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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.ด้านกายภาพ 
  1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25  ธันวาคม  2539 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23  
กุมภาพันธ์  2540 ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี  99 หมู่ที่ 6 ถนนหลักแก้ว –คลองพูล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง   ตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  
ระยะทางทางจากอ าเภอประมาณ 13  กิโลเมตร และระยะทางห่างจากจังหวัดอ่างทองประมาณ  22  
กิโลเมตร พื้นที่ประมาณ  25.08 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,675 ไร่  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ         ตดิกับ    ต าบลตลาดใหม่ ต าบลหว้ยคันแหลน จงัหวัดอ่างทอง 
         ทิศใต้            ตดิกับ     ต าบลนาคู อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ทิศตะวันออก ติดกับ    ต าบลบางจัก จังหวัดอ่างทอง 
  ทิศตะวันตก      ติดกับ    ต าบลไผ่วง จังหวัดอ่างทอง                                                                                                                                                          
 
  เนื้อท่ี 
   พื้นที่ประมาณ  25.08 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,675 ไร่    

 

   1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
      ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีน้ าท่วมขังในช่วงฤดูน้ าหลาก และมีน้ าขังตลอดปี ในพ้ืนที่บางแห่งเหมาะ
ส าหรับท าการเกษตรกรรม เช่น ท านา ท าสวน เลี้ยงสัตว์  และพืชผักสวนครัว 

   1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
      มีลักษณะเป็นแบบมรสุม 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

   1.4 ลักษณะดิน 
      ส่วนเนื้อดินที่เป็นดินเหนียว มีสภาพความเป็นกรดสูง  
   1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
      1.แหล่งน้ าต าบลหลักแก้ว อยู่ในเขตประทานทั้งหมด มีพ้ืนที่รับน้ าจากโครงการชลประทาน 2 โครงการ 
         -โครงการยางมณี  หมู่ที่ 1    พ้ืนที่  2,060 ไร่ 
         -โครงการชันสูตร  หมู่ที่ 2,3,4,5,6,7,8 พ้ืนที่  13,615 ไร่ 
      2.แหล่งน้ าที่สร้างข้ึนเอง 
    - ฝายน้ าล้น  1  แห่ง  (หมู่ที่ 3  ฝายประเสริฐอนุสรณ์)  
 - บ่อน้ าตื้น   1  แห่ง 
 - บ่อโยก      -  แห่ง 

- คลองคูคาง 2 แห่ง (หมู่ที่ 4,7) 



 
 

 
 

-    ประปาหมู่บ้าน   17  แห่ง 
-    บ่อบาดาล     ม.1 = 3, ม.2 =3 ,ม.3= 1 ,ม.4=1 ,ม.5= ไม่มี ,ม.6=3 ,ม.7=1 
และ ม.8=2  แห่ง รวม 14 แห่ง 
-    สระน้ าขนาดเล็ก   1  แห่ง  (หมู่ที่ 8) 

  3.คลองชลประทานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว (12,860)  
1.คลอง 1 ขวา 2 ขวา บ้านคลองพูล  กว้าง 8.00 ม.ยาว 3,600 ม. (ไหลผ่านหมู่ที่ 1) 

  2.คลอง 1 ขวาชันสูตร บ้านหนองสองห้อง-บ้านลานช้าง กว้าง 12.00 ม. ยาว 4,500 
ม.(ไหลผ่าน  

หมู่ที่ 5,4,2) 
3.คลอง ร 2 ข สุพรรณ 4 บ้านลาดหญ้าไทร กว้าง 12.00 ม. ยาว 2,300 ม. (ไหล 

ผ่านหน้าวัดหลักแก้ว ม.7,6,3) 
4.คลองคูคาง หมู่ที่ 7 กว้าง 12.00 ม. ยาว 1,480 ม. 
5.คลองคูคาง หมู่ที่ 4 กว้าง 12.00 ม.ยาว 980 ม. 

  4.แหล่งน้ าธรรมชาติ 
   - บึง,หนองและอ่ืนๆ  1   แห่ง 

  1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
     ป่าไม้ในเขตต าบลหลักแก้วไม่มี. 
2.ด้านการเมืองการปกครอง 
   2.1 เขตการปกครอง 
        องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว   แบ่งเขตการปกครองประกอบด้วย  8  หมู่บ้าน  8  ชุมชน   
ของต าบลหลักแก้ว    อ าเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  ดังนี้ 

1. หมู่ที่  1   บ้านคลองพูล  มีพื้นท่ีประมาณ 3.56 กม. หรือประมาณ 2,225 ไร่  
นายธีรพันธ์  ชโลธร  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
นางศรีนวล  แก้วสัมฤทธิ์ และนายศตวรรษ  ค าวัน 

2. หมู่ที่  2   บ้านห้วยรี  มีพื้นท่ีประมาณ 6.96 ตร.กม. หรือประมาณ 4,350 ไร่  
นายชาติชาย  ศรีเรือง  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
นายนพรัตน์  ม่วงอ่อน  และนายยุคล  พูลทอง   

3. หมู่ที่  3   บ้านลาดหญ้าไทร มีพ้ืนที่ประมาณ 2.83 ตร.กม. หรือประมาณ 1,768.75 ไร่  
นายศักดิ์ชาย  ศรีอ่ า  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
นางน้ าทิพย์  หอมงาม และนางกาญจนา  นาคเกษม  เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

4. หมู่ที่  4   บ้านคลองส าโรง มีพ้ืนที่ประมาณ 4.38 ตร.กม. หรือประมาณ 2,737.50 ไร่  
นายไพรัตน์  แสงทอง  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
นางนรินทร์  พุ่มสถิต  และนายไพฑูรย์  ทองขาว เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

5. หมู่ที่  5   บ้านหนองสองห้อง มีพ้ืนที่ประมาณ 1.19 ตร.กม. หรือประมาณ 743.75 ไร่ 
นายพลากร  ยอดข า  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
นายประสิทธิ์  เงินแถบ  และนายสมนึก  สุธรรมา  เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 



 
 

 
 

6. หมู่ที่  6   บ้านหลักแก้ว มีพ้ืนที่ประมาณ 1.63 ตร.กม. หรือประมาณ 1,018.75 ไร่ 
นายมนตรี  หาญจารุภัทร  เป็นก านันต าบลหลักแก้ว 
นางสาวอ้อยใจ  เขียนงาม และนายไพฑูรย์  โพธิ์ศรี  เป็นผู้ช่วยก านัน 

7. หมู่ที่  7  บ้านหลักแก้ว มีพ้ืนที่  3.01  ตร.กม. หรือประมาณ 1,881.25 ไร่ 
นายปิยะณัฐ  แจ่มฟ้า  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
นายอารักษ์  เนตรบารมี  และนางจีรนันท์  โยตะสิงห์  เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

8. หมู่ที่  8  บ้านวัดกรด มีพ้ืนที่ประมาณ 1.52 ตร.กม. หรือประมาณ  950 ไร่ 
นายไชยวัฒน์  อ าพันเรือง  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
นายสนั่น  สาลีผล  และนายประสิทธิ์  รุ่งแสง  เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

   2.2 เขตการเลือกตั้ง 
1)  หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่ หมู่ที่ ๑ ต าบลหลักแก้ว    อ าเภอวิเศษชัยชาญ   หรือ 

บ้านเลขท่ี  ๑  ถึงบ้านเลขที่  ๑๔๑/๑  ถนนหลักแก้ว – บางจัก  ที่เลือกตั้ง  ได้แก่ ศาลาประชาคมประจ า
หมู่บ้านคลองพูล 
  ๒)  หน่วยเลือกตั้งที่  ๒  ได้แก่  หมู่ที่  ๒  ต าบลหลักแก้ว  อ าเภอวิเศษชัยชาญ  หรือ
บ้านเลขท่ี  ๑/๑  ถึงบ้านเลขที่  ๑๗๐  ถนน..............-.................  ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  ศาลาประชาคมประจ า
หมู่บ้านห้วยรี 
  ๓)    หน่วยเลือกตั้งที่  ๓  ได้แก่  หมู่ที่  ๓  ต าบลหลักแก้ว  อ าเภอวิเศษชัยชาญ  หรือ
บ้านเลขท่ี  ๒  ถึงบ้านเลขที่  ๘๐  ถนนหลักแก้ว – ลานช้าง   ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  อาคารเอนกประสงค์โรงเรียน
วัดใหม่ทางข้าม 
  ๔)  หน่วยเลือกตั้งที่  ๔  ได้แก่  หมู่ที่  ๔  ต าบลหลักแก้ว  อ าเภอวิเศษชัยชาญ  หรือ
บ้านเลขท่ี  ๑  ถึงบ้านเลขที่  ๑๒๘  ถนนศาลเจ้าโรงทอง – ไผ่วง   ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  ศาลาประชาคมประจ า
หมู่บ้านคลองส าโรง 
  ๕)  หน่วยเลือกตั้งที่  ๕  ได้แก่  หมู่ที่  ๕  ต าบลหลักแก้ว  อ าเภอวิเศษชัยชาญ  หรือ
บ้านเลขท่ี  ๑  ถึงบ้านเลขที่  ๔๗/๓  ถนน..............-.................  ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  ศาลาประชาคมประจ า
หมู่บ้านหนองสองห้อง 
  ๖)  หน่วยเลือกตั้งที่  ๖  ได้แก่  หมู่ที่  ๖  ต าบลหลักแก้ว  อ าเภอวิเศษชัยชาญ  หรือ
บ้านเลขท่ี  ๑  ถึงบ้านเลขที่  ๗๘  ถนน..............-.................  ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  ใต้อาคารเรียนโรงเรียนวัดหลัก
แก้ว (อาคาร  ๒  หลังใหม่) 
  ๗)  หน่วยเลือกตั้งที่  ๗  ได้แก่  หมู่ที่  ๗  ต าบลหลักแก้ว  อ าเภอวิเศษชัยชาญ  หรือ
บ้านเลขท่ี  ๑  ถึงบ้านเลขที่  ๗๐/5  ถนนศาลเจ้าโรงทอง - ไผ่วง  ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหลักแก้ว  (หลังเก่า) 
  ๘)  หน่วยเลือกตั้งที่  ๘  ได้แก่  หมู่ที่ ๗  ต าบลหลักแกว  อ าเภอวิเศษชัยชาญ  หรือ  
บ้านเลขท่ี  ๗๑  ถึงบ้านเลขที่  ๑๕๖ /1  ถนนศาลเจ้าโรงทอง – ไผ่วง  ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  ประร าข้างที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  (หลังเก่า)   
  ๙)  หน่วยเลือกตั้ง  ๙  ได้แก่ หมู่ที่  ๘ ต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ หรือ  บ้านเลขท่ี ๑  
ถึงบ้านเลขที่  ๖๑  ถนนห้วยโรง – วัดกรด  ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  ศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน  วัดกรด    
 



 
 

 
 

3.ประชากร 
   3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 
    

หมู่ที่ ครัวเรือน ประชากร (ชาย) ประชากร (หญิง) ประชากร (รวม) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

225 
304 
175 
247 
80 
203 
338 
148 

316 
426 
267 
347 
135 
309 
500 
225 

325 
463 
320 
355 
132 
311 
546 
230 

641 
889 
587 
702 
267 
620 

1,046 
455 

  รวม 1,720 2,525 2,682 5,207 

ข้อมูลอ้างอิง จาก ที่ท าการปกครองอ าเภอวิเศษชัยชาญ (ข้อมูล ณ วันที่ 1-5  มิถุนายน  2562)  

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ประชากรส่วนใหญ่ ตั้งแต่อายุ 35-55 อยู่ในวัยท างาน 

4.สภาพทางสังคม 
  4.1  การศึกษา 
  โรงเรียนในพ้ืนที่สังกัดสพฐ. (รับระดับอนุบาล 1 –ประถมศึกษาปีที่ 6) จ านวน 4 แห่ง 
   4.1.1 การศึกษา 
    - โรงเรียนวัดลานช้าง    ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 
    - โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3  
    - โรงเรียนวัดคลองส าโรง  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 
    - โรงเรียนวัดหลักแก้ว  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 
   4.1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถ่ายโอนจาก สปสช. จ านวน 4 ศูนย์ 
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  ตั้งอยู่  หมู่ที่ 6 
     
     
   4.1.3 ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 8 แห่ง และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  
                                       จ านวน 1 แห่ง (หมู่ที่ 4) 
4.2. การสาธารณสุข 
   -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน   1  แห่ง  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 
   -ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน  จ านวน   8  แห่ง   



 
 

 
 

   - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   จ านวน  2  รุ่น  จ านวน  113  คน 
   - ต ารวจชุมชน         จ านวน  1  รุ่น  จ านวน  147  คน  
4.3 อาชญากรรม 
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     - ที่พักสายตรวจ หมู่ที่ 4 คลองส าโรง        จ านวน  1  แห่ง 
4.4 ยาเสพติด 
     ในเขตต าบลหลักแก้ว หมู่ที่ ๓  มีการแจ้งผู้ติดยาเสพติด 
4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
      ประสานหน่วยงานต่างภาครัฐ 
5.ระบบบริการพื้นฐาน 
   5.1 กาคมนาคมขนส่ง 

         ถนนลาดยางแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง 
จ ำนวน 

สำยทำงรวม 
(สำย) 

ถนนลำดยำง
แอสฟัลส์
(สำย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก

(สำย) 

ถนนลูกรัง
(สำย) 

90 11 47 32 

 
   5.2 การไฟฟ้า 
        มีไฟฟ้าครบทุกบา้น จ านวน  1,644  ครัวเรือน 
   5.3 การประปา 
         มีประปาครบทุกครัวเรือน จ านวน 1,644 ครัวเรือน 
   5.4 โทรศัพท์ 
         ปจัจบุนัทุกหมูบ่า้น ใช้โทรศัพท์เคลือ่นทีเ่ป็นส่วนใหญ ่
    
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
        ทีท่ าการไปรษณีย์ ท่ีใกล้ท่ีสุด ไดแ้ก่ ไปรษณีย์อ าเภอวิเศษชัยชาญ  ตั้งอยู่ในตัวเมืองอ าเภอวิเศษชัยชาญ  

 6.ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 การเกษตร 
        ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ท าสวน 
และการปลูกพืชผักสวนครัว 
  6.2  การประมง 

                   ประชาชนในต าบลหลกัแก้วส่วนใหญเ่ลี้ยงปลาน้ าจืด  
             6.3 การปศุสัตว์ 
       ในต าบลหลกัแก้วมีเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสตัว์ สว่นใหญเ่ลี้ยงไก่ และเป็ด ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

พ้ืนที่ เกษตรผู้
เลี้ยง

สัตว์รวม 

โคเนื้อ 
(ตัว) 

กระบือ
(ตัว) 

สุกร(ตัว) ไก(่ตัว) เป็ด (ตัว) แพะ
(ตัว) 

แกะ
(ตัว) 



 
 

 
 

(ราย) 

หลักแก้ว 6,245 2,672 67 7,241 768,768 640,469 139 10 

(ข้อมูลจากปศุสัตว์ วันที่ 28  กันยายน  2559) 
  6.4 การบริการ 
       มีรา้นบรกิารท าผม เสรมิสวย พ้ืนที ่หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 7 
  6.5 การท่องเที่ยว 

       แหล่งท่องเทีย่วจังหวัดอ่างทอง ไดแ้ก่ หลวงพ่อขาว ตัง้อยู่ หมู่ที ่6 ข้างองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 
  6.6 อุตสาหกรรม 
       โรงเรือนจกัรอุตสาหกรรม จ านวน 1  แห่ง 
          6.7การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

-กลุ่ม ธกส.     1 กลุ่ม 
-กลุ่มออมทรัพย์     8 กลุ่ม 
-กลุ่มเกษตร     1 กลุ่ม 
-กลุ่มสามัคคี 41     1 กลุ่ม  
-กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต   1 กลุ่ม 
-กลุ่มสหกรณ์การเกษตร    1 กลุ่ม 
-กลุ่มปลูกกล้วยหอม    1 กลุ่ม 
-กลุ่มเพาะเห็ด     1 กลุ่ม 
-กลุ่มถ่ัวเหลืองแปรรูป    2 กลุ่ม 
 

          6.8 แรงงาน 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว ท าไร่ 

 7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
     หมู่บ้าน/ชุมชน  บ้านคลองพูล  หมู่ที่ 1 ต าบลหลักแก้ว อบต.หลักแก้วอ าเภอวิเศษชัยชาญ  
จังหวัดอ่างทอง  จ านวนประชากรทั้งหมด  641 คน ชาย  316 คน  หญิง  325 คน 
ครัวเรือนทั้งหมด  225  ครัวเรือน  พื้นที่ท้ังหมด  2,007  ไร่     
      หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านลานช้าง  หมู่ที่ 2 ต าบลหลักแก้ว  อบต.หลักแก้วอ าเภอวิเศษชัยชาญ  
จังหวัดอ่างทอง จ านวนประชากรทั้งหมด  889 คน ชาย  426 คน  หญิง  463 คน 
ครัวเรือนทั้งหมด  304  ครัวเรือน  พื้นที่ท้ังหมด  2,928  ไร่     
      หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านลาดหญ้าไทร  หมู่ที่ 3 ต าบลหลักแก้ว อบต.หลักแก้วอ าเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง จ านวนประชากรทั้งหมด  587 คน ชาย  267 คน  หญิง  320 คน 
ครัวเรือนทั้งหมด  175  ครัวเรือน  พื้นที่ท้ังหมด  1,295  คน     
      หมู่บ้าน/ชุมชน คลองส าโรง  หมู่ที่ 4 ต าบลหลักแก้ว  อบต.หลักแก้วอ าเภอวิเศษชัยชาญ  
จังหวัดอ่างทอง จ านวนประชากรทั้งหมด  716 คน ชาย  347 คน  หญิง  355 คน 
ครัวเรือนทั้งหมด  247 ครัวเรือน  พื้นที่ท้ังหมด  2,615  ไร่     



 
 

 
 

      หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านหนองสองห้อง  หมู่ที่ 5 ต าบลหลักแก้ว  อบต.หลักแก้วอ าเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง จ านวนประชากรทั้งหมด  267 คน ชาย  135 คน  หญิง  132 คน 
ครัวเรือนทั้งหมด  80  ครัวเรือน  พื้นที่ท้ังหมด  709  ไร่     
      หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านรางขุนแผน  หมู่ที่ 6 ต าบลหลักแก้ว  อบต.หลักแก้วอ าเภอวิเศษชัยชาญ  
จังหวัดอ่างทอง จ านวนประชากรทั้งหมด  620 คน ชาย  309 คน  หญิง  311 คน 
ครัวเรือนทั้งหมด  203  ครัวเรือน  พื้นที่ท้ังหมด  958  ไร่     
      หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านบ้านหลักแก้ว  หมู่ที่ 7 ต าบลหลักแก้ว  อบต.หลักแก้วอ าเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง จ านวนประชากรทั้งหมด  1,046 คน ชาย  500คน  หญิง  546 คน 
ครัวเรือนทั้งหมด  338  ครัวเรือน  พื้นที่ท้ังหมด  1,413  ไร่     
       หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านวัดกรด  หมู่ที่ 8 ต าบลหลักแก้ว  อบต.หลักแก้วอ าเภอวิเศษชัยชาญ  
จังหวัดอ่างทอง จ านวนประชากรทั้งหมด  474 คน ชาย 225  คน  หญิง  230 คน 
ครัวเรือนทั้งหมด  148  ครัวเรือน  พื้นที่ท้ังหมด  824  ไร่     
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
    หมู่ที่ 1 ท านา  ในเขตชลประทาน  จ านวน 54  ครัวเรือน  ผลผลิต 800 กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 4,500 บาท/ไร่  ราคาขาย 5,600 บาท/ไร่ 
              ท าสวนผลไม้ จ านวน  35  ครัวเรือน จ านวน 15 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร่) 1,000 กก./ไร่  
ต้นทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร่)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 12 บาท/ไร่ 
              ท าสวนพืชผัก จ านวน  15  ครัวเรือน/จ านวน 8 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร่) 1,000 กก./ไร่  
ต้นทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร่)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 15 บาท/ไร่ 
     หมู่ที่ 2 ท านา  ในเขตชลประทาน  จ านวน 112  ครัวเรือน  ผลผลิต 800 กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 4,500 บาท/ไร่  ราคาขาย 5,600 บาท/ไร่ 
             ท าสวนผลไม้ จ านวน  51  ครัวเรือน จ านวน 35 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร่) 1,000 กก./ไร่  
ต้นทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร่)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 12 บาท/ไร่ 
              ท าสวนพืชผัก จ านวน  48  ครัวเรือน/จ านวน 20 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร่) 1,000 กก./ไร่  
ต้นทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร่)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 15 บาท/ไร่ 
    หมู่ที่ 3 ท านา  ในเขตชลประทาน  จ านวน 38  ครัวเรือน  ผลผลิต 1,912 กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 4,500 บาท/ไร่  ราคาขาย 5,600 บาท/ไร่ 
               ท าสวนผลไม้ จ านวน  32  ครัวเรือน จ านวน 20 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร่) 1,000 กก./ไร่  
ต้นทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร่)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 12 บาท/ไร่ 
              ท าสวนพืชผัก จ านวน  33  ครัวเรือน/จ านวน 15 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร่) 1,000 กก./ไร่  
ต้นทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร่)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 15 บาท/ไร่ 
    หมู่ที่ 4 ท านา  ในเขตชลประทาน  จ านวน 117  ครัวเรือน/2,335 ไร่  ผลผลิต 800 กก./ไร่  
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,500 บาท/ไร่  ราคาขาย 5,600 บาท/ไร่  
              ท าสวนผลไม้ จ านวน  66  ครัวเรือน จ านวน 30 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร่) 1,000 กก./ไร่  
ต้นทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร่)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 12 บาท/ไร่ 
              ท าสวนพืชผัก จ านวน  58  ครัวเรือน/จ านวน 45 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร่) 1,000 กก./ไร่  
ต้นทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร่)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 15 บาท/ไร่ 



 
 

 
 

     หมู่ที่ 5 ท านา  ในเขตชลประทาน  จ านวน 34  ครัวเรือน/545 ไร่  ผลผลิต 800 กก./ไร่  ต้นทุน
การผลิตเฉลี่ย 4,500 บาท/ไร่  ราคาขาย 5,600 บาท/ไร่  
               ท าสวนผลไม้ จ านวน  28  ครัวเรือน จ านวน 12 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร่) 1,000 กก./ไร่  
ต้นทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร่)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 12 บาท/ไร่ 
              ท าสวนพืชผัก จ านวน  56  ครัวเรือน/จ านวน 32 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร่) 1,000 กก./ไร่  
ต้นทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร่)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 15 บาท/ไร่ 
    หมู่ที่ 6 ท านา  ในเขตชลประทาน  จ านวน 36  ครัวเรือน/667 ไร่  ผลผลิต 800 กก./ไร่  ต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 4,500 บาท/ไร่  ราคาขาย 5,600 บาท/ไร่  
              ท าสวนผลไม้ จ านวน  32  ครัวเรือน จ านวน 15 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร่) 1,000 กก./ไร่  
ต้นทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร่)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 12 บาท/ไร่ 
              ท าสวนพืชผัก จ านวน  30  ครัวเรือน/จ านวน 10 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร่) 1,000 กก./ไร่  
ต้นทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร่)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 15 บาท/ไร่ 
    หมู่ที่ 7 ท านา  ในเขตชลประทาน  จ านวน 54  ครัวเรือน  ผลผลิต 800 กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 4,500 บาท/ไร่  ราคาขาย 5,600 บาท/ไร่ 
             ท าสวนผลไม้ จ านวน  46  ครัวเรือน/772 ไร่ จ านวน 800 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร่) 1,000 
กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร่)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 12 บาท/ไร่ 
              ท าสวนพืชผัก จ านวน  28  ครัวเรือน/จ านวน 11 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร่) 1,000 กก./ไร่  
ต้นทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร่)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 15 บาท/ไร่ 
    หมู่ที่ 8 ท านา  ในเขตชลประทาน  จ านวน 45  ครัวเรือน/2,067 ไร่  ผลผลิต 800 กก./ไร่  ต้นทุน
การผลิตเฉลี่ย 4,500 บาท/ไร่  ราคาขาย 5,600 บาท/ไร่  
              ท าสวนผลไม้ จ านวน  31  ครัวเรือน/จ านวน 20 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร่) 1,000 กก./ไร่  
ต้นทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร่)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 12 บาท/ไร่ 
              ท าสวนพืชผัก จ านวน  30  ครัวเรือน/จ านวน 15 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร่) 1,000 กก./ไร่  
ต้นทุนการผลิต 2,500 (บาท/ไร่)  ราคาขายโดยเฉลี่ย 15 บาท/ไร่ 

          7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
               แหล่งน้ าธรรมชาต ิได้แก่ คลอง 
       1. คลอง 1 ขวา 2 ขวา บ้านคลองพูล  
       2.  คลอง 1 ขวาชันสูตร บ้านหนองสองห้อง-บ้านลานช้าง  
       3. คลอง ร 2 สุพรรณ 4 บ้านลาดหญ้าไทร กว้าง 12.00 ม.  
       4. คลองคูคาง หมู่ที่ 7  
 5. คลองคูคาง   

7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค) 
      ประปาหมู่บ้านมีทั้งหมด 1,644  ครัวเรือน    
8.ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
   8.1 การนับถือศาสนา 
   ประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลหลักแก้ว นับถือศาสนาพุทธ มีวัด จ านวน 5 แห่ง 
    1.วัดคลองพูล      ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 



 
 

 
 

    2.วัดลานช้าง       ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 
    3.วัดใหม่ทางข้าม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 
    4.วัดคลองส าโรง   ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 
    5.วัดหลักแก้ว      ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 

 
         
  



 
 

 
 

8.2 ประเพณีและงานประจ า 
กันยายน – ตุลาคม  งานวันสารทไทย ประชาชนจะจัดงานวัดสารทไทย ณ วัดหลักแก้ว 

 การลอยกระทง  ถือว่ายังคงรักษารูปแบบเดิมเอาไว้ได้เมื่อถึงวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวง ตรงกับ เดือน 
12 ของทุกปีชาวบ้านจะจัดเตรียมท ากระทงจากวัสดุที่หาได้ง่ายตามแบบธรรมชาติ เช่น หยวกกล้วยและ
ดอกบัว น ามาประดิษฐ์เป็นกระทงสวยงาม ปักธูปเทียนและดอกไม้น ามาลอยตามแหล่งน้ าในหมู่บ้าน 
 วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ า เดือน 8 เป็นวันเริ่มต้นเทศกาลเข้าพรรษาชาวบ้านจะเข้าท าบุญตัก
บาตรถือศีล 
           พิธีทอดกฐิน  ได้ปฏิบัติกันมาแต่โบราณประชาชนได้บ าเพ็ญกุศลถวายกฐินในเทศกาลออกพรรษา 
วันสงกรานต์  ชาวบ้านจะไปชุมนุมกันที่วัด นิมนต์พระในวัดมายังสถานที่ประกอบพิธี มีการรดน้ าด าหัวขอพร
จากญาติผู้ใหญ่แล้วพวกหนุ่มๆสาวๆ ก็จะเล่นสาดน้ ากันอย่างสนุกสนาน ซึ่งน้ าที่ใช้น ามาสาดกันต้องเป็นน้ า
สะอาดผสมน้ าอบมีกลิ่นหอม 
 การท าบุญขึ้นบ้านใหม่  ประเพณีแต่งงาน บวชนาค โกนจุก การท าบาตรในวันส าคัญต่างๆ 
        8.3ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
            ใช้ภาษาไทย เปน็ภาษาพ้ืนเมือง 
        8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
            กลุม่อาชีพหมีก่รอบ หมู่ที ่4  
9.ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1 น้ า 
     แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 บึง ,  หนองน้ า  1  แห่ง  
แหล่งน้ าต าบลหลักแก้ว อยู่ในเขตชลประทานทั้งหมด มีพ้ืนที่รับน้ าจากโครงการชลประทาน 2 โครงการ 

1.โครงการยางมณี    ม.1 ต าบลหลักแก้ว  พ้ืนที่    2,060 ไร่ 
2.โครงการชันสูตร ม.2,3,4,5,6,7,8      พ้ืนที่   13,615 ไร่  
 

  



 
 

 
 

แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
 ฝายน้ าล้น  1  แห่ง (หมู่ที่ 3 ฝายประเสริฐอนุสรณ์) 
 บ่อน้ าตื้น  1  แห่ง 
 บ่อโยก   -  แห่ง 
 คลองคูคาง  2  แห่ง (หมู่ที่ 4,7)  
 ระบบประปาหมูบ้าน 9  แห่ง 

บ่อบาดาล  2  แห่ง  
สระน้ าขนาดเล็ก  1  แห่ง (หมู่ที่ 8)  

9.2 ป่าไม้ 
      เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ไม่มีแหล่งป่าไม้ 
9.3 ภูเขา 
      ไม่มีภูเขาเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม 
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
      ในพ้ืนทีไ่มม่ีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
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ส่วนที่ 2 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2558– 2561) 

 
1.สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558– 2560 
 
          1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ขององคการบริหารสวน
ต้าบลศรีค้้า หรือภาษาอังกฤษเรียกวา  Electronic Local Administrative Accounting System (e-LAAS) 
สรุป การตั้งงบประมาณ และรายรับรายจายจริงขององคการบริหารสวนต้าบลหลักแก้ว รายละเอียด ดังนี้  
   
 ปีงบประมาณ 2558 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้     21,445,937.00  บาท 
 ประมาณการรายจายไว้     21,445,937.00  บาท 
 รายรับจริง                     21,002,169.95  บาท  
 รายจายจริง                    21,445,937.00  บาท 
 ปีงบประมาณ 2559 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้    23,425,000      บาท 
 ประมาณการรายจายไว้    23,425,000      บาท 
 รายรับจริง                   21,238,916.43  บาท  
 รายจายจริง                   20,075,252.47  บาท 
 ปีงบประมาณ 2560 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้    33,960,861 บาท 
 ประมาณการรายจายไว้    33,960,861 บาท  
 รายรับจริง                   31,395,379.22  บาท  
 รายจายจริง                   30,167063.52  บาท 
 ปีงบประมาณ 2561 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้    35,378,199 บาท 
 ประมาณการรายจายไว้    35,378,199 บาท  
 รายรับจริง                   33,161,087.21  บาท  
 รายจายจริง                   30,115,318.03  บาท 
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1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

          1.2.1เชิงปริมาณ 
 นายสาทิตย  แจมฟ้า   นายกองคการบริหารสวนต้าบลหลักแก้ว ได้น้าเสนอผลการปฏิบัติงานประจ้าปี
งบประมาณ 2558 ตอสภาองคการบริหารสวนต้าบลหลักแก้ว สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่  1/2558   
เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2558   ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 170 17 
2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 27 6 
3.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 44 6 
4.การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนามัย 20 0 
5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 44 1 
6.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 0 0 
7.การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 18 14 

รวม 323 43 
 
สรุป จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี 2561 ก าหนดไว้ 323 โครงการ ปฏิบัติได้
จริง 43 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.31 
 
 1.2.2เชิงคุณภาพ 
นายสาทิตย  แจมฟ้า   นายกองคการบริหารสวนต้าบลหลักแก้ว ได้น้าเสนอผลการปฏิบัติงานประจ้าปี
งบประมาณ 2561 ตอสภาองคการบริหารสวนต้าบลหลักแก้ว สมัยวสิามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่  1/2561   
เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2561   ดังนี้ 

 
ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ 
1. ยุทธศาสตรด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จ้านวน 170

โครงการ แตปฏิบัติได้ 17 โครงการ ถือวาน้าไปสูการปฏิบัติได้น้อย 
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การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ 
 

โดยภาพรวมแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถน้าไปปฏิบัติได้จริง
คอนข้าง น้อย ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีสวนเกี่ยวข้องอันได้แก คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผน จัดท้าแผนให้อยูบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ กลาวคือ ไม
ควรก้าหนดโครงการในแผนมากเกินกวาสถานะทางการคลังของ อบต. 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 

1. ในปีตอไปการออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนควรมีข้อค้าถามปลายเปิดเพิ่ม
ขึ้นมา 

2. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานถ้าเป็นไปได้ควรด้าเนินการในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ เพ่ือ
ประโยชนหลายประการ เชน หลีกเลี่ยงการกอสร้างในฤดูฝน 

3. ควรรณรงคเสริมสร้างและให้ความรู้ความเข้าใจแกราษฎรในกระบวนการจัดท้าและติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งข้ึน 

 
นายก อบต.หลักแก้วได้ ชี้แจงต่อสภา อบต.หลักแก้ว เพิ่มเติม 2 ประเด็น ดังนี้ 
1. จากความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ที่วา ยุทธศาสตรด้าน โครงสร้าง

พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จ้านวน 170 โครงการ แตปฏิบัติได้ 17 โครงการ ถือ
วาน้าไปสูการปฏิบัติได้น้อยนั้น ข้าพเจ้าขอชี้แจงวา เนื่องจากงบประมาณของ อบต. หลักแก้ว  มีจ้านวนจ้ากัด
เมื่อเทียบกับภารกิจอ้านาจหน้าที่  

2. จากความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ที่วา โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ถ้าเป็นไปได้ควรด้าเนินการในไตรมาสที่ 1 คณะผู้บริหารได้เรงด้าเนินโครงการเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
มาโดยตลอด แตที่ท้าให้การด้าเนินโครงการลาช้าเนื่องจากที่ผานมาทางรัฐบาลได้จัดสรรรายได้และเงินอุดหนุน
แกทาง อบต.เป็นงวดๆ แตละงวดก็ไมมากพอที่จะด้าเนินโครงสร้างพื้นฐานได้ในชวง 2 ไตรมาสแรก สวนใหญ
เงินจะเพียงพอในชวงไตรมาสที่ 3-4 ซึ่งเป็นข้อจ้ากัดที่หลีกเลี่ยงไมได้ในการบริหารงบประมาณ จึงเรียนมา
เพ่ือให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
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ส่วนที่ 3 

 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560 – 2564) 
วิสัยทัศน์ 

 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
 1.การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว ( GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมข้ึนเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์
สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
 2.การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ( SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
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 3.การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 4.การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  (5) มีการบริหารจัดการน้้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้้า 
 5.การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
     (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
 4.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 1) แผนพัฒนาภาค 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ( 1) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และปรับระบบ
การผลิตที่สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างสมดุล เพื่อคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
  ( 2) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เน้น
การพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุน
การค้าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
  ( 3) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงในระดับ
นานาชาติ 
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  ( 4) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความม่ันคงและอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกัน เช่น ด้านสุขภาพ  ด้านการศึกษา  แรงงาน  ฯลฯ 
  ( 5) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่น าไปสู่
การพ่ึงตนเอง  มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ( 6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้
ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการปูองกันและรับมือภัยธรรมชาติ 
 

 2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประกอบด้วย ชัยนาท  ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง  
การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเป็นรูปแบบใหม่ของการบริหารงานแบบบูรณาการให้มีความ
เหมาะสมมากขึ้นในรูปของการรวมกลุ่มจังหวัดที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้
การวางกรอบทิศทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีระบบและร่วมกันแก้ไขปัญหาระ
กว่างจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 3) แผนพัฒนาจังหวัด 
  วิสัยทัศน์ 

“อ่างทองเมืองน่าอยู่  น่าเที่ยว แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย”  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข 

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วม  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว  

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาและส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับมาตรฐานสากล  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน และการพัฒนาเกษตรกร/ผู้ประกอบการ 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการแปรรูป และสร้างมูลค่าเพ่ิม GMP/HACCP 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการตลาดและเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย  

ยุทธศาสตร์ที่  3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการท่องเที่ยว   

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว   

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
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          1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 วิสัยทัศน์ 
  “ท้องถิ่นอ่างทองเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่สดใส แหล่งอาหารปลอดภัยภายใต้
การบริหารจัดการที่ด”ี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอ่างทอง  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี 

2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          2.1 วิสัยทัศน์ 
“ร่วมรักพัฒนาต าบลหลักแก้ว เป็นเมืองน่าอยู่ อู่ข้าว อู่น้ า ชุมชนเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการบริการ
จัดการที่ดี ปรับปรุงองค์กรให้ทันสมัยรองรับภารกิจและความเปลี่ยนแปลง เป็นศูนย์กลางการให้บริการแก่
ประชาชนในต าบล” 
  พันธกิจ 
  1.จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร 
  2.ส่งเสริมด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต การกีฬา และนันทนาการและความเข้มแข็งของชุมชน
และรัฐพิธีที่ส าคัญของไทย 
  3.บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนภาคเกษตรกรรม หัตถกรรม 
อุตสาหกรรมในครัวเรือน 
  4.ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลน้ าเสียและจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  5.ส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชน 
  6.เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองระบอบประชาธิปไตย และการบริหารจัดการที่ดีโดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
  7.ปูองกันแก้ไขปัญหาสาธารณภัย  
 
  เป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่ต้องการพัฒนา 

1.ประชาชนต้องได้รับสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 
2.ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

สนับสนุนการศึกษา กีฬา นันทนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                     3.จัดงานประเพณีและรัฐพิธีที่ส าคัญประจ าทุกปี 
                     4.ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง 
                     5.สิ่งแวดล้อมไม่มีพิษ สร้างจิตส านึกในการบ ารุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
                     6.ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง พลานมัยสมบูรณ์ห่างไกลยาเสพติด 
                     7.พัฒนาการเมืองการบริหารเพื่อจัดบริการสาธารณะตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วม 
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                      8.เพ่ือจัดการปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นและความเสี่ยงภัย
ทางสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
     กลยุทธ์ 
 1.1  พัฒนาการก่อสร้าง  ซ่อมแซม ปรับปรุง และบ ารุงรักษาถนน 
 1.2 พัฒนาซ่อมแซม ปรับปรุง และก่อสร้างบานประตูปิด-เปิด พร้อมท่อระบายน้ า  
 1. 3 ส่งเสริม สนับสนุนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เช่น ไฟฟูา ประปา ฯลฯ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ 
2.1 พัฒนาการส่งเสริมการศึกษาในระดับปฐมวัย การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
     และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.2 พัฒนาการส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ 
3.1 พัฒนาการส่งเสริมนันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน และกลุ่มสตรี 
3.2 พัฒนาการฝึกอบรมและการเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน  
     และการส่งเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
3.3 พัฒนาการสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์  
3.4  พัฒนาการปูองกัน บ าบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติดในต าบล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนามัย 
 กลยุทธ์ 
 4.1  พัฒนาการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การออกก าลังกาย และการกีฬา  
 4.2 พัฒนาปูองกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ 
5.1 พัฒนาการสร้างจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
5.2 พัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
5.3 พัฒนาการส่งเสริมและฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ 
6.1 พัฒนาการส่งเสริมอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ประชาชน 
6.2 พัฒนาการส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
 กลยุทธ์  
 7.1 พัฒนาการปรับปรุง พัฒนารายได้ และการบริหารจัดการขององค์กร 
 7.2 พัฒนาการพัฒนาข้าราชการการเมือง และบุคลากรของอบต. 
 7.3 พัฒนาการส่งเสริมสนับสนุน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 7.4 พัฒนาการปรับปรุงอาคาร สถานที่และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  



 

31 
 

 
2.4 ตัวช้ีวัด 

1.กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดย
จะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 

2.กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
2.5 ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆในพ้ืนที่ เช่น ถนน สะพาน ราง
ระบายน้ าท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจาย
ข่าว ระบบน้ าอุปโภคบริโภค  อาคารต่างๆ 
สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน ปูายจราจร กระจกโค้ง
ปูองกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบ 
2.อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม 
เช่น  
-โครงการประเพณีวันสารทไทย 
-โครงการประเพณีแข่งเรือยาว 
-โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอาย ุ
ฯลฯ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต พัฒนาคุณภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ เก่ียวกับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนามัย การปูองกันและระงับโรคติดต่อต่างๆควบคุม
ปูองกันโรคระบาดในพ้ืนที่ 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูก
ต้นไม้ในปุาชุมชนปุาต้นน้ า ปุาสาธารณะ ปลูกหญ้า
แฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า สร้างและซ่อมแซมฝาย
ชะลอน้ า ตามพระราชด าริฯเป็นต้น 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ประชาชน และ
ด้านเกษตรกรรม 

7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการที่ดี 
 

1.เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
2.เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 
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 2.6 กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
         กลยุทธ ์
 1.1  พัฒนาการก่อสร้าง  ซ่อมแซม ปรับปรุง และบ ารุงรักษาถนน 
 1.2 พัฒนาซ่อมแซม ปรับปรุง และก่อสร้างบานประตูปิด-เปิด พร้อมท่อระบายน้ า  
 1. 3 ส่งเสริม สนับสนุนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เช่น ไฟฟูา ประปา ฯลฯ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ 
2.1 พัฒนาการส่งเสริมการศึกษาในระดับปฐมวัย การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
     และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.2 พัฒนาการส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ 
3.1 พัฒนาการส่งเสริมนันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน และกลุ่มสตรี 
3.2 พัฒนาการฝึกอบรมและการเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน  
     และการส่งเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
3.3 พัฒนาการสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์  
3.4  พัฒนาการปูองกัน บ าบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติดในต าบล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนามัย 
 กลยุทธ์ 
 4.1  พัฒนาการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การออกก าลังกาย และการกีฬา  
 4.2 พัฒนาปูองกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ 
5.1 พัฒนาการสร้างจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
5.2 พัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
5.3 พัฒนาการส่งเสริมและฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ 
6.1 พัฒนาการส่งเสริมอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ประชาชน 
6.2 พัฒนาการส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
 กลยุทธ์  
 7.1 พัฒนาการปรับปรุง พัฒนารายได้ และการบริหารจัดการขององค์กร 
 7.2 พัฒนาการพัฒนาข้าราชการการเมือง และบุคลากรของอบต. 
 7.3 พัฒนาการส่งเสริมสนับสนุน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 7.4 พัฒนาการปรับปรุงอาคาร สถานที่และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 
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การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้วก าหนดการ

พัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน 7 ยุทธศาสตร์  

 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว มุ่งพัฒนา 7 ด้าน ได้แก่ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนามัย   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาเศรษฐกิจ  

การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  และอุปสรรค ภายใน 
ต าบล ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของต าบลในปัจจุบัน โดยเป็นการตอบค าถามว่า 
“ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการ
ด าเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ โดยใช้เทคนิค Swot  analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ 
จุดแข็ง (Sterngth –S) จุดอ่อน (Weak –W) และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส (Opportunity-O) 
และอุปสรรค (Threat-T) เป็นเครื่องมือ 
 

1.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล ถึงสภาพภายใน เช่น โครงการสร้างของ
องค์กร บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ฐานะทางการคลัง (งบประมาณ) เป็นต้น เพ่ือพิจารณาว่าสภาพของตัว
แปรต่างๆ นั้น เป็นจุดแข็ง หรือจุดอ่อนต่อการด าเนินงาน โดยพิจารณาถึงข้อเท็จจริง และสภาวการณ์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นส าคัญ ผลของการวิเคราะห์สามารถ
แสดงให้เห็น ดังนี้ คือ 
              1.1 จุดแข็ง (Strength) 
                 1.1.1 ด้านโครงสร้างองค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว มีโครงสร้างทางการ
บริหารที่ง่ายไม่ซับซ้อน  มีสายการบังคับบัญชาที่สั้นจากบนลงล่าง ท าให้การสั่งการการท างานมี
ประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน 

                 
               
              1.1.2 ด้านบุคลากร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ในระดับหัวหน้า
งานมีประสบการณ์ในการท างานสูง สามารถกระจายงานและมอบหมายการปฏิบัติงานให้กับ
พนักงาน/ลูกจ้างได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งบุคลากรส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
และมีความรู้ความสามารถในการท างานซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เอ้ือประโยชน์ต่อการท างานมีการ
ฝึกอบรมเพ่ิมความรู้อย่างสม่ าเสมอและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เข้ารับบริการและมีการบริหาร
รวดเร็ว 
                 1.1.3 ด้านการบริหารงาน มีการประสานงานร่วมกันระหว่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหลักแก้ว กับหน่วยงานภายนอก ทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งส่งผลต่อการ
ด าเนินงานพัฒนาในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ได้เป็นอย่างดี 
                 1.2 จุดอ่อน (Weakness) 
                 1.2.1 ด้านอาคารส านักงาน สถานที่ในการปฏิบัติงาน (ที่ท าการองค์การบริหาร 
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ส่วนต าบลหลักแก้ว) ยังต้องปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นและน่าอยู่ มีระเบียบเหมาะสม เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการท างานแก่ประชาชนผู้เข้ารับบริการสาธารณะ 
    1.2.2 ด้านงบประมาณ พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพ้ืนที่ท า
การเกษตรกรรมและประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมต้องพ่ึงพิงธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ 
จึงท าให้มีรายได้ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว จัดเก็บเองในแต่ละปีมีน้อย ประกอบกับรายได้ท่ี
ส่วนราชการอ่ืนจัดเก็บให้ก็มีไม่มากนักท าให้งบประมาณที่จะน ามาใช้ในการด าเนินงานพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เท่าที่ควร 
   1.2.3 ด้านบุคลากร ปัจจุบันการถ่ายโอนงานจากกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ มาให้กับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมากขึ้น จึงท าให้ภาระงานที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหลัก
แก้ว มีปริมาณมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้จ านวนบุคลากรของ องค์กาบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ที่มีอยู่เท่า
เดิมต้องมีภารหน้าที่รับผิดชอบงานมากเพ่ิมข้ึน 

2.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
               เป็นการวิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรคในด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาในด้าน  

ต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้ คือ 
   2.1 โอกาส ( Opportunity) 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าสภาพภูมิประเทศ และพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพ้ืนที่เกษตรกรรม ประชาชน     
ส่วนมาก เป็นคนในพ้ืนที่และประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักจึงท าให้วิถีชีวิตผูกพันกับอาชีพ
เกษตรกรรม อีกทั้งด้านวัฒนธรรมและประเพณีส่วนใหญ่ก็เป็นประเพณีท่ีคนในชุมชนต้องท าร่วมกัน 
ซึ่งส่งผลให้เกิดความสามัคคีกันในชุมชน เป็นพื้นฐานส าคัญที่ท าให้เกิดการรวมตัวกันขึ้นของคนใน
ชุมชนในรูปของกลุ่มต่างๆ อย่างเข้มแข็ง ซึ่งครอบคลุมทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ  
การบริหาร ซึ่งการวมกลุ่มต่างๆ ของคนในชุมชนดังกล่าวจะเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหลักแก้ว และการพัฒนาร่วมกับ หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน 
                    นอกจากนี้การมีพ้ืนฐานอาชีพทางดา้นเกษตรยังอาจน าไปสู่การบริหารจัดการสร้าง
อาชีพใหม่ที่เก่ียวข้อง และสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล เช่น การผลิตอาหารเกษตรปลอดภัย 
การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตพ้ืนที่เกษตรกรรม เป็นต้น 
                     2.2 อุปสรรค (Threats) 

การที่ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ท าให้รายได้ส่วนใหญ่มาจากผลิตผลทางเกษตร
ซึ่งเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนต้องอิงกับภาวะผกผันทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ  ท าให้มีการเคลื่อนย้าย
แรงงานไปท างานต่างถ่ินนอกฤดูกาล   เกษตรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับชุมชน ท าให้ขาดแคลน
บุคลากรในการพัฒนาร่วมกับองค์การบริการส่วนต าบลหลักแก้ว และยังส่งผลให้กับประชาชนส่วน
หนึ่งขาดการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการตรวจสอบการท างานของตัวแทนชุมชน สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว และผู้บริหารท้องถิ่นประกอบกับระดับการศึกษาของ  
ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในระดับการศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษา) ท าให้ขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ ที่ผ่านการเลือกตั้งเป็นตัวแทนเข้าไปบริหารงานในองค์การบริหารส่วนต าบล
หลักแก้ว และการประสานงานร่วมกันใน  การด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่นไม่พัฒนาเท่าที่ควรจะเห็นได้
ว่าจากปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อระบบการเมือง และการบริหารงานในส่วนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหลักแก้ว ท าให้ขาดการมีส่วนร่วมและขาดการตรวจสอบจากภาคประชาชน โดยจะส่งผล
ต่อเนื่องไปถึงการพัฒนาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีไม่มีประสิทธิภาพ  
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 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค   SWOT Analysis 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ความสามารถในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว เนื่องจากเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง 
 
 
 
 

1.  การพัฒนายังไม่ตรงตามความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่และไม่
ครอบคลุมท่ัวถึง เนื่องจากประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่าง
จริงจัง  
2. ประชาชนไม่ตระหนักถึงความจ าเป็นและประโยชน์ของการมีส่วนร่วม ขาด
ความเอาใจใส่ในการพัฒนาชุมชนร่วมกันโดยคิดว่าการพัฒนามิใช่หน้าที่ของตน
เป็นหน้าที่ของตัวแทนท่ีได้เลือกให้เข้าไปบริหารงานแล้ว  
 

โอกาส อุปสรรค 

1.  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดอ่างทอง  ส่งผล  
ท าให้การพัฒนาขีดความสามารถและการขยายโอกาสในการแข่งขันของประชาชนมีเพิ่ม
มากขึ้น 
 

1.  การจัดสรรงบประมาณของภาครัฐ ไม่เพียงพอจะด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ส่งผลท าให้ การบริหารจัดการไม่สามารถ
ด าเนินการตามแผน           ที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

  

 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว  
- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
 
 
3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน  10 ประเทศ โดยมี 

ไทยพม่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาบรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์อ านาจต่อรองต่างๆ กับ
คู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะ
ขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Aseanจะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  
ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางท่ีจะให้ 
AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้วได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 8 ยุทธศาสตร์ 

ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหลักแก้ว ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือ
การอ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ปูายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่
จ าเป็น เป็นต้น 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 การศึกษา 
 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาท่ีคนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆใน

อาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการน าครูชาวต่างชาติจาก
มูลนิธิกระจกเงาเข้ามาสอนภาษาอังกฤษโดยการให้อยู่กินกับชาวบ้าน โรงเรียนในพ้ืนที่ เพื่อน าร่องไปสู่โครงการ
อ่ืนๆในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพื้นท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 

ศาสนา 
 อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น 

เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระท่ังกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่าง
กัน เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 

 วัฒนธรรม  
 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ( ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มี

แผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์
และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมี
อาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือ
นามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้นปัญหา

การแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น 
และอาจมี พม่าทาวน์ลาวทาวน์กัมพูชาทาวน์ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมข้ึน
อย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหาคนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนามัย 
  ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ 
ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และ
การท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การบุกรุกพ้ืนที่ปุาอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิด

จากคนไทยคือการเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้
นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องไปเปิดปุาใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่
หรือทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอ่ืนๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 
            40



 

  

     

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่  

เช่น การบูชาหลวงพ่อขาว  รวมทั้งร่วมบูรณาการการท างาน ผู้ค้าสัตว์เลี้ยง เช่น เป็ด ไก่  เพื่อพัฒนาไปสู่ความ
ยั่งยืนของเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว  

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง 

รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง 
 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

ให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่
ต้องการท านิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีปูาย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่
ภาครัฐจ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

แผนยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

 

แผนยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ

คน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทาง

สังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
ด้านความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐานและ

ระบบ 
โลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์การ
สร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การ
วิจัยและ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์
การ

เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ต่างประเทศ 
ประเทศ

เพื่อนบ้าน 
และภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิ
บาลในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด
ความ

เหลื่อมล้้าใน
สังคม 

อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
ล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 

การลงทุน  พัฒนาการท่องเท่ียวชายแดนและการท่องเท่ียว พัฒนาการเกษตรอินทรีย์   เร่งฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และ
เป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับ
มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และ
เป็นสุข 

 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับ
มาตรฐานสากล 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาผังเมือง 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารจัดการที่
ดี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาตาม
นโยบายรัฐบาล 
และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด 
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เปูาประสงค ์
เพื่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อบต.หลัก

แก้ว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 
3.โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมฝาปิด 
4.โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. 
5.โครงการก่อสร้างระบบน้้าอุปโภค บริโภค 
6.โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร 

ฯลฯ 
 

แบบ ยท.01 

กลยุทธ ์
กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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เปูาประสงค ์
เพ่ือการพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.

หลักแก้ว 
 

 

กลยุทธ ์
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

1. สนับสนุนด้านการศึกษา 
2. โครงการงานประเพณีวัฒนธรรม/กิจกรรมวันส้าคัญต่างๆ ทางศาสนา 
                                     ฯลฯ 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
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แผนงาน 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

เปูาประสงค ์
เพ่ือการพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อบต.หลักแก้ว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ ์
กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แบบ ยท.01 

 
1. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อ และสงเคราะห์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานงบกลาง 
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อบต.ศรีค้้า 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 

เปูาประสงค ์
เพื่อการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 

กลยุทธ ์
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

แบบ ยท.01 

1.โครงการให้บริการประชาชนช่วงเทศกาล 
2. อุดหนุนศูนย์อ้านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย 
3. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอ้าเภอแม่จัน (ศป.ปส.อ.แม่จัน) 
4. โครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชน 
ฯลฯ 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
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เปูาประสงค ์
เพ่ือการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อบต.หลักแก้ว 
 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนามัย 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

1. โครงการปูองกันและระงับโรคติดต่อต่างๆรวมไปถึงควบคุมปูองกันโรคระบาดในท้องที่ 
                           ฯลฯ 

แผนงานสาธารณสุข 
 



 

49 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อบต.ศรีค้้า 

 
 

เปูาประสงค ์
เพ่ือการพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

แบบ ยท.01 

1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ต้าบลศรีค้้าและอ้าเภอแม่จัน 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
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เปูาประสงค ์
เพ่ือการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อบต.หลัก

แก้ว 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

แบบ ยท.01 

1. โครงการปลูกต้นไม้  /ปุาสาธารณะ/ ปลูกหญ้าแฝก 
 

แผนงานการเกษตร 



 

51 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

เปูาประสงค ์
เพ่ือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อบต.หลัก

แก้ว 
 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

1. โครงการฝึกอาชีพ 
2. โครงการด้านเกษตรกรรม 
 

แผนงานการเกษตร 
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อบต.หลักแก้ว 
 

 

แบบ ยท.01 

เปูาประสงค ์
เพ่ือการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 

1. เงินเดือน/ค่าตอบแทนฝุายการเมือง 
2. ค่าใช้จ่ายส้าหรับการเลือกตั้ง 
3. อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างฯ 
4. สนับสนุนการบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทน 
5. เงินส้ารองจ่าย 
6. สนับสนุน - ค่าใช้สอย ,ค่าวัสด,ุ ค่าสาธารณูปโภค, ค่าครุภัณฑ์ 
7. จัดหาวัสดุ /ซ่อมแซม/ปรับปรุง วัสดุ ครุภัณฑ์ ต่างๆ 
8. โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

                      ฯลฯ 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานงบกลาง 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.02 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 
Strategy Map 

วิสัยทัศน์ 

“ร่วมรักพัฒนาต าบลหลักแก้ว เป็นเมืองน่าอยู่ อู่ข้าวอู่น้ า ชุมชนเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยการบริหารจัดการที่ดี ปรับปรุง  
องค์กรให้ทันสมัยรองรับภารกิจและความเปลี่ยนแปลง เป็นศูนย์กลางการให้บริการแก่ประชาชนในต าบล” 

 

ยุทธศาสตร์ 1.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้า
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

2.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

3.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม
และคุณภาพ
ชีวิต 

 

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 
และการ
อนามัย 

 

7.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการเมือง
และการ
บริหาร
จัดการที่ดี 

 

6.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
เศรษฐกิจ 

 

5.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

เป้าประสงค์ 1.ประชาชน
ต้องได้รับ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

2. ช่องทาง
ในการรับรู้
ข้อมูล
ข่าวสารที่
ทันสมัยของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้นมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดี สนับสนุน
การศึกษาฯ 
กีฬ 

 

3.จัดงาน
ประเพณีและ
รัฐพิธีที่ส าคัญ
ประจ าทุกป ี

 

4.ประชาชน
มีอาชีพและ
รายได้
พอเพียง 

 

5.สิ่งแวดล้อม
ไม่มีพิษ สร้าง
จิตส านึกใน
การ
บ ารุงรักษา
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 

6.ประชาชน
มีสุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 
พลานามัย
สมบูรณ์
ห่างไกลยา
เสพติด 

 

7.พัฒนาการเมืองการ
บริหารเพื่อจัดบริการ
สาธารณะตอบสนอง
ความต้องการ
ประชาชนอย่างมี

ประสิทธิภาพโดย
ประชาชนมีส่วนร่วม 
 

 

8.เพื่อจัดการ
ปัญหาและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนจาก
สาธารณภัยที่
เกิดขึ้นและ
ความเส่ียงภัย
ทางสังคม 
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ค่าเป้าหมาย 1.เพื่อพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

2. เพื่อพัฒนา
สังคมและ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

6 พัฒนา
เศรษฐกิจ. 

 

5.พัฒนา
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

2.เพื่อพัฒนา
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

4.พัฒนา การ
สาธารณสุข
และการ
อนามัย 
 

7.พัฒนา
การเมืองและ
การบริหาร
จัดการที่ดี 

 
 

กลยุทธ์ 

1.พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

3. พัฒนา
สังคมและ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

6.พัฒนา
เศรษฐกิจ 

 

5.พัฒนา
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

2.พัฒนา
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

4.พัฒนา การ
สาธารณสุข
และการ
อนามัย 

 

7.พัฒนา
การเมืองและ
การบริหาร
จัดการที่ดี 

 

แผนงาน 
แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 
แผนงานการ

ศาสนา 
วัฒนธรรม 

 

แผนงานการ
สาธารณสุข 

 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 
แผนงาน

รักษาความ
สงบภายใน 

 

แผนงาน
การเกษตร 

 

แผนงานการ
พาณิชย ์

 

แผนงาน
บริหารทั่วไป 

แผนงาน
การศึกษา 
แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 
แผนงานงบ

กลาง 

 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงสร้างพื้นฐานมีจ านวน
เพิ่มมากข้ึน 

16 11 10 9 46 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน

ต่างๆ 

กองช่าง อบจ. 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน

การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.ระบบการศึกษาได้รับการ
พัฒนาและมีคุณภาพที่
เพิ่มข้ึน 
2.ศาสนา ขนบธรรมเนียม  
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน
ได้รับการอนุรักษ์และ
บ ารุงรักษาเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

16 15 15 15 61 พัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โครงการด้าน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

กองการศึกษา - 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
การพัฒนาด้าน

สังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

เพื่อพัฒนาสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในต าบลศรีค้ า

เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

10 12 12 12   46 พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการด้านการ
พัฒนาสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

ส านัก 
งานปลัด 

พม. 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาด้าน

สาธารณสุข 

เพื่อพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและการ 
อนามัย 

ระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนภายในต าบลศรีค้ า
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 1 4 พัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการด้าน
สาธารณสุข 

ส านักงานปลัด - 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมภายในต าบลศรี
ค้ าได้รับการจัดการ ดูแล 
อนุรักษ์และฟื้นฟูเพิ่มข้ึน 

1 1 1 1 4 พัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการด้านการ
บริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงานปลัด กระทรวง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 

แบบ ยท.03 

แบบ ยท.03 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 
ความ 

ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 
การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ 

เพื่อพัฒนาด้านการ
เศรษฐกิจ 

 

รายได้ที่เพิ่มข้ึนของ
ประชาชน 

1 1 1 1 4 พัฒนาด้านการวางแผนด้านเศรษฐกิจ 
 

โครงการพัฒนา
ด้านอาชีพเสริม 

ส านักงานปลัด พม 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 6 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาด้าน

การเมืองและการ
บริหารจัดการที่ดี 

เพื่อพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

1.ประชาธิปไตยในชุมชนมี
ความก้าวหน้า ชุมชนมี
ศักยภาพเข้มแข็งเพิ่มมากข้ึน  
2.ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขององค์กรเพิ่มข้ึน 
 

23 23 23 23 92 พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร โครงการด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 

กกต. 
 

 



จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 27      1,162,000 27       1,162,000 28     1,365,000 28      1,365,000        28      1,365,000 138       5,054,000
1.1(02) แผนงานบริหารท่ัวไป 3          10,000 3           10,000 3         10,000 3          10,000 3          10,000 15           40,000

รวม 30     1,172,000 30      1,172,000 31    1,375,000 31     1,375,000        31     1,375,000 153      5,094,000

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 8        280,000 8          280,000 8       280,000 8        280,000 8        280,000 40       1,400,000

1.4 แผนงานสาธารณสุข 2        200,000 2          200,000 2       200,000 2        200,000 2        200,000 10       1,000,000

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 26      1,323,700 26       1,330,000

26

    1,380,000 26      1,390,000 26      1,430,000 130       6,853,700

1.12 แผนงานงบกลาง 7      9,577,000 7       9,577,000 7   11,103,326 7    11,305,785 7    11,508,957 35      53,072,068
1.7(06) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6                -   6                 -   6               -   6                -   6                -   30                 -   
1.10 (06) แผนงานการเกษตร 1                -   1                 -   1               -   1                -   1                -   5                 -   

รวม 50   11,380,700 50     11,387,000 50  12,963,326 50   13,175,785        50   13,418,957 250     62,325,768

1.6 แผนงานเคหะชุมชน 52 21,691,500 52 21,691,500 52 21,691,500 52 21,691,500 52 21,691,500 260 108,457,500

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 149 86,116,310 149 86,175,310 149 86,175,310 149 86,175,310 149 86,175,310 745 430,817,550

1.9(05) แผนงานอุตสาหกรรมโยธา 20 38,484,500 20 38,484,500 20 38,484,500 20 38,484,500 20 38,484,500 100 192,422,500

รวม 221 146,292,310 221 146,351,310 221 146,351,310 221 146,351,310 221 146,351,310 1,105 731,697,550

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินปี พ.ศ.(2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
ยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564 รวม 5 ปีปี พ.ศ.2565

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ

   ผ 0 7
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จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินปี พ.ศ.(2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
ยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564 รวม 5 ปีปี พ.ศ.2565

   ผ 0 7

1.3 แผนงานการศึกษา 24      1,202,940 24       1,241,360 27     4,002,366 27      4,394,638 27      4,786,910 129      15,628,214

1.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และ
นันทนาการ

5      1,260,000 5       1,260,000 5     1,260,000 5      1,260,000 5      1,260,000 25       6,300,000

1.3 (02) แผนงานการศึกษา 2          55,000 2           55,000 4       555,000 4        555,000 4        555,000 16       1,775,000

1.3(06) แผนงานการศึกษา 1                -   1                 -   1               -   1                -   1                -   5                 -   

รวม 32     2,517,940 32      2,556,360 37    5,817,366 37     6,209,638 37     6,601,910 175     23,703,214

1.4 แผนงานสาธารณสุข 23      1,451,000 23       1,451,000 24     1,393,480 24      1,303,780 24      1,088,780 118       6,688,040
1.4(02) แผนงานสาธารณสุข 3        222,580 3          247,000 3       247,000 3        247,000 3        247,000 15       1,210,580

รวม 26     1,673,580 26      1,698,000 27    1,640,480 27     1,550,780 27     1,335,780 133      7,898,620

1.10แผนงานการเกษตร 59    38,769,100 59      38,769,100 59   38,769,100 59    38,769,100 59    38,769,100 295 193,845,500
1.4 แผนงานสาธารณสุข 5        680,000 5          680,000 5       680,000 5        680,000 5        680,000 5          580,000

รวม 64   39,449,100 64     39,449,100 64  39,449,100 64   39,449,100 64   39,449,100 300   194,425,500

บัญชีครุภัณฑ์ 44      7,489,400 44       7,016,000 46               46 45      7,016,000 46      7,016,000      225     28,537,446

รวม -  - -  - - -  - -  - -
รวมทัง้สิ้น 423 202,485,630 423 202,613,770 430 207,596,582 430 208,111,613 430 208,532,057 2,116 1,025,144,652

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม

4) ยุทธศาสตร์การด้านสาธารณสุขและการอนามัย

5) ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 2 การบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพฒันาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi)

คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ
1 โครงการแผนที่ภาษแีละทะเบยีน

ทรัพย์สิน
เพื่อดูแล ปรับปรุง 
แก้ไข เพิ่มเติม เกี่ยวกับ
ระบบแผนที่ภาษแีละ
ทะเบยีนทรัพย์สิน

จ านวน 1 คร้ัง 0 0     200,000      200,000      200,000 ร้อยละ 100 
ไม่มีผู้ค้าง
ช าระภาษี

การจัดเก็บรายได้
ของอบต.หลักแก้ว มี
ประสิทธ ิภาพ

กองคลัง

2 โครงการประชาสัมพนัธก์ารเสีย
ภาษ ีประจ าปี

เพื่อจัดกิจกรรม
ประชาสัมพนัธก์ารเสีย
ภาษปีระจ าปี

จ านวน 1 คร้ัง 2,000 2,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 100 
ไม่มีผู้ค้าง
ช าระภาษี

ประชาชนรับทราบ
ถึงก าหนดช าระภาษี

กองคลัง

3 โครงการจัดเก็บภาษ ีอบต.เคล่ือนที่ เพื่อออกบริการจัดเก็บ
ภาษเีคล่ือนที่อ านวย
ความสะดวกใหก้ับ
ประชาชน

หมูที่ 1-8 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 100 
ไม่มีผู้ค้าง
ช าระภาษี

ประชาชนได้รับ
ความพงึพอใจต่อการ
รับบริการ

กองคลัง

4 ค่าปรับปรุงและเช่าพื้นที่เวบ็ไซต์ 
อบต.

เพื่อปรับปรุงเวปไซต์ 
อบต.หลักแก้ว

เวปไซต์ อบต.หลัก
แก้ว

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 
ของการ
ปฏบิติังานมี
ประสิทธภิาพ

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล 
ข่าวสารที่ทนัสมัย

ส านักงานปลัด

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

   ผ 01
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 2 การบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพฒันาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi)

คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

   ผ 01

5 จัดท าวารสารอบต. เพื่อจัดท าวารสาร
ประชาสัมพนัธ ์
ข่าวสารต่างๆ รวมถึง
ผลการด าเนินงานใน
รอบปทีี่ผ่านมา

จ านวน 100 เล่ม 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 100 
ของการ
ปฏบิติังานมี
ประสิทธภิาพ

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล 
ข่าวสารที่ทนัสมัย

ส านักงานปลัด

6 โครงการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์
การเลือกต้ัง

เพื่อจัดการเลือกต้ังใน
กรณีต่างๆหรือรณรงค์
ประชาสัมพนัธก์าร
เลือกต้ัง

หมูที่ 1-8 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 
ของการ
ปฏบิติังานมี
ประสิทธภิาพ

การเลือกต้ังมีความ
โปร่งใส บริสุทธิ ์
ยุติธรรม

ส านักงานปลัด

7 โครงการประชุมประชาคม
หมู่บา้น/ต าบล

เพื่อรับฟงัปญัหา ความ
ต้องการของประชาชน
เพื่อจัดท าแผนพฒันา
ทอ้งถิ่นส่ีปี

ผู้เข้าร่วมประชาคม 
ร้อยละ 60%

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 
ของการ
ปฏบิติังานมี
ประสิทธภิาพ

สามารถแก้ไขปญัหา
และตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชนได้อย่าง
แทจ้ริง

ส านักงานปลัด
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 2 การบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพฒันาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi)

คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

   ผ 01

8 โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินการ
ปฏบิติังานขององค์กรและแผนงาน

เพื่อการประเมินการ
ปฏบิติังานของหน่วยงาน

การปรับปรุงการ
ปฏบิติังานตาม
ค าแนะน าของที่
ปรึกษา

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 100 
ของการ
ปฏบิติังานมี
ประสิทธภิาพ

ได้รับทราบถึงความ
พงึพอใจของ
ประชาชนและ
หน่วยงาน

ส านักงานปลัด

9 โครงการพฒันาศักยภาพ ผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.พนักงานส่วนต าบล
 พนักงานจ้าง และผู้น าชุมชนใน
การปฏบิติังานใหม้ีประสิทธภิาพ

เพื่อจัดกิจกรรม 
ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
พฒันาศักยภาพ
บคุลากรในการ
ปฏบิติังาน

จ านวน 1 คร้ัง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100 
ของการ
ปฏบิติังานมี
ประสิทธภิาพ

การปฏบิติังานมี
ประสิทธภิาพและ
ประชาชนเกิดความ
พงึพอใจต่อการับ
บริการ

ส านักงานปลัด

10 โครงการเสริมสร้างจิตส านึกและ
ค่านิยมใหก้ับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึด
หลักธรรมาภบิาลในการปฏบิติั
หน้าที่

เพื่อจัดกิจกรรม 
จิตส านึก ค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม
ใหแ้ก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

จ านวน 1 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 
ของการ
ปฏบิติังานมี
ประสิทธภิาพ

องค์กรมีการยึดหลัก
ธรรมาภบิาลในการ
ปฏบิติัหน้าที่

ส านักงานปลัด
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 2 การบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพฒันาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi)

คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

   ผ 01

11 โครงการส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการสาธารณภยั

เพื่อจัดฝึกอบรมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการสาธารณะ
และเตรียมความพร้อม
เมื่อเกิดเหตุสาธารณภยั

จ านวน 1 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 
ที่
ผู้ประสบภยัที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ประชาชนได้รับ
ความพงึพอใจ

ส านักงานปลัด

12 โครงการพฒันาศักยภาพ อปพร.
ต าบลหลักแก้ว

เพื่อพฒันาศักยภาพ 
อปพร.ใหม้ีความพร้อม
และมีความรู้
ความสามารถ เช่น 
การฝึกทบทวน การ
จัดหาชุดเคร่ืองแบบ 
การฝึกอบรมใหค้วามรู้
ในด้านต่างๆ

อปพร.ต าบลหลักแก้ว 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 
อปพร.มี
ประสิทธภิาพ
มากขึ้น

อปพร.มีศักยภาพใน
การปฏบิติัหน้าที่มาก
ขึ้น

ส านักงานปลัด

13 โครงการใหค้วามรู้ในการปอ้งกัน
สาธารณภยั

เพื่อต้องการให้
ประชาชนมีความรู้ด้าน
การปอ้งกันสาธารณภยั

จ านวน 1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 
อปพร.มี
ประสิทธภิาพ
มากขึ้น

ประชาชนมีความรู้
ความสามารถ
ช่วยเหลือตนเองใน
เบื้องต้นได้

ส านักงานปลัด
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 2 การบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพฒันาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi)

คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

   ผ 01

14 โครงการซักซ้อมการปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

เพื่อต้องการใหม้ีการ
เตรียมพร้อมในการ
ด้านสาธารณภยัต่างๆ

จ านวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 มี
ความพร้อม
ด้านสาธารณ
ภยั

มีการเตรียมความ
พร้อมก่อนเกิดภยั

ส านักงานปลัด

15 โครงการใหค้วามรู้เร่ืองการจราจร เพื่อต้องการให้
ประชาชนมีความรู้เร่ือง
การจราจร

จ านวน 1 โครงการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
ความรู้
เกี่ยวกับ
จราจรมากขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัและมี
ความรู้เร่ืองการจราจร

ส านักงานปลัด

16 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหา
วชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร

เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภกัดีและเทดิทนู
สถาบนัพระมหากษตัริย์
ไทย

ประชาชน จ านวน 
100 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
เข้าร่วมงาน
ในคร้ังนี้

ประชาชนมีความรัก
ความสามัคคีและ
จงรักภกัดีต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย์

ส านักปลัด
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 2 การบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพฒันาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi)

คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

   ผ 01

17 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าพระสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพนัปหีลวง

เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภกัดีและเทดิทนู
สถาบนัพระมหากษตัริย์
ไทย

ประชาชน จ านวน 
100 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
เข้าร่วมงาน
ในคร้ังนี้

ประชาชนมีความรัก
ความสามัคคีและ
จงรักภกัดีต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย์

ส านักปลัด

18 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิ
เบศร มหาภมูิพลอดุลยเดช
มหาราช พรมนาถบพติร

เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภกัดีและเทดิทนู
สถาบนัพระมหากษตัริย์
ไทย

ประชาชน จ านวน 
100 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
เข้าร่วมงาน
ในคร้ังนี้

ประชาชนมีความรัก
ความสามัคคีและ
จงรักภกัดีต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย์

ส านักปลัด

19 โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภกัดีและเทดิทนู
สถาบนัพระมหากษตัริย์
ไทย

ประชาชน จ านวน 
100 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
เข้าร่วมงาน
ในคร้ังนี้

ประชาชนมีความรัก
ความสามัคคีและ
จงรักภกัดีต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย์

ส านักปลัด
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 2 การบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพฒันาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi)

คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

   ผ 01

20 โครงการจ้างเหมาประเมินความ
พงึพอใจของประชาชน

เพื่อต้องการทราบถึง
ความพงึพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนในเขต
ต าบลหลักแก้ว

30,000       30,000       30,000       30,000 30,000 จ านวนของ
ประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ

การปฏบิติังานมี
ประสิทธภิาพและ
ประชาชนเกิดความ
พงึพอใจต่อการรับ
บริการ

ส านักปลัด

21 โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏบิติัราชการ

เพื่อต้องการลดเวลา
การปฏบิติังาน

ประชาชนในเขต
ต าบลหลักแก้ว

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนของ
ประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ

การปฏบิติังานมี
ความรวดเร็วมากขึ้น

ส านักปลัด

22 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏบิติัราชการ
และใหบ้ริการประชาชนดีเด่น

เพื่อยกย่องคนดีมี
คุณธรรม

พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนของ 
พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง

พนักงานได้รับการยก
ย่องเชิดชูคุณธรรม

ส านักปลัด

23 กิจกรรมเครือข่ายวนิัย เพื่อเพิ่มความรู้ด้าน
วนิัยพนักงานส่วน
ทอ้งถิ่น

พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนของ
พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง

พนักงานส่วนทอ้งถิ่น
มีความรู้ด้านวนิัย

ส านักปลัด
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 2 การบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพฒันาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi)

คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

   ผ 01

24 โครงการจัดต้ังศูนย์ด ารงธรรม
อบต.หลักแก้ว

เพื่อต้องการให้
ประชาชนได้รับความ
ยุติธรรมทกุด้าน

ประชาชนในเขต
ต าบลหลักแก้ว

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนของ
ประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ

ประชาชนได้รับความ
ยุติธรรม

ส านักปลัด

25 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินการจัดท าระบบบญัชี
คอมพวิเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น (E-laas)

เพื่อเปน็การเตรียม
ความพร้อมในการ
ปฏบิติังานด้าน E-Laas

พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนของ
พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง ท่ีได้เตรียม
ความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน

พนักงานส่วนต าบลมี
ความพร้อมในการ
ปฏบิติังาน

ส านักปลัด

26 โครงการจัดงานรัฐพธิแีละวนั
ส าคัญของชาติ

เพื่อเปน็การจัดงานรัฐ
พธิแีละวนัส าคัญของ
ชาติ

ประชาชนในเขต
ต าบลหลักแก้ว

   100,000     100,000     100,000      100,000      100,000 จ านวนของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมงาน

ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความส าคัญของการ
จัดงานรัฐพธิี

ส านักปลัด
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 2 การบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพฒันาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi)

คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

   ผ 01

27 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ือง
ขยายเสียงและอุปกรณ์อื่นๆ ม.6

เพื่อเปน็การซ่อมแซม
ปรับปรุงใหใ้ช้งานได้
ตามปกติ

ประชาชน ม.6    100,000     100,000     100,000      100,000      100,000 ร้อยละของผู้
ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร

ระบเสียงตามสายใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธภิาพและ
ประชาชนได้รับข้อมูล
 ข่าวสารอย่างทั่วถึง

ส านักปลัด

28 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ือง
ขยายเสียงและอุปกรณ์อื่นๆ ม.7

เพื่อเปน็การซ่อมแซม
ปรับปรุงใหใ้ช้งานได้
ตามปกติ

ประชาชน ม.6    100,000     100,000     100,000      100,000      100,000 ร้อยละของผู้
ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร

ระบเสียงตามสายใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธภิาพและ
ประชาชนได้รับข้อมูล
 ข่าวสารอย่างทั่วถึง

ส านักปลัด

รวม 28  โครงการ 1,162,000 1,162,000  1,365,000  1,365,000  1,365,000  
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) ที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

1 โครงการรณรงค์การใช้รถใช้ถนน
สวมหมวกนิรภยั 100%

เพื่อจัดกิจกรรม
รณรงค์การใช้รถใช้
ถนนสวมหมวกนิรภยั

จ านวน 1 คร้ัง       10,000      10,000      10,000       10,000      10,000 ร้อยละ 80 
ของ
ครัวเรือนที่มี
ความ
ปลอดภยัใน
ชีวติ

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติ

ส านักงานปลัดฯ

2 โครงการปกปอูงสถาบนัของชาติ เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติในหลวง
และพระราชินีนาถ

จ านวน 2 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
แสดงออก
ถึงความ
จงรักภกัดี
ต่อสถาบนั
พระ
มหากษคัริย์

ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนั
พระมหากษตัริย์

ส านักงานปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 01
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) ที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 01

3 โครงการปอูงกันและลดอุบติัเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ

เพื่อต้ังจุดปฏบิติัการ
อ านวยความสะดวก
ใหป้ระชาชน

เทศกาล
สงกรานต์และปี
ใหม่

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 
อุบติัเหตุลด
น้อยลง

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

ส านักงานปลัด

4 โครงการรวมพลังแผ่นดินปอูงกัน
และปราบปรามการทจุริต

เพื่อจัดกิจกรรม
รณรงค์รวมพลัง
แผ่นดินปอูงกันและ
ปราบปรามการทจุริต

จ านวน 1 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100
 ของการ
ปฏบิติังานมี
ประสิทธภิาพ

องค์กรมีความ
โปร่งใสตรวจสอบได้

ส านักงานปลัด

5 โครงการเผยแพร่ประชาธปิไตย เพื่อต้องการให้
ประชาชนเข้าใจใน
ระบบประชาธปิไตย

ประชาชนใน
ต าบลหลักแก้ว

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
มีความเข้าใจ
ในระบบ
ประชาธปิไตย

ประชาชนเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของ
ประชาธปิไตย

ส านักงานปลัด
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) ที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 01

6 โครงการพฒันาศักยภาพ 
ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปอูงกันภยัฝุายพลเรือน

เพื่อต้องการให้
เจ้าหน้าที่ด้านปอูงกัน
มีความรู้ 
ความสามารถในการ
บรรเทาสาธารณภยั

พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ จ านวน
 20 คน

    100,000     100,000     100,000      100,000     100,000 ร้อยละ 100
 การ
ปฏบิติังานมี
ประสิทธภิาพ

ผู้เข้ารับการอบรม
มีความสามารถ
ด้านปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภยัเพิ่มมากขึ้น

ส านักงานปลัด

7 โครงการปกปอูงสถาบนัของชาติ เพื่อเทดิทนูสถาบนั
พระมหากษตัริย์

ประชาชน 
จ านวน 100 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
แสดงออก
ถึงความ
จงรักภกัดี
ต่อสถาบนั
พระมหากษตั
ริย์

ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนั
พระมหากษตัริย์

ส านักปลัด

-78-



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) ที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 01

8 โครงการปอูงกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด

เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ
ในด้านการปอูงกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติด เช่น การ
อบรมใหค้วามรู้ สร้าง
ความเข้าใจ การ
บ าบดัฟื้นฟ ูการ
ส่งเสริมอาชีพผู้ผ่าน
การบ าบดัแล้ว ฯลฯ

จ านวน 100 คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100
 ของจ านวน
ผู้ติดยาเสพ
ติดลง

ประชาชนมี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

จ านวน 8  โครงการ 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
1.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

1 จัดหาวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ 
ส่ือการเรียนการสอน

เพื่อจัดหาส่ือการเรียนการ
สอนที่เปน็วสัดุ อุปกรณ์ 
ครุภณัฑ์ใช้ในการปฏบิติังาน

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กในต าบล

100,000 100,000 136,000 153,000 170,000 ร้อยละ 100 ที่มี
วสัดุอุปกรณ์
เพิ่มขึ้น

นักเรียนมีส่ือการ
เรียนการสอนที่
ครบถ้วน

กอง
การศึกษาฯ

2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ

เพื่อจัดใหม้ีการสอนวชิา
ภาษาอังกฤษใหน้ักเรียนใน
ต าบล

ร.ร.จ านวน 4 แหง่ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ที่
สามารถอ่านออก
เขียนได้

นักเรียนมีความรู้
ภาษาอังกฤษ 
สามารถพดู อ่าน 
เขียนได้

กอง
การศึกษาฯ

3 โครงการศึกษาดูงานของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
ของเด็กเล็ก

จ านวน 4 แหง่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ที่มี
เด็กมีความรู้
ทนัสมัย

เด็กเล็กมีความรู้
ใหม่ๆเพิ่มขึ้น

กอง
การศึกษาฯ

4 มอบทนุการศึกษา ส าหรับเด็ก
นักเรียน นักศึกษา และ
ผู้ด้อยโอกาส

เพื่อมอบทนุการศึกษาเด็ก 
เยาวชน ในต าบล

เด็กเยาวชนใน
ต าบลที่เรียนดี 
แต่ยากจน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ที่
เด็มีทนุในการ
เรียน

เด็กเยาวชน มี
การศึกษาที่สูงขึ้น

กอง
การศึกษาฯ

5 โครงการใหค้วามช่วยเหลือ เด็ก
นักเรียนด้านการศึกษา

เพื่อจัดหาชุด นักเรียน ส าหรับ
เด็กเล็กที่ยากไร้ใหก้ับศูนย์
พฒันาเด็กเล็กในต าบล

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กจ านวน 4 แหง่

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 60 ที่
เด็กนักเรียนมี
คุณภาพชีวติที่ดี
ขึ้น

เด็กนักเรียนมีความ
เปน็ระเบยีบ 
เรียบร้อย สวยงาม

กอง
การศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 
01
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
1.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 
01

6 อาหารเสริมนม ศพด. เพื่อจัดอาหารเสริม(นม) 
ส าหรับนักเรียนในศพด.

อาหารเสริมนม 
จ านวน 260 
วนัๆละ 7.37 
บาท/คน

0 0 153,296 172,458 191,620 ร้อยละ 80 ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กมี
อาหารส าหรับ
ถูกหลัก
โภชนาการ

เด็กเล็กมี
พลานามัยที่
สมบรูณ์ แข็งแรง

กอง
การศึกษาฯ

7 อาหารกลางวนั ศพด. เพื่อจัดหาอาหารกลางวนั ใน
ศพด.

จัดหาอาหาร
กลางวนั จ านวน 
245 วนัๆละ 20 
บาท /คน

0 0 392,000 441,000 490,000 ร้อยละ 80 ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กมี
อาหารส าหรับ
ถูกหลัก
โภชนาการ

เด็กเล็กมี
พลานามัยที่
สมบรูณ์ แข็งแรง

กอง
การศึกษาฯ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
1.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 
01

8 อุดหนุนอาหารกลางเด็กอนุบาล
และประถมศึกษา ร.ร.สพฐ.

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
ส าหรับอาหารกลางวนั

ค่าอาหารกลางวนั
เด็กอนุบาล-ป.6 
ในอัตราคนละ 20
 บาท/วนั/คน 
จ านวน 200 วนั
ใหก้ับ ร.ร.ใน
ต าบล

0 0 1,400,000 1,600,000 1,800,000 ร้อยละ 70 ที่
เด็กนักเรียนมี
คุณภาพชีวติที่ดี
ขึ้น

เด็กอนุบาลและ
ประถมศึกษาได้รับ
สารอาหารครบ 5 
หมู่

กอง
การศึกษาฯ

9 อุดหนุนอาหารเสริมนม (นม) 
เด็กอนุบาลและประถมศึกษา

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
ส าหรับอาหารเสริม (นม)

ค่าอาหารเสริมนม
เด็กอนุบาล - ป.6
 ในอัตราคนละ 
7บาท/คน 
จ านวน 260 วนั 
ใหก้ับ ร.ร.ใน
ต าบล

0 0 670,670 766,480 862,290 ร้อยละ 70 ที่
เด็กนักเรียนมี
คุณภาพชีวติที่ดี
ขึ้น

เด็กอนุบาลและ
ประถมศึกษามี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง

กอง
การศึกษาฯ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
1.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 
01

10 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อปรับปรุงต่อเติมศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก เช่น ฉาก
กั้นหอ้ง ติดต้ังหลังคาเหล็ก 
ติดต้ังมุ้งลวด เหล็กดัด ติดต้ัง
บานหน้าต่างรอบอาคาร วาง
ทอ่ระบายน้ าทิ้ง และอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและ
ต่อเติม เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็ก
เล็กได้มาตรฐาน

จ านวน 1 ศูนย์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 ที่
เด็กนักเรียนมี
คุณภาพชีวติที่ดี
ขึ้น

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ได้มาตรฐานและ
ระบบการเรียน 
การสอนมี
ประสิทธภิาพมาก
ยิ่งขึ้น

กอง
การศึกษาฯ

11 จัดซ้ือเคร่ืองเล่นเสริมพฒันาการ
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ต้องการใหเ้ด็กมีทกัษะ และ
พฒันาการที่ดีขึ้น

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ที่
เด็กนักเรียนมี
คุณภาพชีวติที่ดี
ขึ้น

เด็กมีพฒันาการ
และทกัษะที่ดี มี
คุณภาพ

กอง
การศึกษาฯ

12 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา เพื่อจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาประจ า
หมู่บา้น เช่น ฟตุซอล ตะกร้อ 
เน็ต ตาข่าย วอลเลย์ แปน้บาส

หมู่ที่ 1-8       20,000        20,000      20,000      20,000      20,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน
สุขภาพแข็งแรง

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง

ส านักงานปลัด
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
1.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 
01

13 จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกับหน่วยงานต่างๆ

เพื่อต้องการใหน้ักกีฬามีความ
สามัคคี และได้ออกก าลังกาย
 สุขภาพแข็งแรง

นักกีฬาต าบล
หลักแก้ว

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
นักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันมี
ความสามัคคี

มีค่าใช้จ่ายส าหรับ
นักกีฬา

กอง
การศึกษาฯ

14 โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ เพื่อจัดกิจกรรมวนัเด็ก
แหง่ชาติประจ าปี

จ านวนเด็กที่เข้า
ร่วมโครงการ 500
 คน

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ที่
เด็กมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

เด็กเยาวชนมี
ความคิด ชีวติที่ดีขึ้น

กอง
การศึกษาฯ

15 ประกันคุณภาพผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมการ
ประเมินฯ

บคุลากรในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละบคุลากร
ในศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

บคุลากรมี
ประสิทธภิาพใน
การปฏบิติังาน

กอง
การศึกษาฯ

16 กั้นหอ้งกระจกแบง่พื้นที่ภายใน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อแบง่พื้นที่ภายในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กอบต.หลักแก้ว

กั้นหอ้งกระจก
เพื่อแบง่พื้นที่
ภายในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

0 0 100,000 100,000 100,000 นักเรียนในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

นักเรียนมีความ
สะดวก

กอง
การศึกษาฯ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
1.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 
01

17 โครงการประเพณีสงกรานต์ เพื่อรักษาประเพณีวฒันธรรม
อันดีงามใหค้งอยู่ต่อไป

จ านวน 1 
โครงการ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนให้
ความส าญกับ
การรักษา
ประเพณี

ประชาชนมีสวน
ร่วมในการรักษา
ประเพณี
วฒันธรรมอันดีงาม

กอง
การศึกษาฯ

18 โครงการงานร าลึกวรีชนแขวง
เมืองวเิศษชัยชาญ

เพื่อเชิดชูเกียรติวรีชนแขวง
เมือง วเิศษไชยชาญ

จ านวน 1โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเชิดชู
เกียรติวรีชน

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเชิดชู
เกียรติวรีชน

กอง
การศึกษาฯ

19 โครงการประเพณีลอยกระทง เพื่อรักษาประเพณีวฒันธรรม
อันดีงามใหค้งอยู่ต่อไป

จ านวน 1โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนให้
ความส าญกับ
การรักษา
ประเพณี

ประชาชนมีสวน
ร่วมในการรักษา
ประเพณี
วฒันธรรมอันดีงาม

กอง
การศึกษาฯ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
1.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 
01

20 โครงการวนัธรรมสวนะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพทุธ
ศาสนา

จ านวน 1โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เยาวชน ให้
ความส าคัญกับ
พทุธศาสนา

ประชาชน เยาวชน
ใหค้วามส าคัญกับ
กิจกรรมทางพทุธ
ศาสนา

กองการศึกษา

21 โครงการวนัมาฆบชูาและวนั
เข้าพรรษา

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพทุธ
ศาสนา

จ านวน 1 
โครงการ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เยาวชน ให้
ความส าคัญกับ
พทุธศาสนา

ประชาชน เยาวชน
ใหค้วามส าคัญกับ
กิจกรรมทางพทุธ
ศาสนา

กอง
การศึกษาฯ

22 ค่าหนังสือเรียนส าหรับเด็ก เพื่อจ่ายค่าหนังสือเรียนใหก้ับ
เด็กนักเรียน อายุ 3-5 ป ี
จ านวน 200 บาท/คน/ปี

นักเรียน อายุ 
3-5ป ีในศพด.
อัตราคนละ 200
 บาท/คน/ปี

7,600 14,400 16,000 18,000 20,000 ร้อยละของ
นักเรียนใน ศพด.

นักเรียนได้รับ
ค่าใช้จ่ายเปน้ค่า
หนังสือเรียน

กอง
การศึกษาฯ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
1.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 
01

23 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนเด็กอายุ 3
 – 5 ป ีในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลหลัก
แก้ว

เพื่อจ่ายค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 ใหก้ับเด็กนักเรียน อายุ 3 ปี
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

นักเรียน อายุ 
3-5ป ีในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 
อัตราคนละ 300
 บาท/คน/ปี

7,600 21,600 24,000 27,000 30,000 ร้อยละของ
นักเรียนใน 
ศพด.ที่มีอายุ 3 -
5 ปไีด้รับค่า
เคร่ืองแบบ
นักเรียน

นักเรียนได้รับ
ค่าใช้จ่ายเปน็ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน

กอง
การศึกษาฯ

24 ค่าอุปกรณ์การเรียนเด็กอาย3ุ –
 5 ป ีในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลหลัก
แก้ว

เพื่อจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน 3
 – 5 ป ีในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล
หลักแก้ว

นักเรียน อายุ 
3-5ป ีในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 
อัตราคนละ 200
 บาท/คน/ปี

11,400 14,400 16,000 18,000 20,000 ร้อยละของ
นักเรียนใน 
ศพด.ที่มีอายุ 3 -
5 ปไีด้รับค่า
อุปกรณ์การ
เรียนของนักเรียน

นักเรียนได้รับ
ค่าใช้จ่ายเปน็ค่า
อุปกรณ์การเรียน
ของนักเรีย

กอง
การศึกษาฯ

25 ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียนเด็ก
อายุ 3 – 5 ป ีในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
หลักแก้ว

เพื่อจ่ายค่ากิจกรรมพฒันา
ผู้เรียน ใหก้ับเด็กนักเรียน อายุ
 3 ปใีนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

นักเรียน อายุ 
3-5ปใีนศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 
อัตราคนละ 430
 บาท/คน/ปี

16,340 30,960 34,400 38,700 43,000 ร้อยละของ
นักเรียนใน 
ศพด.ที่มีอายุ 3 -
5 ปไีด้รับค่า
กิจกรรมพฒันา
ผู้เรียน

นักเรียนได้รับ
ค่าใช้จ่ายเปน็ค่า
กิจกรรมพฒันา
ผู้เรียน

กอง
การศึกษาฯ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
1.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 
01

26 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ประเพณีวนัสาร์ทไทย

เพื่อรักษาประเพณีวนัสารท
ไทยใหค้งอยู่

จ านวน  1 
โครงการ

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ
ประชาชนให้
ความส าญกับ
การรักษา
ประเพณี

ประชาชนมีสวน
ร่วมในการรักษา
ประเพณี
วฒันธรรมอันดีงาม

กอง
การศึกษาฯ

27 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
ต าบลหลักแก้ว

เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาต าบล
หลักแก้ว หมู่ที่ 1-8

จ านวน 1 
โครงการ

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ
ประชาชนใน
ต าบลเกิดความ
รัก ความสามัคคี

หมู่บา้นมีความรัก
สามัคคีกัน

กอง
การศึกษาฯ

รวม 27  โครงการ 1,202,940 1,241,360 4,002,366 4,394,638 4,786,910
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาด้านสาธารณสุขและการอนามัย 
1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยของประชาชน

เพื่อจัดกิจกรรมด้าน
สุขภาพ เช่น การออก
ตรวจรักษา การออก
ก าลังกาย ฯลฯ

กลุ่มเปา้หมาย
จ านวน 100 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
มีสุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง

กองสาธารณสุข

2 โครงการติดต้ังตู้น้ าหยอดเหรียญ
ภายในต าบลหลักแก้ว

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
สะอาดส าหรับบริโภค

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลหลัก
แก้ว

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 
สุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง

ประชาชนมีน้ า
ด่ืมที่ถูก
สุขลักษณะ

กองสาธารณสุข

3 โครงการฉุกเฉินน าผู้ปว่ยไปรักษา เพื่อเปน็ค่าจ้างเหมาน า
ผู้ปว่ยไปรักษาใน
สถานพยาบาล

ผู้ปว่ยต าบลหลัก
แก้ว

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 100
 สามารถน า
ผู้ปว่ยส่ง รพ.
ได้ทนัทว่งที

ประชาชนมี
คุณภาพชีวติที่ดี

กองสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

   ผ 01
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาด้านสาธารณสุขและการอนามัย 
1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

   ผ 01

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์
รวม

เพื่อต้องการส่งเสริม
สุขภาพประชาชน

ประชาชน 
จ านวน 100 คน

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง

ประชาชนมี
คุณภาพชีวติที่ดี

กองสาธารณสุข

5 โครงการส่งบคุลากรเข้ารับการ
อบรมและพฒันาศักยภาพหน่วย
กู้ชีพกู้ภยั

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในส่ง
บคุลากรเข้ารับการอบรม
 พฒันาศักยภาพและการ
อบรมบคุลากรหน่วยกู้ชีพ
กู้ภยั

บคุลากรหน่วยกู้
ชีพกู้ภยั

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 
บคุลากรมี
ประสิทธภิาพ

ประชาชนมี
คุณภาพชีวติที่ดี

กองสาธารณสุข
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาด้านสาธารณสุขและการอนามัย 
1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

   ผ 01

6 โครงการปอ้งกันและระงับโรค
ระบาดของโรคติดต่อ

เพื่อปอ้งกันและระงับโรค
ระบาดของโรคติดต่อ เช่น
 โรคไข้เลือดออก โรค
ไข้หวดันก โรคพษิสุนัขบา้
 โรคไข้หวดัใหญ่ เชื้อไวรัส
 โรคมือเทา้ปาก โรคฉี่หนู 
เปน็ต้น

ทกุครัวเรือนใน
ต าบลหลักแก้ว

100,000 100,000 100,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100
 ของ
ครัวเรือน ที่
มีความ
ปลอดภยัต่อ
โรค

ประชาชนมี
คุณภาพชีวติที่ดี

กองสาธารณสุข
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาด้านสาธารณสุขและการอนามัย 
1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

   ผ 01

7 โครงการพน่หมอกควนัปอ้งกัน
ไข้เลือดออก ภายในหมู่บา้น หมู่ที่
 1-8

เพื่อปอ้งกันโรค
ไข้เลือดออกใหป้ระชาชน
ในต าบลหลักแก้ว

ทกุครัวเรือนใน
ต าบลหลักแก้ว

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100
 ของ
ครัวเรือน ที่
มีความ
ปลอดภยัต่อ
โรค

ประชาชนมี
คุณภาพชีวติที่ดี

กองสาธารณสุข

8 โครงการค้นหาผู้ปว่ย 
โรคเบาหวานและความดันโลหติสูง

เพื่อค้นหาผู้ปว่ย
โรคเบาหวานและความ
ดันฯ

ทกุครัวเรือนใน
ต าบลหลักแก้ว

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100
 ของผู้ปว่ย
มีอัตรลดลง

ประชาชนมี
คุณภาพชีวติที่ดี

กองสาธารณสุข

9 โครงการค้นหาเซลล์มะเร็งปาก
มดลูก

เพื่อตรวจค้นหา
เซลล์มะเร็งปากมดลูก

สตรีกลุ่มเส่ียงใน
ต าบลหลักแก้ว

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100
 ของผู้ปว่ย
มีอัตรลดลง

ประชาชนมี
คุณภาพชีวติที่ดี

กองสาธารณสุข
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาด้านสาธารณสุขและการอนามัย 
1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

   ผ 01

10 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ
และการก าจัดขยะอย่างถูกวธิี

เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์
การคัดแยกขยะและ
ก าจัดขยะน ากลับมาใช้ใหม่

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม จ านวน
 80 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100
 ของ คร.ที่
ก าจัดขยะ
ถูก
สุขลักษณะ

ประชาชนรู้จัก
คัดแยกขยะที่
น ากลับมาใช้ได้
อีก

กองสาธารณสุขฯ

11 จัดซ้ือถังขยะ หมู่ที่ 1-8 เพื่อต้องการจัดซ้ือถังขยะ
ส าหรับทิ้งขยะที่ไม่ต้องการ

ถังขยะพลาสติด 
ขนาดบรรจุ 200 
ลิตร มีฝาปดิ 
แบบมีล้อเล่ือน 
จ านวน 20 ใบ

170,000 170,000 100,000 100,000 65,000 ร้อยละ 80 
มีถังส าหรับ
ทิ้งขยะ

มีการก าจัดขยะ
ที่ถูกสุขลักษณะ
และมีความ
สะอาดเรียบร้อย

กองสาธารณสุขฯ

12 โครงการสวสัดิการสังคมจากขยะ
รีไซเคิล

เพื่อต้องการใช้ประโยชน์
ของขยะมารีไซเคิล

จ านวน 1 
โครงการ

28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 ร้อยละ 100
 อัตราของ
ขยะลดลง

ได้ประโยชน์
จากขยะรีไซเคิล

กองสาธารณสุขฯ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาด้านสาธารณสุขและการอนามัย 
1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

   ผ 01

13 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ เพื่อต้องการใช้ประโยชน์
จากขยะมูลฝอย

จ านวน 1 
โครงการ

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 100
 มีการคัด
แยกขยะ
อย่างถูกวธิี

ได้รับประโยชน์
จากขยะมูลฝอย

กองสาธารณสุขฯ

14 จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ เพื่อต้องการใช้จ่าย
เกี่ยวกับขยะมูลฝอย

ต าบลหลักแก้ว 300,000      300,000      300,000      300,000 300,000 รัอยละ 100
 มีการ
จัดเก็บขยะ

ขยะมูลฝอยมี
การเก็บขยะ
ภายในหมู่บา้น

กองสาธารณสุขฯ

15 โครงการส่งบคุลากรเข้ารับการ
อบรมและพฒันาศักยภาพหน่วย
กู้ชีพกู้ภยั

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในส่ง
บคุลากรเข้ารับการอบรม
 พฒันาศักยภาพและการ
อบรมบคุลากรหน่วยกู้ชีพ
กู้ภยั

บคุลากรหน่วยกู้
ชีพกู้ภยั

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 
บคุลากรมี
ประสิทธภิาพ

ประชาชนมี
คุณภาพชีวติที่ดี

กองสาธารณสุข
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาด้านสาธารณสุขและการอนามัย 
1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

   ผ 01

16 โครงการจัดต้ังหน่วยกู้ชีพกู้ภยั
หนึ่งต าบลหนึ่งทมีกู้ชีพกู้ภยั

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานจัดต้ังศูนย์กู้ชีพ
 กู้ภยั ต าบลหลักแก้ว

จ านวน 1 ศูนย์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 
รวด เร็ว

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
ในเหตุการณ์
ต่างๆ

กองสาธารณสุขฯ

17 โครงการรณรงค์และปอ้งกันโรค
ไข้เลือดออก

เพื่อปอ้งกันการแพร่
ระบาดของไข้หวดันก

รณรงค์ปอ้งกัน
ใหค้วามรู้แก่
ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลหลัก
แก้ว

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
การแพร่
ระบาดของ
โรคลดลง

สามารถควบคุม
การแพร่ระบาด
ของโรคไข้หวดั
นก

กองสาธารณสุขฯ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาด้านสาธารณสุขและการอนามัย 
1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

   ผ 01

18 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบยีนสัตว์

เพื่อส ารวจข้อมูล จ านวน
สัตว ์ปลีะ 2 คร้ัง และขึ้น
ทะเบยีนสัตว์

สุนัข-แมว ที่อยู่
ในพื้นที่ต าบล
หลักแก้ว

12,480 12,780 12,780 ส ารวจ
ข้อมูลสัตว์
และขึ้น
ทะเบยีน

สามารถรู้
จ านวน
ประชากรสุนัข-
แมว ทั้งที่มี
เจ้าของและไม่มี
เจ้าของ

กองสาธารณสุขฯ

19 โครงการบริหารจัดการระบบ
แพทย์ฉุกเฉินทอ้งถิ่นตาม
หลักเกณฑ์ใหอ้งค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นเปน็ผู้ด าเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินในระดับทอ้งถิ่น พ.ศ.2560

เพื่อดูแลประชาชนที่
เจ็บปว่ยฉุกเฉินได้รับ
บริการระบบแพทย์ฉุกเฉิน

ประชาชนต าบล
หลักแก้วได้รับ
บริการอย่างทั่วถึง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนของผู้
ได้รับการ
ดูแลกรณี
ฉุกเฉิน

สามารถ
ช่วยเหลือชีวติผู้
เจ็บปว่ยกรณี
ฉุกเฉิน

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาด้านสาธารณสุขและการอนามัย 
1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

   ผ 01

20 เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง 
หมู่ที่ 5

เพื่อต้องการใหป้ระชาชน
มีสุขภาพ พลานามัยที่
แข็งแรง

เคร่ืองบริการไหล่
   -หน้าอกคู่แบบ
ดันและแบบดึง
,เคร่ืองบริหาร
ไหล่และขา
,เคร่ืองลูกตุ้ม
แกวง่ตัว

101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 จ านวนของ
ผู้ที่ได้รับ
ความพงึ
พอใจในด้าน
สุขภาพ

ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง สมบรูณ์

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

21 โครงการการก าจัดขยะมูลฝอย 
ส่ิงปฏกิูล และน้ าเสีย

เพื่อควบคุมและก าจัด
ภาวะมลพษิที่มีผลต่อ
สุขภาพอนามัย สวสัดิภาพ
 และคุณภาพชีวติของ
ประชาชน

จ านวน 100 คน      100,000 100,000 100,000 100,000        10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ

ประชาชนได้รับ
การก าจัดภาวะ
มลพษิที่มีผลต่อ
สุขภาพ

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาด้านสาธารณสุขและการอนามัย 
1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

   ผ 01

22 โครงการรักษาความสะอาดและ
ความเปน็ระเบยีบเรียบร้อยใน
พื้นที่

เพื่อต้องการจัดบริการ
หรือปรับปรุงหอ้งสุขา
สาธารณะในแหล่ง
ทอ่งเที่ยว

จ านวน 50 คน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ

หอ้งสุขาสา
ธารณสะอาด 
เปน็ระเบยีบ

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

23 โครงการรณรงค์และปอ้งกัน
เกี่ยวกับแหล่งเพาะพนัธ ์ลูกน้ า 
ยุงลาย ก าจัดหนู และพาหะน าโรค

เพื่อไม่ใหม้ีผู้ปว่ยด้วยโรค
ไข้เลือดออกในหมู่บา้น/
ชุมชน

หมู่บา้น/ชุมชนใน
เขตองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหลักแก้ว

     100,000 100,000 100,000 100,000        10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ไม่ใหม้ีผู้ปว่ย
ด้วยโรค
ไข้เลือดออกใน
หมู่บา้น/ชุมชน

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

24 โครงการรณรงค์ปอ้งกันโรคพษิ
สุนัขบา้

เพื่อไม่ใหม้ีสุนัขที่ได้รับ
เชื้อพษิสุนัขบา้ และ
ปลอดผู้รับเชื้อ

หมู่บา้น/ชุมชนใน
เขตองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหลักแก้ว

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ไมใหม้ีสุนัขที่
ได้รับเชื้อพษิ
สุนัขบา้และ
ปลอดผู้รับเชื้อ

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รวม จ านวน 24  โครงการ 1,451,000   1,451,000 1,393,480 1,303,780 1,088,780   
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 5  ด้านการพฒันาส่งเสริมสนับสนุนการก าจัดขยะส่ิงปฏกิูล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565 (บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

1 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน "จังหวดัสะอาด" จังหวดั
อ่างทอง ระดับองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น และระดับหมู่บา้น     
 1.1 ลดปริมาณขยะมูลฝอย
หมู่บา้น/ชุมชนที่เข้าสู่ระบบการ
ก าจัดที่ปลายทางใหไ้ด้ร้อยละ 5 %

1.ลดการใช้ขยะของหมู่บา้น/
ชุมชนแต่ละวนั      2.ลด
ปริมาณขยะในการเข้าสู่
ระบบก าจัดที่ปลายทาง      
 3.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในหมู่บา้น/
ชุมชนในการก าจัดขยะ

ส่วนราชการ
,สถานศึกษา 
ศาสนาสถาน, 
ภาคเอกชน, 
สถาน
ประกอบการ 
หมู่บา้น/ชุมชนใน
เขตอบต.หลักแก้ว

      200,000 200,000 200,000 200,000     200,000 จ านวนของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ต าบลหลักแก้ว
เปน็เมืองน่าอยู่

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 01
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 5  ด้านการพฒันาส่งเสริมสนับสนุนการก าจัดขยะส่ิงปฏกิูล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565 (บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 01

1.2 ส่วนาราชการ สถานศึกษา 
ศาสนสถาน ภาคเอกชน และ
สถานประกอบการ จัดโครงการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการ
น าขยะไปใช้ประโยชน์

เพื่อใหเ้กิดการบรูณาการ
ระหวา่งรัฐ ประชาชน และ
เอกชน ในการตระหนักถึง
ปญัหาขยะล้นเมือง เพื่อลด
ปริมาณการเพิ่มขยะใน
สถานที่ราชการ                
   หมู่บา้นชุมชน และพื้นที่
สาธารณะ ใหเ้กิดการน าขยะ
รีไซเคิลมาใช้ใหม่              
2.เพื่อสนับสนุนใหป้ระชาชน
เกิดรายได้ในครัวเรือนเพื่อ
ขึ้นจากการคัดแยกขยะ       
 3.ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ี
การจัดการระบบการคัดแยก
ขยะ และรีไซเคิล

ร้อยละ ๑๐๐ จ านวนของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ปญัหาด้านขยะ
ลดน้อยลง

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 5  ด้านการพฒันาส่งเสริมสนับสนุนการก าจัดขยะส่ิงปฏกิูล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565 (บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 01

1.3 โครงการหมู่บา้น/ชุมชน
ต้นแบบ การลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอย

1.สร้างต้นแบบหมู/่บา้น
ชุมชนในการลดและคัดแยก
ขยะเพื่อเปน็ตัวอย่างใหก้ับ
หมู่บา้น ชุมชน     2.เพื่อ
สร้างแรงจูงใจใหก้ับหมู่บา้น/
ชุมชนในการลดและคัดแยก

หมู่บา้น/ชุมชน 
ร้อยละ 40

จ านวนของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

1.4 จัดต้ัง"จุดรวมขยะอันตราย" 1.สร้างจิตส านึกในการรักษา
สุขภาพแวดล้อมในหมู่บา้น
ชุมชน                          
2.ลดความเส่ียงการเกิดโรคที่
เกิดขยะอันตราย เช่น โรค
ทางเดินหายใจ โรคผิวหนังฯ

หมู่บา้นชุมชน 
ต าบลหลักแก้ว 
ร้อยละ 100

จ านวนของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 5  ด้านการพฒันาส่งเสริมสนับสนุนการก าจัดขยะส่ิงปฏกิูล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565 (บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 01

1.5 โครงการก าจัดกาก
อุตสาหกรรมที่เปน็อันตรายและ
มูลฝอยติดเชื้อ ได้รับการก าจัด
อย่างถูกต้อง ตามหลักวชิาการ

1.ลดความเส่ียงการเกิดโรคที่
เกิดจากขยะอันตราย เช่น 
โรคทางเดินหายใจ ผิวหนัง2.
ลดการกระจายของเชื้อโรค
และการแพร่กระจายของ
สารเคมี                    3.
ปอ้งกันการร่ัวของกาก
อุตสาหกรรม

สถานพยาบาล
โรงงาน
อุตสาหกรรม/
หมู่บา้น ร้อยละ 
100

จ านวนของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ลดปริมาณขยะ
อันตราย

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

2 โครงการตามแผนปฏบิติัการ 
"ประเทศไทยไร้ขยะ" ตามแนวทาง
ประชารัฐ การคัดแยกขยะภายใต้
หลัก 3 RS

เพื่อลดปริมาณจ านวนขยะ
ในหมู่บา้น

ประชาชนในหมู่ที่
 1-8

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนของ
ขยะที่ลดลง

มีปริมาณขยะที่
ลดลง สะอาด 
น่าอยู่

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 5  ด้านการพฒันาส่งเสริมสนับสนุนการก าจัดขยะส่ิงปฏกิูล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565 (บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 01

3 โครงการอนุรักษ ์ฟื้นฟ ูและใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

เพื่อต้องการใหเ้กษตรกรมี
ปุ๋ยชีวภาพใช้ในราคาถูก

เกษตรกร จ านวน
 30 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของครัวเรือนที่
มีความรู้ด้าน
การเกษตร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
คุณภาพชีวติที่ดี

สาธารณสุขฯ

4 จัดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ฯ เพื่อจัดสร้างสวนหย่อมใหม้ี
ความสวยงาม เหมาะสม 
และสมพระเกียรติ

กวา้ง 29 x 29 
เมตร

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ที่มี
ความร่มร่ืน
สวยงาม

ประชาชนมี
สถานที่พกัผ่อน 
เดินออกก าลัง
กาย และสวยงาม

ส านักปลัด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 5  ด้านการพฒันาส่งเสริมสนับสนุนการก าจัดขยะส่ิงปฏกิูล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565 (บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 01

5 โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูล
ฝอย ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหลักแก้ว

เพื่อปลูกจิตส านึกในการลด
ปริมาณขยะในหมู่บา้น/ชุมชน

หมู่บา้น/ชุมชนใน
เขตองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหลักแก้ว

      150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนหมู่บา้น
ที่เข้าร่วม
โครงการ

หมู่บา้น/ชุมชน
มีจิตส านึกใน
การลดปริมาณ
ขยะ

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

จ านวน 5 โครงการ 680,000 680,000 680,000 680,000     680,000
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ
1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

1 โครงการหมู่บา้น/ชุมชนน่าอยู่ 
หน้าบา้นน่ามอง

เพื่อใหป้ระชาชน
ตระหนักถึงการพฒันาหมุ่
บา้น/ชุมชนใหเ้ปน็
ระเบยีบอย่างยั่งยืน

หมู่บา้น/ชุมชนใน
เขตองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหลักแก้ว

     100,000 100,000 100,000 100,000      100,001 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชน
ตระหนักถึงการ
พฒันาหมู่บา้น/
ชุมชนใหเ้ปน็
ระเบยีบอย่าง
ยั่งยืน

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการสุขภาพดี วถิีหมู่บา้น/
ชุมชน

เพื่อใหป้ระชาชนมีโอกาส
เข้าถึงสุขภาพอย่างยั่งยืน

หมู่บา้น/ชุมชนใน
เขตองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหลักแก้ว

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนได้รับ
โอกาสด้าน
สุขภาพ

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

จ านวน 2  โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

   ผ 01
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข

ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565 (บาท) (kpi) รับผิดชอบ

1 เพิ่มดวงไฟแสงสวา่งทางจากวดั
คลองพลู -บา้นนางบญุธรรม พนัธดี์

เพื่อต้องการใหม้ีไฟ
ส่องสวา่ง และ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ ต้ังเสา
พาดสาย มีระยะทางประมาณ 800 

เมตร

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ประชาชน
ได้รับแสงสวา่ง
เดินทาง
ปลอดภยั

กองช่าง

2 ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที่ 1-8 เพื่อต้องการให้
ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง

ท าการปกัเสาพาดสายพร้อมหม้อ
แปลง เสาจ านวน 67 ต้น

800,000    800,000    800,000    800,000    800,000    ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ประชาชน
ได้รับแสงสวา่ง
เดินทาง
ปลอดภยั

กองช่าง

3 ขยายเขตไฟฟา้ ด้วยระบบโซล่า
เซลล์ หรือติดต้ังหม้อแปลง 
เคร่ืองวดัและอุปกรณ์ไฟฟา้ และ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง หมู่ที่ 1-8

เพื่อต้องการให้
ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง

ท าการปกัเสาพาดสายพร้อมหม้อ
แปลง เสาจ านวน 67 ต้น

250,000    250,000    250,000    250,000    250,000    ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ประชาชน
ได้รับแสงสวา่ง
เดินทาง
ปลอดภยั

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาด
วา่จะได้รับ

   ผ 01
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข

ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565 (บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาด
วา่จะได้รับ

   ผ 01

4 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ จาก
ศาลาประชาคม - ประตูระบายน้ า 
หมู่ที่ 1 ด้วยระบบโซล่าเซลล์  หรือ
ติดติดต้ังหม้อแปลง เคร่ืองวดัและ
อุปกรณ์ไฟฟา้ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เพื่อต้องการให้
ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง

ท าการปกัเสาพาดสาย พร้อมหม้อ
แปลงไฟฟา้ ระยะทาง 2,500 เมตร 
เสา จ านวน 62 ต้น และติดต้ังโคม
ไฟสาธารณะ แบบโซล่าเซลล์

744,000 744,000 744,000 744,000 744,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ประชาชนมี
ความปลอภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

5 ไฟทางสาธารณะบริเวณบา้นนาย
ณรงค์  แพทอง   หมู่ที่ 1

เพื่อต้องการให้
ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง

ชุดโคมไฟทางเด่ียวพร้อมอุปกรณ์ 
ชุดละ 1,000 บาท

2,000 2,000        2,000        2,000        2,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ

ประชาชนมี
ความปลอภยั
ในชีวติและ

กองช่าง

6 ติดต้ังดวงไฟส่องสวา่ง ด้วยระบบโซ
ล่าเซลล์ ต้ังแต่หมู่ที่ 1 ถึงเขตติดต่อ
 หมู่ที่ 6 หรือติดต้ังหม้อแปลง 
เคร่ืองวดัและอุปกรณ์ไฟฟา้ และ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เพื่อต้องการให้
ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง

ระยะทาง 2,500 เมตร 500,000 500,000     500,000     500,000     500,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ประชาชนมี
ความปลอภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

-115-



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข

ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565 (บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาด
วา่จะได้รับ

   ผ 01

7 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะบริเวณ
บา้นนายจรูญ หมู่ที่ 2 ด้วยระบบโซ
ล่าเซลล์ หรือติดต้ังหม้อแปลง 
เคร่ืองวดัและอุปกรณ์ไฟฟา้ และ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เพื่อต้องการให้
ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง

ท าการปกัเสาพาดสายพร้อมติดต้ัง
หม้อแปลงไฟฟา้ ระยะทาง 300 
เมตร เสาจ านวน 7 ต้น พร้อมติดต้ัง
โคมไฟสาธารณะ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ประชาชนมี
ความปลอภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

8 ขยายเขตไฟฟา้สายกลุ่มบา้นนาง
ทพิย์สุคนธ ์ แย้มเกษม หมู่ที่ 2 ด้วย
ระบบโซล่าเซลล์ หรือติดต้ังหม้อ
แปลง เคร่ืองวดัและอุปกรณ์ไฟฟา้ 
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เพื่อต้องการให้
ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง

ปกัเสาพาดสาย ระยะทาง 400 เมตร
 เสาไฟ จ านวน 10 ต้น พร้อมไฟ
สาธารณะริมทาง 5 จุด

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ประชาชนมี
ความปลอภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

9 ขยายไฟฟา้สาธารณะจากบา้นนาง
ส าเนา  มหาวงั ถึงบา้นนายส าเริง  
ศึกษา หมู่ที่ 2 ด้วยระบบโซล่าเซลล์ 
 ติดต้ังหม้อแปลง เคร่ืองวดัและ
อุปกรณ์ไฟฟา้ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เพื่อต้องการให้
ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง

ท าการปกัเสาพาดสายพร้อมติดต้ัง
หม้อแปลงไฟฟา้ ระยะทาง 200 
เมตร เสาจ านวน 5 ต้น พร้อมติดต้ัง
โคมไฟฟา้สาธารณะ

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ประชาชนมี
ความปลอภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

-116-



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข

ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565 (บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาด
วา่จะได้รับ

   ผ 01

10 ติดต้ังไฟฟา้สาธารณะสายคลองมณี
 จากบริเวณหน้าวดั-บา้นนายบรรจง
 หมูที่ 3ด้วยระบบโซล่าเซลล์ หรือ
ติดต้ังหม้อแปลง เคร่ืองวดัและ
อุปกรณ์ไฟฟา้ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เพื่อต้องการให้
ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง

ท าการปกัเสาพาดสายพร้อมติดต้ัง
หม้อแปลงไฟฟา้ ระยะทาง250 เมตร
 เสาจ านวน 6 ต้น พร้อมติดต้ังโคม
ไฟสาธารณะแบบโซล่าเซลล์

72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ประชาชนมี
ความปลอภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

11 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ วดัใหม่
ทางข้ามบา้นคลองคต หมู่ที่ 3 แบบ
โซล่าเซลล์ หรือติดต้ังหม้อแปลง 
เคร่ืองวดัและอุปกรณ์ไฟฟา้ และ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เพื่อต้องการให้
ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง

ท าการปกัเสาพาดสายพร้อมติดต้ัง
หม้อแปลงไฟฟา้ระยะทาง 1,000 
เมตร เสา จ านวน 25 ต้น พร้อม
ติดต้ังโคมไฟฟา้สาธารณะ แบบโซล่า
เซลล์

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ประชาชนมี
ความปลอภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

12 ขยายระบบไฟฟา้สาธารณะจาก
สะพานวดัคลองส าโรง  หมู่ที่ 4 
ด้วยระบบโซล่าเซลล์   ทางเข้าบา้น
 นายนะเรศ  อังกีรัตน์ หรือติดต้ัง
หม้อแปลง เคร่ืองวดัและอุปกรณ์
ไฟฟา้ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เพื่อต้องการให้
ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง

ท าการปกัเสาพาดสายพร้อมติดต้ัง
หม้อแปลงไฟฟา้ ระยะทาง 1,200 
เมตร เสาจ านวน 30 ต้น พร้อมติดต้ัง
โคมไฟฟส้าธารณะ

    360,000     360,000     360,000     360,000     360,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ประชาชนมี
ความปลอภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

-117-



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข

ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565 (บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาด
วา่จะได้รับ

   ผ 01

13 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะจาก
สะพานปนูหนองหล่ม เขตติดต่อ
ลานช้าง(บริเวณหน้าบา้นนางน้ าวุน้ 
 ผาสุกโก) หมู่ที่ 4 ด้วยระบบหรือ
ติดต้ังหม้อแปลง เคร่ืองวดัและ
อุปกรณ์ไฟฟา้ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เพื่อต้องการให้
ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง

ท าการปกัเสาพาดสายพร้อมติดต้ัง
หม้อแปลงไฟฟา้ ระยะทาง 1,500 
เมตร เสาจ านวน 77 ต้น พร้อมติดต้ัง
โคมไฟฟส้าธารณะ

444,000 444,000 444,000 444,000 444,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ประชาชนมี
ความปลอภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

14 ขยายเขตไฟฟา้จากบา้นนางยุพนิ  -
 ทางโค้ง บา้นนางโสภา หมู่ที่ 4

เพื่อต้องการให้
ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง

มีการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ แล้ว
ใหด้ าเนินการติดต้ังโคมไฟสาธารณะ
 จ านวน 2 ชุด

       3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ประชาชนมี
ความปลอภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

15 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะซอยหนอง
ผักชี ด้วยระบบโซล่าเซลล์ หรือ
ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟา้ และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง หมู่ที่ 4

เพื่อต้องการให้
ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง

ท าการปกัเสาพาดสายพร้อมติดต้ัง
ไฟฟา้ระยะทาง 800 เมตร เสา
จ านวน 20 ต้น พร้อมติดต้ังโคม
ไฟฟา้สาธารณะ

    240,000 240,000     240,000 240,000 240,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ประชาชนมี
ความปลอภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

-118-



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข

ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565 (บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาด
วา่จะได้รับ

   ผ 01

16 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 4 
ด้วยระบบโซล่าเซลล์ หรือติดต้ัง
หม้อแปลง เคร่ืองวดัและอุปกรณ์
ไฟฟา้ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เพื่อต้องการให้
ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง

ท าการปกัเสาพาดสายพร้อมติดต้ัง
ไฟฟา้ ระยะทาง 500 เมตร เสา
จ านวน 12 ต้น พร้อมติดต้ังโคม
ไฟฟา้สาธารณะ

144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ประชาชนมี
ความปลอภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

17 ขยายเขตไฟฟา้ทางสาธารณะและ
ซ่อมแซมของเดิมสายคลองส าโรง-
โพธิม์่วงพนัธ ์ด้วยระบบโซล่าเซลล์ 
(ในเขต หมู่ที่ 5) หรือติดต้ังหม้อ
แปลง เคร่ืองวดัและอุปกรณ์ไฟฟา้ 
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เพื่อต้องการให้
ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง

ท าการปกัเสาสายพร้อมติดต้ังหม้อ
แปลงไฟฟา้ระยะทาง 1,500 เมตร 
เสา จ านวน 37 ต้น พร้อมติดต้ังโคม
ไฟฟา้สาธารณะ แบบโซล่าเซลล์

444,000 444,000 444,000 444,000 444,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ประชาชนมี
ความปลอภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

18 ขยายเขตไฟฟา้ ม.6 (จากบา้นนาย
มณเฑียร - นางน้ าวล  บญุโชค) 
ด้วยระบบโซล่าเซลล์ หรือติดต้ัง
หม้อแปลง เคร่ืองวดัและอุปกรณ์
ไฟฟา้ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เพื่อต้องการให้
ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง

ท าการปกัเสาพาดสาย พร้อมติดต้ัง
ไฟทางสาธารณะ ยาวประมาณ 100 
เมตร

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ประชาชนมี
ความปลอภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

-119-



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข

ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565 (บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาด
วา่จะได้รับ

   ผ 01

19 ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที่ 6จากบา้นนาง
ไข่  โพธิศ์รี ถึงบา้นนายวรัิตน์ ช้าง
เชื้อ ด้วยระบบโซล่าเซลล์ หรือ
ติดต้ังหม้อแปลง เคร่ืองวดัและ
อุปกรณ์ไฟฟา้ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เพื่อต้องการให้
ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง

ท าการปกัเสาสายพร้อมติดต้ังหม้อ
แปลงไฟฟา้ ระยะทาง 400 เมตร 
เสาจ านวน 10 ต้น พร้อมติดต้ังโคม
ไฟฟา้สาธารณะ

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ประชาชนมี
ความปลอภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

20 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะบา้นนาย
ธงชัย  สวนตะโก - บา้นนายวนัชัย  
แจ่มฟา้  ด้วยระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่
 6 ติดต้ังหม้อแปลง เคร่ืองวดัและ
อุปกรณ์ไฟฟา้ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เพื่อต้องการให้
ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ประชาชนมี
ความปลอภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

21 ขยายเขตไฟฟา้เข้าประปาหมู่บา้น 
พร้อมหม้อแปลงไฟฟา้ ด้วยระบบ
โซล่าเซลล์  หรือติดต้ังหม้อแปลง 
เคร่ืองวดัและอุปกรณ์ไฟฟา้ และ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เพื่อต้องการให้
ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง

ปกัเสาพาดสายพร้อมติดต้ังหม้อ
แปลงไฟฟา้ก าลังส่ง สูง 1 ชุด 
ระยะทาง 100 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ประชาชนมี
ความปลอภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

-120-



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข

ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565 (บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาด
วา่จะได้รับ

   ผ 01

22 ขอไฟทางจากสะพานปนู -ถึงวดั
หลักแก้ว ด้วยระบบโซล่าเซลล์  
หรือติดต้ังหม้อแปลง เคร่ืองวดัและ
อุปกรณ์ไฟฟา้ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
หมู่ที่ 7

เพื่อต้องการให้
ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง

หมู่ที่ 7 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ประชาชนมี
ความปลอภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

23 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะจากบา้น
นางสุชาดา ขาวศิริ ถึงหน้าบา้นนาย
ทองใบ  ลายประหยัด หมู่ที่ 7 ด้วย
ระบบโซล่าเซลล์  ติดต้ังหม้อแปลง 
เคร่ืองวดัและอุปกรณ์ไฟฟา้ และ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เพื่อต้องการให้
ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง

ปกัเสาพาดาสายพร้อมติดต้ังโคมไฟ
ทางสาธารณะ ระยะทางยาว 300 
เมตร

84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ประชาชนมี
ความปลอภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

-121-



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข

ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565 (บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาด
วา่จะได้รับ

   ผ 01

24 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ จาก
สะพานบา้นครูเมี้ยน - บา้นนางสาว
จรินทร์ หมู่ที่ 7 ด้วยระบบโซล่า
เซลล์  หรือติดต้ังหม้อแปลงไฟฟา้ 
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ติดต้ังหม้อ
แปลง เคร่ืองวดัและอุปกรณ์ไฟฟา้ 
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เพื่อต้องการให้
ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง

ท าการปกัเสาพาดสายพร้อมติดต้ัง
หม้อแปลงไฟฟา้ ระยะทาง 1,500 
เมตร

456,000 456,000 456,000 456,000 456,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ประชาชนมี
ความปลอภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

25 ขอไฟทางจากชายคลอง - ถึงบา้น
นายถั่ว  เอกสมบติั หมู่ที่ 7 ด้วย
ระบบโซล่าเซลล์  หรือติดต้ังหม้อ
แปลง เคร่ืองวดัและอุปกรณ์ไฟฟา้ 
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เพื่อต้องการให้
ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ ความยาว 
100 เมตร

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ประชาชนมี
ความปลอภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

-122-



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข

ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565 (บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาด
วา่จะได้รับ

   ผ 01

26 ขยายเขตไฟฟา้จากบา้นนางพเยาว ์
 - ประปาหมู่บา้น พร้อมหม้อแปลง
ด้วยระบบโซล่าเซลล์ หรือติดต้ัง
หม้อแปลง เคร่ืองวดัและอุปกรณ์
ไฟฟา้ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   หมู่ที่ 8

เพื่อต้องการให้
ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง

ปกัเสาพาดสายพร้อมติดต้ังหม้อ
แปลงไฟฟา้ระยะทาง 200 เมตร เสา
จ านวน 5 ต้น พร้อมติดต้ังโคมไฟฟา้
และหม้อแปลงไฟฟา้ ระบบประหา 1
 จุด

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ประชาชนมี
ความปลอภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

27 ขยายเขตไฟฟา้ จากลาน คสล.
เอนกประสงค์ถึงบา้นนายอภบิาล 
ปญุนา  หมู่ที่ 8 ด้วยระบบโซล่า
เซลล์ หรือติดต้ังหม้อแปลง 
เคร่ืองวดัและอุปกรณ์ไฟฟา้ และ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เพื่อต้องการให้
ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง

หมู่ที่ 8 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ประชาชนมี
ความปลอภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

-123-



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข

ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565 (บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาด
วา่จะได้รับ

   ผ 01

28 ขยายเขตไฟฟา้ จ านวน 2 จุด  จาก
บา้นนายทว ีพงษดี์ ถึงบา้นนายเผด็จ
  พงษดี์ หมู่ที่ 8 ด้วยระบบโซล่า
เซลล์ หรือติดต้ังหม้อแปลง 
เคร่ืองวดัและอุปกรณ์ไฟฟา้ และ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เพื่อต้องการให้
ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง

ท าการปกัเสาพาดสายพร้อมติดต้ัง
หม้อแปลงไฟฟา้ ระยะทาง 120 
เมตร เสาจ านวน 3 ต้น พร้อมติดต้ัง
โคมไฟฟา้สาธารณะ

36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ประชาชนมี
ความปลอภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

29 ซ่อมแซมไฟฟา้สาธารณะริมทาง 
ด้วยระบบโซล่าเซลล์  หรือติดต้ัง
หม้อแปลง เคร่ืองวดัและอุปกรณ์
ไฟฟา้ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หมู่ที่ 1-8

เพื่อต้องการให้
ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ในพื้นที่ต าบลหลักแก้ว 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ประชาชนมี
ความปลอภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

30 ติดต้ังปา้ยสัญญาณไฟกระพริบทาง
แยกภายในต าบลหลักแก้ว

เพื่อปอ้งกันชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน

จ านวน 8 จุด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

-124-



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข

ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565 (บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาด
วา่จะได้รับ

   ผ 01

31 ติดต้ังสปอร์ตไลทส่้องสวา่งพร้อม
เสาปนูพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง

เพื่อติดต้ังสปอร์ตไล้ท์
ส่องสวา่งพร้อมเสาปนู
และอุปกรณ์ติดต้ัง 
บริเวณสนามฟตุบอล
และสนาบาสเกตบอล
 หน้าศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

จ านวน 1 แหง่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ประชาชนมี
ความปลอภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

32 เจาะบอ่บาดาล หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8 เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพยีงพอและ
ทั่วไป

ความลึกไม่น้อยกวา่ 150 เมตร 
พร้อมสวมทอ่กรองน้ าและติดต้ัง
ซัมเมอร์ส ขนาด 3 แรง

3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ประชาชนมี
ความปลอภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

33 ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1-8 เพื่อต้องการซ่อมแซม
ประปาที่ช ารุด

หมู่ที่ 1-8 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ประปาอยู่ใน
สภาพที่ใช้งาน
ได้

กองช่าง

-125-



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข

ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565 (บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาด
วา่จะได้รับ

   ผ 01

34 ซ่อมแซมศาลาที่พกัริมทาง บริเวณ
ที่พกัสายตรวจ หมู่ที่ 4

เพื่อใหป้ระชาชนมีที่
ส าหรับพกัริมทาง

หมู่ที่ 4      50,000 50,000      50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ประชาชนมี
คุณภาพชีวติที่
ดีขึ้น

กองช่าง

35 เทคอนกรีตที่พกัสายตรวจ หมู่ที่ 4 เพื่อใหท้ี่พกัสายตรวจ
มีพื้นที่ส าหรับบริการ
ประชาชน

กวา้ง 10.00 เมตร ยาว 105 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

     81,000 81,000      81,000 81,000 81,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ประชาชนมี
คุณภาพชีวติที่
ดีขึ้น

กองช่าง

36 ก่อสร้างศาลาที่พกัริมทาง บริเวณ
หน้าบา้นนางน้ าวุน้  ผาสุกโก (บา้น
คลองขวาง) หมู่ที่ 4

เพื่อต้องการให้
ประชาชนมีที่ส าหรับ
พกัริมทาง

อาคารกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 4.00 
เมตร สูง 2.50 เมตร

 1,122,000 1,122,000  1,122,000 1,122,000 1,122,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ประชาชนมี
คุณภาพชีวติที่
ดีขึ้น

กองช่าง

37 ถมเสริมคันดิน บริเวณศาลาริมทาง
 หมู่ที่ 5

เพื่อต้องการถมดินให้
สามารถใช้งานได้

กวา้ง 20 เมตร ความยาว 60 เมตร 
ความสูงเฉล่ีย 0.60 เมตร

    100,000     100,000     100,000     100,000     100,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ประชาชนมี
คุณภาพชีวติที่
ดีขึ้น

กองช่าง

-126-



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข

ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565 (บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาด
วา่จะได้รับ

   ผ 01

38 โครงการถมดิน หลังบา้นผู้ช่วย
ไพฑูรย์  โพธิศ์รี หมู่ที่ 7

เพื่อต้องการท าลาน
เอนกประสงค์

กวา้ง 15 เมตร ยาว 30 เมตร ลึก
เฉล่ีย 1.50-3.00 ม.

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ประชาชนมี
คุณภาพชีวติที่
ดีขึ้น

กองช่าง

39 ไฟทางสาธารณะโดยใช้ระบบโซล่า
เซลล์ หมู่ที่ 1-8

เพื่อต้องการใหไ้ฟ
สวา่งตลอดเส้นทาง

หมู่ที่ 1-8 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ประชาชนมี
คุณภาพชีวติที่
ดีขึ้น

กองช่าง

40 ติดต้ังปั้มอินเวอร์เตอร์พร้อมแผงโซ
ล่าเซลล์เพื่อใช้กับระบบประปา 
หมู่บา้นขนาดใหญ่ หรือ ติดต้ังหม้อ
แปลง เคร่ืองวดัและอุปกรณ์ไฟฟา้ 
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  หมู่ที่ 1-8

เพื่อต้องการเปล่ียน
พลังงานดวงอาทติย์ให้
เปน็พลังงานไฟฟา้

หมู่ที่ 1-8 4,000,000 4,000,000  4,000,000   4,000,000   4,000,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ประชาชนมี
คุณภาพชีวติที่
ดีขึ้น

กองช่าง

-127-



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข

ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565 (บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาด
วา่จะได้รับ

   ผ 01

41 ขยายเขตไฟฟา้เพื่อใช้ส าหรับ
ประปาหมู่บา้น หมูที่ 1-8

เพื่อต้องการขยายเขต
ไฟฟา้ส าหรับประปา
หมู่บา้น

หมูที่ 1-8 1,000,000 1,000,000  1,000,000   1,000,000   1,000,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ประชาชนมี
คุณภาพชีวติที่
ดีขึ้น

กองช่าง

42 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ จาก
สะพานหลักแก้ว นายสมคิด ขาวศิริ
 - บา้นนายมนตรี  เดชฤดี  หมู่ที่ 7

เพื่อต้องการขยายเขต
ไฟฟา้ ใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง

หมู่ที่ 7 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ
ที่ดี

ประชาชนมึ
คุณภาพชีวติที่
ดีขึ้น

กองช่าง

43 เพิ่มเสาเหล็กย้ายไฟออกมาที่ถนน 
ประมาณ ๗ จุด จากวดัคลองพลู - 
ถึงบา้นนางบญุธรรม ค าดี หมู่ที่ 1

เพอืต้องการเพิ่มเสา
เหล็กและย้ายไฟ
ออกมาที่ถนน 
ประมาณ ๗ จุด

จัดซ้ือเสาปนู สายไฟ พร้อมอุปกรณ์
อื่น ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร

 37 ต้น

185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 จ านวนของ
ประชาคนที่มี
คุณภาพชีวติ
ที่ดีขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

44 ติดต้ังไฟสาธารณะจากส่ีแยกคลอง
ส าโรง -เขตติดต่อ หมู่ที่ 2 ด้วย
ระบบ  โซล่าเซลล์   หรือติดต้ังหม้อ
แปลง เคร่ืองวดัและอุปกรณ์ไฟฟา้ 
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เพื่อต้องการใหม้ีไฟฟา้
ส่องสวา่ง

ระยะทางประมาณ 2,600 เมตร ปกั
เสาพาดสาย พร้อมติดต้ังโคมไฟ
สาธารณะ จ านวน 65 ต้น

780,000 780,000 780,000 780,000 780,000 จ านวนของ
ประชาคนที่มี
คุณภาพชีวติ
ที่ดีขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

-128-



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข

ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565 (บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาด
วา่จะได้รับ

   ผ 01

45 ติดต้ังไฟสาธารณะจากสะพานปนู-
บา้นนายทองใบ  ลายประหยัด หมู่ที่
 7

เพื่อต้องการใหม้ีไฟฟา้
ส่องสวา่ง

ระยะทางประมาณ 450 เมตร ท า
การปกัเสาพาดสาย พร้อมติดต้ัง โคม
ไฟสาธารณะ จ านวน 11 ต้น

132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 จ านวนของ
ประชาคนที่มี
คุณภาพชีวติ
ที่ดีขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

46 ติดต้ังไฟฟา้สาธารณะ บา้นนางสุภา
พร  สายบตุร ม.8

เพื่อต้องการใหม้ีไฟฟา้
ส่องสวา่ง

ขยายเขตปกัเสาพาดสาย พร้อม
อุปกรณ์ 1 ต้น

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 จ านวนของ
ประชาคนที่มี
คุณภาพชีวติ
ที่ดีขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

47 ติดต้ังไฟทางบา้นนางมาเรียม   ชู
เอี่ยม ม.8

เพื่อต้องการใหม้ีไฟฟา้
ส่องสวา่ง

ขยายเขตปกัเสาพาดสาย พร้อม
อุปกรณ์ 1 ต้น

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 จ านวนของ
ประชาคนที่มี
คุณภาพชีวติ
ที่ดีขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

48 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว
แบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 4

เพื่อใหป้ระชาชนใน
ต าบลหลักแก้วได้รับ
ข่าวสาร  ความรู้อย่าง
ทั่วถึง

โครงเหล็ก สูง 12 เมตร ฐานกวา้ง 
0.45 เมตร

14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 จ านวนผู้ที่
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารทั่วถึง

ประชาชนใน
ต าบลหลักแก้ว
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารทั่วถึง
กัน

กองช่าง
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข

ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565 (บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาด
วา่จะได้รับ

   ผ 01

49 เพิ่มไฟสาธารณะบา้นใต้วดั ม.1 เพื่อใหม้ีไฟส่องสวา่ง
ส าหรับการเดินทาง ไป
 มา

ชุดโคมไฟทางเด่ียว พร้อมอุปกรณ์ 
ชุดละ 1,000 บาท

     14,000      14,000      14,000       14,000       14,000 จ านวนของ
ดวงไฟที่ส่อง

สวา่ง

มีไฟส่องสวา่ง
ส าหรับสัญจร 

ไป มา

กองช่าง

50 ขยายเขตไฟฟา้ ช่วงบา้นนางไข่ โพธิ์
ศรี ถึงบา้นนายธงชัย  สวนตะโก ม.6

เพื่อต้องการให้
ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง

ท าการปกัเสาพาดสาย พร้อมติดต้ัง
โคมไฟสาธารณะ ระยะทาง 500 
เมตร เสาจ านวน 12 ต้น

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนของ
ประชาชนที่ใช้
ไฟฟา้

ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวกปลอดภยั

กองช่าง

51 ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 1-8 เพื่อต้องการให้
ประชาชนรับรู้ข่าวสาร
ได้อย่างทั่วถึง

ปกัเสาไฟฟา้แรงสูง 12.00 เมตร 
พร้อมพาดสายติดต้ังล าโพง แทน่
เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 450-500 
วตัต์ จ านวน 2 แทน่ (พว่งต่อ) 
พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละของผู้
ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร

ระบเสียงตาม
สายใช้งานได้
อย่างมี
ประสิทธภิาพ
และประชาชน
ได้รับข้อมูล 
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข

ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565 (บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาด
วา่จะได้รับ

   ผ 01

52 ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภณัฑ์ขนาดใหญ่และซ่อมแซม
ส่ิงก่อสร้าง

เพื่อต้องการ
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สินให้
อยู่ในสภาพใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละของ
จ านวน
ทรัพย์สินท่ีได้รับ
การบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินได้รับ
การบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ใหอ้ยู่ในสภาพ
ใช้งานได้
ตามปกติ

กองช่าง

จ านวน 52  โครงการ 21,691,500 21,691,500 21,691,500 21,691,500 21,691,500
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ
1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) รบัผิดชอบ

1 โครงการเยี่ยมบา้นผู้สูงอายุ ผู้พกิาร
 และผู้ปวุยเร้ือรัง แบบบรูณาการ

เพื่อต้องการใหผู้้สูงอายุ ผู้
พกิาร และผู้ปวุยเร้ือรัง มี
คุณภาพชีวติที่ดี

จ านวน 1 ครัวเรือน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
คุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

ส านักงานปลัดฯ

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรม
ผู้สูงอายุ

เพื่อต้องการใหช้มรม
ผู้สูงอายุมีกิจกรรมที่มี
คุณภาพชีวติที่ดี

จ านวน 1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 50,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
คุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

ผู้สูงอายุมีกิจกรรมและ
มีคุณภาพชีวติคที่ดี

ส านักงานปลัดฯ

3 โครงการจัดกิจกรรมส าหรับเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่ต าบล

เพื่อจัดกิจกรรมส าหรับเด็ก
เยาวชนในต าบล

จ านวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ที่
เด็กมี
คุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

เด็กเยาวชนมีความคิด 
ชีวติที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รบั

   ผ 01
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ
1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รบั

   ผ 01

4 ส่งเสริมสนับสนุนการพฒันากลุ่ม
สตรี

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
พฒันากลุ่มสตรีในด้านอาชีพ

จ านวน 1 โครงการ 20,000 20,000 30,000 40,000 50,000 ร้อยละ 80 
กลุ่มตรีมี
ศักยภาพ
เพิ่มขึ้น

กลุ่มสตรีมีการพฒันา
ศักยภาพเพิ่มขึ้น

ส านักปลัด

5 โครงการด้านการพฒันาสตรีและ
ครอบครัว

เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านการ
พฒันาสตรีและครอบครัว

กลุ่มสตรี เด็ก 
เยาวชน และ
ครอบครัว

10,000 10,000 30,000 30,000 40,000 ร้อยละ 80 
สตรี เด็ก
เยาวชน มี
ความรัก 
ความอบอุ่น

สตรี เด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวมีความ
อบอุ่นรัก สามัคคีกัน

ส านักงานปลัดฯ

6 โครงการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อต้องการฝึกอาชีพ
ส าหรับคนวา่งงาน

คนวา่งงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ความพงึ
พอใจต่อ
การมีอาชีพ

ครอบครัวอบอุ่น ส านักงานปลัดฯ

-138-



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ
1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รบั

   ผ 01

7 โครงการปอูงกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติด

เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆใน
ด้านการปอูงกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด เช่น การ
อบรมใหค้วามรู้ สร้างความ
เข้าใจ การบ าบดัฟื้นฟ ูการ
ส่งเสริมอาชีพผู้ผ่านการ
บ าบดัแล้ว ฯลฯ

เด็ก เยาวชน ใน
ต าบลกลุ่มเส่ียง
รวมถึงผู้ติดยาเสพ
ติดในต าบล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100
 ของ
ประชาชนมี
ผู้ติดยาเสพ
ติดลดลง

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

8 โครงการสายตรวจชุมชนเฝูาระวงั
เสพติด

เพื่อจัดสายตรวจชุมชน
ภายในต าบลหลักแก้วใน
การด าเนินการเกี่ยวกับยา
เสพติด

จ านวน 1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100
 ของ
ประชาชนมี
ผู้ติดยาเสพ
ติดลดลง

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

-139-



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ
1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รบั

   ผ 01

9 ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พฒันา
ครอบครัวต าบลหลักแก้ว

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์พฒันาฯ

จ านวน 1 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 
ของ
ครอบครัวที่
อบอุ่น

ศูนย์พฒันาครอบครัว
ต าบลหลักแก้วมีการ
บริหารที่ดี

ส านักงานปลัดฯ

10 โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ

เพื่อด าเนินงานตาม
โครงการพระราชด าริฯ

จ านวน 1 โครงการ 10,000 10,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนที่
ด าเนินงาน
ตาม
พระราชด าริ

ประชาชนได้
ด าเนินงานตาม
พระราชด าริ

ส านักงานปลัดฯ

11 โครงการปอูงกันเยาวชนต้ังครรภ์
ไม่พร้อมก่อนวยัอันควร

เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรม
เยาวชนใหม้ีความรู้ในการ
ปอูงกันทอ้งไม่พร้อม

เยาวชนในต าบล 
80 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
สามารถ
ปอูงกันการ
ทอ้งก่อนวยั
อันควร

เด็กเยาวชนในต าบล มี
คุณภาพชีวติที่ดี

ส านักปลัด
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ
1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รบั

   ผ 01

12 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติ
ผู้สูงอายุต าบลหลักแก้ว

เพื่อใหผู้้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีในด้านร่างกายและ
จิตใจ

ผู้สูงอายุ ในจ านวน
 ๘ หมู่บา้น ของ
ต าบลหลักแก้ว

    53,700 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนของ
ผู้สูงอายุที่
เข้าร่วม
โครงการ

1.ผู้สูงอายุมีความรู้ 
ความเข้าใจ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ในการดูแลสุขภาพ
อนามัยของตนเอง ทั้ง
ด้านโภชนาการ การ
ฟื้นฟสูมรรถภาพ
ร่างกายและจิตใจ

ส านักปลัด

13 โครงการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์
ต่อต้านการทจุริต

เพื่อต้องการให ้เจ้าหน้าท ี
พนักงาน ประชาชน ไม่ทจุริต

จ านวน 50 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวของ 
เจ้าหน้าท ี
พนักงาน 
ประชาชน
ต่อต้านการ
ทจุริต

เจ้าหน้าที่ พนักงาน 
ประชาชนไม่ทจุริต

ส านักงานปลัดฯ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ
1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รบั

   ผ 01

14 โครงการเสริมสร้างจิตส านึกและ
ค่านิยมใหก้ับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึด
หลักธรรมาภบิาลในการปฏบิติั
หน้าที่

เพื่อต้องการใหเ้จ้าหน้าที่
ของรัฐยึดหลักธรรมาภบิาล
ในการปฏบิติัหน้าที่

จ านวน 50 คน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนของ
เจ้าหน้าที่รัฐ

เจ้าหน้าที่ของรัฐมี
จิตส านึกยึดหลักธรร
มาภบิาล

ส านักงานปลัดฯ

15 โครงการเสริมสร้างความสัมพนัธ์
ในครอบครัว

เพื่อต้องการกระชับ
ความสัมพนัธ์

จ านวน 50 คน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ครอบครัวมี
ความสัมพนัธ์
ที่ดีต่อกัน

ครอบครัวมีสัมพนัธท์ี่ดี
ต่อกัน

ส านักงานปลัดฯ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ
1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รบั

   ผ 01

16 โครงการแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนและพฒันาคุณภาพชีวติ

เพื่อต้องการแก้ไขและ
พฒันาชีวติประชาชน เช่น 
การพฒันาชีวติผู้ปวุยด้อย
โอกาส และครอบครัวผู้มี
รายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งพงึ 
การด าเนินการปอูงกันและ
ควบคุมโรคพษิสุนัขบา้  
การปอูงกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกิดจากสา
ธารณภยัต่างๆ และอื่น ฯลฯ

จ านวน 50 คน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
ครอบครัวมี
การพฒันา
ชีวติผู้ปวุย
ด้อยโอกาส

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

ส านักงานปลัดฯ

17 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างความปรองดองและ
สมานฉันทข์องคนในชาติ

เพื่อต้องการต้องการใหค้น
ในชาติสมานฉันท ์ปรองดอง
 สามัคคีรักใครกลมเกลียวกัน

จ านวน 50 คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนของ
ประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมีความ
ปรองดองสมานฉันท์

ส านักงานปลัดฯ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ
1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รบั

   ผ 01

18 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษกิจพอเพยีง ระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน และระดับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

เพื่อต้องการส่งเสิม
สนับสนุนการด าเนินงาน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง

จ านวน 50 คน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนของ
ประชาชนที่
ต้องการ
ส่งเสริม
สนับสนุน
การ
ด าเนินงาน

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

ส านักงานปลัดฯ

19 โครงการส่งเสริมและพฒันาสตรี
ต าบลหลักแก้ว

เพื่อพฒันาศักยภาพสตรี
ต าบลหลักแก้ว

กลุ่มสตรีและกลุ่ม
อาชีพ จ านวน 50 

คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนของ
สตรีต าบล
หลักแก้ว

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

ส านักงานปลัดฯ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ
1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รบั

   ผ 01

20 โครงการพฒันาอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุและผู้พกิาร

เพอืต้องการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้
พกิาร

ผู้สูงอายุ จ านวน 
80 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนของ
ผู้สูงอายุ
และผู้พกิาร
ที่ต้องการ
ฟื้นฟู
สมรรถภาพ

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

ส านักงานปลัดฯ

21 โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพ เพื่อส่งเสริมและพฒันา
อาชีพใหแ้ก่ประชาชนและผู้
มีรายได้น้อย

ประชาชนและผู้มี
รายได้น้อย จ านวน

 50 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนของ
ประชาชน
และผู้มี
รายได้น้อย

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

ส านักงานปลัดฯ

22 โครงการต่อยอดการถักประเปา๋
เชือกร่ม

เพื่อพฒันากลุ่มอาชีพอาชีพ
ใหม้ีรายได้เสริม

จ านวน 25 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนของ
กลุ่มอาชีพ

ส านักงานปลัดฯ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ
1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รบั

   ผ 01

23 การพฒันาคุณภาพชีวติของคนชรา
 คนพกิาร และผู้ด้อยโอกาส

เพื่อคุณภาพชีวติของ
คนชราและผู้ด้อยโอกาสให้
มีความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น

จ านวน 50 คน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนของ
ประชาชนที่
ได้รับการ

พฒันาความ
เปน็อยู่ที่ดีขึ้น

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

ส านักงานปลัดฯ

24 โครงการจัดหาส่งเสริมการฝึก
อาชีพ ผู้มีรายได้น้อย

เพื่อต้องการจัดหาส่งเสริม
การฝึกอาชีพ ผู้มีรายได้น้อย

จ านวน 50 คน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วมฝึก
อาชีพ ผู้มี
รายได้น้อย

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

ส านักงานปลัดฯ

25 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษกิจพอเพยีง ระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน และระดับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

เพื่อต้องการส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินงาน
ตามหลักเศรษฐกิจฯ

จ านวน 50 คน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

ส านักงานปลัดฯ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ
1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รบั

   ผ 01

26 โครงการท าความสะอาดหมู่บา้น 
เมืองสะอาดน่าอยู่อย่างยั่งยืน

เพื่อต้องการใหห้มู่บา้นใน
ต าบลหลักแก้วสะอาดน่าอยู่

ประชาชนในต าบล
หลักแก้ว

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการท า
ความสะอาด

หมู่บา้นในต าบลหลัก
แก้วสะอาด น่าอยู่

ส านักงานปลัดฯ

จ านวน  26  โครงการ 1,323,700 1,330,000 1,380,000 1,390,000 1,430,000
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  ส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
1.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

1 ส่งเสริมการสืบทอดภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

เพื่อส ารวจข้อมูลภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่นสร้างเปน็องค์ความรู้
เผยแพร่ใหแ้ก่คนในทอ้งถิ่น

จ านวน 1 คร้ัง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 100 ที่
ร่วมกันสืบสาน
วฒันธรรมไทย
ใหสื้บต่อไป

สืบทอดภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่นใหม้ีการต่อ
ขยายความคิดเปน็
จุดเด่นของทอ้งถิ่น
ต่อไป

กอง
การศึกษาฯ

2 พฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวหลวงพอ่
ขาว หมู่ที่ ๖

เพื่อต้องการใหเ้ปน็แหล่ง
ทอ่งเที่ยวของชาวต าบลหลักแก้ว

1 โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 มี
แหล่งทอ่งเที่ยว

มีแหล่งทอ่งเที่ยวและ
ได้สักการะหลวงพอ่
ขาว

กอง
การศึกษาฯ

3 โครงการอบรมศีล ๕ พฒันาชีวติ เพื่อต้องการใหท้กุคนมีศีล ๕ 
พฒันาชีวติใหเ้ปน็สุข

จ านวน 100 
คน

5,000 5,000         5,000         5,000 5,000 จ านวนของ
ประชาชนที่มี
ศีล ๕

สามารถน าศีล ๕ มา
ใช้ในชีวติประจ าวนัได้

กอง
การศึกษาฯ

4 ปรับปรุงสนามกีฬาฟตุบอลตาม
แบบมาตราฐาน

เพื่อต้องการใหม้ีสนามกีฬา
ส าหรับใช้ในการแข่งขันกีฬาใน
ต าบลหลักแก้ว

สนามกีฬาใน
ต าบลหลัก
แก้วทกุแหง่

900,000 900,000      900,000      900,000 900,000 จ านวนของ
สนามกีฬาที่ได้
มาตรฐาน

มีสนามกีฬาตามแบบ
มาตรฐาน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 01
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  ส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
1.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 01

5 โครงการส่งเสริมดนตรีไทย (ขิม) เพื่อต้องการส่งเสริมดนตรีไทย 
เช่น ขิม

จ านวน  50 
คน

     50,000       50,000       50,000       50,000       50,000 จ านวนของ
เยาวชน หรือ
ประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการ

ดนตรีไทยได้รับการ
อนุรักษไ์วใ้หลู้กหลาน
 เยาวชน และ
ประชาชน

กอง
การศึกษาฯ

(ผอ.วดั
คลองส าโรง)

จ านวน 5  โครงการ 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตบริเวณบา้น
นางสุรินทร์ ม่วงอ่อน หมูท่ี ่1

เพือ่ต้องการใหถ้นนได้
มาตรฐาน

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก

ปลอดภยั

ลดอุบติัเหตุ
และเดินทาง
สะดวก

กองช่าง

จุดที ่1 บา้นนายบญุช่วย สมบรูณ์
สวัสด์ิ

ผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 100 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
 ข้างละ 0.25 เมตร 
ทัง้ 2 จุด

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

จุดที ่2 นายสมชาย  ถนอมศิลป ์- 
บา้นนายประทมุ พยัคเรือง

ผิวจราจร กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 150 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
 ข้างละ 0.25 เมตร 
ทัง้ 2 จุด

       225,000 225,000 225,000 225,000 225,000

2 ก่อสร้างถนนดิน สายบา้นนางจ าลอง 
เรียนงาม หมูท่ี ่1

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

ก่อสร้างถนนดิน มี
ฐานกว้าง 3.00 เมตร
 มีความสูง 0.80 เมตร
 ผิวจราจร กว้าง 2.00
 เมตร ความยาว 120 
เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง มีความหนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

-154-



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบา้นนาย
บญุช่วย สมบรูณ์สวัสด์ิ -บา้นนาย
สมชาย ถนอมศีล หมูท่ี ่1

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 
3.00 เมตร ยาว 169 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง 0.25 เมตร หรือ
ตามสภาพพืน้ที่

258,000 258,000 258,000 258,000 258,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

4 ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมสนาม
ตรงศาลาประชาคม หมูท่ี ่1

เพือ่ปอ้งกันแสงแดด
และฝนตก

ขนาดกว้าง 13.80 
เมตร ยาว 27 เมตร 
สูง 4.00 เมตร

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ศาลา
ประชาคมมี
ประชาชนมา
ใช้ประโยชน์
มากขึ้น

กองช่าง

5 ก่อสร้างหลังคาเหล็กพร้อมติด
ตะแกรงลวดครอบถังกรอง
น้ าประปาหมูบ่า้น หมูท่ี ่1

เพือ่ต้องการใหม้ี
ตะแกรงส าหรับครอบ
ถังกรองน้ าประปา
หมูบ่า้น

ขนาด 4 x 4 เมตร 
โครงเหล็ก เสาเหล็ก 
หลังคาเมทลัซีส 
พร้อมตาข่ายคลุม
โดยรอบด้านข้าง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนของผู้มี
ความพงึพอใจ

มีตะแกรงส าหร
รับกรอง
น้ าประปา
หมูบ่า้น
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

6 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข้าบา้นนางส าอางค์ สวยสม  ม.1

เพือ่ต้องการประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ยาว 200 เมตร กว้าง
 3 เมตร หนา 0.15 
เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ศาลา
ประชาคมมี
ประชาชนมา
ใช้ประโยชน์
มากขึ้น

กองช่าง

7 ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากบา้นนาย
จ าลอง  นาคกุญชร ติดต่อต าบลหว้ย
คันแหลน หมูท่ี ่1

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 
2.20 เมตร ยาว 300 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 
เมตร (ซ่อมแซมเต็ม
พืน้ที่)

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

8 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตจากโรงเปด็
อาจารย์มานพ  หอมร่ืน -บา้นนาง
น้ าตาล  สุกใส ม.1

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมา สะดวก 
ปลอดภยัมากขึ้น

กว้าง 3.00 เมตร ยาว
เฉล่ีย 200 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
 0.25 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนของ
ประชาชนทีใ่ช้
ถนนในการ

สัญจร

ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวกปลอดภยั

กองช่าง

-156-



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

9 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต จากสะพาน
วัดคลองพลู - แยกหลังบา้นผู้ใหญ่ธีร
พนัธ์  ชโลธร  ม.1

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมา สะดวก 
ปลอดภยัมากขึ้น

กว้าง 3.00 เมตร ยาว
เฉล่ีย 70 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
 0.25เมตร

107,100 107,100 107,100 107,100 107,100 จ านวนของ
ประชาชนทีใ่ช้
ถนนในการ

สัญจร

ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวกปลอดภยั

กองช่าง

10 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตทางเข้า
หมูบ่า้น สายกลุ่มบา้น นายบญุส่ง  
แสงทอง ม.1

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมา สะดวก 
ปลอดภยัมากขึ้น

กว้าง 3.00 เมตร 
ความยาวเฉล่ีย 200 
เมตร    หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง 0.25 
เมตร

306,000 306,000 306,000 306,000 306,000 จ านวนของ
ประชาชนทีใ่ช้
ถนนในการ
สัญจร

ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวกปลอดภยั

กองช่าง

11 ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี ่1 ทางโค้ง
บา้นผู้ใหญ่บา้นนายวันชัย  แจ่มแจ้ง 
ถึง หมูท่ี ่3 บา้นผู้ใหญ่ศักด์ิชาย  ศรีอ่ า

เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร
 ไป-มาสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น

กว้าง 3.00 เมตร ยาว
 1,000 เมตร

       600,000         600,000       600,000      600,000      600,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

-157-



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

12 ลงลูกรังไหล่ทางถนนคสล.ข้างบา้น
ผู้ใหญ่ธีรพนัธ์  ชโลธร ม.1

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมา สะดวก 
ปลอดภยัมากขึ้น

ลงลูกรังไหล่ทาง
ระยะทาง ยาว 73 
เมตร

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

13 ลงลูกรังไหล่ทางถนน คสล. หมูท่ี ่1 
จากบา้นนายจ ารัส แพทอง - บา้น
นางน้ าตาล สุกใส ม.1

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมา สะดวก 
ปลอดภยัมากขึ้น

ลงลูกรังไหล่ทาง 
ระยะทาง 2,100 เมตร

230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

14 ปรับปรุงพืน้สนามคอนกรีตข้างศาลา
ประชาคม ม.1

เพือ่ต้องการปรับปรุง
พืน้สนามคอนกรีตให้
อยู่ในสภาพใช้งานได้
ตามปกติ

เทลานคอนกรีต หนา
 0.15 เมตร

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความพงึ
พอใจ

มีมาตรฐาน
และสามารถใช้
งานได้ตามปกติ

กองช่าง

15 ปรับปรุงบริเวณสนามศาลา
ประชาคม หมูท่ี ่1

เพือ่ต้องการใหม้ีร้ัว 
เปน็สัดส่วน

ซ่อมแซมร้ัวเหล็ก สูง 
0.80 เมตร ความยาว
 60 เมตร

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 บริเวณศาลามี
ร้ัว สวยงาม 
เปน็สัดส่วน

ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวกปลอดภยั

กองช่าง

16 ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากนานาย
ปรีชา  ไพรสรรค์ (ต่อจากเดิม) หมูท่ี่
 2

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กว้าง 3.00 เมตร ยาว
 200 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.15 เมตร

324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

-158-



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

17 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทางประมาณ 700 เมตร จาก
ร้านค้านางขวัญเมือง เอี่ยมสะอาด-
บา้นนายวิรัช  ม่วงอ่อน หมูท่ี ่2

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กว้าง 3.00 เมตร ยาว
 500 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.15 เมตร

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

18 ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หน้าบา้นนาง
ส าราญ พรมทอง หมูท่ี ่2

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กว้าง 2.80 เมตร 
ภายในระยะทาง 300 
เมตร

30,000 30000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

19 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตฯ จาก
บริเวณบานนายบญุยืน คงสวัสด์ิ - 
บา้นนางสมนึกลาภเกสร หมูท่ี ่2

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กว้าง 3.00 เมตร ยาว
 1,500 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร

2,295,000      2,295,000 2,295,000 2,295,000 2,295,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบา้นผู้ใหญ่ชาติชาย ศรีเรือง-
บา้นนายไพฑูรย์ ชวลิต ประมาณ 
150 เมตร หมูท่ี ่2

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กว้าง 3.00 เมตร ยาว
 150 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.15 เมตร

       229,500 229,500       229,500 229,500 229,500 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ จากหน้า
บา้นนายจรูญ  แตงอ่อน -นายแฉล้ม
 อังกีรัตน์ หมูท่ี ่2

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กว้าง 3.00 เมตร ยาว
 200 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.15 เมตร

       306,000 306,000 306,000 306,000 306,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

-159-



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

22 ซ่อมแซมถนน คสล.สายกลุ่มบา้น
นายสมพร  ประสพโชค ระยะทาง
ประมาณ 200 เมตร หมูท่ี ่2

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กว้าง 3.00 เมตร ยาว
 200 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.15 เมตร

       306,000 306,000 306,000 306,000 306,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

23 ซ่อมแซมถนน คสล.จากบา้นนาย
ประยูร ข าปลอดภยั-บา้นนายบญุมา 
 ศรีราชา หมูท่ี ่2

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กว้าง 3.00 เมตร ยาว
 450 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.15 เมตร

       675,000         675,000       675,000      675,000      675,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

24 เสริมถนนดินบา้นนายมานพ ภูห่ลัก
แก้ว ต่อจากเดิม ระยะทางประมาณ 
300 เมตร หมูท่ี ่2

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

ฐานกว้าง 4.50 เมตร
 ความสูง 1.00 เมตร 
ผิวบนกว้าง 2.80 
เมตร พร้อมลงลูกรัง
ผิวจราจร ระยะทาง 
300 เมตร

       200,000 200,000       200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

-160-



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

25 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต จากบริเวณ
บา้นนายบญุยืน  กุลสวัสด์ิ - ถึงบา้น
นายสมนึก ลาภเกสร หมูท่ี ่2

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมา สะดวก 
ปลอดภยัมากขึ้น

กว้าง 3.00 เมตร 
ความยาวเฉล่ีย 650 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง 0.25 เมตร

994,500 994,500 994,500 994,500 994,500 จ านวนของ
ประชาชนทีใ่ช้
ถนนในการ
สัญจร

ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวกปลอดภยั

กองช่าง

26 ซ่อมสร้างคสล.จากสะพานนายแผน 
 พน้ภยั - บา้นนายอานนท ์ แย้ม
เกษม ม.2

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมา สะดวก 
ปลอดภยัมากขึ้น

กว้าง 3.00 เมตร 
ความยาวเฉล่ีย 250 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง 0.25 เมตร

382,500 382,500 382,500 382,500 382,500 จ านวนของ
ประชาชนทีใ่ช้
ถนนในการ
สัญจร

ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวกปลอดภยั

กองช่าง

27 ซ่อมแซมสนามฟตุบอลหน้าโรงเรียน
วัดลานช้าง ม.2

เพือ้ต้องการใหส้นาม
อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี

กว้าง 30 เมตร ยาว 
50 เมตร ท าการลง
ทรายปลูกหญ้า 
พร้อมอุปกรณ์ สนาม
ประตู ตะข่าย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนของ
ผู้ใช้สนาม
ฟตุบอลหน้า
โรงเรียนวัดช้าง

มีสนามส าหรับ
ใช้งานในตาม

มาตรฐาน

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

28 เสริมผิวทางแอสฟลัติกคอนกรีต 
บา้นหลักแก้ว - บา้นลานช้าง หมูท่ี ่
6-หมูท่ี ่2

เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร
 ไป-มาสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น

พืน้ทีผิ่วจราจร กว้าง 
6 เมตร ไหล่ทาง 
กว้างข้างละ 0.50 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 
เมตร ภายใน
ระยะทาง 4.160 กม.

    5,000,000      5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

29 ซ่อมแซมคอนกรีตจากบา้น  นางสาว
อุไร ค าบนัเทงิ - บา้นนายประเสริฐ 
ไพรสัณฑ์  หมูท่ี ่2

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมา สะดวก 
ปลอดภยัมากขึ้น

ผิวจราจร กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 345 เมตร
 ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ
 0.25 เมตร หรือตาม
ปริมาณทีก่ าหนด

517,500 517,500 517,500 517,500 517,500 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

30 เสริมดินลงลูกรังจากบา้นนางจ าเนียร
  เปล้ืองทกุข์ -นานางสโรชา  พาน
ทอง หมูท่ี ่2

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

ลงลูกรังผิวจราจร
กว้างเฉล่ีย 2.20 เมตร
 ยาว 370 เมตร    
หนา 0.19 เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

31 ก่อสร้างคสล.บา้นลานช้าง ม.2 ต.
หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 
เชื่อมต่อ บา้นหว้ยหมู ม. 7 ต.นาคู 
จ.พระนครศรีอยุธยา

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

ก่อสร้างถนนคสล.มี
ความกว้าง 4.00 
เมตร ความยาว 600 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

32 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นนาย
สมบติั ประเสริฐศรี - บา้นนายเจริญ 
 ภูง่าม หมูท่ี ่3

เพือ่ใหไ้ด้ถนนมาตรฐาน ผิวจราจรมีความกว้าง
 3.00 เมตร ยาว 700
 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15
 เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง ข้างละ 0.25 
เมตร

1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

-163-



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

33 ซ่อมแซมถนน คสล.สายบา้นนาย
สุนทร  ปอ้มศรี ถึงบา้นนางสุรินทร์  
สะอาดศรี หมูท่ี ่3

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

ผิวจราจร กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 350 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
 พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.25 เมตร

525,000 525,000 525,000 525,000 525,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

34 ซ่อมแซมคสล.คันคลองชลประทาน
ยางมณี ชันสูตร หมูท่ี ่3

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กว้าง 4.00 เมตร ยาว
รวมสองฝ่ัง 1,000 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

35 ก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลอง
ชลประทานยางมณี  ฝายประเสริฐ 
อนุสรณ์ หมูท่ี ่3

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กว้าง 4.00 เมตร ยาว
 250 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.15 เมตร

382,500 382,500 382,500 382,500 382,500 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

36 ก่อสร้างถนน คสล.จากปากคลองอุป
สม-บา้นนายสมชัย  ศรีอ่ า หมูท่ี ่3

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กว้าง 2.80 เมตร ยาว
 900 เมตร หนา 0.15
 เมตร

1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

-164-



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

37 ก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลอง
ชลประทานยางมณี - สะพานปนู
หน้าวัดใหม่ หมูท่ี ่3

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 1,000 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

38 ก่อสร้างถนน คสล.จากบา้นนายประ
สิทธิ แคล้วรอดภยั - สะพานปนูสีฟา้
 หมูที ่3

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กว้าง 4.00 เมตร ยาว
 700 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.15 เมตร

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

39 ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงลูกรัง คัน
คลองโครงการยางมณี-ชันสูตร (2 ฝ่ัง
 คันคลอง) หมูท่ี ่3

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

ซ่อมแซมในส่วนที่
ช ารุดเสียหาย บาง
ช่วงบางจุด ในสาย
ทาง ฝ่ังยางมณี - 
ชันสูตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

40 ก่อสร้างคสล.จากบา้นนายสุนทร  
ปอ้มศรี ถึงนานายสวิง  แสงนาค หมู่
ที ่3

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กว้าง 3.00 เมตร ยาว
 300 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.15 เมตร

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

41 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง และ
ท าคันกั้นน้ า เรียบคันคลอง บริเวณ 
บา้นนางนิตย์  - บา้นนางส าอางค์ 
แจ่มเพญ็ หมูท่ี ่3

เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร
 ไป-มาสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 
1.80+2.00 สูงเฉล่ีย 
0.50 เมตร ยาว 300 
เมตร

       250,000         250,000       250,000      250,000      250,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

42 ซ่อมแซนถนน คสล.คันคลองยางมณี 
 ฝ่ังตะวันตก หมูท่ี ่3

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

ลงหนิคลุกปรับระดับ
ทีท่รุดตัวต่างระดับ 
กว้างเฉล่ีย 1.20 เมตร
 ยาว 180 เมตร หนา
 0.05 เมตร

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางผ่านหน้าบา้นนางสมพศิ  
คล้ายเจริญสุข ถึงร้านค้าชุมชน หมูท่ี่
 3 บา้นลาดหญ้าไทร หมูท่ี ่3

เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร
 ไป-มาสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 130 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

       260,000         260,000       260,000      260,000      260,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

44 เทถนนคอนกรีตจากบอ่นายบญุชู 
แช่มช้อย -หน้าบา้นนายมนู  ค าแก้ว 
 หมูท่ี ่3

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมา สะดวก 
ปลอดภยัมากขึ้น

กว้าง 3.00 เมตร ยาว
เฉล่ีย 250 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
 0.25 เมตร

382,500 382,500 382,500 382,500 382,500 จ านวนของ
ประชาชนทีใ่ช้
ถนนในการ

สัญจร

ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวกปลอดภยั

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

45 เสริมถนนดินจากบา้นนายสมชัย  ศรี
อ่ า - บา้นนางส าอางค์ - แจ่มเพญ็ ม.
2-ม.3 (หมูท่ี ่3)

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมา สะดวก 
ปลอดภยัมากขึ้น

ผิวจราจรเดิม ใช้เปน็
ฐานกว้าง 5.00 เมตร
 สูงเฉล่ีย 1.00 เมตร 
ผิวจราจร มีความ
กว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาวเฉล่ีย 
900 เมตร

       500,000         500,000       500,000      500,000      500,000 จ านวนของ
ประชาชนทีใ่ช้
ถนนในการ
สัญจร

ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวกปลอดภยั

กองช่าง

46 ซ่อมแซมถนนลูกรังจากสะพานปนู
คอตัน -หน้าบา้นนายประสาท ศรี
งามฉ่ า หมูท่ี ่4

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

ผิวจราจร กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 300 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
 พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.25 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

47 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังสาย
บา้นนางสีนวลถึงบา้นนางสัมฤทธิ์  
แสงอิศราภรัิกษ ์พร้อมฝังทอ่ระบาย
น้ า หมูท่ี ่4

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

ฐานกว้าง 4.00 เมตร
 สูง 1.20 เมตร ผิว
จราจรกว้าง 2.80 
เมตร พร้อมลงลูกรัง
ผิวจราจร ความยาว 
300 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

48 ลงลูกรังเสริมผิวจราจรจากหลังวัด
คลองส าโรงถึงนานางน้ าวุ้น  ผาสุกโก
 หมูท่ี ่4

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

ผิวกว้าง 2.60 เมตร 
ความยาว 450 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

83,600 83,600 83,600 83,600 83,600 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

49 ก่อสร้างถนนคสล.ต่อจากคอนกรีต
เดิม คันคลองชลประทาน ชันสูตร 
ฝ่ังตะวันตก ยาวประมาณ 80 เมตร 
หมูท่ี ่4

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กว้าง 3.00 เมตร ยาว
 80 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

50 ซ่อมแซมถนน คสล.เลียบคลอง
ชลประทานจากบา้นนางสัมฤทธิ์  
แสงอิศราภรัิกษ์-บา้นนายประเสริฐ  
หุน่แก้ว หมูท่ี ่4

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กว้าง 3.00 เมตร ยาว
 300 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.15 เมตร

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

-168-



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

51 ก่อสร้างเสริมถนนจากคลองหนอง
จอก ถึงคลองส่งน้ ายางมณี (ต้องท า
รางวัดก่อน วันที ่16 มีนาคม  2559)
 หมูท่ี ่4

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

ฐานกว้าง 4.00 เมตร
 สูง 0.70 เมตร ผิว
กว้าง 2.80 เมตร ยาว
 2,300 เมตร พร้อม
ลงลูกรังผิวจราจร

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

52 ซ่อมแซมถนน คสล.ทีช่ ารุดทรุดตัว 
จากบา้นนายอร่าม  พทุธคุณ หมูท่ี ่4

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กว้าง 4.00 เมตร ยาว
 50 เมตร หนา 0.15 
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบา้นนางสี
นวล  สนิทสูงเนิน เขตติดต่อไผ่วง 
หมูท่ี ่4

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

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

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

54 ซ่อมแซมถนนลูกรังหนองผักชี หมูท่ี ่4 เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

ผิวจราจร กว้างเฉล่ีย 
2.20 เมตร ยาว 350 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 
เมตร (ซ่อมแซมเต็ม
พืน้ที่)

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

55 ลงลูกรังจากสะพานปนู บา้น ผญ.
ชาติ (เก่า)-สะพานปนูคอตัน หมูท่ี ่4

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 
2.80 เมตร ยาว 
1,065 บาท          
หนา 0.10 เมตร

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

56 ซ่อมแซมถนนคสล.บริเวณ หน้าโรง
เปด็ นายกสาทติย์  แจ่มฟา้ หมูท่ี ่4

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนน คสล.โดยการร้ือ
ถนน คสล.เดิมแล้วเท
พืน้ ผิวจราจรกว้าง 3 
เมตร ยาว 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

57 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต จากบา้น 
นางน้ าวุ้น ผาสุกโก ถึงบา้น ผู้ช่วย
เฉลียว  ม่วงอ่อน หมูท่ี ่4

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

เททบัด้วยคอนกรีต
เสริมเหล็ก              
     ช่วงที ่1ผิวจราจร
กว้างเฉล่ีย 4 เมตร 
ยาว 301 เมตร หนา 
0.15 เมตร

1,187,000 1,187,000 1,187,000 1,187,000 1,187,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

ช่วงที ่2 ผิวจราจร
กว้างเฉล่ีย 3 เมตร 
ยาว 390 เมตร หนา 
0.15 เมตร

58 ก่อสร้างถนนลงลูกรัง จากนา
นางสาวกัญญา  ศรีงามฉ่ า ถึง ทีน่า
นางน้ าวุ้น  ผาสุกโก หมูท่ี ่4

เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร
 ไป-มาสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น

ผิวจราจรเดิมใช้เปน็
ฐานกว้าง 2.80-3.00 
เมตร สูงเฉล่ีย 0.50 
เมตร ผิวจราจรกว้าง 
2.50 เมตร

       250,000         250,000       250,000      250,000      250,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

59 ก่อสร้างคสล.จากสะพานหน้าวัด-
บา้นนายวันชัย  บญุประเสริฐ หมูท่ี ่4

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมา สะดวก 
ปลอดภยัมากขึ้น

กว้าง 3.00 เมตร ยาว
เฉล่ีย 500 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
 0.25 เมตร

       765,000         765,000       765,000      765,000      765,000 จ านวนของ
ประชาชนทีใ่ช้
ถนนในการ
สัญจร

ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวกปลอดภยั

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

60 ปรับปรุง/ก่อสร้าง ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน อ.วิเศษชัยชาญ หมูท่ี ่4

เพือ่ปรับปรุงส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ให้
ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
พึง่ตนเองได้

จ านวน 1 แหง่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 มี
ศูนย์การเรียนรู้
เพือ่พฒันา
ทกัษะ

เปน็ศูนย์การ
เรียนรู้ทีท่ตั
สมัยครบวงจร

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

61 ก่อสร้างถนน คสล.ม.4-ม.5 หน้า
บา้นนายไพโรจน์  ศรีงามฉ่ า หมูท่ี ่4

เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร
 ไป-มาสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ลูกรังไหล่ทาง 
ข้างละ 0.25 เมตร 
หรือตามปริมาณที่
ก าหนด

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

62 ก่อสร้างสะพานโครงสร้างเหล็ก 
บริเวณ บา้นคลองขวาง ข้ามนานาย
เฉลียว  ม่วงอ่อน หมูท่ี ่4

เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร
 ไป-มาสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น

กว้าง 1.20 เมตร ยาว
 12 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

63 ซ่อมแซมถนนลูกรังในหมูท่ี ่5 เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

ความยาวภายใน
หมูบ่า้น ประมาณ 
500 เมตร ปรับปาด 
แต่งเรียบ

13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

64 ซ่อมแซมถนน คสล.คันคลอง
ชลประทาน หมูท่ี ่5

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

ท าการร้ือถนน คสล.
เดิมแล้วเทถนน คสล.
ใหม่ กว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 1,000 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

65 ก่อสร้างถนน คสล.จากบา้นดาบ
ต ารวจเนียนเขตติดต่อไผ่วง หมูท่ี ่5

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กว้าง 3 เมตร ยาว 
700 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร

1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

66 ซ่อมสร้างถนนคสล. สะพาน ม.๕ 
ติดต่อหว้ยคันแหลน -บา้นนาย
ไพศาล  หุน่แก้ว ม.5

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมา สะดวก 
ปลอดภยัมากขึ้น

กว้าง 3.00 เมตร 
ความยาวเฉล่ีย 500 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง 0.25 เมตร

       765,000         765,000       765,000      765,000      765,000 ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวกปลอดภยั

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

67 ก่อสร้างร้ัวสนามประจ าหมูบ่า้น 
พร้อมอุปกรณ์ ม.5

เพือ่ต้องการปอ้งกัน
ส่ิงรบกวนภายนอก
เข้ามาในบริเวณสนาม
ประจ าหมูบ่า้น

ร้ัวเหล็กสูง 0.80 เมตร
 ความยาว 50 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์กีฬา 
เสาตะกร้อ โครง
หลังคา แมคเทลชีล 
พร้อมอุปกรณ์ยึดติด

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 จ านวนของ
ผู้ใช้สนาม
ประจ าหมูบ่า้น

ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวกปลอดภยั

กองช่าง

68 ลงลูกรังจากบา้นนายสุเทพ  พณิ
เสนาะ - เขตติดต่อหว้ยคันแหลน  
หมูท่ี ่ 5

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมา สะดวก 
ปลอดภยัมากขึ้น

ผิวจราจร กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 50 เมตร 
ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ
 0.25 เมตร หรือตาม
ปริมาณทีก่ าหนด

53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

69 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เปน็แอลฟลั
ติกคอนกรีต (ยางมะตอย)

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กว้าง 3 เมตร ยาว 
150 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.05 เมตร

135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

-175-



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

70 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ม.6 จากทาง
ลงบา้นรางขุนแผน - นายสมทรง 
พฒุซ้อน

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

เทคอนกรีต กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.13 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
 ข้างละ 0.25 เมตร

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

-176-



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

71 ก่อสร้างถนนดินลูกรังไปสาธารณะ 
ม.6

เพือ่ต้องการท าถนน
ดินลูก ารังไปสาธารณะ
 ม.6

มีฐานกว้าง 4.00 
เมตร สูง 1.50 เมตร 
ผิวจราจร กว้าง 2.50 
เมตร พร้อมลงลูกรัง 
มีความยาว 150 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

72 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 จาก
บา้นนายสมบติั  พว่งวิเศษ - บา้น
นายส ารวล กุศลเอี่ยม

เพือ่ใหไ้ด้ถนนมาตรฐาน ผิวจราจร กว้าง 3.00 
เมตร ความยาว 400 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.25 
เมตร

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

73 ขอเคร่ืองจักรมาท าการบดอัดลูกรัง 
สายบา้น นายวันดี  ภริมย์ ถึงบา้น
นายทองอาบ  ลายประหยัด หมูท่ี ่6

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กว้าง 3.00 เมตร ยาว
 300 เมตร

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

-177-



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

74 ก่อสร้างถนนคสล.จากเดิม จากบา้น
นายชิต  อินใย  ถึงบา้นนางอัมพร  
รักษาสัตว์ หมูท่ี ่6

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กว้าง 4.00 เมตร ยาว
 200 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.15 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

75 ก่อสร้าง/ซ่อมสร้างถนน คสล.โดย
การท าถนนลาดยาง บา้นรางขุนแผน
ตลอดเส้นทาง หมูท่ี ่6

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กว้าง 4.00 เมตร ยาว
 2,000 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร

4,320,000 4,320,000 4,320,000 4,320,000 4,320,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

76 ซ่อมสร้างถนนลาดยางจากบา้นนาย
สมทรง  พฒุซ้อน -บา้นนายสมยศ 
ค าแก้ว หมูท่ี ่6

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กว้าง 4.00 เมตร ยาว
 500 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.15 เมตร

1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

-178-



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

77 ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังบา้นนาย
มนตรี กลุ่มบา้นนายชนะ อินใย หมูท่ี่
 6

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กว้าง 3.00 เมตร ยาว
 1,300 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร 
(พืน้ทีข่องหมูท่ี ่1 แต่
หมูท่ี ่6 ใช้)

1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

78 ก่อสร้าง/เสริมถนนลาดยางจากบา้น
นางกิมโหล-บา้นนางไข่  โพธิ์ศรี หมูท่ี่
 6

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กว้าง 3 เมตร ยาว 
200 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร

324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

-179-



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

79 ก่อสร้าง คสล.จากบา้นนายชูชาติ อิน
ใย -บา้นนายธีรพทั  อินใย หมูท่ี ่6

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กว้าง 4.00 เมตร ยาว
 400 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.15 เมตร

816,000 816,000 816,000 816,000 816,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

80 ซ่อมสร้างถนนคสล. ปากทางเข้า
บา้นนางกิมโหล  ผ้ึงอ้อ -บา้นนาย
สงวน  ปัน้ทอง   ม.6

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมา สะดวก 
ปลอดภยัมากขึ้น

กว้าง 3.00 เมตร 
ความยาวเฉล่ีย 200 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง 0.25 เมตร

306,000 306,000 306,000 306,000 306,000 จ านวนของ
ประชาชนทีใ่ช้
ถนนในการ
สัญจร

ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวกปลอดภยั

กองช่าง

81 ซ่อมสร้างคสล.ต้ังแต่ช่วงบา้น นาย
เชื่อม  อินทร์ใย  ถึงบา้นนางพมิ  - 
อินทร์ใย ม.6

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมา สะดวก 
ปลอดภยัมากขึ้น

กว้าง 4.00 เมตร 
ความยาวเฉล่ีย 100 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง 0.25 เมตร

204,000 204,000 204,000 204,000 204,000 จ านวนของ
ประชาชนทีใ่ช้
ถนนในการ
สัญจร

ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวกปลอดภยั

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

82 ลงลูกรัง เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

-จากบา้นนางบญุชู  ปานมณี - นา
นายน้อย  มีดี

กว้าง 2.80 เมตร ยาว
 300 เมตร หนา 0.15
 เมตร

65,000 65,000 65,000 65,000 65,000

-หน้าบา้นนางจินดา  กันแย้ม  ถึง
หน้าบา้น นายสมใจ  สมตัว

กว้าง 2.80 เมตร ยาว
 1,800 เมตร หนา 
0.15 เมตร

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

-181-



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

83 ขยายถนนคอนกรีต เพิม่ความกว้าง
ผิวจราจรจากอนามัย (รพ.สต.) -ร.ร.
วัดหลักแก้ว หมูท่ี ่6

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

ผิวจราจร กว้าง 1.00 
เมตร ยาว 160 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

84 ซ่อมแซมถนนลาดยาง จากศาลาฟา
กะสุด-บา้นครูละมัย  สังข์วิเศษ ม.6

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

ผิวจราจร กว้างเฉล่ีย 
3.00 เมตร ยาว 370 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

85 ลงลูกรังจากสะพานปนูบา้นก านัน
มนตรี -ถึงบา้นนางสุนันท ์ ธารมัต 
ม.6

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 
2.20 เมตร ยาว 790 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 
เมตร

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

86 ขยายถนนขุดดิน ฝังทอ่ เทลูกรัง 
บริเวณบา้นนางไข่  โพธิ์ศรี ม.6

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

ขยายถนนจาก 3 
เมตร เปน็ 5 เมตร 
พร้อมกดเข็มและวาง
แผ่นกันดิน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

87 ก่อสร้าง คสล.จากบา้น นายสามารถ 
 ภูบ่ าเพญ็ - บา้นนายกมล  สังข์วิเศษ
 ม.6

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กว้าง 3.00 เมตร ยาว
 400 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

88 ก่อสร้างถนน คสล.จากบา้นนายสม
ยศ  ค าแก้ว ม.6 -บา้น นายสุนทร  
ปอ้มศรี ม.3

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

ผิวจราจร กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 1,200 
เมตร ลูกรังไหล่ทาง 
ข้างละ 0.25 เมตร 
หรือตามปริมาณที่
ก าหนด

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

89 ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.สายบา้นคัน
คลอง หมูท่ี ่7 จากสะพานครูเมีย้น -
 บา้นนางสาวจรินทร์ แสงนาค

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กว้าง 4.00 เมตร ยาว
 2,300 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
 ข้างละ 0.25 เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

90 ซ่อมสร้างถนน คสล.สายบา้นสายัณต์
 ปัน้งาม ถึง หน้าบา้นนายทองใบ  
ลายประหยัด  หมูท่ี ่7

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กว้าง 3.00 เมตร ยาว
 200 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ
 0.25 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

91 ก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงลูกรัง หมูท่ี่
 7   จากนานางทองค า  ขาวศิริ -นา
นางรัตนา  ปิน่วิเศษ พร้อมฝังทอ่

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

ฐานมีความกว้าง 4.00
 เมตร สูง 1.20 เมตร
 ผิวจราจร กว้าง 2.50
 เมตร ระยะทาง 300 
เมตร พร้อมฝังทอ่ 
คสล. ขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

-184-



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

92 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตจาก ร.ร.วัด
หลักแก้ว -บา้นบญุส่ง หมูท่ี ่7

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

ผิวจราจร กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 200 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
 พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.25 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

93 เทถนนคอนกรีตจากอบต.หลักแก้ว
เก่า ถึงบา้น นางสุชาดา  ขาวศิริ ม.7

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมา สะดวก 
ปลอดภยัมากขึ้น

ปากบนกว้าง 3.50 
เมตร ก้น กว้าง 0.80 
เมตร สูง 1.80 เมตร 
หนา 0.08 เมตร 
ความยาว 300 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนของ
ประชาชนทีใ่ช้
ถนนในการ
สัญจร

ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวกปลอดภยั

กองช่าง

94 ก่อสร้างสะพานเหล็กบริเวณบา้น
นางส ารวย  - บา้นนางสมโภช  หมูท่ี่
 7

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

กว้าง 100 เมตร ยาว
 30 เมตร สูงจากพืน้
คลอง 8 เมตร โครง
เหล็กถัก

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา 
สะดวก

ประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

-185-



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

95 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ปู
ทบัด้วยแอสฟลัติกคอนกรีต และ/
หรือ เปน็คอนกรีตเสริมเหล็กใน
ปริมาณงาน ความยาวเทา่เดิม  จาก
บา้นนายจ าลอง  สุขนวล ถึงต้นโพธิ์ 
ม.7

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมา สะดวก 
ปลอดภยัมากขึ้น

กว้าง 3.00 เมตร 
ความยาวเฉล่ีย 300 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง 0.25 เมตร

459,000 459,000 459,000 459,000 459,000 จ านวนของ
ประชาชนทีใ่ช้
ถนนในการ
สัญจร

ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวกปลอดภยั

กองช่าง

96 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ปู
ทบัด้วยแอสฟลัติกคอนกรีต และ/
หรือ เปน็คอนกรีตเสริมเหล็กใน
ปริมาณงาน ความยาวเทา่เดิม  เส้น
บา้นนายจ าลอง พานลอต ถึง 
สะพานปนูครูเมีย้น ม.7

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมา สะดวก 
ปลอดภยัมากขึ้น

กว้าง 4.00 เมตร ยาว
เฉล่ีย 350 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
 0.25 เมตร

714,000 714,000 714,000 714,000 714,000 จ านวนของ
ประชาชนทีใ่ช้
ถนนในการ
สัญจร

ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวกปลอดภยั

กองช่าง

97 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ปู
ทบัด้วยแอสฟลัติกคอนกรีต  และ/
หรือ เปน็คอนกรีตเสริมเหล็กใน
ปริมาณงาน ความยาวเทา่เดิม ซอย
ต้นสะตือ -ถึงบา้นนายสุเทพ  ลาย
ประหยัด ม.๗

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมา สะดวก 
ปลอดภยัมากขึ้น

กว้าง 3.00 เมตร 
ความยาวเฉล่ีย 200 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง 0.25 เมตร

306,000 306,000 306,000 306,000 306,000 จ านวนของ
ประชาชนทีใ่ช้
ถนนในการ
สัญจร

ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวกปลอดภยั

กองช่าง

-186-



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

98 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ปู
ทบัด้วยแอสฟลัติกคอนกรีต  และ/
หรือ เปน็คอนกรีตเสริมเหล็กใน
ปริมาณงาน ความยาวเทา่เดิมซอย
ต้นสะตือ- จากบา้นนางละเอียด  
นาคกุญชร ถึงบา้น นายถั่ว  ประสพ
โชค ม.7

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมา สะดวก 
ปลอดภยัมากขึ้น

กว้าง 3.00 เมตร ยาว
เฉล่ีย 300 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
 0.25 เมตร

107,100 107,100 107,100 107,100 107,100 จ านวนของ
ประชาชนทีใ่ช้
ถนนในการ
สัญจร

ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวกปลอดภยั

กองช่าง

99 ก่อสร้างถนนดินลูกรังจากศาลเจ้า
พอ่ทองรากไทรเชื่อมต่อกับถนน 
คสล. หมูท่ี ่7

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

ฐานมีความกว้าง 4.00
 เมตร สูง 1.00 เมตร
 ผิวจราจรกว้าง 2.50 
เมตร ยาว 60 เมตร 
พร้อมลงลูกรังผิว
จราจร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

-187-



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

100 ก่อสร้างคสล.ทางเข้าประปา หมูท่ี ่7 เพือ่ต้องการประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ผิวจราจร กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 60 เมตร 
ลงลูกรังไหล่ทาง ข้าง
ละ 0.25 เมตร หรือ
ตามปริมาณทีก่ าหนด

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

-188-



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

101 เสริมดินลูกรัง สายบา้น-คันคลอง 
ข้างบา้นนายธงชัย  แจ่มฟา้ -นาง
กิมหลง หมูท่ี ่7 -หมูท่ี ่8

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป - มา

กว้าง 2.5 เมตร ยาว 
200 เมตร ฐาน 3.00 
เมตร สูง 0.70 เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนของ
ประชาชนทีใ่ช้
ถนนในการ

สัญจร

ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวกปลอดภยั

กองช่าง

102 เคร่ืองการเสริมถนนดินพร้อมลง
ลูกรังผิวจราจรสายริมคลองข้างร้าน 
นางกิมหลง หมูท่ี ่7

เพือ่ต้องการให้
ประชาชนสัญจร ไป - 
มาสะดวก รวดเร็ว
มากขึ้น

ปริมาณงาน ฐานกว้าง
 3.50 เมตร ความสูง 
0.60 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 2.80 เมตร 
ความยาว 400 เมตร
 พร้อมลงลูกรังผิว
จราจร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร พร้อม
ปรับปาดเกล่ียเรียบ

       250,000         250,000       250,000      250,000      250,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป - มา
 สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

103 ลงลูกรังถนนสายบา้นนายปญัญา  
ปรากฏผล - บา้นนายเผด็จ  พงษดี์ 
หมูท่ี ่8

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

ลงลูกรังถนนสายบา้น
นายปญัญา  
ปรากฏผล - บา้นนาย
เผด็จ  พงษดี์

40,000 40,000 40,000        40,000 40,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

-189-



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

104 ถมดินพร้อมลงลูกรังขยายถนน
บริเวณบา้นนายละเอียด  อ่อนเลิศ 
(ถนนลาดยาง) -นานางรัตนา  ปิน่
วิเศษ หมูท่ี ่8

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

ฐานกว้าง 3.50 เมตร
 สูง 0.50 เมตร ความ
ยาว 50 เมตร ผิว
กว้าง 2.80 เมตร 
พร้อมลงลูกรังผิว
จราจร

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

105 ซ่อมสร้างถนน คสล.จากนานายจวน 
 แตงอ่อน - บา้นนายบญุชอบ ทอง
มูล หมูท่ี ่8 และ 5

เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร
 ไป-มาสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น

กว้าง 3.00 เมตร ยาว
 1,000 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร

    1,500,000      1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

106 ก่อสร้างถนน คสล.จากบา้นนาย
ปญัญา  ปรากฏผล -บา้นนายเผด็จ 
พงษดี์  หมูท่ี ่8

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 
3.00 เมตร ยาว 60 
เมตร                 
หนา 0.15 เมตร  เปน็
เงิน 92,000 บาท

92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

-190-



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

107 เทถนนคอนกรีตต่อจากนานายจวน -
ถึงบา้นนายบญุชอบ ประมาณ 1 
กิโลเมตร หมูท่ี ่8

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 
3.00 เมตร ยาว 1000
 เมตร หนา 0.15 
เมตร  เทเสริมเพือ่ให้
สูงเทา่ระดับทีท่ าใหม่
เพราะการสัญจรไม่
คล่องตัว

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

108 ซ่อมแซมถนน คสล.จากบา้นนาย
สมบติั วุฒอ่อน -บา้นนางพเยาว์  ติ
ตังกูล ม.8

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 
3.00 เมตร ยาว 420 
เมตร หนา 0.15 เมตร

630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

109 ก่อสร้างสนามเปตอง บริเวณข้าง
ศาลาประชาคม หมูท่ี ่๘

เพือ่ต้องการใหม้ี
สนามเปตอง ส าหรับ
ใช้ในการเล่นกีฬาเป
ตอง

กว้าง 4.00 เมตร ยาว
 16 เมตร ลงหนิคลุก
บดอัดแน่น

10,000          10,000         10,000        10,000        10,000 ร้อยละ 80มี
สนามกีฬาได้
มาตรฐาน

ประชาชนมี
สุขภาพ
ร่างกายที่
แข็งแรง

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

110 ก่อสร้าง คสล.จากบา้นครูชะเอม  
ปรากฏผล ถึงบา้นนายเผด็จ  พงษดี์ 
ม.8

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมา สะดวก 
ปลอดภยัมากขึ้น

กว้าง 3.00 เมตร ยาว
เฉล่ีย 70 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
 0.25 เมตร

107,100 107,100 107,100 107,100 107,100 จ านวนของ
ประชาชนทีใ่ช้
ถนนในการ
สัญจร

ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวกปลอดภยั

กองช่าง

111 ซ่อมสร้างถนนจากศาลาริมทาง ถึง 
หน้าบา้น นางสังเวียน  อินทร์สุวรรณ
 ม.8

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมา สะดวก 
ปลอดภยัมากขึ้น

กว้าง 4.00 เมตร 
ความยาวเฉล่ีย 120 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง 0.25 เมตร

244,800 244,800 244,800 244,800 244,800 จ านวนของ
ประชาชนทีใ่ช้
ถนนในการ
สัญจร

ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวกปลอดภยั

กองช่าง

112 ซ่อมสร้างถนนคอกกรีตจากบา้นนาง
พยงค์  สาลีผล-บา้นนายสวอง  สาลี
ผล  ม.8

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมา สะดวก 
ปลอดภยัมากขึ้น

กว้าง 3.00 เมตร 
ความยาวเฉล่ีย 100 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง 0.25 เมตร

153,000 153,000 153,000 153,000 153,000 จ านวนของ
ประชาชนทีใ่ช้
ถนนในการ
สัญจร

ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวกปลอดภยั

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

113 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ม 
ลาดยาง ถนนลูกรัง  ม.1-8

เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร
 ไป-มาสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น

ท าการร้ือถอน ชุดที่
ช ารุด แตกร้าว เปน็
ทางต่างระดับ ในสาย
ทางต่างๆ ภายใน
ต าบล หมูท่ี ่1-8

       500,000         500,000       500,000      500,000      500,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง

114 ซ่อมสร้างถนนลาดยางหน้าบา้น
ผู้ใหญ่เต็ม  แสงร่ืน - บริเวณตู้น้ าด่ืม
 ม.8

เพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรไปมา สะดวก 
ปลอดภยัมากขึ้น

กว้าง 3.00 เมตร 
ความยาวเฉล่ีย 37 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง 0.25 เมตร

56,610 56,610 56,610 56,610 56,610 จ านวนของ
ประชาชนทีใ่ช้
ถนนในการ
สัญจร

ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวกปลอดภยั

กองช่าง

115 ฝังทอ่ระบายน้ าพร้อมตอกเข็มกันดิน
ทรุดถนนสายบา้นนายระเบยีบ  
สุกใส แยกบา้นนายมนู  ค าแก้ว หมูท่ี่
 1

เพือ่ปอ้งกันน้ าทว่มขัง 
เวลาฝนตกหรือน้ าทว่ม

ท าการฝังทอ่สวมต่อ
จากของเดิม จ านวน 
4 ทอ่น ขนาด Ø 0.60
 เมตร พร้อมกดเข็มไม้
เบญจพรรณ น าดิน
ถมกลบ และลงลูกรัง
ผิวจราจร จ านวน 1 
จุด

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ที่
สามารถ
ระบายน้ าได้ดี

น้ าไม่ทว่มขัง กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

116 ติดต้ังประตูปดิ-เปดิ ระบายน้ า 
บริเวณนานายณรงค์  พนัธ์ดี หมูท่ี ่1

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช้อย่างทัว่ถึง

บานประตู ปดิ-เปดิ 
ระบายน้ า ขนาด Ø 
0.80 เมตร พร้อมตอก
เข็ม เทแทน่คอนกรีต 
ยึดติดชุดบานประตู

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 ที่
สามารถ
ระบายน้ าได้ดี

น้ าไม่ทว่มขัง กองช่าง

117 ฝังทอ่ระบายน้ า พร้อมประตูเปดิ-ปดิ
 บริเวณคลองหน้าบา้น หมูท่ี ่1 
จ านวน 2 จุด

เพือ่ต้องการแก้ไข
ปญัหาความเดือนร้อน
ของประชาชน

จ านวน 2 จุด    100,000.00         100,000       100,000      100,000      100,000 ลดปญัหาน้ า
ทว่ม

น้ าไม่ทว่มบา้น
 ประชาชน

กองช่าง

จุดที ่1 นายสมชาย  ถนอมสิน จุดที ่1 เจาะทอ่ข้าม
ถนน ทอ่พวีีซี ขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 
นิว้ จ านวน 3 ทอ่น 
ยาง 12 เมตร

22,000                  22,000         22,000        22,000        22,000
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

จุดที ่2 นายเชาว์  จันรักษา จุดที ่2 ฝ่ังทอ่ คสล.
ข้ามถนน ขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60
 เมตร จ านวน 14 
ทอ่น พร้อมติดต้ัง
บานประตูปดิ-เปดิ 
ขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60
 เมตร

22,000          22,000         22,000        22,000        22,000

118 ติดต้ังประตูระบายน้ าตรงบริเวณ
ศาลาประชาคม หมูท่ี ่1

เพือ่ควบคุมการไหล
ของน้ า

ท าการประกอบติดต้ัง
 ชุดบานประตู ปดิ - 
เปดิ ระบายน้ า พร้อม
ชุดอุปกรณ์ ขนาดØ 
ขนาด 0.60 เมตร 
จ านวน 1 ชุด

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวนของ
ผู้ใช้ประตู
ระบายน้ า

สามารถ
ควบคุมการ

ไหลของน้ าได้

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

119 ติดต้ังทอ่ระบายน้ า พร้อมประตู ปดิ-
เปดิ จ านวน 2 แหง่ หมูที ่๓

เพือ่ต้องการให้
ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างทัว่ถึง

ร้อยละ 100 
น้ าไม่ทว่มขัง
และสามารถ
ระบายน้ าได้ดี

น้ าไม่ทว่มขัง กองช่าง

-หน้าบา้นนายสน  นาคกุญชร ทอ่ขนาด Ø 0.60 
เมตร พร้อมใส่ชุด
บานประตู ปดิ-เปดิ 
จ านวน 1 ชุด

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

-บริเวณนานายอ านวย  นาคกุญชร ทอ่ขนาด Ø 0.60 
เมตร พร้อมใส่ชุด
บานประตู ปดิ-เปดิ 
จ านวน 1 ชุด

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

120 ซ่อมแซมบานประตู เปดิ-ปดิ บริเวณ
ฝายประเสริฐอนุสรณ์ หมูท่ี ่3

เพือ่ต้องการใหบ้าน
ประตู ใช้งานได้
ตามปกติ

อุปกรณ์ อะไหล่ ที่
ช ารุดเสียหาย และ
อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

บานประตู
เปดิ-ปดิได้รับ
การซ่อมแซมใช้
งานได้ตามปกติ

กองช่าง

-196-



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

121 ก่อสร้างบานประตู่ปดิ-เปดิน้ า หน้า
บา้นผู้ใหญ่ศักด์ิชาย  ศรีอ่ า ม.3

เพือ่ต้องการใหม้ีประตู
เปดิ-ปดิ ส าหรับกัก
เก็บน้ า

เปล่ียนชุดบานประตู 
ปดิ - เปดิ พร้อม
อุปกรณ์

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนของผู้
ได้รับความพงึ
พอใจต่อการมี
น้ าท า
การเกษตร

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับท า
การเกษตร

กองช่าง

122 ซ่อมแซมอุปกรณ์บานปดิ-เปดิ ฝาย
ประเสริฐอนุสรณ์ หมูท่ี ่3

เพือ่ต้องการซ่อมแซม
บา้นปดิ - เปดิ ฝาย
ประเสริฐอนุสรณ์

ปรับปรุงจัดซ้ือ ชุด
อุปกรณ์ ปดิ เปดิ บาน
 1 x 1 เมตร สลัก
เกลียว ยึดประตูพร้อม
 มือหมุน พร้อม
อุปกรณ์ อื่นๆ หรือ
ส่วนทีจ่ าเปน็

       100,000         100,000       100,000      100,000      100,000 จ านวนของ
ผู้ใช้บาน ปดิ-
เปดิ ฝาย
ประเสริฐ
อนุสรณ์

ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวกปลอดภยั

กองช่าง

123 ก่อสร้างประตูปดิ-เปดิ บา้นนายสุ
เทพ  พณิเสนาะ ม.5

เพือ่ต้องการใหน้้ า
ระบายได้สะดวก

บานประตู ปดิ-เปดิ 
ขนาด 0.65 เมตร

53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมมี
น้ าท า
การเกษตร

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับท า
การเกษตร

กองช่าง

-197-



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

124 ร้ือเปล่ียนทอ่เหนือบา้นนางสาวจิภา
ภทัร  อินใย  หมูท่ี ่6

เพือ่ต้องการใหน้้ า
ระบายได้สะดวก

ทอ่ขนาด Ø 0.80 
เมตร พร้อมติดต้ัง
บานประตู จ านวน 1 
ชุด

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 100 
น้ าไม่ทว่มขัง
และสามารถ
ระบายน้ าได้ดี

น้ าไม่ทว่มขัง กองช่าง

125 ขุดดินฝังทอ่ข้ามถนน บริเวณบา้น
นางจ านง  วงเสง่ียม หมูท่ี ่6

เพือ่ต้องการใหน้้ า
ระบายได้สะดวก

ทอ่ขนาด Ø เมตร 
จ านวน 1 ชุด

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 
น้ าไม่ทว่มขัง
และสามารถ
ระบายน้ าได้ดี

น้ าไม่ทว่มขัง กองช่าง

126 โครงการเปล่ียนทอ่ระบายน้ า ม.6 
จุดบา้นนางไข่ โพธิ์ศรี (ทอ่ขนาด 100
 เซนติเมตร พร้อมหชู้าง

เพือ่ต้องการใหน้้ า
ระบายได้สะดวก

ขุดร้ือปรับเปล่ียนทอ่ 
ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00
 เมตร จ านวน 7 ทอ่น
 พร้อมฝังกลบ

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ร้อยละ 100 
น้ าไม่ทว่มขัง
และสามารถ
ระบายน้ าได้ดี

น้ าไม่ทว่มขัง กองช่าง

127 ก่อสร้างฝายน้ าล้น พร้อมประตู ปดิ-
เปดิ บริเวณสะพานหน้าวัดใหม่ ม.6

เพือ่ต้องการใหน้้ า
ระบายได้สะดวก

ฝายน้ าล้น ยาว 24 
เมตร (ตามแบบ
ชลประทาน)

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมมี
น้ าท า
การเกษตร

ประชาชนมีน้ า
ท าการเกษตร

กองช่าง

-198-



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

128 ติดต้ังบานประตูระบายน้ า ตรงหน้า
บา้นครูเมีย้น และหน้าบา้นนาย
จ าลอง  พานรอต หมูท่ี ่7

เพือ่ต้องการใหม้ีการ 
เปดิ ปดิ ประตูระบาย
น้ าเปน็เวลา

ชุดบานประตูระบาย
น้ าทอ่ขนาด Ø 1 
เมตร จ านวน 2 ชุดๆ
ละ 35,000 บาท

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 
น้ าไม่ทว่มขัง
และสามารถ
ระบายน้ าได้ดี

ประตูเปดิ-ปดิ 
สามารถ
ระบายน้ าได้ดี

กองช่าง

129 ปรับระดับทอ่ระบายน้ า ตรงบา้น
นางประดับ  อุนทอ่อน หมูท่ี ่7

เพือ่ต้องการใหน้้ า
ระบายได้สะดวก

ทอ่ขนาด Ø 1.00 
เมตร พร้อมติดต้ัง
บานประตูระบายน้ า

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ 100 
น้ าไม่ทว่มขัง
และสามารถ
ระบายน้ าได้ดี

น้ าไม่ทว่มขัง กองช่าง

130 ติดต้ังบานประตูปดิ-เปดิ จ านวน 2 
จุด หมูท่ี ่7

เพือ่ต้องการใหม้ีการ 
เปดิ ปดิ ประตูระบาย
น้ าเปน็เวลา

ติดต้ังบานประตูปดิ-
เปดิ ขนาด Ø 1.00 
เมตร พร้อมเทแทน่
ยึดติดบานประตู 
จ านวน 2 จุด

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 100 
น้ าไม่ทว่มขัง
และสามารถ
ระบายน้ าได้ดี

ประตูเปดิ-ปดิ 
สามารถ
ระบายน้ าได้ดี

กองช่าง

-บริเวณบา้นนางน้ าวุ้น
-บริเวณบา้นกิมหลง

131 ซ่อมบานประตูปดิ-เปดิ จากศาลา-
คลองวัดกรด -บา้นายสมจิตร    ด า
ประภา หมูท่ี ่8

เพือ่ต้องการใหบ้าน
ประตู ใช้งานได้
ตามปกติ

เปล่ียนชุดบานประตู
ปดิ - เปดิ พร้อม
อุปกรณ์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของผู้
มารับบริการ

บานประตู
เปดิ-ปดิได้รับ
การซ่อมแซมใช้
งานได้ตามปกติ

กองช่าง

-199-



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

132 ซ่อมแซมบานประตู ปดิ-เปดิน้ า 
บริเวณศาลาบา้น นายกิมเล้ียง  
ตันติกุลมานิต  หมูท่ี ่8

เพือ่ต้องการซ่อมแซม
บานประตู ปดิ-เปดิ 
ใหอ้ยู่ในสภาพใช้งาน
ได้ปกติ

ใส่ชุดบานประตู ปดิ-
เปดิ พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 ชุด ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00
 เมตร

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนของ
ประชาชนทีใ่ช้
ถนนในการ

สัญจร

ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวกปลอดภยั

กองช่าง

133 ก่อสร้างสนามกีฬา/ลานออกก าลังกาย เพือ่ก่อสร้างลานกีฬา/
ลานออก าลังกาย

ในเขตพืน้ทีต่ าบล
หลักแก้ว

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80มี
สนามกีฬาได้
มาตรฐาน

ประชาชนมี
สุขภาพ
ร่างกายที่
แข็งแรง

กองช่าง

134 ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารทีท่ าการ
อบต.หลักแก้ว

เพือ่ปรับปรุงหรือต่อ
เติมอาคารทีท่ าการ
อบต. เช่น ติดต้ัง
ลูกกรงเหล็กดัด รอบ
ชุด บานกระจก ฯลฯ

จ านวน 1 แหง่ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความ
พงึพอใจต่อ
การมารับ
บริการทีอ่บต.
หลักแก้ว

ประชาชนมี
ความพงึพอใจ
ต่อกามารับ
บริการใน
สถานที่
กว้างขวางสะ
ดวดสบาย

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

135 ก่อสร้างร้ัวล้อมอาคารส านักงานอบต. เพือ่ต้องการใหอ้บต.มี
ร้ัวส าหรับกั้นอาณาเขต

จ านวน 1 แหง่ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความ
ปลอดภยัใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนและ
เจ้าหน้าทีม่ี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

136 ก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณ
ด้านหลัง อบต.หลักแก้ว

เพือ่ใหก้ารติดต่อ
ราชการมีความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

กว้าง 20.00 ม. ยาว 
40.00 ม. หนาเฉล่ีย 
0.15 ม.

408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 ร้อยละความ
พงึพอใจต่อ
การมารับ
บริการทีอ่บต.

มีสถานที่
ส าหรับท า
กิจกรรมของ
อบต.

กองช่าง

137 ก่อสร้างโดมบริเวณอาคารส านักงาน
 อบต.หลักแก้ว

เพือ่ต้องการใช้ส าหรับ
ท ากิจกรรมต่างๆ ตาม
โครงการของอบต.
หลักแก้ว

กว้าง 15.00 เมตร 
ยาว 30 เมตร สูงเฉล่ีย
 6-8 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละมีความ
สะดวกสบาย
ต่อการมารับ
บริการของ
ประชาชน

มีสถานที่
ส าหรับท า
กิจกรรมของ
อบต.

กองช่าง

138 ปรับปรุงทีท่ าการอบต.หลักแก้ว 
(หลังเก่า)

เพือ่ปรับปรุงส าหรับ
ใช้ประโยชน์เปน็ศาลา
ประชาคม หมูท่ี ่7

ทาสี ท าความสะอาด        100,000 100,000       100,000 100,000 100,000 ร้อยละความ
ปลอดภยัใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

มีสถานที่
ส าหรับท า
กิจกรรมของ
อบต.

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

139 สร้างซุ้มทางเข้า อบต. เพือ่จัดสร้างซุ้ม
ทางเข้าอบต.ใหม้ี
ความสวยงาม

กว้าง 9.00 เมตร สูง
จากต่อม่อ 6.50 เมตร
 เปน็โครงเหล็กถัก 
พร้อมปา้ยเขต อบต.
หลักแก้ว

       200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชนทีม่า
ขอรับบริการ

มีทางเข้าอบต.
ทีส่วยงาม

กองช่าง

140 จัดซ้ือทีดิ่น เพือ่ต้องการจัดซ้ือทีดิ่น
เพือ่ส าหรับขยายทีท่ า
การอบต.หลักแก้ว 
เพิม่เติม

จ านวน 5 ไร่ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชนทีม่า
ขอรับบริการ

มีพืน้ที่
กว้างขวาง
ส าหรับท า
กิจกรรมต่างๆ
ของอบต.

กองช่าง

141 ก่อสร้างและต่อเติมโรงจอดรถของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

เพือ่ต้องการใหโ้รงจอด
รถสามารถปอ้งกัน
แสงแดดใหก้ับรถทีม่า
จอดได้

ความยาว 15 เมตร 
แบง่เปน็ 3 ช่วง คือ 
โครงเหล็กดัด ความ
สูงเฉล่ีย 4.00-4.50 
เมตร เชื่อมต่อกับโรง
จอดรถเดิม

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชนทีม่า
ขอรับบริการ

มีพืน้ทีส่ าหรับ
จอดรถผู้มา
ติดต่อขอรับ
บริการ

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

142 ก่อสร้างส านักงานกองช่าง/กองคลัง เพีอ่ต้องการใช้เปน็ที่
ปฏบิติัราชการและเก็บ
เอกสารส าคัญทาง
ราชการ

กว้าง 5 เมตร ยาว 15
 เมตร 2  ชั้น

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการติดต่อ
ราชการ

มีความสะดวก
ในการติดต่อ
ราชการของ
ประชาชน

กองช่าง

143 ก่อสร้างโดม หมูท่ี ่1,2 และ 7 เพือ่ใช้ส าหรับท า
กิจกรรมในร่มต่างๆ
ภายในหมูบ่า้นและ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหลักแก้ว

ความกว้าง 8 เมตร 
ความยาว 20 เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละความ
พงึพอใจต่อมี
สถานทีท่ า
กิจกรรมต่างๆ

มีสถานที่
ส าหรับท า
กิจกรรมต่างๆ

กองช่าง

144 ต่อเติมอาคารหลังคาครอบบนัไดทาง
ขึ้น-ลง ทัง้สองข้าง

เพือ่ปอ้งกันมูลนกทีม่า
ปล่อยมูลบริเวณทาง
บนัได้ใหส้ะอาดน่าอยู่

1 แหง่ สองข้างทาง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชนทีม่า
ขอรับบริการ

ทางขึ้นบนัได้
สะอาด
ปราศจากส่ิง
ปฏกิูล

กองช่าง

145 โครงการเช่าอสังหาริมทรัพย์ทีดิ่น เพือ่เปน็ทีส่ าหรับ
ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟา้
ใช้กับระบบประปา

หมูท่ี ่1-8 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละความ
พงึพอใจต่อ
การปฏบิติังาน
มีประสิทธิภาพ

มีหม้อแปลง
ไฟฟา้ส าหรับ
ใช้กับระบบ
ประปาท าใหม้ี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

146 ปรับปรุงศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เปน็ที่
เก็บเรือพร้อมชั้นวางเรือ

เพือ่เปน็ทีเ่ก็บรักษา
เรือใหอ้ยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานและ
บ ารุงรักษา

หมูท่ี ่6 410,000 410,000 410,000 410,000 410,000 จ านวนของ
เรือทีน่ ามาเก็บ

มีทีส่ าหรับเก็บ
เรือไฟเบอร์

กองช่าง

147 โครงการจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง

เพือ่จ่ายเปน็ค่าจ้าง
ออกแบบจ้างควบคุม
งานทีจ่่ายใหแ้ก่
เอกชนหรือนิติบคุคล

จ านวน 1 โครงการ 141,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี
คุณภาพ
ชีวิตประจ าวัน
ทีดี่ขึ้นมีความ
สะดวกสบาย

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ของ
โครงการทีม่ี
คุณภาพมีอายุ
การใช้งานได้
ยาวนาน

กองช่าง

148 กั้นหอ้งส าหรับปฏบิติังานของอบต. เพือ่ใช้ในการ
ปฏบิติังานใหส้ะดวก
รวดเร็ว เพิม่มากยิ่งขึ้น

ใช้ผนังอลูมิเนียม 
ส าเร็จรูป จ านวน 6 
ช่อง กว้างช่องละ 
120x200 เมตร 
ความสูง 160 เมตร

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 จ านวนของ
ผู้ใช้พืน้ที่
ส าหรับ
ปฏบิติังานของ
อบต.

การปฏบิติังาน
มีความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น

ส านักปลัด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ังคมมัน่คง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพฒันา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

   ผ 01

149 ปรับปรุงสนามฟตุบอลตามแบบ
มาตรฐาน

เพือ่ใหม้ีสนามฟตุบอล
ตามแบบมาตรฐาน

กว้าง 40 เมตร ความ
ยาวเฉล่ีย 60 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จ านวนของ
ผู้ใช้สนาม
ฟตุบอล

สนามฟตุบอล
ได้มาตรฐาน

กองช่าง

รวม จ านวน 149  โครงการ 86,116,310 86,175,310 86,175,310 86,175,310 86,175,310
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4 การพฒันาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.10 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รบัผิดชอบ

1 ก าจัดวชัพชืในล าคลอง คูนา 
และที่สาธารณประโยชน์

เพื่อก าจัดวชัพชืในคู
คลองต่างๆ เพื่อให้
ระบายน้ าได้ดีขึ้น

หมู่ที่ 1-8 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้ า
ท าการเกษตร

ประชาชนมี
น้ าส าหรับท า
การเกษตร

กองช่าง

2 ปรับปรุงภมูิทศัน์ที่ศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 1

เพื่อต้องการใหม้ีภมูิ
ทศัน์ที่สวยงาม เปน็ที่
ชื่นชมของผู้ที่เดินทาง
สัญจรไป-มา

หมูที่ 1 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนของผู้ท่ีได้รับ
ความพึงพอใจ

มีภมูิทศัน์ที่
สวยงาม

ส านักปลัด

3 ขุดลอกคูคลองหน้าบา้นนาง
สมหวงั เทศจันทร์ - บา้นาง
จงดี  เร่ืองจรัส ม.1

ขุดลอกคูคลอง 
ระยะทาง

ประมาณ 500 
เมตร

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมมีน้ า
ท าการเกษตร

ประชาชนมี
น้ าส าหรับท า
การเกษตร

กองช่าง

4 ขุดลอกคูคลอง 1 ขวา 2 ขวา
 จากประตูน้ า ม.6 - บา้น
ผู้ใหญ่สมบติั  สุกใส ม.1

อุดหนุนค่าน้ ามันรถ 
อบจ. 50,000.-บาท

ขุดลอกคลอง 1 
ขวา 2 ขวา 
ระยะทาง 4,000 
เมตร

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมมีน้ า
ท าการเกษตร

ประชาชนมี
น้ าส าหรับท า
การเกษตร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 01
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4 การพฒันาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.10 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 01

5 ขุดลอกคูนาจากบอ่นายสน  
นาคกุญชร -บา้นนายเชียร 
แสงทอง  พร้อมลงลูกรัง ม.1

อุดหนุนค่าน้ ามันรถ 
อบจ. 50,000.-บาท

ขุดลอกคลอง
ชลประทานยาง
มณี ระยะทาง
ประมาณ 3,000 
เมตร

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมมีน้ า
ท าการเกษตร

ประชาชนมี
น้ าส าหรับท า
การเกษตร

กองช่าง

6 ตัดแต่งกิ่งไม้ถนน และก าจัด
วชัพชื ในคลองทกุ 3 เดือน/ 
คร้ัง ม.1

เพื่อต้องการปรับภมูิ
ทศัน์บริเวณถนน และ
คลองใหส้วยงาม

จัดซ้ือยาก าจัด
วชัพชื

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของภมูิ
ทศัน์ที่สวยงาม 
น่ามอง

ประชาชนมี
ภมูิทศัน์ที่
สวยงาม 
ร่ืนรมย์

กองช่าง

7 ลอกคูนาบา้นนางจาน-
จันทรสุข  ถึง บา้นนางไสว  
แก้วศรี หมู่ที่ 2

เพื่อต้องการขุดลอก
คลอง ที่ต้ืนเขินไว้
ส าหรับกักเก็บน้ า
ส าหรับท าการเกษตร

หมู่ที่ 2 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้ า
ท าการเกษตร

ประชาชนมี
น้ าส าหรับท า
การเกษตร

กองช่าง

-212-



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4 การพฒันาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.10 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 01

8 ขุดลอกคูนาสายคันคลอง
ชลประทาน จากบา้นนายสุ
ชิน นานายก๊ก หมู่ที่ 2

เพื่อต้องการขุดลอก
คลอง ที่ต้ืนเขินไว้
ส าหรับกักเก็บน้ า
ส าหรับท าการเกษตร

มีความยาว 
1,500 เมตร มี
ความกวา้งปาก
บน 2.50-3.00 
เมตร ลึก 
1.00-1.40 พร้อม
ปรับแต่งสภาพ
คันดิน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมมีน้ า
ท าการเกษตร

ประชาชนมี
น้ าส าหรับท า
การเกษตร

กองช่าง

-213-



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4 การพฒันาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.10 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 01

9 ขุดลอกคูนาสายคลอง
ชลประทาน จากบา้นนาย
สมนึก  ลาภเกสร หมู่ที่ 2

เพื่อต้องการขุดลอก
คลอง ที่ต้ืนเขินไว้
ส าหรับกักเก็บน้ า
ส าหรับท าการเกษตร

มีความยาว 
2,500 เมตร มี
ความกวา้งปาก
บน 2.50-3.00 
เมตร ความลึก 
1.00-1.40 เมตร 
พร้อมปรับแต่ง
สภาพคันดิน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมมีน้ า
ท าการเกษตร

ประชาชนมี
น้ าส าหรับท า
การเกษตร

กองช่าง

-214-



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4 การพฒันาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.10 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 01

10 ขุดลอกคูนาสายคลอง
ชลประทาน จากบา้นนางบ
ภกัด์ิ  สาระถิ่น - บา้นนางฉว ี
 เพช็รชะ หมู่ที่ 2

เพื่อต้องการขุดลอก
คลอง ที่ต้ืนเขินไว้
ส าหรับกักเก็บน้ า
ส าหรับท าการเกษตร

มีความยาว 
1,000 เมตร มี
ความกวา้งปาก
บน 2.50-3.00 
เมตร ความลึก 
1.00-1.40 เมตร 
พร้อมปรับแต่ง
สภาพคันดิน

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมมีน้ า
ท าการเกษตร

ประชาชนมี
น้ าส าหรับท า
การเกษตร

กองช่าง

11 ขุดลอกคูนาบริเวณนา นายฐ
ปนพงษ ์ เอี่ยมยิ้ม  ถึงบา้น
หนองจอก ม.2-ม.4

เพื่อต้องการขุดลอก
คลอง ที่ต้ืนเขินไว้
ส าหรับกักเก็บน้ า
ส าหรับท าการเกษตร

ความยาว 2,000 
เมตร มีความ
กวา้งปากบน 
2.50-3.00 เมตร 
ลึก 1.00-1.40 
เมตร พร้อม
ปรับแต่งสภาพ
คันดิน

      80,000 80,000       80,000          80,000         80,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมมีน้ า
ท าการเกษตร

ประชาชนมี
น้ าส าหรับท า
การเกษตร

กองช่าง

-215-



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4 การพฒันาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.10 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 01

12 ขุดลอกล ารางสาธารณะจาก
บา้นนายเพล ปานเกิด - 
บา้นสุพจน์  เอมอ่อน หมู่ที่ 2

เพื่อต้องการขุดลอก
คลอง ที่ต้ืนเขินไว้
ส าหรับกักเก็บน้ า
ส าหรับท าการเกษตร

ปากบนมีความ
กวา้งเฉล่ีย 
2.50-3.00 เมตร 
ความลึก 0.80 
เมตร ขุดลึกเพิ่ม
อีก 1.00 เมตร 
ระยะทางยาว 
800 เมตร

      32,000       32,000       32,000          32,000         32,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมมีน้ า
ท าการเกษตร

ประชาชนมี
น้ าส าหรับท า
การเกษตร

กองช่าง

13 ขุดลอกคูนา ภายใน หมู่ที่ 3 
จ านวน 4 สาย

เพื่อต้องการขุดลอก
คลอง ที่ต้ืนเขินไว้
ส าหรับกักเก็บน้ า
ส าหรับท าการเกษตร

100,000     100,000 100,000        100,000       100,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมมีน้ า
ท าการเกษตร

ประชาชนมี
น้ าส าหรับท า
การเกษตร

กองช่าง

-ขุดลอกคูคลอง จากบา้น
นางนิตย์ - บา้นนางส าอางค์ 
แจ่มเพญ็

ยาว1,200 เมตร 
กวา้งปากบน 
2.50-3.00 เมตร

48,000       48,000       48,000          48,000         48,000

-216-



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4 การพฒันาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.10 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 01

-ขุดลอกคูนาธรรมชาติ บา้น
นายสมนึก  ลาภเกสร ติดต่อ
 หมู่ที่ 2

ยาว 500  เมตร 
ความกวา้งปาก
บน 2.50-3.00 
เมตร

      20,000       20,000       20,000          20,000         20,000

-ขุดลอกคูนาพร้อมฝังทอ่
ระบายน้ าและติดต้ังประตู
ระบายน้ าเขตติดต่อต าบล
หนองน้ าใหญ่ อ าเภอผักไห ่
จ.พระนครศรีอยุธยา หมู่ที่ 3

เพื่อต้องการขุดลอก
คลอง ที่ต้ืนเขินไว้
ส าหรับกักเก็บน้ า
ส าหรับท าการเกษตร

ยาว 700 เมตร 
กวา้ง 2.50-3.00 
เมตร

      25,000       25,000       25,000          25,000         25,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมมีน้ า
ท าการเกษตร

ประชาชนมี
น้ าท า
การเกษตร

-ขุดลอกคูนา มิยาซาวา่ 
ติดต่อ หมู่ที่ 2

ยาว 1,700 เมตร
 กวา้งปากบน 
2.50-3.00 เมตร 
พร้อมปรับแต่ง
สภาพดิน

32,000            32,000       32,000          32,000         32,000

-217-



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4 การพฒันาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.10 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 01

14 ขุดลอกคูคลองวดัใหม่-
คลองคต หมู่ที่ 3

เพื่อต้องการขุดลอก
คลอง ที่ต้ืนเขินไว้
ส าหรับกักเก็บน้ า
ส าหรับท าการเกษตร

กวา้ง 8-12 เมตร
 ลึกเพิ่ม 1.00 
เมตร ความยาว 
20,000 เมตร

50,000      50,000 50,000      50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมมีน้ า
ท าการเกษตร

ประชาชนมี
น้ าท า
การเกษตร

กองช่าง

15 ขุดลอกคูนาบา้นนายสุนทร  
ปอ้มศรี ถึงนานางสุรินทร์ 
สะอาดศรี หมู่ที่ 3

เพื่อต้องการขุดลอก
คลอง ที่ต้ืนเขินไว้
ส าหรับกักเก็บน้ า
ส าหรับท าการเกษตร

ปากบนกวา้ง 
3.00 เมตร ลึก
เพิ่ม 0.80 เมตร 
ความยาว 1,800 
เมตร

      32,000 32,000 32000          32,000         32,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมมีน้ า
ท าการเกษตร

ประชาชนมี
น้ าท า
การเกษตร

กองช่าง

16 ก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตล่ิง 
บริเวณหน้าวดัใหม่ทางข้าม 
หน้าบา้น นายวรีะศักด์ิ  จระ
เณร หมู่ที่ 3

เพื่อต้องการสร้างเขื่อนฯ
เพื่อต้องกันน้ าทว่ม

หมู่ที่ 3 30,000,000 30,000,000 30,000,000    30,000,000   30,000,000 ร้อยละ 80 มี
คุณภาพชีวติที่ดี
ขึ้น

ปอ้งกันน้ าทว่ม กองช่าง

17 โครงการก าจัดวัชพืช ร.๒
 สุพรรณ ๔ หมู่ที ่๓

เพือ่ต้องการให้ปลอด
จากวัชพืช

ขอสนับสนุน
เคร่ืองจักรกล 
อบจ.โดยจ่าย
ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง

    40,000     40,000     40,000       40,000      40,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมมีน้ าท า
การเกษตร

ประชาชนมี
น้ าท า
การเกษตร

กองช่าง
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4 การพฒันาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.10 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 01

18 ขุดลอกคลองบา้นหนองจอก 
คลองส่งน้ า ชันสูตร - คลอง
ทิ้งน้ ายางมณี หมู่ที่ 4

เพื่อต้องการขุดลอก
คลอง ที่ต้ืนเขินไว้
ส าหรับกักเก็บน้ า
ส าหรับท าการเกษตร

ยาว 2,000 เมตร
 กวา้งปากบน 
4.00-6.00 เมตร 
ลึก1.20-1.50 
เมตร พร้อม
ปรับแต่งสภาพ
คันดิน

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมมีน้ า
ท าการเกษตร

ประชาชนมี
น้ าท า
การเกษตร

กองช่าง

19 ขุดลอกคลองสายหน้าบา้น 
นางสัมฤทธิ ์-บา้นหนองหล่ม 
เขตไผ่วง หมู่ที่ 3 ต.หลักแก้ว
 หมู่ที่ 4

เพื่อต้องการขุดลอก
คลอง ที่ต้ืนเขินไว้
ส าหรับกักเก็บน้ า
ส าหรับท าการเกษตร

ปากบนกวา้ง 5-6
 ขุดลึกเพิ่ม 0.80 
เมตร ความยาว 
1,000 เมตร

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมมีน้ า
ท าการเกษตร

ประชาชนมี
น้ าท า
การเกษตร

กองช่าง

20 ขุดลอกคลองจากศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 4 บา้นนาง
ล้ินจี่ รัชทติย์

เพื่อต้องการขุดลอก
คลอง ที่ต้ืนเขินไว้
ส าหรับกักเก็บน้ า
ส าหรับท าการเกษตร

ยาว 1,400 เมตร
 กวา้งปากบน 
3.00-4.00 เมตร 
ลึก 1.20-1.50 
เมตร พร้อม
ปรับแต่งสภาพ
คันดิน

28,000      28,000      28,000      28,000         28,000        ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมมีน้ า
ท าการเกษตร

ประชาชนมี
น้ าท า
การเกษตร

กองช่าง
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4 การพฒันาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.10 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 01

21 ขุดลอกคลองจากบ้าน
ผู้ใหญ่ไพรัตน์  หนองผักชี
 หมู่ที ่4

เพื่อต้องการใหคู้นาที่ต้ืน
เขินมีน้ าไวส้ าหรับท า
การเกษตร

ยาว 1,200 เมตร       40,000       40,000       40,000          40,000         40,000 จ านวนของชาวนาท่ี
มีพื้นท่ีส าหรับท า
การเกษตร

เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับท า
การเกษตร

กองช่าง

22 ท ารังวดัที่ดินจากวดัคลอง
ส าโรง-ไผ่วง และเส้นหนอง
จอก หมู่ที่ 4

เพื่อแก้ปญัหาพื้นที่ใน
หมู่บา้น

หมู่ที่ 4 50,000       50,000       50,000          50,000         50,000 ร้อยละ 80 มี
คุณภาพชีวติที่ดี
ขึ้น

ได้รับการ
แก้ไขปญัหา
การรุกล้ าที่ดิน
สาธารณะ

กองช่าง

1.บา้น'นายสุรพงษ ์แสงอิศ
ราภรัิกษ ์- วดัคลองส าโรง

2.นายสัมฤทธิ ์ แสงอิศราภิ
รักษ ์- ส าเนียง

3.นายบญุมาก  เดชคง - บอ่
นางน้ าวุน้  ผาสุก

23 ขุดลอกคลองในพื้นที่ หมู่ที่ 5
 จ านวน 3 สาย

เพื่อต้องการขุดลอก
คลอง ที่ต้ืนเขินไว้
ส าหรับกักเก็บน้ า
ส าหรับท าการเกษตร

80,000      80,000      80,000      80,000         80,000        ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมมีน้ า
ท าการเกษตร

ประชาชนมี
น้ าท า
การเกษตร

กองช่าง
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4 การพฒันาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.10 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 01

-สายจากหน้าทอ่ตายุ้ย-หมู่ที่
 5 หว้ยคันแหลน

ยาว1,000 เมตร 
กวา้งปากบน 
2.50-3.00 เมตร .

-สายบา้นนางสาล่ี -บา้นนาย
จ าลอง

ยาว 500 เมตร 
กวา้งปากบน 
2.50-3.00 เมตร

-สายคันคลองไปถึงนายเสน่ห์ ยาว 300 เมตร 
กวา้งปากบน 
2.50-3.00 เมตร 
ลึก 1.00-1.40 
เมตร

24 ดาดคอนกรีตคูนา จากทอ่ตา
ยุ้ย -นานายสุรินทร์  พณิ
เสนาะ ม.4

เพื่อต้องการใหน้้ าระบาย
ได้สะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร
 ยาวเฉล่ีย 70 
เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง 0.25 
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนของผู้ใช้
ดาดคอนกรีต

ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวก
ปลอดภยั

กองช่าง
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4 การพฒันาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.10 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 01

25 ขุดรางระบายน้ า หมู่ที่ 6 
(จากบา้นนายจาตุรงค์  
รักษาสัตว ์- บา้นนายสมทรง
 พฒุซ้อน

เพื่อต้องการขุดลอกคูนา
 ที่ต้ืนเขินไวส้ าหรับกัก
เก็บน้ าส าหรับท า
การเกษตร

หมู่ที่ 6 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมมีน้ า
ท าการเกษตร

ประชาชนมี
น้ าท า
การเกษตร

กองช่าง

26 ขุดลอกคูนา จ านวน 4 สาย 
หมู่ที่ 6

เพื่อต้องการขุดลอกคูนา
 ที่ต้ืนเขินไวส้ าหรับกัก
เก็บน้ าส าหรับท า
การเกษตร

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมมีน้ า
ท าการเกษตร

ประชาชนมี
น้ าท า
การเกษตร

กองช่าง

-ขุดลอกคูคลองบา้นราง
ขุนแผน

(สนับสนุนน้ ามัน อบจ.) กวา้ง 12-15 
เมตร ลึกเพิ่ม 
0.80 เมตร ยาว 
1,500 เมตร

40,000      40,000 40,000 40,000 40,000

-ขุดลอกคูนาจากบา้นนายสุ
เทพ แจ่มฟา้ ถึงสะพาน 
คสล.วดัใหม่ทางข้าม

(สนับสนุนน้ ามัน อบจ.) กวา้ง 12-15 
เมตร ลึกเพิ่ม 
0.80 เมตร ยาว 
1,500 เมตร

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4 การพฒันาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.10 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 01

-ขุดลอกคูนาจากบา้น น.ส.จิ
ภาภทัร อินใย -นานางอุบล  
รักษาสัตว์

ปากบนกวา้ง 
2.50-4.00 เมตร 
ลึกเพิ่ม 0.80 
เมตร ยาว 450 
เมตร

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000

-ขุดลอกคูนาสายนานายมณ
เฑียร  ปทัมโรจน์ -นานาย
ถ่าย ประหยัดทรัพย์

ปากบนกวา้ง 
2.50 -4.00 เมตร
 ลึกเพิ่ม 0.80 
เมตรยาว 550 
เมตร

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000

27 ถมบอ่สาธารณะ หมู่ที่ 6 เพื่อต้องการท าลานกีฬา
เอนกประสงค์ ประมาณ
 1 ไร่เศษ

กวา้งประมาณ 20
 เมตร ยาว

ประมาณ 30 
เมตร ลึกเฉล่ีย 6 

เมตร

     600,000     600,000      600,000        600,000       600,000 ร้อยละ 80 มี
คุณภาพชีวติที่ดี
ขึ้น

ปรับปรุงภมูิ
ทศัน์ใหเ้ปน็
สนามกีฬา

กองช่าง
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4 การพฒันาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.10 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 01

28 ขุดบอ่สาธารณะ  บริเวณ
ข้างบา้นนายนางประคอง  
วงศ์เสง่ียม ม.6

เพื่อต้องการกักเก็บน้ า
ไม่ใหน้้ าทว่มขังและท า
การเกษตร

ร่องน้ ากวา้ง 2.00
 เมตร ยาว 40.00
 เมตร ความลึก
ประมาณ 1.00 
เมตร

      60,000       60,000       60,000          60,000         60,000 ร้อยละเพิ่มขึ้น
ของการมีน้ าท า
การเกษตร

น้ าไม่ทว่มและ
มีน้ าท า
การเกษตร

กองช่าง

29 ขุดลอกคูคาง และในพื้นที่ 
หมู่ที่ 7

เพื่อต้องการขุดลอกคู
คางใหม้ีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร

ปากบนกวา้ง 
16-20 เมตร ลึก
เดิม 4.00 เมตร 
ปรับแต่งคันคลอง

      50,000 50,000            50,000 50,000                 50,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมมีน้ า
ท าการเกษตร

ประชาชนมี
น้ าท า
การเกษตร

กองช่าง

30 ขุดลอกคูนา จ านวน 2 สาย 
หมู่ที่ 7

เพื่อต้องการขุดลอกคูนา
 ที่ต้ืนเขินไวส้ าหรับกัก
เก็บน้ าส าหรับท า
การเกษตร

      90,000 90,000       90,000 90,000         90,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมมีน้ า
ท าการเกษตร

ประชาชนมี
น้ าท า
การเกษตร

กองช่าง

-224-



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4 การพฒันาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.10 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 01

-จากบา้นนางกิมหลง -บา้น
นายบญุส่ง สวยสม

(สนับสนุนน้ ามัน อบจ.) ปากบนกวา้ง 6-8 
เมตร ลึกเพิ่ม 
0.80 เมตร ยาว 
400 เมตร

.
-จากบา้นนางประทมุ -บา้น
นางน้ าวุน้ คล้ายวงษพ์ร้อม
ติดต้ังบานประตู ปดิ-เปดิ

(สนับสนุนน้ ามัน อบจ.) ปากบนกวา้ง 3-6 
เมตร ลึกเพิ่ม 
0.80 เมตร ยาว 
500 เมตร พร้อม
บานประตูปดิ
เปดิทอ่ Ø0.80 
เมตร 1 ชุด

80,000      80,000      80,000      80,000         80,000        
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4 การพฒันาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.10 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 01

31 ดาดคอนกรีต จากบา้นนาย
เอนก  ปติิคาม ถึงบา้นนาย
ส าเริง  นามกิ่ง ม.7

เพื่อต้องการใหน้้ าไหล
สะดวก

กวา้ง 3.00 เมตร
 ยาวเฉล่ีย 70 
เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง 0.25 
เมตร

107,100 107,100 107,100 107,100 107,100 จ านวนของผู้ใช้
ดาดคอนกรีต

ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวก
ปลอดภยั

กองช่าง

32 ขุดลอกคูคลองเส้นหนองจอก
 จากคลองหน้าบา้นนายแวง
 -นายจ้าย (ม.4-ม.7)

เพื่อต้องการขุดลอกคู
คลองเส้นหนองจอกให้
มีน้ าใช้เพื่อการเกษตร

ปากกวา้ง 14-15 
เมตร ลึกเพิ่ม 
0.50 เมตร ยาว 
2,500 เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมมีน้ า
ท าการเกษตร

ประชาชนมี
น้ าท า
การเกษตร

กองช่าง

33 ขุดลอกคูนาและวางทอ่ทาง
ข้ามใหม่ ทอ่ตายุ้ยมาลงล า
รางวดักรด หมู่ที่ 8

เพื่อต้องการขุดลอกคูนา
ใหม้ีน้ าใช้เพื่อการเกษตร

ปากกวา้ง 3.00 
เมตร ขุดลึกเพิ่ม 
0.80 เมตร ยาว 
1,200 เมตร วาง
ทอ่ขนาด Ø 0.60 
เมตร

60,000       60,000       60,000          60,000         60,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมมีน้ า
ท าการเกษตร

ประชาชนมี
น้ าท า
การเกษตร

กองช่าง
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4 การพฒันาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.10 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 01

34 ขุดสระน้ าสาธารณะ ฝ่ัง
ตะวนัออกไปถมฝ่ังตะวนัตก
เพื่อสร้างลานเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 8

เพื่อต้องการขุดสระน้ า
สาธารณะ ฝ่ังตะวนัตก
เพื่อสร้างลาน
เอนกประสงค์

การถมใหม้ีความ
กวา้ง 12.00 เมตร
 ความยาว 5.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 
120 เมตร เสา
จ านวน 3 ต้น 
พร้อมติดต้ังโคม
ไฟฟา้สาธารณะ

100,000     100,000      100,000        100,000       100,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมมีน้ า
ท าการเกษตร

ประชาชนมี
น้ าท า
การเกษตร

กองช่าง

35 ขุดลอกคูนาจากอ่างช่องน้ า
ไหล -ล าราง วดักรดบริเวณ
นานายจวน  แตงอ่อน หมู่ที่ 8

เพื่อต้องการใหคู้นาที่ต้ืน
เขินมีน้ าส าหรับ
การเกษตร

ยาว 150 เมตร 
กวา้งปากบน 
2.50-3.00 เมตร 
ลึก 1.00-1.40 
เมตร พร้อม
ปรับแต่งสภาพ
คันดิน

15,000 15,000 15,000 15,000         15,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมมีน้ า
ท าการเกษตร

ประชาชนมี
น้ าท า
การเกษตร

กองช่าง
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4 การพฒันาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.10 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 01

36 ขุดลอกคูนาสายบา้นนางนิสา
  สังข์รุ่ง -บา้นนางหลง  
เขื่อนชัย หมู่ที่ 8

เพื่อต้องการใหคู้นาที่ต้ืน
เขินมีน้ าส าหรับ
การเกษตร

กวา้ง 3.00 เมตร
 ลึก 1.20 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมมีน้ า
ท าการเกษตร

ประชาชนมี
น้ าท า
การเกษตร

กองช่าง

37 ขุดลอกคลองธรรมชาติ จาก
บา้นนายส ารวย สังข์เลิศ -
ถนนลาดยาง ร้านนางหลง  
แสงทอง หมู่ที่ 8

เพื่อต้องการขุดลอก
คลองธรรมชาตที่ต้ืนเขิน
ใหม้ีน้ าส าหรับการเกษตร

ระยะทาง
ประมาณ 100 
เมตร ต้องใช้คน
ด าเนินการขุด
เทา่นั้น มีดินเลน
สะสม

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมมีน้ า
ท าการเกษตร

ประชาชนมี
น้ าท า
การเกษตร

กองช่าง

38 ขุดลอกคลองจากบา้นนาง
ทองหยิบ  สวยสม  ถึง บา้น
นายสมจิต  ค าประภา หมู่ที่ 8

เพื่อต้องการขุดลอก
คลองที่ต้ืนเขินใหม้ีน้ า
ส าหรับท าการเกษตร

มีปญัหาและ
อุปสรรค 
ด าเนินการได้
เปน็บางช่วง บาง
จุในสายทาง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมมีน้ า
ท าการเกษตร

ประชาชนมี
น้ าท า
การเกษตร

กองช่าง

39 ปรับปรุงภมูิทศัน์บอ่
สาธารณะ หมู่ที่ 8

เพื่อต้องการปรับปรุง
ภมูิทศัน์ใหส้วยงาม

หมู่ที่ 8 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 มี
คุณภาพชีวติที่ดี
ขึ้น

ภมูิทศัน์
สวยงาม

กองช่าง
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4 การพฒันาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.10 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 01

40 ขุดลอกคลองจากบ้าน
นางน้ าวุน้  คล้ายวงษ์  -
ถนนลาดยาง  หมู่ที ่8

เพื่อต้องการขุดลอก
คลองที่ต้ืนเขินใหม้ีน้ า
ส าหรับท าการเกษตร

ระยะทาง 600 
เมตร ก าจัด
วัชพืชดินเลน
กีดขวางทางน้ า

      15,000       15,000       15,000          15,000         15,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมมีน้ าท า
การเกษตร

ประชาชนมี
น้ าท า
การเกษตร

กองช่าง

41 ขุดบอ่สาธารณะ  บริเวณ
หน้าบา้นนายปญัญา  
ปรากฏผล   หมู่ 8

เพื่อต้องการกักเก็บน้ า
ไม่ใหท้ว่มขังและท า
การเกษตร

กวา้ง 40 เมตร 
ยาว 70 เมตร ขุด
ลึกเพิ่มอีก 3.00 
เมตร พร้อม
ปรับแต่งคันดิน

     500,000     500,000      500,000        500,000       500,000 ร้อยละเพิ่มขึ้น
ของการมีน้ าท า
การเกษตร

น้ าไม่ทว่มและ
มีน้ าท า
การเกษตร

กองช่าง
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4 การพฒันาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.10 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 01

42 ก่อสร้างดาดคอนกรีตจาก
บา้นนายสมจิตร  ด าประภา 
ถึงคลองน้ าทิ้งหลักแก้ว หมู่ที่
 8

เพื่อต้องการขุดลอกคูนา
 ที่ต้ืนเขินไวส้ าหรับกัก
เก็บน้ าส าหรับท า
การเกษตร

ก่อสร้างดาด 
คสล.ปากทาง
กวา้ง 3.00 เมตร
 ก้นกวา้ง 1.00 
เมตร สูง 1.50 
เมตร ความหนา 
0.10 เมตร ความ
ยาว 1,000 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมมีน้ า
ท าการเกษตร

ประชาชนมี
น้ าส าหรับท า
การเกษตร

กองช่าง

43 ขุดลอกคลองจากบา้นนาย
สมจิตร  ด าประภา ถึงคลอง
น้ าทิ้งหลักแก้ว หมู่ที่ 8

เพื่อต้องการขุดลอก
คลองที่ต้ืนเขินใหม้ีน้ า
ส าหรับท าการเกษตร

ขุดลอก ปากกวา้ง
 3 เมตร ก้นกวา้ง
 1.00 เมตร สูง 
1.50 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมมีน้ า
ท าการเกษตร

ประชาชนมี
น้ าส าหรับท า
การเกษตร

กองช่าง
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4 การพฒันาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.10 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 01

44 ขุดลอกคูนา จากไผ่เซ-ล า
รางวัดกรด หมู่ที ่8

เพื่อต้องการขุดลอก
คลองที่ต้ืนเขินใหม้ีน้ า
ส าหรับท าการเกษตร

ระยะทาง 
1,100 เมตร

      40,000       40,000       40,000          40,000         40,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมมีน้ าท า
การเกษตร

ประชาชนมี
น้ าท า
การเกษตร

กองช่าง

45 โครงการขุดลอกสระเก็บ
น้ าวัดกรด (ร้าง) หมู่ที ่8

เพื่อต้องการกับเก็บน้ า
ไวส้ าหรับเกษตรกรใช้ใน
ฤดูแล้ง

เน้ือที ่๗ ไร่   
ลึก 3 เมตร

  1,300,000   1,300,000   1,300,000      1,300,000     1,300,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนมมีน้ าท า
การเกษตร

ประชาชนมี
น้ าท า
การเกษตร

กองช่าง

46 ออกรังวัดท่ีสาธารณะประโยชน์
และจัดซ้ือเสาหิน

เพื่อออกรังวัดท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ฯ

ท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ในต าบล
หลักแก้ว

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ท่ีใช้ท่ีดิน
ให้เกิดประโยชน์

ใช้ท่ีดินว่างเปล่า
ท าประโยชน์ได้
มากขึ้น

กองช่าง

47 ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่ท่ี 1-8 เพื่อจัดสร้างภูมิทัศน์หน้า
อบต.หลักแก้ว และภายใน
ต าบลหลักแก้ว ให้มีความ
สวยงามร่มร่ืน เช่นการปลูก
ต้นไม้ เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใน
ต าบล

จ านวน 1 โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ท่ีมีความ
ร่มร่ืนสวยงาม

ต าบลหลักแก้วมี
ความร่มร่ืน
สะอาด สวยงาม

กองช่าง
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4 การพฒันาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.10 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 01

48 โครงการคลองสวยน้ าใส เพื่อต้องการให้ล าคลองใน
พื้นท่ีต าบลหลักแก้วสวย
สะอาด ปราศจากส่ิงปฏิกูล 
และวัชพืช

ล าคลองในเขตพื้นท่ี
ต าบลหลักแก้ว

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนคลองท่ี
ปราศจากส่ิงปฏิกูล
และวัชพืช

ล าคลองในพื้นท่ี
ต าบลหลักแก้ว 
ปราศจากส่ิง
ปฏิกูล และวัชพืช

กองช่าง

49 โครงการเฝ้าระวังแหล่งน้ า
สาธารณะ

เพื่อต้องการก าจัดวัชพืชให้
หมดไป

แหล่งน้ าสาธารณะ
ในพื้นท่ีต าบลหลัก
แก้ว

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีน้ าท า
การเกษตร

ไม่มีวัชพืชใน
แหล่งน้ าสาธารณะ

กองช่าง

50 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ "รัก
น้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน"

เพื่อต้องการให้ประชาชน
ร่วมสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรม โครงการ รักน้ า รัก
ป่า รักษา แผ่นดิน

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 100 คน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

มีการสนับสนุน
การด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการฯ

ส านักปลัด

51 โครงการก าจัดผักตบชวา เพื่อ
คลองสวย น้ าใส เขตต าบลหลักแก้ว

เพื่อต้องการให้ล าคลองสวย
ใส ไร้ผักตบชวา

คลองในเขตต าบล
หลักแก้ว

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคลองใน
ต าบลหลักแก้ว

ปริมาณ
ผักตบชวาในเขต
ต าบลหลักแก้ว
ลดน้อยลง

ส านักปลัด
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4 การพฒันาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.10 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 01

52 โครงการดูแลส่ิงแวดล้อม คัดแยก
ขยะจากต้นทาง

เพื่อต้องการให้ต าบลรักษามี
ความสะอาด สวยงาม
ปราศจากขยะ

หมู่ท่ี 1-8 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของความพึง
พอใจต่อการ
ปราศจากขยะ

พื้นท่ีต าบลหลัก
แก้ว ปราศจาก
ขยะ

ส านักปลัด

53 โครงการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ
และเกษตรอินทรีย์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การผลิตพืชผักปลอดสารพิษฯ

จ านวน 80 คน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนท่ีมีความรู้
ด้านการเกษตร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี

ส านักงานปลัด

54 โครงการตรวจสารเคมีในเลือดให้
เกษตรผู้ใช้สารเคมี

เพื่อตรวจสารเคมีในเลือดให้
เกษตรกรท่ีใช้สารเคมีในการ
ท าการเกษตร

หมู่ท่ี 1-8 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนท่ีมีความรู้
ด้านการเกษตร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี

ส านักงานปลัด

55 โครงการโรงเรียนชาวนาต าบล
หลักแก้ว

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
เกษตรให้มีความเข้มแข็ง 
และยั่งยืน

จ านวน 80 
ครัวเรือน/ปี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนท่ีมีความรู้
ด้านการเกษตร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี

ส านักงานปลัด
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 4 การพฒันาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.10 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 01

56 ฝึกอบรมให้ความรู้ทางการเกษตร เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้
ทางวิชาการแก่เกษตรกรใน
ต าบล

จ านวน 80 คน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนท่ีมีความรู้
ด้านการเกษตร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี

ส านักงานปลัด

57 โครงการป้องกันและก าจัดหนูนา เพื่อต้องการให้เกษตรกรมี
ผลผลิตท่ีสูงกว่าเดิมและ
ปราศจากการรบกวนจาก
หนูนา

เกษตรกร จ านวน 
400 คน

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนท่ีมีความรู้
ด้านการเกษตร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี

ส านักงานปลัด

58 โครงการก าจัดศัตรูพืช (ยาเบื่อหนู)
 พร้อมอุปกรณ์

เพื่อต้องการก าจัดศัตรูพืช 
เช่น หนูนา  พร้อมอุปกรณ์ 
เช่น ปลายข้าว และ
ข้าวเปลือก อาหารหมู

เกษตรกร จ านวน 
400 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนท่ีมีความรู้
ด้านการเกษตร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี

ส านักงานปลัด

59 โครงการแจกพันธ์พืช เพื่อต้องการให้ประชาชนมี
พันธ์พืชส าหรับไว้ปลูก กิน
พืชผลในครอบครัว

จ านวน 1000 
ครัวเรือน

         50,000         50,000          50,000             50,000            50,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนลดรายจ่าย
ด้านการเกษตร

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี

ส านักงานปลัด

รวม จ านวน    59      โครงการ 38,769,100 38,769,100 38,769,100 38,769,100 38,769,100
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ
1.12 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) รบัผิดชอบ

1 สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพคนพกิาร เพื่อสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ
คนพกิารในต าบลหลักแก้ว

คนพกิาร จ านวน
 120 คน

1,200,000 1,200,000 1,600,000 1,700,000 1,800,000 ร้อยละ 80 คนพิการ
มีรายได้ส าหรับเล้ียง
ตัวเอง

คนพกิารมี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ส านักงานปลัดฯ

2 สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในต าบลหลักแก้ว

ผู้สูงอายุ จ านวน 
996 คน

8,000,000 8,000,000 9,100,000 9,200,000 9,300,000 ร้อยละ 80 ผู้สูงอายุ
มีรายได้ส าหรับเล้ียง
ชีพ

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

ส านักงานปลัดฯ

3 สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ เพื่อสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ
ผู้ปว่ยเอดส์ในต าบลหลัก
แก้ว

ผู้ปว่ยเอดส์ 
จ านวน 3 คน

12,000 12,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ผู้ป่วย
เอดส์มีรายได้ส าหรับ
เล้ียงชีพ

ผู้ปว่ยเอดส์มี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ส านักงานปลัดฯ

4 ทนุการศึกษาส าหรับเด็ก นักเรียน 
นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส

เพื่อสงเคราะหเ์ด็ก
ยากจนและด้อยโอกาส

จ านวน 5 คน 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 ร้อยละของเด็กด้อย
โอกาสมีทุนการศึกษา

เด็กไร้โอกาสมี
การศึกษาที่ดีขึ้น

ส านักงานปลัดฯ

5 เงินสมทบกองทนุประกันสังคม เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบ
ใหแ้ก่ลูกจ้างในอบตหลัก
แก้ว

ลูกจ้างในสังกัด
อบต.หลักแก้ว

100,000 100,000 104,136 106,494 109,542 ร้อยละของลูกจ้างท่ี
สมทบกองทุน
ประกันสังคม

ลูกจ้างมีกองทนุ
รักษาพยาบาลยาม
เจ็บปว่ย

ส านักงานปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 01
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ
1.12 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
   ผ 01

6 เงินสมทบกองทนุหลักประกัน
สุขภาพ

เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบ
กองทนุหลักประกัน
สุขภาพ

อบต.หลักแก้ว 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของเงินท่ี
สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

มีเงินสมทบใน
คราว
รักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วน

ส านักงานปลัดฯ

7 เงินสมทบกองทนุ เพื่อจ่ายเปน็เงินทดแทน
ใหแ้ก่ลูกจ้างเมื่อประสบ
อันตราย เจ็บปว่ย 
เสียชีวติหรือสูญหาย 
เนื่องจากการท างานให้
นายจ้าง

ลูกจ้างในสังกัด
อบต.หลักแก้ว

4,190 4,291 4,415 ร้อยละของจ านวนท่ี
ได้รับเงินทดแทน 
กรณีต่างๆ

ลูกจ้างได้รับเงิน
ทดแทนกรณี 
ประสบอันตราย 
เจ็บปว่ย เสียชีวติ
 หรือสูญหาย

ส านักงานปลัดฯ

รวม จ านวน  7  โครงการ 9,577,000 9,577,000 11,103,326 11,305,785 11,508,957
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ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4  การบริหารกจิการที่ดี

ยทุธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจดัการที่ดี
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi)

1 อุดหนุนเหล่ากาชาดจงัหวัด
อ่างทอง

เพื่อต้องการช่วยเหลือ
กจิกรรมของเหล่ากาชาด
จงัหวัดอ่างทอง

เหล่ากาชาด
จงัหวัดอ่างทอง

        5,000         5,000            5,000          5,000          5,000 ร้อยละความพึง
พอใจต่อ
กจิกรรมของ
เหล่ากาชาด

มีการบริการ
สาธารณะ
ประโยชน์ต่อ
กจิกรรมของเหล่า
กาชาด

เหล่ากาชาด
จงัหวัดอ่างทอง

2 โครงการจดังานรัฐพิธี 5 
ธันวาคม  และ 12  สิงหาคม

เพื่อต้องการส่งเสริมการจดั
กจิกรรมวันส าคัญของชาติ
ไทย

วันที่ 5 ธันวาคม 
และวันที่ 12  
สิงหาคม

        5,000         5,000            5,000          5,000          5,000 ร้อยละของ
องค์กรที่มีความ
รักต่อสถาบัน
ของชาติ

ประชาชน
ทราบซ้ึงและรัก
สถาบันของชาติ

อ าเภอวิเศษ
ชัยชาญ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแกว้
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ องค์กรประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน

   ผ 02
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ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4  การบริหารกจิการที่ดี

ยทุธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจดัการที่ดี
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi)

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแกว้
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ องค์กรประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน

   ผ 02

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

1.เพื่อให้มีสถานที่กลางตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จา่ยเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ขอ้ ๑๙

ศูนยป์ฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
อปท.ในพื้นที่
อ าเภอวิเศษชัย
ชาญ จ านวน 1 
แห่ง

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของความพงึ
พอใจต่อศูนย์
ปฏบิติัการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน

ศูนยป์ฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนมีประสิ
 ทธิภาพ

อ าเภอวิเศษ
ชัยชาญ

รวม 10,000 10,000 10,000 10,000จ านวน 3  โครงการ
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ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยทุธศาสตร์ที่ 1  ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ ที่ขอรับเงินอุดหนุน

1 โครงการจดังาน
ร าลึกวีรชนแขวง
เมืองวิเศษไชยชาญ

เพื่อต้องการให้อ าเภอ
วิเศษชัยชาญมีเงิน
สนับสนุนในการจดัท า
กจิกรรมฯ

งานวีรชนแขวง
เมืองวิเศษไชยชาญ

         55,000           55,000          55,000              55,000          55,000 ร้อยละ ความพึง
ใจต่อการจดั
กจิกรรม

สนองตอบความ
ต้องการของ
ประชาชนใน
อ าเภอวิเศษชัย
ชาญต่อการ
ร าลึกวีรชน

อ าเภอวิเศษชัย
ชาญ

2 อุดหนุนโรงเรียน
เพื่อจา้งครูช่วย
สอน ในโรงเรียน
วัดหลักแกว้

เพื่ออุดหนุนค่าจา้งครู
ให้กบัโรงเรียนวัดหลัก
แกว้

จา้งครูโรงเรียนวัด
หลักแกว้

 -  -        100,000            100,000        100,000 เด็กนักเรียน
ได้รับความรู้ได้
อยา่งเต็มที่

นักเรียนมีครู
ครบทุกห้องเรียน

โรงเรียนวัดหลัก
แกว้

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแกว้

งบประมาณ

   ผ 02
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ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยทุธศาสตร์ที่ 1  ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ ที่ขอรับเงินอุดหนุน

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแกว้

งบประมาณ

   ผ 02

3 อุดหนุน
งบประมาณ
ส่งเสริมสนับสนุน
การเรียนโรงเรียน
ในเขตต าบลหลัก
แกว้

เพื่อส่งเสริมด้าน
การศึกษาให้กบัโรงเรียน
ในเขตต าบลหลักแกว้ได้
มีการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ

โรงเรียนในต าบล 
จ านวน 4 แห่ง

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 70 ที่
เด็กนักเรียนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึน้

เด็กนักเรียนมี
การศึกษาที่มี
คุณภาพโรงเรียน
ได้มาตรฐาน

โรงเรียนวัดหลัก
แกว้

4 อุดหนุนงบครูจา้ง
สอนให้แกโ่รงเรียน
ในเขตต าบลหลัก
แกว้

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
งบประมาณในการจา้ง
สอนในสาขาวิชาที่ครู
ขาดแคลน

โรงเรียนในต าบล 
จ านวน 4 แห่ง

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 70 ที่
เด็กนักเรียนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึน้

โรงเรียนมีครูจา้ง
สอนในวิชาที่
ขาดแคลน

โรงเรียนวัดหลัก
แกว้

รวม 55,000 55,000 555,000 555,000 555,000จ านวน 4  โครงการ
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ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  

ยทุธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนามัย
1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ ที่ขอรับเงินอุดหนุน

1 โครงการอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพื่อเป็นการตอบสนอง
แนวทางโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน ๘ 
หมู่บ้านๆ ละ 20,000 
บาท

หมู่บ้าน จ านวน ๘
 หมู่บ้าน ด าเนิน
โครงการ
พระราชาด าริด้าน
สาธารณสุข 
หมู่บ้านละ ๓ 
โครงการ

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 จ านวนของผู้
ได้รับความพึง
พอใจในการ
โครงการตาม
พระราชด าริ

ประชาชนได้รับ
ความรู้ และได้รับ
การแกไ้ข ควบคุม
 ตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน

2 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

เพื่อป้องกนัและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าฯ

ฉดีวัคซีนป้องกนั
และควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าต าบล
หลักแกว้

32,580 57,000 57,000 57,000 57,000 จ านวนของการแพร่
ระบาดลดลง

สามารถควบคุม
การแพร่ระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้า

ปศุสัตว์อ าเภอ
วิเศษชัยชาญ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแกว้

งบประมาณและปีที่ผ่านมา

   ผ 02
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ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดที่ 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  

ยทุธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนามัย
1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ ที่ขอรับเงินอุดหนุน

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแกว้

งบประมาณและปีที่ผ่านมา

   ผ 02

3 โครงการบริหารจดัการระบบ
แพทยฉ์กุเฉนิท้องถิน่ตาม
หลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่เป็นผู้ด าเนินงาน
และบริหารจดัการระบบ
การแพทยฉ์กุเฉนิในระดับ
ท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อดูแลประชาชนที่
เจบ็ป่วยฉกุเฉนิได้รับ
บริการระบบแพทย์
ฉกุเฉนิ

ประชาชนต าบล
หลักแกว้ได้รับ
บริการอยา่งทั่วถงึ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนของผู้ได้รับ
การดูแลกรณีฉกุเฉนิ

สามารถช่วยเหลือ
ชีวิตผู้เจบ็ป่วย
กรณีฉกุเฉนิ

องค์กรภาครัฐและ
เอกชน

จ านวน 3  โครงการ 222,580 247,000 247,000 247,000 247,000
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ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยทุธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ ที่ขอรับเงินอุดหนุน

1 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ระยะทางประมาณ 700 เมตร จาก
ร้านค้านางขวัญเมือง เอี่ยมสะอาด –
 บ้านนายวิรัช ม่วงอ่อน หมู่ที่ 2

เพื่อต้องการให้
ประชาชนสัญจร 
ไป-มา สะดวก 
รวดเร็วมากขึน้

กว้าง 3.00 ยาว 
700 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร

1,071,000 1,071,000 1,071,000 1,071,000 1,071,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

2 ซ่อมแซม คสล.คันคลอง
ชลประทานยางมณีชันสูตร หมู่
ที ่3

เพื่อต้องการให้
ประชาชนสัญจร 
ไป-มา สะดวก 
รวดเร็วมากขึน้

กว้าง 4.00 
เมตร ยาวรวม
สองฝ่ัง 2,000 
เมตร หนาเฉล่ีย
 0.15 เมตร

   4,320,000   4,320,000    4,320,000    4,320,000    4,320,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแกว้

งบประมาณ

   ผ 05
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ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยทุธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ ที่ขอรับเงินอุดหนุน

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแกว้

งบประมาณ

   ผ 05

3 ก่อสร้างถนน คสล.สายคัน
คลองชลประทานยางมณี – 
สะพานปนูหนา้วัดใหม่ หมุ่ที ่3

เพื่อต้องการให้
ประชาชนสัญจร 
ไป-มา สะดวก 
รวดเร็วมากขึน้

กว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 1,300 
เมตร หนาเฉล่ีย 
0.105 เมตร

   1,989,000   1,989,000    1,989,000    1,989,000    1,989,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

4 ก่อสร้างถนน คสล.จากบา้น
นายประสิทธิ  แคล้วรอดภยั-
สะพานปนูสีฟ้า  หมู่ที ่3

เพื่อต้องการให้
ประชาชนสัญจร 
ไป-มา สะดวก 
รวดเร็วมากขึน้

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 700 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร

   1,071,000   1,071,000    1,071,000    1,071,000    1,071,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง
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ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยทุธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ ที่ขอรับเงินอุดหนุน

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแกว้

งบประมาณ

   ผ 05

5 ก่อสร้างถนน คสล. จากสะพาน
วัดคลองส าโรง – บา้นนายสุ
รพงษ์แสงอิศราภรัิกษ์ หมู่ที ่4 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 580 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

เพื่อต้องการให้
ประชาชนสัญจร 
ไป-มา สะดวก 
รวดเร็วมากขึน้

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 580 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร

   1,300,500   1,300,500    1,300,500    1,300,500    1,300,500 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง
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ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยทุธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ ที่ขอรับเงินอุดหนุน

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแกว้

งบประมาณ

   ผ 05

6 ซ่อมสร้างถนน คสล.จากบา้น
นางน้ าวุน้ ผาสุกโก เข้ากลุ่ม
บา้นนายเฉลียว ม่วงอ่อน หมู่ที่
 4

เพื่อต้องการให้
ประชาชนสัญจร 
ไป-มา สะดวก 
รวดเร็วมากขึน้

เททับด้วย
คอนกรีตเสริม
เหล็ก           
ช่วงที ่1ผิว
จราจรกว้าง
เฉล่ีย 4 เมตร 
ยาว 301 เมตร
 หนา 0.15 
เมตร

   1,187,000   1,187,000    1,187,000    1,187,000    1,187,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง
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ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยทุธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ ที่ขอรับเงินอุดหนุน

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแกว้

งบประมาณ

   ผ 05

ช่วงที ่2 ผิว
จราจรกว้าง
เฉล่ีย 3 เมตร 
ยาว 390 เมตร
 หนา 0.15 
เมตร

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบา้น
นางสีนวล สนทิสูงเนนิ เขต
ติดต่อไผ่วง หมู่ที ่4

เพื่อต้องการให้
ประชาชนสัญจร 
ไป-มา สะดวก 
รวดเร็วมากขึน้

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

      765,000      765,000      765,000      765,000      765,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

-255-



ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยทุธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ ที่ขอรับเงินอุดหนุน

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแกว้

งบประมาณ

   ผ 05

8 ซ่อมแซมถนนคสล.คันคลอง
ชลประทานหมู่ที5่ ท าการร้ือ
ถนน คสล.เดิมแล้วเทถนน 
คสล.ใหม่ กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 3,540,000

เพื่อต้องการให้
ประชาชนสัญจร 
ไป-มา สะดวก 
รวดเร็วมากขึน้

ท าการร้ือถนน 
คสล.เดิมแล้วเท
ถนน คสล.ใหม่ 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร

   3,540,000   3,540,000    3,540,000    3,540,000    3,540,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

-256-



ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยทุธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ ที่ขอรับเงินอุดหนุน

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแกว้

งบประมาณ

   ผ 05

9 ก่อสร้างถนน คสล.จากศาลา
ริมทาง บา้นนายบญุชอบ  ทอง
มูล หมู่ที ่5 

เพื่อต้องการให้
ประชาชนสัญจร 
ไป-มา สะดวก 
รวดเร็วมากขึน้

ช่วงที่ 1 กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
1,350 เมตร หนา
 0.15 เมตร        
   ช่วงที่ 2 กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 
0.15  เมตร

   3,519,000   3,519,000    3,519,000    3,519,000    3,519,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

-257-



ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยทุธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ ที่ขอรับเงินอุดหนุน

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแกว้

งบประมาณ

   ผ 05

10 10. ก่อสร้างถนน คสล.จาก
บา้นดาบต ารวจเนยีนเขตติดต่อ
ไผ่วง หมู่ที ่5

เพื่อต้องการให้
ประชาชนสัญจร 
ไป-มา สะดวก 
รวดเร็วมากขึน้

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 700 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร

   1,134,000   1,134,000    1,134,000    1,134,000    1,134,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

11 ก่อสร้างถนน คสล.จากเดิม 
จากบา้นนายชิต อินใย ถึงบา้น
นางอ าพร รักษาสัตย์ หมู่ที6่

เพื่อต้องการให้
ประชาชนสัญจร 
ไป-มา สะดวก 
รวดเร็วมากขึน้

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 350 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร

      714,000      714,000      714,000      714,000      714,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

-258-



ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยทุธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ ที่ขอรับเงินอุดหนุน

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแกว้

งบประมาณ

   ผ 05

12 ก่อสร้าง/ซ่อมสร้างถนน คสล.
โดยการท าถนนลาดยาง บา้น
รางขุนแผนตลอดเส้นทาง หมู่ที่
 6

เพื่อต้องการให้
ประชาชนสัญจร 
ไป-มา สะดวก 
รวดเร็วมากขึน้

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร

   4,320,000   4,320,000    4,320,000    4,320,000    4,320,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

13 ซ่อมสร้างถนนลาดยางจาก
บา้นนายสมทรง พุฒซ้อน – 
บา้นนายสมยศ ค าแก้ว หมู่ที ่6

เพื่อต้องการให้
ประชาชนสัญจร 
ไป-มา สะดวก 
รวดเร็วมากขึน้

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร

   1,080,000   1,080,000    1,080,000    1,080,000    1,080,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

-259-



ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยทุธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ ที่ขอรับเงินอุดหนุน

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแกว้

งบประมาณ

   ผ 05

14 ก่อสร้างถนน คสล.สายหลัง
บา้นนายมนตรี กลุ่มบา้นนาย
ชนะ อินใย หมู่ที ่6

เพื่อต้องการให้
ประชาชนสัญจร 
ไป-มา สะดวก 
รวดเร็วมากขึน้

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวก รวดเร็ว
มากขึน้

   2,430,000   2,430,000    2,430,000    2,430,000    2,430,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

15 ก่อสร้าง คสล.จากบา้นนายชู
ชาติ อินใย –บา้นนายธีรพัท อิน
ใย หมูที ่6

เพื่อต้องการให้
ประชาชนสัญจร 
ไป-มา สะดวก 
รวดเร็วมากขึน้

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวก รวดเร็ว
มากขึน้

      816,000      816,000      816,000      816,000      816,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

-260-



ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยทุธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ ที่ขอรับเงินอุดหนุน

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแกว้

งบประมาณ

   ผ 05

16 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง
ผิวจราจรหมู่ที ่7 เส้นบา้นนาย
ศรายุทธ นวลพิจติ – คลองคู
คาง หมู่ที ่4 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร
 หมู่ที ่7

เพื่อต้องการให้
ประชาชนสัญจร 
ไป-มา สะดวก 
รวดเร็วมากขึน้

ฐานกว้าง 6.00 
เมตร สูง 1.00 
เมตร ความยาว 
1,500 เมตร ผิว
จราจร กว้าง  4 
เมตร

   1,420,000   1,420,000    1,420,000    1,420,000    1,420,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

-261-



ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยทุธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ ที่ขอรับเงินอุดหนุน

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแกว้

งบประมาณ

   ผ 05

17 เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
 บา้นหลักแก้ว – บา้นลานช้าง 
หมู่ที ่6 – หมูที ่2

เพื่อต้องการให้
ประชาชนสัญจร 
ไป-มา สะดวก 
รวดเร็วมากขึน้

พื้นที่ผิวจราจร 
กว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางกว้าง ขา้ง
ละ 0.50 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.05 
เมตร ภายใน
ระยะทาง 4.160 
กม.

   5,000,000   5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

18 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่1 ทาง
โค้งบา้นผู้ใหญ่วันชัย แจม่แจง้ 
ถึงหมู่ที ่3 บา้นผู้ใหญ่ศักด์ิชาย 
ศรีอ่ า

เพื่อต้องการให้
ประชาชนสัญจร 
ไป-มา สะดวก 
รวดเร็วมากขึน้

กว้าง 3.00 เมตร 
1,000 เมตร

   1,560,000   1,560,000    1,560,000    1,560,000    1,560,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง
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ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยทุธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ ที่ขอรับเงินอุดหนุน

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแกว้

งบประมาณ

   ผ 05

19 ซ่อมสร้างคสล.จากศาลาข้าง
ร้านนางสุรางค์– บา้นนายบญุ
ชอบ สังข์รุ่ง หมู่ที ่8

เพื่อต้องการให้
ประชาชนสัญจร 
ไป-มา สะดวก 
รวดเร็วมากขึน้

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร

   1,248,000   1,248,000    1,248,000    1,248,000    1,248,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง
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ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยทุธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ ที่ขอรับเงินอุดหนุน

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแกว้

งบประมาณ

   ผ 05

20 กอ่สร้างคสล.บ้านลานช้าง ม.2 ต.
หลักแกว้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
 เช่ือมต่อ บ้านห้วยหมู ม. 7 ต.นาคู 
จ.พระนครศรีอยธุยา

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวก รวดเร็ว
มากขึน้

กอ่สร้างถนนคสล.
มีความกว้าง 4.00
 เมตร ความยาว 
600 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
สัญจร ไป-มา
สะดวก

ประชาชนสัญจร
 ไป-มาสะดวก 
รวดเร็วมากขึน้

กองช่าง

รวม 38,484,500 38,484,500 38,484,500 38,484,500 38,484,500จ านวน 20  โครงการ
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ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(
บาท)

2565(
บาท)

(kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1 อบรมการเงินการบัญชีของบุคลากร เพื่อต้องการให้บุลากรในส่วน
การศึกษามีพัฒนาการ และความรู้
ด้านการบัญชี

บุคลากรทางการ
ศึกษา

- - - - - ร้อละได้เพิ่ม
ทักษะด้าน
การบัญชี

มีความรู้ 
ความสามารถ
ทางการบัญชี

กองการศึกษา

รวม - - - - -จ านวน 1  โครงการ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแกว้

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผ.06
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวดัท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ
1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการเยี่ยนเยียน ผู้สูงอายุ 
คนพิการ ต าบลหลักแก้ว

เพือ่รับทราบปัญหาและความ
เป็นอยู่ของผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุและคน
พิการ

- - - - - ร้อยละของผู้สูงอายุและ
คนพกิารมีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น

ผู้สูงอายุและคน
พิการได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่

ส านักปลัด

2 โครงการรักชาติ รักสามัคคี เพือ่เทิดทูนสถาบันของชาติไทย คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วน
ต าบล และผู้น า
ชุมชน

- - - - - ร้อยละของคณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล และ
ผู้น าชุมชน

คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล
 และผู้น าชุมชน มี
ความรักและ
เทิดทูนสถาบัน
ของชาติ

ส านักปลัด

3 โครงการนิทานธรรมสัญจร 1.เพือ่สร้างความรู้ ความเข้าใจ
ท่ีถูกต้องตามหลักการทาง
พระพุทธศาสนา                  
    2.เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
ปฏิบัติตนตามหลักพิธกีรรม
ทางพระพุทธศาสนาได้อย่าง
ถูกต้อง      3.เพือ่ให้เกิดการ
เผยแพร่หลักธรรมแก่ประชาชน
ได้อย่างท่ัวถึง

ประชาชนในเขต
ต าบลหลักแก้ว

- - - - - ร้อยละประชาชนในเขต
ต าบลหลักแก้วเข้าใจ
หลักธรรมตาม
พระพทุธศาสนา

ประชาชนมีความ
เข้าใจในหลัก
กฎหมายแพ่ง

ส านักปลัด

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณ

   ผ 06
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวดัท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ
1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณ

   ผ 06

4 โครงการศูนย์ยุติธรรมน าร่อง-
กฏหมายแพ่งน่ารู้

1.เพือ่ส่งเสริมความรู้ด้าน
กฎหมาย  2.เพือ่ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินการด้านกระบวน
ยุติธรรม                       3.
เพือ่เป็นศูนย์กลางการไกล่
เกล่ียระงับข้อพิพาทต่างๆใน
พืน้ท่ี

ประชาชนในเขต
ต าบลหลักแก้ว

- - - - - ร้อยละของประชาที่เพิ่มขึ้น
มีความรู้ด้านกฏหมาย

ประชาชนมีความ
เข้าใจในหลัก
กฎหมายแพ่ง

ส านักปลัด

5 โครงการขับเคล่ือนกระบวนการ
คุ้มครองและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชน

1.เพือ่ให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับรู้ถึง
สิทธแิละความคุ้มครองพิทักษ์
ผู้ด้อยโอกาสในระดับพืน้ท่ี

ผู้ด้อยโอกาส 
จ านวน 50 คน

- - - - - ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเด็ก
ด้อยโอกาสเข้าใจบทบาท
สิทธิของตัวเอง

เด็กด้อยโอกาส
ได้รับการคุ้มครอง
จากผู้พิทักษ์สิทธิ

ส านักปลัด

6 โครงการงานประดิษฐ์จากวสัดุ
เหลือใช้

1.เพือ่ส่งเสริมการน าวสัดุเหลือ
ใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์
ก่อนน าไปก าจัด

เด็กนักเรียน 
จ านวน 50 คน

- - - - - ร้อยละความพงึพอใจใน
การส่งเสริมอาชีพ

นักเรียนสามารถ
ประดิษฐ์ส่ิงของ
จากวสัดุเหลือใช้

ส านักปลัด

2.เพือ่เป็นการณรงค์การ
จัดการและแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดล้อมโดยเฉพาะ ปัญหา
ขยะเหลือใช้
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวดัท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ
1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณ

   ผ 06

3.เพือ่รณรงค์ช่วยลดปัญหาโลก
ร้อน โดยการน าวสัดุเหลือใช้มา
ท าให้เกิดประโยชน์

รวม - - - - -จ านวน   6  โครงการ
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ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
1.10 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการคืนป่าคืนส่ิงแวดล้อม เพื่อคืนอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมให้กบั
ต าบลหลักแกว้

ประชาชและผู้น า
ในต าบลหลักแกว้

- - - - - ร้อยละมีการปลูก
ต้นไม้สีเขยีว

ต าบลหลักแกว้
เป็นพื้นที่สีเขยีว

ส านักปลัด

รวม จ านวน  1  โครงการ - - - - -

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแกว้

งบประมาณ

   ผ 06
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) รบัผิดชอบ

1 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ก่อสร้างเสาธงที่ท าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหลักแก้ว

เพื่อก่อสร้างเสาธง ที่ท าการ
อบต.

จ านวน 1 แหง่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง

2 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ การซ่อมแซมปรับปรุง
เสียงตามสาย หมู่ที่ 1-8

เพื่อใช้ส าหรับซ่อมแซมปรับปรุง
เสียงตามสายใหส้ามารถ
กระจายเสียงตามหมู่บา้น

จ านวน 8 แหง่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง

3 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ การบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมทรัพย์สิน

เพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินของอบต.หลักแก้ว

ซ่อมแซมทรัพย์สิน
ทกุชนิดของอบต.

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง

4 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ จัดซ้ือกระจกโค้ง เพื่อติดต้ังบริเวณทางโค้งของ
ถนนในต าบลหลักแก้ว ใหม้ี
ความปลอดภยัมากยิ่งขึ้น

กระจก ขนาด Ø นิ้ว
 พร้อมอุปกรณ์ 
ติดต้ังตามจุดเส่ียง
ภยัในหมู่บา้น

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง

บญัชีครภุณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบรหิารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปผ่ีานมา

  ผ 08
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) รบัผิดชอบ

บญัชีครภุณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบรหิารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปผ่ีานมา

  ผ 08

5 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ เคร่ืองดูดฝุ่น เพื่อส าหรับท าความสะอาด
หรือดูดฝุ่นละอองบริเวณนั้น

จ านวน 1 เคร่ือง         15,000        15,000           15,000        15,000      15,000 ส านักปลัด

6 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ เคร่ืองขัดพื้น เพื่อใช้ส าหรับท าความสะอาด
พื้น

จ านวน 1 เคร่ือง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด

7 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ จัดซ้ืออุปกรณ์ปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 
(ฉุกเฉิน)

เพื่อใช้ส าหรับท าการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น เช่น เปล 
เกี่ยวกับกู้ภยั

ผู้ปว่ยฉุกเฉิน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กอง
สาธารณสุข

8 บริหารงานทั่วไป,
แผนการศึกษา

ครุภณัฑ์ จัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วน

เพื่อติดต้ังภายในส านักงาน
อบต.หลักแก้ว ใหม้ีอากาศเย็น
สบายในการท างาน

จ านวน 3 เคร่ือง         23,000        23,000           23,000        23,000      23,000 ส านักปลัด,
กอง

การศึกษา

9 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ การจัดซ้ือรถแบลคโฮ เพื่อจัดซ้ือรถแบลคโฮ ส าหรับ
ขุดลอกคูนา คลองต่างๆ

จ านวน 1 คัน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กองช่าง
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) รบัผิดชอบ

บญัชีครภุณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบรหิารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปผ่ีานมา

  ผ 08

10 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ จัดซ้ือรถกระเช้า เพื่อต้องการใช้ในกิจกรรมของ
งานส่วนโยธา เช่น งานซ่อม
ไฟฟา้และงานส าหรับใช้ในที่สูง

จ านวน 1 คัน ขนาด
 6 ล้อ 130 แรงม้า

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กองช่าง

11 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ จัดซ้ือรถบรรทกุขยะ เพื่อต้องการใช้ส าหรับงาน
ก าจัดขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

จ านวน 1 คัน แบบ 
6 ตัน 6 ล้อ

- -       2,400,000 - - ส่วน
สาธารณสุข

12 บริหารงานทั่วไป,
แผนการศึกษา,เคหะ
ชุมชน,แผนงานสา
ธารณสข

ครุภณัฑ์ จัดซ้ือครุภณัฑ์ต่างๆ เพื่อจัดซ้ือครุภณัฑ์ต่างๆในการ
ปฏบิติังาน เช่น ครุภณัฑ์
ส านักงาน ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ ครุภณัฑ์เกษตร 
ฯลฯ เช่น โต๊ะ เก้าอื้ ตู้เก็บ
เอกสาร คอมพวิเตอร์ โน๊ตบุ๊ค 
ฯลฯ

ทกุส่วนราชการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 กองคลัง

13 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ จัดซ้ือพดัลมโคจร เพื่อต้องการใช้ในอาคาร
ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลหลักแก้ว

จ านวน 5 ตัว          5,000 5,000             5,000 5,000 5,000 กองช่าง
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) รบัผิดชอบ

บญัชีครภุณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบรหิารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปผ่ีานมา

  ผ 08

14 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ จัดซ้ือพดัลมสามขา เพื่อต้องการใช้ส าหรับการ
ประชุมต่างๆ

จ านวน 5 ตัว 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 กองช่าง
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) รบัผิดชอบ

บญัชีครภุณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบรหิารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปผ่ีานมา

  ผ 08

15 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ติดต้ังเสียงตามสาย
แบบไร้สายหรือมีสาย

เพื่อต้องการด าเนินการจัดซ้ือ
เสียงตามสายแบบไร้สายหรือมี
สาย

จ านวน 8 แหง่       100,000       100,000         100,000       100,000     100,000 กองช่าง

16 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ตาข่ายเหล็กกันนก เพื่อต้องการกันนกเข้าศาลา
ประชาคม

หมู่ที่ 8 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 กองช่าง

17 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า 
พร้อมทอ่สูบน้ า

เพื่อต้องการใช้ส าหรับสูบน้ า
จากบริเวณแหล่งน้ าทว่ม

หมู่ที่ 1-8 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ส านักงาน
ปลัด

18 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวพร้อม
เคร่ืองขยายเสียง
ประจ าหมู่บา้น หมู่ที่ 
1-8

เพื่อใหป้ระชาชน ได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่ทนัสมัย ถูกต้อง
 รวดเร็ว

เสาสูง 11.00 เมตร
 พร้อมเคร่ืองขยาย
เสียงและส าโพง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง

19 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ โครงการติดต้ังกล้องวง
รปดิภายในต าบล และ
ที่ท าการอบต.หลักแก้ว

เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน

จุดเส่ียงภายใน
ต าบลหลักแก้ว 
จ านวน 10 จุด และ
อบต. จ านวน 2 จุด

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองช่าง
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) รบัผิดชอบ

บญัชีครภุณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบรหิารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปผ่ีานมา

  ผ 08

20 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ กล้องวงจรปดิ เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน

ส่ีแยกตลาดนัด ม.7 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง

21 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ติดต้ังเสียงตามสาย 
ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 1-8

เพื่อใหป้ระชาชน ได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่ทนัสมัย ถูกต้อง
 รวดเร็ว

ปกัเสา คสล.สูง 
10-12 เมตร พร้อม
ติดล าโพงหมู่ละ 4-6
 ตัว และอุปกรณ์
พร้อมเคร่ืองขยาย
เสียง หมู่ละ 4 จุด

960,000 400,000 960,000 400,000 400,000 กองช่าง

22 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ติดต้ังเสาท าหอ
กระจายข่าว หมู่ที่ 4

เพื่อต้องการใหม้ีหอกระจาย
ข่าว เพื่อรับรู้ข่าวสาร

เสาไฟฟา้ ความสูง 
12.00 เมตร พร้อม
ติดต้ัง ล าโพง 1 ชุด 
(8 ต้น)

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง

23 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ จัดต้ังหอกระจายข่าว 
พร้อมอุปกรณ์เคร่ือง
ขยายเสียง หมู่ที่ 7

จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงพร้อม
ล าโพง และอุปกรณ์อื่นๆ

หมู่ที่ 7 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) รบัผิดชอบ

บญัชีครภุณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบรหิารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปผ่ีานมา

  ผ 08

24 การศึกษา ครุภณัฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ า 
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนได้มีน้ าที่
สะอาด ปลอดภยั ถูกสุขลักษณะ

จ านวน 1 ศูนย์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กอง
การศึกษาฯ

25 การศึกษา ครุภณัฑ์ ก่อสร้างอ่างล้างหน้า
แปรงฟนัศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กในต าบลหลักแก้ว

เพื่อก่อสร้างอ่างล้างหน้า แปรง
ฟนัส าหรับเด็กเล็ก

ศพด. จ านวน  1 
ศูนย์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กอง
การศึกษาฯ

26 การศึกษา ครุภณัฑ์ จัดซ้ือพดัลมติดผนัง
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อใหเ้ด็กได้มีพดัลมระบาย
อากาศ

จ านวน 1 ศูนย์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กอง
การศึกษาฯ

27 เคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร เพื่อลดอัตราเส่ียงในการเกิด
อุบติัเหตุบริเวณส่ีแยก

บริเวณร้านขันทอง 
วสัดุก่อสร้าง (ส่ีแยก)

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองช่าง

28 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาเผยแพร่ เพื่อใช้ส าหรับเพิ่มประสิทธภิาพ โทรทศัน์ แอล อี ดี
(LED TV) ขนาด 40
 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 กองคลัง

29 เคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ เพื่อใช้ส าหรับการติดต้ังเสียง
ตามสายของหอกระจายข่าว 
หมู่ที่ 4

อุปกรณ์กระจาย
เสียงแบบเสียงตาม
สาย

60,500 60,500 60,500 60,500 60,500 กองช่าง
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) รบัผิดชอบ

บญัชีครภุณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบรหิารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปผ่ีานมา

  ผ 08

30 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ เพื่อติดต้ังมิเตอร์ไฟฟา้ของหม้อ
แปลงไฟฟา้ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟา้
และหม้อแปลงไฟฟา้

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กอง
การศึกษา

31 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ใช้เก็บขนขยะมูลฝอย
ในหมู่บ้าน/ชุมชน

รถบรรทุกขยะ
แบบอัดท้าย 
ขนาด 6 ตัน 6 
ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 6000 ซีซี 
หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า 170 
กิโลวัตต์

- - 2,400,000 - - สาธารณสุข
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) รบัผิดชอบ

บญัชีครภุณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบรหิารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปผ่ีานมา

  ผ 08

32 บริหารงานทัว่ไป
(งานบริหารงาน
คลัง)

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้ในการด าเนินงาน
เกี่ยวกับงานพัสดุเน่ืองจาก
เคร่ืองเดิมใช้งานไม่ได้

เคร่ือง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับส านักงาน
(จอแสดงภาพ) 
ขนาดไม่น้อยกว่า
 19 น้ิว

17,000 17,000 17,000 กองคลัง

33 บริหารงานทัว่ไป
(งานบริหารงาน
คลัง)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้ในการด าเนินงาน
ด้านจัดเก็บรายได้

เคร่ือง
คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุค๊ส าหรับ
งานประมวลผล

22,000 22000 22,000 22,000 กองคลัง

34 บริหารงานทัว่ไป
(งานบริหารงาน
คลัง)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้ในการด าเนินงาน
ด้านการเงินและบัญชี
เน่ืองจากเคร่ืองเดิมช ารุด

เคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer)

8000 8,000 8000 8000 กองคลัง
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) รบัผิดชอบ

บญัชีครภุณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบรหิารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปผ่ีานมา

  ผ 08

35 บริหารงานทัว่ไป
(งานบริหารงาน
คลัง)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้ในการด าเนินงาน
ด้านพัสดุ 1.ใช้กับเคร่ือง
ใหม่ของพัสดุ 2.ใช้กับ
เคร่ืองของผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
พัสดุ เน่ืองจากไม่มีเคร่ือง
ส ารองไฟ

เคร่ืองส ารองไฟ 
ขนาด 1 KVA 
จ านวน 2 เคร่ือง

11600 11,600 11600 11600 กองคลัง

36 บริหารงานทัว่ไป
(งานบริหารงาน
คลัง)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้ในการด าเนินงาน
ด้านการเงินและบัญชีและ
ด้านการจัดเก็บรายได้

เคร่ืองท าลาย
กระดาษแบบตัด
ตรง ท าลายคร้ัง
ละ 20 แผ่น

28,000 28000 28,000 28,000 กองคลัง

37 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้ในงานด้านเอกสาร
ของกองการศึกษาฯ

เคร่ืองปรินเตอร์ 4,300 4300 4,300        4,300      4,300 กอง
การศึกษา

38 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้จัดเก็บเอกสารใน
กองการศึกษา

ตู้เก็บเอกสาร 
จ านวน 40 ช่อง

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 กอง
การศึกษา

39 ส านักปลัด ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ใช้ส าหรับขนส่งเรือไฟ
เบอร์กลาส

เทเลอร์ขนาด 17
 ฟุต

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ส านักปลัด
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) รบัผิดชอบ

บญัชีครภุณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบรหิารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปผ่ีานมา

  ผ 08

40 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ใช้ส าหรับฉีดพ่น ยุง  
หรือตัวแมลงต่าง

เคร่ืองพ่นละออง
ฝอย  (ULV)  
สะพายหลัง 
จ านวน 2 เคร่ือง

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 กอง
สาธารณสุข

41 เคหะชุมชน ครุภณัฑ์
ส านักงาน

จัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ

เพื่อเปน็การเฉลิมพระเกียรติ
สถาบนัพระมหากษตัริย์ไทย

จ านวน 1 ซุ้ม 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 ส่วนโยธา

42 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ไฟฟา้
และวทิยุ

ไมล์ส าหรับหอ้งประชุม เพื่อใช้ในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหลัก
แก้ว และประชุมอื่นๆ ที่เปน็
ประโยชน์ต่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหลักแก้ว

จ านวน 10 ตัว 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ส านักปลัด

43 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์
ส านักงาน

พดัลมไอน้ า เพื่อใช้ในการบริการประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

จ านวน 2 ตัว 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 ส านักปลัด
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) รบัผิดชอบ

บญัชีครภุณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบรหิารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปผ่ีานมา

  ผ 08

44 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์
ส านักงาน

โพเดียมไม้สัก แกะสลัก เพื่อใช้ในการการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆของ
อบต.

จ านวน 1 ตัว 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 ส านักปลัด

45 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือ
 LED ขาวด า ชนิด 
Network

เพื่อใช้ส าหรับพมิพง์านเอกสาร
ต่างๆของราชการ

จ านวน 2 เคร่ือง 
ตามหลักเกณฑ์ของ
 กระทรวงดิจิตอล

และเศรษฐกิจสังคม

17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 ส านักปลัด

46 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

อุปกรณ์อ่านบตัร แบบ 
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

เพื่อใช้ต้องการใช้ส าหรับอ่าน
ข้อมูลจากบตัรประชาชนแทน
การเรียนส าเนาทะเบยีนบา้น 
และส าเนาบตัรประชาชน

จ านวน 2 เคร่ือง 
ตามหลักเกณฑ์ของ
 กระทรวงดิจิตอล

และเศรษฐกิจสังคม

1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 ส านักปลัด

จ านวน 46  โครงการ 7,490,800 7,016,000 12,359,000 7,016,000 7,016,000
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