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                                                   บทนํา 

 การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล  จะใชแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการ
บริหารงาน  ซ่ึงแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล  จะมีการกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ จุดมุงหมาย  
ยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนาตําบล   รวมท้ังการกําหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดของการพัฒนา
ในระยะยาวอยางตอเนื่อง 
  การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  นั้น จะตองสอดคลอง เชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน  ยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนาในระดับตาง ๆ และท่ีสําคัญองคการบริหารสวนตําบล  
จะตองดําเนินงานเพ่ือตอบสนองตอปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี  ซ่ึงการจัดทําแผนพัฒนานั้น  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548   
กําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา ดังนี้  
 

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  คือ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมีลัก ษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับ  ปงบประมาณแตละป   ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุม
ระยะเวลาสามป  โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป 
  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  โดยมี
หลักคิดท่ีวาภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และ
ภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ีจะตองนํามา
ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซ่ึงจะมีผล
ตอวัตถุประสงค เปาหมายจุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน  และวิสัยทัศนในท่ีสุด 

นอกจากนั้น  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป   เปนแผนท่ีแสดงความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณ
รายจายประจําปของ องคการบริหารสวนตําบล   กลาวคือ  เปนแผนท่ีองคการบริหารสวนตําบล  นําไปใชใน
การกําหนด   แนวทางการพัฒนาและเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  โดยนํา
โครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีจะจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไปจัดทํางบประมาณ  

เพ่ือใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบและผานกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน  
  ดังนั้น  โครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของ
หวงระยะเวลาสี่ปนั้นควรมีสภาพความพรอมอยางนอย ๒ ประการ คือ 
  1.  มีความแนนอนของกิจกรรมท่ีดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปไดของ
โครงการ/กิจกรรม  รวมท้ังผลประโยชนสาธารณะท่ีจะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 
  2.  กิจกรรมท่ีอยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสี่ป  ควรมีความพรอมในเรื่อง
รูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพ่ือใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาท่ีจะนําไปใช
จัดทํางบประมาณ รายจายประจําปไดตอไป 
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แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป มีลักษณะกวางๆ ดังตอไปนี้ 
๑. เปนเอกสารท่ีแสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
๒. เปนเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนา และวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนและมี 

ลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ 
๓. เปนเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสี่ป 
๔. เปนเอกสารท่ีแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณ 

รายจายประจําป 
 

องคประกอบท่ีสําคัญของแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  ประกอบดวย 
สวนท่ี 1     บทนํา  
สวนท่ี 2     สรุปผลการพัฒนาตําบลในปท่ีผานมา  
สวนท่ี 3     การนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไป สูการปฏิบัต ิ 
  3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
  3.2  บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา 

- บัญชีโครงการพัฒนา 
- บัญชีประสานโครงการพัฒนา 
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

สวนท่ี 4  แนวทางการติดตามประเมินผล  
  4.1  กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  4.2  ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
ภาคผนวก  ก  รูปแผนท่ีตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
     ข  การประเมินคุณภาพของแผน 
  

1.2  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป 
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

 1.  เพ่ือเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  2.  เพ่ือใหการพัฒนาทองถ่ินมีทิศทางสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายในการพัฒนาทองถ่ิน 
  3. เพ่ือเปนเครื่องมือกําหนดโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเปนชวงระยะเวลา
สามป 

4. เพ่ือเปนเครื่องมือท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและเปาประสงคของแนวทางการพัฒนาท่ี
ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ 

 5.  เพ่ือใหสามารถนําไปสูการแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ินไดอยางแทจริง 
   

1.3  ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป 
 หลังจากไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรแลวก็
จะตอง ถึงข้ันตอนในการแปลง แผนสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  ซ่ึงไดกําหนดข้ันตอน
การจัดทําเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําไปดําเนินการ ๗ ข้ันตอน  ดังนี้ 



                 

หนา 3 

 
ข้ันตอนท่ี ๑  การเตรียมการจัดทําแผน 
 (1)  หนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาเขาพบผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือชี้แจง

วัตถุประสงคความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  เพ่ือใหผูบริหารทราบถึงภารกิจ
ท่ีจะตองดําเนินการตอไป  และดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  หวงป พ.ศ. 255 7 
ถึง 255 9  ผานปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหผูบริหารทองถ่ินอนุมัติ โครงการดังกลาวจะเปนการ
กําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  และกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยางชัดเจน 
  (2)  หนวยงานท่ีรับผิดชอบแจงโครงการท่ีไดรับอนุมัติใหผูท่ีเก่ียวของทราบ ไดแก 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนทองถ่ิน  หนวยงานภายในขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และประชาคม 

 

ข้ันตอนท่ี ๒  การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
 (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

พรอมท้ังขอมูลท่ีเก่ียวของ  ปญหาความตองการของทองถ่ิน รวมท้ังสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/
อําเภอ  และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(2)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   
ประชาคมทองถ่ินและสวนราชการท่ีเก่ียวของเพ่ือรวมกันพิจารณา  โดยในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปใน
ครั้งแรก  ใหเวทีการประชุมรวมกันดังกลาว  คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา  แนวทางการพัฒนาท่ีสมควร
นํามาใชเปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเพ่ือเปนกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการกิจกรรมใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตอไป    
  แตสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปครั้งตอไป  (เม่ือครบรอบหนึ่งป)   ใหเวทีการ
ประชุมรวมพิจารณาทบทวนดูวา  จากยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาท่ีไดคัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมท่ี
กําหนดไว   
ยังมีความเหมาะสมหรือไม  ซ่ึงในข้ันตอนนี้ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปในปตอไปจะสามารถคัดเลือก
ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา  ท่ีจะใชเปนกรอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปก็ได  รวมท้ัง
กําหนดโครงการ/กิจกรรมท่ีจะเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได 

(๓)  เม่ือไดแนวทางการพัฒนาแลว  เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรม 
อะไรบางท่ีตองดําเนินการ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาท่ีคัดเลือกมาใชเปน
กรอบในการพัฒนา 

(๔)  โครงการ/กิจกรรมท่ีพิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมาก  ดังนั้น ในข้ันตอนนี้จะตอง
มี 

การดําเนินการดังนี้ 
   (4.๑) พิจารณาความเก่ียวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการ
พัฒนา  หากพิจารณาแลวเห็นไดวาโครงการ ตั้งแตสองโครงการข้ึนไป ท่ีมาจากยุทธศาสตรการพัฒนาคนละ
ยุทธศาสตรกันแตมีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันได ซ่ึงหากกําหนดในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปแลว จะตอง
กําหนดหวงเวลาการดําเนินงานท่ีสอดรับกัน 
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   ( 4.2) ใหพิจารณานําโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนท่ีเกินขีดความสามารถใน
การดําเนินการของชุมชนท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาประกอบการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
    ( 4.3 ) มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือท่ีจะบรรจุลงใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไดอยางเหมาะสม  และนอกจากนั้นยังเปนการจัดลําดับโครงการไวเพ่ือทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป  ในชวงถัดไปดวย เนื่องจากการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา
อาจจะตองใชเวลาตอเนื่องนานกวาสามป  ดังนั้น  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงจําเปนตองพิจารณาแนว
ทางการจัดทําโครงการ/กิจกรรมท่ีตอเนื่องไปในระยะยาวดวย  ซ่ึงอาจจะยังไมสามารถระบุไวในชวงสามป
ของการจัดแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปได 
   ( 4.๔) เนื่องจากกิจกรรมท่ีจะตองดําเนินการมีความหลากหลาย  ดังนั้น  ในข้ันของ
การพิจารณากําหนดกิจกรรม องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้ 
   *  งบประมาณรายรับ จายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   *  ทรัพยากรการบริหารอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 *  ภาคีการพัฒนาท่ีสามารถเขามารวมดําเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการ 
ดําเนินการในเรื่องนั้นๆ  
   เม่ือพิจารณาดานตางๆ ดังกลาวแลว  จะตองแยกประเภทของโครงการออก  
อยางนอยสามประเภทคือ 
   -  โครงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง  กลาวคือมีขีด
ความสามารถท้ังทางดานกําลังเงิน  กําลังคน วัสดุอุปกรณ  และความรูทางดานการบริหารจัดการท่ีจะ
ดําเนินการไดเอง 
   -  โครงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ  
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  เนื่องจากเปนงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ี  แตองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไมสามารถหรือไมประสงคจะดําเนินการ  จึงมอบใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการแทนโดยการตั้ง
งบประมาณเปนเงินอุดหนุนใหตามระเบียบวิธีการของทางราชการ 
   -  โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน  ท้ัง หนวยบริหาร ราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอ่ืน  และภาคเอกชน  อันเนื่องมาจากเปนโครงการขนาดใหญ  
หรือเปนโครงการท่ีหนวยงานดังกลาวเปนหนวยงานปฏิบัติและมีหนาท่ีจัดบริการสาธารณะดังกลาวอยูแลว  
ท้ังนี้  รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  (ซ่ึงมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยูแลว  โดย
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะเสนอขอรับการสนับสนุนตองอยูในเง่ือนไขของการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจดังกลาว) 

 

 ข้ันตอนท่ี 3  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
๑.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวม 
ขอมูลท่ีจําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  ซ่ึงนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปแลว  
ยังจะตองวิเคราะหวายุทธศาสตรการพัฒนาแนวทางการพัฒนาท่ีเลือกตองการขอมูลประเภทใดเปนพิเศษ
ตองการขอมูลของหวงเวลาใด  และจะเก็บขอมูลจากแหลงใดเพ่ือเปนขอมูลท่ีจะนํามาวิเคราะหแนวทางการ
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พัฒนาโครงการ/กิจกรรม ไดอยางถูกตอง  โดยในการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองเก็บขอมูลภายในองคกรและ
ขอมูลภายนอกเพ่ือสามารถนํามาวิเคราะห SWOT  (การวิเคราะหจุดแข็งจุดออน  โอกาส และอุปสรรค) ได 

 
๒.  การวิเคราะหขอมูล 

 ประกอบดวย  ๔  กิจกรรมหลัก  คือ 
  ๑. การประเมินผลการพัฒนาท่ีผานมา 
  ๒. การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา 
  ๓. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
  ๔. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 
 โดยมีรายละเอียดในแตละกิจกรรม  ดังนี้  

1. การประเมินผลการพัฒนาท่ีผานมา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   สรุปผลการพัฒนาท่ีผานมาและนําเสนอ 

ท่ีประชุมซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ประชาคมทองถ่ิน  และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือ
ประเมินการพัฒนาทองถ่ินในรอบปท่ีผานมาโดยประเมินท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ  (สําหรับ
องคการบริหารสวนตําบล  ควรจัดใหมีการประชุมประชาคมหมูบานดวย) 

2.  การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา 
     หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปท่ีผานมาแลว  ใหท่ีประชุมตามขอ  ๑  รวมกัน
คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  รวมท้ังสอดคลองกับปญหาความตองการของ
ประชาคม/ชุมชนในหวงระยะเวลาสามป  (ในกรณีดังกลาวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตรการพัฒนามาเปน
กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปก็ได) 
    ในกรณีท่ีเห็นวามียุทธศาสตรการพัฒนาใดท่ียังไมมิไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแตมี
ความจําเปนเรงเดนท่ีจะตองกําหนดข้ึนใหม ก็อาจกําหนดข้ึนได แตท้ังนี้ตองแสดงใหเห็นถึงเหตุผลและ
วัตถุประสงคท่ีมีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน และวิสัยทัศนการพัฒนาทองถ่ิน (และ
นําไปปรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป) 

3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
ภายใตยุทธศาสตร จะมีแนวทางการพัฒนาท่ีหลากหลาย  ซ่ึงลวนแลวแตมีความจําเปนในการ 

ดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาท้ังสิ้น  แตมีความสําคัญความจําเปนเรงดวนมาก
นอยแตกตางกัน  ท่ีประชุมตามขอ ๑ จะตองรวมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนาการ
จัดลําดับความสําคัญดังกลาว  ไมไดหมายความวาแนวทางการพัฒนาท่ีถูกจัดลําดับความสําคัญอยูในลําดับ
หลังๆ จะไมตองนํามาปฏิบัติเพราะการท่ีกําหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง  ไดรับการพิจารณาแลววา
ตองดําเนินการแตในหวงระยะเวลาสามปของแผนพัฒนานั้นอาจมีทางท่ีจําเปนตองนํามาเนนการปฏิบัติ 

วิธีการจัดลําดับความสําคัญมีหลายวิธี  ตั้งแตวิธีงายๆ  คือ ประชุมตกลงกัน  หรืออาจใชวิธีการ 
ลงคะแนนคัดเลือกโดยใชบัตรลงคะแนน  เพ่ือนํามารวมคะแนนและจัดลําดับ วิธีการจัดลําดับความสําคัญท่ี
เปนวิทยาศาสตรอาจใชวิธี Rating Scale  หรือวิธี  Strategic  Issues  Graph  หรือวิธีอ่ืนๆ ซ่ึงองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติไดตามความเหมาะสม 
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4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 
      หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแลว  ท่ีประชุมจะตัดสินใจวาจะนําแนวทางการพัฒนา
เหลานั้นมาดําเนินการ   แตในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะไดวิเคราะหถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 
เพราะในการจัดลําดับความสําคัญอาจใชการตัดสินใจของแตละบุคคลเปนหลัก  ดังนั้นเพ่ือทบทวนและยืนยัน
การจัดลําดับวามีความเปนไปไดในทางปฏิบัติจริงหรือไม  จึงควรนําแนวทางการพัฒนามาทําการวิเคราะหจุด
แข็ง  จุดออน  ใหโอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)   อีกครั้ง 

 

 ข้ันตอนท่ี ๔  การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 
 ๑. หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลว   ใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา  โดยพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ท่ีสอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาในชวงสามป  โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาในชวงสาม
ป 
 ๒. ในข้ันตอนนี้  ท่ีประชุมจะรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะตอง
ดําเนินการตามแนวทางท่ีคัดเลือก และโดยท่ีกิจกรรมท่ีจะดําเนินการยอมมีความหลากหลาย  ซ่ึงท่ีประชุม
จะตองพิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้ดวยคือ 
  (๑)  พิจารณากิจกรรมท่ีตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาท่ี
กําหนดอยางรอบคอบ เพ่ือใหไดโครงการ/กิจกรรมท่ีครบถวน  ซ่ึงอาจจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง   โครงการ/กิจกรรมท่ีรวมดําเนินการกับหนวยงานอ่ืนๆ  หรือโครงการ/
กิจกรรมท่ีหนวยงานอ่ืนเปนผูดําเนินการ 
  (๒)  พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม  ควรพิจารณาท้ังภายใตแนวทาง
เดียวกันและระหวางแนวทางการพัฒนา 
  (๓)  พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมท้ังในดานกระบวนการการดําเนินงานและใน
ดานของผลการดําเนินการ  เพ่ือบรรจุกิจกรรมลงในปตางๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
  (๔)  พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
   ก. จากความจําเปนเรงดวน 
   ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
   ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ  

 

 ข้ันตอนท่ี ๕  การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินพิจารณาคัดเลือกโครงการท่ีสอดคลองกับแนว
ทางการพัฒนาในชวงสามป มาจัดทํารายละเอียดโครงการในดานเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ 
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความสําเร็จ  โดยเนนการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ
ในปแรกของแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  เพ่ือใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 

 

 ข้ันตอนท่ี ๖  การจัดรางแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป 
 ๑.  คณะกรรมก ารสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยมีเคา
โครงประกอบดวย ๕  สวน ดังนี้ 
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สวนท่ี 1     บทนํา  
สวนท่ี 2     สรุปผลการพัฒนาตําบลในปท่ีผานมา  
สวนท่ี 3     การนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไป สูการปฏิบัต ิ 
  3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
  3.2  บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา 

- บัญชีโครงการพัฒนา 
- บัญชีประสานโครงการพัฒนา 
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

สวนท่ี 4  แนวทางการติดตามประเมินผล  
  4.1  กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  4.2  ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
ภาคผนวก  ก  รูปแผนท่ีตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
     ข  การประเมินคุณภาพของแผน 
     ค  สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดเวทีประชาคม  ซ่ึงประกอบดวย 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ประชาคมทองถ่ิน  และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ิน
สี่ปและรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปใหสมบูรณตอไป 

3.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีปรับปรุง
แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือพิจารณา 

 

 ข้ันตอนท่ี ๗  การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป 
๑. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีผานการพิจารณาใหผูบริหาร

ทองถ่ินเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน หรือเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินระดับอําเภอในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ  เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 ๒. ผูบริหารทองถ่ินนํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ  
เสนอขอรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน 
 ๓. เม่ือสภาทองถ่ินพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปแลวสภาทองถ่ินจะสงใหผูบริหารทองถ่ิน
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและนําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด / 
คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน  คณะอนกุรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ิน  และหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมท้ังประกาศใหประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับ
ทราบโดยท่ัวกัน 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.2548  ขอ  17  กําหนดข้ันตอนการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ดังนี้ 
  1.   คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ิน  กําหนดประเด็นหลักการ
พัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน   พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
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รวมท้ังสอดคลองกับปญหาความตองการของประชาคมและชุมชน   โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
จากหนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
  2.   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  รวบรวมประเด็นหลักการ
พัฒนา  ปญหา  ความตองการ   และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป   แลวเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน 
  3.   คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเพ่ือเสนอผูบริหาร
ทองถ่ิน 
  4.   ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป   
  สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตอ
สภาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตอไป 

 

คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548  ขอ 8  กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบล   ประกอบดวย 

1.  นายกองคการบริหารสวนตําบล          ประธานกรรมการ 
2.  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลทุกคน         กรรมการ 
3.  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบล 
    คัดเลือกจํานวนสามคน           กรรมการ 
4.  ผูทรงคุณวุฒิท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลคัดเลือกจํานวนสามคน    กรรมการ 
5.  ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจท่ีนายก 
    องคการบริหารสวนตําบลคัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคน       กรรมการ 
6.  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก 
    จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน         กรรมการ 
7.  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล           กรรมการและเลขานุการ 
8.  หัวหนาสวนการบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน         ผูชวยเลขานุการ 
 

กรรมการลําดับท่ี 4 – 6  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
 

คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  มีอํานาจหนาท่ี  ดังนี ้
1.  กําหนดแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  โดยพิจารณาจาก 

1.1 อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  โดยเฉพาะอํานาจหนาท่ีท่ีมีผลกระทบตอ
ประโยชนสุขของประชาชน  เชน  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การผังเมือง 

1.2 ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  กลุมจังหวัด และจังหวัด  โดยใหเนนดําเนินการใน

ยุทธศาสตรท่ีสําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง  เชน  การแกไขปญหาความยากจน  การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 
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      1.4 กรอบนโยบาย ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัด 
1.5 นโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลท่ีแถลงตอสภาทองถ่ิน 
1.6 แผนชุมชนในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนา  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

คํานึงถึงสถานะทางการคลังของทองถ่ิน  และความจําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินการมาประกอบการพิจารณา
ดวย   

2.  รวมจัดทํารางแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา  และแกไขปญหาเก่ียวกับการจัดทําราง
แผนพัฒนาในการจัดทํารางแผนพัฒนา  ใหนําปญหาความตองการจากแผนชุมชน ท่ีจะดําเนินการเองไดมา
พิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนา  แตหากเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลใหเสนอปญหาความ
ตองการไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด  และใหองคการบริหารสวนจังหวัดบรรจุไวในแผนพัฒนาของ
องคการบริหารสวนจังหวัดตามอํานาจหนาท่ี 

3.  พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนดําเนินการใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและ
รายละเอียดของงานแลวเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบล 

4.  พิจารณาใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 5.  แตงตั้งท่ีปรึกษา  คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร
 6.  ประสานกับประชาคมหมูบานในการรวบรวม   วิเคราะหปญหา ความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ินและจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคก ร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  ขอ 9  กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  ประกอบดวย 

1.  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล    ประธานกรรมการ  
2.  หัวหนาสวนการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล กรรมการ 
3.  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก 
     จํานวนสามคน     กรรมการ 
4.  หัวหนาสวนการบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน  กรรมการและเลขานุการ  
5.  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน    
     หรือพนักงานสวนตําบลท่ีนายกองคการบริหาร 
     สวนตําบลมอบหมาย     ผูชวยเลขานุการ  
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ลําดับท่ี 3 - 5   ใหมีวาระอยูใน
ตําแหนงคราวละ 2 ป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  มีหนาท่ีจัดทําราง
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลกําหนด  จัดทํารางแผนการดําเนินงานและจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียด
ของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ  เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล 
 

การแกไข การเพ่ิมเติมหรือการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2548 หมวด 4  การแกไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา กําหนดไวดังนี้ 

1.  การแกไขแผนพัฒนาเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน  (ขอ 21) 
2.  การเพ่ิมเติมหรือหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ใหดําเนินการตามระเบียบนี้ 

โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ (ขอ 22) 
             2.1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

2.2  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
   2.3 ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  โดยความเห็นชอบของสภา
องคการบริหารสวนตําบล 
 

1.4  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปสงผลใหเกิดประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลองคกร
ตาง ๆ และประชาชนในทองถ่ิน  ดังนี้ 

1.  เปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของทองถ่ิน ทําใหเกิดความชัดเจนในการ
ดําเนินงาน มุงตรงไปยังจุดหมายท่ีกําหนดไวไดอยางสะดวกและเกิดผล 

2.  ทําใหการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด 
สามารถแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง 

3.  สามารถจัดสรรการใชทรัพยากรทางการบริหารท่ีมีอยูอยางจํากัด  ไดอยางคุมคา  
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
  4.  ทําใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เปนแนวทางในการ
จัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

5.  ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหม ๆ และความคิดสรางสรรคเพ่ือนํามาพัฒนา
ทองถ่ิน   
  6.  เป นการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

7.  ทําใหเกิดการประสานงานท่ีดีระหวางฝายตาง ๆ ในองคการบริหารสวนตําบล และเปน
การหลีกเลี่ยงความซํ้าซอนในการดําเนินงานของแตละฝาย 

8.  เปนการสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง การบริหารของประชาชนในทองถ่ิน 
 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร  เปนเครื่องมือท่ีจะ
ชวยใหองคการบริหารสวนตําบลไดพิจารณาอยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการ
ดําเนินงานตาง ๆ ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและสงผลท้ังในเชิงสนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกัน เพ่ือใหองคการ
บริหารสวนตําบลนํามาตัดสินกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถ่ิน ท้ังเงิน 
คน วัสดุอุปกรณ  และการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด 

 
*************************************** 
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สวนที่ 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

1.ดานกายภาพ 

  1.1 ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 

องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว ไดรับการยกฐานะจากสภาตําบลเปนองคการบริหาร 

สวนตําบล เม่ือวันท่ี  23  กุมภาพันธ  2540 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ.2537 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 25  ธันวาคม  2539 และมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 23  

กุมภาพันธ  2540 สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี  99 หมูท่ี 6 ถนนหลักแกว –คลองพูล อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด

อางทอง เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง   ตั้งอยูในทองท่ีอําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง  

ระยะทางทางจากอําเภอประมาณ 13  กิโลเมตร และระยะทางหางจากจังหวัดอางทองประมาณ  22  

กิโลเมตร พ้ืนท่ีประมาณ  25.08 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,675 ไร  มีอาณาเขตติดตอ  ดังนี้ 

  ทิศเหนือ         ติดกับ    ตําบลตลาดใหม ตําบลหวยคันแหลน จังหวัดอางทอง 

         ทิศใต            ติดกับ     ตําบลนาคู อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ทิศตะวันออก ติดกับ    ตําบลบางจัก จังหวัดอางทอง 

  ทิศตะวันตก      ติดกับ    ตําบลไผวง จังหวัดอางทอง                                                                                                                                                          

 

  เนื้อท่ี 

   พ้ืนท่ีประมาณ  25.08 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,675 ไร    

 

   1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

      ภูมิประเทศเปนพ้ืนท่ีราบลุมมีน้ําทวมขังในชวงฤดูน้ําหลาก และมีน้ําขังตลอดป ในพ้ืนท่ีบางแหงเหมาะ

สําหรับทําการเกษตรกรรม เชน ทํานา ทําสวน เลี้ยงสัตว  และพืชผักสวนครัว 

   1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

      มีลักษณะเปนแบบมรสุม 3 ฤดู คือ ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

   1.4 ลักษณะดิน 

      2สวนเนื้อ2ดิน2ท่ีเปน2ดิน2เหนียว มี2สภาพ2ความเปนกรดสูง  

   1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา 

      21.แหลงน้ําตําบลหลักแกว อยูในเขตประทานท้ังหมด มีพ้ืนท่ีรับน้ําจากโครงการชลประทาน 2 

โครงการ 

         -โครงการยางมณี  หมูท่ี 1    พ้ืนท่ี  2,060 ไร 

         -โครงการชันสูตร  หมูท่ี 2,3,4,5,6,7,8 พ้ืนท่ี  13,615 ไร 
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      2.แหลงน้ําท่ีสรางข้ึนเอง 

    - ฝายน้ําลน  1  แหง  (หมูท่ี 3  ฝายประเสริฐอนุสรณ)  

 - บอน้ําตื้น   1  แหง 

 - บอโยก      -  แหง 

- คลองคูคาง 2 แหง (หมูท่ี 4,7) 

-    ประปาหมูบาน   17  แหง 

-    บอบาดาล     -  แหง 

-    สระน้ําขนาดเล็ก   1  แหง  (หมูท่ี 8) 

  3.คลองชลประทานในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลักแกว (12,860)  

1.คลอง 1 ขวา 2 ขวา บานคลองพูล  กวาง 8.00 ม.ยาว 3,600 ม. (ไหลผานหมูท่ี 1) 

  2.คลอง 1 ขวาชันสูตร บานหนองสองหอง-บานลานชาง กวาง 12.00 ม. ยาว 4,500 

ม.(ไหลผาน  

หมูท่ี 5,4,2) 

3.คลอง ร 2 ข สุพรรณ 4 บานลาดหญาไทร กวาง 12.00 ม. ยาว 2,300 ม. (ไหล 

ผานหนาวัดหลักแกว ม.7,6,3) 

4.คลองคูคาง หมูท่ี 7 กวาง 12.00 ม. ยาว 1,480 ม. 

5.คลองคูคาง หมูท่ี 4 กวาง 12.00 ม.ยาว 980 ม. 

  4.แหลงน้ําธรรมชาติ 

   - บึง,หนองและอ่ืนๆ  1   แหง 

  1.6 ลักษณะของไมและปาไม 

     ปาไมในเขตตําบลหลักแกวไมมี 

 

2.ดานการเมืองการปกครอง 

   2.1 เขตการปกครอง 

        องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว   แบงเขตการปกครองประกอบดวย  8  หมูบาน  8  ชุมชน   

ของตําบลหลักแกว    อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง  ดังนี้ 

1. หมูท่ี  1   บานคลองพูล  มีพ้ืนท่ีประมาณ 3.56 กม. หรือประมาณ 2,225 ไร นายธีร

พันธ  ชโลธร   

เปนผูใหญบาน 

2. หมูท่ี  2   บานหวยรี  มีพ้ืนท่ีประมาณ 6.96 ตร.กม. หรือประมาณ 4,350 ไร นายชาติ

ชาย  ศรีเรือง   

เปนผูใหญบาน   
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3. หมูท่ี  3   บานลาดหญาไทร มีพ้ืนท่ีประมาณ 2.83 ตร.กม. หรือประมาณ 1,768.75 ไร  

นายศักดิ์ชาย  ศรีอํ่า  เปนผูใหญบาน 

นายศักดิ์ดา  เหลืองออน และนายโพธิ์ศรี มาลัยศรี  เปนผูชวยผูใหญบาน 

4. หมูท่ี  4   บานคลองสําโรง มีพ้ืนท่ีประมาณ 4.38 ตร.กม. หรือประมาณ 2,737.50 ไร  

นายไพรัตน  แสงทอง  เปนผูใหญบาน 

นางนรินทร  พุมสถิต  และนางเฉลียว  มวงออน เปนผูชวยผูใหญบาน 

5. หมูท่ี  5   บานหนองสองหอง มีพ้ืนท่ีประมาณ 1.19 ตร.กม. หรือประมาณ 743.75 ไร 

นายพลากร  ยอดขํา  เปนผูใหญบาน 

นายประสิทธิ์  เงินแถบ  และนายสมนึก  สุธรรมา  เปนผูชวยผูใหญบาน 

6. หมูท่ี  6   บานหลักแกว มีพ้ืนท่ีประมาณ 1.63 ตร.กม. หรือประมาณ 1,018.75 ไร 

นายมนตรี  หาญจารุภัทร  เปนกํานันตําบลหลักแกว 

นางสาวออยใจ  เขียนงาม และนายไพฑูรย  โพธิ์ศรี  เปนผูชวยกํานัน 

7. หมูท่ี  7  บานหลักแกว มีพ้ืนท่ี  3.01  ตร.กม. หรือประมาณ 1,881.25 ไร 

นายปยะณัฐ  แจมฟา  เปนผูใหญบาน 

นายสําริต  ทองวิโรจน  และนายสมัย  เพ่ิมสุข  เปนผูชวยผูใหญบาน 

8. หมูท่ี  8  บานวัดกรด มีพ้ืนท่ีประมาณ 1.52 ตร.กม. หรือประมาณ  950 ไร 

นายไชยวัฒน  อําพันเรือง  เปนผูใหญบาน 

นายสนั่น  สาลีผล  และนายประสิทธิ์  รุงแสง  เปนผูชวยผูใหญบาน 

   2.2 เขตการเลือกตั้ง 

1)  หนวยเลือกตั้งท่ี ๑ ไดแก หมูท่ี ๑ ตําบลหลักแกว    อําเภอวิเศษชัยชาญ   หรือ 
บานเลขท่ี  ๑  ถึงบานเลขท่ี  ๑๔๑/๑  ถนนหลักแกว – บางจัก  ท่ีเลือกตั้ง  ไดแก ศาลาประชาคมประจํา
หมูบานคลองพูล 
  ๒)  หนวยเลือกตั้งท่ี  ๒  ไดแก  หมูท่ี  ๒  ตําบลหลักแกว  อําเภอวิเศษชัยชาญ  หรือ
บานเลขท่ี  ๑/๑  ถึงบานเลขท่ี  ๑๗๐  ถนน..............-.................  ท่ีเลือกตั้ง  ไดแก  ศาลาประชาคมประจํา
หมูบานหวยรี 
  ๓)    หนวยเลือกตั้งท่ี  ๓  ไดแก  หมูท่ี  ๓  ตําบลหลักแกว  อําเภอวิเศษชัยชาญ  หรือ
บานเลขท่ี  ๒  ถึงบานเลขท่ี  ๘๐  ถนนหลักแกว – ลานชาง   ท่ีเลือกตั้ง  ไดแก  อาคารเอนกประสงค
โรงเรียนวัดใหมทางขาม 
  ๔)  หนวยเลือกตั้งท่ี  ๔  ไดแก  หมูท่ี  ๔  ตําบลหลักแกว  อําเภอวิเศษชัยชาญ  หรือ
บานเลขท่ี  ๑  ถึงบานเลขท่ี  ๑๒๘  ถนนศาลเจาโรงทอง – ไผวง   ท่ีเลือกตั้ง  ไดแก  ศาลาประชาคมประจํา
หมูบานคลองสําโรง 
  ๕)  หนวยเลือกตั้งท่ี  ๕  ไดแก  หมูท่ี  ๕  ตําบลหลักแกว  อําเภอวิเศษชัยชาญ  หรือ
บานเลขท่ี  ๑  ถึงบานเลขท่ี  ๔๗/๓  ถนน..............-.................  ท่ีเลือกตั้ง  ไดแก  ศาลาประชาคมประจํา
หมูบานหนองสองหอง 
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  ๖)  หนวยเลือกตั้งท่ี  ๖  ไดแก  หมูท่ี  ๖  ตําบลหลักแกว  อําเภอวิเศษชัยชาญ  หรือ
บานเลขท่ี  ๑  ถึงบานเลขท่ี  ๗๘  ถนน..............-.................  ท่ีเลือกตั้ง  ไดแก  ใตอาคารเรียนโรงเรียนวัด
หลักแกว (อาคาร  ๒  หลังใหม) 
  ๗)  หนวยเลือกตั้งท่ี  ๗  ไดแก  หมูท่ี  ๗  ตําบลหลักแกว  อําเภอวิเศษชัยชาญ  หรือ
บานเลขท่ี  ๑  ถึงบานเลขท่ี  ๗๐ /5  ถนนศาลเจาโรงทอง - ไผวง  ท่ีเลือกตั้ง  ไดแก  ท่ีทําการองคการ
บริหารสวนตําบลหลักแกว  (หลังเกา) 
  ๘)  หนวยเลือกตั้งท่ี  ๘  ไดแก  หมูท่ี ๗  ตําบลหลักแกว  อําเภอวิเศษชัยชาญ  หรือ  
บานเลขท่ี  ๗๑  ถึงบานเลขท่ี  ๑๕๖/1  ถนนศาลเจาโรงทอง – ไผวง  ท่ีเลือกตั้ง  ไดแก  ประรําขางท่ีทําการ
องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว  (หลังเกา)   
  ๙)  หนวยเลือกตั้ง  ๙  ไดแก หมูท่ี  ๘ ตําบลหลักแกว อําเภอวิเศษชัยชาญ หรือ  บานเลขท่ี 
๑  ถึงบานเลขท่ี  ๖๑  ถนนหวยโรง – วัดกรด  ท่ีเลือกตั้ง  ไดแก  ศาลาประชาคมประจําหมูบาน  วัดกรด    
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3.ประชากร 

   3.1 ขอมูลเกี่ยวกับประชากร 

    

หมูท่ี ครัวเรือน ประชากร (ชาย) ประชากร (หญิง) ประชากร (รวม) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

214 

292 

172 

229 

79 

195 

322 

141 

326 

443 

270 

347 

139 

316 

515 

230 

323 

468 

320 

369 

128 

321 

561 

244 

649 

911 

590 

716 

267 

637 

1,076 

474 

  รวม 1,644 2,586 2,734 5,320 

ขอมูลอางอิง จาก ท่ีทําการปกครองอําเภอวิเศษชัยชาญ (ขอมูล ณ 27  กันยายน  2559)  

3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 
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4.สภาพทางสังคม 

  4.1  การศึกษา 

  โรงเรียนในพ้ืนท่ีสังกัดสพฐ. (รับระดับอนุบาล 1 –ประถมศึกษาปท่ี 6) จํานวน 4 แหง 

   4.1.1 การศึกษา 

    - โรงเรียนวัดลานชาง    ตั้งอยู หมูท่ี 2 

    - โรงเรียนวัดใหมทางขาม  ตั้งอยู หมูท่ี 3  

    - โรงเรียนวัดคลองสําโรง  ตั้งอยู หมูท่ี 4 

    - โรงเรียนวัดหลักแกว  ตั้งอยู หมูท่ี 6 

   4.1.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ถายโอนจาก สปสช. จํานวน 4 ศูนย 

    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดลานชาง        ตั้งอยู  หมูท่ี 2 

    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใหมทางขาม   ตั้งอยู  หมูท่ี 3 

    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคลองสําโรง    ตั้งอยู  หมูท่ี 4 

    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหลักแกว        ตั้งอยู  หมูท่ี 6  

   4.1.3 ท่ีอานหนังสือประจําหมูบาน 8 แหง และศูนยการเรียนรูชุมชน  

                                       จํานวน 1 แหง (หมูท่ี 4) 

4.2. การสาธารณสุข 

   -โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  จํานวน   1  แหง  ตั้งอยู หมูท่ี 6 

   -ศูนยสาธารณสุขมูลฐานหมูบาน  จํานวน   8  แหง   

   - อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)   จํานวน  2  รุน  จํานวน  113  คน 

   - ตํารวจชุมชน         จํานวน  1  รุน  จํานวน  147  คน  

4.3 อาชญากรรม 

     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

   - ท่ีพักสายตรวจ หมูท่ี 4 คลองสําโรง        จํานวน  1  แหง  

4.4 ยาเสพติด 

4.5 การสังคมสงเคราะห 

      ประสานหนวยงานตางภาครัฐ 
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5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 

   5.1 กาคมนาคมขนสง 

มีถนนลาดยางแอลฟลท ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง 

ถนนลาดยางแอส

ฟลส(สาย) 

ถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก(สาย) 

ถนนลกูรัง(สาย) รวม 

11 47 32 90 

    

 

   5.2 การไฟฟา 

มีระบบไฟฟาครบทุกหมูบาน  จํานวน  1,644   ครัวเรือน    

 

   5.3 การประปา 

มีระบบประปาบาดาลหมูบาน จํานวน 1,644 ครัวเรือน  

จํานวน ครัวเรือนท่ีไมมีประปาใช จํานวน 0 ครัวเรือน 

   5.4 โทรศัพท 

ปจจุบันทุกหมูบาน ใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีเปนสวนใหญ 

มีตูโทรศัพทหยอดเหรียญ 1 แหง ท่ี บานแมสลองนอก หมูท่ี 8 

 

   5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 

         ท่ีทําการไปรษณียท่ีใกลท่ีสุด ไดแก ไปรษณียอําเภอวิเศษชัยชาญ  

6.ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร 

ราษฎรสวนใหญประมาณรอยละ 80 ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรมไดแกทํานา ปลูกขาว ทํา

สวน ทําไร ฯลฯ   

          6.2 การประมง 

ประชากรในเขตพ้ืนท่ีตําบลหลักแกว ไมมีการทําอาชีพประมง 
 

          6.3 การปศุสัตว 

ตําบลหลักแกว มีการปศุสัตว คือ การเลี้ยงเปด เปนสวนใหญ 
 

          6.4 การบริการ 

   - มีรานบริการทําผม เสริมสวย จํานวน 2 ราน ไดแก หมูท่ี 4 และหมูท่ี 7 

6.5การทองเท่ียว 
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แหลงสักการบูชาของตําบลหลักแกว ไดแก หลวงพอขาว ตั้งอยูหมูท่ี 6 ตําบลหลักแกว  

อําเภอวิเศษชัยชาญ จ.อางทอง 
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          6.6 อุตสาหกรรม 

  - รานคาเศรษฐกิจชุมชน 

             - โรงเรือนจักรอุตสาหกรรม 

             - รานคาชุมชน (เอกชน) 

 

          6.7การพาณิชยและกลุมอาชีพ 

-กลุม ธกส.     1 กลุม 

-กลุมออมทรัพย     8 กลุม 

-กลุมเกษตร     1 กลุม 

-กลุมสามัคคี 41     1 กลุม  

-กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต   1 กลุม 

-กลุมสหกรณการเกษตร    1 กลุม 

-กลุมปลูกกลวยหอม    1 กลุม 

-กลุมเพาะเห็ด     1 กลุม 

-กลุมถ่ัวเหลืองแปรรูป    2 กลุม 
 

          6.8 แรงงาน 

ราษฎรสวนใหญประมาณรอยละ 80 ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรมไดแกทํานา ปลูกขาว ทําไร 

 7.เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 

7.1 ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานหรือชุมชน 

     หมูบาน/ชุมชน  บานคลองพูล  หมูท่ี 1 ตําบลหลักแกว อบต.หลักแกวอําเภอวิเศษชัยชาญ  

จังหวัดอางทอง  จํานวนประชากรท้ังหมด  655 คน ชาย  372 คน  หญิง  328 คน 

ครัวเรือนท้ังหมด  214  ครัวเรือน  พ้ืนท่ีท้ังหมด  2,007  คน     

      หมูบาน/ชุมชน บานลานชาง  หมูท่ี 2 ตําบลหลักแกว  อบต.หลักแกวอําเภอวิเศษชัยชาญ  

จังหวัดอางทอง จํานวนประชากรท้ังหมด  919 คน ชาย  443 คน  หญิง  476 คน 

ครัวเรือนท้ังหมด  292  ครัวเรือน  พ้ืนท่ีท้ังหมด  2,928  คน     

      หมูบาน/ชุมชน บานลาดหญาไทร  หมูท่ี 3 ตําบลหลักแกว อบต.หลักแกวอําเภอวิเศษชัยชาญ 

จังหวัดอางทอง จํานวนประชากรท้ังหมด  592 คน ชาย  276 คน  หญิง  316 คน 

ครัวเรือนท้ังหมด  292  ครัวเรือน  พ้ืนท่ีท้ังหมด  1,295  คน     

      หมูบาน/ชุมชน คลองสําโรง  หมูท่ี 4 ตําบลหลักแกว  อบต.หลักแกวอําเภอวิเศษชัยชาญ  

จังหวัดอางทอง จํานวนประชากรท้ังหมด  719 คน ชาย  348 คน  หญิง  371 คน 

ครัวเรือนท้ังหมด  229  ครัวเรือน  พ้ืนท่ีท้ังหมด  2,615  คน     
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      หมูบาน/ชุมชน บานหนองสองหอง  หมูท่ี 5 ตําบลหลักแกว  อบต.หลักแกวอําเภอวิเศษชัย

ชาญ จังหวัดอางทอง จํานวนประชากรท้ังหมด  266 คน ชาย  138 คน  หญิง  138 คน 

ครัวเรือนท้ังหมด  79  ครัวเรือน  พ้ืนท่ีท้ังหมด  709  คน     

      หมูบาน/ชุมชน บานรางขุนแผน  หมูท่ี 6 ตําบลหลักแกว  อบต.หลักแกวอําเภอวิเศษชัยชาญ  

จังหวัดอางทอง จํานวนประชากรท้ังหมด  639 คน ชาย  314 คน  หญิง  325 คน 

ครัวเรือนท้ังหมด  195  ครัวเรือน  พ้ืนท่ีท้ังหมด  958  คน     

      หมูบาน/ชุมชน บานบานหลักแกว  หมูท่ี 7 ตําบลหลักแกว  อบต.หลักแกวอําเภอวิเศษชัยชาญ 

จังหวัดอางทอง จํานวนประชากรท้ังหมด  1,084 คน ชาย  513 คน  หญิง  571 คน 

ครัวเรือนท้ังหมด  322  ครัวเรือน  พ้ืนท่ีท้ังหมด  1,413  คน     

       หมูบาน/ชุมชน บานวัดกรด  หมูท่ี 8 ตําบลหลักแกว  อบต.หลักแกวอําเภอวิเศษชัยชาญ  

จังหวัดอางทอง จํานวนประชากรท้ังหมด  478 คน ชาย 233  คน  หญิง  825 คน 

ครัวเรือนท้ังหมด  141  ครัวเรือน  พ้ืนท่ีท้ังหมด  824  คน     

7.2 ขอมูลดานการเกษตร 

    หมูท่ี 1 ทํานา  ในเขตชลประทาน  จํานวน 54  ครัวเรือน  ผลผลิต 800 กก./ไร  ตนทุนการผลิต

เฉลี่ย 4,500 บาท/ไร  ราคาขาย 5,600 บาท/ไร 

              ทําสวนผลไม จํานวน  35  ครัวเรือน จํานวน 15 ไร ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร) 1,000 กก./

ไร  ตนทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 12 บาท/ไร 

              ทําสวนพืชผัก จํานวน  15  ครัวเรือน/จํานวน 8 ไร ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร) 1,000 กก./ไร  

ตนทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 15 บาท/ไร 

     หมูท่ี 2 ทํานา  ในเขตชลประทาน  จํานวน 112  ครัวเรือน  ผลผลิต 800 กก./ไร  ตนทุนการ

ผลิตเฉลี่ย 4,500 บาท/ไร  ราคาขาย 5,600 บาท/ไร 

             ทําสวนผลไม จํานวน  51  ครัวเรือน จํานวน 35 ไร ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร) 1,000 กก./ไร  

ตนทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 12 บาท/ไร 

              ทําสวนพืชผัก จํานวน  48  ครัวเรือน/จํานวน 20 ไร ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร) 1,000 กก./

ไร  ตนทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 15 บาท/ไร 

    หมูท่ี 3 ทํานา  ในเขตชลประทาน  จํานวน 38  ครัวเรือน  ผลผลิต 1,912 กก./ไร  ตนทุนการ

ผลิตเฉลี่ย 4,500 บาท/ไร  ราคาขาย 5,600 บาท/ไร 

               ทําสวนผลไม จํานวน  32  ครัวเรือน จํานวน 20 ไร ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร) 1,000 กก./

ไร  ตนทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 12 บาท/ไร 

              ทําสวนพืชผัก จํานวน  33  ครัวเรือน/จํานวน 15 ไร ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร) 1,000 กก./

ไร  ตนทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 15 บาท/ไร 
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    หมูท่ี 4 ทํานา  ในเขตชลประทาน  จํานวน 117  ครัวเรือน/2,335 ไร  ผลผลิต 800 กก./ไร  

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 4,500 บาท/ไร  ราคาขาย 5,600 บาท/ไร  

              ทําสวนผลไม จํานวน  66  ครัวเรือน จํานวน 30 ไร ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร) 1,000 กก./ไร  

ตนทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 12 บาท/ไร 

              ทําสวนพืชผัก จํานวน  58  ครัวเรือน/จํานวน 45 ไร ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร) 1,000 กก./ไร  

ตนทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 15 บาท/ไร 

     หมูท่ี 5 ทํานา  ในเขตชลประทาน  จํานวน 34  ครัวเรือน/545 ไร  ผลผลิต 800 กก./ไร  

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 4,500 บาท/ไร  ราคาขาย 5,600 บาท/ไร  

               ทําสวนผลไม จํานวน  28  ครัวเรือน จํานวน 12 ไร ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร) 1,000 กก./ไร  

ตนทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 12 บาท/ไร 

              ทําสวนพืชผัก จํานวน  56  ครัวเรือน/จํานวน 32 ไร ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร) 1,000 กก./ไร  

ตนทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 15 บาท/ไร 

    หมูท่ี 6 ทํานา  ในเขตชลประทาน  จํานวน 36  ครัวเรือน/667 ไร  ผลผลิต 800 กก./ไร  ตนทุน

การผลิตเฉลี่ย 4,500 บาท/ไร  ราคาขาย 5,600 บาท/ไร  

              ทําสวนผลไม จํานวน  32  ครัวเรือน จํานวน 15 ไร ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร) 1,000 กก./ไร  

ตนทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 12 บาท/ไร 

              ทําสวนพืชผัก จํานวน  30  ครัวเรือน/จํานวน 10 ไร ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร) 1,000 กก./ไร  

ตนทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 15 บาท/ไร 

    หมูท่ี 7 ทํานา  ในเขตชลประทาน  จํานวน 54  ครัวเรือน  ผลผลิต 800 กก./ไร  ตนทุนการผลิต

เฉลี่ย 4,500 บาท/ไร  ราคาขาย 5,600 บาท/ไร 

             ทําสวนผลไม จํานวน  46  ครัวเรือน/772 ไร จํานวน 800 ไร ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร) 1,000 

กก./ไร  ตนทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 12 บาท/ไร 

              ทําสวนพืชผัก จํานวน  28  ครัวเรือน/จํานวน 11 ไร ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร) 1,000 กก./ไร  

ตนทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 15 บาท/ไร 

    หมูท่ี 8 ทํานา  ในเขตชลประทาน  จํานวน 45  ครัวเรือน/2,067 ไร  ผลผลิต 800 กก./ไร  ตนทุน

การผลิตเฉลี่ย 4,500 บาท/ไร  ราคาขาย 5,600 บาท/ไร  

              ทําสวนผลไม จํานวน  31  ครัวเรือน/จํานวน 20 ไร ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร) 1,000 กก./ไร  

ตนทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 12 บาท/ไร 

              ทําสวนพืชผัก จํานวน  30  ครัวเรือน/จํานวน 15 ไร ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร) 1,000 กก./ไร  

ตนทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 15 บาท/ไร 

          7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 

               แหลงน้ําธรรมชาต ิไดแก คลอง 
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       1. คลอง 1 ขวา 2 ขวา บานคลองพูล  

       2.  คลอง 1 ขวาชันสูตร บานหนองสองหอง-บานลานชาง  

       3. คลอง ร 2 สุพรรณ 4 บานลาดหญาไทร กวาง 12.00 ม.  

       4. คลองคูคาง หมูท่ี 7  

 5. คลองคูคาง   

7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค) 

      ประปาหมูบานมีท้ังหมด 1,644  ครัวเรือน    

8.ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

   8.1 การนับถือศาสนา 

   ประชาชนสวนใหญในตําบลหลักแกว นับถือศาสนาพุทธ มีวัด จํานวน 5 แหง 

    1.วัดคลองพูล      ตั้งอยูหมูท่ี 1 

    2.วัดลานชาง       ตั้งอยูหมูท่ี 2 

    3.วัดใหมทางขาม  ตั้งอยูหมูท่ี 3 

    4.วัดคลองสําโรง   ตั้งอยูหมูท่ี 4 

    5.วัดหลักแกว      ตั้งอยูหมูท่ี 6 
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        8.2 ประเพณีและงานประจาํ 

กันยายน – ตุลาคม  งานวันสารทไทย ประชาชนจะจัดงานวัดสารทไทย ณ วัดหลักแกว 
 การลอยกระทง  ถือวายังคงรักษารูปแบบเดิมเอาไวไดเม่ือถึงวันเพ็ญพระจันทรเต็มดวง ตรงกับ 
เดือน 12 ของทุกปชาวบานจะจัดเตรียมทํากระทงจากวัสดุท่ีหาไดงายตามแบบธรรมชาติ เชน หยวกกลวย

และดอกบัว นํามาประดิษฐเปนกระทงสวยงาม ปกธูปเทียนและดอกไมนํามาลอยตามแหลงน้ําในหมูบาน 

 วันเขาพรรษา ตรงกับวันแรม 1 คํ่า เดือน 8 เปนวันเริ่มตนเทศกาลเขาพรรษาชาวบานจะเขาทําบุญ

ตักบาตรถือศีล 

           พิธีทอดกฐิน  ไดปฏิบัติกันมาแตโบราณประชาชนไดบําเพ็ญกุศลถวายกฐินในเทศกาลออกพรรษา 

วันสงกรานต  ชาวบานจะไปชุมนุมกันท่ีวัด นิมนตพระในวัดมายังสถานท่ีประกอบพิธี มีการรดน้ําดําหัวขอพร

จากญาติผูใหญแลวพวกหนุมๆสาวๆ ก็จะเลนสาดน้ํากันอยางสนุกสนาน ซ่ึงน้ําท่ีใชนํามาสาดกันตองเปนน้ํา

สะอาดผสมน้ําอบมีกลิ่นหอม 

 การทําบุญข้ึนบานใหม  ประเพณีแตงงาน บวชนาค โกนจุก การทําบาตรในวันสําคัญตางๆ 

        8.3ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน 

            ใชภาษาไทย เปนภาษาพ้ืนเมือง 

        8.4 สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

            กลุมอาชีพหม่ีกรอบ หมูท่ี 4  

9.ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.1 น้ํา 

     แหลงน้ําธรรมชาต ิ

 บึง ,  หนองน้ํา  1  แหง  

แหลงน้ําตําบลหลักแกว อยูในเขตชลประทานท้ังหมด มีพ้ืนท่ีรับน้ําจากโครงการชลประทาน 2 โครงการ 

1.โครงการยางมณี    ม.1 ตําบลหลักแกว  พ้ืนท่ี    2,060 ไร 

2.โครงการชันสูตร ม.2,3,4,5,6,7,8      พ้ืนท่ี   13,615 ไร  

แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 

 ฝายน้ําลน  1  แหง (หมูท่ี 3 ฝายประเสรฐิอนุสรณ) 

 บอน้ําตื้น  1  แหง 

 บอโยก   -  แหง 

 คลองคูคาง  2  แหง (หมูท่ี 4,7) 

 ระบบประปาหมูบาน 9  แหง 

บอบาดาล  2  แหง  

สระน้ําขนาดเล็ก  1  แหง (หมูท่ี 8)  

9.2 ปาไม 
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      เปนพ้ืนท่ีราบลุม ไมมีแหลงปาไม 

9.3 ภูเขา 

      ไมมีภูเขาเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีราบลุม 

9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
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