
 
 

 

 

 

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 



แผนงานงบกลาง

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

เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล
หลักแก้ว ทีม่ีสิทธิและ
คุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์

9,150,000 หมู่ที ่1-8 ส านักปลัด

2 เบีย้ยังชีพคนพิการ เพือ่จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์
เบีย้ยังชีพคนพิการ ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล
หลักแก้ว

2,160,000 หมู่ที ่1-8 ส านักปลัด

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ. 25๖๓ พ.ศ. 25๖๔

บัญช/ีโครงการ กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม

  ผด.02
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แผนงานงบกลาง

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

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ. 25๖๓ พ.ศ. 25๖๔

บัญช/ีโครงการ กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม

  ผด.02

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

30,000 ในพืน้ทีต่ าบล
หลักแก้ว

ส านักปลัด

 จ านวน ๓  โครงการ 11,340,000

-31-



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 โครงการก าจัดผักตบชวา

  เพื่อคลองสวย น  าใส 
เขตต าบลหลักแก้ว

ส าหรับเปน็ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนนิการก าจัด
ผักตบชวา และวัชพืช

10,000 อบต.หลักแก้ว ส านกัปลัด

จ านวน 1  โครงการ 10,000

บัญช/ีโครงการ กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 25๖๒ พ.ศ. 25๖๓

  ผด.02
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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 โครงการปรับปรุงอาคารทีท่ า

การอบต.หลักแก้ว
ปริมาณ มีพืน้ทีก่ั้นห้องกระจก + 
อลูมิเนียม ไม่น้อยกว่า 152.96 
ตารางเมตร อบต.หลักแก้ว หมู่ที ่6 
ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อ่างทอง

343,000 อบต.หลัก
แก้ว

กองช่าง

2 เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)

เพือ่จ่ายเป็นค่างานก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) 
ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง
และผู้ประกอบอาชีพอื่น ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เร่ือง การพิจารณา
ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพก่อสร้าง
และผู้ประกอบอาชีพอื่น

5,000 อบต.หลัก
แก้ว

กองช่าง

พ.ศ. 25๖๔

บญัชี/โครงการ กิจกรรม/งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 25๖๓

  ผด.02
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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.

พ.ศ. 25๖๔

บญัชี/โครงการ กิจกรรม/งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 25๖๓

  ผด.02

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้านนายสมยศ
 ค าแก้ว หมู่ที ่6 ถึงบ้านนาย
สุนทร  ป้อมศรี หมู่ที ่3 (ไม่
สุดสายทาง) ต าบลหลักแก้ว 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง

มีลักษณะปริมาณงานโดยเฉล่ียทัง้
โครงการ ท าการร้ือถอนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จ านวน 
870 ตารางเมตร และเทคอนกรีต
เสริมเหล็กใหม่ ขนาดผิวจราจรมี
ความกว้าง 3.00 เมตร มีความยาว
 290 เมตร มีความหนาเฉล่ีย 0.15
 เมตร หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 0.25 เมตร หรือ
ตามสภาพพืน้ที ่ให้ปริมาณลูกรัง
ครบตามจ านวน บริเวณโครงการ 
รวมทัง้ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย

497,000 หมู่ที ่6และ
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.

พ.ศ. 25๖๔

บญัชี/โครงการ กิจกรรม/งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 25๖๓

  ผด.02

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจากนานาย
จวน ถึงบ้านนายบุญชอบ หมู่
ที ่8 ต าบลหลักแก้ว อ าเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

มีลักษณะปริมาณงานโดยเฉล่ียทัง้
โครงการ     ขนาดผิวจราจรมีความ
กว้าง 3.00 เมตร มีความยาว 238 
เมตร มีความหนา 0.15 เมตร หรือ
มีพืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 714 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางหรือ ทางเชื่อม หรือ
ตามสภาพพืน้ที ่ให้ปริมาณลูกรัง
ครบตามจ านวนบริเวณโครงการ 
รวมทัง้ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย

345,000 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.

พ.ศ. 25๖๔

บญัชี/โครงการ กิจกรรม/งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 25๖๓

  ผด.02

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจากบ้านนางสี
นวล สนิทสูงเนิน - เขตติดต่อ
ต าบลไผ่วง หมู่ที ่4 ต าบล
หลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ
 จังหวัดอ่างทอง

มีลักษณะปริมาณงานโดยเฉล่ียทัง้
โครงการ            ช่วงที ่1 ขนาด
ผิวจราจรมีความกว้าง 3.00 เมตร 
มีความยาว 130 เมตร มีความหนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร                      
   ช่วงที ่2 ขนาดผิวจราจรมีความ
กว้าง 3.00 เมตร มีความยาว 110 
เมตร     มีความหนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ทีจ่ราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า 720 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละไม่น้อยกว่า 0.25 เมตร หรือ
ตามสภาพพืน้ที ่ให้ปริมาณลูกรัง
ครบตามจ านวนบริเวณโครงการ 
รวมท้งติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย

246,000 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.

พ.ศ. 25๖๔

บญัชี/โครงการ กิจกรรม/งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 25๖๓

  ผด.02

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหลังบ้านนาย
มนตรีหาญจารุภัทร์-กลุ่มบ้าน
นายชนะ อินใย หมู่ที ่6 
ต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษ
ชัยชาญ จ.อ่างทอง

มีลักษณะปริมาณงานโดยเฉล่ียทัง้
โครงการ ขนาดผิวจราจรมีความ
กว้าง 3.00 เมตร มีความยาว 170 
เมตร มีความหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
 หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 510 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า 
0.25 เมตร หรือตามสภาพพืน้ที ่ให้
ปริมาณลูกรังครบตามจ านวน 
บริเวณโครงการ รวมทัง้ติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 
ป้าย

246,000 หมู่ที ่6 กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากทางโค้งบ้าน
นายวันชัย  แจ่มแจ้ง -หมู่ที ่3
 บ้านผู้ใหญ่ศักด์ิชาย ศรีอ่ า 
หมู่ที ่1 ต าบลหลักแก้ว 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง

มีลักษณะปริมาณงานโดยเฉล่ียทัง้
โครงการ ขนาดผิวจราจร มีความ
กว้าง 3.00 เมตร มีความยาว 154 
เมตร มีความหนา 0.15 เมตร หรือ
มีพืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อย
กว่า 462 ตารางเมตร และติดต้ัง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน
 1 ป้าย

219,000 หมู่ที ่3และ
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.

พ.ศ. 25๖๔

บญัชี/โครงการ กิจกรรม/งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 25๖๓

  ผด.02

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายต่อจากนานาย
ปรีชา ไพรสรรค์(ต่อจากเดิม) 
หมู่ที ่2 ต าบลหลักแก้ว 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง

มีลักษณะปริมาณงานโดยเฉล่ียทัง้
โครงการ ขนาดผิวจราจรมีความ
กว้าง 3.00 เมตร มีความยาว 175 
เมตร มีความหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
 หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 525 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า 
0.25 เมตร หรือตามสภาพพืน้ที ่ให้
ปริมาณลูกรังครบตามจ านวนบริเวณ
โครงการ รวมทัง้ติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 
ป้าย

253,000 หมู่ที ่2 กองช่าง

9 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายคัน
คลองชลประทานยางมณี 
ชันสูตร หมู่ที ่3 ต าบลหลัก
แก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง

มีลักษณะปริมาณงานโดยเฉล่ียทัง้
โครงการ ช่วงที ่1 ท าการร้ือถอนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม 
จ านวน 160 ตารางเมตร และเท
คอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ ขนาดผิว
จราจรมีความกว้าง 4.00 เมตร มี
ความยาว 40 เมตร มีความหนา

486,000 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.

พ.ศ. 25๖๔

บญัชี/โครงการ กิจกรรม/งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 25๖๓

  ผด.02

10 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาก
บ้านนายบุญยืน กุลสวัสด์ิ-
บ้านนายสมนึก ลาภเกสร หมู่
ที ่2 ต าบลหลักแก้ว อ าเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

มีลักษณะปริมาณงานโดยเฉล่ียทัง้
โครงการท าการร้ือถอนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิม จ านวน 252 ตาราง
เมตร และท าการเทถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรเฉล่ีย 
0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีค่อนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 252 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ
ไม่น้อยกว่า 0.25 เมตร หรือตาม
สภาพพืน้ที ่ให้ปริมาณลูกรังครบ
ตามจ านวนบริเวณโครงการ รวมทัง้
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย

152,000 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.

พ.ศ. 25๖๔

บญัชี/โครงการ กิจกรรม/งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 25๖๓

  ผด.02

11 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายคัน
คลองชลประทาน หมู่ที ่5 
ต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษ
ชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

มีลักษณะปริมาณงานโดยเฉล่ียทัง้
โครงการ ขนาดผิวจราจรมีความ
กว้าง 4.00 เมตร มีความยาว 172
 มีความหนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
 688 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือลง
เฉพาะจุดทีส่ามารถลงได้ ให้ปริมาณ
ลูกรังครบตามทีก่ าหนด และติดต้ัง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน
 1 ป้าย

330,000 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.

พ.ศ. 25๖๔

บญัชี/โครงการ กิจกรรม/งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 25๖๓

  ผด.02

12 โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลา
ข้างร้านนางสุรางค์ ถึงบ้าน
นายบุญชอบ สังข์รุ่ง หมู่ที ่8 
ต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษ
ชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

มีลักษณะปริมาณงานโดยเฉล่ียทัง้
โครงการ ช่วงที ่1 ขนาดผิวจราจรมี
ความกว้าง 3.00 เมตร มีความยาว
 37 เมตร มีความหนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร ช่วงที ่2 ขนาดผิวจราจรมี
ความกว้าง 3.00 เมตร มีความยาว
 35 เมตร มีความหนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็ก
รวมกันไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่
น้อยกว่า 0.25 เมตร หรือตาม
สภาพพืน้ที ่ให้ปริมาณลูกรังครบ
ตามจ านวนบริเวณโครงการ รวมทัง้
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย

104,000 หมู่ที ่8
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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.

พ.ศ. 25๖๔

บญัชี/โครงการ กิจกรรม/งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 25๖๓

  ผด.02

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลต์
ติกคอนกรีต ซอยต้นสะตือ ถึง
บ้านนายสุเทพ ลายประหยัด 
หมู่ที ่7 ต.หลักแก้ว อ.วิเศษ
ชัยชาญ จ.อ่างทอง

มีลักษณะปริมาณงานโดยเฉล่ียทัง้
โครงการ ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 3.00
 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.05 เมตร หรือมีพืน้ทีแ่อสต์ฟัล
คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 600 เมตร 
ตารางเมตร รวมทัง้ติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 
ป้าย

148,000 หมู่ที ่7

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลต์
ติกคอนกรีต สายซอยต้นสะตือ
 จากบ้านนางละเอียด นาค
กุญชร ถึงบ้านนายถั่ว ประสพ
โชค หมู่ที ่7

มีลักษณะปริมาณงานโดยเฉล่ียทัง้
โครงการ ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 3.00
 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.05 เมตร หรือมีพืน้ทีแ่อสต์ฟัล
คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 900 ตาราง
เมตร รวมทัง้ติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 
ป้าย

222,000 หมู่ที ่7

15 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
และด าเนินการโครงการทีม่ี
ผลกระทบต่อโครงสร้างพืน้ฐาน
ขนาดต่างๆ

170,000
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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.

พ.ศ. 25๖๔

บญัชี/โครงการ กิจกรรม/งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 25๖๓

  ผด.02

16 ค่าตรวจแบบ รับรองแบบ 
ออกแบบ

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ
วิศวกรโยธาทีม่าปฏิบัติงานให้ อบต.
ตามกฏกระทรวง ก าหนดอัตราการ
จ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง พ.ศ.2560

40,000

จ านวน ๑6  โครงการ 3,806,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน

ต าบลหลักแก้ว ประจ าปี 
256๔

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ต าบลหลักแก้ว เช่น 
ค่าอาหารและค่า
เคร่ืองด่ืม

150,000 อบต.หลักแก้ว กองการศึกษา

2 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกับหน่วยงาน
ต่างๆ

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา เช่น 
ค่าน  าด่ืมนักกีฬา ค่าชุด
กีฬา

30,000 อบต.หลักแก้ว กองการศึกษา

3 โครงการงานร าลึกวรีชน
แขวงเมืองวเิศษชัยชาญ

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรมหรือ
โครงการเกี่ยวกับงาน
ส าคัญทางศาสนาและ
วฒันธรรมต่างๆ

50,000 อบต.หลักแก้ว กองการศึกษา

4 โครงการประเพณีลอยกระทง ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

20,000 อบต.หลักแก้ว กองการศึกษา

5 โครงการประเพณีสงกรานต์ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

30,000 อบต.หลักแก้ว กองการศึกษา

บญัช/ีโครงการ กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ยุทธศาสตร์ที ่๒  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ล าดั
บที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 25๖๓ พ.ศ. 25๖๔

  ผด.02
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

บญัช/ีโครงการ กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ยุทธศาสตร์ที ่๒  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ล าดั
บที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 25๖๓ พ.ศ. 25๖๔

  ผด.02

6 โครงการวนัธรรมสวนะ ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการวนัธรรมสวนะ

50,000 อบต.หลักแก้ว กองการศึกษา

7 โครงการวนัมาฆบูชาและวนั
เข้าพรรษา

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วนัมาฆบูชาและวนั
เข้าพรรษา

25,000 อบต.หลักแก้ว กองการศึกษา

8 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ประเพณีสารทไทย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานประเพณี
วนัสารทไทย ประจ าปี 
2564

40,000 อบต.หลักแก้ว กองการศึกษา

จ านวน ๘  โครงการ 395,000 อบต.หลักแก้ว กองการศึกษา

-17-



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 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนชรา คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนชรา คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส

10,000 ในพื้นที่ต าบล
หลักแก้ว

ส านกัปลัด

2 โครงการปอ้งกันและ
แก้ปญัหายาเสพติด

ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการปอ้งกันและ
แก้ปญัหายาเสพติด

10,000 ในพื้นที่ต าบล
หลักแก้ว

ส านกัปลัด

3 การด าเนนิการปอ้งกันและ
ลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการด าเนนิการ
ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ
การถนน ในช่วง
เทศกาลส าคัญฯ

40,000 ในพื้นที่ต าบล
หลักแก้ว

ส านกัปลัด

4 โครงการฝึกอบรมอาชีพ ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ

20,000 ในพื้นที่ต าบล
หลักแก้ว

ส านกัปลัด

5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุต าบลหลักแก้ว

เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การด าเนนิโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

40,000 ในพื้นที่ต าบล
หลักแก้ว

ส านกัปลัด

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 25๖๓ พ.ศ. 25๖๔

บัญช/ีโครงการ กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต

ล าดั
บที่

  ผด.02
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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. 25๖๓ พ.ศ. 25๖๔

บัญช/ีโครงการ กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต

ล าดั
บที่

  ผด.02

6 โครงการเยี่ยมบา้นผู้สูงอายุ 
ผู้พิการและผู้ปว่ยเร้ือรัง 
แบบบรูณาการ

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เยี่ยมบา้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
 และผู้ปว่ยเร้ือรังแบบ
บรูณาการ

5,000 ในพื้นที่ต าบล
หลักแก้ว

ส านกัปลัด

7 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ชมรมผู้สูงอายุ

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมชมรม
ผู้สูงอายุ

5,000 ในพื้นที่ต าบล
หลักแก้ว

ส านกัปลัด

8 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สตรีต าบลหลักแก้ว

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาสตรี
ต าบลหลักแก้ว

5,000 ในพื้นที่ต าบล
หลักแก้ว

ส านกัปลัด

9 โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์
ในครอบครัว

10,000 ในพื้นที่ต าบล
หลักแก้ว

ส านกัปลัด

10 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุ
การพัฒนากลุ่มสตรี

ค่าใช้จายในโครงการ
ส่งเสริมสนบัสนนุการ
พัฒนากลุ่มสตรี

5,000 ในพื้นที่ต าบล
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. 25๖๓ พ.ศ. 25๖๔

บัญช/ีโครงการ กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต

ล าดั
บที่

  ผด.02

11 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบล
หลักแก้ว

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมสนบัสนนุศูนย์
พัฒนาครอบครัวต าบล
หลักแก้ว

10,000 ในพื้นที่ต าบล
หลักแก้ว

ส านกัปลัด

จ านวน ๑๑  โครงการ 160,000
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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
ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ถนนลาดยาง และ
ถนนคสล. หมูท่ี่ 1-8 ที่
ช ารุดเสียหายเปน็หลุม
เปน็บอ่ บริเวณ ไหล่
ทางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก และบริเวณที่ไม่
สะดวกในการสัญจรไป
มาของประชาชน

300,000 ในพื้นที่ต าบล
หลักแก้ว

กองช่าง

2 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วน จ านวน 3 
เคร่ือง

91,800 องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลหลักแก้ว

กองช่าง

จ านวน ๒  โครงการ 391,800

บัญช/ีโครงการ กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 25๖๓ พ.ศ. 25๖๔

  ผด.02
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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 โครงการจัดซ้ือถุงบรรจุขยะ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย

ในโครงการจัดซ้ือถุง
บรรจุขยะ หมูท่ี่ 1-8

100,000 ในต าบลหลัก
แก้ว

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

3 โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัด
สะอาด"จังหวัดอ่างทอง 
ระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและระดับหมูบ่า้น/
ชุมชน ต าบลหลักแก้ว

ด าเนนิโครงการในการ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอยฯ

20,000 ในต าบลหลัก
แก้ว

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

4 โครงการปอ้งกันและระงับ
โรคระบาดของโรคติดต่อ

โครงการรณรงค์
ปอ้งกันและควบคุม
ติดต่อ

30,000 ในต าบลหลัก
แก้ว

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

บัญช/ีโครงการ กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง
ยุทธศาสตร์ที ่ ๔  การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและการอนามยั

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 25๖๓ พ.ศ. 25๖๔

  ผด.02
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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 ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง
ยุทธศาสตร์ที ่ ๔  การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและการอนามยั

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 25๖๓ พ.ศ. 25๖๔

  ผด.02

5 โครงการรณรงค์ปอ้งกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ควบคุมและปอ้งกัน
ไข้เลือดออก

70,000 ในต าบลหลัก
แก้ว

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

6 โครงการรณรงค์ปอ้งกัน
โรคและควบคุมโรคพิษ
สุนขับา้

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ปอ้งกันและควบคุม
โรคพิษสุนขับา้ เช่น 
แผ่นพับ ปา้ย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

80,000 ในต าบลหลัก
แก้ว

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

7 โครงการอุดหนนุส าหรับ
การด าเนนิงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริ

อบรมใหค้วามรู้
ประชาชน

160,000 ในต าบลหลัก
แก้ว

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

จ านวน ๗  โครงการ 460,000
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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 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี
และงานพิธีการต่างๆ

15,000 อบต.หลักแก้ว กองการศึกษา

2 โครงการวันเด็กแหง่ชาติ 
ประจ าป ี2564

จัดกิจกรรมวันเด็ก 100,000 อบต.หลักแก้ว กองการศึกษา

3 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่อนบุาล
จนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

จัดการศึกษาต้ังแต่
อนบุาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

175,500 อบต.หลักแก้ว กองการศึกษา

4 ค่าอาหารเสริม(นม) จัดซ้ืออาหารเสริมนม 
ใหก้ับนกัเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

763,532 อบต.หลักแก้ว กองการศึกษา

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

บัญช/ีโครงการ กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

พ.ศ. 25๖๓ พ.ศ. 25๖๔

  ผด.02  ผด.02
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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.

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

บัญช/ีโครงการ กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

พ.ศ. 25๖๓ พ.ศ. 25๖๔

  ผด.02  ผด.02

5 โครงการศึกษาดูงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ดูงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

20,000 อบต.หลักแก้ว กองการศึกษา

6 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
ค่าอาหารกลางวัน
ใหก้ับเด็กนกัเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

392,000 อบต.หลักแก้ว กองการศึกษา

7 อุดหนนุค่าอาหารกลางวัน
เด็กอนบุาลและ
ประถมศึกษา ร.ร.สพฐ.

อุดหนนุเงินค่าอาหาร
กลางวันโรงเรียน สพฐ.
ในพื้นที่

1,200,000 อบต.หลักแก้ว กองการศึกษา

8 อุดหนนุโรงเรียนเพื่อจ้าง
ครูช่วยสอนในโรงเรียน
วัดหลักแก้ว

อุดหนนุเงินจ้างครูช่วย
สอนในโรงเรียนวัด
หลักแก้ว

100,000 อบต.หลักแก้ว กองการศึกษา

จ านวน ๘ โครงการ 2,766,032
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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 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปอ้งกันฝ่ายพลเรือน

ฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครสาธารณสุข

    10,000 ณ สถานที่
อบรมตาม
โครงการ

ส านกัปลัด

2 โครงการปกปอ้งสถาบนัของ
ชาติ

จัดท ากิจกรรมโครงการ
ปกปอ้งสถาบนัส าคัญ
ของชาติ

10,000 ในพื้นที่ต าบล
หลักแก้ว

ส านกัปลัด

3 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
จัดต้ังชุดปฏบิติัการจิตอาสา
ภยัพิบติั

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย
ในการด าเนนิการ
พัฒนาศักยภาพ โดย
การฝึกอบรมจัดต้ังชุด
ปฏบิติัการจิตอาสาภบั
พิบติั อบต.หลักแก้ว

93,000 ส านกัปลัด

จ านวน ๓  โครงการ 113,000

บัญช/ีโครงการ กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 25๖๓ พ.ศ. 25๖๔

  ผด.02
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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

5,000 อบต.หลักแก้ว ส านักปลัด

2 โครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
พระสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง

ด าเนินกิจกรรม เช่น 
ค่าจัดซ้ือวสัดุ อาหาร
พร้อมเคร่ืองด่ืม 
ประชาสัมพันธเ์ชิญ
ชวน

5,000 อบต.หลักแก้ว ส านักปลัด

3 โครงการวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เพื่อจ่ายในการด าเนิน
กิจกรรมและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี

5,000 อบต.หลักแก้ว ส านักปลัด

พ.ศ. 25๖๓ พ.ศ. 25๖๔

บัญช/ีโครงการ กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง
ยุทธศาสตรท์ี่ ๗ การดา้นการเมอืงและการบรหิารจัดการที่ดี

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

แบบ ผด.02
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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.

พ.ศ. 25๖๓ พ.ศ. 25๖๔

บัญช/ีโครงการ กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง
ยุทธศาสตรท์ี่ ๗ การดา้นการเมอืงและการบรหิารจัดการที่ดี

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

แบบ ผด.02

4 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

250,000 สถานที่อบรม
ตามโครงการ

ส านักปลัด

4 เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบ
ดิจิตอล(ขาว-ด าและสี)

จัดซ้ือเคร่ืองถ่าย
เอกสาร ระบบดิจิตอล
 ขาว-ด าและสี

120,000 อบต.หลักแก้ว ส านักปลัด

7 โครงการจัดประชุม
ประชาคมต าบล/หมูบ่้าน

ประชุมประชาคม
หมูบ่้าน ต าบล

5,000 ในพื้นที่ต าบล
หลักแก้ว

ส านักปลัด

8 โครงการจัดงานรัฐพิธ ี3 
มิถุนายน 2564 และ 28
 กรกฏาคม  256๔

อุดหนุนอ าเภอวเิศษ
ชัยชาญเพื่อจัดงาน
โครงการฯ

5,000 อ าเภอวเิศษ
ชัยชาญ

ส านักปลัด
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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.

พ.ศ. 25๖๓ พ.ศ. 25๖๔

บัญช/ีโครงการ กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง
ยุทธศาสตรท์ี่ ๗ การดา้นการเมอืงและการบรหิารจัดการที่ดี

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

แบบ ผด.02

9 โครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพศูนย์
ปฏบิัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์
ปฏบิัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

15,000 อ าเภอวเิศษ
ชัยชาญ

ส านักปลัด

10 โครงการประชาสัมพันธ์
การเสียภาษีประจ าปี 
2564

เพื่อประชาสัมพันธ์
ก าหนดการยื่นแบบ

5,000 ในพื้นที่ต าบล
หลักแก้ว

กองคลัง

11 โครงการแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

เพื่อดูแล ปรับปรุง 
แก้ไข เกี่ยวกับ
ระบบงานแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

150,000 ในพื้นที่ต าบล
หลักแก้ว

กองคลัง

จ านวน ๑1  โครงการ 565,000
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ

คิดเปน็ร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

จ านวนงบประมาณ คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยด าเนินการ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค และสาธารณปูการ

แผนงานเคหะชุมชน ๒ 2.74 391,000 1.98 อบต.หลักแก้ว

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา 16 21.92 3,560,000          18.02 อบต.หลักแก้ว

รวม ๑๘ 24.66 3,951,000 19.99

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดา้นการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา 11 15.07          2,766,032 14.00 อบต.หลักแก้ว
แผนงานศาสนา และวฒันธรรมและนันทนาการ 8 10.96             395,000 2.00 อบต.หลักแก้ว

รวม 19 26.03 3,161,032 16.00

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

ผด.01
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ

คิดเปน็ร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

จ านวนงบประมาณ คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยด าเนินการ

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

ผด.01

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และคุณภาพชวีิต
แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 4.11             113,000 0.57 อบต.หลักแก้ว
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 11 15.07 160,000 0.81 อบต.หลักแก้ว
แผนงานงบกลาง 3 4.11        11,340,000 57.39 อบต.หลักแก้ว

รวม 17 23.29        11,613,000 58.77

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและการอนามยั
     แผนงานสาธารณสุข 7 9.59             460,000 2.33 อบต.หลักแก้ว

รวม 7 9.59 460,000 2.33
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ

คิดเปน็ร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

จ านวนงบประมาณ คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยด าเนินการ

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

ผด.01

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร 1 1.37 10,000           0.05 อบต.หลักแก้ว

รวม 1 1.37 10,000 0.05
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

- - - - -
รวม 0 0.00 0 0.00

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง  และการบริหารจัดการทีด่ี
แผนงานบริหารทั่วไป 11 15.07 565,000 2.86 อบต.หลักแก้ว

รวม 11 15.07 565,000 2.86
รวมทัง้หมด ๗๓ 100.00 19,760,032 100.00
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