
แผนงานการเกษตร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุงภมูิทัศน ์หมูท่ี่ 
1-8

ส าหรับเปน็ค่าใช้จ่าย 
เช่น ค่าต้นไม้ ไม้ดอก 
ไม้ประดับ ไม้ผล ปุย๋

300,000 อบต.หลักแก้ว ส านกัปลัด

2 โครงการก าจัดผักตบชวา
  เพื่อคลองสวย น  าใส 
เขตต าบลหลักแก้ว

ส าหรับเปน็ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนนิการก าจัด
ผักตบชวา และวัชพืช

50,000 อบต.หลักแก้ว ส านกัปลัด

จ านวน ๒  โครงการ 350,000

พ.ศ. 25๖๒

บัญช/ีโครงการ กิจกรรม/งบประมาณ

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.01)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นที ่5 ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 25๖๑

แบบ ผด.๐๒
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แผนงานสาธารณสุข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัด
สะอาด" จังหวัดอ่างทอง
ระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระดับ
หมูบ่า้น/ชุมชน ต าบลหลัก
แก้ว

ค่าด าเนนิงานใน
โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยฯ เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่า
ประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม

50,000 อบต.หลักแก้ว กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการปอ้งกันและ
ควบคุมโรคติดต่อฯ

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมโครงการ
รณรงค์ปอ้งกันและ
ควบคุมโรคติดต่อและ
การระบาดของ
โรคติดต่อต่างๆ

20,000 ในเขตพื้นที่
ต าบลหลักแก้ว

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

บัญช/ีโครงการ กิจกรรม/งบประมาณ

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.01)

ยุทธศาสตร์ที ่ 4   การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและการอนามยั

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

แบบ ผด.๐๒
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แผนงานสาธารณสุข

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

บัญช/ีโครงการ กิจกรรม/งบประมาณ

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.01)

ยุทธศาสตร์ที ่ 4   การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและการอนามยั

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

แบบ ผด.๐๒

3 โครงการรณรงค์ปอ้งกัน
โรคและควบคุมโรคพิษ
สุนขับา้

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ปอ้งกันและควบคุมโรค
พิษสุนขับา้ เช่น แผ่นพับ
 ปา้ยประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

80,000 ในเขตพื้นที่
ต าบลหลักแก้ว

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

4 โครงการรณรงค์ปอ้งกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ควบคุมและปอ้งกัน
ไข้เลือดออก

20,000 ในเขตพื้นที่
ต าบลหลักแก้ว

กอง
สาธารณสุข
อบต.หลักแก้ว

5 โครงการส่งเสริมการ
ด าเนนิงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

ส่งเสริมการด าเนนิงาน
และบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ของ อบต.หลักแก้ว

30,000 ในเขตพื้นที่
ต าบลหลักแก้ว

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

จ านวน ๕  โครงการ 200,000
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แผนงานงบกลาง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เพือ่จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์

เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล
หลักแก้ว ทีม่ีสิทธิและ
คุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์

8,589,600 หมู่ที ่1-8 ส านักปลัด

2 เบีย้ยังชีพคนพิการ เพือ่จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์
เบีย้ยังชีพคนพิการ ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล
หลักแก้ว

1,632,000 หมู่ที ่1-8 ส านักปลัด

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒

บญัชี/โครงการ กิจกรรม/งบประมาณ

แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.01)

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

แบบ ผด.๐๒
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แผนงานงบกลาง

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

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒

บญัชี/โครงการ กิจกรรม/งบประมาณ

แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.01)

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

แบบ ผด.๐๒

3 เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพือ่จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์
เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ทีแ่พทย์
ได้รับรองและท าการ
วินิจฉัยแล้ว และมีความ
เป็นอยู่ยากจน หรือถูก
ทอดทิง้ขาดผู้อุปการะดูแล

12,000 ส านักปลัด

 จ านวน ๓  โครงการ 10,233,600

-32-



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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

1 โครงการปกปอ้งสถาบนัของ
ชาติ

จัดท ากิจกรรมโครงการ
ปกปอ้งสถาบนัส าคัญ
ของชาติ

20,000 อบต.หลักแก้ว ส านกัปลัด

จ านวน ๑  โครงการ 20,000

บัญช/ีโครงการ กิจกรรม/งบประมาณ

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.01)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต

แบบ ผด.๐๒
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

1 การด าเนนิการปอ้งกันและ
ลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ด าเนนิการปอ้งกันและ
ลดอุบติัเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ 
เช่น เทศกาลปใีหม่ หรือ
เทศกาลสงกรานต์

40,000 อบต.หลักแก้ว ส านกัปลัด

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒

บัญช/ีโครงการ กิจกรรม/งบประมาณ

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.01)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดั
บที่

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต

แบบ ผด.๐๒
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒

บัญช/ีโครงการ กิจกรรม/งบประมาณ

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.01)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดั
บที่

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต

แบบ ผด.๐๒

2 โครงการกิจกรรมส าหรับเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่ต าบล

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการกิจกรรม
ส าหรับเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ต าบล เช่น 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรมค่าวัสดุ 
เคร่ืองเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ

50,000 อบต.หลักแก้ว ส านกัปลัด

3 โครงการชุมชนพึ่งตนเองตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการชุมชน
พึ่งตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

20,000 อบต.หลักแก้ว ส านกัปลัด
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒

บัญช/ีโครงการ กิจกรรม/งบประมาณ

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.01)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดั
บที่

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต

แบบ ผด.๐๒

4 โครงการต่อยอดการถัก
กระเปา๋เชือกร่ม

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการต่อยอดการถัก
กระเปา๋เชือกร่ม

50,000 อบต.หลักแก้ว ส านกัปลัด

5 โครงการปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนนิการโครงการ
ปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด

20,000 อบต.หลักแก้ว ส านกัปลัด

6 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุต าบลหลักแก้ว

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุต าบลหลัก
แก้ว

60,000 อบต.หลักแก้ว ส านกัปลัด

7 โครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

ค่าใช้จ่ายด าเนนิ
โครงการพัฒนาสตรี
และครอบครัว

10,000 อบต.หลักแก้ว ส านกัปลัด
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒

บัญช/ีโครงการ กิจกรรม/งบประมาณ

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.01)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดั
บที่

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต

แบบ ผด.๐๒

8 โครงการพัฒนาอาชีพใหก้ับ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรมค่าวัสดุ 
เคร่ืองเขียน และ
อุปกรณ์ค่าเช่า อุปกรณ์
ต่างๆในการฝึกอบรม 
ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที่ใช้
บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร

50,000 อบต.หลักแก้ว ส านกัปลัด

9 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ชมรมผู้สูงอายุ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่ ค่าใช้จ่ายใน
การประกวดหรือแข่งขัน

30,000 อบต.หลักแก้ว ส านกัปลัด

จ านวน ๙  โครงการ 330,000
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   แผนงานบริหารทั่วไป

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

1 โครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ์บดินเทพยวรางกูร

ด าเนินกิจกรรม เช่น 
ค่าจัดซ้ือวสัดุ อาหาร
พร้อมเคร่ืองด่ืม 
ประชาสัมพันธเ์ชิญ
ชวน

20,000 อบต.หลักแก้ว ส านักปลัด

2 โครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ

ด าเนินกิจกรรม เช่น 
ค่าจัดซ้ือวสัดุ อาหาร
พร้อมเคร่ืองด่ืม 
ประชาสัมพันธเ์ชิญ
ชวน

20,000 อบต.หลักแก้ว ส านักปลัด

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒

บญัชี/โครงการ กิจกรรม/งบประมาณ

แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖1

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.01)

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

แบบ ผด.๐๒
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   แผนงานบริหารทั่วไป

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

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒

บญัชี/โครงการ กิจกรรม/งบประมาณ

แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖1

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.01)

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

แบบ ผด.๐๒

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาอบต.หลักแก้ว 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างและผู้น า
ชุมชน ในการปฏบิัติงาน
ให้มีประสิทธภิาพ

ด าเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพฯ ใน
การปฏบิัติงานให้มี
ประสิทธภิาพ เช่น 
ค่าพาหนะ ค่าอาหาร 
และเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย
 ค่าเช่าที่พัก ค่า
วทิยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น

200,000 อบต.หลักแก้ว ส านักปลัด

4 โครงการจัดประชุม
ประชาคมต าบล/หมูบ่้าน

ประชุมประชาคม
หมูบ่้าน ต าบล

20,000 อบต.หลักแก้ว ส านักปลัด

5 การพัฒนาประสิทธภิาพ
การจัดเก็บรายได้

จัดท าหรือปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

320,000 อบต.หลักแก้ว ส านักปลัด

จ านวน ๕  โครงการ 580,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดส่งนกักีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เปน็ค่าใช้จ่ายในการ
จัดส่งนกักีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา เช่น 
ค่าพาหนะ ค่าชุดกีฬา

30,000 อบต.หลักแก้ว กองการศึกษา

2 โครงการแข่งขันกีฬา
ภายในต าบลหลักแก้ว

เปน็ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ต าบลหลักแก้ว เช่น 
ค่าอาหารและค่า
เคร่ืองด่ืม

150,000 อบต.หลักแก้ว กองการศึกษา

3 โครงการวันส าคัญทาง
ศาสนาและงานประเพณี 
วัฒนธรรมต่างๆ

เปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนนิกิจกรรมหรือ
โครงการเกี่ยวกับงาน
ส าคัญทางศาสนาและ
วัฒนธรรมต่างๆ

200,000 อบต.หลักแก้ว กองการศึกษา

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 25๖2

บัญช/ีโครงการ กิจกรรม/งบประมาณ

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.01)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ยุทธศาสตร์ที ่๒ การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

แบบ ผด.๐๒
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ

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

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 25๖2

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.01)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ยุทธศาสตร์ที ่๒ การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

แบบ ผด.๐๒

4 โครงการส่งเสริม
สนบัสนนุประเพณีวัน
สาร์ทไทย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงา
ประเพณีสารทไทย 
ประจ าป ี2562

100,000 อบต.หลักแก้ว กองการศึกษา

จ านวน  ๔  โครงการ 480,000
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แผนงานการศึกษา

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

1 ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าจัดการเรียนการ
สอนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

102,000 อบต.หลักแก้ว กองการศึกษา

2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เปน็ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก

15,000 อบต.หลักแก้ว กองการศึกษา

3 ค่าอาหารเสริม(นม) ค่าจัดหาอาหารเสริม
(นม) ใหก้ับเด็ก
นกัเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขต
พื้นที่

783,726 อบต.หลักแก้ว กองการศึกษา

4 โครงการศึกษาดูงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ดูงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

20,000 อบต.หลักแก้ว กองการศึกษา

บัญช/ีโครงการ กิจกรรม/งบประมาณ

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.01)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ยุทธศาสตร์ที ่๒ การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

แบบ ผด.๐๒
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แผนงานการศึกษา

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

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.01)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ยุทธศาสตร์ที ่๒ การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

แบบ ผด.๐๒

5 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
ค่าอาหารกลางวัน
ใหก้ับเด็กนกัเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

294,000 อบต.หลักแก้ว กองการศึกษา

จ านวน  ๕  โครงการ 1,214,726
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าขยายเขตไฟฟ้า ปักเสาพาดสายและ

อุปกรณ์อื่นๆระบบ
ประปาหมู่บ้านขนาด
ใหญ่ ทีด่ าเนินการ
สร้างใหม่

500,000 ม.1-ม.8 กองช่าง

โครงการ/กิจกรรม

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.01)

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒

บญัชี/โครงการ กิจกรรม/งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูการและสาธารณปูการ

แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่

แบบ ผด.๐๒

-5-



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.01)

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒

บญัชี/โครงการ กิจกรรม/งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูการและสาธารณปูการ

แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่

แบบ ผด.๐๒

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจากบ้านนาย
ปัญญา  ปรากฏผล -บ้านนายผ
เด็จ พงษ์ดี หมู่ 8 ต าบลหลักแก้ว
 อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง

ขนาดผิวจราจรมีความ
กว้าง 3.00 เมตร มี
ความยาว 60 เมตร มี
ความหนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ทีค่อนกรีต
เสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 
180 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.25 เมตร 
หรือลงเฉพาะจุด ที่
สามารถลงได้ ให้
ปริมาณลูกรังครบตามที่
ก าหนด

89,000 หมู่ที ่8 กองช่าง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.01)

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒

บญัชี/โครงการ กิจกรรม/งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูการและสาธารณปูการ

แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่

แบบ ผด.๐๒

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจากหลังบ้าน
นายมนตรี หาญจารุภัทร์ -กลุ่ม
บ้านนายชัยชนะ อินใย (ไม่สุด
สายทาง) หมู่ 6 ต าบลหลักแก้ว 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง

ขนาดผิวจราจรมีความ
กว้าง 3.00 เมตร มี
ความยาว 288 เมตร 
มีความหนา 0.15 เมตร
 หรือมีพืน้ทีค่อนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
864 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.25 เมตร 
หรือลงเฉพาะจุดที่
สามารถลงได้ ให้
ปริมาณลูกรังครบตามที่
ก าหนด และติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
 จ านวน 1 ป้าย

424,000 หมู่ที ่6 กองช่าง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.01)

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒

บญัชี/โครงการ กิจกรรม/งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูการและสาธารณปูการ

แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่

แบบ ผด.๐๒

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายจากบ้านนาย
สมบัติ  ประเสริฐศรี - บ้านนาย
เจริญ ภูง่าม หมู่ที ่3 ต าบลหลัก
แก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง

ขนาดผิวจราจรมีความ
กว้าง 3.00 เมตร มี
ความยาว 149 เมตร 
มีความหนา 0.15 เมตร
 หรือมีพืน้ทีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
447 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.25 เมตร 
หรือลงเฉพาะจุดที่
สามารถลงได้ ให้
ปริมาณลูกรังครบตามที่
ก าหนด และติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
 จ านวน 1 ป้าย

221,000 หมู่ที ่3 กองช่าง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.01)

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒

บญัชี/โครงการ กิจกรรม/งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูการและสาธารณปูการ

แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่

แบบ ผด.๐๒

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายจากหน้าบ้านนาย
จรูญ  แตงอ่อน - กลุ่มบ้านนาย
แฉล้ม  อังกีรัตน์  หมู่ 2 ต าบล
หลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ  
จังหวัดอ่างทอง

ขนาดผิวจราจรมีความ
กว้าง 3.00 เมตร มี
ความยาว 78 เมตค มี
ความหนา 0.15  เมตร
 หรือมีพืน้ทีค่อนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
234 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.25 เมตร 
หรือลงเฉพาะจุดที่
สามารถลงได้ ให้
ปริมาณลูกรังครบตามที่
ก าหนด และติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
 จ านวน 1 ป้าย

115,000 หมู่ที ่2 กองช่าง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.01)

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒

บญัชี/โครงการ กิจกรรม/งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูการและสาธารณปูการ

แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่

แบบ ผด.๐๒

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนางสุรินทร์  
ม่วงอ่อน  หมู่ที ่1 ต าบลหลัก
แก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง จ านวน 2 จุด 
ดังน้ี จุดที ่1 สายบ้านนายบุญ
ช่วย  สมบูรณ์สวัสด์ิ               
    จุดที ่๒ สายบ้านนายสมชาย 
 ถนอมศิลป์ - บ้านนายประทุม 
 พยัคเรือง

ขนาดผิวจราจรมีความ
กว้าง 2.00 เมตร มี
ความยาว 183 เมตร 
มีความหนา 0.15 เมตร
 หรือมีพืน้ทีค่อนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
366 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.25 เมตร 
หรือลงเฉพาะจุดที่
สามารถลงได้ ให้
ปริมาณลูกรังครบตามที่
ก าหนด และติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
 จ านวน 1 ป้าย

186,000 หมู่ที ่1 กองช่าง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.01)

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒

บญัชี/โครงการ กิจกรรม/งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูการและสาธารณปูการ

แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่

แบบ ผด.๐๒

7 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
บริเวณด้านหลัง  อบต.หลักแก้ว

ผิวคอนกรีตกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 45.50 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพืน้ทีค่อนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 182 
ตารางเมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร

88,000 อบต.หลักแก้ว กองช่าง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.01)

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒

บญัชี/โครงการ กิจกรรม/งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูการและสาธารณปูการ

แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่

แบบ ผด.๐๒

8 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายคันคลอง
ชลประทาน (ฝ่ังตะวันตก) หมู่ 5
 ต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัย
ชาญ จังหวัดอ่างทอง

ขนาดผิวจราจรมีความ
กว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 218 เมตร 
มีความหนา  0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 872 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง ข้างละ 0.25 
เมตร หรือลงเฉพาะจุด
ทีส่ามารถลงได้ ให้
ปริมาณลูกรังครบตามที่
ก าหนด และติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
 จ านวน 1 ป้าย

424,000 หมู่ที ่5 กองช่าง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.01)

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒

บญัชี/โครงการ กิจกรรม/งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูการและสาธารณปูการ

แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่

แบบ ผด.๐๒

9 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจากบ้านนาย
สมบัติ วุฒิอ่อน-บ้านนางพเยาว์ 
 ตันติกุลมานิมิต (ไม่สุดสายทาง)
 หมู่ที ่8 ต าบลหลักแก้ว อ าเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ขนาดผิวจราจรมีความ 
กว้าง 3.00 เมตร มี
ความยาว 227 เมตร 
มีความหนา 0.15 เมตร
 หรือมีพืน้ทีค่อนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
681 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.25 เมตร 
หรือลงเฉพาะจุดที่
สามารถลงได้ ให้
ปริมาณลูกรัง ครบ
ตามทีก่ าหนด และ
ติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
 จ านวน 1 ป้าย

335,000 หมู่ที ่8 กองช่าง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.01)

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒

บญัชี/โครงการ กิจกรรม/งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูการและสาธารณปูการ

แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่

แบบ ผด.๐๒

10 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเข้ากลุ่มบ้านนาง
ส าอางค์  สวยสม หมู่ 1 ต าบล
หลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง

ขนาดผิวจราจรมีความ
กว้าง 3.00 เมตร มี
ความยาว 205 เมตร 
มีความหนา 0.15 เมตร
 หรือมีพืน้ทีค่อนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
615 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ข้างละ 0.25 เมตร 
หรือลงเฉพาะจุด
สามารถลงได้ ให้
ปริมาณลูกรังครบตามที่
ก าหนด และติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
 จ านวน 1 ป้าย

299,000 หมู่ที ่1 กองช่าง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.01)

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒

บญัชี/โครงการ กิจกรรม/งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูการและสาธารณปูการ

แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่

แบบ ผด.๐๒

11 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคันคลองยางมณี -
 ชันสูตร (ฝ่ังตะวันออก ไม่สุด
สายทาง) หมู่ 3 ต าบลหลักแก้ว 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัด
อ่างทอง

ขนาดผิวจราจรมีความ
กว้าง 4.00 เมตร มี
ความยาว 104 เมตร 
มีความหนา 0.15 เมตร
 หรือมีพืน้ทีค่อนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
416 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ข้างละ 0.25 เมตร 
หรือลงเฉพาะจุดที่
สามารถลงได้ให้ปริมาณ
ลูกรังครบตามทีก่ าหนด
 และติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
 จ านวน 1 ป้าย

203,000 หมู่ที ่3 กองช่าง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.01)

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒

บญัชี/โครงการ กิจกรรม/งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูการและสาธารณปูการ

แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่

แบบ ผด.๐๒

12 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายจากบ้านนางน้ า
วุน้  ผาสุกโก-บ้านผู้ช่วยเฉลียว  
ม่วงอ่อน หมู่ 4 ต าบลหลักแก้ว 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัด
อ่างทอง

ขนาดผิวจราจรมีความ
กว้าง 4.00 เมตร มี
ความยาว 218 เมตร 
มีความหนา 0.15 เมตร
 หรือมีพืน้ทีค่อนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
872 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.25 เมตร 
หรือลงเฉพาะจุดที่
สามารถลงได้ ให้
ปริมาณลูกรังครบตามที่
ก าหนด และติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์ โครงการ
 จ านวน 1 ป้าย

424,000 หมู่ที ่4 กองช่าง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.01)

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒

บญัชี/โครงการ กิจกรรม/งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูการและสาธารณปูการ

แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่

แบบ ผด.๐๒

13 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายจากบ้านนาย
ประเสริฐ  ไพรสรรค์ - บริเวณ
นานายปรีชา  ไพรสรรค์  หมู่ที ่
2 ต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษ
ชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง

ขนาดผิวจราจรมีความ 
กว้าง 3.00 เมตร มี
ความยาว 218 มีความ
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพืน้ทีค่อนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 218 
เมตร มีความหนา 0.15
 เมตร หรือมีพืน้ที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 654 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง ข้างละ 0.25 
เมตร หรือลงเฉพาะจุด
ทีส่ามารถลงได้ ให้
ปริมาณลูกรังครบตามที่
ก าหนด และติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
 จ านวน 1 ป้าย

321,000 หมู่ที ่2 กองช่าง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.01)

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒

บญัชี/โครงการ กิจกรรม/งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูการและสาธารณปูการ

แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่

แบบ ผด.๐๒

14 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านคันคลอง  
จากสะพานครูเมี้ยน -บ้านนาง
จรินทร์  แสงนาค  หมู่ 7 ต าบล
หลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ  
จังหวัดอ่างทอง

ขนาดผิวจราจรมีความ
กว้าง 4.00 เมตร มี
ความยาว 82  เมตร มี
ความหนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ทีค่อนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
328 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.25 เมตร 
หรือลงเฉพาะจุดที่
สามารถลงได้ให้ปริมาณ
ลูกรังครบตามทีก่ าหนด
 และติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์ โครงการ
 จ านวน 1 ป้าย

159,400 หมู่ที ่7 กองช่าง

-18-



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.01)

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒

บญัชี/โครงการ กิจกรรม/งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูการและสาธารณปูการ

แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่

แบบ ผด.๐๒

15 โครงการต่อเติมอาคารหลังคา
ครอบบันได ทางขึ้น - ลง ทัง้
สองข้าง หน้าอาคารทีท่ าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลหลัก
แก้ว

เสาเป็นโครงสร้างเหล็ก 
มีความสูงแต่ละชั้นเฉล่ีย
 2.20 -2.88 เมตร 
หลังคาเป็นโครงสร้าง
เหล็กมุงด้วยวัสดุแมท
เทิลชีส มีความกว้าง 
3.75  เมตร ความยาว
 8.50 เมตร

93,000 อบต.หลักแก้ว กองช่าง

จ านวน ๑๕  โครงการ 3,881,400
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แผนงานเคหะชุมชน

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

1 รายจ่ายเพื่อซ่อมถนนดิน ถนน
ลูกรัง ถนนลาดยาง และถนนค
สล. หมูท่ี่ 1-8

เพื่อจ่ายเปน็ค่า
ซ่อมแซมถนนดิน ถนน
ลูกรัง ถนนลาดยางและ
ถนนคสล.เสริมเหล็ก 
และบริเวณที่ไม่สะดวก
ในการสัญจรไปมาของ
ประชาชน ซ่ึงอยู่ในการ
ดูแลของ อบต.

300,000 อบต.หลักแก้ว ส านกัปลัด

จ านวน ๑  โครงการ 300,000

พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒

บัญช/ีโครงการ กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปการและสาธารณูปการ

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

แบบ ผด.๐๒
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ

คิดเปน็ร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

จ านวนงบประมาณ คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยด าเนินการ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค และสาธารณปูการ

แผนงานเคหะชุมชน ๑ 1.61 300,000 1.55 อบต.หลักแก้ว

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา 15 24.19 3,881,400          20.07 อบต.หลักแก้ว

รวม ๑๖ 25.81 4,181,400 21.62

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดา้นการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา ๗ 11.29          2,536,726 13.12 อบต.หลักแก้ว
แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 4 6.45             480,000 2.48 อบต.หลักแก้ว

รวม 11 17.74 3,016,726 15.60

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ

คิดเปน็ร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

จ านวนงบประมาณ คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยด าเนินการ

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และคุณภาพชวีิต
   แผนงานบริหารทัว่ไป 5 8.06 580,000 3.00 อบต.หลักแก้ว
    แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 9 14.52             330,000 1.71 อบต.หลักแก้ว
    แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 1.61 20,000 0.10 อบต.หลักแก้ว
    งบกลาง 3 4.84 10,233,600 52.91 อบต.หลักแก้ว

รวม 18 29.03        11,163,600 57.72

    แผนงานสาธารณสุข 6 9.68             360,000 1.86 อบต.หลักแก้ว
รวม 6 9.68 360,000 1.86

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและการอนามยั
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ

คิดเปน็ร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

จ านวนงบประมาณ คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยด าเนินการ

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม
   แผนงานการเกษตร 2 3.23 350,000         1.81 อบต.หลักแก้ว

รวม 2 3.23 350,000 1.81

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
   - - - - -

รวม 0 0.00 0 0.00

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง  และการบริหารจัดการทีด่ี
   แผนงานบริหารทัว่ไป ๗ 11.29 69,450 0.36 อบต.หลักแก้ว
   แผนงานเคหะชุมชน ๑ 1.61 99,000 0.51 อบต.หลักแก้ว
   แผนงานสาธารณสุข ๑ 1.61 101,000 0.52 อบต.หลักแก้ว

รวม ๙ 14.52 269,450 1.39

รวมทัง้หมด ๖๒ 100.00 19,341,176 100.00
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