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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

******************************************* 
                       ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวม
ตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  ในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
                       ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อบต.หลักแก้ว 
จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.หลักแก้ว ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.หลักแก้ว  
    ""ร่วมรักพัฒนาต าบลหลักแก้ว เป็นเมืองน่าอยู่ อู่ข้าว อู่น้ า ชุมชนเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการบริหารจัดการที่ดี ปรับปรุงองค์กรให้ทันสมัยรองรับภารกิจและ
ความเปลี่ยนแปลง เป็นศูนย์กลางการให้บริการแก่ประชาชนในต าบล"" 
ข. พันธกิจ ของอบต.หลักแก้ว  
    1.จัดให้มีระบบสาธาณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร   
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    2.ส่งเสริมด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต การกีฬา และนันทนาการและความเข้มแข็งของชุมชนและรัฐพิธีที่ส าคัญของไทย   
    3.บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนภาคเกษตรกรรม ทัตถกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือน   
    4.ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลน้ าเสียและจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
    5.ส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชน  
    6.เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองระบอบประชาธิปไตย และการบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม  
    7.ปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.หลักแก้วได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนามัย 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 

ง. การวางแผน 
    อบต.หลักแก้ว ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี  ก่อนน ามาจัดท าโครงการ   
    เพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
    อบต.หลักแก้ว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  
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ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

247 153,677,910.00 247 144,227,910.00 254 145,027,222.22 248 144,725,910.00 248 149,825,910.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

30 2,522,940.00 30 2,561,360.00 38 5,956,366.00 38 6,691,638.00 38 6,706,910.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

38 11,045,700.00 38 11,052,000.00 40 11,090,326.00 41 11,192,785.00 41 11,205,957.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและการอนามัย 

34 2,433,580.00 34 2,503,000.00 38 2,610,480.00 37 2,590,780.00 37 2,590,780.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

15 1,070,000.00 15 1,070,000.00 15 1,070,000.00 15 1,070,000.00 15 1,070,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร
จัดการที่ดี 

30 1,282,000.00 30 1,282,000.00 35 1,698,376.00 34 1,681,000.00 34 1,681,000.00 

รวม 394 172,032,130.00 394 162,696,270.00 420 167,452,770.22 413 167,952,113.00 413 173,080,557.00 
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    จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.หลักแก้ว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 62 โครงการ งบประมาณ 4,626,000 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 13 3,350,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 17 180,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 16 155,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนามัย 4 440,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 10,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 11 491,000.00 

รวม 62 4,626,000.00 
 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.หลักแก้ว มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

150,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพือดูแล ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม 
เกี่ยวกับ ระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

จ านวน 1 ครั้ง 

2.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการ

โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี 
ประจ าปี 

5,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส านักคลัง 

เพ่ือจ้ดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
การเสียภาษีประจ าปี 

จ านวน 1 ครั้ง 
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บริหารจัดการที่ดี 

3.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการหมู่บ้านประชาคมหมู่บ้าน/
ต าบล 

5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือต้องการรับความต้องการของ
ประชาชนเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ผู้เข้าร่วมประชาคม 
ร้อยละ 60 เปอร์เซ็น 

4.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร
สมาชิก อบต. พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และผู้น าชุมชนในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

300,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือจัดกิจกรรมฝึกอบรม/ศึกษาดู
งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน 

จ านวน 1 ครั้ง 

5.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร 

5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทย 

ประชาชน จ านวน 100 
คน 

6.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าพระสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 

5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทย 

ประชาชน จ านวน 100 
คน 

7.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 

5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทย 

ประชาชน จ านวน 100 
คน 

8.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการพัฒนาศักยภาพฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน 

1,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือต้องการให้เจ้าหน้าที่ด้าน
ปูองกันมีความรู้ ความสามารถใน
การบรรเทาสาธารณภัย 

พนักงาน เจ้าหน้าที่ 
จ านวน 20 คน 
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9.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

15,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้มีสถานที่กลางตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
ข้อ 19 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท.ในพ้ืนที่
อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
จ านวน 1 แห่ง 

10.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรจัดตั้งชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การ
บริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสา
ธารณภัยเบื้องต้น ให้กับชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 

ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ จ านวน 57 คน 

11.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการที่ดี 

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี 3 
มิถุนายน 2564 งานรัฐพิธี 28 
กรกฏาคม 2564 งานรัฐพิธี 12 
สิงหาคม 2564 และงานรัฐพิธี 13 
ตุลาคม 2563 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือต้องการอุดหนุนอ าเภอวิเศษ
ชัยชาญ จ.อ่างทอง ตามหนังสือ
ขอรับการสนับสนุน ด่วนที่่สุด ที่ 
อท 0418/4013 ลงวันที่ 4 
สิงหาคม 2563 

จ านวน 1 โครงการ 

12.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 ทางโค้ง
บ้านผู้ใหญ่บ้านนายวันชัย แจ่มแจ้งถึง 
หมู่ที่ 3 บ้านผู้ใหญ่ศักดิ์ชาย ศรีอ่ า 

219,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา 
สะดวกปลอดภัยมากขึ้น 

กว้าง 3.00 เมตร ความ
ยาวเฉลี่ย 200 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
0.25 เมตร 

13.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากนายปรีชา 
ไพรสรรค์(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 2 

253,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สขุาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
200 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 
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14.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ซ่อมแซมถนนคอนกรีต จากบริเวณ
บ้านนายบุญยืน กุลสวัสดิ์ - ถึงบ้าน 
นายสมนึก ลาภเกสร หมู่ที่ 2 

152,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร ไปมา 
สะดวกปลอดภัยมากขึ้น 

กว้าง 3.00 เมตร ความ
ยาวเฉลี่ย 650 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
0.25 เมตร 

15.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ซ่อมแซมคสล.คันคลองชลประทาน 
ยางมณี ชันสูตร หมู่ที่ 3 

486,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร ไปมา 
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว
รวมสองฝั่ง 1000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

16.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้านนางสี
นวล สนิทสุงเนิน เขตติดต่อไผ่วง หมู่
ที่ 4 

348,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไป มา
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
300 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.25 เมตร 

17.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ซ่อมแซมถนน คสล.คันคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 5 

330,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 
 
 
 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร ไป มา
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

ท าการรื้อถอน คสล.
เติมแล้วเทถนนคสล.
ใหม่ กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 



8 
 

18.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังบ้านนาย
มนตรี กลุ่มบ้านนายชนะ อินใย หมู่ที่ 
6 

246,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร ไป มา 
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
1300 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร (พ้ืนที่ของ
หมู่ที่ 1 แต่ หมู่ที่ 6 ใช้) 

19.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสม
ยศ ค าแก้ว ม.6-บ้านนายสุนทร ปูอม
ศรี ม.3 

497,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร ไป มา 
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

ผิวจราจร กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 1,200 เมตร 
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.25 เมตร หรือตาม
ปริมาณที่ก าหนด 

20.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ปูทับ
ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต และ/หรือ 
เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กในปริมาณ 
ความยาวเท่าเดิม ซอยต้นสะตือ -ถึง
บ้านนายสุเทพ ลายประหยัด ม.7 

148,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร ไป มา
สะดวกปลอดภัยมากขึ้น 

กว้าง 3.00 เมตร ความ
ยาวเฉลี่ย 200 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
0.25 เมตร 

21.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ปู
ทับดวยแอสฟัลติกคอนกรีต และ/
หรือ เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กใน
ปริมาณงาน ความยาวเท่าเดิมซอย 
ต้นสะตือ-จากบ้านนางละเอียด นาค
กุญชร ถึงบ้าน นายถั่ว ประสพโชค 
ม.7 
 

222,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร ไป มา 
สะดวกปลอดภัยมากขึ้น 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว
เฉลี่ย 300 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทาง 0.25 
เมตร 
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22.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

เทคอนกรีตต่อจากนานายจวน-ถึง
บ้านนายบุญชอบ หมู่ที่ 8 

345,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร ไป มา 
สะดวก รวดเร็วมากขึ้น 

ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 
3.00 เมตร ยาว 1,000
เมตร หนา 0.15 เมตร 
เทเสริมเพื่อให้สูงเท่า
ระดับท่ีท าใหม่ เพราะ
การสัญจร ไม่คล่องตัว 

23.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารที่ท าการอบต.
หลักแก้ว 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพ่ือปรับปรุงหรือต่อเติมอาคารที่
ท าการอบต.เช่น ติดตั้งลูกกรง
เหล็กดัด รอบชุด บานกระจก 
ฯลฯ 

จ านวน 1 แห่ง 

24.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ซ่อมสร้างคสล.จากศาลาข้างร้านนาง
สุรางค์ - บ้านนายบุญชอบ สังข์รุ่ง 
หมู่ที่ 8 

104,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพ่ือต้องการให้ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

กว้าง3.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 

25.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการ
เรียนการสอน 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่
เป็นวัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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26.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือจัดกิจกรรมศึกษาดูงานของ
เด็กเล็ก 

จ านวน 4 แห่ง 

27.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

อาหารเสริมนม ศพด. 0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือจัดอาหารเสริม(นม) ส าหรับ
นักเรียนในศพด. 

อาหารเสริมนม จ านวน 
260 วันๆละ 7.37 
บาท/คน 

28.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 80,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจ าปี 

จ านวนวันเด็กร่วม
โครงการ 500คน 

29.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการประเพณีสงกรานต์ 0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามให้คงอยู่ต่อไป 

จ านวน 1 โครงการ 
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30.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการงานร าลึกวีรชนแขวงเมือง
วิเศษชัยชาญ 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือเชิดชูเกียรติวีรชนแขวงเมือง 
วิเศษไชยชาญ 

จ านวน 1 โครงการ 

31.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการประเพณีลอยกระทง 0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามให้คงอยู่ต่อไป 

จ านวน 1 โครงการ 

32.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการวันธรรมสวนะ 0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 
 
 

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา 

จ านวน 1 โครงการ 
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33.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการวันมาฆบูชาและวัน
เข้าพรรษา 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา 

จ านวน 1 โครงการ 

34.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

ค่าหนังสือเรียนส าหรับเด็ก 0.00 

ส่วนแผน,กองแผนและ
งบประมาณ, กอง
วิชาการและแผนงาน, 
ส านักนโยบายและแผน 

เพ่ือจ่ายค่าหนังสือให้กับเด็ก
นักเรียน อายุ 3-5 ปี จ านวน 200 
บาท/คน/ปี 

นักเรียน อายุ 3-5 ใน
ศพด. อัตราคนละ 200
บาท/คน/ปี 

35.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

ค่าเครื่องแบบนักเรียนเด็กอายุ 3-5 ปี 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหลักแก้ว 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน
ให้กับเด็กนักเรียน อายุ 3 ปี ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

นักเรียน อายุ 3-5 ปี ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อัตราคนละ 300บาท/
คน/ปี 

36.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

ค่าอุปกรณ์การเรียนเด็กอายุ 3-5 ปี 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาฯ 

เพ่ือจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน 3-5 
ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 

นักเรียน อายุ 3-5 ปี ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อัตราคนละ 200 บาท/
คน/ปี 
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37.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเด็ก อายุ 3-
5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

นักเรียนอายุ 3-5 ปี ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

นักเรียนอายุ 3-5 ปีใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อัตราคนละ 430 บาท/
คน/ปี 

38.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี
วันสาร์ทไทย 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือรักษาประเพณีวันสารทไทยให้
คงอยู่ 

จ านวน 1 โครงการ 

39.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครการแข่งขันกีฬาภายในต าบลหลัก
แก้ว 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 
 
 

เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬาต าบลหลัก
แก้ว หมู่ที่ 1-8 

จ านวน 1 โครงการ 
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40.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานร าลึกวีรชนแขวงเมือง
วิเศษไชยชาญ 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพ่ือต้องการให้อ าเภอวิเศษชัย
ชาญมีเงินสนับสนุนในการจัดท า
กิจกรรมฯ 

งานวีรชนแขวงเมือง
วิเศษไชยชาญ 

41.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนโรงเรียนเพ่ือจ้างครูช่วยสอน
ในโรงเรียนวัดหลักแก้ว 

100,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพ่ืออุดหนุนค่าจ้างครูให้กับ
โรงเรียนวัดหลักแก้ว 

จ้างครูโรงเรียนวัดหลัก
แก้ว 

42.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการปกปูองสถาบันของชาติ 10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ในหลวงและพระราชินีนาถ 

จ านวน 2 ครั้ง 

43.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 

40,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 
 
 
 

เพ่ือตั้งจุดอ านวยการอ านวยความ
สะดวกให้ประชาชน 

เทศกาลสงกรานต์และปี
ใหม่ 



15 
 

44.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือจัดกิจกรรมต่างๆในด้านการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เช่น การอบรมให้ความรู้ สร้าง
ความเข้าใจ การบ าบัดฟ้ืนฟู การ
ส่งเสริมอาชีพผู้ผ่านการบ าบัดแล้ว 
ฯลฯ 

จ านวน 100 คน 

45.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการเยื่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ปุวยเรื้อรัง แบบบูรณาการ 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือต้องการให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ปุวยเรื้อรัง มีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

จ านวน 1 ครัวเรือน 

46.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรม
ผู้สูงอายุ 

5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือต้องการให้ชมรมผู้สูงอายุมี
กิจกรรมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

จ านวน 1 โครงการ 

47.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากลุ่มสตรี 5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากลุ่ม
สตรีในด้านอาชีพ 

จ านวน 1 โครงการ 

48.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมอาชีพ 20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือต้องการฝึกอาชีพส าหรับคน
ว่างงาน 

คนว่างงาน 

49.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวต าบลหลักแก้ว 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 
 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาฯ 

จ านวน 1 ครั้ง 
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50.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ต าบลหลักแก้ว 

40,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส านักคลัง 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ในด้านร่างกายและจิตใจ 

ผู้สูงอายุ ในจ านวน 8 
หมู่บ้าน ของต าบลหลัก
แก้ว 

51.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี
ต าบลหลักแก้ว 

5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพสตรีต าบล
หลักแก้ว 

กลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพ 
จ านวน 50 คน 

52.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา 
คนพิการ และผุ้ด้อยโอกาส 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือคุณภาพชีวิตของคนชราและ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอย่่ที่ดี
ขึ้น 

จ านวน 50 คน 

53.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
ในต าบลหลักแก้ว 

คนพิการ จ านวน 120 
คน 

54.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ในต าบลหลักแก้ว 

ผู้สูงอายุ จ านวน 996 
คน 

55.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ในต าบลหลักแก้ว 

ผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 3 
คน 

56.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินทดแทนให้แก่
ลูกจ้างเมื่อประสบอันตราย 
เจ็บปุวย เสียชีวิต หรือสูญหาย 
เนื่องจากการท างานให้นายจ้าง 

ลูกจ้างในสังกัดอบต.
หลักแก้ว 
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57.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือต้องการกระชับความสัมพันธ์ จ านวน 50 คน 

58.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุขและการ
อนามัย 

โครงการปูองกันและระงับโรคระบาด
ของโรคติดต่อ 

130,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือปูองกันและระงับโรคระบาด
ของโรคติดต่อ 

ทุกครัวเรือนในต าบล
หลักแก้ว 

59.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุขและการ
อนามัย 

โครงการรณรงค์และปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

70,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

รณรงค์ปูองกันให้ความ
รู่่แก่ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลหลักแก้ว 

60.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุขและการ
อนามัย 

โครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

80,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์  

เพ่ือไม่ให้มีสุนัขที่ได้รับเชื้อพิษ
สุนัขบ้า และปลอดผู้รับเชื้อ 

หมู่บ้าน/ชุมชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหลักแก้ว 
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61.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุขและการ
อนามัย 

โครงการอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

160,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์  

เพ่ือเป็นการตอบสนองแนวทาง
โครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 8 หมู่บ้านๆ
ละ 20,000 บาท 

หมู่บ้าน จ านวน 8 
หมู่บ้าน ด าเนิน
โครงการ พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
หมู่บ้านละ 3 โครงการ 

62.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการก าจัดผักตบชวา เพื่อคลอง
สวย น้ าใส เขตต าบลหลักแก้ว 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพือต้องการให้ล าคลองสวยใส ไร้
ผักตบชวา  

คลองในเขตต าบลหลัก
แก้ว  
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.หลักแก้ว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 4 โครงการ จ านวนเงิน 
275,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 4 โครงการ จ านวนเงิน 187,840 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1 72,000.00 1 72,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 1 7,360.00 1 7,360.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนามัย 1 104,040.00 1 103,800.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 1 4,680.00 1 4,680.00 

รวม 4 188,080.00 4 187,840.00 
    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.หลักแก้ว ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้   

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการที่ดี 

โครงการประชาสัมพันธ์
การเสียภาษี ประจ าปี 

5,000.00 4,680.00 4,680.00 320.00 

2.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

อุดหนุนโรงเรียนเพ่ือจ้าง
ครูช่วยสอนในโรงเรียน
วัดหลักแก้ว 

100,000.00 72,000.00 72,000.00 28,000.00 
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3.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ 

40,000.00 7,360.00 7,360.00 32,640.00 

4.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและการอนามัย 

โครงการปูองกันและ
ระงับโรคระบาดของ
โรคติดต่อ 

130,000.00 104,040.00 103,800.00 25,960.00 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
อบต.หลักแก้ว วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงกา

ร 

งบประมา
ณ 

จ านวน 
โครงกา

ร 

งบประมา
ณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

248 
144,725,910.0

0 
13 

3,350,000.0
0     

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 38 6,691,638.00 17 180,000.00 1 72,000.00 1 72,000.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 41 11,192,785.00 16 155,000.00 1 7,360.00 1 7,360.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนามัย 37 2,590,780.00 4 440,000.00 1 
104,040.0

0 
1 

103,800.0
0 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15 1,070,000.00 1 10,000.00 
    

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 0 0 - - 
    

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 34 1,681,000.00 11 491,000.00 1 4,680.00 1 4,680.00 

รวม 413 
167,952,113.

00 
62 

4,626,000.0
0 

4 
188,080.0

0 
4 

187,840.0
0 
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ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.หลักแก้ว ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ 
และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ  
 
ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายสาทิตย์ แจ่มฟูา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลัก
แก้ว 

035864082 - - 

นายมณเฑียร ปัทมโรจน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หลักแก้ว 

035864082 - - 

นายปริญญา งามมุข รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หลักแก้ว 

035864082 - - 

นางน้ าวุ้น ผาสุกโก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ 035864082 - - 

นายสุเทพ แจ่มฟูา สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6 035864082 - - 

นายมนตรี บุรีทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8 035864082 - - 

นายธงไชย แจ่มฟูา ผู้ทรงคุณวุฒิ 035864082 - - 

นางระตี ขาวศิริ ผู้แทนภาคราชการ ข้าราชการ
บ านาญ 

035864082 - - 

นางเกศินี แจ่มฟูา ผู้แทนภาคราชการ ผู้อ านวยการรพ.
สต.หลักแก้ว 

035864082 - - 
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นายตรีภพ ภักดีรัมย์ ผู้แทนภาคราชการ อาจารย์ ร.ร.วัด
ใหม่ทางข้าม 

035864082 - - 

นางกัญญา ศรีงามฉ่ า ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 035864082 - - 

นายคล้อง พลอยขาว ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 035864082 - - 

นายปิยะณัฐ แจ่มฟูา ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 035864082 - - 

นายบุญยืน กุลสวัสดิ์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 035864082 - - 

นายบัญชา ชดช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 035864082 - - 

นายสมชาย โพธิ์ทอง หัวหน้าส านักปลัด 035864082 - - 
 
   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายชูชีพ พึ่งน้อย สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 3 035864082 - - 

นายยุวชน จันทรรักษา สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6 035864082 - - 

นายเฉลย อ าพันเรือง สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8 035864082 - - 

นายผดุงปูอมศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ 035864082 - - 

นายสมจิตร ด าประภา ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 8 035864082 - - 

นางประทีป คุ้มประเสริฐ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 035864082 - - 

นางทองเปลว แสงนาค ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 035864082 - - 

นายสมศักดิ์ แสงทอง ผู้แทนหน่วยงาน อาจารย์ร.ร.วัดลาน
ช้าง 

035864082 - - 
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นายปราโมทย์ สังข์ทอง ผู้แทนหน่วยงาน อาจารย์ร.ร.วัด
คลองส าโรง 

035864082 - - 

นายสุขุม ชุบขึ้น นายช่างโยธา 035864082 - - 

นายสมชาย โพธิ์ทอง หัวหน้าส านักปลัด 035864082 - - 
 
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายบัญชา ชดช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 03.5864082 - - 

นางเบญจวรรณ เมืองเชียงหวาน นักวิชาการศึกษา 035864082 - - 

นายสุขุม ชุบขึ้น นายช่างโยธา 035864082 - - 

นางวิมล ปาณะดิษ รองปลัดอบต.หลักแก้ว  035864082 - - 

นายอร่าม พุทธคุณ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 035864082 - - 

นายชูชาติ คุ้มประเสริฐ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 035864082 - - 

นายสุวรรณะ อุ่นน้อย ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 035864082 - - 

นายสมชาย โพธิ์ทอง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 035864082 - - 

นางสาวรัญชน์ทิชา อ่อนเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 035864082 - - 
 

                    ทั้งนี ้หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  การบริหารงาน
ขออบต.หลักแก้วทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป  
                     จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันที ่24 มีนาคม 2564 
                                                                        นายกอบต.หลักแก้ว 
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