพและเป็น
ธรรม 
6.  การพัฒนายึดหลักการตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี 
7.  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบและกระบวนการท างานให้ทันสมัย 
8.  การพัฒนาเสริมสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ประชาชน    ผู้
มารับบริการ 
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9.  การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อบริการประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
1.  การพัฒนาอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และใช้
ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
2.  การพัฒนาสร้างจิตส านึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
ทุกภาคส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
3.  การพัฒนาจัดระบบการจัดการน้ าเสีย และการจัดการขยะในครัวเรือน
และชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านส่งเสริม ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

 
     การพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกัน
การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และบรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆ โดยส่งเสริมด้านการให้ความรู้ การอบรม ให้ประชาชนในท้องถิ่น
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 

ความเชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อบต.หินเหล็กไฟ 

แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เสริมสร้างความมั่นคง
และสังคมคุณภาพตาม
วิถีภูมิปัญญาไทย 

พัฒนาด้านสังคม
การศึกษาและคุณภาพ
ชีวิต 

1.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและ
สังคม 

1.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2.  การพัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ 
3.  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4.  พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ให้มีการกระจายตัวอย่างทั่วถึง และเพ่ิม
รายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมอาชีพ ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
5.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบ ให้ได้มาตรฐานการศึกษา
และสนับสนุนให้ประชาชน ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 
6.  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7.  พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา และการนันทนาการ ให้ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 
8.  สนับสนุนงบประมาณในการควบคุมโรคให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลหินเหล็กไฟ ตลอดจนการร่วมออกปฏิบัติงานกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 
 9.  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ คุ้มครอง เด็กและเยาวชน และการให้การ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

อบต.หินเหล็กไฟ 
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10.  พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข การป้องกัน ระงับ ควบคุม
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
 

ความเชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อบต.หินเหล็กไฟ 

แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในด้าน 
การผลิต และแปรรูป 
สับประรด มะพร้าว 
และสินค้าเกษตรสู่ 
ตลาดโลก 
 

พัฒนาด้านส่งเสริม 
รายได้และการผลิต 
 
 
 
 
 

2. ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ  

 
 
 

 

1.  พัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ และระบบข่าวสาร 
2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  แบบ
ชีวภาพและการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ 
3.  พัฒนาด้านการให้ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแก้ไขปัญหาโรค
ระบาด ผลผลิตทางการเกษตร 
4.  ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เพ่ิมขึ้นตาม
กระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

อบต.หินเหล็กไฟ 
 

เสริมสร้างความโดด
เด่นบนพื้นฐาน
เอกลักษณ์ของจังหวัด 

พัฒนาเส้นทาคมนาคม 
แหล่งน้า และ 
สาธารณูปโภค 

3. ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจร ไป-มา อย่าง
สะดวกรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชน ให้ได้มาตรฐาน 
มั่นคงถาวร 
2.  พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขต
ให้บริการ ไฟฟ้า ประปา 
3.  พัฒนาปรับปรุง แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและการอุปโภค บริโภค และให้
สอดคล้องกับแผนการป้องกันอุทกภัย 
 

อบต.หินเหล็กไฟ 
 

เสริมสร้างระบบ พัฒนาระบบ 4.  ยุทธศาสตร์ด้าน 1.  พัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากร และองค์กรให้อยู่ใน อบต.หินเหล็กไฟ 
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สนับสนุนการบริหาร
เศรษฐกิจ การค้า การ
ลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและ
นานาชาติ 

บริหารงาน 
ให้มีความเป็นเลิศ 
 
 

การเมืองและบริหาร 
 
 
 
 

ระดับมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ 
2.  พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
3.  พัฒนาส่งเริมการให้ความรู้ ด้านการเมืองแก่บุคลากร และผู้น าท้องถิ่นทุก
รูปแบบ 
4.  พัฒนาปรับปรุงสถานที่การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ 
ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

 

ความเชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อบต.หินเหล็กไฟ 

แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

   

5.  พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ของ อบต. ให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
6.  ยึดหลักการตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี 
7.  ปรับปรุงโครงสร้างระบบและกระบวนการท างานให้ทันสมัย 
8.  พัฒนาเสริมสร้างความพึงพอใจและความม่ันใจให้แก่ประชาชนผู้มารับ
บริการ 
9.  พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือบริการประชาชน 

 

 

เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่
สมดุล 
 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

5.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

1.  พัฒนาอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์
ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
2.  สร้างจิตส านึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
3.  จัดระบบการจัดการน้ าเสีย และการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน 
 

อบต.หินเหล็กไฟ 
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เสริมสร้างความมั่นคง
และสังคมคุณภาพตาม
วิถีภูมิปัญญาไทย 

พัฒนาด้านสังคม
การศึกษาและคุณภาพ
ชีวิต 

6.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 

1.  ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกัน การดูแล
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ โดย
ส่งเสริมด้านการให้ความรู้ การอบรม ให้ประชาชนในท้องถิ่นอาสาสมัคร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อบต.หินเหล็กไฟ 

 
 
 

 แผนที่ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
Strategy Map 

 
การคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคครบครัน มุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

พัฒนาแหล่งน้ ากิน 
น้ าใช้ รวมทั้งภาชนะ
กักเก็บน้ ากินให้
พอเพียงตลอดปี 

วิสัยทัศน ์

พันธกิจ พัฒนาการคมนาคม
และการโทรคมนาคม  
ให้สะดวกและทั่วถึง
ทุกหมู่บ้าน 

ช่วยเหลือประชาชน
ให้ได้รับการฝึก
อาชีพเสริม เพิ่ม
ความรู้และเพิ่ม
รายได้ 

ให้ประชาชนได้รับ
ข่าวสารโดยทั่วถึงและ
รวดเร็ว 

จัดให้มีบริการ
สาธารณสุขอย่าง
เพียงพอกับความ
ต้องการของ
ประชาชน 

สร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

จัดให้มีการบริการ
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานอย่างทั่วถึง 
เช่น ไฟฟ้า  
ประปา  โทรศัพท์ 

จัดหาเครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการ
รักษาความสะอาด
ให้เพียงพอและ
ทันสมัย 

 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและ

สังคม 

แนวทางการพัฒนา 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาด้าน
การเมืองและบริหาร 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้านส่งเสริม 
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

1. การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  2. การพัฒนา
ศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งและ
สามารถพ่ึงพาตนเองได ้  3.การพัฒนาการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด4.  การพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจชุมชน ให้มีการกระจายตัวอย่างทัว่ถึง และ

1.  การพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ และระบบ
ข่าวสาร 

2.  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตร
แบบยั่งยืน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  แบบชีวภาพและ
การเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ 

3.  การพัฒนาด้านการให้ความรู้ การถ่ายทอด

1.  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ใน
การสัญจร ไป-มา อย่างสะดวกรวดเร็ว และ
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชน ให้ได้
มาตรฐาน มั่นคงถาวร 
2.  การพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  การขยายเขตให้บริการ ไฟฟ้า  

1.การพัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของ
บุคลากร และองค์กรให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่มี
ประสิทธิภาพ 
2.การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 
3.การพัฒนาส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการเมืองแก่

1.  การพัฒนาอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่ 
2.  การพัฒนาสร้างจิตส านึก และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
3.  การพัฒนาจัดระบบการจัดการน้ าเสีย และการ

การพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขป้องกันการดูแลรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน และบรรเทาสาธารณภัยตา่งๆ โดย
ส่งเสริมด้านการให้ความรู้ การอบรม ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แบบ ยท.
02 



 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่  5  

 
การน าแผนพฒันาสามปไีปสู่การปฏิบัติ 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 55  
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติการน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ  

 

การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่ต้อง
ด าเนินการต่อเนื่องจากขั้นตอนการอนุมัติแผน กล่าวคือ เมื่อผู้บริหารได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา  รวมถึง
ได้รับงบประมาณด าเนินการแล้ว   ต้องมีการน าแผนพัฒนานั้นลงไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการ
พัฒนา   และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาที่ได้ก าหนดไว้  และใช้แผนพัฒนา
สามปี  เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมทั้งจัดหาแหล่งงบประมาณอ่ืน   เพ่ือให้มีการปฏิบัติ
ตามแผนงาน  โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
 

การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัต ิ

 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 จ าเป็นต้องก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสนองตอบต่อปัญหา ความ
ต้องการและศักยภาพของท้องถิ่น  รวมทั้งมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัด  
ตลอดทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และนโยบายของรัฐบาล ดั งนั้นการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  
จึงสามารถแบ่งเป็น 3 แนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
 1.องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ด าเนินการเองโดยการแปลงแนวทางหรือกลยุทธ์ไปสู่
แผนงานและโครงการในการจัดท าแผนพัฒนา  3 ปี แล้วองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุ
จดุประสงค์ของแผนงานโครงการ 
 2.การสนับสนุนให้หน่วยงานอ่ืน  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน   หรือองค์กรเอกชนเป็น            
ผู้ด าเนินงาน  ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีความพร้อมในการด าเนินงานหรือมีหน่วยงานอ่ืนมีความพร้อม
ในการด าเนินงานมากกว่า 
 3.การร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการด าเนินงาน  ในกรณีที่การ
ปฏิบัติงานจะต้องเกี่ยวพันธ์กับหลายหน่วยงานโดยด าเนินงานในรูปแบบหุ้นส่วนสหการหรือคณะท างาน / 
คณะกรรมการ 
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 4.การประสานหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนเป็นผู้จัดสรรงบประมาณและ
ด าเนินการตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  โดยผ่านคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินการ 
 
 ส านักปลัด (งานนโยบายและแผน)  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 
 

หน่วยงานด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี 

ก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี โดยการก ากับดูแลของปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  และผู้บริหารท้องถิ่น ดังนี้ 

1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. กองสาธารณสุข 
6. กองสวัสดิการและสังคม 
7. กองส่งเสริมการเกษตร 

 
 

***************************************** 
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 ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.1 บัญชีโครงการพัฒนา (ผ 01) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

 
 
 

ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    
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5.1 บัญชีโครงการพัฒนา (ผ 01) 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย        

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต        

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านคนและสังคม         

1.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ล า   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

ดับ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บาท)  (บาท) (บาท)    

1 โครงการอุดหนุนท่ีท าการ เพื่อใช้จ่ายในงานอ าเภอ ประชาชนในเขตอ าเภอหัว 50,000         ประชาชนทุกหมู่เหล่า สนง.ส่งเสริม 

  ปกครองอ าเภอหัวหิน หัวหิน (งานหัวหินร าลึก ) หินและนักท่องเที่ยวท้ังใน (งบ อบต.)         ร่วมกันเทิดพระเกียรตฯิ การปกครอง 

    ประจ าปี 2558 ประเทศและตา่งประเทศ           ส่งเสริมการท่องเที่ยวอ าเภอ ท้องถิ่น  

                 หัวหิน  หารายได้สนบัสนุน อ.หัวหิน 

                 กิจการกิ่งกาชาด อ.หัวหิน   

                     

 2 โครงการอุดหนุนท่ีท าการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดั ส่งเสริมการท่องเที่ยว 50,000         -ประชาชนมีส่วนร่วมใน สนง.ส่งเสริม 

  ปกครองอ าเภอหัวหิน งานท่องเที่ยวประจวบ จังหวัดประจวบฯ ให ้ (งบ อบต.)         การเทิดพระเกียรติฯ-ทุก การปกครอง 

    คีรีขันธ์มหัศจรรยเ์มือง นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทย           ภาคส่วนได้มสี่วนร่วมใน ท้องถิ่น  

    สามอ่าวและงาน กาชาด และชาวต่างประเทศให ้           การแสดงออกถึงศิลปะ อ.หัวหิน 

    ประจ าปี 2558 รู้จักกันอย่างแพร่หลาย           และวัฒนธรรมท าให้นักท่อง   

                 เที่ยวไดรู้้จักงานมหัศจรรย ์   



             องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)                              ส่วนท่ี 5.1  การท าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏบิัติ (ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา)    :  หน้า  2 

         เมืองสามอ่าวมากข้ึน   

             

           

           

ล า   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

ดับ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บาท)  (บาท) (บาท)    

 3 โครงการอุดหนุนท่ีท าการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดั ประชาชนในพ้ืนท่ีหมู่บ้าน/ 50,000         1.ประชาชนในพ้ืนท่ีหมู่บ้าน สนง.ส่งเสริม 

  ปกครองอ าเภอหัวหิน งานอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่  ชุมชน (งบ อบต.)         ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง การปกครอง 

    ประจ าปีงบประมาณ  2558             ได้รับการบริการจากหน่วย ท้องถิ่น  

    อ.หัวหิน จ .ประจวบฯ             บริการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที ่ อ.หัวหิน 

                 2.เป็นการแบ่งเบาภาระค่า   

                 ใช้จ่ายของประชาชนในการ   

                 มารับบริการจากภาครัฐ   

                     

 4 โครงการป้องกันและ ป้องกันการระบาดของโรค- ทั้งต าบลหินเหล็กไฟ    100,000          สัตว์เลี้ยงมสีุขภาพแข็งแรง กองส่งเสริม 

  ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าแก ่ พิษสุนัขบ้า และลดจ านวน   (งบ อบต.)         ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า การเกษตร 

  สัตว์เลี้ยงในพ้ืนที ่ สัตว์ที่เป็นพาหะของโรค                 

           

                      

 5 โครงการส่งเสริมศักยภาพ เพื่อเป็นการสนบัสนุนให ้ กลุ่มสตรีใน      30,000          กลุ่มสตรมีีบทบาทเพิ่มมาก กองสวัสดิการฯ 

  สตร ี สตรมีีความรู้ความสามารถ ต าบลหินเหล็กไฟ (งบ อบต.)         ขึ้นในการพัฒนาต าบล   

    และมสี่วนร่วมในการพัฒนา                 



             องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)                              ส่วนท่ี 5.1  การท าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏบิัติ (ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา)    :  หน้า  3 

  ในทุกด้าน         

           

           

                      

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย        

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต        

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านคนและสังคม         

1.2  แนวทางการพัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้             

ล า   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

ดับ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บาท)  (บาท) (บาท)    

 1 โครงการส่งเสริมการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ ประชาชนใน     50,000          ประชาชนมีสวสัดิการ กองสวัสดิการฯ 

  จัดสวสัดิการชุมชน จัดสวสัดิการของชุมชนเอง ต าบลหินเหล็กไฟ (งบ อบต.)         ช่วยเหลือกันเองภายใน   

                ชุมชนโดยไม่พึ่งพาภาครัฐ   

           

                      

                    

           

                   

           

           

           

           



             องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)                              ส่วนท่ี 5.1  การท าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏบิัติ (ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา)    :  หน้า  4 

           

           

           

           

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย        

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต        

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านคนและสังคม         

1.3  แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                 

ล า   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

ดับ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บาท)  (บาท) (บาท)    

 1 โครงการอุดหนุนท่ีท าการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ      50,000          สามารถขับเคลี่อนนโยบาย สนง.ส่งเสริม 

  ปกครองอ าเภอหัวหิน ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เอาชนะยาเสพติดอ าเภอ (งบ อบต.)         ส าคัญและเร่งด่วนได้อย่าง การปกครอง 

    เสพติดทั้งอ าเภอหัวหิน หัวหิน           ต่อเนี่อง และเป็นการบูรณา ท้องถิ่น  

         การท างานกับหน่วยท่ีเกี่ยว อ.หัวหิน 

         ข้องอย่างมีประสิทธิภาพ  

                     

 2 โครงการส่งเสริมและสนบั  เพื่อป้องกันและปราบปราม ทั้งต าบลหินเหล็กไฟ 50,000         ประชาชนและเยาวชน ส านักปลดั 

  สนุน การด าเนินงานของ การแพร่ระบาดของยาเสพ   (งบ อบต.)        ภายในต าบลมีความรู้เรื่อง   
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ ติดภายในต าบล            โทษและพิษภัยของยาเสพ   
  เอาชนะยาเสพติดต าบล              ติดและห่างไกลยาเสพตดิ   
 หินเหล็กไฟ          
 3 โครงการค่ายเยาวชนต้น เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงได้รับการ  กลุ่มเสี่ยงจ านวน 30 คน 105,000         ผู้ผ่านการบ าบัดสามารถใช้ ส านักปลดั 



             องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)                              ส่วนท่ี 5.1  การท าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏบิัติ (ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา)    :  หน้า  5 

  กล้าเพื่อบ าบัดฟื้นฟูและ บ าบัด  เยียวยาและฟื้นฟู   (งบอบต/จว)         ชีวิตร่วมกับสังคมได้อยา่ง (งานป้องกันฯ) 

  เยียวยากลุ่มเสี่ยงสิ่งเสพติด  กลับมาใช้ชีวิตไดต้ามปกต ิ             ปกติ   
  ในต าบลหินเหล็กไฟ                   
                      
ล า   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

ดับ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บาท)  (บาท) (บาท)    

 4 โครงการยุวชนอาสาต้าน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีภูม ิ จัดค่ายฝึกอบรมเยาวชน  50,000         เยาชนตระหนักและเห็น กองสาธารณสุขฯ 

  ภัยยาเสพตดิ คุ้มกันป้องกนัปัญหายาเสพ  จ านวน  1  ครั้ง (งบ อบต.)         ความส าคญัในการป้องกัน   

    ติดและสร้างเครือข่ายใน             และแก้ไขปญัหายาเสพติด   

  การเฝา้ระวัง         

                     

           

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย        

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต        

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านคนและสังคม         

1.4  แนวทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มกีารกระจายตัวอย่างท่ัวถึงและเพ่ิมรายได้แก่ประชาชนส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

ล า   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

ดับ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บาท)  (บาท) (บาท)    

1 โครงการสนับสนุนและ เพื่อเป็นการส่งเสรมิการ กลุ่มอาชีพภายในต าบล    100,000      กลุ่มอาชีพภายในต าบลหิน กองสวัสดิการฯ 

 ส่งเสริมกลุม่อาชีพภายใน ประกอบอาชีพเสริมและ หินเหล็กไฟทุกกลุ่ม (งบ อบต.)     เหล็กไฟ ได้มีพัฒนาศักยภาพ  

 ต าบลหินเหล็กไฟ พัฒนาศักยภาพสินค้าภูม ิ       เท่าเทียมกับกลุ่มอาชีพใน  



             องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)                              ส่วนท่ี 5.1  การท าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏบิัติ (ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา)    :  หน้า  6 

  ปัญญาท้องถิ่นให้เท่าเทียม       ต าบลอื่น ๆ   

  กับพ้ืนทีอื่น ๆ         

           

           

ล า   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

ดับ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บาท)  (บาท) (บาท)    

2 โครงการอบรมความรู้และ เพื่อพัฒนาศักยภาพและ คณะผู้บริหารส.อบต. 350,000     เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่วิถี กองส่งเสริม 

 ศึกษาดูงานตามรอยเท้าพ่อ บทบาทของคณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.  (งบ อบต.)      พอเพียงพอเพียงและส านึก การเกษตร 

 สู่วิถีพอเพียง ส.อบต. พนักงาน อบต.       ถึงพระมหากรณุาธิคณุใน  

  รวมทั้งผู้น าชุมชน ในการ       พระราชด าริของพระองค ์  

  ด าเนินรอยตามพระราชด าร ิ         

  ของพระบาทสมเด็จพระ         

  เจ้าอยู่หัวฯ         

           

           

           

           

           

           

           

           

               



             องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)                              ส่วนท่ี 5.1  การท าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏบิัติ (ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา)    :  หน้า  7 

               

               

                

                

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย        

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต        

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านคนและสังคม         

1.5  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐานการศึกษา และสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ   

ล า   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

ดับ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บาท)  (บาท) (บาท)    

 1 โครงการจดังานวันเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กไดเ้ห็น ทั้งต าบล 30,000         เด็กและเยาวชนได้ตระหนัก กองการศึกษาฯ 

  แห่งชาติ  ความส าคญัของตนเอง   (งบ อบต.)         ถึงความส าคัญของตนเอง   

                      

 2 โครงการหรือกิจกรรม เพื่อจัดกิจกรรมในการ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก 35,000         เด็กเล็กให้ไดร้ับการเตรียม กองการศึกษาฯ 

  พัฒนาการศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กใหไ้ดร้ับการ เล็กสังกัด อบต.  (งบ อบต.)         ความพร้อมเหมาะสมแห่ง   

  พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.  เตรียมความพร้อมเหมาะสม             วัย    

  หินเหล็กไฟ  แห่งวัย                  

 3 โครงการอบรมส่งเสรมิ เพื่อส่งเสริมทางด้าน เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก 20,000         เด็กเล็กและผู้ปกครองเห็น กองการศึกษาฯ 

  การศึกษาเพื่อศึกษาใน การศึกษาให้กับเด็กเล็กและ เล็กสังกัด อบต.  (งบ อบต.)         ความส าคญัของการศึกษา   

  อนาคต  ผู้ปกครองเห็นความส าคัญ                 

    ของการศึกษา                  

 4 โครงการจดัหาอาหารเสริม  เพื่อให้นักเรียนมสีุขภาพ นักเรียนโรงเรียนในเขต 1,800,000         นักเรียนมสีุขภาพพลานามัย กองการศึกษาฯ 



             องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)                              ส่วนท่ี 5.1  การท าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏบิัติ (ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา)    :  หน้า  8 

  (นม) ให้แกเ่ด็กนักเรียน  พลานามัยสมบรูณ์แข็งแรง พื้นทีต่ าบลหินเหล็กไฟ (งบอุดหนุน)         สมบูรณ์แข็งแรง   

  โรงเรียนสังกัดส านักงาน     250,000             

  คณะกรรมการการศึกษา     (งบ อบต.)             

  ขั้นพื้นฐาน                    

ล า   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

ดับ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บาท)  (บาท) (บาท)    

5 โครงการจดัหาอาหารเสริม เพื่อให้เด็กเล็กมีสุขภาพ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก 50,000     เด็กเล็กมีสุขภาพพลานามัย กองการศึกษาฯ 

 (นม)ให้แก่เด็กเล็ก ศพด. ร่างกายที่สมบรูณ์แข็งแรง เล็ก   (งบ อบต.)     สมบูรณ์แข็งแรง   

 สังกัด อบต.หินเหล็กไฟ6      400,000         

 แห่ง     (งบอุดหนุน)         

6 โครงการค่าใช้จ่ายในการ เพื่อให้เด็กเล็กมีสุขภาพ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก 500,000     เด็กเล็กไดร้ับประทาน กองการศึกษาฯ 

 จัดหาอาหารกลางวันให้แก ่ พลานามัยสมบรูณ์แข็งแรง เล็กจ านวน  4 แห่ง (งบอุดหนุน)     อาหารกลางวันมรี่างกาย   

 เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และได้รับสารอาหารครบถ้วน         แข็งแรง    

 จ านวน  4  แห่ง                

7 โครงการค่าใช้จ่ายในการ เพื่อให้เด็กเล็กมีสุขภาพ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก 182,000     เด็กเล็กไดร้ับประทาน กองการศึกษาฯ 

 จัดหาอาหารกลางวันให้แก ่ พลานามัยสมบรูณ์แข็งแรง เล็กบ้านหนองซอ (งบอุดหนุน)     อาหารกลางวันมรี่างกาย   

 เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และได้รับสารอาหารครบถ้วน         แข็งแรง    

 บ้านหนองซอ(ตามโครงการ               

 สนับสนุนค่าใช้จ่าย               

 การบริหารสถานศึกษา)                

8 โครงการค่าใช้จ่ายในการ เพื่อให้เด็กเล็กมีสุขภาพ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก 322,400     เด็กเล็กไดร้ับประทาน กองการศึกษาฯ 

  จัดหาอาหารกลางวันให้แก ่ พลานามัยสมบรูณ์แข็งแรง เล็กอนุบาลหัวหิน (งบอุดหนุน)     อาหารกลางวันมรี่างกาย   



             องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)                              ส่วนท่ี 5.1  การท าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏบิัติ (ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา)    :  หน้า  9 

  เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และได้รับสารอาหารครบถ้วน         แข็งแรง    

  อนุบาลหัวหิน(ตามโครงการ               

  สนับสนุนค่าใช้จ่าย               

                  

ล า   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

ดับ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บาท)  (บาท) (บาท)    

9 โครงการอุดหนุนส าหรับ เพื่อช่วยเหลือด้านการขาด นักเรียนในเขตพื้นท่ีต าบล 110,000     นักเรียนในเขตพื้นท่ีได้รับ กองการศึกษาฯ 

  สนับสนุนครูจ้างสอนให ้ แคลนครูให้กับเด็กและ หินเหล็กไฟ (งบ อบต.)     การศึกษาอย่างมีคณุภาพ   

  กับโรงเรยีนบ้านวังโบสถ ์ เยาวชนในเขตพื้นท่ีบริการ             

                  

10 โครงการจดัซื้อโตะ๊พร้อม เพื่อส่งเสริมการพัฒนา เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา  50,000     ระบบการจัดการเรยีนการ กองการศึกษาฯ 

  เก้าอี้ส าหรับเด็กเล็กสังกัด ระบบการจัดการเรยีนการ เด็กเล็ก  (งบ อบต.)     สอนไดร้ับการพัฒนา   

  ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สอนให้ดียิ่งข้ึน             

  สังกัด อบต.หินเหล็กไฟ                

11 โครงการจดัซื้อเครื่องเล่น เพื่อให้เด็กเล็กไดม้ีเครื่อง เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา 90,000     เด็กเล็กไดม้ีเครื่องเล่น กองการศึกษาฯ 

  สนามเด็กเล่นให้กับศูนย ์ เล่นอย่างเพียงพอในการ เด็กเล็ก  (งบ อบต.)     อย่างเพียงพอในการพัฒนา   

  พัฒนาเด็กเล็ก  พัฒนาร่างกาย         ร่างกาย   

12 โครงการก่อสร้างลาน เพื่อให้เด็กเล็กไดม้ีสนาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 80,000     เด็กเล็กไดม้ีสนามเด็กเล่น กองการศึกษาฯ 

  สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนา เด็กเล่นและได้พัฒนาการ หนองตะเภา (งบ อบต.)     และได้พัฒนาการทาง   

  เด็กเล็กบ้านหนองตะเภา  ทางด้านต่าง ๆ         ด้านต่าง ๆ   

                  

13 โครงการก่อสร้างลาน เพื่อให้เด็กเล็กไดม้ีสนาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 50,000     เด็กเล็กไดม้ีสนามเด็กเล่น กองการศึกษาฯ 



             องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)                              ส่วนท่ี 5.1  การท าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏบิัติ (ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา)    :  หน้า  10 

  สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนา เด็กเล่นและได้พัฒนาการ หนองคร้า (งบ อบต.)     และได้พัฒนาการทาง   

  เด็กเล็กบ้านหนองคร้า  ทางด้านต่าง ๆ         ด้านต่าง ๆ   

           

           

ล า   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

ดับ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บาท)  (บาท) (บาท)    

14 โครงการปรับปรุงถนนหน้า เพื่อให้เด็กและผู้ปกครอง เด็กและประชาชน 90,000     เด็กและผู้ปกครองไดร้ับ กองการศึกษาฯ 

  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับความปลอดภัยในการ   (งบ อบต.)     ความปลอดภัยในการรับส่ง   

 บ้านหนองคร้า  รับส่งเด็ก        เด็ก   

               

15 โครงการอุดหนุนส าหรับ เพื่อให้นักเรียนในเขตพื้นท่ี นักเรียนในเขตพื้นท่ีต าบล  2,000,000     นักเรียนมสีุขภาพแข็งแรง กองการศึกษาฯ 

  สนับสนุนอาหารกลางวัน ต าบลหินเหล็กไฟมสีุขภาพ หินเหล็กไฟ (งบอุดหนุน)         

  โรงเรียนสังกัดส านักงาน แข็งแรง             

 คณะกรรมการการศึกษา          

 ขั้นพื้นฐาน          

           

16 โครงการปรับปรุงพื้น เพื่อสภาพแวดล้อมท่ีดีและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 50,000     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมสีภาพ กองการศึกษาฯ 

  บริเวณด้านหน้าศูนย ์ ป้องกันอันตรายที่อาจ วังโบสถ ์ (งบ อบต.)     แวดล้อมท่ีดีและป้องกัน   

  พัฒนาเด็กเล็กบา้นวังโบสถ ์ เกิดขึ้นกับเด็กเล็ก         อันตรายที่อาจเกดิขึ้นกับ   

              เด็กเล็ก   

                  

17 โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 50,000     เด็กเล็กไดร้ับการป้องกัน กองการศึกษาฯ 



             องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)                              ส่วนท่ี 5.1  การท าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏบิัติ (ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา)    :  หน้า  11 

  ด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็ก เกิดขึ้นกับเด็กเล็กและให ้ วังโบสถ ์ (งบ อบต.)     อันตรายและศูนยม์ีรั้วรอบ   

  เล็กบ้านวังโบสถ ์ ศูนย์มีรั้วรอบขอบชิด         ขอบชิด   

           

                  

ล า   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

ดับ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บาท)  (บาท) (บาท)    

18 โครงการจ้างเหมาจดัท า เพื่อให้เด็กเล็กมีสถานท่ี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 20,000     เด็กเล็กมีสถานท่ีรับ  กองการศึกษาฯ 

  โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีส าหรับให ้ รับประทานอาหารอย่างถูก หนองคร้า (งบ อบต.)     ประทานอาหารอย่างถูก   

  เด็กรับประทานอาหาร สุขลักษณะและปลอดภัย         สุขลักษณะและปลอดภัย   

  กลางวันใหก้ับศูนย์พัฒนา               

  เด็กเล็กบ้านหนองคร้า               

                  

19 โครงการก่อสร้างห้องน้ า เพื่อสุขภาพอนามัยทีด่ีแก ่ จ านวน 2 ห้อง     80,000      เด็กเล็กมีสุขภาพอนามัยที่ด ี กองการศึกษาฯ 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัง เด็กเล็กและถูกสุขลักษณะ   (งบ อบต.)     ถูกสุขลักษณะ   

  โบสถจ์ านวน 2 ห้อง               

                  

20 โครงการปรับปรุงห้องน้ า เพื่อให้เด็กเล็กมีสุขภาพและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน     60,000      เด็กเล็กมีสุขภาพอนามัยที่ด ี กองการศึกษาฯ 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน อนามัยที่ด ี หนองตะเภา (งบ อบต.)         

 หนองตะเภา           

                 

21 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน    20,000      เด็กเล็กไดร้ับการป้องกัน กองการศึกษาฯ 

  รางน้ าฝนศูนย์พัฒนาเด็ก เกิดขึ้นกับเด็กเล็ก หนองซอ (งบ อบต.)     อันตรายที่อาจเกดิขึ้น   



             องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)                              ส่วนท่ี 5.1  การท าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏบิัติ (ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา)    :  หน้า  12 

  เล็กบ้านหนองซอ               

           

           

           

ล า   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

ดับ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บาท)  (บาท) (บาท)    

22 โครงการปรับปรุงพื้น เพื่อให้เด็กเล็กไดม้ีพื้นท่ีใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 10,000      เด็กเล็กไดม้ีพื้นท่ีในการ กองการศึกษาฯ 

  บริเวณด้านหน้าอาคาร การจักกิจกรรมการเรยีนรู ้ หนองซอ (งบ อบต.)     จักกิจกรรมการเรียนรู ้   

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน               

  หนองซอ                

           

23 โครงการติดตั้งกันสาด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน      50,000      ทรัพย์สินของทางราชการ กองการศึกษาฯ 

  บริเวณอาคารศูนย์พัฒนา เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของ หนองซอ (งบ อบต.)     ได้รับความปลอดภัย   

  เด็กเล็กบ้านหนองซอ  ทางราชการ             

           

                  

24 โครงการติดตั้งกันสาด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน      50,000      ทรัพย์สินของทางราชการ กองการศึกษาฯ 

  บริเวณอาคารศูนย์พัฒนา เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของ หนองเหียง (งบ อบต.)     ได้รับความปลอดภัย   

   เด็กเล็กบ้านหนองเหียง ทางราชการ             

                  

25 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       20,000      เด็กเล็กไดร้ับการป้องกัน กองการศึกษาฯ 

  ฝ้าและหลังคากระเบื้อง เกิดขึ้นกับเด็กเล็ก บ้านหนองซอ (งบ อบต.)     อันตราย   



             องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)                              ส่วนท่ี 5.1  การท าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏบิัติ (ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา)    :  หน้า  13 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน          

 หนองซอ          

           

                 

ล า   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

ดับ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บาท)  (บาท) (บาท)    

26 โครงการปรับปรุงประตูปดิ  เพื่อให้ประตูปดิ - เปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       50,000      ศูนย์ฯมีประตูปดิ-เปิด กองการศึกษาฯ 

  /เปิดอาคารเรียนศูนยพ์ัฒนา ห้องเรียนมิดชิดไมเ่ป็น บ้านหนองเหียง (งบ อบต.)     ห้องเรียนมิดชิดไมเ่ป็น   

  เด็กเล็กบ้านหนองเหียง อันตรายต่อเด็ก          อันตรายต่อเด็ก    

                  

27 โครงการก่อสร้างหลังคา เพื่อให้เกิดความปลอดภยั ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       50,000      เด็กเล็กไดร้ับความปลอดภัย กองการศึกษาฯ 

  และปรับพื้นสนามเด็กเล่น กับเด็กเล็กในการเล่นเพื่อ บ้านหนองเหียง (งบ อบต.)         

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน พัฒนาการด้านต่าง ๆ             

 หนองเหียง          

           

28 โครงการเทปรับพื้นพร้อม เพื่อสุขอนามัยที่ดีและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       80,000      เด็กเล็กมีสุขภาพอนามัยที่ด ี กองการศึกษาฯ 

  หลังคาบรเิวณดา้นหลัง ป้องกันอันตรายที่อาจ บ้านหนองเหียง (งบ อบต.)     และได้รับการป้องกัน   

  อาคารเรยีนศูนย์พัฒนาเด็ก เกิดขึ้นกับเด็ก         อันตรายที่อาจเกดิขึ้น   

  เล็กบ้านหนองเหียง               

                  

29 โครงการก่อสร้างอ่างล้าง เพื่อให้เด็กมีสุขภาพอนามัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       60,000      เด็กเล็กมีสุขภาพอนามัยที่ด ี กองการศึกษาฯ 

  หน้าแปรงฟันของศูนย ์ ที่ด ี บ้านหนองเหียง (งบ อบต.)         



             องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)                              ส่วนท่ี 5.1  การท าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏบิัติ (ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา)    :  หน้า  14 

  พัฒนาเด็กเล็กบา้น               

 หนองเหียง          

           

                  

ล า   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

ดับ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บาท)  (บาท) (บาท)    

30 โครงการติดตั้งกันสาด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       50,000      เด็กเล็กไดร้ับการป้องกัน กองการศึกษาฯ 

  บริเวณด้านข้างและด้าน เกิดขึ้นกับเด็ก อนุบาลหัวหิน (งบ อบต.)     อันตราย   

  หลังอาคารเรียนศูนย ์               

 พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล             

   หัวหิน                

31 โครงการติดตั้งเหล็กดดั เพื่อป้องกันโรคให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       50,000      เด็กเล็กและทรัพย์สินของ กองการศึกษาฯ 

  ประตูหนา้ต่างพร้อมมุ้ง เด็กเล็ก  อนุบาลหัวหิน (งบ อบต.)     ทางราชการไดร้ับความ   

  ลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           ปลอดภัย   

 อนุบาลหัวหิน          

           

32 โครงการก่อสร้างศูนย ์ เพื่อจัดการเรียนการสอน จ านวน 1 แห่ง   2,000,000      เด็กเล็กไดร้ับโอกาสทาง กองการศึกษาฯ 

  พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน ให้กับเด็กเล็กได้อยา่ง   (งบ อบต.)     การศึกษาอย่างพอเพยีง   

    พอเพียงและสร้างโอกาส             

    ทางการศึกษา             

                  

33 โครงการค่าจ้างเหมาจัดท า เพื่อเผยแพร่ข่าวสารของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       20,000      ประชาชนไดร้ับทราบ กองการศึกษาฯ 



             องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)                              ส่วนท่ี 5.1  การท าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏบิัติ (ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา)    :  หน้า  15 

  ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.หินเหล็กไฟ (งบ อบต.)     ข้อมูลการเผยแพร่ของศูนย์   

  และสื่อต่าง ๆของกอง สังกัด อบต.หินเหล็กไฟ         พัฒนาเด็กเล็ก   

  การศึกษา               

           

ล า   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

ดับ โครงการ วัตถปุระสงค ์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บาท)  (บาท) (บาท)    

34 โครงการค่าจ้างเหมา เพื่อเผยแพร่ข่าวสารของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       20,000      ประชาชนไดร้ับทราบ กองการศึกษาฯ 

  ประชาสมัพันธ์โฆษณาและ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.หินเหล็กไฟ (งบ อบต.)     ข้อมูลการเผยแพร่ของศูนย์   

  เผยแพร่ข่าว สารของศูนย ์ สังกัด อบต.หินเหล็กไฟ         พัฒนาเด็กเล็กและเด็ก   

 พัฒนาเด็กเล็ก          

                 

35 โครงการจดัซื้อวัสด ุ เพื่อใช้ในการจัดปรับปรุง ศูนย์พัฒนา 10,000     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับ กองการศึกษาฯ 

  ก่อสร้าง(กองการศึกษาฯ) และซ่อมแซมภายในศูนย ์ เด็กเล็ก (งบ อบต.)     การปรับปรุงซ่อมแซม   
    พัฒนาเด็กเล็กเบื้องต้น        เบื้องต้น    
                  
36 โครงการจดัซื้อวัสดุการ เพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 10,000     เด็กเล็กมีสื่อการเรยีนรู้ กองการศึกษาฯ 

  ศึกษา(กองการศึกษาฯ) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หินเหล็กไฟ (งบ อบต.)         

                  

                  

           

           

           



             องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)                              ส่วนท่ี 5.1  การท าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏบิัติ (ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา)    :  หน้า  16 

           

           

           

           

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย        

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต        

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านคนและสังคม         

1.6  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น               

ล า   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

ดับ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บาท)  (บาท) (บาท)    

1 โครงการอุดหนุนท่ีท าการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงาน ส่วนราชการ องค์กร       20,000         ประชาชนได้แสดงออกถึง สนง.ส่งเสริม 

  ปกครองอ าเภอหัวหิน  รัฐพิธ ี ปกครองส่วนท้องถิ่น   (งบ อบต.)        ความจงรักภักด ี การปกครอง 

     ประชาชนทุกหมู่เหล่าใน            ท้องถิ่น  

   พื้นที่อ าเภอหัวหิน       อ.หัวหิน 

                     

2 โครงการจดังานรัฐพิธี      เพื่อแสดงความจงรักภักด ี ประชาชนท้ังในและนอก     300,000         ทุกภาคส่วนได้แสดงออกถึง ส านักปลดั 

  ต่าง ๆ  ต่อชาติ ศาสนาและ  ต าบลหินเหล็กไฟ  (งบ อบต.)        ความจงรักภักดีต่อชาติ    

    พระมหากษตัริย ์            ศาสนาและพระมหากษัตริย ์   

                     

3 โครงการส่งเสริมการท่อง เพื่อส่งเสริม ประชาชนท่ัวไปและ     200,000         ประชาชนในต าบลไดร้่วม ส านักปลดั 

  เที่ยว การท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว (งบ อบต.)        อนุรักษ์เรียนรู้และศึกษา   

               กิจกรรมประจ าท้องถิ่น   



             องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)                              ส่วนท่ี 5.1  การท าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏบิัติ (ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา)    :  หน้า  17 

                     

4  โครงการจดังานประเพณ ี       เพื่อให้ประชาชนไดม้ีส่วน ทั้งต าบล 250,000        ประชาชนไดร้่วมกันอนุรักษ ์ กองการศึกษาฯ 

   ลอยกระทง ร่วมในการอนุรักษ์ประเพณ ี   (งบ อบต.)        ประเพณีและวัฒนธรรม   

                     

ล า   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

ดับ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บาท)  (บาท) (บาท)    

5 โครงการจดังานประเพณ ี ไทยเพื่อสืบสานประเพณ ี ทั้งต าบล 20,000        ประชาชนไดร้่วมกันสืบสาน กองการศึกษาฯ 

  วันสงกรานต ์ สงกรานต ์   (งบ อบต.)        ประเพณีสงกรานต ์   

                     

6 โครงการฝึกอบรมเปิดโลก เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ ทัง้ต าบล 100,000         เด็กและเยาวชนได้เรียนรู ้ กองการศึกษาฯ 

  การศึกษาสร้างปัญญาให ้ เยาวชนไดเ้รียนรู้ด้าน   (งบ อบต.)         ด้านปรัชญาเศรษฐกิจ   

  เด็กและเยาวชนด้าน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             พอเพียง   

  เศรษฐกิจพอเพียง                    

                    

 7 โครงการจดักิจกรรมซึ่งเป็น  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ทั้งต าบล 30,000        ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษาฯ 

  วันส าคัญทางศาสนา   ในการอนุรักษ์ทางศาสนา   (งบ อบต.)        อนุรักษ์ทางศาสนา   

   เช่นวันเข้าพรรษาวัน                

   วิสาขบูชาเป็นต้น                 

                     

 8 โครงการฝึกอบรมด้าน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ ทั้งต าบล 50,000        เด็กและเยาวชนได้เรียนรู ้ กองการศึกษาฯ 

  ศิลปวัฒนธรรมและ เยาวชนไดเ้รียนรู้ด้าน   (งบ อบต.)        ด้านศิลปวัฒนธรรมและ   

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและ            ภูมิปัญญาท้องถิ่น   



             องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)                              ส่วนท่ี 5.1  การท าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏบิัติ (ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา)    :  หน้า  18 

   ภูมิปัญญาท้องถิ่น                

           

           

                     

ล า   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

ดับ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บาท)  (บาท) (บาท)    

  9 โครงการจดักิจกรรมอบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็ก ทั้งต าบล 50,000        เด็ก เยาวชน และประชาชน กองการศึกษาฯ 

  ส่งเสริมพัฒนาเด็กและ เยาวชนประชาชน ในต าบล   (งบ อบต.)        ได้รับการส่งเสรมิการพัฒนา   

  เยาวชนประชาชน เช่น  หินเหล็กไฟ ให้มีคุณภาพ            คุณภาพชีวิต   

  การให้การศึกษาการ ชีวิตที่ดี                

  ส่งเสริมกิจกรรมศูนย ์                  

  เยาวชนเป็นต้น                 

10 โครงการจดัประสบการณ ์ เพื่อให้เด็กเล็กไดร้ับการ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก 5,000        เด็กเล็กไดร้ับการพัฒนา กองการศึกษาฯ 

  เรียนรู้ชุมชน "การท าขนม พัฒนาทางด้านต่าง ๆ และ เล็ก สังกัดอบต.หินเหล็กไฟ (งบ อบต.)        ทางด้านต่าง ๆและร่วมกัน   

  ไทยเพื่อสืบสาน วัฒนธรรม  ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรม            สืบสานวัฒนธรรม ประเพณ ี   

  ประเพณีและภูมิปญัญา ประเพณี ภูมิปญัญาไทย            ภูมิปัญญาไทย   

  ไทย"ของศูนย์พัฒนาเด็ก                  

  เล็ก                   

11 โครงการอุดหนุนส าหรับ เพื่อให้เด็กและเยาวชนใน นักเรียนในเขตพื้นท่ีต าบล 49,200        เด็กและเยาวชนในเขตพื้นท่ี กองการศึกษาฯ 

  สนับสนุนจดัซื้อเครื่อง เขตพื้นท่ีไดร้่วมกันอนุรักษ ์ หินเหล็กไฟ (งบ อบต.)        ได้ร่วมกันอนุรักษ์ดนตรีไทย   

  ดนตรไีทยผสมผสานให้กับ ดนตรไีทย                

  โรงเรียนบ้านหนองซอ                  



             องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)                              ส่วนท่ี 5.1  การท าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏบิัติ (ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา)    :  หน้า  19 

                    

           

           

                    

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย        

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต        

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านคนและสังคม         

1.7  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา และการนันทนาการ ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง             

ล า   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

ดับ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บาท)  (บาท) (บาท)    

1 โครงการอุดหนุนส าหรับ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ ทั้งต าบลหินเหล็กไฟ 60,000         เด็กและเยาวชนได้ออก กองการศึกษาฯ 

  สนับสนุนการจัดการจัด เยาวชนได้ออกก าลังกาย    (งบ อบต.)          ก าลังกายและใช้เวลาว่างให ้   

  การแข่งขันกีฬาเด็กและ และใช้เวลาว่างให้เกดิ             เกิดประโยชน์   

  เยาวชนหรือกีฬานักเรียน ประโยชน ์                 

  ให้กับโรงเรียนบ้านหนอง                   

 ตะเภาโรงเรียนบ้านหนอง          

 เหียง (กลุ่มโรงเรียนหิน          

 เหล็กไฟ)          

2 โครงการจดัการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได ้ ประชาชนในต าบล 150,000         ประชาชนได้ออกก าลังกาย กองการศึกษาฯ 

  กีฬาประชาชนเฉลมิพระ เล่นกีฬาและใช้เวลาว่างให ้ หินเหล็กไฟ (งบ อบต.)         และใช้เวลาว่างให้เกดิ   

  เกียรตฯิหรือค่าใช้จ่ายใน เกิดประโยชน์ รู้รักสามคัค ี             ประโยชนร์ู้รักสามัคค ี   

  การส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน                   



             องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)                              ส่วนท่ี 5.1  การท าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏบิัติ (ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา)    :  หน้า  20 

3 โครงการจดัซื้ออุปกรณ ์ เพื่อให้ประชาชนไดม้ ี 16 หมู่บ้าน 96,000         ประชาชนมีอุปกรณ์ส าหรับ กองการศึกษาฯ 

  กีฬาให้กับหมู่บ้าน อุปกรณ์ออกก าลังกายภาย   (งบ อบต.)         ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ   

    ในหมู่บ้านและใช้เวลาให ้             ที่แข็งแรงและใช้เวลาว่าง   

    เกิดประโยชน์             ให้เกิดประโยชน ์   

ล า   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

ดับ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บาท)  (บาท) (บาท)    

4 โครงการก่อสร้างสนาม     เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ก่อสร้างสนามเปตอง       15,000             ประชาชนมีสถานท่ีส าหรับ กองสาธารณสุขฯ 

  กีฬาเปตอง ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ จ านวน2สนามคณุลักษณะ (งบ อบต. )         ออกก าลังกาย   

    และใช้เวลาว่างให้เกดิ ตามที่อบต.ก าหนด               

    ประโยชน ์รู้รักสามัคค ี บริเวณ ที่ท าการ                

      อบต.หินเหล็กไฟ               

                      

5 โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง เพื่อให้ประชาชนท่ีมาออก ติดตั้งไฟส่องสว่างพร้อม 15,000         มีแสงสว่างเพียงพอในการ กองสาธารณสุขฯ 

  ลานออกก าลังกายและ ก าลังกายมีความปลอดภัย อุปกรณ์ จ านวน 4 ชุด (งบ อบต.)         ออกก าลังกายส าหรับ   

  อาคารส่งเสรมิสุขภาพฯ               ประชาชน    

                      

6 โครงการจดัซื้อเครื่องออก เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให ้ จ านวน 3 เครื่อง 150,000         มีอุปกรณส์ าหรับการออก กองสาธารณสุขฯ 

  ก าลังกายกลางแจ้ง  ม.12 ประชาชนออกก าลังกาย บริเวณศาลาประชาคม (งบ อบต.)         ก าลังกาย ส่งเสริมให ้   

    เพื่อสุขภาพ             ประชาชนมีสุขภาพด ี   

                      

 7 โครงการปรับปรุงพื้นสนาม เพื่อให้ประชาชนมีสนาม ปรับปรุงพื้นสนามกีฬา         150,000      ประชาชนได้ใช้สนามกีฬา กองช่าง 

  กีฬาพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า  กีฬาที่ใช้ออกก าลังกาย เอนกประสงค์     (งบ อบต.)     ที่มาตรฐานและด ี   



             องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)                              ส่วนท่ี 5.1  การท าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏบิัติ (ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา)    :  หน้า  21 

  ม. 14                  

           

           

                      

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย        

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต        

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านคนและสังคม         

1.8  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนงบประมาณในการควบคมุโรคให้กับสถานีอนามัยต าบลหินเหล็กไฟตลอดจนการร่วมออกปฏิบตัิงานกับสถานีอนามัย     

ล า   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

ดับ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บาท)  (บาท) (บาท)    

1 โครงการสนับสนุน รพสต. เพื่อให้การด าเนินงานด้าน พื้นที่ ต.หินเหล็กไฟ     50,000     ประชาชนมีความปลอดภยั กองสาธารณสุขฯ 

  หินเหล็กไฟเพื่อใช้ในการ ส่งเสริมสุขภาพป้องกันและ       (งบ อบต.)     จากโรคและมสีุขภาพ   

  ด าเนินงานด้านส่งเสริม ควบคุมโรคติดต่อและไม ่             อนามัยที่สมบรูณ์แข็งแรง   

  สุขภาพและป้องกันควบคุม ติดต่อของสถานีอนามยัให ้                 

  โรคตดิต่อและไม่ติดต่อ  เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ             

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 



             องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)                              ส่วนท่ี 5.1  การท าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏบิัติ (ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา)    :  หน้า  22 

                 

                 

                 

                 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย        

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต        

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านคนและสังคม         

1.9  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการ คุ้มครองเด็กและเยาวชน และการให้การสงเคราะหผ์ู้สูงอาย ุเด็กและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

ล า   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

ดับ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บาท)  (บาท) (บาท)    

1 โครงการจดัตั้งศูนยเ์ยาวชน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ เด็กและเยาวชน        50,000          เด็กและเยาวชน ได้ใช้ กองการศึกษาฯ 

    เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็น 16  หมู่บ้าน (งบ อบต.)         เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   

    ประโยชน์และส่งเสริม            และได้รับการส่งเสรมิการ   

    กิจกรรมการเรียนรู ้            เรียนรู ้   

                      

2 โครงการร้อยรักร้อยดวงใจ เพื่อแสดงถึงความกตญัญ ู ผู้สูงอายุ ผู้พิการ      100,000          ชุมชนเห็นความส าคัญของผู ้ กองสวัสดิการฯ 

  ห่วงใยผู้สูงอาย ุ ห่วงใยต่อผู้สูงอายุ และ ในต าบลหินเหล็กไฟ (งบ อบต.)         สูงอายุและมีการแสดงความ   

    ส่งเสริมให้ชุมชนเห็น            กตัญญูห่วงใยต่อผู้สูงอาย ุ   

  ความส าคญัของผู้สูงอาย ุ         

                     

3 โครงการจูงลูกจูงหลาน  เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตส านึก เด็กและเยาวชน ผู้ปกครอง       20,000          เด็กและเยาวชน ผู้ปกครอง กองสวัสดิการฯ 

  เข้าวัด  ใหก้ับเด็กและเยาวชน  ในต าบลหินเหล็กไฟ (งบ อบต.)         เข้าถึงศาสนาเพิ่มมากขึ้น   



             องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)                              ส่วนท่ี 5.1  การท าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏบิัติ (ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา)    :  หน้า  23 

    ผู้ปกครองในการยดึค าสอน                

  ของศาสนา          

           

                     

ล า   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

ดับ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บาท)  (บาท) (บาท)    

4 โครงการซ่อมแซมและ เพื่อช่วยบรรเทาความ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร ้ 100,000         บรรเทาความเดือดร้อน กองสวัสดิการฯ 

  ปรับปรุงบ้านแก่ผูด้้อย  เดือดร้อนในการด ารงชีวิต ในต าบลหินเหล็กไฟ (งบ อบต.)         ให้กับประชาชนท่ีมีฐานะ   

  โอกาสและผูย้ากไร้ใน แก่ผู้ด้อยโอกาสผูย้ากไร้ ใน             ยากจนและไมส่ามารถ   

  ต าบลหินเหล็กไฟ ต าบลหินเหล็กไฟ              เข้าถึงบริการของรัฐ    

                      

5 โครงการอบรมส่งเสรมิวิชา เพื่อเป็นการส่งเสรมิการ เด็กและเยาวชนและ  50,000         เด็กและเยาวชนและ กองสวัสดิการฯ 

  ชีพเสริมให้แก่เด็กและ สร้างรายได้ให้กับประชาชน  ประชาชนผู้ว่างงาน (งบ อบต.)         ประชาชนผู้ว่างงานมีอาชีพ   

  เยาวชน  ประชาชนท่ัวไป และการใช้เวลาว่างให้เป็น             เสรมิและใช้เวลาว่างให้เป็น   

    ประโยชน์กับเยาวชนท่ีไมไ่ด ้             ประโยชน ์   

    เรียนหนังสือ                  

6 โครงการด าเนินกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสรมิบทบาท สภาเด็กและเยาวชนใน     100,000          เด็กและเยาวชนมีบทบาท กองสวัสดิการฯ 

  สภาเด็กและเยาวชนใน ของสภาเด็กและเยาวชนใน ต าบลหินเหล็กไฟ (งบ อบต.)         ในการพัฒนาชุมชนเพิ่ม     

  ต าบลหินเหล็กไฟ ต าบลหินเหล็กไฟ             มากขึ้น    

                      

7 โครงการสนับสนุนกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูให้ผู ้ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ     100,000          ผู้พิการได้รับการส่งเสรมิ กองสวัสดิการฯ 

  ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พิการมีสมรรถภาพที ่ คนพิการ (งบ อบต.)         และฟื้นฟูให้ผู้พิการม ี   



             องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)                              ส่วนท่ี 5.1  การท าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏบิัติ (ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา)    :  หน้า  24 

    แข็งแรงและสนับสนุนผู ้             สมรรถภาพท่ีแข็งแรงและ   

    พิการเข้าร่วมเพื่อท า             สนับสนุนผู้พิการเข้าร่วม   

  กิจกรรมร่วมกัน        เพื่อท ากิจกรรมร่วมกัน   

                    

ล า   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

ดับ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บาท)  (บาท) (บาท)    

8 โครงการงานสัปดาห ์ เพื่อเปน็การจัดกจิกรรมให ้ ผู้สูงอายุอายุในต าบล     100,000          ผู้สูงอายไุด้รับรู้สิทธิของ กองสวัสดิการฯ 

  ผู้สูงอายุห่วงใยสุขภาพ ความส าคญักับผูสู้งอาย ุ หินเหล็กไฟอาย6ุ0ปีขึ้นไป (งบ อบต.)         ตนเองและได้รวมกิจกรรม    

    ภายในต าบลหินเหล็กไฟ             กับลูกหลานท าใหม้ีก าลังใจ   

                ในการใช้ชีวิต   

9 โครงการท้องถิ่นไม่ทอดทิ้ง เพือ่ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู ้ ผู้ด้อยโอกาสในต าบล 20,000         ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วย  กองสวัสดิการฯ 

  ผู้ด้อยโอกาส ด้อยโอกาสในต าบลหิน หินเหล็กไฟ (งบ อบต.)         เหลือจากหน่วยงานของรัฐ   

  เหล็กไฟ          

                     

10 โครงการสงเคราะห์เบีย้ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ ใน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ   1,020,000          ผู้พิการมรีายได้ในการด ารง กองสวัสดิการฯ 

  ยังชีพผู้พิการ  พื้นทีใ่ห้ได้รับการช่วยเหลือ ผู้พิการ  งบเฉพาะกิจ          ชีวิตเพิ่มมากข้ึน   

    มากขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น                

                      

11 โครงการสงเคราะห์เบีย้ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ ใน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ       60,000          ผู้พิการมรีายได้ในการด ารง กองสวัสดิการฯ 

  ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ พื้นที่ให้ได้รับการช่วยเหลือ ผู้ป่วยเอดส ์ (งบอุดหนุน)         ชีวิตเพิ่มมากข้ึน   

    มากขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น                

                      



             องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)                              ส่วนท่ี 5.1  การท าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏบิัติ (ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา)    :  หน้า  25 

12 โครงการสงเคราะห์เบีย้ เพื่อช่วยเหลือผูสู้งอายุใน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ   8,000,000          ผู้สูงอายุมรีายได้ในการด ารง กองสวัสดิการฯ 

  ยังชีพผู้สูงอายุ พื้นทีใ่ห้ได้รับการช่วยเหลือ ผู้สูงอาย ุ  งบเฉพาะกิจ          ชีวิตเพิ่มมากข้ึน   

    มากขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น                

                      

ล า   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

ดับ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บาท)  (บาท) (บาท)    

13 โครงการพัฒนาเด็กและ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได ้ เด็กและเยาวชน กลุ่มเสีย่ง      50,000          เด็กและเยาวชน กลุ่มเสีย่ง กองสวัสดิการฯ 

  เยาวชน เติมโตและมีครอบครัว ในต าบลหินเหล็กไฟ (งบ อบต.)         ในต าบลหินเหล็กไฟและ   

    อบอุ่นครอบครัวแข็งแรง             มีครอบครัวอบอุ่น แข็งแรง   

                      

15 โครงการส่งเสริมศักยภาพ เพื่อเป็นการสนบัสนุนให ้ กลุ่มสตรีใน     30,000        กลุ่มสตรมีีบทบาทเพิ่มมาก กองสวัสดิการฯ 

  สตร ี สตรมีีความรู้ความสามารถ ต าบลหินเหล็กไฟ (งบ อบต.)       ขึ้นในการพัฒนาต าบล   

    และมสี่วนร่วมในการพัฒนา                 

    ในทุกด้าน                  

           

           

           

           

           

           

           

           



             องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)                              ส่วนท่ี 5.1  การท าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏบิัติ (ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา)    :  หน้า  26 

           

           

           

           

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิธีภูมิปัญญาไทย        

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต        

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านคนและสังคม         

1.10  แนวทางการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข การป้องกัน ระงับ  ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 

ล า   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

ดับ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บาท)  (บาท) (บาท)    

1 โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อพัฒนาคุณภาพ ผู้ประกอบการด้านอาหาร 30,000         ประชาชนมีความปลอดภยั กองสาธารณสุขฯ 

    มาตรฐานร้านจ าหนา่ย ในพื้นที ่ต. หินเหล็กไฟ (งบ อบต.)         ในการบริโภคอาหาร   

    อาหารแผงลอยจ าหน่าย                 

    อาหาร                  

2 โครงการพัฒนาทักษะใน เพื่อเสรมิสร้างพัฒนาความรู ้ พื้นที ่ ต. หินเหล็กไฟ 40,000         กลุ่มแม่และเด็กมสีุขภาพ กองสาธารณสุขฯ 

  การดูแลสุขภาพอนามัยแม ่ ทักษะการให้ค าแนะน าใน   (งบ อบต.)         อนามัยที่สมบรูณ์แข็งแรงม ี   

  และเด็ก  การดูแลสุขภาพหญิง             ความรู้ในการดูแลสุขภาพ   

    ตั้งครรภ์หญิงหลังคลอด              ตนเองและบตุรตลอดจน   

    ตลอดจนสุขภาพแม่และเด็ก             สามารถให้ค าแนะน าคนอื่น   

  ให้มีพัฒนาการสมวัย       ได ้  

                      

3 โครงการป้องกันและแก้ไข เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา พื้นที่ ต.หินเหล็กไฟ 50,000         ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความรู ้  กองสาธารณสุขฯ 



             องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)                              ส่วนท่ี 5.1  การท าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏบิัติ (ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา)    :  หน้า  27 

  ปัญหาโรคเอดส ์ โรคเอดส์ในชุมชน   (งบ อบต.)         มีทักษะในการป้องกัน
ตนเอง 

  

                  จากโรคเอดส ์   

                      

ล า   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

ดับ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บาท)  (บาท) (บาท)    

4 โครงการป้องกันและ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด พื้นที่ ต.หินเหล็กไฟ 300,000         ประชาชนในพื้นที่มีความ กองสาธารณสุขฯ 

  ควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคไขเ้ลือดออกในพ้ืนท่ี   (งบ อบต.)         ปลอดภัยจากโรค   

         ไข้เลือดออก  

                      

5 โครงการจดัซื้อเครื่องพ่น เพื่อใช้ในการควบคุมป้องกัน จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 75,000     การควบคุมป้องกันโรค กองสาธารณสุขฯ 

  หมอกควัน  โรคตดิต่อ จ านวน 1 เครื่อง (งบอบต./     ไข้เลือดออก   

        อุดหนุน)         

                  

6 โครงการก่อสร้างโครง เพื่อใช้ส าหรับตดิแผ่นป้าย ก่อสร้างโครงเหล็กขนาด 40,000     ประชาชนสามารถรับรู ้ กองสาธารณสุขฯ 

  เหล็กส าหรับติดป้าย ประชาสมัพันธ์รณรงค ์ ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด (งบ อบต.)     ข่าวสารเผยแพร ่   

  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน กิจกรรมสาธารณะต่างๆของ         ประชาสมัพันธ์รณรงค์ต่างๆ    

  ชุมชน  ทางราชการเผยแพร่ให ้         อย่างทั่วถึง    

  ประชาชนรับทราบ          

                 

7 โครงการจดัท าบอร์ด เพื่อใช้เผยแพร่ข่าวสาร จัดท าบอร์ดเผยแพร่ประชา 60,000     ประชาชนผู้รับบริการไดร้ับ กองสาธารณสุขฯ 

  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสถิตติ่างๆให ้ สัมพันธ์คุณสมบตัิตามที่ (งบ อบต.)     ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ด้าน   



             องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)                              ส่วนท่ี 5.1  การท าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏบิัติ (ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา)    :  หน้า  28 

    ประชาชนไดร้ับทราบ อบต.ก าหนด ตดิตั้ง        สาธารณสุข   

      ณ ศูนย์ศสมช. 16 หมู่บ้าน           

           

                  

ล า   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

ดับ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บาท)  (บาท) (บาท)    

8 โครงการจ้างเหมาจดัท าสื่อ เพื่อเผยแพร่ใหค้วามรู้ในการ ผลิตสื่อแผ่นพับ โปสเตอร ์ 30,000     ประชาชนมีความรู้ ทักษะ กองสาธารณสุขฯ 

  แผ่นพับรณรงค์เผยแพร ่ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน ส าหรับเผยแพร่ความรู ้ (งบ อบต./     ในการส่งเสริมสุขภาพ   

  ด้านส่งเสริมสุขภาพและ โรคในชุมชน แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี เงินอุดหนุน)     และป้องกันโรค   

 ป้องกันโรค   ต าบลหินเหล็กไฟ        

                

9 โครงการอุดหนุนศูนย ์ เพื่อใช้ในการพัฒนา พื้นที่ต าบลหินเหล็กไฟ 240,000     ประชาชนสามารถเข้าถึง กองสาธารณสุขฯ 

  สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ศักยภาพ อสม.แก้ไขปัญหา 16  หมู่บ้าน (งบ อบต.)     บริการดา้นสาธารณสุขมาก   

    และจัดบริการด้าน         ยิ่งข้ึน   

    สาธารณสุขในชุมชน             

                  

10 โครงการฝึกอบรมและ  เพือ่พัฒนาศักยภาพเพิ่ม อสมพื้นที่ต าบลหินเหล็กไฟ 500,000     อาสาสมัครสาธารณสุขม ี กองสาธารณสุขฯ 

  ทัศนศึกษา เพิ่มศักยภาพ ทักษะอาสาสมัคร เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องและผู ้ (งบ อบต.)     ความรู ้มีทักษะสามารถ   

  ในการปฏิบัติงานดา้น สาธารณสุขในการ น าชุมชน       ดูแลเป็นที่ประชาชนใน   

  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ปฏิบัติงาน         ละแวกบ้านที่รับผิดชอบได ้   

                  

11 โครงการส่งเสริมพัฒนา เพื่อให้ภาคีเครือข่ายใน พื้นที่ ต.หินเหล็กไฟ 50,000     เครือข่ายสุขภาพ ต.หิน  กองสาธารณสุขฯ 



             องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)                              ส่วนท่ี 5.1  การท าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏบิัติ (ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา)    :  หน้า  29 

  ภาคีเครือข่ายในการ ต าบลร่วมคิดร่วมท าระดม   (งบ อบต.)     เหล็กไฟ มีความเขม้แข็ง   

  ด าเนินงานหมู่บ้านจัดการ สมองในการแก้ไขปญัหา         สามารถผลักดันช้ีน าการ   

  สุขภาพ  สุขภาพในชุมชน         ด าเนินกิจกรรมสุขภาพ    

                  

ล า   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน 

ดับ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บาท)  (บาท) (บาท)    

12 โครงการอุดหนุนกองทุน เพื่อส่งเสริมการด าเนิน สนับสนับการด าเนินงาน 400,000     ประชาชนไดร้ับการดูแล กองสาธารณสุขฯ 

  หลักประกันสุขภาพใน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของ ของกองทุนหลักประกัน (งบอบต.)     ส่งเสริมสุขภาพอย่างทั่วถึง   

  ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่ กองทุน สุขภาพในระดับท้องถิ่น (งบอุดหนุน)         

 ต าบลหินเหล็กไฟ   หรือพ้ืนท่ีต าบลหินเหล็กไฟ        

   1  ครั้ง /ป ี        

                

13 โครงการจ้างเหมาบุคลากร เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน จ้างเหมาบุคลากร 200,000     การปฏิบัติงานด้าน กองสาธารณสุขฯ 

  ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (งบอบต./     สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   

  และสิ่งแวดล้อม  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสิ่งแวดล้อม อุดหนุน)     เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

    และทันเวลา สิ่งแวดล้อมจ านวน1อัตรา        และทันเวลา    

           

           

                  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.1 บัญชีโครงการพัฒนา (ผ 01) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

 
 
 

ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    



             องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหล็กไฟ อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2558-2560)                              ส่วนท่ี 5.1  กำรท ำแผนพฒันำสำมปีไปสู่กำรปฏบิัติ (ผ 01 บัญชีโครงกำรพัฒนำ)    :  หน้ำ  1 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัในด้านการผลิต และแปรรูปสัปปะรด มะพร้าว และสนิค้าเกษตรสู่ตลาดโลก    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาด้านส่งเสริมรายได้และการผลิต        

ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ         

2.1  แนวทางการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ และระบบข่าวสาร               

ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

1 โครงกำรติดตั้งเสียงตำม เพื่อให้ประชำชนในหมู่บ้ำน 1. ชุดเครื่องส่งวิทยุระบบ 900,000         ประชำชนไดร้ับรู้ข้อมลูข่ำว กองช่ำง 

  สำยภำยในหมู่บ้ำน  ได้รับข้อมลูข่ำวสำรอย่ำงทั่ง กระจำยเสียงชนิดไรส้ำย (งบ อบต.)          สำรของทำงรำชกำรได้อย่ำง   

    ถึงทุกครัวเรือน ระบบ UHF-FM           ทั่วถึงและทันต่อเหตุกำรณ ์   

      ประกอบด้วยรำยกำรดังนี ้            ปัจจุบัน   

      (1)เครื่องส่งวิทยุชนิดไรส้ำย               

      แบ่งกลุ่มและเพิ่มอย่ำงน้อย               

      50 กลุ่ม 1 เครื่อง               

      (2) เครื่องรับพร้อมขยำย               

      สัญญำณ(มอก.1195-                

      2536) 1 เครื่อง               

      (3) ล ำโพงฮอร์นขนำด15               

      นิ้ว2 ล ำโพง 1 ชุด               



             องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหล็กไฟ อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2558-2560)                              ส่วนท่ี 5.1  กำรท ำแผนพฒันำสำมปีไปสู่กำรปฏบิัติ (ผ 01 บัญชีโครงกำรพัฒนำ)    :  หน้ำ  2 

      (4) สำยน ำสัญญำณขนำด                

      8 DFB 1 ชุด               

      (5) สำยอำกำศ  Folpole               

      4 Stack 1 ชุด               

ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

2 โครงกำรจ้ำงเหมำท ำป้ำย เพื่อประชำสมัพันธ์ให ้ ภำยในต ำบล 100,000         ประชำสมัพันธ์ให้ประชำชน  ล ำนักปลัด 

  ประชำสมัพันธ์  ประชำชนในต ำบลรับทรำบ   (งบ อบต.)         ทรำบได้อยำ่งทั่วถึง   

  ข้อมูลข่ำวสำรของทำง         

  รำชกำร         

           

           
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัในด้านการผลิต และแปรรูปสัปปะรด มะพร้าว และสนิค้าเกษตรสู่ตลาดโลก    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาด้านส่งเสริมรายได้และการผลิต        

ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ         

2.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบย่ังยืน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ แบบชีวภาพและการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ     

ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

 1 โครงกำรฝึกอบรมกำรผลิต  เพื่อฝึกให้เกษตรกรผูส้นใจ เลือกจ ำนวน 2 หมู่บ้ำน  60,000       เกษตรกรสำมำรถลดต้นทุน กองส่งเสริม 

  ปุ๋ยหมัก และน้ ำหมักเพื่อ สำมำรถผลิตปุ๋ยใช้เองได ้ น ำร่อง  (งบ อบต.)       กำรผลิตได้จำกกำรผลิตปุย๋ กำรเกษตร 

  ใช้ในครัวเรือน                ใช้เอง    



             องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหล็กไฟ อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2558-2560)                              ส่วนท่ี 5.1  กำรท ำแผนพฒันำสำมปีไปสู่กำรปฏบิัติ (ผ 01 บัญชีโครงกำรพัฒนำ)    :  หน้ำ  3 

                      

2  โครงกำรส่งเสริมพัฒนำ เพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถ ทั้งต ำบลหินเหล็กไฟ 20,000       กลุ่มสำมำรถมีรำยได้ ด ำเนิน กองส่งเสริม 

  ศักยภำพของกลุ่มผลติปุ๋ย  ของกลุ่มทั้งด้ำนผลติภณัฑ ์   (งบ อบต.)       งำนอยู่ได้โดยตัวกลุ่มเอง กำรเกษตร 

  อินทรีย์   และกำรจดักำร                 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัในด้านการผลิต และแปรรูปสัปปะรด มะพร้าว และสนิค้าเกษตรสู่ตลาดโลก   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาด้านส่งเสริมรายได้และการผลิต       

ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ         

2.3  แนวทางการพัฒนาด้านการให้ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแก้ไขปัญหาโรคระบาด ผลการผลิตทางการเกษตร       

ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

1 โครงกำรฝึกอบรมและ เพื่อพัฒนำศักยภำพและ  คณะกรรมกำรศูนยฯ์ 100,000       คณะกรรมกำรมีควำมรู ้ กองส่งเสริม 

  พัฒนำศักยภำพ บทบำท ของคณะกรรมกำร อำสำเกษตร  (งบ อบต.)       เพิ่มขึ้นและสำมำรถถ่ำยทอด กำรเกษตร 

  คณะกรรมกำรศูนย์บริกำร ศูนย์ฯและอำสำเกษตร             ได ้   

  และถ่ำยทอดเทคโนโลยี                    

 กำรเกษตรและอำสำ          

  เกษตร                   

                      

           

           

           

           

           



             องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหล็กไฟ อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2558-2560)                              ส่วนท่ี 5.1  กำรท ำแผนพฒันำสำมปีไปสู่กำรปฏบิัติ (ผ 01 บัญชีโครงกำรพัฒนำ)    :  หน้ำ  4 

           

           

                      
           
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัในด้านการผลิต และแปรรูปสัปปะรด มะพร้าว และสนิค้าเกษตรสู่ตลาดโลก   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาด้านส่งเสริมรายได้และการผลิต       

ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ         

 2.4  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนนุการประกอบอาชีพทีม่ั่นคง และมีรายได้เพ่ิมขึ้นตามกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

1 โครงกำรแปลงสำธิตกำร  เพิ่มแหล่งกำรเรียนรู ้กำร ทั้งต ำบลหินเหล็กไฟ 100,000       ประชำชนสำมำรถน ำควำมรู ้ กองส่งเสริม 

  เกษตรตำมแนวทำง ปลูกพืชผักกำรเลี้ยงสตัว ์   (งบ อบต.)         ที่ได้จำกแปลงสำธิตไปใช้ได ้ กำรเกษตร 

  พระรำชด ำริเศรษฐกิจ กำรประกอบอำชีพ             จริงในกำรด ำเนินชีวิต   

  พอเพียง  เศรษฐกิจแบบพอเพียง                  

2 โครงกำรหมู่บ้ำนเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนำเพิ่มเติมในส่วน หมู่บ้ำนน ำร่อง   100,000         หมู่บ้ำนนั้น สำมำรถเป็นจุด กองส่งเสริม 

  พอเพียง กำรเกษตรระดับครัวเรือน    (งบ อบต.)       เรียนรู้แต่หมู่บำ้นอ่ืนๆได ้ กำรเกษตร 

    เพื่อลดรำยจ่ำย            ต่อไป    

3 โครงกำรเพิม่ประสิทธิภำพ เพื่อเพ่ิมผลผลิตสับปะรดแก ่ เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด 169,600         เกษตรกรมีรำยไดเ้พิ่ม กองส่งเสริม 

  กำรผลิตสับปะรด เกษตรกรเพื่อเพ่ิมประสิทธิ    (งบ อบต.)         ลดต้นทุนกำรผลิต กำรเกษตร 

    ภำพ กำรผลิตที่มรีะบบกำร             มีคุณภำพGAP   

    จัดกำรคณุภำพ GAP                

                    



             องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหล็กไฟ อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2558-2560)                              ส่วนท่ี 5.1  กำรท ำแผนพฒันำสำมปีไปสู่กำรปฏบิัติ (ผ 01 บัญชีโครงกำรพัฒนำ)    :  หน้ำ  5 

4 โครงกำรเพำะพันธ์พืช เพื่อเพ่ิมทำงเลือกและ จ ำนวนพันธุ์ท่ีออกสู่ 100,000       สำมำรถขยำยพันธ์ุพืช กองส่งเสริม 

  เศรษฐกิจเพื่อกำรกระจำย เสรมิสร้ำงรำยไดด้้ำน เกษตรกรต ำบลหินเหล็กไฟ (งบ อบต.)       กระจำยลงสู่เกษตรกร กำรเกษตร 

  พันธุ ์ กำรเกษตรแก่เกษตรกรใน               

    พื้นที่ต ำบลหินเหล็กไฟ                

ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

5 โครงกำรศูนย์เรยีนรู้และ เพื่อส่งเสริมและเสริมสรำ้ง บ้ำนหนองคร้ำ 100,000       มีกำรต่อยอดกำรปลูก กองส่งเสริม 

 กระจำยพันธ์ุพืชสมุนไพร ควำมรู้เกี่ยวกับสมุนไพร       สมุนไพรเพิ่มขึ้นในระดับ กำรเกษตร 

  ชุมชน  ในกำรใช้งำนต่ำง ๆทั้งด้ำน   (งบ อบต.)       ครัวเรือนและกำร  

   สุขภำพของมนุษย์และ           แปรรูปสมุนไพร   

    ด้ำนกำรเกษตร               

           

           

           

           

           

           

           

           

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.1 บัญชีโครงการพัฒนา (ผ 01) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

 
 
 

ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 



             องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหล็กไฟ อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2558-2560)          ส่วนท่ี 5.1  กำรท ำแผนพัฒนำสำมปีไปสู่กำรปฏิบัติ (ผ 01 บัญชีโครงกำรพัฒนำ : ยุทธศำสตร์ที่ 3)    :  หน้ำ  1 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจังหวัด        

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค       

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        

3.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสญัจร ไป-มา อย่างสะดวก รวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐานมั่นคง 

ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

1 โครงกำรจัดซื้อยำง เพื่อใช้ส ำหรับงำนซ่อมแซม จ ำนวน  2,000  ถุง 300,000       จ ำนวน เพื่อประชำชนจะได้สญัจร กองช่ำง 

  มะตอยส ำเร็จรูปชนิด  ถนนภำยในต ำบล   (งบ อบต.)       โครงกำร สะดวกยิ่งขึ้น   
 ถุงบลูมิกซ์ บรรจุถุงละ           
  20 กิโลกรัม                   
2 โครงกำรก่อสร้ำงถนน  เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนน คสล. 1,710,000       ควำมยำว ประชำชนมีกำรคมนำคมที่ กองช่ำง 
  คสล.ซอยพิมพ์น้อย ม.1 ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  กว้ำง 5 ม. ยำว 600 ม. (งบ อบต.)       ของถนน สะดวกและรวดเร็วขึ้น   
    ที่สะดวกและปลอดภัย หนำ 0.15  ม.              
                     
3 โครงกำรก่อสร้ำงถนน  เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนน คสล. 1,710,000       ควำมยำว ประชำชนมีกำรคมนำคมที่ กองช่ำง 
  คสล. ซอยหนองแฟบ - ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  กว้ำง 5 ม. ยำว 600 ม. (งบ อบต.)       ของถนน สะดวกและรวดเร็วขึ้น   
  ห้วยโดด(ต่อจำกโครงกำร ที่สะดวกและปลอดภัย หนำ 0.15  ม.              

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    



             องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหล็กไฟ อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2558-2560)          ส่วนท่ี 5.1  กำรท ำแผนพัฒนำสำมปีไปสู่กำรปฏิบัติ (ผ 01 บัญชีโครงกำรพัฒนำ : ยุทธศำสตร์ที่ 3)    :  หน้ำ  2 

  เดิม)ม.1                   

4 โครงกำรก่อสร้ำงถนน เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนนลูกรัง 160,000       ควำมยำว ประชำชนมีกำรคมนำคมที่ กองช่ำง 
  ลูกรัง ซ.ฉ่ ำชื่น ม.1  ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  กว้ำง 5 ม. ยำว 600 ม. (งบ อบต.)       ของถนน สะดวกและรวดเร็วขึ้น   
  ที่สะดวกและปลอดภัย หนำเฉลี่ย 0.15 ม.        
                   
ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวดั ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

5 โครงกำรก่อสร้ำง  เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนนลำดยำง 1,440,000       ควำมยำว ประชำชนได้ใช้ถนนที่ กองช่ำง 
  ถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติก  ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร ขนำดกว้ำง 6 ม. ยำว (งบ อบต.)       ของถนน สะดวกและปลอดภัยใน   
 โครงกำรคอนกรีต ซ.วัง ที่สะดวกและปลอดภัย 600 ม.  หนำ 0.05  ม.      กำรสัญจร  
  โบสถ ์  ม.2                 
6 โครงกำรก่อสร้ำงถนนหิน เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนนหินคลุก 100,000       ควำมยำว ประชำชนได้ใช้ถนนที่ กองช่ำง 
  คลุก ซ.รวมทรัพย์ ม.2 ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร ขนำดกว้ำง 4 ม.  (งบ อบต.)       ของถนน สะดวกและปลอดภัยใน   
    ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทำง 200 ม.          กำรสัญจร    
      หนำเฉลี่ย 0.15  ม.              
                     
7 โครงกำรก่อสร้ำงถนน  เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนน คสล. 2,736,000       ควำมยำว ประชำชนมีกำรคมนำคมที่ กองช่ำง 
  คสล.  ซ.ห้วยโดด 2 ม.2 ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร ขนำดกว้ำง 6   ม.  (งบ อบต.)       ของถนน สะดวกและรวดเร็วขึ้น   
    ที่สะดวกและปลอดภัย ยำว 800 ม.               
      หนำ 0.15 ม.             
                     



             องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหล็กไฟ อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2558-2560)          ส่วนท่ี 5.1  กำรท ำแผนพัฒนำสำมปีไปสู่กำรปฏิบัติ (ผ 01 บัญชีโครงกำรพัฒนำ : ยุทธศำสตร์ที่ 3)    :  หน้ำ  3 

8 โครงกำรก่อสร้ำงถนนหิน เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนนหินคลุก 405,000      ควำมยำว ประชำชนมีกำรคมนำคมที่ กองช่ำง 
  คลุก ซ.สดใส  ม.2 ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร ขนำดกว้ำง 6 ม.  (งบ อบต.)      ของถนน สะดวกและรวดเร็วขึ้น   
    ที่สะดวกและปลอดภัย ยำว 1,000 ม.             
      หนำเฉลี่ย 0.15  ม.             
           
                     
ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

 9 โครงกำรก่อสร้ำงถนน  เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนน คสล.    273,600       ควำมยำว ประชำชนมีกำรคมนำคมที ่ กองช่ำง 
  คสล. ซ.ยำยไหม ม.2 ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร ขนำดกว้ำง 4   ม.  (งบ อบต.)       ของถนน สะดวกและรวดเร็วขึ้น   
    ที่สะดวกและปลอดภัย ยำว 120 ม.               
      หนำ 0.15 ม.             
                     
10 โครงกำรก่อสร้ำง เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนนลำดยำง 3,600,000       ควำมยำว ประชำชนได้ใช้ถนนที่ กองช่ำง 
  ถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติก  ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร ขนำดกว้ำง 6 ม.  (งบ อบต.)       ของถนน สะดวกและปลอดภัยใน   
  คอนกรีต ซ.หนองนกน้อย ที่สะดวกและปลอดภัย ยำว 1,500 ม.          กำรสัญจร    
  ม.3    หนำ 0.05 ม.              
                     
11 โครงกำรก่อสร้ำงถนน  เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนน คสล. 1,710,000        ควำมยำว ประชำชนได้ใช้ถนนที่ กองช่ำง 
  คสล. ซ.สัมพันธ์วงศ์ ม.3 ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  กว้ำง 6 ม. ยำว 500 ม. (งบ อบต.)       ของถนน สะดวกและปลอดภัยใน   
    ที่สะดวกและปลอดภัย หนำ 0.15 ม.          กำรสัญจร    
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12 โครงกำรก่อสร้ำงถนน  เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนน คสล. 4,788,000        ควำมยำว ประชำชนได้ใช้ถนนที่ กองช่ำง 
  คสล. ซ.ต้นไทร ม.3 ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  กว้ำง 6 ม. ยำว1,400 ม. (งบ อบต.)       ของถนน สะดวกและปลอดภัยใน   
  ที่สะดวกและปลอดภัย หนำ 0.15 ม.      กำรสัญจร   
           
           
                  
ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

13 โครงกำรก่อสร้ำงถนน  เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนนลูกรัง 200,000       ควำมยำว ประชำชนได้ใช้ถนนที่ กองช่ำง 
  ลูกรัง ซ. เจริญดี ม.3 ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  กว้ำง 6 ม. ยำว 700  ม.  (งบ อบต.)       ของถนน สะดวกและปลอดภัยใน   
    ที่สะดวกและปลอดภัย หนำเฉลี่ย 0.15 ม.          กำรสัญจร    
                     
14 โครงกำรก่อสร้ำงถนน เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนนลูกรัง   128,000        ควำมยำว ประชำชนได้ใช้ถนนที่ กองช่ำง 
  ลูกรัง ซ.หญ้ำคำ ม.3 ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร กว้ำง 6 ม.ยำว  400  ม. (งบ อบต.)       ของถนน สะดวกและปลอดภัยใน   
    ที่สะดวกและปลอดภัย หนำเฉลี่ย 0.15 ม.          กำรสัญจร    
                     
15 โครงกำรก่อสร้ำงถนน  เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนน คสล. 1,475,000        ควำมยำว ประชำชนมีกำรคมนำคมที่ กองช่ำง 
  คสล. พร้อมวำงท่อ ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ (งบ อบต.)       ของถนน สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น   
  ระบำยน้ ำ ซ.รุ่งโรจน์ม.4  ที่สะดวกและปลอดภัย กว้ำง 5 ม. ยำว  500  ม.              
      หนำ 0.15 ม.              
16 โครงกำรก่อสร้ำงถนนหิน เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนน หินคลุก    360,000        ควำมยำว ประชำชนมีกำรคมนำคมที่ กองช่ำง 
  คลุก ซ.ตำสุข ม.4 ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  กว้ำง 6 ม. ยำว 1,500ม. (งบ อบต.)       ของถนน สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น   
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    ที่สะดวกและปลอดภัย หนำเฉลี่ย 0.15  ม.              
                     
17 โครงกำรก่อสร้ำงถนน  เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนน คสล. 6,840,000        ควำมยำว ประชำชนมีกำรคมนำคมที ่ กองช่ำง 
  คสล. ซ.พรสวรรค์ 2 ม.4 ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  กว้ำง 6 ม.ยำว 2,000 ม. (งบ อบต.)       ของถนน สะดวกและรวดเร็วขึ้น   
  ที่สะดวกและปลอดภัย หนำ 0.15 ม.        
                   
ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

18 โครงกำรก่อสร้ำงถนน  เพื่อให้ประชำชนมีถนน ก่อสร้ำงถนน คสล.    990,000        ควำมยำว ประชำชนมีถนนที่สะดวก กองช่ำง 
  คสล. ซ.หมอจีบ ม.5 ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคม กว้ำง 5 ม. ยำว 300 ม. (งบ อบต.)       ของถนน และปลอดภัยใช้ในกำร   
  ที่สะดวกและปลอดภัย หนำ 0.15 ม.      คมนำคม   
                   
19 โครงกำรก่อสร้ำงถนน เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนนลูกรัง    285,000        ควำมยำว ประชำชนมีถนนส ำหรับใช้ กองช่ำง 
  ลูกรัง ซ.ตำป่วน 2 ม.5 ได้มีถนนส ำหรับใช้ในกำร กว้ำง 6 ม. ยำว1,000 ม. (งบ อบต.)       ของถนน ในกำรคมนำคมทีส่ะดวก   
    คมนำคมสัญจร ทีส่ะดวก หนำเฉลี่ย 0.15  ม.          และปลอดภัย   
  และปลอดภัย          
                    
20 โครงกำรก่อสร้ำงถนน เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนน ลูกรัง   285,000        ควำมยำว ประชำชนมีกำรคมนำคมที่ กองช่ำง 
  ลูกรัง ซ.8  ม.5  ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  กว้ำง 6 ม. ยำว1,000 ม. (งบ อบต.)       ของถนน สะดวกและรวดเร็วขึ้น   
    ที่สะดวกและปลอดภัย หนำเฉลี่ย 0.15  ม.              
                     
21 โครงกำรก่อสร้ำงถนน  เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนน คสล.    912,000        ควำมยำว ประชำชนมีกำรคมนำคมที่ กองช่ำง 
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  คสล. ซ.รวมพลัง ม.6 ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  กว้ำง 4  ม. ยำว400 ม. (งบ อบต.)       ของถนน สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น   
    ที่สะดวกและปลอดภัย หนำ 0.15 ม.              
                     
22 โครงกำรก่อสร้ำงถนน   เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนน  คสล.    342,000       ควำมยำว ประชำชนมีกำรคมนำคมที่ กองช่ำง 
  คสล.  ซ.รวมสุข ม.6 ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  กว้ำง  4  ม. ยำว 150 ม. (งบ อบต.)       ของถนน สะดวกและรวดเร็วขึ้น   
    ที่สะดวกและปลอดภัย หนำ 0.15 ม.             
ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

23 โครงกำรก่อสร้ำงถนน   เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนน คสล.    663,000        ควำมยำว ประชำชนมีถนนส ำหรับใช้ กองช่ำง 
  คสล. พร้อมวำงท่อ  ได้มีถนนส ำหรับใช้ในกำร กว้ำง 3 ม. ยำว 300  ม. (งบ อบต.)       ของถนน ในกำรคมนำคมทีส่ะดวก   
 ระบำยน้ ำ ซ. พนูสวัสดิ์ คมนำคมสัญจรทีส่ะดวก หนำ  0.15  ม.      และปลอดภัย  
  ม.7  และปลอดภัย              
24 โครงกำรก่อสร้ำงถนน  เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนน คสล.    417,000        ควำมยำว ประชำชนมีถนนส ำหรับใช้ กองช่ำง 
  คสล. พร้อมวำงท่อ ได้มีถนนส ำหรับใช้ในกำร กว้ำง 5 ม. ยำว 150  ม. (งบ อบต.)       ของถนน ในกำรคมนำคมทีส่ะดวก   
 ระบำยน้ ำซ.บญุทว1ีม.7  คมนำคมสัญจร ทีส่ะดวก หนำ  0.15  ม.      และปลอดภัย  
   และปลอดภัย              
25 โครงกำรก่อสร้ำง เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนนลำดยำง 6,000,000       ควำมยำว ประชำชนได้ใช้ถนนที่ กองช่ำง 
  ถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติก ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร ขนำดกว้ำง 5 ม.  (งบ อบต. )       ของถนน สะดวกและปลอดภัยใน   
 คอนกรีต ซ.หนองเหียง ที่สะดวกและปลอดภัย ยำว2,500 ม.หนำ0.05ม.      กำรสัญจร  
  -บ้ำนมอญ ม.7                
                     
26 โครงกำรก่อสร้ำงถนน  เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนน คสล.      35,000        ควำมยำว ประชำชนมีถนนส ำหรับใช้ กองช่ำง 
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  คสล. ซ.เพิ่มทองมำก ม.8 ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร กว้ำง 6 ม. ยำว 9  ม. (งบ อบต.)       ของถนน ในกำรคมนำคมทีส่ะดวก   
    ที่สะดวกและปลอดภัย หนำ 0.15 เมตร          และปลอดภัย   
                     
27 โครงกำรก่อสร้ำงถนนหิน เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนนหินคลุก    230,000        ควำมยำว ประชำชนมีถนนส ำหรับใช ้ กองช่ำง 
  คลุก ซ.ไพฑูรย์พัฒนำ ม.8 ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร กว้ำง 6 ม. ยำว 800  ม. (งบ อบต.)       ของถนน ในกำรคมนำคมทีส่ะดวก   
    ที่สะดวกและปลอดภัย หนำเฉลี่ย 0.15  ม.          และปลอดภัย   
ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

28 โครงกำรก่อสร้ำงถนน  เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนน คสล. 1,425,000        ควำมยำว ประชำชนมีกำรคมนำคมที่ กองช่ำง 

  คสล.ซ.อ ำนวยผล 1 ม.9 ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  กว้ำง 5  ม. ยำว 500 ม. (งบ อบต.)       ของถนน สะดวกและรวดเร็วขึ้น   

    ที่สะดวกและปลอดภัย หนำ 0.15  ม.              

                     

29 โครงกำรก่อสร้ำงถนน  เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนน คสล. 1,140,000        ควำมยำว ประชำชนมีถนนส ำหรับใช้ กองช่ำง 

  คสล. ซ.ไร่แลนด์ 5 ม. 9 ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  กว้ำง 4 ม. ยำว 500  ม. (งบ อบต.)       ของถนน ในกำรคมนำคมทีส่ะดวก   

  ที่สะดวกและปลอดภัย หนำ 0.15 เมตร      และปลอดภัย  

                  

30 โครงกำรก่อสร้ำงถนน  เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนน คสล.    684,000        ควำมยำว ประชำชนมีถนนส ำหรับใช้ กองช่ำง 

  คสล. ซ.สุขจ ำเริญ ม. 9 ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  กว้ำง 4 ม. ยำว 300  ม. (งบ อบต.)       ของถนน ในกำรคมนำคมทีส่ะดวก   

  ที่สะดวกและปลอดภัย หนำ 0.15 เมตร      และปลอดภัย  

                  

31 โครงกำรก่อสร้ำงถนน  เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนน คสล. 1,140,000        ควำมยำว ประชำชนมีถนนส ำหรับใช้ กองช่ำง 
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  คสล. ซ.เพชรน้ ำหนึ่ง ม.9 ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  กว้ำง 5 ม. ยำว 400  ม. (งบ อบต.)       ของถนน ในกำรคมนำคมทีส่ะดวก   
    ที่สะดวกและปลอดภัย หนำ 0.15 เมตร          และปลอดภัย   
                     
32 โครงกำรก่อสร้ำง  เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนนลำดยำง   960,000        ควำมยำว ประชำชนในพื้นที่มีถนนที่ กองช่ำง 
  ถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติก  ได้มีถนนส ำหรับกำร กว้ำง 5 ม. ยำว  400 ม. (งบ อบต.)       ของถนน สะดวกและปลอดภัยใช ้   
  คอนกรีต ซ.มัชวงศ์ ม.10 คมนำคมที่สะดวกและ หนำ 0.05  ม.          ในกำรคมนำคม   
    ปลอดภัย                 
ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดบั โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

33 โครงกำรก่อสร้ำงถนน  เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนน คสล    364,800        ควำมยำว ประชำชนในพื้นที่มีถนนที่ กองช่ำง 
  คสล. ซ.เงินล้ำน ม.10 ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  กว้ำง 4  ม. ยำว 160  ม. (งบ อบต.)       ของถนน สะดวกและปลอดภัยใช ้   
    ที่สะดวกและปลอดภัย หนำ 0.15  ม.          ในกำรคมนำคม   
                     
34 โครงกำรก่อสร้ำงถนน  เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนน คสล.    228,000        ควำมยำว ประชำชนในพื้นที่มีถนนที่ กองช่ำง 
  คสล. ซ.พวงพยอม ม.10 ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  กว้ำง 4 ม. ยำว 100 ม. (งบ อบต.)       ของถนน สะดวกและปลอดภัยใช ้   
    ที่สะดวกและปลอดภัย หนำ 0.15 ม.          ในกำรคมนำคม   
                    
35 โครงกำรก่อสร้ำงถนน  เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนน คสล.    228,000        ควำมยำว ประชำชนในพื้นที่มีถนนที่ กองช่ำง 
  คสล. ซ.สันติสุข 3 (ทำง ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  กว้ำง  4 ม. ยำว  100 ม. (งบ อบต.)       ของถนน สะดวกและปลอดภัยใช ้   
 เลี้ยวบ้ำนลุงส่ง)ม.10  ที่สะดวกและปลอดภัย หนำ  0.15 ม.      ในกำรคมนำคม  
                 
36 โครงกำรก่อสร้ำงถนน  เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนน คสล. 3,420,000        ควำมยำว ประชำชนมีกำรคมนำคมที่ กองช่ำง 
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  คสล. ซ.6  (ต่อจำก ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  กว้ำง 4 ม. ยำว1,500 ม. (งบ อบต.)       ของถนน สะดวกและรวดเร็วขึ้น   

  โครงกำรเดิม)  ม.11  ที่สะดวกและปลอดภัย หนำ  0.15 ม.              

           
37 โครงกำรซ่อมแซมถนน เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ซ่อมแซมถนนหินคลุก   200,000        ควำมยำว ประชำชนมีกำรคมนำคมที่ กองช่ำง 
  หินคลุก ซ.1  ม.11  ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  ยำว 1,500 ม. (งบ อบต.)       ของถนน สะดวกและรวดเร็วขึ้น   
    ที่สะดวกและปลอดภัย                
                     
ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

38 โครงกำรก่อสร้ำงถนน  เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนน คสล. 2,508,000        ควำมยำว ประชำชนมีกำรคมนำคมที่ กองช่ำง 

  คสล. ซ.สระหลวง ม.11 ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  กว้ำง 4 ม. ยำว 1,100ม. (งบ อบต.)       ของถนน สะดวกและรวดเร็วขึ้น   

    ที่สะดวกและปลอดภัย หนำ 0.15 ม.              

                     
39 โครงกำรก่อสร้ำง เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนน ลำดยำง 4,800,000        ควำมยำว ประชำชนมีกำรคมนำคมที่ กองช่ำง 
  ถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติก  ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  กว้ำง 5 ม. ยำว 2,000ม. (งบ อบต.)       ของถนน สะดวกและรวดเร็วขึ้น   
  คอนกรีตบำยพำสยูเทิร์น ที่สะดวกและปลอดภัย หนำ  0.05  ม.              
 ชนหมู่ 2 ผ่ำนปำ่สงวน            

  ม.12                   
40 โครงกำรก่อสร้ำง  เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนนลำดยำง 1,920,000       ควำมยำว ประชำชนได้ใช้ถนนที่ กองช่ำง 
  ถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติก  ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  ขนำดกว้ำง 6 ม.  (งบ อบต. )       ของถนน สะดวกและปลอดภัยใน   
  คอนกรีต ซ.โชคพัฒนำ 1  ที่สะดวกและปลอดภัย ยำว 800 ม. หนำ0.05ม.          กำรสัญจร    
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 เชื่อมต่อ ซ.ร่วมพัฒนำ 1             
 ม.13          
                     
41 โครงกำรก่อสร้ำงถนน  เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนน คสล. 912,000       ควำมยำว ประชำชนในพื้นที่มีถนนที่ กองช่ำง 
  คสล. ซ.พลประเสริฐ(ต่อ ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  กว้ำง 5 ม. ยำว  400  ม. (งบ อบต.)       ของถนน สะดวกและปลอดภัยใช ้   
 จำกโครงกำรเดิมป5ี6)    ที่สะดวกและปลอดภัย หนำ 0.15  ม.      ในกำรคมนำคม  
 ม.13           
                 
ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวดั ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

42 โครงกำรก่อสร้ำงถนน  เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนนคสล. 1,824,000        ควำมยำว ประชำชนในพื้นที่มีถนนที ่ กองช่ำง 
  คสล. ซ.โชคพัฒนำ 2  ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  กว้ำง 5 ม. ยำว 800  ม. (งบ อบต.)       ของถนน สะดวกและปลอดภัยใช ้   
  เชื่อมต่อ ซ.ยำใจ   ม.13  ที่สะดวกและปลอดภัย หนำ 0.15  ม.          ในกำรคมนำคม   
                     
43 โครงกำรก่อสร้ำงถนนหิน เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนนหินคลุก 80,000       ควำมยำว ประชำชนในพื้นที่มีถนนที่ กองช่ำง 
  คลุกซ.แยกพลประเสริฐ2 ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  กว้ำง 4 ม. ยำว 200 ม. (งบ อบต.)       ของถนน สะดวกและปลอดภัยใช ้   
  ม.13  ที่สะดวกและปลอดภัย หนำเฉลี่ย 0.15 ม.          ในกำรคมนำคม   
                     

44 โครงกำรซ่อมถนน คสล. เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ซ่อมแซมถนน คสล. 820,800       ควำมยำว ประชำชนในพื้นที่มีถนนที่ กองช่ำง 
  พร้อมซ่อมฝำท่อระบำย  ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  กว้ำง 6 ม. (งบ อบต.)       ของถนน สะดวกและปลอดภัยใช ้   
  น้ ำ ซ.เมืองทองวิลเลจ  ที่สะดวกและปลอดภัย ยำว 360  ม.          ในกำรคมนำคม   
  ม.14    หนำ 0.15 ม.              
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45 โครงกำรซ่อมแซมถนน  เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ซ่อมแซมถนน คสล. 1,155,000       ควำมยำว ประชำชนในพื้นที่มีถนนที ่ กองช่ำง 
  คสล. พร้อมซ่อมฝำท่อ ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  กว้ำง 7 ม.  (งบ อบต.)       ของถนน สะดวกและปลอดภัยใช ้   
  ระบำยน้ ำ ซ.ปำริฉัตร ที่สะดวกและปลอดภัย ยำว  550  ม.          ในกำรคมนำคม   
  ม.14   หนำ 0.15 ม.              
           
           
                     
ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

46 โครงกำรวำงท่อระบำย เพื่อป้องกันน้ ำท่วมขังถนน วำงท่อระบำยน้ ำทิ้ง 300,000       ควำมยำว น้ ำไมไ่หลท่วมถนนสองขำ้ง กองช่ำง 

  น้ ำ(เพ่ิมเติม)ซ.หม่อน และมีที่ระบำยน้ ำทิง้จำก  ยำว 600  ม. (งบ อบต.)       ของถนน ทำง และประชำชนมีรำง   

  ไหม  ม.14  ครัวเรือน             ระบำยน้ ำทิง้จำกครัวเรือน   

                     
47 โครงกำรก่อสร้ำงถนน  เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนนหินคลุก   256,000        ควำมยำว ประชำชนในพื้นท่ีมีถนน กองช่ำง 
  หินคลุก ซ.หนองวง  ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  กว้ำง6 ม. ยำว1,000ม. (งบ อบต.)       ของถนน ที่สะดวกและปลอดภัยใช้   
  เดือน ม.14  ที่สะดวกและปลอดภัย หนำเฉลี่ย 0.15 ม.          ในกำรคมนำคม   
                     
48 โครงกำรก่อสร้ำงถนน เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนน คอนกรีต 2,280,000        ควำมยำว ประชำชนในพื้นที่มีถนนที่ กองช่ำง 
  คอนกรีต ซอยไร่วิรัตน์   ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  กว้ำง 4 ม. ยำว1,000 ม. (งบ อบต.)       ของถนน สะดวกและปลอดภัยใช้ใน   
  ม.15  ที่สะดวกและปลอดภัย หนำ 0.15 ม.          กำรคมนำคม   
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49 โครงกำรวำงท่อระบำย เพื่อป้องกันน้ ำท่วมขังถนน วำงท่อระบำยน้ ำทิ้ง   300,000        ควำมยำว น้ ำไมไ่หลท่วมถนนสองขำ้ง กองช่ำง 
  น้ ำข้ำงถนนเชื่อมกับ และมีที่ระบำยน้ ำทิง้จำก ระยะทำง   400 ม. (งบ อบต.)       ของถนน ทำง และประชำชนมีรำง   
  โครงกำรลำวำเล ่ ม.15  ครัวเรือน             ระบำยน้ ำทิง้จำกครัวเรือน   

                     
50 โครงกำรก่อสร้ำงถนน  เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนน คอนกรีต    456,000        ควำมยำว ประชำชนในพื้นที่มีถนนที่ กองช่ำง 
  คสล. ซ.ทรัพย์เพิ่มสุข    ได้มีถนนส ำหรับกำร กว้ำง 4 ม. ยำว 200 ม. (งบ อบต.)       ของถนน สะดวกและปลอดภัยใช้ใน   
  ม.15  คมนำคมที่สะดวกและ หนำ 0.15 ม.          กำรคมนำคม   
    ปลอดภัย                 
ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

51 โครงกำรวำงท่อระบำย เพื่อป้องกันน้ ำท่วมขังถนน วำงท่อระบำยน้ ำทิ้ง    400,000        ควำมยำว น้ ำไมไ่หลท่วมถนนสองขำ้ง กองช่ำง 
  น้ ำข้ำงถนนภำยใน และมีที่ระบำยน้ ำทิง้จำก ระยะทำง 1,500 ม. (งบ อบต.)       ของถนน ทำง และประชำชนมีรำง   
 หมู่บ้ำน  ซ.พูลสุข  ม.15 ครัวเรือน       ระบำยน้ ำทิง้จำกครัวเรือน  
                    

52 โครงกำรขุดลอกและวำง เพื่อป้องกันน้ ำท่วมขังถนน วำงท่อระบำยน้ ำทิ้ง    500,000        ควำมยำว น้ ำไมไ่หลท่วมถนนสองขำ้ง กองช่ำง 
  ท่อระบำยน้ ำข้ำงถนน และมีที่ระบำยน้ ำทิง้จำก ระยะทำง 1,500 ม. (งบ อบต.)       ของถนน ทำง และประชำชนมีรำง   
 ภำยในหมู่บ้ำน    ซ.หลัง ครัวเรือน       ระบำยน้ ำทิง้จำกครัวเรือน  
 วัดหนองขอน   ม.15          
                    

53 โครงกำรก่อสร้ำงถนน  เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนน คสล. 2,280,000        ควำมยำว ประชำชนในพื้นที่มีถนนที ่ กองช่ำง 
  คสล. ซ.บ้ำนนำยเปลี่ยว ได้มีถนนส ำหรับกำร กว้ำง 4 ม. ยำว1,000 ม. (งบ อบต.)       ของถนน สะดวกและปลอดภัยใช ้   
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 จำกเส้นทำงหลักจน คมนำคมที่สะดวกและ หนำ 0.15 ม.      ในกำรคมนำคม  
 สิ้นสุด กม.16   ม.16 ปลอดภัย         
                  
54 โครงกำรก่อสร้ำงถนน  เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนน ลำดยำง 2,280,000        ควำมยำว ประชำชนในพื้นที่มีถนนที่ กองช่ำง 
  ลำดยำง จำกเส้นทำงสำย ได้มีถนนส ำหรับกำร กว้ำง 4 ม. ยำว1,000 ม. (งบ อบต.)       ของถนน สะดวกและปลอดภัยใช ้   
  หลักม.16 ถึงสำมแยก  คมนำคมที่สะดวกและ หนำ 0.15 ม.          ในกำรคมนำคม   
 บ้ำนนำยเปลี่ยว ซ.หนอง ปลอดภัย         
 ตำแววฯ  ม.16          
                    
ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

55 โครงกำรก่อสร้ำงถนนหิน เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนนหินคลุก      80,000        ควำมยำว ประชำชนมีถนนส ำหรับใช้ กองช่ำง 
  คลุก ซ.2 (ป้ำครำม)ม.16 ได้มีถนนส ำหรับใช้ในกำร กว้ำง 6 ม. ยำว 300  ม. (งบ อบต.)       ของถนน ในกำรคมนำคมทีส่ะดวก   
    คมนำคมสัญจร ทีส่ะดวก หนำเฉลี่ย 0.15 ม.          และปลอดภัย   
  และปลอดภัย          
                    
56 โครงกำรก่อสร้ำงถนนหิน  เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนนหินคลุก     110,000        ควำมยำว ประชำชนมีกำรคมนำคมที่ กองช่ำง 
  คลุก ซ.5 (บ้ำนเฉลียว)  ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  ขนำดกว้ำง 4 ม.  (งบ อบต.)       ของถนน สะดวกและรวดเร็วขึ้น   
  ม.16  ที่สะดวกและปลอดภัย ยำว 600 ม.              
      หนำเฉลี่ย 0.15  ม.              
                     
57 โครงกำรก่อสร้ำงถนนหิน เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ขยำยเขตถนน หินคลุก       500,000    ควำมยำว ประชำชนมีกำรคมนำคมที่ กองช่ำง 
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  คลุก ม.1 ซ.เปรมปรีย์ ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  กว้ำง  5 เมตร ยำว    (งบ อบต.)   ของถนน สะดวกและรวดเร็วขึ้น   
  ซ.บ้ำนมอญ -ห้วยโดด ที่สะดวกและปลอดภัย 2,500ม.หนำเฉลี่ย0.15ม.             
                    

58 โครงกำรวำงท่อระบำย เพื่อป้องกันน้ ำท่วมขังถนน วำงท่อระบำยน้ ำขนำด    150,000   จ ำนวน น้ ำไมไ่หลท่วมถนนสองขำ้ง กองช่ำง 
  น้ ำ ซ.วังโบสถ ์ ม.2  และมีที่ระบำยน้ ำทิง้จำก ขนำด  Ø  0.60  ม.    (งบ อบต.)   โครงกำร ทำง และประชำชนมีรำง   
    ครัวเรือน 5  จุด         ระบำยน้ ำทิง้จำกครัวเรือน   
           
           
                    
ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

59 โครงกำรวำงท่อระบำย เพื่อป้องกันน้ ำท่วมขังถนน วำงท่อระบำยน้ ำขนำด    90,000   จ ำนวน น้ ำไมไ่หลท่วมถนนสองขำ้ง กองช่ำง 
  น้ ำ ซ.ห้วยโดด  ม.2  และมีที่ระบำยน้ ำทิง้จำก ขนำด  Ø  0.60  ม.    (งบ อบต.)   โครงกำร ทำง และประชำชนมีรำง   
    ครัวเรือน  3  จุด         ระบำยน้ ำทิง้จำกครัวเรือน   
                    
60 โครงกำรลอกร่องระบำย เพื่อป้องกันน้ ำท่วมขังถนน ลอกร่องระบำยน้ ำ 3  จุด    100,000   จ ำนวน น้ ำไมไ่หลท่วมถนนสองข้ำง กองช่ำง 
  น้ ำข้ำงทำง ม.2  และมีที่ระบำยน้ ำทิง้จำก      (งบ อบต.)   โครงกำร ทำง และประชำชนมีรำง   
    ครัวเรือน           ระบำยน้ ำทิง้จำกครัวเรือน   
                    
61 โครงกำรก่อสร้ำงถนน  เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต    1,368,000   ควำมยำว ประชำชนได้ใช้ถนนที่ กองช่ำง 
  คสล. ซ. ตำหวำน ม.3 ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  กว้ำง 6  ม. ระยะทำง      (งบ อบต.)   ของถนน สะดวกและปลอดภัยใน   
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    ที่สะดวกและปลอดภัย 400  ม. หนำ 0.15 ม.         กำรสัญจร    
                    
62 โครงกำรปรับปรุงและ เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ซ่อมแซมถนนลูกรัง    570,000   ควำมยำว ประชำชนในพื้นที่มีถนนที่ กองช่ำง 

  ซ่อมแซมถนนลูกรัง ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  กว้ำง 4 ม. ยำว 2,000ม.    (งบ อบต.)   ของถนน สะดวกและปลอดภัยใช้ใน   

  ภำยในหมู่บ้ำน  ม.4  ที่สะดวกและปลอดภัย           กำรคมนำคม   
                    
63 โครงกำรก่อสร้ำงสะพำน เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงสะพำนข้ำมห้วย    4,000,000   จ ำนวน ประชำชนมีสะพำนส ำหรับ กองช่ำง 
  ข้ำมห้วยสำมพนันำม ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  กว้ำง 8  ม. ยำว 25 ม.    (งบ อบต.)   โครงกำร ใช้ในกำรคมนำคมที ่   
 เชื่อมหนองคร้ำ  ม.5  ที่สะดวกและปลอดภัย       สะดวกและปลอดภัย  
                 
ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

64 โครงกำรวำงท่อระบำย เพื่อป้องกันน้ ำท่วมขังถนน วำงท่อระบำยน้ ำทิ้ง       150,000    จ ำนวน น้ ำไมไ่หลท่วมถนนสองขำ้ง กองช่ำง 
  น้ ำพร้อมบ่อพักท่อ และมีที่ระบำยน้ ำทิง้จำก ขนำด  Ø  0.60  ม.    (งบ อบต.)   โครงกำร ทำง และประชำชนมีรำง   
  ระบำยน้ ำบริเวณหน้ำ ครัวเรือน  1 จุด ยำว 20 ม.         ระบำยน้ ำทิง้จำกครัวเรือน   
 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ม.7          
                    
65 โครงกำรก่อสร้ำงถนน  เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนน คสล.       570,000    ควำมยำว ประชำชนมีถนนส ำหรับใช้ กองช่ำง 
  คสล. ซ.หลังโรงเรียน ได้มีถนนส ำหรับใช้ในกำร กว้ำง 5 ม. ยำว 200 ม.    (งบ อบต.)   ของถนน ในกำรคมนำคมทีส่ะดวก   
  บ้ำนหนองเหียง  ม.7  คมนำคมสัญจร ทีส่ะดวก หนำ 0.15 ม.         และปลอดภัย   
  และปลอดภัย         
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66 โครงกำรก่อสร้ำง เพื่อให้ประชำชนมีถนน ก่อสร้ำงถนนลำดยำง    2,880,000    ควำมยำว ประชำชนมีถนนเพื่อใช้ใน กองช่ำง 
  ถนนลำดยำง  ซ.2 ไร่ชวำ  ส ำหรับกำรคมนำคมที ่ กว้ำง 6 ม.ยำว 1,200 ม.    (งบ อบต.)   ของถนน กำรคมนำคมที่สะดวก   
  ทอง ต่อจำกโครงกำรเดิม    สะดวกและปลอดภัย หนำ 0.05  ม.         ปลอดภัย    
 ม.8           
                   
67 โครงกำรก่อสร้ำง  เพื่อให้ประชำชนมีถนน ก่อสร้ำงถนนลำดยำง    7,200,000    ควำมยำว ประชำชนมีถนนเพื่อใช้ใน กองช่ำง 
  ถนนลำดยำง ซ.1 หนอง ส ำหรับกำรคมนำคมที ่ กว้ำง  6 ม. ยำว3,000ม.    (งบ อบต.)   ของถนน กำรคมนำคมที่สะดวก   
 เสือ-หนองคร้ำ   ม.8  สะดวกและปลอดภัย หนำ 0.05  ม.      ปลอดภัย  
           
           
ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

68 โครงกำรก่อสร้ำงถนน  เพื่อให้ประชำชนมีถนน ก่อสร้ำงถนนลำดยำง       342,000    ควำมยำว ประชำชนมีถนนเพื่อใช้ใน กองช่ำง 

  คสล.ซ.ผกำทิพย์ม.8 ส ำหรับกำรคมนำคมที ่ กว้ำง  4 ม. ยำว 150 ม.    (งบ อบต.)   ของถนน กำรคมนำคมที่สะดวก   

  สะดวกและปลอดภัย หนำ 0.15  ม.      ปลอดภัย  

                  

69 โครงกำรก่อสร้ำงถนนหิน เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนนหินคลุก       256,500    ควำมยำว ประชำชนมีกำรคมนำคมที่ กองช่ำง 
  คลุก ซ.2/2  ม.11 ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  กว้ำง5 ม. ยำว 1,200 ม.    (งบ อบต.)   ของถนน สะดวกและรวดเร็วขึ้น   
    ที่สะดวกและปลอดภัย หนำเฉลี่ย 0.15 ม.             
                    

70 โครงกำรก่อสร้ำงถนนหิน เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนนหินคลุก    100,000   ควำมยำว ประชำชนในพื้นที่มีถนนที่ กองช่ำง 
  คลุก ซ.ร่วมพัฒนำ 2      ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  กว้ำง 6 ม. ยำว 200 ม.    (งบ อบต.)   ของถนน สะดวกและปลอดภัยใช ้   
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  ม.13 ที่สะดวกและปลอดภัย หนำเฉลี่ย 0.15ม.         ในกำรคมนำคม   
                   
71 โครงกำรก่อสร้ำงถนน  เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนน คอนกรีต       456,000    ควำมยำว ประชำชนในพื้นที่มีถนนที่ กองช่ำง 
  คสล.  ซ.ฉ่ ำชื่น  ม.15 ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  กว้ำง 4 ม. ยำว 200 ม.    (งบ อบต.)   ของถนน สะดวกและปลอดภัยใช้ใน   
    ที่สะดวกและปลอดภัย หนำ 0.15 ม.         กำรคมนำคม   
                    

72 โครงกำรก่อสร้ำงถนน เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนนลูกรัง    256,000   ควำมยำว ประชำชนได้ใช้ถนนที่ กองช่ำง 
  ลูกรัง ซ.พูนสุข เชื่อม     ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  กว้ำง 6 ม.ยำว1,000ม.     (งบ อบต.)   ของถนน สะดวกและปลอดภัยใน   
  ซ.ทรัพย์โสภำ   ม.15  ที่สะดวกและปลอดภัย หนำเฉลี่ย 0.15  ม.         กำรสัญจร    
                    

ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

73 โครงกำรซ่อมถนน              เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ซ่อมแซมถนนลำดยำง    500,000   ควำมยำว ประชำชนได้ใช้ถนนที่ กองช่ำง 
  ลำดยำงเส้นทำงหลัก     ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร       (งบ อบต.)   ของถนน สะดวกและปลอดภัยใน   
  ซ.หนองตำแววพัฒนำ    ที่สะดวกและปลอดภัย           กำรสัญจร    
 ม.16           
                   

74 โครงกำรก่อสร้ำงถนนหิน  เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนนหินคลุก         80,000    ควำมยำว ประชำชนมีถนนส ำหรับใช้ กองช่ำง 
  คลุก ซ.3 (บ้ำนนำงสุดใจ) ได้มีถนนส ำหรับใช้ในกำร กว้ำง 6 ม. ยำว 300  ม.    (งบ อบต.)   ของถนน ในกำรคมนำคมทีส่ะดวก   
  ม.16  คมนำคมสัญจร ทีส่ะดวก หนำเฉลี่ย 0.15 ม.         และปลอดภัย   
  และปลอดภัย          
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75 โครงกำรก่อสร้ำงถนนหิน  เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนนหินคลุก         80,000    ควำมยำว ประชำชนมีถนนส ำหรับใช้ กองช่ำง 
  คลุก ซ.3 (บ้ำนนำยมนัส) ได้มีถนนส ำหรับใช้ในกำร กว้ำง 6 ม. ยำว 300  ม.    (งบ อบต.)   ของถนน ในกำรคมนำคมทีส่ะดวก   
  ม.16  คมนำคมสัญจร ทีส่ะดวก หนำเฉลี่ย 0.15 ม.         และปลอดภัย   
  และปลอดภัย          
                   
76 โครงกำรต่อเติมศำลำ เพื่อให้ประชำชนใน ปรับปรุงและต่อเติม       200,000    จ ำนวน ประชำชนมีสถำนที่ส ำหรับ กองช่ำง 
  หมู่บ้ำนและห้องน้ ำ ม.15 หมู่บ้ำนได้มีศำลำกลำง ศำลำเอนกประสงค์และ    (งบ อบต.)   โครงกำร ใช้ท ำกิจกรรมต่ำงๆ    
    หมู่บ้ำนไว้ส ำหรับท ำ ห้องน้ ำ          ร่วมกันภำยในหมู่บ้ำน   
    กิจกรรมภำยในหมู่บ้ำน                
                    
ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

77 โครงกำรก่อสร้ำงถนน  เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนน คสล.      1,400,000  ควำมยำว ประชำชนได้ใช้ถนนที่ กองช่ำง 
  คสล.  ซ.รุ่งแจ้ง  ม.3  ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร กว้ำง 6 ม. ยำว 500 ม.      (งบ อบต.) ของถนน สะดวกและปลอดภัยใน   
    ที่สะดวกและปลอดภัย หนำ 0.15 ม.         กำรสัญจร    
                    
78 โครงกำรก่อสร้ำงถนน เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ขยำยเขตถนน ลูกรัง          450,000  ควำมยำว ประชำชนมีกำรคมนำคมที่ กองช่ำง 
  ลูกรัง ซ.เขำจมดง-บ้ำน ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  กว้ำง5เมตร ยำว1,500ม.      (งบ อบต.) ของถนน สะดวกและรวดเร็วขึ้น   
  มอญ(แมงโกสปำร์) ม.7  ที่สะดวกและปลอดภัย หนำเฉลี่ย 0.15 ม.             
                    
79 โครงกำรปรับปรุงและ เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ซ่อมแซมถนนลูกรัง         570,000  ควำมยำว ประชำชนในพื้นที่มีถนนที่ กองช่ำง 
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  ซ่อมแซมถนนลูกรัง ได้มีถนนส ำหรับกำรสญัจร  กว้ำง  4 ม.       (งบ อบต.) ของถนน สะดวกและปลอดภัยใช ้   
  ภำยในหมู่บ้ำน  ม.7  ที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทำง 2,000 ม.         ในกำรคมนำคม   
                    
80 โครงกำรก่อสร้ำง  เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนนลำดยำง      5,000,000  ควำมยำว ประชำชนมีถนนส ำหรับใช้ กองช่ำง 
  ถนนลำดยำง ซ.อ ำนวย ได้มีถนนส ำหรับใช้ในกำร กว้ำง 6ม. ยำว1,800  ม.      (งบ อบต.) ของถนน ในกำรคมนำคมทีส่ะดวก   
  ผล 2  ม.9  คมนำคมสัญจร ทีส่ะดวก หนำ 0.15 เมตร         และปลอดภัย   
    และปลอดภัย                
81 โครงกำรซ่อมถนนหิน เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ ก่อสร้ำงถนนหินคลุก      800,000 ควำมยำว ประชำชนในพื้นที่มีถนนที่ กองช่ำง 
  คลุกทั้งหมู่บ้ำน ม.13  ได้มีถนนส ำหรับกำร กว้ำง 6 ม. ยำว1,000ม.      (งบ อบต.) ของถนน สะดวกและปลอดภัยใช้ใน   
    คมนำคมที่สะดวกและ

ปลอดภัย 
หนำเฉลี่ย 0.15ม.         กำรคมนำคม   

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจังหวัด        

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค       

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        

3.2  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตให้บริการ ไฟฟ้า ประปา         

ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

1 โครงกำรขยำยเขตประปำ เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำเพื่อ ขยำยท่อน้ ำประปำขนำด  1,000,000         ประชำชนมีน้ ำเพื่อใช้ในกำร กองช่ำง 

  หมู่บ้ำน ซ.บ้ำนมอญ ม.1 ใช้ในกำรอุปโภค บริโภค Ø  4 นิ้ว  ระยะทำง  (งบ อบต.)        อุปโภคบรโิภคอย่ำงทั่วถึงทุก   

    ทั่วถึงทุกครัวเรือน 2,500 ม.          ครัวเรือน   
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2 โครงกำรขยำยเขตประปำ เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำเพื่อ ขยำยท่อน้ ำประปำขนำด  1,000,000         ประชำชนมีน้ ำเพื่อใช้ในกำร กองช่ำง 

  ส่วนภูมภิำค ใช้ในกำรอุปโภค บริโภค Ø 4  นิ้ว  ระยะทำง  (งบ อบต.)        อุปโภคบรโิภคอย่ำงทั่วถึงทุก   

  ซ.วัดนิโครธำรำม  ม.1  ทั่วถึงทุกครัวเรือน 2,500 ม. (อุดหนุนกำร          ครัวเรือน   

   ประปำส่วนภูมภิำค)        

                     

3 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ  เพื่อให้ประชำชนในหมู่บ้ำน ขยำยเขตไฟฟ้ำ 200,000        ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้ทั่วถึงทุก กองช่ำง 

  ซ.สุดเอื้อม  ม.2 ได้มไีฟฟ้ำส่องสว่ำงใช้อย่ำง ระยะทำง 400 ม. (งบ อบต.)        ครัวเรือน   

   ทัว่ถึงทุกครัวเรือน (อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วน              

   ภูมิภำค)        

           

                     

ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

4 โครงกำรเพิม่ขนำดหม้อ เพื่อให้ประชำชนในหมู่บ้ำน เพิ่มขนำดหม้อแปลง 300,000       จ ำนวน ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้อย่ำง กองช่ำง 

  แปลงไฟฟ้ำ ซ.ถำวรกำร   มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงพอเพียง ขนำด 3 เฟส (งบ อบต.)       โครงกำร ทั่วถึงและพอเพียง   

 ม.4  และทั่วถึง  (อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วน        

   ภูมิภำค)        

                  

5 โครงกำรติดตั้งหม้อแปลง เพื่อให้ประชำชนในหมู่บ้ำน ติดตั้งขนำดหม้อแปลง 300,000       จ ำนวน ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้อย่ำง กองช่ำง 

  ไฟฟ้ำ ซ.หนองหม ี ม.4  มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงพอเพยีง ขนำด 3 เฟส (งบ อบต.)       โครงกำร ทั่วถึงและพอเพียง   

  และทั่วถึง  (อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วน        
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6 โครงกำรติดตั้งไฟฟ้ำรำย เพื่อควำมปลอดภัยในกำร ติดตั้งไฟส่องสว่ำง2 จุด 150,000       จ ำนวน ประชำชนเกิดควำมปลอดภัย กองช่ำง 

  ทำงสำธำรณะบ้ำนหนอง เดินทำง 1. ซ.ป้ำใบ - ซ. 7 (งบ อบต.)       โครงกำร ในกำรเดินทำง   

  คร้ำ ม. 5    2.ซ.บ ำรุงรำษฎร-์ซ.สันต ิ            

   สุข        

                    

7 โครงกำรเจำะบ่อบำดำล  เพื่อประชำชนมีน้ ำไว้ใช้ใน เจำะบ่อบำดำลพร้อม    650,000        จ ำนวน ประชำชนมีน้ ำไวเ้พื่อใช้ใน กองช่ำง 

  พร้อมแท็งค์น้ ำ  และ กำรอุปโภค บริโภคอย่ำง แท็งค์น้ ำและซัมเมอรส์  (งบ อบต.)       โครงกำร กำรอุปโภค บริโภค อย่ำงพอ   

  ซัมเมอรส์ ซ.หนองซอ ม.6  พอเพียง  จ ำนวน  1  จุด           เพียงทุกครัวเรือน   

           

                     

ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

8 โครงกำรติดตั้งเครื่องกรอง เพื่อประชำชนมีน้ ำไว้ใช้ใน จ ำนวน  1   ถัง      50,000        จ ำนวน ประชำชนในหมู่บ้ำนได้ใช้น้ ำ กองช่ำง 

  น้ ำประปำดื่มได้กลำง  กำรอุปโภค บริโภคอย่ำง   (งบ อบต.)       โครงกำร ที่สะอำดส ำหรับกำรบรโิภค   

 หมู่บ้ำน ม.6 พอเพียง         

                     

9 โครงกำรขยำยเขตประปำ เพื่อให้ประชำชนในพ้ืนท่ีได ้ ขยำยท่อน้ ำประปำ 800,000       จ ำนวน ประชำชนได้ใช้น้ ำเพื่ออุปโภค กองช่ำง 

  ภูมิภำค ซ.หนองขนำน-  มีมีน้ ำประปำส ำหรับ ขนำด  Ø 4  นิ้ว (งบ อบต.)       ระยะทำง และบรโิภคในชีวิตประจ ำวัน   

  หลัง โรงเรยีน หนองเหียง  อุปโภคและบรโิภคอย่ำง ยำว 1,500  ม.              

 ม.7  ทั่วถึง (อุดหนุนกำรประปำส่วน        
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   ภูมิภำค)        

                   

10 โครงกำรขยำยเขตท่อ เพื่อให้ประชำชนในพ้ืนท่ีได ้ ขยำยท่อน้ ำประปำ 400,000       จ ำนวน ประชำชนได้ใช้น้ ำเพื่ออุปโภค กองช่ำง 

  ประปำหมู่บ้ำน ซ.หลัง มีมีน้ ำประปำส ำหรับ ขนำด  Ø 4  นิ้ว (งบ อบต.)       ระยะทำง และบรโิภคในชีวิตประจ ำวัน   

  โรงเรียน-บ้ำนพ่ีเต้ ม.7  อุปโภคและบรโิภคอย่ำง ยำว 700  ม.              

  ทั่วถึง          

                    

11 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ  เพื่อให้ประชำชนมีไฟฟ้ำ ขยำยเขตไฟฟ้ำ  1,500,000        จ ำนวน ประชำชนท่ีใช้เส้นทำง  กองช่ำง 

  ซ.ส ำรำญรักษ์ ม.8 ส่องสว่ำงอย่ำงทั่วถึง ระยะทำง  4,000 ม. (งบ อบต.)       ระยะทำง มีไฟฟ้ำส่องสว่ำงอย่ำงทั่วถึง    

   (อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วน        

   ภูมิภำค)        

                    

ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

12 โครงกำรปรับปรุงหอถังน้ ำ  เพื่อให้ประชำชนในพ้ืนท่ีได ้ ภำยในหมู่บ้ำน      200,000        จ ำนวน ประชำชนมีน้ ำส ำหรับใช้ใน   

  ซ.1 ม.8  มีน้ ำเพื่อใช้ในกำรอุปโภค จ ำนวน  2  ถัง (งบ อบต.)       โครงกำร กำรอุปโภค บริโภค อย่ำงท่ัว กองช่ำง 

    บริโภคอยำ่งทั่วถึง            ถึงทุกครัวเรือน   

           

13 โครงกำรปรับปรุงท่อ เพื่อให้ประชำชนในพ้ืนท่ีได ้ จำก 2 นิ้ว เป็น 3 นิ้ว     300,000        จ ำนวน ประชำชนมีน้ ำส ำหรับใช้ใน   

  ประปำจำกถังน้ ำประปำ มีน้ ำเพื่อใช้ในกำรอุปโภค ระยะทำง 1,000  ม. (งบ อบต.)       โครงกำร กำรอุปโภค บริโภค อย่ำงท่ัว กองช่ำง 

  กลำงหมู่บ้ำน  ม.8  บริโภคอยำ่งทั่วถึง            ถึงทุกครัวเรือน   
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14 โครงกำรขยำยเขตประปำ  เพื่อให้ประชำชนในพ้ืนท่ีได ้ ขยำยเขตประปำระยะทำง     700,000        จ ำนวน ประชำชนมีน้ ำเพื่อใช้ในกำร กองช่ำง 

  ซ.อ ำนวยผล 2  ม.9 มีน้ ำเพื่อใช้ในกำรอุปโภค  2,000 ม. (งบ อบต.)       ระยะทำง อุปโภค บริโภค อย่ำงทั่วถึง   

  บริโภคอยำ่งทั่วถึง         

15 โครงกำรติดตั้งไฟฟ้ำรำย เพื่อควำมปลอดภัยในกำร ติดตั้งไฟส่องสว่ำง 100,000       จ ำนวน ประชำชนเกิดควำมปลอดภัย กองช่ำง 

  ทำงสำธำรณะ(หนอง เดินทำง ระยะทำง 2,500 ม. (งบ อบต.)       โครงกำร ในกำรเดินทำง   

 ตะเภำ-หนองคร้ำ) ม.11           

                    

16 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ เพื่อให้ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้ ขยำยเขตไฟฟ้ำ   100,000        จ ำนวน ประชำชนท่ีใช้เส้นทำง  กองช่ำง 

  แรงต่ ำ ซ.6  ม.11  อย่ำงพอเพียง ระยะทำง  800 ม. (งบ อบต.)       ระยะทำง มีไฟฟ้ำส่องสว่ำงอย่ำงทั่วถึง    

   (อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วน        

   ภูมิภำค)        

                    

ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

17 โครงกำรก่อสร้ำงหอถังทรง เพื่อให้ประชำชนไดร้ับ หอถังสูง 30 ม. ควำมจุ    800,000        จ ำนวน ประชำชนมีน้ ำเพื่อใช้ในกำร กองช่ำง 

  เชมเปญและซมัเมอร์ส ควำมสะดวกและมีน้ ำใช้ 30 ลบ.ม.  (งบ อบต.)       โครงกำร อุปโภค บริโภคอย่ำงพอเพียง   

  หน้ำวัดสำมพันนำม  ม.12 เพียงพอทุกครัวเรือน            ทั่วถึงทุกครัวเรือน   

                     

18 โครงกำรขยำยเขตประปำ เพื่อให้ประชำชนในพ้ืนท่ีได ้ ขยำยท่อน้ ำประปำขนำด    300,000        จ ำนวน ประชำชนมีน้ ำเพื่อใช้ในกำร กองช่ำง 

  ภูมิภำค ม.12 ซ.ครัวผู้ใหญ ่  มีน้ ำเพื่อใช้ในกำรอุปโภค Ø4 นิ้ว ระยะทำง1,000ม. (งบ อบต.)       ระยะทำง อุปโภคบรโิภคอย่ำงทั่วถึงทุก   

  ซ.ข้ำงบำยพำส   บริโภคอยำ่งทั่วถึง (อุดหนุนกำรประปำส่วน          ครัวเรือน   

  ซ.หนองน้อย   ภูมิภำค)               
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19 โครงกำรจดัซื้อเครื่องกรอง เพื่อให้ประชำชนในพ้ืนท่ีได ้ เครื่องกรองน้ ำดื่มได ้ 50,000       จ ำนวน ประชำชนไดม้ีน้ ำดื่ม กองช่ำง 

  น้ ำสำมำรถดื่มได้ ม.12 มีน้ ำเพื่อใช้ในกำรอุปโภค ข้ำงศำลำกลำงหมู่บ้ำน (งบ อบต.)       โครงกำร ที่สะอำดและปลอดภัย   

    บริโภคอยำ่งทั่วถึง จ ำนวน 1 ถัง              

20 โครงกำรติดตั้งไฟฟ้ำรำย เพื่อควำมปลอดภัยในกำร ติดตั้งไฟส่องสว่ำง 200,000       จ ำนวน ประชำชนเกิดควำมปลอดภัย กองช่ำง 

  ทำงสำธำรณะทุกซอย เดินทำง ระยะทำง 2,500 ม. (งบ อบต.)       โครงกำร ในกำรเดินทำง   

 ภำยในหมู่บ้ำน   ม.14          

                     

21 โครงกำรขยำยเขตประปำ  เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำเพื่อ ขยำยท่อน้ ำประปำขนำด     600,000        จ ำนวน ประชำชนมีน้ ำเพื่อใช้ในกำร กองช่ำง 

  ส่วนภูมภิำค ซ.ฉ่ ำช่ืน -  ใช้ในกำรอุปโภค บริโภค Ø 4นิ้ว ระยะทำง1,500ม. (งบ อบต.)       ระยะทำง อุปโภคบรโิภคอย่ำงทั่วถึงทุก   

  ซ.โรงน้ ำ ม.15  ทั่วถึงทุกครัวเรือน (อุดหนุนกำรประปำส่วน
ภูมิภำค) 

         ครัวเรือน   

ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

22 โครงกำรขยำยเขตประปำ  เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำเพื่อ ขยำยท่อน้ ำประปำขนำด 1,000,000        จ ำนวน ประชำชนมีน้ ำเพื่อใช้ในกำร กองช่ำง 

  ซฺ.หนองตำแววพัฒนำ (ต่อ  ใช้ในกำรอุปโภค บริโภค 4 นิ้ว ระยะทำง 2,000 ม. (งบ อบต.)       ระยะทำง อุปโภคบรโิภคอย่ำงทั่วถึงทุก   

 จำกเส้นหลักชน กม.16 ทั่วถึงทุกครัวเรือน       ครัวเรือน  

 เชื่อมหมู่ 13) ม.16          

                     

23 โครงกำรติดตั้งไฟฟ้ำรำย เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใน จ ำนวน  16 หมู่บ้ำน 400,000       จ ำนวน เพื่อควำมปลอดภัยของ กองช่ำง 

  ทำงสำธำรณะภำยในต ำบล กำรเดินทำง   (งบ อบต.)       โครงกำร ประชำชนในชุมชน   

 หินเหล็กไฟ          
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24 โครงกำรติดตั้งหม้อแปลง เพื่อรองรับอุปกรณเ์ครื่อง  จ ำนวน 1 หม้อ 400,000       จ ำนวน ส ำนักงำนมีไฟฟ้ำใช้เพียงพอ กองช่ำง 

  ไฟฟ้ำที่ท ำกำร อบต. ใช้ไฟฟ้ำภำยในส ำนักงำนท่ี (อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วน (งบ อบต.)       โครงกำร     

 หินเหล็กไฟ เพิ่มมำกข้ึน  ภูมิภำค)         

           

                  

25 โครงกำรค่ำบ ำรุงรักษำและ เพื่อให้ประชำชนในต ำบล ภำยในต ำบลหินเหล็กไฟ 30,000       จ ำนวน ประชำชนในต ำบลมีน้ ำ  กองช่ำง 

  ซ่อมแซมหอถังทรงเชม ได้มีน้ ำประปำใช้   (งบ อบต.)       โครงกำร ประปำใช้ในครัวเรือน  

  เปญพร้อมอุปกรณต์่ำงๆ                 

 ภำยในต ำบล           

           

                    

ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

26 โครงกำรซ่อมแซมถังกัก  เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำเพื่อ ซ่อมแซม จ ำนวน 1 ถัง        100,000    จ ำนวน ประชำชนมีน้ ำใช้ในกำร กองช่ำง 

  เก็บน้ ำ ซ.ร่วมพัฒนำ 1   ใช้ในกำรอุปโภค บริโภค      (งบ อบต.)   โครงกำร อุปโภคบรโิภคอย่ำงทั่วถึงทุก   

  ม.13  ทั่วถึงทุกครัวเรือน           ครัวเรือน   

                    

27 โครงกำรขยำยเขตประปำ เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำเพื่อ ขยำยท่อน้ ำประปำขนำด        500,000    จ ำนวน ประชำชนมีน้ ำเพื่อใช้ในกำร กองช่ำง 

  ภูมิภำคทุกซอยภำยใน ใช้ในกำรอุปโภค บริโภค Ø4 นิ้วระยะทำง1,000 ม.    (งบ อบต.)   ระยะทำง อุปโภคบรโิภคอย่ำงทั่วถึงทุก   

  หมู่บ้ำน  ม.9  ทั่วถึงทุกครัวเรือน (อุดหนุนกำรประปำส่วน         ครัวเรือน   

   ภูมิภำค)         



             องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหล็กไฟ อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2558-2560)          ส่วนท่ี 5.1  กำรท ำแผนพัฒนำสำมปีไปสู่กำรปฏิบัติ (ผ 01 บัญชีโครงกำรพัฒนำ : ยุทธศำสตร์ที่ 3)    :  หน้ำ  26 

                   

28 โครงกำรจดัซื้อเครื่องกรอง เพื่อให้ประชำชนไดม้ีน้ ำดื่ม ถังกรองน้ ำดื่ม     100,000   จ ำนวน ประชำชนไดม้ีน้ ำดื่ม กองช่ำง 

  น้ ำประปำดื่มได้ ม.9 ที่สะอำดและปลอดภัย จ ำนวน 2 ถัง    (งบ อบต.)   โครงกำร ที่สะอำดและปลอดภัย   

      (ที่หอถังประปำหมู่บ้ำน)             

                    

29 โครงกำรเป่ำบ่อบำดำลใน เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำใช้ บ่อบำดำลในหมูบ่้ำน     15,000   จ ำนวน ประชำชนมีน้ ำใช้ในกำร กองช่ำง 

  หมู่บ้ำน   ม.13  อุปโภคบรโิภค ม.13     (งบ อบต.)   โครงกำร อุปโภคบรโิภค   

                    

30 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ  เพื่อให้ประชำชนในหมู่บ้ำน ขยำยเขตไฟฟ้ำ       200,000    จ ำนวน ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้ทั่วถึงทุก กองช่ำง 

  ซ.โชคพัฒนำ 1  ม.13 ได้มไีฟฟ้ำส่องสว่ำงใช้อย่ำง  ระยะทำง 400 ม.    (งบ อบต.)   ระยะทำง ครัวเรือน   

    ทั่วถึงทุกครัวเรือน (อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วน             

   ภูมิภำค)        

ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

31 โครงกำรขยำยเขตประปำ เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำเพื่อ ขยำยท่อน้ ำประปำขนำด         500,000  จ ำนวน ประชำชนมีน้ ำเพื่อใช้ในกำร กองช่ำง 

  ภูมิภำค  ซ.สุดเอื้อม  ม.2 ใช้ในกำรอุปโภค บริโภค 4 นิ้ว ระยะทำง 1,000 ม.      (งบ อบต.) ระยะทำง อุปโภคบรโิภคอย่ำงทั่วถึง   

    ทั่วถึงทุกครัวเรือน (อุดหนุนกำรประปำส่วน         ทุกครัวเรือน   

   ภูมิภำค)        

                    

32 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ  เพื่อให้ประชำชนในพ้ืนท่ีได ้ ขยำยเขตไฟฟ้ำ ระยะทำง         500,000  จ ำนวน ประชำชนมีไฟฟ้ำส่องสว่ำง กองช่ำง 

  ทุกซอยในหมู่บ้ำน ม.9 มีไฟฟ้ำส ำหรับใช้ส่องสว่ำง 2,000  ม. ( ทุกซอยท่ียัง      (งบ อบต.) โครงกำร ใช้อย่ำงทั่วถึงทุกครัวเรือน   

    อย่ำงทั่วถึงทุกครัวเรือน ไม่มไีฟฟ้ำใช้ )             



             องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหล็กไฟ อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2558-2560)          ส่วนท่ี 5.1  กำรท ำแผนพัฒนำสำมปีไปสู่กำรปฏิบัติ (ผ 01 บัญชีโครงกำรพัฒนำ : ยุทธศำสตร์ที่ 3)    :  หน้ำ  27 

   (อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วน        

   ภูมิภำค)        

           

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ของจังหวัด        

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้าและสาธารณูปโภค       

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        

3.3  แนวทางการพัฒนาปรับปรุง แหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร และการอุปโภค บริโภค และให้สอดคลอ้งกับแผนการป้องกันอุทกภัย       

ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

1 โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล เพื่อให้ประชำชนใน ขุดเจำะบ่อบำดำล        150,000    จ ำนวน ประชำชนมีน้ ำเพื่อใช้ใน กองช่ำง 

  ซ.ส ำรำญรักษ์  ม.8 หมู่บ้ำนมีน้ ำส ำหรบั 1 จุด    (งบ อบต.)   โครงกำร กำรเกษตร   



             องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหล็กไฟ อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2558-2560)          ส่วนท่ี 5.1  กำรท ำแผนพัฒนำสำมปีไปสู่กำรปฏิบัติ (ผ 01 บัญชีโครงกำรพัฒนำ : ยุทธศำสตร์ที่ 3)    :  หน้ำ  28 

  กำรเกษตร         

                    

2 โครงกำรก่อสร้ำงฝำยกั้น เพื่อให้ประชำชนในพ้ืนท่ีได ้ ขนำดกว้ำง 4  ม.       500,000    จ ำนวน ประชำชนมีน้ ำเพื่อใช้อุปโภค กองช่ำง 

  น้ ำคลองบริษัทโดล –        มีน้ ำเพื่อใช้ในกำรอุปโภค ยำว  20  ม.    (งบ อบต.)   โครงกำร และกำรเกษตรทั่วถึง   

  บ้ำนตอเกต ุ ม.11  และกำรเกษตรอย่ำงท่ัวถึง           ทุกครัวเรือน   

                    

3 โครงกำรฝำยกักเก็บน้ ำล ำ เพื่อให้ประชำชนในพ้ืนท่ีได ้ กว้ำง  4  ม. ยำว 20  ม.      600,000 จ ำนวน ประชำชนมีน้ ำเพื่อใช้อุปโภค กองช่ำง 

  ห้วยสำมพันนำม ม.2 มีน้ ำเพื่อใช้ในกำรอุปโภค สันฝำยสูง  2  ม.      (งบ อบต.) โครงกำร และกำรเกษตรทั่วถึง   

    และกำรเกษตรอย่ำงท่ัวถึง           ทุกครัวเรือน   

                    

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.1 บัญชีโครงการพัฒนา (ผ 01) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

 
 
 

ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    



             องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหล็กไฟ อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2558-2560)                                          ส่วนท่ี 5.1  กำรท ำแผนพัฒนำสำมปไีปสู่กำรปฏิบตัิ (ผ 01 บัญชีโครงกำรพัฒนำ : ยุทธศำสตร์ที่ 4)    :  หน้ำ  1 

 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       

ยุทธศาสตร์ที ่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร        

4.1  แนวทางการพัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากร และองค์กรให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่มีประสิทธภิาพ       

ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

1 โครงกำรศึกษำอบรมเพื่อ เพื่อเพ่ิมศักยภำพผู้น ำ  ฝึกอบรม, ศึกษำดูงำนนอก 250,000         ผู้น ำท้องถิ่นผู้น ำชุมชน ผู้น ำ ส ำนักปลดั 

  เพิ่มศักยภำพผู้น ำท้องถิ่น  ท้องถิ่นผู้น ำชุมชน พนักงำน  สถำนท่ีอย่ำงน้อยปีละ   ( งบ อบต.)          ท้องถิ่นพนักงำนส่วนต ำบล    

  ผู้น ำชุมชนพนักงำนส่วน  ส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง 1 ครั้ง           และพนักงำนจ้ำงสำมำรถน ำ    

  ต ำบลและ พนักงำนจ้ำง  ในด้ำนกำรปฏิบตัิงำนร่วม             ควำมรู ้ประสบกำรณ์ มำ   

    คิด ร่วมท ำเกดิสมัพันธภำพ             ประยุกต์ใช้กับต ำบลได ้   

    ที่ดีระหว่ำงทีมงำน                 

                      

2 โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำร เพื่อพัฒนำศักยภำพในกำร ครูผูดู้แลเด็กศูนย์พัฒนำ         2,000          ครูได้พัฒนำและมีควำมรู ้ กองกำรศึกษำฯ 

  พัฒนำครูผู้ดูแลเด็กของ ปฏิบัติงำนให้ครผูู้ดูแลเด็ก เด็กเล็กบ้ำนหนองซอ (งบอุดหนุน)         ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัต ิ   

  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำน              หน้ำท่ี   

 หนองซอ  (ตำมโครงกำร          



             องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหล็กไฟ อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2558-2560)                                          ส่วนท่ี 5.1  กำรท ำแผนพัฒนำสำมปไีปสู่กำรปฏิบตัิ (ผ 01 บัญชีโครงกำรพัฒนำ : ยุทธศำสตร์ที่ 4)    :  หน้ำ  2 

  สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร                   

  บริหำรสถำนศึกษำ)                   

           

           

ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

3 โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำร เพื่อพัฒนำศกัยภำพในกำร ครูผูดู้แลเด็กศูนย์พัฒนำ         2,000          ครูได้พัฒนำและมีควำมรู ้ กองกำรศึกษำฯ 

  พัฒนำครูผู้ดูแลเด็กของ ปฏิบัติงำนให้ครผูู้ดูแลเด็ก เด็กเล็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (งบอุดหนุน)         ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัต ิ   

  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอนุบำล  อนุบำลหัวหิน            หน้ำท่ี   

  หัวหิน (ตำมโครงกำร                   

 สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร          

 บริหำรสถำนศึกษำ)          

                     

4 โครงกำรฝึกอบรมเพื่อ เพื่อพัฒนำศักยภำพและ ครูผูดู้แลเด็ก      50,000          ครูผูดู้แลเด็กมีควำมรู้ควำม กองกำรศึกษำฯ 

  พัฒนำศักยภำพในกำร ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน    ( งบ อบต.)          เข้ำใจในกำรปฏิบตัิหน้ำที ่   

  ปฏิบัติงำนของครูผูดู้แล ของครูผู้ดูแลเด็ก             และมีศักยภำพในกำร   

  เด็กและศึกษำดูงำน                จัดกำรศึกษำให้เด็ก   

                      

5 โครงกำรค่ำธรรมเนียมและ เพื่อพัฒนำควำมรู้ทักษะ พนักงำนส่วนต ำบล       50,000          พนักงำนส่วนต ำบล  กองกำรศึกษำฯ 

  ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ใน ควำมสำมำรถของบุคลำกร    ( งบ อบต.)          พนักงำนจ้ำง  ผู้เกี่ยวข้องม ี   

 กำรฝึกอบรม สัมมนำทำง และผูเ้กี่ยวข้องกับกำร       ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ  

  วิชำกำร กำรประชุมเชิง ปฏิบัติงำนให้สำมำรถ             ปฏิบัติงำนได้อย่ำงม ี   



             องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหล็กไฟ อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2558-2560)                                          ส่วนท่ี 5.1  กำรท ำแผนพัฒนำสำมปไีปสู่กำรปฏิบตัิ (ผ 01 บัญชีโครงกำรพัฒนำ : ยุทธศำสตร์ที่ 4)    :  หน้ำ  3 

 ปฏิบัติกำรฯลฯ ปฏิบัติงำนได้อย่ำง       ประสิทธิภำพมำกขึ้น  

  (กองกำรศึกษำฯ) มีประสิทธิภำพ                 

           

                      

ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

6 โครงกำรค่ำลงทะเบียน  เพื่อเสรมิสร้ำงควำมรูค้วำม  ค่ำอบรม สมัมนำ ประชุม  50,000         ประสิทธิภำพประสิทธิผล กองคลัง 

  อบรม สัมมนำของกองคลัง สำมำรถของบุคลำกรภำยใน ของกองคลัง (งบ อบต.)         ที่เพ่ิมขึ้นของบุคลำกรใน   

  กองคลัง        กองคลัง  

                     

7 โครงกำรค่ำลงทะเบียน  เพื่อเสรมิสร้ำงควำมรู ้ บุคลำกรกองส่งเสรมิ      20,000          ประสิทธิภำพประสิทธิผล กองส่งเสริม 

  อบรม สัมมนำของกอง ควำมสำมำรถของบุคลำกร กำรเกษตร   ( งบ อบต.)          ที่เพ่ิมขึ้นของบุคลำกร กำรเกษตร 

  ส่งเสริมกำรเกษตร  ภำยในกองส่งเสริม             ในกองส่งเสริมกำรเกษตร   

    กำรเกษตร                  

8 โครงกำรค่ำธรรมเนียมและ เพื่อพัฒนำควำมรู้ ทักษะ พนักงำนส่วนต ำบล       50,000          พนักงำนส่วนต ำบล  กองสำธำรณสุขฯ 

  ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ใน ควำมสำมำรถของบุคลำกร พนักงำนจ้ำงอำสำสมัคร  ( งบ อบต.)          พนักงำนจ้ำงอำสำสมัคร   

  กำรฝึกอบรม สัมมนำทำง และผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับกำร สำธำรณสุขและผู้เกี่ยวข้อง           สำธำรณสุขและผู้เกี่ยวข้องม ี   

  วิชำกำร กำรประชุมเชิง ปฏิบัติงำนให้สำมำรถ             ควำมรู ้ควำมสำมำรถ   

  ปฏิบัติกำร ฯลฯ   ปฏิบัติงำนได้อย่ำงม ี             ปฏิบัติงำนได้อย่ำงม ี   

 (กองสำธำรณสุขฯ) ประสิทธิภำพ       ประสิทธิภำพมำกขึ้น  

                      
12 โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำร เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยให้กับ พนักงำนส่วนต ำบล       50,000      ผู้บริหำร ส.อบต. พนักงำน  ส ำนักปลดั 



             องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหล็กไฟ อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2558-2560)                                          ส่วนท่ี 5.1  กำรท ำแผนพัฒนำสำมปไีปสู่กำรปฏิบตัิ (ผ 01 บัญชีโครงกำรพัฒนำ : ยุทธศำสตร์ที่ 4)    :  หน้ำ  4 

 เดินทำงไปรำชกำร พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง ผู้บริหำร  ( งบ อบต.)      ส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง    

  (ส ำนักปลัด) พนักงำนจ้ำงในกำร  ส.อบต.           ผู้เกี่ยวข้องมีควำมรู้    

   เดินทำงไปรำชกำร             ควำมสำมำรถปฏบิัติ งำนได ้   

                อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น   

ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

  โครงกำรค่ำธรรมเนียมและ เพื่อพัฒนำควำมรู้ทักษะ พนักงำนส่วนต ำบล  50,000          พนักงำนส่วนต ำบล กองสวัสดิกำรฯ 

 วิชำกำร กำรประชุมเชิง ควำมสำมำรถของบุคลำกร พนักงำนจ้ำง  ( งบ อบต.)     พนักงำนจ้ำง  ผู้เกี่ยวข้องม ี  

 ปฏิบัติกำรฯลฯ   และผูเ้กี่ยวข้องกับกำร       ควำมรู้ควำมสำมำรถปฏิบตัิ   

  (กองสวัสดิกำรฯ) ปฏิบัติงำนให้สำมำรถ             งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

   ปฏิบัติงำนได้อย่ำงม ี             มำกขึ้น   

   ประสิทธิภำพ                 

                      

10 โครงกำรค่ำธรรมเนียมและ เพื่อพัฒนำควำมรู้ทักษะ ผู้น ำท้องถิ่น พนักงำนส่วน     200,000          พนักงำนส่วนต ำบล  ส ำนักปลดั 

  ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ใน ควำมสำมำรถของบุคลำกร ต ำบล พนักงำนจ้ำง  ( งบ อบต.)          พนักงำนจ้ำง  ผู้เกี่ยวข้องม ี   

 กำรฝึกอบรม สัมมนำทำง และผูเ้กี่ยวข้องกับกำร       ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ  

 วิชำกำร กำรประชุมเชิง ปฏิบัติงำนให้สำมำรถ       ปฏิบัติงำนได ้  

  ปฏิบัติกำรฯลฯ ปฏิบัติงำนได้อย่ำงม ี             อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น   

  (ส ำนักปลัด) ประสิทธิภำพ                   

                     

11 โครงกำรค่ำธรรมเนียมและ เพื่อพัฒนำควำมรู้ทักษะ ผู้น ำท้องถิ่น พนักงำนส่วน 30,000     พนักงำนส่วนต ำบล  หน่วย 

  ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ใน ควำมสำมำรถของบุคลำกร ต ำบล พนักงำนจ้ำง ( งบ อบต.)          พนักงำนจ้ำง  ผู้เกี่ยวข้องม ี  ตรวจสอบฯ  



             องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหล็กไฟ อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2558-2560)                                          ส่วนท่ี 5.1  กำรท ำแผนพัฒนำสำมปไีปสู่กำรปฏิบตัิ (ผ 01 บัญชีโครงกำรพัฒนำ : ยุทธศำสตร์ที่ 4)    :  หน้ำ  5 

 กำรฝึกอบรม สัมมนำทำง และผูเ้กี่ยวข้องกับกำร       ควำมรู้ควำมสำมำรถปฏิบตัิ   

 วิชำกำร กำรประชุมเชิง  ปฏิบัติงำนให้สำมำรถ       งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 ปฏิบัติกำรฯลฯ ปฏิบัติงำนได้อย่ำงม ี       มำกขึ้น  

 (หน่วยตรวจสอบฯ) ประสิทธิภำพ         

ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

13 โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำร เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยให้กับ พนักงำนส่วนต ำบล        50,000          กำรปฏิบัตริำชกำรม ี กองคลัง 

  เดินทำงไปรำชกำร พนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำง   ( งบ อบต.)          ประสิทธิภำพมำกขึ้น   

  (กองคลัง) พนักงำนจ้ำงในกำรเดินทำง                 

  ไปรำชกำร          

                     

14 โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำร เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยให้กับ พนักงำนส่วนต ำบล       50,000          กำรปฏิบัตริำชกำรม ี กองช่ำง 

  เดินทำงไปรำชกำร พนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำง   ( งบ อบต.)          ประสิทธิภำพมำกขึ้น   

  (กองช่ำง) พนักงำนจ้ำงในกำรเดินทำง                 

  ไปรำชกำร         

                      

15 โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำร เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยให้กับ พนักงำนส่วนต ำบล       50,000          กำรปฏิบัตริำชกำรม ี กองกำรศึกษำฯ 

  เดินทำงไปรำชกำร พนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำง   ( งบ อบต.)          ประสิทธิภำพมำกขึ้น   

 (กองกำรศึกษำฯ) พนักงำนจ้ำงในกำรเดินทำง         

   ไปรำชกำร                 

                      

16 โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำร เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยให้กับ พนักงำนส่วนต ำบล       50,000          กำรปฏิบัตริำชกำรม ี กองสำธำรณสุขฯ 



             องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหล็กไฟ อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2558-2560)                                          ส่วนท่ี 5.1  กำรท ำแผนพัฒนำสำมปไีปสู่กำรปฏิบตัิ (ผ 01 บัญชีโครงกำรพัฒนำ : ยุทธศำสตร์ที่ 4)    :  หน้ำ  6 

  เดินทำงไปรำชกำร พนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำง   ( งบ อบต.)          ประสิทธิภำพมำกขึ้น   

  (กองสำธำรณสุขฯ) พนักงำนจ้ำงในกำรเดินทำง                 

  ไปรำชกำร         

                      

ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

17 โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำร เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยให้กับ พนักงำนส่วนต ำบล       50,000          กำรปฏิบัตริำชกำรม ี กองสวัสดิกำรฯ 

  เดินทำงไปรำชกำร พนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำง   ( งบ อบต.)          ประสิทธิภำพมำกขึ้น   

  (กองสวัสดิกำรฯ) พนักงำนจ้ำงในกำรเดินทำง
ไปรำชกำร 

                

                      

18 โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำร เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยให้กับ พนักงำนส่วนต ำบล       20,000          กำรปฏิบัตริำชกำรม ี กองส่งเสริม 

  เดินทำงไปรำชกำร พนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำง   ( งบ อบต.)          ประสิทธิภำพมำกขึ้น กำรเกษตร 

  (กองส่งเสริมกำรเกษตร) พนักงำนจ้ำงในกำรเดินทำง                 

  ไปรำชกำร         

                      

19 โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำร เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยให้กับ พนักงำนส่วนต ำบล       20,000          กำรปฏิบัตริำชกำรม ี หน่วย 

  เดินทำงไปรำชกำร   พนักงำนส่วนต ำบลในกำร พนักงำนจ้ำง   ( งบ อบต.)          ประสิทธิภำพมำกขึ้น ตรวจสอบฯ  

  (หน่วยตรวจสอบฯ)  เดินทำงไปรำชกำร                 

                     

 
 



             องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหล็กไฟ อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2558-2560)                                          ส่วนท่ี 5.1  กำรท ำแผนพัฒนำสำมปไีปสู่กำรปฏิบตัิ (ผ 01 บัญชีโครงกำรพัฒนำ : ยุทธศำสตร์ที่ 4)    :  หน้ำ  7 

 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

4.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

1 โครงกำรประชำคมเพื่อ เพื่อเก็บรวบรวมปัญหำ -ประชำคมหมู่บำ้น/ 5,000       ได้รับทรำบถึงสภำพควำม ส ำนักปลดั 

  จัดท ำแผนพัฒนำสำมป ี ควำมต้องกำรของหมู่บ้ำน ต ำบล เพื่อคัดเลือกและ (งบ อบต.)        เป็นอยู่ของประชำชน ท ำให้   

  ( พ.ศ.2559 - 2561) และชุมชนโดยประชำชนเข้ำ เรียงล ำดับควำมส ำคญัของ          ได้แนวทำงกำรพัฒนำท่ี   

   มำมีส่วนร่วมในกำรก ำหนด ปัญหำและควำมต้องกำร          เหมำะสมสำมำรถน ำไปสู ่   

  แนวทำงกำรพัฒนำชุมชน ของหมู่บ้ำน/ชุมชน เพื่อ      กำรแก้ไขปัญหำของ  

   ของตนเอง  ประกอบกำรจดัท ำแผน           ประชำชนได ้อย่ำงแท้จริง    

     พัฒนำสำมปีพ.ศ.(2559-             

     2561 )               
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร           

4.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการให้ความรู้ ด้านการเมืองแก่บคุลากรและผู้น าท้องถิน่ทุกรูปแบบ           

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ       

ยุทธศาสตร์ที ่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร        

4.4  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้การปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

1 โครงกำรจดัซื้อวัสด ุ เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร ส ำนักปลดั 200,000     กำรปฏิบัตมิีประสิทธิภำพ ส ำนักปลดั 

 ส ำนักงำน (ส ำนักปลดั) ของ อบต.หินเหล็กไฟ  (งบ อบต.)       มำกขึ้น  

                 

                    

2 โครงกำรจดัซื้อวัสด ุ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใน จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับ 30,000       มีวัสดสุ ำนักงำนท่ีเพียงพอ กองคลัง 

  ส ำนักงำน ( กองคลัง )  กำรปฏิบัตริำชกำร กำรปฏิบัตริำชกำรกองคลัง (งบ อบต.)       ต่อกำรใช้งำน   

           

                    

3 โครงกำรจดัซื้อวัสด ุ เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร ภำยในกองช่ำง 30,000       มีวัสดสุ ำนักงำนท่ีเพียงพอ กองช่ำง 

  ส ำนักงำน ( กองช่ำง )  กองช่ำง   (งบ อบต.)       ต่อกำรใช้งำน   
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4 โครงกำรจดัซื้อวัสด ุ เพื่อใช้ในรำชกำรของกอง  กองกำรศึกษำฯ และศูนย ์ 30,000       กำรปฏิบัตมิีประสิทธิภำพ กองกำรศึกษำฯ 

  ส ำนักงำน กำรศึกษำฯ และศูนย์พัฒนำ พัฒนำเด็กเล็ก (งบ อบต.)       มำกขึ้น   

 (กองกำรศึกษำฯ)  เด็กเล็ก         

           

           

ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

5 โครงกำรจดัซื้อวัสด ุ เพื่อน ำมำใช้ในกำร  กำรปฏิบัติงำนในกอง      15,000        สำมำรถบริกำรประชำชน กองสวัสดิกำรฯ 

 ส ำนักงำน ปฏิบัติงำนส ำนักงำนกอง สวัสดิกำรฯมีควำมรวดเร็ว (งบ อบต.)     ที่เข้ำมำใช้บริกำรไดส้ะดวก  

 (กองสวัสดิกำรฯ) สวัสดิกำรและสังคม และมีประสิทธิภำพมำก      รวดเร็ว  

     ยิ่งข้ึน           

                    

6 โครงกำรจดัซื้อวัสด ุ เพื่อน ำมำใช้ในกำร  จัดซื้อวัสดสุ ำนักงำน        15,000        มีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ กอง 

 ส ำนักงำน ปฏิบัติงำนกองสำธำรณสุขฯ ส ำหรับใช้ในงำนให้ (งบ อบต.)     ส ำหรับปฏิบัติงำนบริกำร สำธำรณสุขฯ 

 (กองสำธำรณสุขฯ)  บริกำรประชำชน        

            ประชำชน   

7 โครงกำรจดัซื้อวัสด ุ เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำน ใช้ในกองส่งเสริม 20,000       อ ำนวยควำมสะดวกในกำร กองส่งเสริม 

  ส ำนักงำน     กำรเกษตร  (งบ อบต.)       ปฏิบัติงำน กำรเกษตร 

 (กองส่งเสริมกำรเกษตรฯ)          

                    

8 โครงกำรจดัซื้อวัสด ุ เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของ จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำงตำ่ง ๆ 10,000       ภำยในส ำนักงำนมีวสัด ุ ส ำนักปลดั 
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  ก่อสร้ำง (ส ำนักปลัด) อบต.หินเหล็กไฟ เช่นแปรงทำส ีสีน้ ำมัน  (งบ อบต.)       พร้อมในกำรใช้งำน   

   ไม้ ฯลฯ        

                    

9 โครงกำรจดัซื้อวัสด ุ เพื่อใช้งำนภำยใน อบต. ภำยใน อบต. 10,000       ภำยในส ำนักงำนมีวสัด ุ กองช่ำง 

  ก่อสร้ำง  (กองช่ำง)     (งบอบต.)       พร้อมในกำรใช้งำน   

                    

ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

10 โครงกำรจดัซื้อวัสด ุ เพื่อใช้ในรำชกำรกอง จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำงส ำหรับ 10,000       มีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ กอง 

  ก่อสร้ำง(กองสำธำรณสุขฯ) สำธำรณสุขฯ  บ ำรุงซ่อมแซมอำคำร (งบอบต.)       ส ำหรับปฏิบัติงำนบริกำร สำธำรณสุขฯ  

   ส ำนักงำนหรือต่อเติม      ประชำชน  

      ปรับปรุง ฯลฯ            

                    

11 โครงกำรจดัซื้อวัสด ุ เพือ่ใช้ในรำชกำรกอง จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำงส ำหรับ 10,000       มีวัสดุอุปกรณืที่เพียงพอ กองสวัสดิกำรฯ 

  ก่อสร้ำง(กองสวัสดิกำรฯ) สวัสดิกำรฯ  บ ำรุงซ่อมแซมอำคำร (งบอบต.)       ส ำหรับปฏิบัติงำนบริกำร   

      ส ำนักงำนหรือต่อเติม         ประชำชน   

   ปรับปรุง ฯลฯ         

                   

12 โครงกำรจดัซื้อวัสด ุ เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำน ใช้ในกองส่งเสริม 20,000       อ ำนวยควำมสะดวกในกำร กองส่งเสริม 

  ก่อสร้ำง(กองส่งเสริม   กำรเกษตร  (งบ อบต.)       ปฏิบัติงำน กำรเกษตร 

 กำรเกษตรฯ)          

                   



             องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหล็กไฟ อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์
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13 โครงกำรจดัซื้อวัสด ุ เพื่อใช้ในรำชกำรรถยนต ์ รถยนต์ส่วนกลำง 30,000       รถยนต์ส่วนกลำง ส ำนักปลดั 

  ยำนพำหนะและขนส่ง ส่วนกลำงยี่ห้อ มำสด้ำ เลข    (งบ อบต.)       สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิ   

  (ส ำนักปลัด)  ทะเบียน กข 7462               

           

           

                    

ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

14 โครงกำรจดัซื้อวัสด ุ เพื่อใช้ในรำชกำรรถยนต ์ จ ำนวน  1  คัน 50,000       รถยนต์ส่วนกลำงของกอง กองคลัง 

  ยำนพำหนะและขนส่ง ส่วนกลำงของกองคลัง   (งบ อบต.)       คลังสำมำรถใช้งำนได ้   

 (กองคลัง)        ตำมปกต ิ  

                    

15 โครงกำรจดัซื้อวัสด ุ เพื่อน ำมำใช้งำน รถยนต ์ จ ำนวน 2 คัน 50,000       เพือ่ให้รถยนต์ส่วนกลำงของ กองช่ำง 

  ยำนพำหนะและขนส่ง ส่วนกลำงของกองช่ำง   (งบ อบต.)       กองช่ำงอยู่ในสภำพท่ีพร้อม   

   (กองช่ำง)             ใช้งำน   

                    

16 โครงกำรจดัซื้อวัสด ุ เพื่อใช้ในรำชกำรรถยนต ์ รถยนต์ส่วนกลำง 20,000       รถยนต์ส่วนกลำง กองกำรศึกษำฯ 

  ยำนพำหนะและขนส่ง ส่วนกลำงของกองกำรศึกษำฯ   (งบ อบต.)       ของกองกำรศึกษำฯ    

  (กองกำรศึกษำฯ)              สำมำรถใช้งำนได้ตำม   

         ปกติ  

                    

17 โครงกำรจดัซื้อวัสด ุ เพื่อใช้ในกำรซ่อมแซม จัดซื้ออะไหร่ส ำหรับ 100,000       รถยนต์ส่วนกลำงได้รับกำร กอง 
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  ยำนพำหนะและขนส่ง เปลี่ยนอะไหล่ รถยนต ์ ซ่อมแซมเปลี่ยนรถยนต ์ (งบ อบต.)       บ ำรุงรักษำซ่อมแซมให ้ สำธำรณสุขฯ  

  (กองสำธำรณสุขฯ)  ส่วนกลำงกองสำธำรณสุขฯ ส่วนกลำงกองสำธำณสุขฯ          สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงม ี   

         ประสิทธิภำพ  

           

           

                    

ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

18 โครงกำรจดัซื้อวัสด ุ เพื่อใช้ในกำรซ่อมแซม จัดซื้ออะไหร่ส ำหรับ 20,000       รถยนต์ส่วนกลำงได้รับกำร กองสวัสดิกำรฯ 

  ยำนพำหนะและขนส่ง เปลี่ยนอะไหล่ รถยนต ์ ซ่อมแซมเปลี่ยนรถยนต ์ (งบ อบต.)       บ ำรุงรักษำซ่อมแซมให ้   

  (กองสวัสดิกำรฯ)  ส่วนกลำงกองสวัสดิกำรฯ ส่วนกลำงกองสวัสดิกำรฯ          สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงม ี   

         ประสิทธิภำพ  

                    

19 โครงกำรจดัซื้อวัสด ุ เพื่อใช้ในรำชกำรรถยนต ์ หน่วยงำนภำยใน อบต. 120,000       กำรติดต่อรำชกำรเป็นไป ส ำนักปลดั 

  เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส่วนกลำงของกองกำร    หินเหล็กไฟ (งบ อบต.)       ด้วยควำมเรียบร้อย   

 (ส ำนักปลัด) ศึกษำฯยี่ห้อมำสด้ำ         

  เลขทะเบยีน กข 7462         

                   

20 โครงกำรจดัซื้อวัสด ุ เพื่อใช้ในรำชกำรรถยนต ์ หน่วยงำนภำยใน อบต. 90,000       กำรติดต่อรำชกำรเป็นไป กองคลัง 

  เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส่วนกลำงของกองกำร    หินเหล็กไฟ (งบ อบต.)       ด้วยควำมเรียบร้อย   

 (กองคลัง) ศึกษำฯยี่ห้อมำสด้ำ         

  เลขทะเบยีน กข 7462         
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21 โครงกำรจดัซื้อวัสด ุ เพื่อน ำมำใช้งำน รถยนต ์ จ ำนวน 2 คัน 100,000       เพื่อให้รถยนต์ส่วนกลำง กองช่ำง 

  เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส่วนกลำงของกองช่ำง   (งบ อบต.)       อยู่ในสภำพท่ีพร้อมใช้งำน   

  (กองช่ำง)                  

           

                  

ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

22 โครงกำรจดัซื้อวัสด ุ เพื่อใช้ในรำชกำรรถยนต ์ รถยนต์ส่วนกลำง 40,000       กำรติดต่อรำชกำรเป็นไป กองกำรศึกษำฯ 

  เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส่วนกลำงของกองกำรศึกษำฯ  (งบ อบต.)       ด้วยควำมเรียบร้อย   

 (กองกำรศึกษำฯ)          

           

23 โครงกำรจดัซื้อวัสด ุ เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำน ใช้ในกองส่งเสริม 20,000       อ ำนวยควำมสะดวกในกำร กองส่งเสริม 

  เชื้อเพลิงและหล่อลื่น   กำรเกษตร  (งบ อบต.)       ปฏิบัติงำน กำรเกษตร 

 (กองส่งเสริมกำรเกษตรฯ)          

                 

24 โครงกำรจดัซื้อวัสด ุ เพื่อใช้เติมยำนพำหนะและ จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและ 900,000       ยำนพำหนะและอุปกรณ ์ กอง 

  เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ขนส่งรวมถึงครุภณัฑ ์ หล่อลื่นส ำหรับเตมิพำหนะ (งบ อบต.)       เครื่องมือเครื่องใช้ต่ำงๆ ม ี สำธำรณสุขฯ  

 (กองสำธำรณสุขฯ) อุปกรณต์่ำงๆในกำรดูแล และขนส่งรวมถึงครุภณัฑ ์      ควำมพร้อมในกำรบริกำร  

   ของกองสำธำรณสุขฯ อุปกรณ์ต่ำงๆในกำรดูแล         ประชำชน   

     ของกองสำธำรณสุขฯ            
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25 โครงกำรจดัซื้อวัสด ุ เพื่อใช้เติมยำนพำหนะและ จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและ 100,000       ยำนพำหนะและอุปกรณ ์ กองสวัสดิกำรฯ 

  เชื้อเพลิงและหล่อลื่น    ขนส่งรวมถึงครุภณัฑ ์ หล่อลื่นส ำหรับเตมิพำหนะ (งบ อบต.)       เครื่องมือเครื่องใช้ต่ำงๆ ม ี   

 (กองสวัสดิกำรฯ) อุปกรณ์ต่ำงๆในกำรดูแล และขนส่งรวมถึงครุภณัฑ ์      ควำมพร้อมในกำรบริกำร  

   ของกองสวัสดิกำรฯ อุปกรณ์ต่ำง ๆในกำรดูแล         ประชำชน   

     ของกองสวัสดิกำรฯ            

                 

ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

26 โครงกำรจดัซื้อวัสด ุ เพื่อใช้ในรำชกำรของ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 30,000       สำมำรถผลิตเอกสำรเพื่อใช้ ส ำนักปลดั 

  คอมพิวเตอร์ (ส ำนักปลัด) ส ำนักปลดั หมึกพิมพ ์ เมำส ์ (งบ อบต.)       ในรำชกำรของส ำนักปลดั    

   แผ่นรองเมำส์ ฯลฯ        

                   

27 โครงกำรจดัซื้อวัสด ุ เพื่อใช้ในรำชกำรของกอง วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 20,000       สำมำรถผลิตเอกสำรเพื่อใช้ กองคลัง 

  คอมพิวเตอร ์ คลัง หมึกพิมพ ์ เมำส ์ (งบ อบต.)       ในรำชกำรของคลัง    

  (กองคลัง)  แผ่นรองเมำส์ ฯลฯ             

                    

28 โครงกำรจดัซื้อวัสด ุ เพื่อน ำมำใช้งำนในกองช่ำง กองช่ำง 20,000       เพื่อให้คอมพิวเตอร์มสีภำพ กองช่ำง 

  คอมพิวเตอร ์ (กองช่ำง)     (งบ อบต.)       พร้อมใช้งำน   

                    

29 โครงกำรจดัซื้อวัสด ุ เพื่อใช้ในรำชกำรของกอง  กองกำรศึกษำฯ และศูนย ์ 30,000       สำมำรถผลิตเอกสำรเพื่อใช้  

  คอมพิวเตอร ์ กำรศึกษำฯ และศูนย์พัฒนำ พัฒนำเด็กเล็ก (งบ อบต.)       ในรำชกำรของกองกำร   

  (กองกำรศึกษำฯ)  เด็กเล็ก            ศึกษำฯและศูนย์พัฒนำ   
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แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2558-2560)                                          ส่วนท่ี 5.1  กำรท ำแผนพัฒนำสำมปไีปสู่กำรปฏิบตัิ (ผ 01 บัญชีโครงกำรพัฒนำ : ยุทธศำสตร์ที่ 4)    :  หน้ำ  15 

         เด็กเล็ก  

                    

30 โครงกำรจดัซื้อวัสด ุ เพื่อใช้ในรำชกำรของ  ใช้ในงำนกองสำธำรณสุขฯ 15,000       มีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ  

  คอมพิวเตอร ์ กองสำธำรณสุขฯ   (งบ อบต.)       ส ำหรับกำรปฏิบตัิงำน   

 (กองสำธำรณสุขฯ)        บริกำรประชำชน  

                    

ล ำ   เป้ำหมำย งบประมำณและที่มำ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

ดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2558  2559 2560 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

ที ่    (บำท)  (บำท) (บำท)    

31 โครงกำรจดัซื้อวัสด ุ เพื่อใช้ในรำชกำรของ  จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์ 15,000       มีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ  

  คอมพิวเตอร ์ กองสวัสดิกำรฯ ส ำหรับใช้ในงำนให้บริกำร (งบ อบต.)       ส ำหรับกำรปฏิบตัิงำน   

  (กองสวัสดิกำรฯ)    ประชำชน          บริกำรประชำชน    

                    

32 โครงกำรจดัซื้อวัสด ุ เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำน ใช้ในกองส่งเสริม 20,000       มีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ กองส่งเสริม 

  คอมพิวเตอร ์   กำรเกษตร  (งบ อบต.)       ส ำหรับกำรปฏิบตัิงำน กำรเกษตร 

 (กองส่งเสริมกำรเกษตรฯ)        บริกำรประชำชน   

                    

33 โครงกำรจดัซื้อวัสด ุ เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อจัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์ 10,000       มีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ หน่วย 

  คอมพิวเตอร ์ ของหน่วยตรวจสอบภำยใน และอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับ (งบ อบต.)       ส ำหรับกำรปฏิบตัิงำน ตรวจสอบฯ  

  (หน่วยตรวจสอบฯ)   คอมพิวเตอร ์         บริกำรประชำชน    

                    

34 โครงกำรจดัซื้อเครื่อง เพื่อทดแทนเครื่องเดมิที่ไม ่ จ ำนวน 1 เครื่อง 5,300      เพิ่มประสิทธิภำพในกำร กองส่งเสริม 

  ส ำรองไฟ ขนำด1 KVA สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำให้แก่ มีก ำลังไฟฟ้ำดำ้นนอกไม ่ ( งบ อบต.)      ปฏิบัติงำน กำรเกษตร 
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    คอมพิวเตอรไ์ด ้ น้อยกว่ำ1 KVAและ600W           

                  

35 โครงกำรจดัซื้อเครื่อง สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำให้แก่ จ ำนวน 2 ชุดมีก ำลังไฟ 3,400       ประชำชนไดร้ับควำม กองช่ำง 

  ส ำรองไฟขนำด 750 VA  คอมพิวเตอรไ์ด ้ ไม่น้อยกว่ำ750 VA  (งบ อบต.)        สะดวกในกำรรับบริกำร   

           

                  

36 โครงกำรจดัซื้อเครื่องพิมพ์
แบบ 

เพื่อใช้ในงำนให้บริกำร จ ำนวน 2 ชุด 8,400       ประชำชนไดร้ับควำม
สะดวก 

กองช่ำง 

  Multifunction (INKJET) ประชำชนมีประสิทธิภำพ    (งบ อบต.)        ในกำรรับบริกำร   

    เพิ่มขึ้น               

                 

37 โครงกำรจดัซื้อวัสดุไฟฟ้ำ
และวิทย ุ

เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของ จัดซื้อวัสดไุฟฟ้ำและวิทยุ
ส ำหรับ 

3,000       มีวัสดุอุปกรณส์ ำหรับซ่อมแซม 

  (กองสำธำรณสุขฯ) กองสำธำรณสุขฯ บ ำรุงซ่อมแซมอำคำร
ส ำนักงำน  

(งบ อบต.)       ครุภณัฑ์ต่ำง ๆ   

     ครุภณัฑ์ต่ำง ๆ            

                    

38 โครงกำรจดัซื้อวัสดุไฟฟ้ำ
และวิทย ุ

เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของ จัดซื้อวัสดไุฟฟ้ำและวิทยุ
ส ำหรับ 

3,000       มีวัสดุอุปกรณส์ ำหรับซ่อมแซม 

  (กองสวัสดิกำรฯ) กองสวัสดิกำรฯ บ ำรุงซ่อมแซมอำคำร
ส ำนักงำน  

(งบ อบต.)       ครุภณัฑ์ต่ำง ๆ   

     ครุภณัฑ์ต่ำง ๆ            

                    

39 โครงกำรจดัซื้อวัสดุงำน เพื่อให้มีสิ่งของเครื่องใช้ต่ำง ส ำนักปลดัและกองต่ำง ๆ 30,000       มีเครื่องมือเครื่องใช้ในกำร 
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บ้ำนงำนครัว ๆ 

  (ส ำนักปลัด) ในกำรปฏิบัติงำน   (งบ อบต.)       ปฏิบัติงำน   

                    

40 โครงกำรจดัซื้อวัสดุงำน
บ้ำนงำนครัว 

เพื่อใช้ในรำชกำรศูนย์
พัฒนำ 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 6,000       ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กได้ใช้ กองกำรศึกษำ
ฯ 

  (กองกำรศึกษำ) เด็กเล็ก  (งบ อบต.)           

                    

41 โครงกำรจดัซื้อวัสดุงำน
บ้ำนงำนครัว 

เพื่อใช้ในรำชกำรกอง
สำธำรณสุขฯ 

ส ำหรับใช้ในงำนด้ำนเคหะ
และ 

10,000       มีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ
ส ำหรับ 

กอง
สำธำรณสุขฯ 

  (กองสำธำรณสุขฯ) ด้ำนเคหะและชุมชน ชุมชน ฯลฯ (งบ อบต.)       ปฏิบัติงำนบริกำรประชำชน   

                    

                   

42 โครงกำรจดัซื้อวัสดุโฆษณำ
และเผยแพร ่

เพื่อใช้ในงำนโฆษณำและ
เผยแพร ่

ใช้ในส ำนักงำนปลัด 10,000       มีวัสดุอุปกรณ์เพยีงพอในกำร 

  (ส ำนักปลัด) เช่น แผ่นป้ำยโฆษณำ 
กระดำษ  

  (งบ อบต.)       ปฏิบัติงำนบริกำรประชำชน   

    เขียนโปสเตอร ์ฯลฯ                

                    

43 โครงกำรจดัซื้อวัสดุโฆษณำ
และเผยแพร ่

เพื่อใช้ในงำนโฆษณำและ
เผยแพร ่

จัดซื้อวัสดโุฆษณำและ
เผยแพร ่

5,000       มีวัสดุอุปกรณ์เพยีงพอในกำร 

  (กองสำธำรณสุขฯ) เช่น แผ่นป้ำยโฆษณำ 
กระดำษ  

เพื่อในกองสำธำรณสุขฯ (งบ อบต.)       ปฏิบัติงำนบริกำรประชำชน   

    ถ่ำรกล้อง ฯลฯ                
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44 โครงกำรจดัซื้อวัสดุโฆษณำ
และเผยแพร ่

เพื่อใช้ในงำนโฆษณำและ
เผยแพร ่

จัดซื้อวัสดโุฆษณำและ
เผยแพร ่

5,000       มีวัสดุอุปกรณ์เพยีงพอในกำร 

  (กองสวัสดิกำรฯ) เช่น แผ่นป้ำยโฆษณำ 
กระดำษ  

เพื่อในกองสวัสดิกำรฯ (งบ อบต.)       ปฏิบัติงำนบริกำรประชำชน   

    เขียนโปสเตอร ์ฯลฯ                

                    

45 โครงกำรจดัซื้อวัสดุ
กำรเกษตร 

เพื่อใช้ในงำนรำชกำรของ
กอง 

จัดซื้อวัสดุกำรเกษตร เพื่อ
ใช้งำน 

5,000       สภำพแวดล้อมสวยงำม
สถำนท่ี 

กอง
สำธำรณสุขฯ 

  (กองสำธำรณสุขฯ) สำธำรณสุขฯในกำร
ปรับปรุง 

กองสำธำรณสุขฯ (งบ อบต.)       ท ำงำนน่ำอยู่   

    สภำพแวดล้อมสถำนท่ี
ท ำงำน 

              

                    

46 โครงกำรจดัซื้อวัสดุ
กำรเกษตร 

เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของ
ทำง 

ใช้ในกองกำรเกษตร  20,000        มีวัสดุในกำรปฏิบัติงำน กองส่งเสริม 

  (กองส่งเสริมกำรเกษตร) รำชกำร   (งบ อบต.)       อย่ำงเพียงพอ กำรเกษตร 

                   

47 โครงกำรจดัซื้อวัสดุอื่น ๆ เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำน จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่น แปรง 10,000       มีวัสดุในกำรปฏิบัติงำน ส ำนักปลดั 

  (ส ำนักปลัด)  สี พู่กัน ตะปู น๊อต ก๊อกน้ ำ  (งบ อบต.)       เพียงพอและมีประสิทธิภำพ   

     กุญแจ หรืออุปกรณ์
เครื่องมือช่ำง 

            

     ช่ำงฯลฯ ของส ำนักปลดั             

                    

48 โครงกำรจดัซื้อวัสดุอื่น ๆ เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณต์่ำง จัดซื้อวัสดุอุปกรณต์่ำง ๆที่ 300,000       มีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ กอง
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ๆที่ไม่เข้ำ ไม่เข้ำ ส ำหรับ สำธำรณสุขฯ 

  (กองสำธำรณสุขฯ) ลักษณะและประเภทตำม
ระเบียบ 

ลักษณะและประเภทตำม
ระเบียบ 

(งบ อบต.)       ปฏิบัติงำนบริกำรประชำชน   

    วิธีงบประมำณ วิธีงบประมำณ ส ำหรับ
ให้บริกำร 

            

     ประชำชน             

                   

49 โครงกำรจดัซื้อวัสดุอื่น ๆ เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณต์่ำง 
ๆที่ไม่เข้ำ 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณต์่ำง ๆที่
ไม่เข้ำ 

10,000       มีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ
ส ำหรับ 

กองสวัสดิกำร
ฯ 

  (กองสวัสดิกำรฯ) ลักษณะและประเภทตำม
ระเบียบ 

ลักษณะและประเภทตำม
ระเบียบ 

(งบ อบต.)       ปฏิบัติงำนบริกำรประชำชน   

    วิธีงบประมำณ วิธีงบประมำณ ส ำหรับ
ให้บริกำร 

            

     ประชำชน             

                   

50 โครงกำรจดัซื้อวัสดุอื่น ๆ เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำน ใช้ในกองส่งเสริม
กำรเกษตร 

20,000       อ ำนวยควำมสะดวกในกำร กองส่งเสริม 

  (กองส่งเสริมกำรเกษตร)     (งบ อบต.)       ปฏิงำน กำรเกษตร 

                    

51 โครงกำรวสัดุวิทยำศำสตร์
และกำรแพทย ์

เพื่ออนำมัยของประชำชน ส ำหรับให้บริกำรประชำชน 30,000       ด้ำนสุขอนำมยัที่เหมำะสม กอง
สำธำรณสุขฯ 

  ( กองสำธำรณสุขฯ)     (งบ อบต.)           
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52 โครงกำรจดัซื้อวัสดุเครื่อง
แต่งกำย 

เพื่อใช้ส ำหรับงำนด้ำน
สำธำรณสุข  

จัดซื้อวัสดเุครื่องแต่งกำย
ส ำหรับ 

25,000       พนักงำนจ้ำงมีควำม
ปลอดภัย 

กอง 

    และสิ่งแวดล้อม พนักงำนจ้ำง (งบ อบต.)       ในกำรปฎิบัติงำนให้บริกำร สำธำรณสุขฯ 

               ประชำชน   

                    

53 โครงกำรจดัซื้อโตะ๊ท ำงำน
พร้อมเก้ำอี ้

เพื่อใช้ในกำรบริกำร
ประชำชน 

จ ำนวน 1 ชุด 10,000       เจ้ำหน้ำที่มีประสิทธิภำพใน
กำร 

กองส่งเสริม 

        (งบ อบต.)       ให้บริกำรประชำชน กำรเกษตร 

                    

54 โครงกำรจดัซื้อเก้ำอี้
ส ำหรับบริกำร 

เพื่อให้บริกำรเกษตรกรทีม่ำ
ติดต่อ 

จ ำนวน 3 ตัว 10,000       เกษตรกรไดร้ับควำมสะดวก กองส่งเสริม 

  ประชำชน     (งบ อบต.)       ในกำรบริกำร กำรเกษตร 

                    

                   

                   

                   

                    

56 โครงกำรจดัซื้อโตะ๊พร้อม
เก้ำอี้ท ำงำน 

เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใน
กำร 

จ ำนวน  1  ชุด 15,000       เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมสะดวก
และ 

กองสวัสดิกำร
ฯ 

  ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี ปฏิบัติรำชกำรและบริกำร   (งบ อบต.)       รวดเร็วในกำรปฏิบตัิงำน   

    ของเจ้ำหน้ำท่ี               

                    

57 โครงกำรจดัซื้อโตะ๊ท ำงำน
พร้อมเก้ำอี ้ 

เพื่อรองรับพนักงำนส่วน
ต ำบล 

จ ำนวน 4 ชุด 33,600       เพื่อรองรับบุคลำกรในกำร กองช่ำง 
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    อัตรำว่ำงตำมกรอบ
อัตรำก ำลัง 

  (งบ อบต.)       ปฏิบัติงำน   

     3 ปี               

                    

58 โครงกำรจดัซื้อตู้เหล็กบำน
เลื่อน 3 ช้ัน 

เพื่อใช้เก็บแบบแปลน และ 2  ตู ้ 40,000       เพื่อรองรับเอกสำรที่เพิ่ม
มำกขึ้น 

กองช่ำง 

    แฟ้มเอกสำรของกองช่ำง   (งบ อบต.)       ของกองช่ำง   

                    

59 โครงกำรจดัซื้อเครื่องหำ
พิกัด (GPS) 

เพื่อใช้หำค่ำพิกัดสถำนที่
ต่ำงๆ 

จ ำนวน  1  เครื่อง 35,000       เพื่อควำมสะดวกรวดเร็ว  กองช่ำง 

        (งบ อบต.)       และแม่นย ำในกำรท ำงำน   

                    

60 โครงกำรปรับปรุงภมูิทัศน์
ด้ำนหน้ำ- 

เพื่อควำมสวยงำมของ
สถำนท่ี 

1  แห่ง 200,000       สถำนท่ีท ำงำนดูสวยงำม กองช่ำง 

  ด้ำนหลังกองช่ำงและโรง
จอดรถ 

    (งบอบต.)           

                    

                    

61 โครงกำรค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรกองคลัง 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำง
เหมำ 

 -ค่ำถ่ำยเอกสำร 5,000       งำนรำชกำรเป็นไปด้วย
ควำม 

กองคลัง 

  (กองคลัง) บริกำรตำ่ง ๆ   -ค่ำจ้ำงเหมำโฆษณำและ
เผย 

(งบ อบต.)       เรียบร้อย   

      แพร่           

       -ค่ำจ้ำงเหมำอื่นๆ           
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62 โครงกำรค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรถ่ำยเอกสำร 

เพื่อจ้ำงเหมำบริกำรถ่ำย
เอกสำร 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 5,000       ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กได้
รับทรำบ 

กองกำรศึกษำ
ฯ 

  (กองศึกษำฯ) ให้กับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   (งบ อบต.)       ข้อมูล   

                  

                  

63 โครงกำรค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรอื่น ๆ 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำง
เหมำ 

กองกำรศึกษำ 5,000       งำนรำชกำรของกอง
กำรศึกษำฯ 

กองกำรศึกษำ
ฯ 

  (กองศึกษำฯ) บริกำรตำ่ง ๆ ของกอง
กำรศึกษำฯ 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (งบ อบต.)       เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย   

    เช่น จ้ำงเหมำซ่อมแซม เป็น
ต้น 

             

                   

64 โครงกำรค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรตำ่ง ๆ 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำง
เหมำ 

ใช้จ่ำยในกำรจ้ำงเหมำ
บริกำร 

10,000       กำรบริกำรประชำชนเป็นไป กอง
สำธำรณสุขฯ 

  เพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร บริกำรตำ่ง ๆ ของกอง
สำธำรณสุขฯ 

ค่ำธรรมเนียม ค่ำบ ำรุง ค่ำ
เช่ำ 

(งบ อบต.)       อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

  (กองสำธำรณสุขฯ)   ค่ำโฆษณำ   ค่ำถ่ำย
เอกสำร 

           

       เย็บเลม่ ฯลฯ            

                   

65 โครงกำรค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรตำ่ง ๆ 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำง
เหมำ 

ใช้จ่ำยในกำรจ้ำงเหมำ
บริกำร 

250,000       กำรบริกำรประชำชนเป็นไป กองสวัสดิกำร
ฯ 

  เพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร บริกำรตำ่ง ๆ ค่ำธรรมเนียม ค่ำบ ำรุง ค่ำ (งบ อบต.)       อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
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เช่ำ 

  (กองสวัสดิกำรฯ)   ค่ำโฆษณำ   ค่ำถ่ำย
เอกสำร 

           

       เย็บเลม่ ฯลฯ            

                    

66 โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำร
ของกอง 

เพื่อจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร 
เข้ำเลม่ 

บริกำรประชำชนในต ำบล 20,000       กำรให้บริกำรแก่ประชำชน กองส่งเสริม 

  ส่งเสริมกำรเกษตร ท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ แผ่น
พับ 

  (งบ อบต.)       ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรเกษตร 

    ปรับปรุง ดัดแปลง ต่อเตมิ               

    กองส่งเสริมกำรเกษตร               

67 โครงกำรค่ำบ ำรุงรักษำและ
ปรับปรุง 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซม
บ ำรุง 

บ ำรุงรักษำครภุัณฑ์ของ
ทำง 

60,000       ครุภณัฑ์สำมำรถใช้งำนได ้ ส ำนักปลดั 

  ครุภณัฑ์(รำยจ่ำยเพื่อให้
สำมำรถ 

รักษำครุภณัฑ ์ รำชกำร (งบ อบต.)       ตำมปกต ิ   

  ใช้งำนได้ตำมปกติทีม่ี
วงเงิน 

                

  เกินกว่ำ 5,000 บำท)
(ส ำนักปลัด) 

                

68 โครงกำรค่ำบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซม 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำ ค่ำบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซม 

50,000         กำรปฏิบัติงำนให้บริกำร ส ำนักปลดั 

  (ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000  ซ่อมแซมครภุณัฑ์ให ้   (งบ อบต.)         ประชำชนมีประสิทธิภำพ   

  บำท) (ส ำนักปลัด) สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิ             มำกยิ่งข้ึน   
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69 โครงกำรค่ำบ ำรุงรักษำและ
ปรับปรุง 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำ ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง 300,000         กำรปฏิบัติงำนให้บริกำร ส ำนักปลดั 

  ครุภณัฑ ์ (ที่มีวงเงินไม่เกิน ปรับลปรุงครุภณัฑ์ ให ้ ครุภณัฑ ์ (งบ อบต.)         ประชำชนมีประสิทธิภำพ (งำนป้องกัน) 

  5,000บำท) (งำนป้องกันฯ) สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิ             มำกยิ่งข้ึน   

                      

                      

                    

                    

70 โครงกำรบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซมครภุณัฑ์เพื่อให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิ
(รำยจ่ำยเพื่อให้สำมำรถใช้
งำนได้ปกต ิ

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำ เป็นค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซม
รถน้ ำ 

100,000       กำรปฏิบัติงำนให้บริกำร ส ำนักปลดั 

    ซ่อมแซมครภุณัฑ์ขนำดใหญ ่ เอนกประสงค์ จ ำนวน 2 
คัน 

(งบ อบต.)       ประชำชนมีประสิทธิภำพ (งำนป้องกัน) 

    ที่มีวงเงินไม่เกินห้ำพันบำท
ให ้

          มำกยิ่งขึ้น   

  ตำมปกติที่มีวงเงินไม่เกิน  สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิ               

  5,000 บำท)                 

  ส ำนักปลดั (งำนป้องกัน)                 

                    

71 โครงกำรค่ำบ ำรุงรักษำและ เพื่อบ ำรุงรักษำปรับปรุงและ ค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซม 30,000       วัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ สำมำรถ กองคลัง 
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ซ่อมแซม ซ่อม ครุภณัฑ ์

  ที่มีวงเงินไม่เกินห้ำพันบำท แซมครภุัณฑ์ให้ใช้ใน
รำชกำรได ้

ของกองคลัง (งบ อบต.)       ใช้งำนได้ตำมปกต ิ   

  (กองคลัง)                 

72 โครงกำรค่ำบ ำรุงรักษำและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

เพื่อบ ำรุงรักษำปรับปรุงและ
ซ่อม 

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง 30,000       วัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ สำมำรถ กองคลัง 

  ที่มีวงเงินเกินห้ำพันบำท แซมครภุัณฑ์ให้ใช้ใน
รำชกำรได ้

ครุภณัฑ์ของกองคลัง (งบ อบต.)       ใช้งำนได้ตำมปกต ิ   

  (กองคลัง)                 

                    

73 โครงกำรบ ำรุงรักษำหรือ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน 

เพื่อบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซม 

จ ำนวน  2  คัน 150,000       ทรัพย์สินทำงรำชกำรไดร้ับ
กำร 

กองช่ำง 

  รถยนต์ส่วนกลำง (กอง
ช่ำง)  

ทรัพย์สินให้ใช้ในงำน
รำชกำร 

  (งบอบต.)       บ ำรุงและซ่อมแซมให้อยู่ใน   

    อย่ำงถำวรและปลอดภยั           สภำพใช้กำรได้อย่ำงถำวร   

                    

74 โครงกำรค่ำบ ำรุงรักษำ
ซ่อมแซมครภุณัฑ ์

เพื่อบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซม 

ภำยในกองช่ำง 60,000       มีครุภณัฑ์ที่พร้อมในกำรใช้
งำน 

กองช่ำง 

  (กองช่ำง) ครุภณัฑ์ให้ใช้งำนได้
ตำมปกต ิ

  (งบ อบต.)           

                    

75 โครงกำรค่ำซ่อมแซม
บ ำรุงรักษำโครงสร้ำง 

เพื่อน ำมำใช้งำน รถยนต์
ส่วนกลำง 

กองช่ำง 70,000       เพื่อให้รถยนต์ส่วนกลำง กองช่ำง 

  ของครุภัณฑ์ขนำดใหญ ่ ของกองช่ำง   (งบ อบต.)       อยู่ในสภำพท่ีพร้อมใช้งำน   
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  (กองช่ำง)                 

76 โครงกำรบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซมครภุณัฑ ์

เพื่อบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซมทรัพย ์

ครุภณัฑ์ของทำง 50,000       ทรัพย์สินของทำงรำชกำร
ได้รับ 

กองกำรศึกษำ
ฯ 

  เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกต ิ

สินให้ใช้ในรำชกำรได้อยำ่ง
ถำวร 

รำชกำรได้รับกำร  (งบ อบต.)        กำรบ ำรุงและซ่อมแซมให้อยู ่   

  (วงเงนิไม่เกิน 5,000 บำท 
) 

และปลอดภัย บ ำรุงรักษำ         ในสภำพใช้กำรได้อย่ำงถำวร   

  (กองกำรศึกษำฯ)                 

77 โครงกำรบ ำรุงรักษำ และ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

เพื่อบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซมครภุณัฑ ์

ครุภณัฑ์ของทำง 50,000       ทรัพย์สินของทำงรำชกำร
ได้รับ 

กองกำรศึกษำ
ฯ 

  (รำยจ่ำยเพื่อให้สำมำรถใช้
งำนได้ปกต ิ

ให้ใช้งำนรำชกำรได้อย่ำง
ถำวร 

รำชกำรได้รับ  (งบ อบต.)        กำรบ ำรุงและซ่อมแซมให้อยู ่   

  ที่มีวงเงินเกินกว่ำ 5,000 
บำท) 

และปลอดภัย กำรบ ำรุงรักษำ         ในสภำพใช้กำรได้อย่ำงถำวร   

  (กองกำรศึกษำฯ)                 

                    

78 โครงกำรบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซมครภุณัฑ ์

เพื่อบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซม 

บ ำรุงรักษำและซ่อมแซม
ครุภณัฑ ์

50,000       ทรัพย์สินของทำงรำชกำร กอง
สำธำรณสุขฯ 

  เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกต ิ

ครุภณัฑ์ให้ใช้งำนได้อย่ำงม ี ที่ช ำรุดเสยีหำยและ
เสื่อมสภำพจำก 

(งบ อบต. )         ได้รับกำรบ ำรุงและซ่อมแซม   

  (รำยจ่ำยเพื่อให้สำมำรถใช้
งำน 

ประสิทธิภำพ กำรใช้งำนได้แก่รถยนต์
เก็บขยะ 

        ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน   

  ได้ตำมปกติที่มีวงเงินเกิน
กว่ำ 

  และอื่น ๆ ที่จ ำเป็น
เกี่ยวข้อง 
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  5,000 บำท)                 

  (กองสำธำรณสุขฯ)                 

                    

79 โครงกำรบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซมครภุณัฑ ์

เพื่อบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซม 

บ ำรุงรักษำและซ่อมแซม
ครุภณัฑ ์

50,000       ทรัพย์สินของทำงรำชกำร กอง
สำธำรณสุขฯ 

  เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกต ิ

ครุภณัฑ์ให้ใช้งำนได้อย่ำงม ี ที่ช ำรุดเสยีหำยและ
เสื่อมสภำพจำก 

(งบ อบต. )         ได้รับกำรบ ำรุงและซ่อมแซม   

  (รำยจ่ำยเพื่อให้สำมำรถใช้
งำน 

ประสิทธิภำพ กำรใช้งำนได้แก่รถยนต์
เก็บขยะ 

        ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน   

  ได้ตำมปกติที่มีวงเงินไม่
เกิน 

  และอื่น ๆ ที่จ ำเป็น
เกี่ยวข้อง 

            

  5,000 บำท )(กอง
สำธำรณสุขฯ) 

                

                    

80 โครงกำรบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซมครภุณัฑ ์

เพื่อบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซม  

บ ำรุงรักษำและซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ต่ำง             

50,000       ทรัพย์สินของทำงรำชกำร กองสวัสดิกำร
ฯ 

  เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกต ิ 

ครุภณัฑ์ให้ใช้งำนได้อย่ำงม ี ที่ช ำรุดเสยีหำยและ
เสื่อมสภำพจำก 

(งบ อบต.)       ได้รับกำรบ ำรุงและซ่อมแซม   

  (รำยจ่ำยเพื่อให้สำมำรถใช้
งำน 

ประสิทธิภำพ กำรใช้งำนได้แก่รถตู้ ฯลฯ       ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน   

  ได้ปกติที่มีวงเงินเกินกว่ำ   และอื่น ๆ ท่ีจ ำเป็น
เกี่ยวข้อง 

          

  5,000 บำท) (กอง
สวัสดิกำรฯ) 
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81 โครงกำรบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซมครภุณัฑ์เพื่อให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิ
(รำยจ่ำยเพื่อให้สำมำรถใช้
งำนได้ปกต ิ

เพื่อบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซม  

บ ำรุงรักษำและซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ต่ำง             

50,000       ทรัพย์สินของทำงรำชกำร กองสวัสดิกำร
ฯ 

  ตำมปกติที่มีวงเงินไม่เกิน  ครุภณัฑ์ให้ใช้งำนได้อย่ำงม ี ที่ช ำรุดเสยีหำยและ
เสื่อมสภำพจำก 

(งบ อบต.)       ได้รับกำรบ ำรุงและซ่อมแซม   

  5,000 บำท) (กอง
สวัสดิกำรฯ) 

ประสิทธิภำพ กำรใช้งำนได้แก่รถตู้ ฯลฯ       ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน   

    และอื่น ๆ ท่ีจ ำเป็น
เกี่ยวข้อง 

          

                

                    

82 โครงกำรบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซม 

เพื่อบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซมวัสด ุ

บ ำรุงรักษำครภุัณฑ์ของ 20,000       วัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ สำมำรถ กองส่งเสริม 

  ทรัพย์สินที่มีวงเงินไม่เกิน 
5,000 บำท 

อุปกรณ์ต่ำง ๆใหส้ำมำรถใช้
งำนได ้

กองกำรเกษตร (งบ อบต.)       ใช้งำนได้ตำมปกต ิ กำรเกษตร 

  (กองส่งเสริมกำรเกษตร) ตำมปกต ิ               

                    

83 โครงกำรค่ำบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซมครภุณัฑ ์

เพื่อบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซม  

บ ำรุงรักษำและซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ต่ำง             

10,000       ทรัพย์สินของทำงรำชกำร หน่วย
ตรวจสอบ 

  เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกต ิ

ครุภณัฑ์ให้ใช้งำนได้อย่ำงม ี ที่ช ำรุดเสยีหำยและ
เสื่อมสภำพจำก 

(งบ อบต.)       ได้รับกำรบ ำรุงและซ่อมแซม ภำยใน 
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  (รำยจ่ำยเพื่อให้สำมำรถใช้
งำนได ้

ประสิทธิภำพ กำรใช้งำน        ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน   

  ตำมปกติที่มีวงเงินไม่เกิน              

  5,000 บำท)(หน่วย
ตรวจสอบฯ) 

               

                    

84 โครงกำรบ ำรุงรักษำ 
ปรับปรุงและซ่อมแซม 

เพื่อบ ำรุงรักษำ ปรับปรุง ครุภณัฑ์ของกองส่งเสรมิ
กำรเกษตร 

50,000       ครุภณัฑ์สำมำรถใช้งำนได้
อย่ำง 

กองส่งเสริม 

  ครุภณัฑ ์ และซ่อมแซมครภุัณฑ์ให้ใช้
ใน 

   (งบ อบต.)        มีประสิทธ์ิภำพ กำรเกษตร 

  (กองส่งเสริมกำรเกษตร) รำชกำรได้อย่ำงถำวรและ
ปลอดภัย 

              

                    

88 โครงกำรจดัซื้อเลื่อยเครื่อง 
32 นิ้ว 25 บำร ์

เพื่อน ำไปช่วยเหลือผู้ประสบ
เหต ุ

จ ำนวน  1  ตัว 50,000       มีเครื่องมือในกำรช่วยเหลือ ส ำนักปลดั 

    สำธำรณภัยต่ำง ๆ   (งบ อบต.)       ผู้ประสบเหตุสำธำรณภัย
ต่ำง ๆ 

(งำนป้องกัน) 

                    

89 โครงกำรจดัซื้อเลื่อยเครื่อง 
32 นิ้ว 16 บำร ์

เพื่อน ำไปช่วยเหลือผู้ประสบ
เหต ุ

จ ำนวน  1  ตัว 50,000       มีเครื่องมือในกำรช่วยเหลือ ส ำนักปลดั 

    สำธำรณภัยต่ำง ๆ   (งบ อบต.)       ผู้ประสบเหตุสำธำรณภัย
ต่ำง ๆ 

(งำนป้องกัน) 

                    

90 โครงกำรค่ำบริกำรสื่อสำร เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย ขยำยเลขหมำยโทรศัพท์ 20,000       กำรติดต่อประสำนงำนม ี ส ำนักปลดั 
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และโทรคมนำคม เกี่ยวกับกำร ภำยใน 

    ใช้ระบบอินเตอร์เนต็
ควำมเร็วสูง 

ของงำนป้องกัน (งบ อบต.)       ประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน (งำนป้องกัน) 

                    

91 โครงกำรโครงกำรก่อสร้ำง
ห้องเก็บของ  

เพื่อใช้เก็บเอกสำรของกอง
ต่ำง ๆ 

จ ำนวน 1 แห่ง 300,000       เพื่อมีพ้ืนท่ีในกำรเก็บ
เอกสำร 

ส ำนักปลดั 

  อบต.หินเหล็กไฟ ป้องกันกำรสูญหำยเอกสำร
ของ 

  (งบ อบต.)       ของทำงรำชกำรอย่ำง
เพียงพอ 

  

    ทำงรำชกำร           และเป็นระเบยีบเรียบร้อย   

                    

  โครงกำรก่อสร้ำงโรงจอด
รถ อบต. 

เพื่อให้พนักงำนและ
ประชำชนผู้มำ 

จ ำนวน 1 แห่ง 500,000       เพื่อให้พนักงำนและ
ประชำชน 

ส ำนักปลดั 

  หินเหล็กไฟ ติดต่อรำชกำรได้มีที่จอดรถ   (งบ อบต.)       ผู้ที่มำตดิต่อรำชกำร ไดร้ับ
ควำม 

  

                สะดวก   

92 โครงกำรปรับปรุงต่อเติม
อำคำรส่งเสรมิสุขภำพ 

เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใน
กำร 

ปรับปรุงต่อเติมอำคำร 300,000       ประชำชนไดร้ับควำม
สะดวก 

กองสำธำณสุข
ฯ 

  และห้องท ำงำนกอง
สำธำรณสุขและ 

ให้บริกำรประชำชนและ
จัดเก็บ 

ส่งเสริมสุขภำพและห้อง
ท ำงำน 

(งบ อบต./       ในกำรรับบริกำรและกำร
จัดเก็บ 

  

  สิ่งแวดล้อม อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ให้เป็น 

กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เงินอุดหนุน)       อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
เป็น 

  

    สัดส่วน   จ ำนวน  1  แห่ง         สัดส่วน   

                    

93 โครงกำรสื่อสำรและ เพื่อใช้เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ ใช้ในกองส่งเสริม 10,000       อ ำนวยควำมสะดวกในกำร กองส่งเสริม 
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โทรคมนำคม ระบบ กำรเกษตร 

    อินเตอร์เนต็ และกองสำธำรณสุข (งบ อบต.)       ปฏิงำน กำรเกษตร 

                    
94 โครงกำรจดัซื้อเทปไฟเบอร์

ใยแก้ว ควำมยำว 
เพื่อใช้ในกำรวัดระยะทำง จ ำนวน 2 อัน 7,000       เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วใน

กำร 
กองช่ำง 

  50  เมตร     (งบ อบต.)       ท ำงำน   

                    

95 โครงกำรก่อสร้ำงรั้ว
ล้อมรอบท่ีท ำกำร อบต.  

เพื่อควำมปลอดภัยต่อ
ทรัพย์สิน 

ยำว 8.00 เมตร 30,000       ลดปัญหำเสี่ยงต่อกำรสูญ
หำย 

กองช่ำง 

  หินเหล็กไฟ ของ อบต. สูง 2.00  เมตร  (งบ อบต.)        ของทรัพย์สินของทำง
รำชกำร 

  

                    

96 โครงกำรจดัท ำป้ำยบอกช่ือ
ซอยถนนภำยใน 

เพื่อให้ประชำชนไดรู้้ชื่อซอย
ถนน 

16 หมู่บ้ำน, 8 จุด 500,000       ประชำชนไดรู้้ชื่อซอยถนน
ภำยใน 

กองช่ำง 

  ต ำบลและป้ำยชื่อ อบต.
หินเหล็กไฟ 

ภำยในหมู่บ้ำนของตนเอง
รวมถึง 

  (งบ อบต.)       หมู่บ้ำนของตนเองและ
ใกล้เคียง 

  

    ผู้ที่มำตดิต่องำนรำชกำรกับ 
อบต. 

          รวมถึงผู้ที่มำตดิต่องำน
รำชกำร 

  

                กับอบต. หินเหล็กไฟ   

97 โครงกำรปรับปรุงภมูิทัศน์
ห้องน้ ำ  

เพื่อให้ดูสวยงำม 1 แห่ง 100,000       รอบบริเวณห้องน้ ำดู
สวยงำม 

กองช่ำง 

  ด้ำนข้ำงหอประชุม อบต.     (งบ อบต.)           

                    

98 โครงกำรติดตั้งพัดลมตดิ เพื่อช่วยระบำยอำกำศใน จ ำนวน  3  ตัว 10,000       ท ำให้อำกำศไม่ร้อน กองช่ำง 
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เพดำน ห้องท ำงำน 

        (งบ อบต.)           

                    

99 โครงกำรรื้อประตูรั้ว
ทำงเข้ำ-ออก ด้ำนหน้ำ 

เพื่อให้ยำนพำหนะเข้ำ-ออก  จ ำนวน 1 แห่ง 100,000       ยำนพำหนะที่เข้ำมำติดต่อ
รำชกำร 

กองช่ำง 

  พร้อมปรับปรุงใหม่ อบต.
หินเหล็กไฟ 

ได้สะดวกยิ่งขึ้น   (งบ อบต.)       เข้ำ-ออก ได้สะดวกยิ่งขึ้น   

                    

10
0 

โครงกำรเทคอนกรีตเสรมิ
เหล็กดำ้น 

เพื่อควำมสะดวกของผู้มำ
ติดต่อ 

จ ำนวน  1  แห่ง 500,000       เพื่อควำมสะดวกของผู้ที่มำ กองช่ำง 

  ข้ำงหอประชุมและ
ด้ำนหน้ำหอถัง 

งำนและรถที่ไปรอรับน้ ำ   (งบอบต.)       ติดต่อรำชกำรและส ำหรับ
รถ 

  

  ประปำของ อบต.หินเหล็ก
ไฟ 

            รอรับน้ ำ   

                    

10
1 

โครงกำรจดัซื้อโตะ๊ม้ำหิน
อ่อน 

เพื่อจัดหำครภุณัฑ์ส ำหรับ
นั่ง 

จัดซื้อโตะ๊ม้ำหินอ่อน   40,000       มีที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจ
ส ำหรับ 

กอง
สำธำรณสุขฯ 

    พักผ่อนหย่อนใจส ำหรับให ้ จ ำนวน 10  ชุด (งบ อบต. )         ให้บริกำรประชำชน   

    บริกำรประชำชน               

                    

                    

10
2 

โครงกำรจดัซื้อ
รถจักรยำนยนต ์  

เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนเชิง
รุก 

จัดซื้อรถจักรยำนยนต ์  46,400       กำรปฏิบัติงำนต่ำงๆเป็นไป กอง
สำธำรณสุขฯ 

  ขนำด  120 ซี.ซี. ต่ำง ๆ ด้ำนส่งเสรมิสุขภำพ  จ ำนวน  1  คัน (งบ อบต. )         ด้วยควำมคล่องตัวและ   
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ทันเวลำ 

    ป้องกันโรคและจัดเก็บคำ่               

    ธรรมเนยีมตำ่ง ๆ               

                    

10
3 

โครงกำรจดัซื้อเครื่องท ำน้ ำ
เย็น/น้ ำร้อน 

เพื่อจัดหำครภุณัฑ์ส ำหรับ จัดซื้อเครื่องท ำน้ ำเย็น/น้ ำ
ร้อน   

12,000       ประชำชนท่ีมำรับบริกำร
ได้รับ 

กอง
สำธำรณสุขฯ 

    ให้บริกำรประชำชนใน จ ำนวน  1  ชุด (งบ อบต.)       กำรอ ำนวยควำมสะดวกใน   

    ศูนย์บริกำรส่งเสริมสุขภำพ
ฯ 

          กำรบริกำร   

                    

10
4 

โครงกำรก่อสร้ำงโรงจอด
รถ 

เพื่อใช้ส ำหรับจอดรถ
เจ้ำหน้ำท่ี 

ก่อสร้ำงโรงจอดรถช่ัวครำว   50,000       มีโรงจอดรถส ำหรับ
เจ้ำหน้ำท่ี 

กอง
สำธำรณสุขฯ 

  ช่ัวครำว และประชำชนผู้มำรับ
บริกำร 

1  แห่ง (งบ อบต. )         และประชำชน  ผู้มำรับ
บริกำร 

  

                    

10
5 

โครงกำรติดตั้งกล้อง 
CCTV  

เพื่อดูแลรักษำควำม
ปลอดภัย 

ติดตั้งกล้อง CCTV  
บริเวณอำคำร 

40,000       อำคำรส ำนักงำนมรีะบบ
ดูแล 

กอง
สำธำรณสุขฯ 

  อำคำรศูนย์บริกำรส่งเสริม   ศูนย์บริกำรส่งเสริมสุขภำพ (งบ อบต. )         รักษำควำมปลอดภัย   

  สุขภำพและหอประชุม   และหอประชุม             

                    

10
6 

โครงกำรจดัซื้อเครื่องถ่ำย
เอกสำร 

เพื่อใช้ในงำนให้บริกำร จัดซื้อเครื่องถ่ำยเอกสำร 120,000       กำรปฏิบัติงำนให้บริกำร กอง
สำธำรณสุขฯ 

  ระบบดิจติอลควำมเร็ว 30 
แผ่น 

ประชำชน จ ำนวน  1  เครื่อง  (งบอบต.)       ประชำชนเป็นไปด้วยควำม   
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  ต่อนำที             รวดเร็ว   

                    

10
7 

โครงกำรติดตั้งผ้ำม่ำน /
ม่ำนปรับแสง   

เพื่อปรับแสงให้เหมำะสมใน ติดตั้งผำ้ม่ำน / ม่ำนปรับ
แสง  

70,000       มีระบบปรับแสงให้
เหมำะสม 

กอง
สำธำรณสุขฯ 

  อำคำรศูนย์บริกำรส่งเสริม
สุขภำพฯ 

อำคำรส ำนักงำน บริเวณอำคำรศูนยบ์ริกำร (งบ อบต. )         ในกำรปฏิบัติงำนและกำรให ้   

      ส่งเสริมสุขภำพฯ         บริกำรประชำชน   

                   

10
9 

โครงกำรจดัซื้อตูล้็อคเกอร ์ เพื่อใช้ส ำหรับเก็บวสัดุ
อุปกรณ ์

จัดซื้อตูล้็อคเกอร์ จ ำนวน 
1 ตู้ 

28,000       วัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆไดร้ับกำร กอง
สำธำรณสุขฯ 

    ต่ำง ๆ   (งบ อบต./       จัดเก็บอย่ำงเป็นหมวดหมู ่   

        เงินอุดหนุน)           

11
0 

โครงกำรติดตั้ง
เครื่องปรับอำกำศ  

เพื่อติดตั้งในห้องท ำงำนของ ติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ  
ขนำด   

33,400       ประชำชนพึงพอใจในกำร กอง
สำธำรณสุขฯ 

  ชนิดแขวน ขนำด 24,000 
บีทียู 

กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

24,000 บีทียู ประหยัดไฟ  (งบอบต.)       บริกำร   

      เบอร์ 5 (มีระบบฟอก
อำกำศ) 

            

      จ ำนวน 1 เครื่อง             

                    

11
1 

โครงกำรติดตั้งหลังคำกัน
สำดอำคำร 

เพื่อป้องกันกำรสำดของ
น้ ำฝน 

ติดตั้งหลังคำกันสำด
บริเวณ 

100,000       อำคำรมีอำยุกำรใช้งำนท่ียืน
ยำว  ในกำรรับบริกำร 

กอง
สำธำรณสุขฯ 

  ส่งเสริมสุขภำพ ในช่วงฤดูฝน   อำคำรส่งเสรมิสุขภำพ 1 
จุด 

(งบ อบต./       ประชำชนไดร้ับควำม
สะดวก 
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        เงินอุดหนุน)           

11
2 

โครงกำรปรับปรุงต่อเติม
อำคำรโรงน้ ำ 

เพื่อให้มีน้ ำอุปโภคบริโภค
ส ำหรับ 

ปรับปรุงต่อเติมอำคำรโรง
น้ ำพร้อม 

400,000       มีน้ ำส ำหรับอุปโภคบริโภค กอง
สำธำรณสุขฯ 

  พร้อมซ่อมแซมระบบ
เครื่อง 

ใช้บริกำรประชำชน ซ่อมแซมระบบเครื่องกรอง
น้ ำ ม.4 

(งบ อบต./       บริกำรประชำชนท่ีเพียงพอ   

  กรองน้ ำ     เงินอุดหนุน)           

                    

11
5 

โครงกำรถมถนนเกรดบด
อัด ถนน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
จัดกำร 

แปลงสำธิต 100,000       สำมำรถขยำยพันธ์พืช
กระจำย 

กองส่งเสริม 

  ในแปลงสำธิตฯ พื้นที่แปลงสำธิตฯ   (งบ อบต.)       ลงสู่เกษตรกรได้มำกข้ึน กำรเกษตร 

                    

11
6 

โครงกำรก่อสร้ำงถังกักเก็บ
น้ ำ  

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
จัดกำร 

แปลงสำธิต      
250,000  

      สำมำรถขยำยพันธ์พืช
กระจำย 

กองส่งเสริม 

  และฐำนสูง10 เมตร ขนำด
2 ถัง คู ่ 

พื้นที่แปลงสำธิตฯ    (งบ อบต.)        ลงสู่เกษตรกรได้มำกข้ึน กำรเกษตร 

  พร้อมเครื่องสบูน้ ำอัตโนมัต ิ                 

  และลูกลอย                 

                    

11
7 

โครงกำรจดัซื้อตู้เก็บ
เอกสำร 

เพื่อใช้เก็บเอกสำรของทำง
รำชกำร 

เอกสำรไดร้ับกำรเกบ็เป็น
ระเบียบ 

30,000       เอกสำรไดร้ับกำรเกบ็เป็น กองกำรศึกษำ
ฯ 

    กองกำรศึกษำฯและศูนย์
พัฒนำ 

ค้นหำรวดเร็ว  (งบ อบต.)        ระเบียบค้นหำรวดเร็ว   

    เด็กเล็ก               
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11
8 

โครงกำรจดัซื้อตู้เก็บ
เอกสำร 

เพื่อใช้เก็บเอกสำรรำชกำร
ต่ำงๆ 

ตู้เหล็กเก็บเอกสำร   6,000       เอกสำรต่ำงๆได้รับกำร
จัดเก็บ 

กองส่งเสริม 

      จ ำนวน  1  ตู ้  (งบอบต.)       เป็นหมวดหมู่และแยก
ประเภท 

กำรเกษตร 

                งำนอย่ำงเป็นระเบยีบ   

12
0 

โครงกำรจดัซื้อกล้องถ่ำย
วีดีโอ 

เพื่อบันทึกภำพกิจกรรม อบต.หินเหล็กไฟ 20,000       กิจกรรมที่จดัได้รับกำร
บันทึกไว้ 

กองกำรศึกษำ
ฯ 

    ประชำสมัพันธ์ต่ำง ๆ     (งบ อบต.)        เป็นข้อมูลในกำร
ประชำสมัพันธ์ 

  

                    

12
1 

โครงกำรจดัซื้อกล้อง
ถ่ำยรูปดิจติอล 

เพื่อใช้ในรำชกำรศูนย์
พัฒนำ 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำน 10,000       กิจกรรมของศูนย์พัฒนำ กองกำรศึกษำ
ฯ 

  ให้กับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เด็กเล็กบ้ำนหนองซอ หนองซอ  (งบ อบต.)        เด็กเล็กไดร้ับกำรบันทึกภำพ   

  บ้ำนหนองซอ                 

                    

12
2 

โครงกำรก่อสร้ำงลำน
เอนกประสงค์ 

เพื่อใช้เป็นสถำนท่ีในกำรใช้ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 60,000       เด็กเล็กมีสุขภำพอนำมัยที่ด ี กองกำรศึกษำ
ฯ 

  พร้อมหลังคำศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

ประโยชน์ตำ่ง ๆ เช่น ล้ำง
จำน 

บ้ำนหนองเหียง  (งบ อบต.)            

  บ้ำนหนองเหียง ซักล้ำงต่ำง ๆ               

                    

  โครงกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
ล่วงเวลำของกอง
สำธำรณสุขฯ 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน
ล่วงเวลำ 

พนักงำนส่วนต ำบล/
พนักงำนจ้ำง 

 450,000        ผู้ปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำร 

กอง
สำธำรณสุขฯ 
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    ของพนักงำนส่วนต ำบล/ ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงำน
นอก 

 (งบ อบต.)        ได้รับค่ำตอบแทนกำรปฏิบัต ิ   

    พนักงำนจ้ำงและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

เวลำรำชกำร         งำนนอกเวลำรำชกำร   

12
3 

โครงกำรสร้ำงห้องน้ ำศำลำ
หมู่บ้ำน  ม.5 

เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ให้กับ 

สร้ำงห้องน้ ำ ขนำดกว้ำง 
1.50 ม. 

 150,000        ประชำชนไดร้ับควำม
สะดวก 

กองช่ำง 

    ประชำชนผู้มำใช้ศำลำ ยำว 2  ม.  (งบ อบต.)        ในกำรใช้ห้องน้ ำสำธำรณะ   

    ประจ ำหมู่บ้ำนได้มีห้องน้ ำ
ใช้ 

          ประชำชนไดร้ับควำม
สะดวก 

  

                ประจ ำศำลำหมู่บ้ำน   

                    

                   

                   

                   

                   

12
4 

โครงกำรถมทีส่ำธำรณะ
เนินมังกร ม.9 

เพื่อให้ประชำชนได้ใช้
ประโยชน ์

ที่สำธำรณะเนินมังกร 1 
แห่ง 

    200,000    ประชำชนได้ใช้พื้นที่
สำธำรณะ 

กองช่ำง 

    พื้นที่สำธำรณะในกำรท ำ
กิจกรรม 

      (งบ อบต.)    ท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ร่วมกัน   

    กิจกรรมต่ำง ๆ                

                    

  โครงกำรจดัซื้อรถยนต์
ส่วนกลำงของกอง
กำรศึกษำฯ 

เพื่อใช้ส ำหรับปฏิบตัิรำชกำร
ของ 

จัดซื้อรถยนต์ ขนำด 1 ตัน 896,000       เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำร
ติดต่อ 

กองกำรศึกษำ
ฯ 
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  ขนำด 1 ตัน แบบดับเบิ้ล
แคป  

ส่วนกองกำรศึกษำฯ หรือ
งำนอ่ืนๆ 

แบบดับเบิล้แคป 
ขับเคลื่อน 4 ล้อ 

 (งบอบต.)       ประสำนงำนปฏิบัติงำนทำง   

  ขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่เกี่ยวข้อง           รำชกำรของกองศึกษำฯ ได ้   

                อย่ำงรวดเร็ว คล่องตัว และ   

                มีประสิทธิภำพ   

                    

  โครงกำรจดัซื้อรถยนต์
ส่วนกลำง 

เพื่อใช้ส ำหรับปฏิบตัิรำชกำร
ของ 

จัดซื้อรถยนต์ ขนำด 1 ตัน 896,000       เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำร
ติดต่อ 

ส ำนักปลดั 

  ของส ำนักปลัด ขนำด 1 
ตัน 

ของส ำนักปลัดหรืองำนอ่ืนๆ แบบดับเบิล้แคป 
ขับเคลื่อน 4 ล้อ 

 (งบอบต.)       ประสำนงำนปฏิบัติงำนทำง   

  แบบดับเบิล้แคป 
ขับเคลื่อน 4 ล้อ 

ที่เกี่ยวข้อง           รำชกำรของส ำนักปลดั ได ้   

                อย่ำงรวดเร็ว คล่องตัว และ   

                มีประสิทธิภำพ   

12
8 

โครงกำรต่อเติมห้อง
สวัสดิกำร 

เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให ้ จ ำนวน  1 ห้อง     100,000   เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมสะดวก
และ 

กองสวัสดิกำร
ฯ 

  และสังคม ประชำชน       (งบ อบต.)   รวดเร็วในกำรปฏิบตัิงำน   

                    

12
9 

โครงกำรต่อเติมศำลำ
เอนกประสงค์ 

เพื่อใช้ท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 
และใช้ 

ต่อเติมศำลำเอนกประสงค ์          
100,000  

  ประชำชนใช้ท ำกิจกรรมตำ่ง 
ๆ 

กองช่ำง 

  ม.9 เป็นที่ประชุมหมู่บ้ำน       (งบ อบต.)   และใช้เป็นที่ประชุมหมู่บ้ำน   

                    

           

 



             องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหล็กไฟ อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2558-2560)                                          ส่วนท่ี 5.1  กำรท ำแผนพัฒนำสำมปไีปสู่กำรปฏิบตัิ (ผ 01 บัญชีโครงกำรพัฒนำ : ยุทธศำสตร์ที่ 4)    :  หน้ำ  39 

 




